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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Stipendije za 
najboqe studente

Obele`en Dan op{tine Ruma

SREMSKA MITROVICA:
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Др во са ко га
ни шта не опа да

Први посао који ће „дан после
победенаизборимауаприлу
2022.године”предузетиблок

Странке слободе и правде, Демо
кратскестранкеиНароднестранке
биће доношење новог закона о
лустрацији. Истог онаквог какав је
формалноважиоод2003.до2013.
годинеиостаоузаборавукаобати
на којом се много махало у име
демократије,аликојасениначија
леђа није спустила. Нови закон о
лустрацији,кажепредседникНарод
нестранкеВукЈеремић,обухватиће
и кадрове из мрачног времена
СлободанaМилошевића,којисусе
уследнеслогепобедникаод5.окто
бра инфилтрирали у политички
систем,икадровекојису,предвође
ниВучићем,„уништилидемократски
системиинституцијеуСрбији”.Пот
председник Странке слободе и
правдеБоркоСтефановићнаскупу
у Зајечару насликао је примером
тамошњег градоначелника Бошка
Ничића, који је своје бирачко тело
интегрисао у Српску напредну
странку, како ће се препознавати
људизалустрацију.
На овај предизборни приоритет

новогопозиционогблока,сумњича
во климају главомипосматрачииз
Европске уније и аналитичари из
невладиног сектора, који не крију
симпатијепремаукрупњавањуопо
зиције.Ипрвимаидругимаможесе
приписати наклоњеностВучићевим
противницима, али им се не може
одрећиреалнопроцењивањеизгле
дабудућегзаконаолустрацијикоји
ће се донети сутрадан по Вучиће
вом поразу. Ни прве ни друге не
брине нарочито што ће закон о
лустрацијинеизбежнобитипротиву
ставан, јер је противуставан био и
први,пагаУставнисудСрбијеније

оспориотокомдесетгодинањеговог
„важења”.Њихбринештоновиопо
зициони блок најавом реваншизма
кроз закон о лустрацији заоштрава
предизборну реторику и што може
изгледати као да опозиција није
бољаодонихкојехоћедаотерау
прошлост. А за победу требало би
да буде боља. Напредњаци, каже
једансаговорникДојчевелеа,пада

ћеунесвестнабрајајући„Вучићеве”
аутопутеве,брзепруге,фабрике,
противваздушну одбрану, болнице,
вакцине, течни гас, БДП, девизне
резерве и друге приказе успона
Србије,аопозициониблоксаноси
оцемлистеМриникомТепићсупрот
ставиће им се обећањем закона о
лустрацији.
И, што је најзанимљивије, неће

крити да је обећана лустрација
реваншизам заснован на закону и

правнимнормама.Ништазато,ако
кажњавање политичког противника
прекоказнекојумуизрекнубирачи
излази из оквира легитимне поли
тичке борбе. И ако личи на освету
због дугог и неподношљивог одсу
ствовањаизвласти.
Позивање на „добробити демо

кратије”,којеjeлустрацијапроизве
лауземљамасоцијалистичкоглаге
ра нема много смисла, јер је тамо
лустрација награђена пријемом у
ЕУ, а у случају Источне Немачке
њеним највећим циљем, уједиње
њемсаЗападномНемачком.Нема
смисла ни поређење са „благом”
лустрацијом у Словенији и Хрват
ској,којанијециљаланасуспендо
вање права грађанина да буде
биран.

Заисторију српскедемократије
билобилепода јелустрација
од 2003. до 2013. године про

пуштеназбогнеуставностизаконао
лустрацији, јербито значилода је
барУставнисудбраниоуставности
моглибисмодасепоносимоврхов
номсудскоминституцијом.Законје,
међутим, пропао због испреплета
них интереса лустратора и оних
којима је прећено лустрацијом. Да
није било тога, и неуставни закон
био би веома уставан, као и неки
другиуосталом,бардокмуважност
неистекне.
Обећањем закона о лустрацији

новоформиранипартијскиблоктре
седрводабиопаоплод коганико
од2003.до2013.нијехтеодапоку
пи?Да ли затошто уСрбији нема
другогдрвећаса когабиопозиција
могла да отресе нешто за јело?
Или,акоћемојошдаметафорише
мо,затоштоједругодрвећепреде
белодабисесамоцимањемнешто
сањегаоборило?
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За исто ри ју срп ске 
де мо кра ти је би ло би 
ле по да је лу стра ци ја од 
2003. до 2013. го ди не про
пу ште на због не у став но
сти за ко на о лу стра ци ји, 
јер би то зна чи ло да је 
бар Устав ни суд бра нио 
устав ност и мо гли би смо 
да се по но си мо вр хов
ном суд ском ин сти ту ци
јом. За кон је, ме ђу тим, 
про пао због ис пре пле та
них ин те ре са лу стра то ра 
и оних ко ји ма је пре ће но 
лу стра ци јом

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СА ЛАШ НО ЋАЈ СКИ

Осве шта на ка пе ла
Из град њи ка пе ле и па ро хиј ског до ма тре ба до да ти не дав но ас фал ти ра не ули це у 

се лу, за вр ше ну ак ци ју шљун че ња атар ских пу те ва, по ста вља ње са о бра ћај не сиг на
ли за ци је у зо ни шко ле, са на ци ју три би на на игра ли шту. Мо же мо кон ста то ва ти да је 
Са лаш Но ћај ски јед на од нај ком плет ни јих ме сних за јед ни ца на те ри то ри ји гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, ка да је у пи та њу ин фра струк тур на опре мље ност, ре као је Пе тар 
Са мар џић
У Салашу Ноћајском у

четвртак, 25. новембра
освештана јецрквенакапе
ла. Како је рекао заменик
градоначелнице Сремске
Митровице Петар Самар
џић,овоје једнаодкрупни
јих инвестиција у том селу.
Омогућићедасесахранеод
сада обављају без ствара
ња саобраћајних гужви на
регионалномпуту, којипро
лазикрозсело.
–ГрадСремскаМитрови

цајезаизградњуовогобјек
та, са приступним путем,
издвојио4,5милионадина
ра. У току су радови и на
изградњи парохијског дома
у оквиру црквене порте.
Ради се о вишеспратници
од200квадратнихметара.У
парохијском дому предви
ђенесупросторијезаживот
ирадсвештеника,алииза
црквене свечаности. Утро
шено је до сада преко пет
милиона динара, што из
градскогбуџета,штоодпри
лога мештана и црквене
општине.Кадаовомедода
мо недавно асфалтиране
улицеуселу,недавнозавр
шену акцију шљунчења
атарских путева, коју је
подржала локална самоу
права,постављањесаобра
ћајне сигнализације у зони

школе,санацијутрибинана
игралишту, можемо конста
товати да је Салаш Ноћај
ски једна од најкомплетни
јих месних заједница на
територији града Сремска
Митровицакадајеупитању
инфраструктурнаопремље
ност. У наредном периоду,
свакако ћемо настојати да
постепено и остале месне
заједнице достигну исти
ниво инфраструктурне
опремљености, рекао је
ПетарСамарџић.
Како је рекао свештеник

НемањаЖивковић,пароху
Салашу Ноћајском, радови
на изградњи парохијског
дома у портиЦрквеСветог
Ђорђа почели су 9. марта
2019. године,амештанису
много помогли својим
добровољним прилазима
као и митровачка локална
самоуправа.
ДраганЛукић,председник

Савета месне заједница
СалашНоћајски,рекаоједа
је 2012. године од месног
самодоприноса урађен
темељ парохијског дома, а

касније захваљујући Граду
Сремска Митровица изгра
ђена је  капелаиасфалти
ран пут од 300 метара до
ње.
– Изградња капеле је од

огромног значаја за нас.
Вишенећебитизауставља
ња саобраћаја, неће бити
проблемасамеханизацијом
и пољопривредним маши
нама.Свешто треба да се
уради око сахрана сада ће
се радити овде, изјавио је
Лукић.

Б. Т.

Пе тар Са мар џић Па рох Не ма ња Жив ко вић Дра ган Лу кић

Но ва ка пе ла у Са ла шу Но ћај ском
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МаријаМајсторовић јеновамала
градоначелница Сремске Митрови
це. Она је ученица другог разреда
Основне школе „Бошко Палковље
вићПинки“,ањенапесмајепобеди
ла на литерарном конкурсу, са
темом„Кадабихјабиоградоначел
ник“. Тим поводом, у Градској кући
24.новембра,организованјесвеча
ни пријем мале градоначелнице.
Она јеразговараласасвојимпрет
ходником, који је протеклих годину
дана био на месту малог градона
челника, Игором Вујићем, као и са
градоначелницомСветланомМило
вановић.
–Мени јебилодрагокада јеучи

тељицаушланадругомчасунаста
ве и рекла да сам ја победила на
конкурсу. Била сам много срећна и
узбуђена и једва сам чекала да
дођемовде,рекла је томприликом
МаријаМајсторовић.
ИгорВујић,досадашњималигра

доначелник, у протеклих годину
данаимао је, како сам каже,много
посла.Недостајаћемутафункција,
алијесрећан,јерјеимаоприликуда
седружи,научинештоновоистекне
новаискуства.

–Маријижелимдабудезадовољ
на и срећна и да има прилику да
отвори много манифестација као
што сам то ја урадио. То су били
новивртићуЛаћарку,игралиштеза
децу,аишаосамиупосетумомдру
гаруДејану, саТамаромиземисије
„Тамара у акцији“, рекао је Игор
Вујић,анановинарскопитањешта
ћемуостатинајдужеусећању,иза
браојетренутаккадајепостаомали
градоначелник.
Литерарни конкурс спроводи се

поводом обележавања Светског
данадетета,20.новембра,алокал
на самоуправа расписује га за уче
нике другог разреда свихшкола са

територијеградаСремскаМитрови
ца.Овапраксатрајевећшестгоди
назаредом.
–Наконкурссе јавилоипредало

радовепетосновнихшкола,анајбо
љирадовегодиненаписалајеупра
воМаријаМајсторовић.Захваљујем
сенашемпретходноммаломградо
начелнику Игору. Ово не предста
вљакрајнашегдружења,онћебити
присутан и учествоваће у свим
нашим активностима и убудуће,
реклајеСветланаМиловановић.
По преузимању нове функције,

нова мала градоначелница обишла
јеМузејСремаипосетиласремско
митровачкиХиподром.

ИМЕ НО ВА НА НО ВА МА ЛА ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦА

Ка да бих ја био гра до на чел ник...

„Кадабихјаградоначелникбила,овај
градбиизгледаокаодагајенекоснио.
Улицебибилечистеиправе,саклу

пицамаокозеленетраве.
Парковишарени, ружама украшени,

људибимислилитосугоблени.
Дрво горе, дрво доле, испод сваког

лалезборе.
РекаСава чиста и плава, са сунцо

бранимаокосвакогсплава.

Кеј би био препун цвећа, срећа би
намбиласвимавећа.
Сваки просјак имао би свој дом,

живеобикаосвојнасвом.
Ситикучићиимачићи,одљубавиби

цветалиисрећнобиизгледали.
Пошто градоначелник нисам, стихо

ве ћу да пишем и тужно ћу да узди
шем.“

Ма ри ја Мај сто ро вић

Победнички рад

Игор Ву јић, Све тла на Ми ло ва но вић, Ма ри ја Мај сто ро вић
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ГРАД СКА КУ ЋА: ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ ЗА ЕНЕР ГЕТ СКУ СА НА ЦИ ЈУ

То пли ји до мо ви за 87 породица

Усреду,24.новембраумитровачкој
Градскојкућипотписанисууговориса
грађанимаоенергетскојсанацијикућа
истанова.МилошМишковић,председ
ник Комисије за енергетску санацију
породичнихкућаистанованатерито
ријиградаСремскаМитровица,рекао
једајепотписано87уговора.
–Наосновуспроведеногјавногкон

курса, који је расписао ГрадСремска
Митровица за суфинансирање мера
енергетске санације породичних кућа
и станова, потписали смо 87 уговора
саграђанимакојисупрошлинаовом
конкурсуикојисуостварилиусловеза
енергетскусанацијусвојихпородичних
кућаистанова.ГрадСремскаМитро
вицанећестатинаовојмеривећјеи
заследећугодинуусвомбуџетупред
видеомноговећиизнос,такодајеово
текпочетакиследећегодинећемота
кођерасписатиконкурсгдећеграђани
моћи да се пријављују за енергетску
санацију породичних кућа и станова,
изјавиојеМишковић.
Највише интересовања је било за

замену столарије. Грађани су добили
помоћизаизолацијукућаинабавкуи
уградњукотлованагас,биомасуипе
лет.Градћесубвенционисати50одсто
вредности радова, а највише до 100
хиљада динара, по једном домаћин
ству.
ЈеленаШимићизмитровачкогнасе

ља„МатијаХуђи“добилајесубвенције
зазаменустоларије.
–Зградаукојоживимјестараидо

сада сам морала да стављам ћебад
упрозоре.Надамседаћебитиито
плије у стану.Желимда се захвалим
Градунасвемуштонампружа, пого
тово потпредседнику Владе и мини
струБраниславуНедимовићуинашем
председникуСрбијеАлександруВучи
ћу,изјавилајеЈеленаШимић
МиланМијатовић из насеља „Мала

Босна“ је, такође, добио средства за
замену столарије, као иДраган Ката
нићизнасеља„МатијаХуђи“.Обојица
сусезахвалилилокалнојсамоуправи
иМинистарствурударстваиенергети
ке.

–ЗахваљујућиГраду,којинамјеучи
нио велику услугу, али претходно и
Влади иМинистарству за енергетику,
олакшано нам је да заменимо стола
рију,данамбудетоплијеудому,рекао
јеМијатовић.
ДраганКатанићједодаодајењего

вазградазидана1975.годинеидаје
заменапрозорабиланужна.
–Кадсамчуодајеобјављенконкурс

за промену столарије у Митровици,
пријавио сам се и искрено нисам ни
рачунаодаћупроћи,алипрошаосам.
Захваљујем се Граду и првенствено
државиштојерешиладапомогне,јер
овонијемалиизнос,аипомоћједо
вољнадасесанекимприватнимуло
гом замене прозори.Драгоми јешто
самуспеодапрођемнаконкурсу,ре
каојеДраганКатанић.
Да подсетимо, Град Сремска Ми

тровица је за ову намену обезебдио
три милиона динара, а исти износ је
обезебдилоМинистартворударстваи
енергетике.

С. Ћ.

Ми лош Ми шко вић Је ле на Ши мић Дра ган Ка та нић Ми лан Ми ја то вић

ФО ТО ВЕСТ
Ху ма ни
„Пин ки јев ци“

Уче ни ци Основ не шко
ле „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки” са ку пи ли су обу
ћу, оде ћу и играч ке за 
ко ри сни ке Свра ти шта за 
де цу у Но вом Бе о гра ду. 
Ово је још јед на ху ма ни
тар на ак ци ја у ни зу ко ју 
ор га ни зу ју у тој шко ли. У 
овој ак ци ји по мо гли су 
им за по сле ни у Ка зне но 
– по прав ном за во ду 
Срем ска Ми тро ви ца, ко ји 
су пру жи ли ло ги стич ку 
по др шку. 
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Сти пен ди је за нај бо ље сту ден те

ГрадСремскаМитровицајешеснае
стугодинузаредомнајбољимстуден
тимаобезбедио стипендије избуџета
у висини од 11.000 динара месечно.
Стипендије су додељене редовним
студентимадржавнихфакултета, који
студирајунатеретбуџетаисапросеч
номоценом9,50.Уговореостипенди
рању студентима је у суботу, 27. но
вембрауручиоЗоранЂурић,начелник
Градске управе заобразовање. Град
ска управа има циљ да се сваке го
дине стипендирају најбољи студенти.
Ове године стипендију су добила 53
стидента.
НачелникЂурићјечеститаостуден

тимаитомприликомрекаодасуГрад
Сремска Митровица, Градска управа

заобразовањепрепозналипотребуи
значајдасенаградемлади,вреднии
успешниљуди.
–Сасвимсамсигурандаћесеони

након завршетка студија вратити у
наш градидопринетињеговомбоље
функционисању.УимеГрада,Градске
управе за образовање и своје лично
имечеститамнаграђенимстудентима
ижелимимпуносрећеудаљемшко
ловањуиживоту,рекаојеЂурић.
Нина Бабић из Великих Радинаца,

студенткиња друге године Факултета
техничкихнаука,једнајеоднајбољих
студената.  Остварила је просечну
оцену 10 и добила је стипендију ми
тровачкелокалнеуправе.
– Један део школовања и обавеза

можедасепокријеовомстипендијом,
наравноданамзначи.Неплаћамшко
ларину, јерсешколујемизбуџетадр
жаве,алиимамонекихдругихобавеза
којеморамодаплатимо,реклајеНина
Бабић.
НаташаЖивановићизКузминатре

нутно је друга година на Природно –
математичкогфакултета уНовомСа
ду, Смер информационе технологије.
Завршила јепрвугодинусапросеком
9,89.
–Овастипендија јевеликоолакша

њезамојеродитеље,којисуодлучили
дафинансирајумојешколовање.Иако
самнабуџету,постојемногествариза
којетребадасеуложиновац,такода
мијевеомадрагоштоимампомоћ,ка
жеНаташа.

Б. Ту ца ко вић

ЈП „СРЕМ – ГАС“

Због из град ње 
га сне мре же
про ме на ре жи ма 
са о бра ћа ја
Од 29. новембра до 3. децембра

Јавнопредузеће„Сремгас“изводи
радове на изградњи продужетка
дистрибутивнегаснемрежеуМато
шевојулициуСремскојМитровици.
ТосеодносинапотезимеђуЛегет
скеиУлицеТимочкедивизије.Радо
вићесеизводитиод7до15часова,
кадаћебитииобустављенсаобра
ћајтесеучеснициусаобраћајумоле
заразумевање.

Нај бо љи ми тро вач ки сту ден ти са на че ни ком Зо ра ном Ђу ри ћем

Наташа ЖивановићНина Бабић
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ОШ „ЈОВАН ЈОВА НИЋ ЗМАЈ“

Годи на јуби ле ја
Годину2021.„Змајевци“ћепамти

тикаогодинујубилеја–петдеценија
одусељењауобјекатизкогидан
данас излазе генерације успешних
младихљуди, који са поносомпри
чају о својим „змајевитим“ данима.
Премда се оснивање школе везује
за1954. годину, адатум24. новем
бар слави као Дан школе у знак
сећања на рођење једног од најве
ћихстваралацазадецуЈованаЈова
новића Змаја, старији суграђани
памтедајерадовеобразовнеуста
новеобележиотежакпериод,након
великог пожара прешездесет годи
на. Ученици и наставници били су
приморанидасешколујуирадепод
„туђимкровом“пунихдесетгодинаа
онда,септембра1971.године,отво
ренасувратановезграде.Тејесени,
учионицејеиспунило,осимосталих,
стодвадесетчетириђакапрвака!
Змајевци јубилеј ове године обе

лежавајунизомактивности,ускладу
саактуелномздравственомситуаци
јом,алисаподједнаковеликименту
зијазмомижељомдапокажузахвал
ностсуграђанимакојисуомогућили
простор и услове за квалитетно
образовање деце. У току је рад на
новом филму о школи чији аутори,
наставници,бившии садашњиуче
ници,желедасачувајуодзаборава
оне који су кроз протекли период
подизалиугледовогздањаиобеле
жилидеоисторијеједногграда.
Протекланедеља јебилаузнаку

прославе Дана школе зашта се
потрудило више од 1000 малих и
великих „Змајеваца“ у Сремској
Митровици, Шашинцима и Јарку.
Ученицинижихразредасаучитељи
мачиталисупоезијуЈованаЈовано
вићаЗмајаиилустровалипрочита
непесме.Првацисуугостепозвали
иродитељедазаједнотумачетеме
о којима је писао Чика Јова Змај,
док је у одељењу II2 организовано
приказивање анимираног филма
„Несрећна Кафина“ и организован
онлајн квиз знања о песмама Ј. Ј.
Змаја. Ивана Милановић Томаше
вић,мама„Змајевца“Филипа,одр
жала је психолошку радионицу
„Ненасилнакомуникација“.Креиран
јепано„ЈованЈовановићЗмај“,као
иплакат„УчастДанашколе“иорга
низоване спортске презентације са
родитељима.
Шашинчанисулисталимоногра

фијушколе,аЈарчанисупокушава
ли и сами да се баве књижевно –
научним формама, па су писали,
презентовалииреферисалиопуто
пису,биографији,мемоарима,днев
ницима. У оквиру „Отворених вра
та“,организованјеразговорученика
и родитеља о Змајевом стварала
штву.

Упетак,26.новембра,умитровачкој
Градскојкућиодржанајепрезентација
кредитнихлинијаРазвојногфондаВој
водине.Кредитисууглавномнамење
ни регистрованим пољопривредним
газдинствимаиправнимлицимазана
бавкуновеиполовнепољопривредне
механизације,куповинупољопривред
ногземљишта,ИПАРДпрограм,инве
стиције,трајнаобртнасредства,обрт
насредства.Заулагањаутуризами
куповину система за наводњавање и
камате су субвенционисане. Каматне
стопесуод1до3одсто,рокотплате
седамгодина,сагрејспериодомдо24
месеца.
КакојереклаДушицаПавловић,ди

ректорка Агенције за рурални развој
Сремска Митровица, одлична сарад
њасаРазвојнимфондомАПВојводи
нерезултовалајеиовомпромоцијом.
– У наредном периоду, када на

ши пољопривредници не буду имали

посла на њивама, дакле у јануару, у
планунам једазаједносаРазвојним
фондом Војводине исте презентације
одржимоусвакомселунатериторији
градаСремскаМитровица.

С. Ћ.

МИ ТРО ВАЧ КА ГРАД СКА КУ ЋА

Пре зен та ци ја кре дит них 
ли ни ја Раз вој ног фон да 
Вој во ди не

Ду ши ца Па вло вић

УДРУ ЖЕ ЊА МЛА ДИХ „УМ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Вир ту ел на посе та
Музе ју Сре ма
Удружењемладих „УМ“изСремске

Митровице реализовало је пројекат
под називом „Виртуелни водич кроз
културну баштину Сремске Митрови
це“реализовало јеУдружењемладих
„УМ“ из Сремске Митровице, који је
финансиралаГрадскауправазакулту
руиспортградаСремскаМитровица.
Крозвиртуелниводичпредстављен

јеМузејСрема.Токомвиртуелнетуре
којасеналазинасајтуМузејаСрема,
можетепрошетатикрозсталнупостав
кумузејаикраткопрегледатиштасве
музејимаупонуди.
Сматрамо да је Музеј Срема овом

виртуелномтуромдобионовудимен
зију,јерћекакодомаћитакоистрани
посетиоци моћи виртуелно да про

шетају кроз Музеј Сре
ма.Наравно, посетиоци
нетребатудасезауста
ве, већ да након вирту
елне шетње кроз музеј,
истиипосетеуживо.
Овај пројекат је про

истекао из жеље да
многи људи који нису
у могућности да ужи
во посетеМузеј Срема,
могу на врло лак и брз
начин да погледају шта
музеј нуди. У наредном
периоду,удружењемла
дих„УМ“имауплануда
направи виртуелну туру
и других историјских
локалитета у Сремској
Митровици. Виртуелна
тура налази се на сајту
МузејаСрема.
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ЗА ВР ШЕ НА ПР ВА ФА ЗА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ „ПАР ТИ ЗА НО ВОГ“ ИГРА ЛИ ШТА

Ожи вља ва ње за бо ра вље них 
сим бо ла Ми тро ви це
Прва фаза обнове „Пар

тизановог“ игралишта окон
чана јепрошленедељепо
стављањемконструкцијеза
трибине, головаигумиране
мултифункционалне под
логе. Терен је у петак, 26.
новембра, обишао заменик
градоначелнице Сремске
Митровице Петар Самар
џић. Он је том приликом
рекаодајепланда„Парти
заново“ игралиште поново
будеобјекатотвореногтипа
намењен за различите вр
сте спортова, али и одр
жавање бројних културно 
уметничкихманифестација.
–Предвегодинезаврше

на је реконструкција зграде
Железничке станице, зајед
но са тргом и спомеником
испред зграде као једним
од најпознатијих симбола
Сремске Митровице. На
ставили смо са тим трен
дом и у случају „Партиза
новог“ игралишта као још
једногодпознатихсимбола
нашег града, који је услед
зуба времена дуго година
био девастиран, забора
вљен, није био у функцији.

Стога смо одлучили да га
оживимо кроз потпуну ре
конструкцију.Радовесуфи
нансирали Град  Сремска
Митровица и Покрајински
секретаријат за спорт са
5,7 милиона динара. Овом
игралишту у центру града
вратићемо некадашњи сјај.
Омогућићемо да се после
неколикодеценијаовдепо
ново одржавају спортска и
школска такмичења, али и
бројне културноуметничке

манифестације. Заврше
на јепрвафаза,слединам
постављање ЛЕД рефлек
тора,уређењесвлачионица
и постављање столица на
трибине.Другафазарекон
струкције „Партизановог“
игралиштапредвиђенајеза
почетак2022.године,рекао
јеСамарџић.
„Партизаново“ игралиште

налазисеуззграду„Сокол
скогдома“.Спортскидирек
тор „Соколског друштва“

Младен Јаковљевић рекао
је да је реконструкција и
адаптација терена од врло
великогзначајазаспортско
друштво.
–Уклубуимаоко300до

400 чланова, који се баве
гимнастиком, имамо раз
не облике рекреација, али
терен није био у функцији.
Овај терен треба да има
мултифункционалну садр
жинузатенис,рукомет,фуд
бал и све остале садржаје
којимогудасеовдеодвија
ју,рекаојеЈаковљевић.
Онједодаодазграда„Со

колскогдруштва“постојиод
1928. године. Први пут се
„Соколско друштво“ поја
вљујеузваничнимдокумен
тима1906.године,а1922.је
основано „Српско соколско
друштво“, после тога је из
грађеназграда,теренисви
осталисадржаји,којисучи
нилидугинизгодинаоснов
ни садржај спорта у Срем
ској Митровици. Спортски
терен је постављен тек
1966.године,апре20годи
најеасфалтиран. М. Н.

Фото: Сирмиуминфо

Пе тар Са мар џић Мла ден Ја ко вље вић

Медијски пројекат „Митровица град будућности“ 
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РУ МА  ДАН ОП ШТИ НЕ И СЛА ВА ГРА ДА

Ра ди мо за бо љи жи вот
на ше де це и нас

Обележавање ДанаОпштине, 24.
новембраиславеграда,Светог
Стефана Дечанског, започело је

литургијом у Цркви Силаска Светог
Духа на апостоле и сечењем славског
колача,апотомиполагањемвенацана
споменик др Жарку Миладиновићу
испредрумскеПоште.Управојеукући
дрМиладиновићауРуми,натајдан,на
Великомнародномзборудонетаодлука
о присаједињењу Срема Краљевини
Србији.
ПоводомградскеславеиДанаопшти

не,одржана јесвечанаседницауКул
турномцентру, која јеувекприликада
сеокупебројни гости, сумира урађено
између два празника, али и награде
колективиипојединцикојисудоприне
лиразвојулокалнезаједнице.Препан

демије,тусуувекбилиигостиизБер
зенбрика, немачког града побратима,
аликаонипрошле,онинизаовајпра
зникнисубилигостиРуме,али јепро
читанописмоградоначелникаМихаела
Вернкеа.
СтеванКовачевић,председникСкуп

штинеопштинеРума,подсетио јепри
сутненазначајовогдатума.
– На данашњи дан, пре 103 године,

нашипреци судосањали свој државо
творни сан о уједињењу, а општина
Румајеовајдатумпочеладаобележа
ва као свој празник после готово 100
година.ТоштоопштинаРумабаштини
идејеВеликогнародногзборачининас
поносним и радосним. Одговорност
према прецима и потомцима најбоље
ћемопоказатиразвијајућинашуопшти

нуиобликујућињенелокалнеинститу
ције по узору на успешне и напредне
локалнезаједнице–поручиојеКоваче
вић.
Он једодаода судостигнућанешто

чиметребадасепоносесвидоброна
мерни Румљани, јер су сви они били
деосвакогуспешногподухвата.
– И само тако на те успехе имамо

праводагледамо,алисеморамотру
дити да их већ у наредним годинама
јошунапредимо,умножимоиувећамо.
Управоонакокакосвакодневнолестви
цууспехаподижуиразвојнекапаците
те покрећу челни људи наше државе
предвођени председником Вучићем и
његовом неисцрпном енергијом. Ово
истичем, јер без те подршке, свакако
наширезултатинебибилипотпуни–

Сла ђан Ман чић Сте ван Ко ва че вић

Све ча на сед ни ца
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указаојеСтеванКовачевић.
ПремаречимапредседникаОпштине

Слађана Манчића, Рума и даље иде
крупнимкорациманапред.Насвечано
стијеприказаникратакфилмоРумии
њеномнапретку.
–Изданаудансегради,инфраструк

турноопремаипобољшавајусеуслови
иквалитетживотасвихнашихграђана,
ашта је урађеноизмеђудвапразника
виделисмоуправонаприказаномфил
му – истакао је председник Општине
СлађанМанчић.
Он је посебно апострофирао при

вреднике који су допринели постигну
тимрезултатимаирастубуџета.
–Данаснарачунуимамо398милио

надинараи недугујемоникомништа.
Небитноједалијеинвеститордомаћи
или страни, битно је да инвестира на
територијинашеопштинеисветонам
дајемогућностзасвеовеинфраструк
турнерадовекојесмовиделинафил
му, за социјална давања, улагања у
спорт, омладину, здравство  све оно
што је наша обавеза да приуштимо
нашимграђанима–рекаојеМанчић.
Он јеобећаодаћесеиунаредном

периодуистотакорадити.
– То је политика Српске напредне

странке,свеоношто јеСНСсасвојим
председникомиВладомРепубликеура
дилаилирадинатериторијиСрбије,ми
само пресликавамо и спроводимо на
територији наше општине и то даје
резултате који више нису невидљиви.
Боримо се сви за исту ствар, а то је
бољиживотнасинашедеце–поручио
јепредседникМанчићизахвалиосвима
који дају свој допринос постизању
таквихрезултата.
Насвечанојседницисуурученаинај

виша признања Општине колективима
и појединцима за допринос развоју и
бољем животу у заједници. Румска
повеља је уручена докторки Емилији
Освалд из румског Дома здравља за
сав несебичан ангажман у борби про
тивпандемијевирусакороне.

Због друштвено  одговорног рада,
али и помоћи и афирмацији општине
Румакроздугинизгодина,захвалницу
је добила Немачка организација за
међународнусарадњу–ГИЗ.Захвални
це,узновчанунаградуод30.000дина
ра,добило је петстуденатакојисусе
истаклиизузетнимрезултатимауобла
стивисокогобразовања:МилицаВујић,
Деана Јерковић, Жарко Благојевић,
Драган Милошевић и  Обрад Срећо,
потом пет волонтера румског Црвеног
крста: Зорана Лазаревић, Немања
Гајић, Дејан Павловић, ЈеленаЖарко
вић и  Ана Цицовић, као  и успешни
млади спортиста Стефан Зубовић,
репрезентативац Србије у џуду за
остварене резултате на међународној
сцениу2021.години.
У име награђених, окупљенима се

обратила и захвалила др Емилија
Освалд.
Онајеистакладајеличнопочаство

вананаградом,алиидаједелисасвим
колегамакојисенадљудскомснагоми
својим капацитетима боре да, колико
толико, имају под контролом корона
вирусиепидемијскуситуацију.
–Унадидаћемовећследећуславу

грададочекатиуздрављу,захваљујем
сесвима,апревасходнолокалнојсамо
управи која је увек имала разумевања
за све наше потребе и да све наше
горуће проблеме реши у најкраћем
могућем року – истакла је др Емилија
Освалд.
У музичком програму наступили су

чланови румског АНИП „Бранко Ради
ћевић“.

С. Џа ку ла

Овојепризнањеисвимколегамакоји
су заиста у протекле две године, а  и
много пре тога, давали свој максимум
како би се часно бавили овим послом
којизазадатакимасамо једно,ато је
здрављепацијентаињеговудобробит.
Јасамврлопочаствованаиганутаовим
признањемса једнестране,асадруге
стране, ова наградаме обавезује да у
перспективи дам додатни максимум, а
мислиласамданемавише.Унаредним
годинама,којесу,надамсепредамном,
желим да оправдам ову награду од
нашеопштине,којамијевеомазначај
наидаонабудеоправданацелокупним
мојимделомкојећебити,надобробит
овогградаукојемживимјаимојапоро
дица.
Наградакаосаманаградајеобавезу

јућа за перспективу, али даје неку
додатнумотивацијудапронађетеснагу
кадмислитедајевишенемате,напро
сто вас погура даље. Надам се да у
временимакојадолазеепидемиолошка

ситуација, која је сада као неки облак
наднама,битибољаижелимдаизађе
моизчитавеовеепидемијеимиицео
свет.

Др Еми ли ја Освалд,
до бит ни ца Рум ске по ве ље

Др Еми ли ја Освалд

До бит ни ци на гра да за Дан оп шти не
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РУ МА: ПО СЛЕ РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ ДО МА ЈНА

Но ви про стор за
Град ску би бли о те ку

Почетком јула, започели су радови
накомплетнојреконструкцији једнеод
најпознатијихзградауРуми,ДомаЈНА,
како већина Румљана зове овај обје
кат.Подсетимо,Домвојске јелокална
самоуправа купила за40милионади
нара, уз договор да га исплати у пет
једногодишњихрата,поосаммилиона
динара годишње. Вредност радова на
комплетној реконструкцији Дома ЈНА,
потпунозапуштеног,износи47,6мили
онадинарасаПДВом.
Бруто површина објекта је око 960

квадратних метара, урадиће се њего
вакомплетнаспољашњаиунутрашња
реконструкција, али и потпуна замена
хидротехничке, електроенергетске, те
лекомуникационеимашинскеинстала
ције,каоизаштитаодпожара.Почетак
радовајекаснио,јерсечекалапотврда
одлукелокалнесамоуправедасепосао
поверифирмиГП„Асинг“изБеоградаи
тозбогжалбе једногодпонуђача.Од
лукалокалнесамоуправејепотврђена,
алиуместопланираногрокакојијебио
15.новембар,анексомуговорајерокза
завршетакрадоваутврђен1.мартна
реднегодине.Поокончањукомплетних
радова,овајпросторћебитиновоме
стозарадГрадскебиблиотеке„Атана
сијеСтојковић“.
–Имајућиувидудаосталеустанове

имајусвојеадекватнепросторе,логич
но је да Градска библиотека, која по
слујеуобјекту којинеодговарањихо
вимпотребама,будепресељенатамои
дасвепотребезањиховрадтимебуду
задовољене.Наљудима који су запо
слени убиблиотеци једаосмисле ка
кодатајпросторискористенанајбољи
могућиначин–рекао јенапоследњој
скупштинској седници Душан Љуби
шић,начелникОпштинскеуправе.

Како јерекаодиректорГрадскеби
блиотекеДамирВасиљевићТоскић,но
випросторћеолакшатирад.
–Већсмопочелидасеприпремамо.

Фонд, који се сталнодопуњује, а бро
јиоко84.000књига,доводидотогада
имамопроблемсапросторомзањихов
смештај.Сановимпросторомвишене
ћемоморати да бринемо где ћемо да
сместимокњиге.Уновомпростору,тај
проблемнећемоиматиимоћићемода
ширимофонд – каже Дамир Васиље
вићТоскић.
Ондодаје да је Градска библиотека

симболкултуре,којићесесјединитиса
архитектонскимсимболомграда.
–Мислимдаћемобитиипривилего

вани, али имаћемо и велику одговор
ностдасветопредставимо.Захвални
смолокалнојсамоуправиштојепрепо
зналанашепотребе.Надамоседаће
и наша Завичајна збирка имати своје
посебноодељење–рекаојеДамирВа
сиљевићТоскић. С. Џа ку ла

Да мир Ва си ље вић То скић

Дом ЈНА: Ра до ви на ре кон струк ци ји

ССШ „СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ 
БРИ ЛЕ“ РУ МА

По се та шко ли
у Че шкој
УСредњојстручнојшколи„Стеван

ПетровићБриле“уРумијепотписан
споразум о сарадњи ове школе и
Средње рибарско  водопривредне
школе„ЈакубKрчин“изчешкоггра
даТребоња.Потписенаспоразумо
сарадњисууРуми,12.октобраста
вили директори Душан Стојанац и
АлешВондрка.
Циљ ове сарадње је покретање

заједничких међународних пројека
та,апрвисеодносинапречишћава
ња отпадних вода у месној инду
стрији.Пројекатћезаједнореализо
ватирумскасредњашколаиПољо
привреднифакултет уНовомСаду,
користећи се притом добрим иску

ствимауовојобластишколеизТре
боња. После посете директора
чешкешколеАлешаВондркаРуми,
директоррумскешколеДушанСто
јанаципрофесоркеЈеленаСтојано
вићиНиколинаЈеротићсусенедав
новратилиизпрвепосетеСредњој
рибарској и водопривредној школи
„ЈакубКрчина“уТребоњу.
–Припремалисмооквиридогово

рили све битне појединости везане
за пројекат наше две школе. Тема
пројекта су заштићени резервати
природе и заштита животне среди
не,ауњегаћебитиукљученопо15
ученикаизсвакешколе,упратњипо
три наставника – каже Николина
Јеротић.
Онадодаједасерадиопројектуу

оквирупрограмаЕразмус+,утокује
припремапројектакакобисемогло
на време конкурисати за средства
зањеговуреализацију.
–Домаћинисунаслеподочекали,

показали су нам њихову школу, а
обишли смо и рибњаке у Требоњу.
Осим тога, посетили смоиУнивер
зитет у Чешким Будeјовцима, али
смообишлиизнаменитостиЧешког
Крумлова–реклајезанашеновине
НиколинаЈеротић. С. Џ.

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЗО РАН СЕ МЕ НО ВИЋ ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ШИД

На ред не го ди не оче ку је мо ви ше 
ин ве сти ци ја и ви ше рад них ме ста
Шидскаопштинауодно

су на остале општине
изсремскогокругаима

најчистија еколошка “плућа’“,
јернема“прљавеиндустрије’“,
а тако ће остати и у будуће,
како тврди Зоран Семеновић
председниковеОпштине.По
редлепотерекаи језера,ово
јенајпошумљенијаопштинау
Војводини са 22.000 хектара
шума, где је највише засађен
храстлужњак.Премапослед
њемпопису,општинаимаоко
35.000становника,одкојих је
чини 75 одсто српско станов
ништво а осталих 25 одсто,
словачко, русинско, хрватско
иромско.Имачетиригранич
на прелаза три са хрватском
и једансаБосномиХерцего
вином, а кроз њу се протеже
модеранаутопут,којипове
зујесредњуизападнусајуго
источномЕвропом и Блиским
истоком,каоижелезничкико
ридор.
– Изградњом новог ауто 

пута Кузмин – Сремска Рача,
имаћемо бољу повезаност
и са Републиком Српском и
Босном и Херцеговином, јер
ћемо се из Вишњићева, ди
ректноукључиватинановуса
обраћајницу. До краја године
треба да се отвори пети гра
нични прелаз Јамена – Рачи
новци,којићебитичетвртиса
Хрватском  говори председ
никСеменовић.
Ондодаједајеједанодве

ћихкапиталнихпројекатакоји
би требало да се започне у
следећој години обилазни
ца окоШида, кроз који на го
дишњем нивоу прође преко
150.000камиона.
– Наставићемо улагање у

путнуинфраструктуру, јербез
добре инфраструктуре, не
ма ни доласка инвеститора.
Завршиће се комплетна ре
конструкција путева у месту

Кукујевци, која износи 200
милиона динара. Започеће
се рехабилитација пута Ку
кујевци –Шид, чија вредност
сепроцењујена900милиона

динара  набраја први човек
шидскеОпштине.
При крају суидвапројекта:

реконструкција основних шко
ла „СаваШумановић“ у Ерде
вику и „Бранко Радичевић“ у
Шиду,закојејеКанцеларијаза
јавнаулагањаиздвојилаблизу
петмилионаевра.
Не памти се да је нека оп

штина као ова направила ин
вестициони„бум“,кадајеујед
номдану потписала уговор са
11 компанија, које су почеле,
аи којеће започетиизградњу
својихобјеката.
– У индустријској зони, која

се простире на површини од
120хектараикојајеопремље
на,следећегодинебићевели
ко градилиште. Уњој ће бити
разни профили делатности од
прераде кукуруза, изградње
системазаскладиштење,про
изводњу еколошких цеви за
водоводиканализацијудогра
фичке производње. Ту ће по
слабити за800радника,а за
двегодинеуШидућебитипо
слазасвакогакохоћедаради
говориСеменовић,оцењујући
даћетренутних2100људикоји
сеналазенаевиденцијиНаци
оналнеслужбезазапошљава
њевеомабрзомоћидадођудо
новихраднихместа. С. К.

У шидској општини прео
владавапољопривреднапро
изводња.Људисебавератар
ском, воћарском, повртар
ском, сточарском производ
њом.
– Имамо све више и више

засада под воћем и виногра
дом,познатисмоиподобрим

винима, али и по развијеној
прерађивачкој индустрији.
Планирамодауоквирурадне
зоне направимо кванташку
пијацу, јер су се понудили
дистрибутивниланцизаоткуп
свеже робе, што ће знатно
произвођачима олакшати пут
докупцаговориСеменовић.

Про из вод ња
Зоран Семеновић

Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ПЕ ЋИН ЦИ

На ста вља се ула га ње
у пред школ ску уста но ву

НаседнициСкупштинеопштинеПећин
ци,одржаној23.новембра,одборницису,
између осталог, усвојили План рада за
школску 2021/2022. годину Предшколске
установе „ВладаОбрадовићКамени“Пе
ћинци.ПоречимаАнитеВолчевски,дирек
торкеовеваспитнообразовнеустанове,
и овешколске годинеОпштинаПећинци
настављадафинансираШколицуживота
уДоњемТоварнику,ановинаједаОпшти
наодовегодинефинансираиприпремно
предшколскипрограмуСибачу.
–Унашпланипрограмредовноулази

иодржавањеобјеката, такода јенедав
но,захваљујућисредствимаОпштине,на
објектууПећинцимазамењендеокрова
наатријумуукојемсеналазитрпезарија,
акојијеуследнедавнихобилнихкишапо
чеодапрокишњава.Трпезаријајепоново
оспособљена.Упланунам је комплетна
заменакровнеконструкцијеинаостатку
објекта.Полакопристиженамештајзано

виобјекатуШимановцима,априводисе
крајузаменастоларијенаобјектууОбре
жу.Такође,уОгарусуутокурадовинаре
новирањуделаобјекта,чимећемовртић
проширитинатриновепросторије,адеца
уКупиновуодовешколскегодинеуживају
уновимсавременимпросторијамаускло
пу реконструисане основне школе – ре
клајеВолчевскиидодаладајезаефика
сансвакодневнираднеопходнаидобра
функционалност,тејеутусврхунедавно
пристиглоиновотеретновозило, које је
ова установа купила средствимадобије
нимнаконкурсуМинистарстваправде.
Од 1. септембра 2021. године, пећи

начкапредшколскаустановајепочеласа
имплементацијомновихосновапрограма
под називом „Године узлета“, што пред
ставља јединствену програмску концеп
цију за све узрасне групе организовану
кроз различите облике васпитно  обра
зовнограда.

„Једно од полазишта нове концепције
рада јестеда је иградоминантна актив
ност детета, кроз коју се граде односи,
доживљавајуипрерађујуискуства,гради
сазнањеосебиисвету.Напредшколско
васпитање се гледа као на целовит, по
везан процес бриге, неге, образовања и
васпитања,иусмерено је кадугорочним
циљевима–изјавилајеВолчевски,идо
даладасууновеосновеукљученисви:
одлокалнезаједнице,прекородитељадо
васпитачаувртићима.
Пећиначкиодборницусу,такође,изгла

салиИзвештајостањубезбедностисао
браћајазапериодод1. јануарадо30.ју
наовегодине.ПоречимаМиланаМијића
члана Савета за безбедност саобраћаја
општинеПећинци,свеактивностиСавета
усмеренесунабезбедностсвихучесника
усаобраћају,посебноузонамашкола.
–Сатимциљемреализовалисмопро

јектепостављањауспоривача саобраћа
ја,такозванихлежећихполицајаца,уПо
пинцима,Огару,ОбрежуиКупинову,што
је у значајнојмеридопринелоповећању
безбедностиузонамашколауовимнасе
љима.Претога,постављенисууспорива
чиуПрховуиДоњемТоварнику,апристу
пилисмоизрадипројектнедокументације
за постављање успоривача саобраћаја
у зонамашкола у Суботишту, Сремским
МихаљевцимаиКарловчићу.Планнамје
даусвих15насељанашеопштинезоне
школа буду безбедне за све учеснике у
саобраћају, а напрвомместу задецу.У
првомделуовегодине,реализовалисмо
едукативну акцију „Вежи појас – не пре
кидајживот“, а сви нашиапели и акције
у основи имају за циљ поштовање сао
браћајних прописа ради веће безбедно
сти свих учесника у саобраћају – казао
јеМијићидодаодаупрвојполовиниове
годиненатериторијипећиначкеопштине
нијебиланиједнасаобраћајнанесрећаса
смртнимисходом.

Седница Скупштине општине

Анита Волчевски Милан Мијић
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Дневном боравку за децу и младе са
сметњама у развоју уСуботишту 24. но
вембра је уручена донација Фондације
„ЧилафонБезелагер“изНемачке.Дона
цијасесастојалаодинвалидскихколица,
тришеталицеивећеколичинедидактич
ког материјала. У име Дневног боравка,
донацију је примила Биљана Јовичић,
директоркаЦентразасоцијалнирадПе
ћинци,којијепружалацуслугеуДневном
Боравку.Онасетомприликомзахвалила
Фондацијиисвимакојисупомоглидадо
нацијастигнеуДневниборавакуСуботи
шту.
– Имамо корисника који до сада није

имао колица и шеталицу и због тога му
је билоизузетноотежано кретањедок је

у Дневном боравку. Ова донација ће му
значајно олакшати кретање, а шеталице
ћедобродоћијошнекимнашимкорисни
цимакојисетежекрећу,такодаслободно
можеморећида језахваљујућидонацији
квалитетуслугеуДневномборавкуподиг
нутнавишиниво“–изјавилајеЈовичић.
Донацију је уручила Ружица Мркаљ,

председница удружења „Социоекологич
но“изДеча, која јеистаклада јеФонда
ција„ЧилафонБезелагер“прошлегодине
донирала ЈКП „Сава“ део радне опреме.
ОнасепосебнозахвалилаУдружењу„Ду
га“изАде,које јепосредовалоуобедо
нацијеисакојим,какојерекла,удружење
„Социо – екологично“ има дугогодишњу
успешнусарадњу.

ДНЕВ НИ БО РА ВАК ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ
СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ У СУ БО ТИ ШТУ

До на ци ја не мач ке 
фон да ци је

Донација Дневном боравку у Суботишту

ПО ПИН ЦИ

Ау то бу ско ста ја ли ште на ста ром ме сту
СаветМесне заједницеПопинци

недавно је завршио радове на
постављањуаутобускогстајалишта
у центру насеља. Како је рекао
председникСаветаДејанБановач
ки, стајалиште је због радова на
реконструкцији централне саобра
ћајницеунасељулетосморалода
будеизмештено,какобибилиоба
вљениасфалтерскирадови.
–Кадасурадовизавршени,ауто

буско стајалиште смо вратили на
истоместонакојемјеиранијебило

игдесунашиграђаниинавиклида
буде.Радовесуизвелисамичлано
ви Савета месне заједнице уз
помоћграђана,којисунасподржа
ли и који се увек радо укључују у
акције које доприносе бољитку
нашегнасеља–рекаојеБановачки
иподсетиодаје,захваљујућиподр
шциОпштинеПећинциимештана,
Месна заједницанедавнопостави
лановимобилијарнадечјемигра
лишту и заменила резервоар на
артескомбунарууцентрунасеља.

Спорт ски са вез 
об ра до вао мла де 
фуд ба ле ре

  Полазници школа фудбала из
пећиначке општине имали су при
ликуда25.новембрагледајуутак
мицу Лиге Европе између Црвене
звездеиЛудогореца (Бугарска)на
нашем највећем стадиону „Рајко
Митић“. Због казне Европскефуд
балске федерације – УЕФЕ, на
утакмици су могли да присуствују
самодеца(до14година),упратњи
тренера. Ово је била прилика да
Спортски савез „Развој спортова“
организује посету Стадиону „Рајко
Митић“ипруженајмлађимфудба
лериманезабораванугођај.

– Организовали смо превоз за
120 фудбалера и њихових. У два
аутобуса,билисуполазницишкола
фудбала ОФК „Брестач“, „Хајдука
1932“изШимановаца,„Каменог“из
Ашање, „Шумара“ из Огара, „Сло
боде“ и ШФ „Пеђолино“ из Доњег
Товарника, „Сремца“изДеча, „До
његСрема“изПећинацаи„Напрет
ка“изПопинаца.Настадионујеби
ло око 20.000 пионирафудбалера
изсвихкрајеваСрбије,којисубили
смештени на источној и западној
трибини.На стадион смо ушли 15
минута пре почетка утакмице, ре
коа јеМиланЂокић, секретарСа
вета.
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Општина Инђија предњачи у броју
издатих грађевинских дозвола. Како
јенапоследњемсастанкуСистема48
истакао председник Општине Влади
мирГак,уодносунапојединесуседне
локалне самоуправе, Инђија је у току
2021.годинеиздаладупловишеграђе
винскихдозвола.
–Умедијимастенедавномоглида

чујете и податак да општина Инђија
има највећу просечну плату у Срему,
доксмопресамопетгодинабилипрет
последњи, испред Ирига. То говори о
томеколикосмонапредовалииколико
смо радили на привлачењу нових ин
вестиција.Свакиновиинвеститорзна
чиподизањезарадеистакаојеГак.

ПредседникОпштинеједодаодасу
веомазадовољништоимају175изда
тихграђевинскихдозволаинајавиода
ћебитииздато јошнеколикодокраја
године.
–Заовакаврезултатзаслужанјечи

тавтим.Упитањујевеликипосаокоји
обављаистотоликовеликибројљуди,
итовеомауспешнорекаојеГак.
Онједодаодајебројиздатихграђе

винскихдозволадоказколикосегради
ирадинатериторијиопштинеИнђија.
–Великијеуспехиматинајвећиброј

издатих грађевинских дозвола и бити
лидерусвомокругуалиишире,иста
каојеГак.

М.Ђ.

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА 

Ли дер по бро ју из да тих 
гра ђе вин ских до зво ла

ИН ЂИ ЈА

Отва ра ње кли за ли шта 
по ло ви ном де цем бра

НајмлађистановнициопштинеИнђи
јеиовезимеуживаћеучаролијамана
леду.Наиме,клизалиштеуцентругра
да(кодсата)бићепостављенополови
номдецембра,потврдилисупредстав
ници Установе Спортски центар. Како
суистакли,следијавнанабавка,након
које ће се кренути са постављањем
клизалиштауцентруграда.Иовегоди
неприликомотварањабићеорганизо
ванавеликажурканаледу,узпратеће
садржајеувидусветлоснихефекатаи
музике.
Према речима Илије Трбовића,

директора Установе Спортски центар
спремајусеодређененовинеиочекује
великибројклизача.
–Клизалиштећебитидоступнокао

иувексвакогданаидецаћепомини
малнојценимоћидакористеклизаљке
иуслугеклизалиштарекаојеТрбовић.
Он једодаода језаинтересованост

најмлађих становника те сремске

општине све већа, те да се у сезони
продаидо15.000карата.
–Децаволеборавакнаклизалишту

иодлукачелнихљудинашеопштинеје
да уместо дочека и концерата, деца
бораве на отвореном, казао је Илија
Трбовић.
Клизалиште ће бити доступно 45

дана,каоисвакегодине.
–Одлучилисмоданеорганизујемо

дочекНове године већ да деца имају
приликудауживајуусвимсадржајима
којиимсенуденаклизалишту.Мислим
да је то много боље него да новац
усмеримонанеки концертистакао је
председник Општине Инђија Влади
мирГак.
–Свакодетеимаприликуданаучи

дасеклиже,уколиковећнезна.Потру
дићемоседауврстимоштовишесадр
жаја за децу како би им боравак био
јошпријатнији,казаојеГак.

М.Ђ.

Кли за ли ште про шле го ди не

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР
У ПЕЋИН ЦИ МА

Кла вир на поклон
ЗбиркамузичкихинструменатаКул

турногцентраПећинциоднедавно је
богатијазаелектричниклавир,којије
оваустановадобиланапоклон.Како
је рекао директор Јован Деврња, у
питањусусценскаклавијатура (stage
piano)ипостоље,којићебитинарас
полагању полазницима пећиначког
одељења Музичке школе „Теодор
ТошаАндрејевић”иСтудијазамузич
куедукацијуиобразовање.
–Упитањујезаисталепгестнастав

ника румске Музичке школе, који су
својимсредствимакупилиовајинстру
мент. Ми желимо да проширујемо
нашесадржаје,алидабисетооства
рило,потребноје,пресвега,обогати
тинашинструментаријум.Захваљују
ћи финансијској подршци пећиначке
локалне самоуправе недавно смо
добилигитаре,аевосадасуинастав
ници Музичке школе показали добру
сарадњу и поклонили нам овај сцен
ски клавир, који ће нам омогућити
много више наступа и гостовања.
Тимесвакакоидемоканашемциљу,а
тоједаобогатимокултурнисадржају
свих15насељанашеопштине–рекао
једиректорДеврња.

Сарадник при пећиначком КЦ Бра
нислава Трифуновић, која је и сама
једаноддонатора,рекланамједасу
се наставници Музичке школе и она
руководили жељом да клавирска
музикадопредосвихшколауопшти
ниПећинциидасекористизамузич
ке радионице, једнако као и други
класични инструменти који су прено
сиви.
Она додаје да је већ у среду, 24.

новембра у сали Културног центра,
одржан први јавни час клавирског
одсекапећиначкеОМШ„ТеодорТоша
Андрејевић”, на којем је наступило
осамнаест редовних ученика у класи
наставнице Нине Кобаш. Концерт је
одржануправонановоминструменту,
који једонацијомдошаоупоседКул
турногцентра.
Поред Браниславе Трифуновић,

акцијиприкупљањасредставазакупо
винуновогсценског клавираприкљу
чили су се и наставници: Данијела
Хорњак,НинаКобаш,НиколаЈовано
вић,ДејанЋирковићиВикторЂурић.
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ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Нов ча на награ да за сту ден те
Центарзасоцијалнирад„Дунав“кра

јемгодиненаградићеседамстудената
са територијеопштинеИнђије, који се
налазеухранитељскимпородицама.У
питањусустудентикојиимајузапаже
нерезултатетокомшколовања,ањима

ће бити ускоро уручене новогодишње
новчанечеститкеуизносуодпетхиља
дадинара.
Представници Центра за социјални

радистаклисудасупоменутистуден
ти упркос тешким животним изазови

ма остварили одличне оцене и овим
гестом желе да им пруже симболич
ну подршку у наставку студирања. На
територији општине Инђије тридесет
петоро деце је смештено у 22. храни
тељскепородице,којебринуоњима.

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Кре и ра ње буџе та 
за 2022. годи ну

Уоквируприпрема заизрадубуџе
та Општине Инђија за 2022. годину,
председник Владимир Гак током про
шленедељесастаосесасвимпред
ставницима одборничких група, које
чине локални парламент са циљем
стварањаштоквалитетнијегпрограма
инвестицијазанареднугодину.Какоје
недавнопотврдиопрвичовекОпшти
не Инђија Владимир Гак, сви пред
ставнициодборничкихгрупаодазвали
сусепозиву.
–Разговаралисмонаједанцивили

зованначин,штоми јеинајвећиути
сак. Било је много реалних предлога
али и нереалних. Такође, нико није
исказао нека већа незадовољства.
Сложили смо се да у току следеће
годинетребазавршитисверадовена
новој хали, реконструисати градску
пијацу...иутомсмислунијебилораз
личитихмишљењаистакаојеГак.

Како је председник Општине Инђи
је истакао, висина буџета за наредну
годину биће у слична овогодишњој, с
тимштоћеследећегодинебуџетбити
многорастерећенијикадасуупитању
средства намењена измирењу прео
сталихдуговања.
–Буџетзаследећугодинебићерас

терећенији, јер смо успели да испла
тимо велики део наслеђених дугова.
Захваљујућитоме,можемопланирати
реализацију великог броја пројеката,
одмањихдокапиталнихобјасниоје
председникОпштинеИнђија.
Како је најавио, међу капиталним

пројектима су изградња градске пија
це, реконструкција трга у центру гра
да,изградњаспортскехалеуБешкии
завршетакновехалеуИнђији.Усваја
ње буџета за 2022. годину очекује се
крајемдецембра.

М.Ђ.

Са састан ка Владимира Гака са одбор нич ким гру па ма

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА

Пре по ло вљен
број за ра же них
Према подацима инђијског Дома

здравља „Др Милорад Мика Павло
вић“, забележен је падброја активних
случајевакодкојихјепотврђенопрису
ствовирусакоронеупоследњихнеде
људана.Какојенапоследњемсастан
куСистема48истакладокторкаДани
јела Бељић, закључно са петком, 26.
новембром, активна су 302 случајева
штојескоро50одстомањезаражених
у односу на податак од предве неде
ље, када је било скоро 600 активних
случајева.
– Приметан је значајан пад броја

првих прегледа у Ковид амбуланти,
штонасрадује,докјесадругестране,
упорастубројлицакојасе јављајуна
контролнипреглед.УКовидамбуланти
дневносеобавиоко120прегледашто
је, такође, мање у односу на раније
извештаје.Исто тако,одбројадневно
тестираних пацијената, позитивних
будеизмеђу20и30проценатамање.
Крајем октобра и почетком новембра,
ималисмоидо50одстопозитивниху
односу на укупан број тестираних
истаклаједокторкаБељић.
Протекле недеље, обављенo je 299

првихпрегледа,докјебројконтролних
прегледа 434, потврђују представници
Домаздрављаидодајудаидаљевла
давеликоинтересовањезавакцинаци
ју,поготовозатрећудозу.
Упретходнихседамдана,какокаже

др Бељић, прву дозу примило је 162
грађана,другу201,докјетрећомдозом
уИнђијивакцинисано1.186лица.
–Морамданапоменемдасунашим

суграђаниманарасполагањусвечети
ри врсте вакцине које су доступне у
Србијиидасевакцинацијаодвијабез
већихпроблемаистаклаједрБељићи
додаладасутокомпретходненедеље
имунизовали заинтересована лица у
БешкииКрчедину.
–Преко300Бешчанасевакциниса

ло,амеђуњимајенајвишебилозаин
тересованих за трећу дозу, док смо у
Крчедину вакцинисали укупно 200
мештана,реклаједрБељић.
Планје,какотврдеизинђијскогДома

здравља,дасеиунаредномпериоду
настави имунизација по селима те да
ћеследећастаницабитиНовиСланка
мен. М.Ђ.
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ИРИГ

По се та ма ђар ском гра ду Ши кло шу

Председник иришке Oпш
тине Тихомир Стојаковић и
начелник Општинске управе
ОливерОгњеновићпосетили
сумађарскиградШиклошгде
су разговарали са градона
челником и представницима
Града,алиипредставницима
српскесамоуправе.Овазва
ничнапосетајеорганизована
посредством Амбасаде Ср
бијеуМађарској.
–Циљпосете јебиоуспо

стављање сарадње, зајед
нички наступ и партнерство
на будућим пројектима пре
кограничне сарадње, које
финансира Европска унија.
Дефинисали смо заједничке
циљевеиприоритетнеобла
сти деловања две локалне
самоуправе. То се посебно
односи на област туризма и

културногнаслеђа.Договоре
најеиузвратнапосетапред
ставника Шиклоша Иригу –
кажеТихомирСтојаковић.
Уоквируовепосете,пред

ставнициСрпскецрквенеса
моуправе у Шиклошу су за
гостеорганизовалиобилазак
ХрамаСветогвеликомучени
каДимитрија.Шиклошјеград
у Мађарској жупанији Бара
ња, која је позната винска и
туристичкарегија.Имадесе
так хиљада становника, а  у
њемујеиданасактивнасрп
скамањинскасамоуправа.У
Шиклошу јепочетком16.ве
ка столовао српскидеспот и
светитељСтефанШтиљано
вић,којијеподигаодвафру
шкогорскаманастира Куве
ждиниШишатовац.

С. Џа ку ла

Зва нич на по се та Ши кло шу

ВРД НИК

Де о ни ца пу та до цен тра го то ва до кра ја го ди не
Како је и најављивано, представници иришке

ОпштинесууспелидаседоговоресаЈавнимпред
узећем „Путеви Србије“ и да се после завршетка
комплетне рехабилитације пута Ириг – Врдник до
бензинскепумпенаулазууовоместо,радовипро
дуже до самог центра Врдника. Реч је о додатној
деоници пута у дужини од 2,5 километара, која је
билаузаисталошемстању.
–ЗахваљујемсештосуЈП„ПутевиСрбије“,алии

државно руководство препознали значај овог дела
пута,поготовоимајућиувидусвевећупопуларност
БањеВрдник као туристичкедестинације–истиче
ТихомирСтојаковић,председникиришкеОпштине.
Припремни радови на овој деоници су започели

20.октобра,азавршетакрадованарехабилитацији
сеочекујудокрајагодине.Извођачрадоваје„Срем
пут“,аинвеститорЈП„ПутевиСрбије“. С. Џ.

Ра до ви на де о ни ци у Врд ни ку

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПРЕ МИ ЈЕ РА АМА ТЕР СКОГ ПО ЗО РИ ШТА 
КУД „БРИ ЛЕ“ БЕОЧИН

По но во пред пу бли ком

Љубитељи позоришне
уметностиуБеочинућеусу
боту 4. децембра имати при
ликудауживајууновојпред
стави Аматерског позоришта
КУДа„Бриле“.Наконскоро
три године присилне паузе
због корона–вируса,преми
јерно ће се извести позори
шнапредстава„Крајвикенда“
по тексту Моме Капора, а у
режијиСекулеПетровића.
У овој дуодрами у центру

пажњесуОНАиОН,тј.брач
ни пар, а играју га Оливера

Миљатовић Радаковић и Де
јанУцман.Адаптацијутекста,
сценографијуиизбормузике
потписује Секула Петровић,
мајстор сцене је Радован
Панџа, мајстор тона Драган
ЈовичићСрба,мајсторсветла
Зоран Вукомановић, шаптач
Борка Ђурђевић,организатор
РаткаДулић,аплакатиафиш
дизајнираојеФрањаСтрака.
Овоћебитипрвипрограму

реновираној сали беочинског
Домакултуреу којој сузавр
шнирадовиутоку.

СТАРА ПАЗОВА

Там бу ра ши
сви ра ли Баха
Новембарски концерт кла

сичне музике у организацији
Центразакултуруимрконтра
басаЉубинкаЛазића,одржан
унедељу,28.новембрауСло
вачкој евангеличкој цркви у
Старој Пазови, донео је свет
ску праизведбу дела Јохана
СебастијанаБаханатамбура
шким инструментима.  Аран
жманјеурадиоЉубинкоЛазић
којиорганизујеовеконцертеу
сарадњисаЦентромзакулту
ру,азахтеванпрограмизнеоје
са својим тамбурашким орке
стром,докјенафлаутисвира
ла Љиљана Миливојевић. На
програмусубилеикомпозици
јеПахелбела,Шуберта,Вивал
дија, Гардела и Астора Пјацо
ле, одчијег серођењаобеле
жава 100 година, а нафлаути
су се представили и ученици
МузичкешколеЉубинкаЛази

ћа, који овај инструмент уче
кодпрофесоркеМиливојевић.
Концертјепрвиодпланира

них програма у Словачкој
евангеличкој цркви у оквиру
адвента,  хуманитарног је и
екуменског карактера, јер ће
прикупљени добровољни при
лозибитиусмеренизашколо
вање двоје деце у Африци,
објаснио је свештеник Игор
Фелди. По традицији прве
недељеадвента,упаљенајеи
првасвећанаадвентномвен
цу.
Следећи концерт у циклусу

концерата камерне музике
одржаћесетакођеуСловачкој
евагеличкој цркви, у среду 8.
децембра када ће наступити
интернационални квартет кон
трабаса,којигостујенафести
валуБассоманиауБеограду.

З. К.

МИ ТРО ВАЧ КО ПО ЗО РИ ШТЕ

Сре мач ка рап со ди ја
На великој сецни Позоришта

„Добрица Милутиновић“ у четвр
так, 25 новембра митровачка пу
бликајеималаприликудаодгледа
музичко – драмски колаж „Сре
мачкарапсодија“.Насценисусе
нашли глумци Јелена Јанковић,
АлександарКрстајићиВладимир

Балашћак, вокална солисткиња
АлександраПадров,музичарЕди
Тајм, градски тамбурашки орке
стар„Срем“подвођствомЗорице
Опачић. За сценографију се по
бринуоМиланКардаш,ацелокуп
нуорганизацијупотписујеЦентар
закултуру„Симијумарт“.

Јелена ЈанковићСцена из „Сремачке рапсодије“
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА

Планови ме сних за јед ни ца 
усаглашени са општинским буџетом

Одборници Скупштине општине
Старе Пазове су у среду, 24. но
вембра на седници већином гла

соваусвојилипројекатјавно–приватног
партнерства за поверавање комуналне
делатности одржавања локалне путне
инфраструктуре. Наиме, Влада Србије
је одобрила овај пројекат по коме би у
нареднихпетгодинапутнамрежанате
риторијиопштинеСтараПазовабиларе
конструисанаиодржаванаусклопуовог
пројекта.
Дата је сагласностнаизменеидопу

не програма пословања Јавно – урба

нистичког предузећа „Урбанизам“,  ЈП
„Општинска стамбена агенција“ и ЈKП
„Чистоћа“. Поводом ове тачке дневног
реда, чули су се предлози о решавању
проблема дивљих депонија, при чему
су одборници, а запослени у „Чистоћи“,
изнелиподаткеоакцијамаодношењака
бастоготпада,упркоскојимсесталнопо
ободиманасељапојављујудивљедепо
није, за чије се отклањање непрестано
ангажујемеханизацијатогпредузећа.
Усвојени су ребаланси финансијских

планова свих десет месних заједница,
који су усаглашени са ребалансом оп

штинског буџета, усвојенимна претход
ној седници Скупштине општине Стара
Пазова.јавнапредузећаиустановеуса
гласиле су  своје финансијске планове
саизносомодобренихапропријацијана
основуновогбуџетаОпштине.
ЗеленосветлодобиојеПлангенерал

нерегулацијеНовеПазове,разрешенје
иименованједанчланШколскогодбора
школе уВојки и усвојен предлог о пре
станку радног односаРадоју Благојеви
ћу,нафункцији чланаОпштинскогвећа
збогодласкаустароснупензију.Присут
нојебило47од53одборника. З. K.

За ча ра ни круг
ди вљих де по ни ја
По налогу комуналне ин

спекције, екипе ЈKП „Чисто
ћа“суусреду,24.новембра
изашле на терен да очисте
дивљу депонију на војном
путууНовојПазови,кодфа
занерије.Упитањујевелика
количина комуналног, али и
грађевинскоготпада,апрема
процени запослених у овом
предузећу, има око 40 тона
смећа.ПремаречимаЗорана
Kостића,шефамеханизације
у „Чистоћи“, на истом месту
дивље депоније се стално
понављау, а ове године су
већједномчистили.
У ЈKП „Чистоћа“ кажу да

чишћење дивљих депонија
представљавеликипроблем,

јерихнепрестаноуклањају,а
онепоновонастају,углавном
су поредлетњихпутева,на
њивама, изваннасеља. Ба
цасе,какокомуналниотпад,
тако и делови намештаја,
шут, а често и остаци живо
тиња,штопроузрокујенепри
јатне мирисе и представља
изворзаразе.
Kакобисеизбеглеовакве

слике, из „Чистоће“ апелују
награђанеданебацајусме
ћенаместакојанисупредви
ђена за то, а у случају веће
количине отпада из дома
ћинства,истимогуоднетина
градскудепонијуузодређену
надокнаду.
Надлежне институције

сматрајудабисеузказнену
политику,савесноиодговор
нопонашањесвакогпоједин

ца,могао  решити  проблем
дивљих депонија и  смећа
гдемунијеместо. З. K.

Са седнице Скуп шти не општине 
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Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

„Фе неч ки би се ри“
за Вељ кa и Ла за рa 

Члановимузичкогансамбла„Фенеч
кибисери“, којисусе2017. годинена
инсистирање оцаМакарија окупили у
манастируФенек,идан данасуспе
шно опстају, а своје велико срце по
казали су хуманитарним концертом
којијеусреду,24.новембраодржану
Основној школи „Симеон Араницки“ у
СтаројПазови,кадасупевализабоље
сутрадвогодишњегЛазараСтојковића
ичетворогодишњегВељкаСавића.
Сваке године уочи божићних и но

вогодишњихпразника, група „Фенечки
бисери“ организује хуманитарне кон
цертеусвимцрквамауБеограду,аод
прикупљеногновцаправепакетићеко
јеличноуручујунашојдецинаKосовуи
Метохији.Такође,поредхуманитарног
рада, баве се и опремањеммузичких
школа са свим потребним инструмен
тиматејеједнашколавећспремназа
полазак50новихђака.МилованДере
та,којирадикаобиблиотекарушколи,
а који је и организатор овог догађаја
истиче да су се Лазареве и Вељкове
породицеуистовремеобратилезапо
моћ,затимјеодлученодасезаобоји
цуприредихумантираниконцерт,како
бисеприкупилапотребнасредстваза
лечењемалишана.
KакобистепомоглиЛазарупошаљи

те поруку садржине 850 на 3030 а за
помоћ Вељку пошаљите 739 на број
3030.Вашодвојенминутзаслањепо
руке њима значи корак ка срећнијем
детињству. Д. Г.

СА О БРА ЋАЈ

Из го рео
„Ла стин“ ау то бус
У уторак, 23. новембра у раним ју

тарњим сатима у центру Војке изго
реојеаутобусСП„Ласта–Срем“,који
превозипутникенатрасиКрњешевци
–СтараПазовасаполаскому5.10ча
соваизКрњешеваца.
Хаваријаседесилаујутрооко5ча

сова  када јеаутобус кренуоиз гара
жеуКрњешевценапочетнустаницуу
оквирусвојередовнелинијеСтараПа
зова–Крњешевци.УцентруВојке,во
зачјеприметиоданештонијеуреду,
окренуо аутубус назад и изашао чим
јемоторузадњемделувозилапочео
да се дими. Покушао је да угаси ва
тру,алибезуспехаапожарјеугашен
интервенцијом ватрогасне бригаде у
СтаројПазови.Насрећу,немаповре
ђених,јерутренуткунесрећеуаутобу
сунијебилопутника.
ДиректорЛастеуСтаројПазовиЗо

ран Томашевић је одмах био обаве
штенодогађајуиизашаоналицеме
ста.Кажедајеаутобус2010.годиште
и да је уредно прошао техничке пре
гледе.
Претпостављаседасусезапалиле

електроинсталације, али тачан узрок
пожараћеутврдитиистрага.Конструк
цијаизгорелогаутобуса јестајалаис
предшколедоокополадесет,кадаје
склоњена,асаобраћајутомделуме
стаупотпуностинормализован.З. К.

СТА РО ПА ЗО ВАЧ КА БИ БЛИ О ТЕ КА

Про мо ци ја књи ге 
„Ку ћа на Кр фу“ 

У Народној библиотеци „Доситеј
Обрадовић“ у Старој Пазови, у поне
дељак,22.новембраодржанајепро
моцијанајновијекњигеМиленеСеве
ровићГашпарић„КућанаКрфу“.Она
пишеизадецуизаодрасле,анајви
шејеинспиришуцвеће,љубав,слобо
да,пролазностживота.Напромоцији
књиге,присутнисубилиочаранијаким
емоцијамауњенимделимакојанаста
јувећ30годинауназад,коликоМиле
напише.Дугогодишњапријатељицаи
колегиница Гордана Вујановић, про
фесорка српског језика и књижевно
сти, говорила је себи омиљене сти
ховеизкњигеипосебнојеистаклада
јеМиленаначитана, продуховљенаи
ненаметљиваособаодкојеможепуно
дасенаучи.
Милена је инспирацију за оводело

нашла у бројним летовањима које је
на Крфу провела са породицом те је
решиладалепотетогострвапреточи
и у стихове.Како каже,фасцинирана
једобротоми срдачношћу тамошњих
људи, као и острвом Видо и Плавом

гробницом. Оноштоњој представља
изузетан подвиг је тошто је превела
150најлепшихпесаманемачкогнобе
ловцаХерманаХесеузбирцикојано
синазив„Сликареварадост“.

З. К.

ФЕ СТИ ВАЛ ДЕЧ ЈЕГ ПО ЗО РИ ШТА

Нај у спе шни ја
пред ста ва из Арад ца 

Прво место на Фестивалу дечјег
драмскогстваралаштвауСтаројПазо
ви,којијеодржанупетак,26.новем
бра,освојиојеансамблОШ„Братство“
изАрадцасамјузиклом „Пада киша“.
УпитањујетекстЈанеБеласичовеко
ји је  на сцену поставиланаставница
АделаОбшуст,којојсуприпаленагра
дезанајбољурежију,сценографијуи
костиме, која се већ неколико година
бавидечјимпозориштем.Малиглумци
изАрадца,ученицитрећегичетвртог
разреда, који уче словачки, као стра
ни језик, каострани језик, кажудасу
заволели позориште а награде су их
обрадовале.
Победницима је припала и награда

Националног савета словачке нацио
налнемањине–статуетаМиреБртке.
По оцени стручног жирија, у саставу
доцентМирославБенка,дипломирани
редитељ и глумац, Мирослав Фабри,
дипломираниглумац,АлександерБа
ко,редитељ,надругомместујепред
става„Пољупци“изКисачадокје„Пут
касрећи“ОШ„ХеројЈанкоЧмелик“из
СтареПазовеосвојиотрећеместо.
Поред стручногжирија, све учесни

кејеоцењивалаидечјакомисија.Фе
стивалдечјегдрамског стваралаштва
отворила је и затворила Љибушка
Лакатош, председница Националног
савета словачке националне мањине
иСКУДаХеројЈанкоЧмелик,којису
суорганизаторизаједносаЗаводомза
културувојвођанскихСловакаузподр
шкуКанцеларијезадијаспоруСловака
и Општине Стара Пазова. У ревијал
номделупрограманаступилојеГрад
ско позориште, дечја сцена из  Руме
сапредставом„Допоследњегшаха“,а
пратећаманифестацијабила јеизло
жбаплакатанатемупозоришта. З. К.



22 1. DECEMBAR 2021.  M NOVINE ДРУШТВО

Државна секретарка у Министар
ствузабригуопородициидемогра
фијуМилкаМиловановићМинићбила
је22.новембраураднојпосетиИри
гу.Онајесапредставницималокалне
самоуправе разговарала о мерама,
којесереализујууциљубригеопоро
дициидеци,останкумладихумањим
срединама и селу, као и будућој са
радњиовеОпштинеиМинистарства.
Досадашњусарадњусуобестране

оценилекаодобру.
ПредседникиришкеОпштинеТихо

мир Стојаковић је изразио задовољ
ствопосетомиквалитетомразговора
тенапоменуодаувртићиманатери
торији општине Ириг има све мање
места,штоједобарпоказатељраста
бројадеце.
–Радимонапроширењукапаците

тазасмештајдецеуНерадину,месту
којеима500становника,аиубудуће
ћеморадитинауређењуипрошире
њу тих капацитета у другим среди
нама. Следеће године, као што смо
и ове, планирамо поделу ауто  се
диштазадецу,анајављујемидаће
нареднегодинесвиученициодпрвог
дочетвртогразредадобитибесплат
не уџбенике. То ћемо предвидети у
буџету,аовегодинесубесплатнеуџ
беникедобилисамопрваци–истакао
јеТихомирСтојаковић.
Такође, у наредној години биће

обезбеђенасредствадасеродитељ

скидодатакзапрво,друго,трећеиче
твртодете, са25.000динараповећа
на40.000динара.
Државна секретарка Милка Мило

вановићМинић је указалада уокви
руредовнихактивностиимајуовакве
посетепланиранеусвимсрединама,
ада јеИригуправо100.локалнаса
моуправакојусупосетили.
Онајерекладасвеовелокалнеса

моуправе имају сјајне тимове који су
препознали демографски проблем у
Србијиидасве,коликоимтомогућ
ностидозвољавају,креирајумерепо
дршке породици и тиме ублажавају
економскуценуродитељства.
– Такође, отварањем нових рад

них места локалне самоуправе раде
на ублажавању негативних миграци
ја младих,што иде у прилог добром
стратешком планирању, усклађеном
са програмом Владе Србије „Србија
2025“. Управо, посао и кров над гла
вом младом човеку дају сигурност и
опредељују га да ствара породицу у
местуукојемјерођен–реклајеМи
ловановићМинић.
Натомтрагујеидобарподатакдаје

уиришкојопштини2015.годинестопа
незапосленостиизносила57процена
та, а да је сада пала на свега девет
процената. Милка Миловановић Ми
нић је додала и да ћеФрушкогорски
коридор,којисегради,повезатиСрем
сјужномБачкомиМачвом,чимећеи

ДР ЖАВ НА СЕ КРЕ ТАР КА ЗА БРИ ГУ О ПО РО ДИ ЦИ
И ДЕ МО ГРА ФИ ЈУ ПО СЕ ТИ ЛА ИРИГ И ШИД

Да мла ди оста ну
и осну ју по ро ди це

Раз го во ри у Ири гу

РУ МА: Пољо при вред но
зе мљи ште у др жав ној сво ји ни

Око 540 хек та ра
на ли ци та ци ји
На последњој скупштинској седни

ци,која јеодржана19.новембра,од
борницисуусвојилигодишњипрограм
заштите, уређења и коришћења по
љопривредног земљишта у државној
својининатериторијирумскеопштине
за2021.годинукојијесачинилоОде
љење за финансије, привреду и по
љопривреду.
Пре тога је Министарство пољо

привреде, шумарства и водопривре
де дало сагласност на предлог овог
програма.Наиме, чланом60. Закона
опољопривредномземљиштујепро
писано да пољопривредним земљи
штем у државој својини располаже
и управља држава преко надлежног
Министарства.Оносекористипрема
годишњем програму заштите, уређе
њаикоришћењапољопривредногзе
мљишта којидоносинадлежниорган
јединица локалне самоуправе, а то
јеСкупштина општине, по претходно
прибављеноммишљењукомисије.
Снатообзиромдасуусловипред

виђени Законом испоштовани,Мини
старство пољопривреде је дало са
гласност на овај програм за румску
општину.Овогодишњимпрограмомје
обухваћемо око 1.414,8 хектара по
љопривредног земљишта у државној
својини, а од тога је 680,4 хектара
опредељено сточарима. На бесплат
нокоришћењеседаје194,5хектара,
такодаћесеналицитацијинаћиоко
540хектарапољопривредногземљи
штаудржавнојсвојини.
Оглас за лицитацију ће бити обја

вљен после закључења уговора са
сточарима, а по процени, то ће бити
најранијеудругојполовинидецембра.

Но ви ди рек то ри 
ГЦ „Срем“
и До ма здра вља
Покрајинскавлада јенасвојојсед

нициод24.новембрадонела,између
осталих, и  решења о именовању
вршилаца дужности директора две
установеуРуми,чијијеоснивачСкуп
штинаВојводине.
Тако је за в. д. директора Дома

здравља Рума именован др Зоран
Славујевић, специјалиста ортопедске
хирургије са трауматологијомизХрт
коваца.Он је, пре тога, разрешен са
дужности директора ГЦ „Срем“  због
истекамандата.ИстогданајеПокра
јинска влада разрешила др стомато
логије Јелену Стојанац Мрачевић
дужностив.д.директорaДомаздра
вљауРуми.Зановогв.д.директора
ГЦ„Срем“Руманапериододгодину
данаименованјеВојиславМиоковић,
мастерсоциологизРуме.

С. Џ.
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Иригбитипримамљивијизаинвести
тореидобитимогућностдапредстави
свој туристички потенцијал, који није
мали.Тојеприликаизановеинвести
тореиотваарњеновихраднихместа.
– У Иригу се после 50 година гра

ди зграда са 40 станова,што говори
уприлогнастојањулокланеуправеда
семладиљудизадржеусрединамау
којимаживе–указалаједржавнасе
кретарка.
Милка Миловановић Минић је у

понедељак,22.новембрапосетилаи
Општину Шид. Са председником
Општине Зораном Семеновићем је
разговаралаодемографскимпробле
мима са којима се суочава Србија.
ПремаподацимаРепубличког завода
за статистику, број живорођене деце
првипутјепаоиспод62.000,ауистих
12 месеци број умрлих надмашио је

бројрођенихзавишеод55.000.Про
блемстаростинацијеимерезапове
ћањенаталитетасубилетемеокоји
масеразговаралонасастанкурекао
јеЗоранСеменовић.
– Захваљујем се на посети држав

ном секретару, Милки Миловановић
Минић, која нам је пренела планове
надлежног Министарства, а које се
односенабригуопородициимерама
које ће бити предузете. Председник
АлександарВучић јенајавиодаћеу
наредном периоду бити направљени
нови програми за бригу о породици.
ОпштинаШидјеималачастдаураз
говорусадржавнимсекретаромдође
до сазнања шта, где, када и на који
начин као ћемо као локална самоу
правамоћидасеукључимоунаред
ној години  у пројекте и реализацију
свихактивности,рекаојеСеменовић.
Државна секретарка се захвалила

председнику Општине Зорану Семе
новићунаквалитетномиконструктив
ном састанку и истакла да је њен
задатакдаобилазиопштинеиградо
ве у Србији и на тај начин ресорно
Министарство сагледа демографску
ситуацијууСрбији.
– У разговору са градоначелници

ма,председницимаопштинесазнаје
мо које семере предузимају за уна
пређењедемографске сликеСрбије,
видимо са којим проблемима се они
суочавају, видимо примере добре
праксе. Такође, долазимо до идеја
какосенекипроблемимогурешава
ти,дасенекипроцесиубрзају,приве
ду крају рекла је Милка Миловано
вићМинић.
ЦиљМинистарствазабригуопоро

дициидемографијуједасезаустави
негативни демографски тренд, јер је
становништво уСрбији једно од нај
старијихуЕвропи.Свакипетистанов
никуСрбијијестаријиод65година,а
свакиседмијемлађиод14година.

С. Џ. и Д. П.

Зо ран Се ме но вић и Мил ка Ми ло ва но вић Ми нић на рад ном са стан ку

ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ“ 
ИРИГ

Еко ло шка еду ка ци ја
ИришкаОсновнашкола„Доситеј

Обрадовић“ укључена је у пилот 
пројекат под називом  „Улога уче
ника у заштитиживотне средине“.
У оквиру активности на реализа
цији тог пројекта, 22. новембра је
одржана једна од еколошких еду
кацијаозаштитиживотнесредине.
Том приликом, школу је посетио
представник Министарства про
свете,наукеитехнолошкогразвоја
ЈованВукчевић као и представни
цаМинистарствазаштитеживотне
срединеЛидијаСтевановић,којаје
ученицимаиодржалапрезентацију
натему„Заштитаиочувањеприро
де“.СрђанБурсаћјеодржаопреда
вањеиедукацијунатему„Заштита
животнесредине“.Срђанјебивши
ђак„Доситејеве“школе,асадасту
дентбиологије.
Ученици  „Фрушкогорси амба

садори“ са својом наставницом и
покретачем свих активности веза

них за оснаживање деце у очува
њу Фрушке Горе Сањом Медић,
представилисусвојеактивностиу
тој области. Презентоване су том
приликоми заштићене врстеФру
шкегоре.
Сарадникнаовомпројектуукоји

је укљученаОШ „ДоситејОбрадо
вић“јеОпштинаИриг,аурадуеко
лошкерадионицесуучествовалии
Миодраг Бебић, заменик председ
никаОпштине, каоиЈованЈоцић,
задуженза областкомуналнеде
латностиизаштитеживотнесреди
не уОпштинској управи и коорди
наторнаовомпројекту.
На радионици су присуствовали

ипредставнициДечјеустанове„Де
чијарадост“,каоиврдничкеоснов
нешколеиСредњестручнешколе
„Борислав Михајловић Михиз“ те
Српске читаонице, који чине тим
сарадниканапројекту. С. Џа ку ла
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УОЧИ 30. ФЕСТИ ВА ЛА БЕСЕД НИ ШТВА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Три деце ни је
бесед нич ке тра ди ци је

Тач но у 20 сати, 17. сеп тем бра 1992. годи не са зиди на древ ног Сир ми ју ма, на Жит
ном тргу, фан фа ре су обја ви ле отва ра ње Првог фести ва ла бесед ни штва у Срем ској 
Митро ви ци. Пред три хиља де гле да ла ца, митро вач ки Хор „Sir mi um can to rum“, под 
дири гент ском пали цом Воји сла ва Бугар ског, отпе вао је чуве ну Пин да ро ву Прву 
питиј ску оду
Изникаоизкултурногпокре

та „ЈаволимМитровицу“,око
когасусегодинамаокупљали
сви они, који воле свој град,
којисубиливољниикадрида
баштине његову традицију и
негдашњу славу »мајке свих
градова«, Фестивал беседни
штва је од једне назнаке и
идеје (изговорене први пут
јавноуемисијиРадиоБеогра
да„Културникорак“,упроле
ће1991.године,апремаидеји
из далеке 1949, којој су тада
кумовали, месни адвокат
Александар Ердељан,  др
ПетарМилошевић,икњижев
ник и драматург, Јован К.
Радуновић),изгодинеугоди
нурастаоиизрастаоусветко
вину лепоречја и говорничког
надметања. У Организацио
ном одбору првог Фестивала
беседништва, тада су били:
Душанка Анојчић, председ
ник,  Александар Ердељан,
др Петар Милошевић, Весна
Спасојевић, Споменка Лазић,
Јован К. Радуновић и Драган
Јовичић.ТворацименаФести
вала,„SirmiumluxverbiСир
мијум светлост речи“, је др
ВеснаКрчмар,театролог.
Тачноу20сати,17.септем

бра 1992. године са зидина
древног Сирмијума, на Жит
номтргу,фанфаресуобјави
ле отварање Првог фестива
ла беседништва у Сремској
Митровици.Предтрихиљаде
гледалаца, митровачки Хор
„Sirmiumcantorum“,поддири
гентском палицом Војислава
Бугарског, отпевао је чувену
ПиндаровуПрвупитијскуоду.
Водитељјебила,нашасугра
ђанка,глумицаТатјанаВенче
ловски.  Пред вратима исто
рије беседништва, те вечери
су беседили чувени ретори,
београдског глумишта, Љуба
Тадић, Мира Бањац, Татјана
Венчеловски, Петар Краљ и
СтевоЖигон, а манифест др
Петра Милошевића, написан
поводомФестивала,прочитао
јеУрошГловацки.
Тридесет година је прошло

од тада. Фестивал беседни
штвајеуXXIвеку,носећиепи
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тет својеврсне луче, обнове
ученог надговоравања у
Србији,постаоијестеједини,
јединствениитрадиционални
празник лепоречја. Он негује
лепоту и бриткост израза а
свеуславуговора.
Постоји спона између оног

првог, и овог тридесетог
Фестивала „Sirmium lux verbi
Сирмијумсветлостречи“.
Беседништво је увек било

сведочанство свога доба и
времена.Ондајеиприродно
да оно буде сведочанство и
овогнашегдоба.Истрајавају
ћи у тој намери, Одбор XXX
фестивала беседништва, у
саставу: др Димитрије Стој
шић (почасни председник
Одбора Фестивала), Зорица
Мишчевић и Јасна Арбанас
(председницеОдбораФести
вала),ВасиљШево(начелник
Градске управе за културу и
спорт),ДушанДрча(директор
Фестивала), Мирослава Или
јић (директор Установе за
неговање културе „Срем“),
Споменка Лазић, Жељка
Аврић, МА Живка Матић,

Наташа Секулић, Татјана
Познић,ТатјанаМарељЗече
вић, и Александар Будошан,
донео је Одлуку, да ће се
јубиларниXXXфестивалодр
жати4.децембра2021.годи
не, у Позоришту „Добрица
Милутиновић“, са почетком у
19сати.
Звуцима фанфара и Хим

ном Фестивала, у извођењу
трубача Музичке школе
„ПетарКранчевић“иАлексан
дре Падров, вокалног соли
сте, почеће овогодишњи
Фестивал. Њега ће свечано
отворити Драгана Милоше
вић, секретар Покрајинског
секретаријатаза културу, јав
но информисање и односе с
верскимзаједницама.
Овогодишњи Фестивал је

ревијалногкарактера,аупро
грамуучествују:ОливераЈел
кић,адвокатикњижевник,др
Димитрије Стојшић почасни
председникОдбораФестива
ла, Јасна Арбанас председ
никОдбораФестивала,Ката
рина Шарић аташе у Мини
старствуиностранихпослова

Републике Србије, Татјана
Венчеловски,глумица,Андри
јана Виденовић, глумица и
професорнаФакултетуумет
ности у Приштини  Звечан,
НиколаСтанковић,глумац,др
ум. Марија Кнежевић, глуми
ца и професор наФакултету
уметностиуПриштини Зве
чанимрЗоранЛевајац,адво
кат.Послеучешћабеседника,
Митровчанићеиматиприлику
дауживајуунаступуНебојше
Дугалића и Бориса Пингови
ћа,уМузичкопоетскомкаба
реу „Да, то су били дани“, у
пратњи Воје Савића (бас
гитара)иНинеЋосић(ритам
и вокали). Кабаре је покушај
два врсна глумца, првака
драме Народног позоришта,
беседника,поетеимузичара,
да уоче сродностразличитих
музичкихипоетскихтрадици
ја,оваплоћенихкрозбаштине
разних стваралаца и да се у
овимданимаприсете,шта је
некада,нетакодавно,значи
логоворити,аипеватизасва
времена. Наступ двојице
великана, наше позоришне

сцене, траје 18 година, а
Кабаре је изведен више од
300пута.
Током дугог низа година

одржавањаФестивалабесед
ништва, такмичећи се, насту
пали су средњошколци, сту
денти, правници, војна лица,
драмски уметници, некада
студенти, а касније, неки од
њих и као ментори, млађим
генерацијама, док су у реви
јалном делу учествовали,
наши најеминентнији глумци,
врсни беседници: Миша Јан
кетић,ГојкоШантић,Светлана
Бојковић, Горица Поповић,
Петар Краљ, Петар Кундачи
на, Тихомир Станић, Горан
Султановић, Марко Николић,
Татјана Бошковић, Љубомир
Бандовић, Небојша Дугалић,
БорисПинговић имноги дру
ги,којисусвојимумећемгово
рења давали узвишену ноту
нашемФестивалу и проноси
ли славу, првог и најстаријег
Фестивала беседништва у
региону.
ПрограмћеводитиГордана

Лукић. Т. П.

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НОВИ НА РЕ У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Фести ва л је опстао и остао
УмитровачкојГрадскојкући

у понедељак 29. новембра
одржана је конференција за
новинаре поводом одржава
ња 30. Фестивала беседни
штва у суботу 4. децембра у
митровачком Позоришту. На
конференцији су говорили
ВасиљШево,начелникГрад
скеуправезакултуруиспорт,
Мирослава Илијић директор
каУстановезанеговањекул
туре „Срем“, Душан Дрча,
директорФестивалаиЗорица
Мишчевић, чланица Одбора
Фестивала.
–Жао ми је што јубиларни

Фестивалнеможедасеодр
жиупуномсјају.Митровчани
воле беседу, воле лепо изго
ворену реч. Локална самоу
права има обавезу да прави
оваквефестивале.Морамда
се захвалим организатору
УНК Срем, покровитељима
Покрајинском секретаријату
за културу и Граду Сремска
Митровица без којих не би
било ни Фестивала. Органи
зацијајебилазахтевнаимају
ћи у виду епидемиолошке
изазове,рекаоВасиљШево.
МирославаИлијић јерекла

да ће у уметничком делу
Фестивалаучествоватидевет
беседника.
–Овебеседникејеодабрао

Одбор Фестивала. Овај ода
бирнијеслучајан,јерсуупра
во ти беседници заслужни

што је Фестивал такав какав
је и што толико дуго траје.
Бројместаупозоришнојсали
буће ограничен, због актуел
неепидемиолошкеситуације,
а улазнице могу да се преу
зму у Установи за неговање
културе „Срем“, изјавила је
МирославаИлијић
Директор Душан Дрча је

говориоотомештамитровач
ки Фестивал беседништва
значи људима који нису из
СремскеМитровицеадолазе
дасетакмиче.
–Сви беседници из других

градова доживљавају митро

вачки Фестивал као кровни
фестивалубеседништву.Тек
кад одемо у друге градове,
Бањалуку, Београд, видимо
колико тим људима значи
наш Фестивал. То нам даје
снагудагаштобољеоргани
зујемо. Надамо се да ће се
следеће године Фестивал
беседништва одржати на
отвореном. Тридесет година
једугвек,итрудићемоседа
оправдамоповерењепублике
иорганизујемогананајбољи
могућиначин,рекаојеДушан
Дрча,директорФестивала.
ЗорицаМишчевић,чланица

Одбора Фестивала говорила
јеоречима,реторициилепо
речју кроз историју, као и о
људима који су учествовали
од почетка у организацији
Фестивала.
–НашФестивалјеиздржао

иопстао,преживеојератове,
бомбардовање, претеће
поплаве. Преживеће и ковид
 19 и ући у своју четврту
деценију трајања.Надамосе
да ће опстати и остати као
први, традиционални, једин
ствени и вечни фестивал
уметничкебеседе,изјавилаје
ЗорицаМишчевић. Б. Т.

Зорица Мишчевић, Васиљ Шево, Мирослава Илијић и Душан Дрча
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „СРЕМ“

Јубиларна „Споменица“ 
пред читаоцима

Интересантанрадобогаћенизузетним
фотографијамаскрајаXIXипочеткаXX
веканаписалаједрМаринаРелић,маги
стар стоматологије. Она се уз подршку
историчараичлановаредакције„Споме
нице“успешнопосветилавредномисто
риографском запису о прошлости своје
породице – чувенихмитровачкихфото
графаиз породицеДаненбаум.Сежући
у140годинадалекупрошлосткрозбога
ту породичну заоставштину и мноштво
фотографија, Марина Релић сазнала
је многе ствари не само о седам гене
рација својихпредака, већидрагоцене
ствари и детаље из историје и начина
животанекадашњеСремскеМитровице.
Та сазнања овимпутем поделила је са
суграђанима и свим заинтересованим
појединцима. Богат фотоматеријал у
наслеђесвојојпородициоставиојеЕги
тијеДаненбаум,аустроугарскиЈеврејин,
једанодпознатијихфотографасвогвре
менакоји јерадиоумногимсрединама
а уМитровици је од последњедецени

јиXIXвека.Његоватељеналазиосена
самом улазу у данашњу Паробродску
улицу,садеснестранегдејезградашум
ског газдинства.СиновиХугоиРудолф
наставилисуочевуфотографскутради
цију.  Од 1914. године атеље је познат
подназивом„Даненбаумисин“аводио
га је најстарији син Хуго. Бавили су се
израдом фотографија, разгледница и
дописница,анекиодовихфотодокуме
натанасвојојполеђинисадржекорисне
информацијеовременуиоколностимау
којимасунастале.Атеље„Даненбауми
син“радиојепортрете,групнеграђанске
фотографије,легитимацијеалииснимке
позоришних представа, политичких ску
пова, градских локалитета, приредби и
другихдруштвенихдогађаја.Требаима
тиувидудајефотографијакаоисториј
скапојавасвогвременабиласвојеврсна
ексклузива – веома цењана као умет
ност, што је квалитетна фотографија и
данас.Нарочито је вредна као историј
ски извор.Данас су познатемноге раз

гледнице Сремске Митровице, које су
непоновљиви тренуци прошлих време
наисведочеоначинуживота,одевања,
архитектури и саобраћају уXIX и првој
половини XX века. Егидиус Даненбаум
чакјебиоиауторфотозаписаглумице
ЖанкеСтокић у време док је она била
још девојчица. Једна од његових чуве
них фотографија, такође објављена у
двадесетомброју„Споменице“јефото
графијаГрађанкезавремекартањаза
којусевезујеинтересантнапричауоно
време,наразмеђипрошлихвековакар
тањенајавномместубилозабрањенои
постојалесупосебнепросторијеза„кар
тароше“.Опуштенеженеукругуприват
некуће,узочигледнопријатнуатмосфе
ру и пригодно послужење играју карте.
Некеодприложенихфотографијасведо
чеоизгледускелеНиколеЖивковићау
старој Митровици, приказују купалиште
наСави,изградњуелектричнецентрале,
односноновезградеГимназијеуСрем
скојМитровици.

О поро ди ци Данен ба ум

Двадесети јубиларни број научног
часописа „Споменица“ Историј
ског архива „Срем“ промовисан

јепротеклесреде,24.новембраупро
сторијама сремскомитровачкеГалерије
„ЛазарВозаревић“.Захваљујућиквали
тетномуређивачкомрадуподокриљем
Историјскогархива„Срем“,овајчасопис
сабраојеупротекледведеценијемно
штвоаутора сарадовима  изразличи
тихсфералокалнеиопштеисторије,са
посебним акцентом на детаље из про

шлостиСремаиградаСремскеМитро
вице.Присутнимпосетиоциманајпреје
презентованакраткавидеохронологија
одосадашњимиздањима„Споменице“,
накончегасуукраткојизведбинаступи
лимладичлановиетногрупе„Српски
дом“.Казујућиодломакизуводнеречи
уредништва са првих страна двадесе
тог издања „Споменице“, секретарка
установеЈаснаАрбанасјеуимедома
ћинанајавилагосте–проф.дрНенада
Нинковића, главног уредника часописа

иванредногпрофесоранаисторијском
одсекуФилозофскогфакултетауНовом
Саду,проф.дрНенадаЛемајића,про
фесора на истом факултету и члана
редакције, који је једанодиницијатора
покретања часописа и његов вишего
дишњи сарадник и др Марине Релић,
магистра стоматологије, која је у акту
елномбројуауторинтересантноградао
прошлостисвојепородице.
Уз констатацију да Сремска Митро

вица за разлику од многих градова у

Са промоције



271. DECEMBAR 2021.  M NOVINE

Медијски пројекат „Митровица град будућности“ 

Значајанприлогисторијиурбанистич
ког уређења највећег сремског града у
радукојисеодносинаполитичкесуко
бе око централног митровачког трга
дао је проф. др Ненад Лемајић. Он је
истраживаонамереиоколностикојесу
у послератном периоду прошлог века
могледовестидонарушавањавредног
архитектонског урбаног наслеђа Срем
ске Митровице. У том смислу одлучу
јућа је била улога архитекте Бранка
Василића, сина некадашњег митровач
ког градоначелника Теодора Василића
 поштоваоца прошлости, заштитника
и сакупљача вредних старина, који је
обављао посао првог директора Музе
ја Срема. Део урбаног језгра Сремске
Митровице какво данас познајемо на
простору око централног градског трга
уобличен је крајем XIX века наспрам
зградеГлавнестраже(данашњегИсто
ријскогархива„Срем“)саграђенеуXVIII
веку испред које је оформљен градски
парк.Укомплексувреднихграђевинау
близинијеподигнутазградаПетровара
динске имовне општине (зграда дана
шегСУПа),анештокаснијеизграда
Соколскогдруштва.Наободуданашњег

парка подигнута је најрепрезентатив
нија зграда у центру града – Српски
дом.Северноодње,углавној градској
улици налази се низ грађанских кућа
угледних митровачких породица. Ново
формираневластипедесетихишесде
сетих година у складу са вредносним
тенденцијама социјалистичко  револу
вионарсног поретка  настојале су да у
централном делу града подигну објек
те нове архитектонске структуре, што
би подразумевало уклањање многих
објеката војнограничарске и грађанске
архитектуре.АрхитектаБранкоВасилић
супротставиосетимпослератнимурба
нистичкимплановима.Једнаодидејаиз
1953. године односила се на изградњу
нове саобраћајнице са паркингом, која
би пресекла амбијенталну целину ста
рог градског језгра. Архитекта Василић
одлучно се супротставио још радикал
нијем предлогу да се око централног
трга са циљем формирања новог трга
сруши 13 грађевинских објеката ради
изградње репрезентативних објеката,
попутзградеНародноослободилачког
одбора, Робне куће, Стамбене зајед
нице, Народног Универзитета и једног

стамбеног објекта. У том смислу, изра
ђенесуиодговарајућемакетеиплано
ви, а општинска власт пропагирала је
ове идеје у локалним новинама. Због
снажногпротивљењаструкетимплано
вимаилинедостаткафинанијскихсред
става за тај подухват, од њега се оду
стало.КључнаулоганеуморногБранка
Василићаогледасеуњеговомобраћа
њуОдељењу за уметностМатице срп
ске и другим надлежним установама,
удружењимаиорганиманачија јевра
та често куцао.Резултатњеговеборбе
свакакојебиоизакључакформулисану
сарадњиПокрајинскогзаводазазашти
ту споменика културе, конзерватор
ске,урбанистичкеиархеолошкеструке
из 1963. године којим су најзначајни
ји објекти у центру града (некадашњој
ПинкијевојаданасулициВукаКараџи
ћа), локалним властима препоручени
као објекти споменичке вредности са
циљемдасесачувањиховинтегритет.
Изградњомхотела„Сирмијум“деообје
катауовојулициипакјесрушен,штоје
донекле нарушило изглед војнограни
чарског комплекса, али је он у доброј
мерисачувандоданашњихдана.

Архи тек та Бран ко Васи лић

Србији  може да се похвали једним
часописом оваквог у коме су многи
познати истраживачи написали сво
јепрвенаучнерадове, главниуредник
проф. др Ненад Нинковић у кратким
цртамапредставиојеобјављењерадо
ве.ПрофесордрНенадЛемајићуказао
је на висок ниво квалитета часописа,
који је постигнут трудом и ангажова
њеммногихпојединацаипоштовалаца
–нарочитолокалнеисторије,износећи
уверењедаготовосвивеликиисториј
скипроцесинастајуизоквиралокалне
историје.
Управо из овог, нама најближег сег

мента локалне прошлости, читајући
радове у јубиларном  броју „Спомени
це“ Митровчани и шира читалачка и
научна публика, кроз тему музиколо
га Јасне Танасијевић сазнаће више о
историјским изворима за проучавање
музичког живота у највећем сремском
граду до Другог светског рата. Рад је
значајандоприноспроучавању култур
неисторијеиграђанскогживотаугра
ду кроз преглед и опис расположивих
извора за  народне, црквене, сценске
и концертно  уметничке музичке жан
рове. О антисемитској пропаганди у
Срему забележеној у листу „Сриемски
Хрват“с крајаXIXвекаписала јеСто
јанка Лужај са Филозофског факулте
та у Бањалуци. По својој истраживач
кој вредности, међу радовима који се
односе на познате личности локалне
историјеистичесеистраживањеСтева
Лапчевићаоживоту иделудрЛазара
Рашовића, заборављеног председника
митровачке Општине. Аутор је изнео
многенепознатечињеницеодрРашо
вићу,некадашњемофицируцрногорске
војске,адвокату,писцу,новинару,осни

вачу и уреднику митровачких листова
„Србија“, „Нова Србија“ и „Радикалска
мисао“, који је у међуратном периоду
био на челу митровачке градске вла
сти.Многинисузналидајебашуњего
вовремеподигнутпрвинасипнареци
Сави. У оба светска рата био је заро
бљен,аупослератномпериодуживео

је у свом граду радећи као адвокат.
Др Драгош Цветковић и др Љубомир
Цветковић приложили су вредан рад
са фотографијама о историји митро
вачкеграђанскепородицеКрстоношић.
Подациочувенојтрговачкојизанатској
породици,чијисучлановитокомПрвог
српскогустанкаиспоручивалиоружјеи
устаницимапрезентују сеудугомхро

нолошкомнизуодпрвеполовинеXVIII
века. Сагледавајући углед и напредак
ове митровачке породице пратимо и
успонсрпскогграђанствакојиутовре
ме отпочиње у Хабзбуршкој монархи
ји.Историјат руске емиграције, која се
уСремскуМитровицудосељаванакон
оба светска рата предмет је вишего
дишњег истраживања у Историјском
архиву „Срем“.Једанодрезултататих
проучавања јесте и рад Наде Симић
Лемајић,архивскогсаветникаиДејана
Уметића,директораИсторијскогархива
„Срем“укомесепрезентујепојединач
на и породична историја многих Руса,
одкојихсунекиоставилизначајантраг
у историји СремскеМитровице и ових
простора.Међуњимасучлановипоро
дица Непокојчицки, Крутиков, Свинар
ски,Шпиљевој иМаслов.Радоруској
емиграцијисадржидосадамалопозна
теилиготовонепознатечињеницекаои
мноштвофотографијаизњиховог сва
кодневног живота. Старијом прошло
шћуизXIVвекау20.броју„Споменице“
бавилесусеуниверзитетскипрофесо
ридрМилицаКисићидрДејанаВасић,
представљајући  повељу краља Жиг
мундаДубровчанимаослободнојтрго
винисребромуСрему.
У мноштву квалитених радова, изу

зевовдепоменутих,изкорпусанацио
налнеиопштеисторијеналазимотеме
из прошлости Карловачке митрополи
је, Српског народног покрета 1848/49.
и процеса присаједињења Војводине
Србији1918. године.Једанодкорисих
радоваодносисенадокументе јевреј
скепровенијенције,атусуистандард
нистручниархивистичкирадови,исто
ријскиприказиибелешке.

Дејан Мостарлић

Захва љу ју ћи ква ли тет
ном уре ђи вач ком раду 
под окри љем Исто риј ског 
архи ва „Срем“, часо пис 
„Споменица“ сабрао је 
у про те кле две деце ни је 
мно штво ауто ра са радо
ви ма  из раз ли чи тих сфе ра 
локал не и опште исто ри је, 
са посеб ним акцен том на 
дета ље из про шло сти Сре
ма и гра да Срем ске Митро
ви це. Прошле недеље 
промовисан је двадесети 
број „Споменице“
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ОБ НО ВА ЖУП НЕ ЦР КВЕ ПРЕ СВЕ ТОГ ТРОЈ СТВА У КУ КУ ЈЕВ ЦИ МА

Цр ква до би ја пр во би тан из глед
ЗажупнуЦрквуПресве

тог Тројства у Кукујев
цима је везано много

занимљивости. Наиме,
постоје подаци који указују
да је по налогу царице
Марије Терезије грађена
новажупнаЦркваПресветог
Тројства у Кукујевцима, а
усмена предања кажу да је
она грађена према нацрту
жупнеЦрквеСветогИлијеу
Винковцима.Такође,усмена
предањанаводедајеуВин
ковцима,којијеувремевла
давинецарицеМаријеТере
зијебиотрговиште,грађена
црква према нацрту оне из
Кукујеваца, теда су намер
но или случајно, замењени
нацрти на бечком двору.
Римокатоличка црква Пре
светогТројствауКукујевци
мабилајезнатнооштећена
за време Другог светског
рата, а послератне обнове
јој нису вратиле изворни
изглед. Девастирана је и
запуштена од 1995. године,
кадајеовоместонапустило
тадавећинскохрватскоста
новништво.Такојебилосве
до 2019. године, када је у
јулу, кроз јавни позив за
извођење радова на првој
фази обнове цркве, потпи
сан уговор са извођачем
радова ПРЗР „Зидар РИВ“
изШида.Извођач јеуавгу
сту те године започео са
радовимапрвефазерекон
струкције торња, под оком
надзорних органа: инг.арх.
Невенке Видић и дипл. инг.
арх.ИванаФилиповића.
Подршкаиновчанапомоћ

заобновуцрквепристиглаје
иодмонс.дрЂуреХранића,
ђаковачко  осјечког надби
скупа, и монс. др Марина
Сракића,надбискупаумиру,
Завичајне удруге „Кукујев
ци“, жупана Вуковарско
сријемске жупаније Боже
Галића, Министарства кул
туре Републике Србије и
Хрватске католичке жупе
„Блажени Алојзије Степи
нац“ из Салзбурга. Главни
пројекат реконструкције
цркве израдила је пројек
тантска кућа „Шидпројект
д.о.о.“узсагласностЗавода
зазаштитуспоменикакулту
ре у Сремској Митровици.
Уговор је потписан 24. јула
2019. године кроз јавни
позив за извођење радова.

Прва фаза реконструкције
цркве започела је 20. авгу
ста2019.године,крозизнос
уговорене цене радова у
износу од 18.976.230,72
динара са ПДВ  ом, или
116.88,00 евра. Било је
потребно сакупити још
додатних 47.975,00 евра,
што јеузпомоћдонатораи
обезбеђено.Новац заизра
дукрстаодиноксматерија
лаиизраду јабуке  куглеу
износуод2.200евра,дони
ралисудвабратаКукујевча
наИвицаиМиланЦиндрић,
којиданасживеуХрватској,
а Кукујевчанка бака  Ева
Павичић је донирала 1.440
евра за позлату јабуке 
кугле
Ове године, 11. јуна, уз

присуство мештана Кукује
ваца и гостију из околних
местаиизХрватске,благо
словена је купола и крст и
подигнути су на торањ

цркве. Нову куполу и крст
благословио је сремски
бискупмонс.ЂуроГашпаро
вић у присуству помоћног
бискупаЂаковачкоосјечке
надбискупије монс. Ивана
Ћирића, жупника домаћина
НикицеБошњаковићаисве
штеника Сремске бискупије
Ивице Живковића и Ивана
Рајковића.
Пројекат је израђен на

основуфотографијеиз1932.
године, док торањ није био
порушен. Пројекат рекон
струкцијецрквеизрадила је
Невенка Видић, инжењер
архитектуре у предузеђу
„Шидпројект“.
 – Унутрашњост цркве и

њенглавнибродсууниште
ниуДругомсветскомрату,
када је црква минирана. У
торњу је скелетни армира
но бетонски систем са два
армиранабетонскастубаи
шест армираних пуних

бетонских плоча.Све је то
урађенокакобисмодошли
до висине која је потребна
и како бисмо стабилизова
липостојећезидове.Овоје
изузетно захтеван објекат.
На наше послане захтеве
Министарству културе и
информисања,добилисмо
позитиванодговор.Прошли
смонањиховомконкурсуи
морали смообезбедити 80
одстопотребнихсредстава.
То смо успели уз помоћ
Ђаковачко осјечке,Срем
ске бискупије и донатора
појединаца, а Министар
ствонамјеодобрилопрео
сталидеосредстава.Радо
ве је једнимделомфинан
сирало и Министарсво
вера.Процењенавредност
реконструкције торња са
ПДВомизноси19милио
на и 200 хиљада динара.
Следе радови на главном
броду цркве. Црква ће
након завршених радова
бити у изворном облику и
ако успемо овим темпом
наставити радове, верујем
да ћемо у наредних 10
година обновити целу
цркву, изјавила је Невенка
Видић.
Међу присутним гостима

тогдана,билисуичланови
Завичајне удруге „Кукујев
ци“. Од првог дана оснива
ња њихове удруге, они су
почелиуплаћиватидоприно
сезаобновусвојецркве.
– Наши чланови су инси

стирали да се сакупи одре
ђени износ средстава како
би се црква довела у нор
малностање.Отворилисмо
наменски рачун и почели
сакупљати новац исључиво
за обнову цркве.Драго нам
је да је прва фаза рекон
струкцијезавршена.Волимо
доћиусвојродникрај,посе
титинашуцркву, јер тонам
је све што је остало овде.
Завршетакпрвефазерекон
струкције цркве даје нам
надудаћецрквабити ком
плетно обновљена, истакла
јепредседницаудругеТатја
наРиго.
Уплануједасеубудућно

сти изради зидани плафон
–сводцркве,надкојимтре
ба бити изворни кров какав
је и био пре оштећења
цркве.

Д. С.
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275 ГОДИ НА ОД ПРВОГ РИМО КА ТО ЛИЧ КОГ БОГО СЛУ ЖЕ ЊА
У НОВОЈ РУМИ

Први упра ви те љи 
жупе у Руми

Први траг о римокатоличкој цркви налази
мо20.маја1746. г, када јебискупИванПак
си после ручка код барона Марка Пејачеви
ћа,означиоместозановуцрквукојасетреба
подигнутиуРуми,каоизаодређенукућугде
бисепривременомоглоодржатиБогослуже
ње. Ову митровачку жупу наследио је отац
ЈакобМајсторовић, чланредаСветогФрање
који ће привремено (колико може) управља
тиРумом.ОтацЈакобМајсторовићнијемогао
дадужевремедолазиуРумутебаронМарко
ПејачевићшаљеизСремскеМитровицепрвог
управитељажупеуРуми.ЈосипГрадишкаод
октобра1746.домарта1749.управљажупом.
Немци траже од барона да у направљеној
дрвенојцрквидоводесвећеникаизНемачке.
БаронудовољавањиховојмолбииизНемач
кеизједногсамостанапоредМинхенадоводо
монахаМартинаВолфа.Следећиуправитељ
жупејеЈакобЦетли.Септембра1753.године
долазиуРумузауправитељаБенедикСолуц
ки. 1764. године за управитеља жупе дола
зи Нацис Даиндл који је рођен у Будиму. За
управитељажупеуРуми1768.г.долазиЈеро
нимШтеклчланредаСветогФрањерођену
СцхецззукодБеча.ФрањевацАнтонијоВислај
управитељ жупе у Руми од 1785. до 1789.
Први жупник долази у Руму 7.7.1789 године
Иван Ковачевич рођен уЉуби, умро уРуми
1824.г.Онјепрвижупникуновојцрквикојаје
изграђена1813године.Био јежупникуРуми
34 и по године. Задње две године жупом је
управљао уместоњега Валентин Вукасовић.
Румскојжупикаофилијалаприпадао јеИриг
сведогодине1817.
Румски Хрвати тражили су увођење сла

венског језика у цркву што је једини захтев
те врсте у Срему. 10. свибња 1824. године
за жупника именован јеМартин Вице који је
жупомуправљаопуних60година.Наследиога
јежупникДрМијоПаус18841885г.Од1885.
до1904.годиневодижупуДрЈосипПаусбрат

пријашњегжупника.Од1904.до1912.жупом
управља Јосип Оберлеитнер. Иван Непо
мукЛакајнеррођенуОсјекупостаојеРумски
жупник 1913. године, Апостолски протонатор
1936.ЖупникуРумиостаједо15.11.1944г.
кадајеубијенкаомученикублагаоницижуп
ногдома.УправитељжупепотомпостајеИван
Кунер 19441947. Једно време жупом упра
вљажупникизИрига.ВелечасниФрањоПхон
долазиуруму1948.годинеиостаједо1954.
ДрМарјанПрепунићдолази1954.иостаједо
1976. Кратко време до долазка новогжупни
кажупомјеуправљаоМаркоЂидар.8.1.1976.
долази зажупникаБошкоРдиеловићи оста
једо20.06.2006.године.Кадажупупреузима
жупникВелечасниЖељкоТовило.18.06.2014.
годинежупупреузимажупникПрофДрИвица
Ћатићидоданасјежупник.
Вредно је напоменути да је прву, другу и

трећу Канонску визитацију год. 1763, 1765 и
1766.визитираИванПакси.БискупЈосипЈурај
Штросмајервизитираоје5путауРуми1853,
1965,1878,1887,1899.
УкатоличкомгробљууРумипоредкапели

цеСв.Флорјанаукопанисуследећижупници
Иван Ковачевић, Мартин Вице, браћа Паус,
такође и жупници који нису били на служби
у РумиМркотић, Новотни, Стјепан Гут. Једи
ни Румљанин католички свећеник је Стјепан
Милер.
Вредно је напоменутида је румскижупник

Јосип Градишка новембра 1746. године упи
сао првог досељеника у нову Руму Хрвата
Јована Коларовића. Јован и Марија Коларо
вићдобилисусинаАндријудасуимкумови
ЈованиКатаринаСланина.
Ловри  и Хелени Лукач рађа се син Ђура

кумовисуЂураиАнаМаријаЕлер.Тосупрви
хрватирођениуРуми.

Мар ко Мијић из Руме,
члан пасто рал ног већа римо ка то лич ке 

жупе ,,Узви ше ње Све тог Кри жа“

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Лазар
СавићиТијанаТијанић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Бојан и
ТамараГагић–Рума,Даниел
иКристинаПоп–СтараПазо
ва, Стефан и Радмила Вен
челски – Крњешевци, Милан
и Станислава Јанковић –
Сремска Митровица, Жељко
и Јадранка Ћорић – Манђе
лос, Мирослав и Данијела
Торбица–Моровић,Алексан
дар и Валентина Милаковић
– Инђија, Томислав и Тијана
Дробњак – Сремска Митро
вица,МиланиМаријаНешко
вић – Платичево, Душан и
МиланаЛончаревић–Манђе
лос,ЗораниМирјанаБазић–
Бешка,ПераиЈованаМаркић
–Рума,МирославиМaрiјана
Релић – Сремска Митрови
ца,Лазари ЈеленаТуфегџић
– Салаш Ноћајски, Срђан и
ЈованаГарић–Шид.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Петар и
ИванаАлексић Рума, Расти
славиНаташаЗолњан–Ста
ра Пазова, Стеван Панић и
Марина Јокић Панић – Таба
новић, Душан и Драгана
Божић–ВеликиРадинци,Дра
ганиЛидијаХодак–Сремска
Митровица,МиланиБиљана
Атанацковић – Шимановци,
Владимир и Јелена Кузман
чевић – СремскаМитровица,
АлександариНиколинаИгња
товић–Рума,ЂорђеиСања
Станић–Раденковић,Младен
и Љубана Симић – Кузмин,
НиколаиТијанаЛакић–Куку
јевци , Бранислав иСлађана
–ВучковићКузмин.

УМР ЛИ: МиркоЛетић1951,
ЗоранЕрак1956,ПетарСтан
ковић 1944, Милка Јањин
1950, Славица Добројевић
1941,ВерицаСубашићЖива
новић 1958, Зоран Томић
1956,ВукосавМирковић1939,
Љубиша Иванковић 1944,
Миодраг Митић 1938, Благо
јеРаданов1945,МилеЖега
рац 1941, Марка Заскалицки
1951, Живан Воћкић 1935,
Перица Петковић 1947, Ста
ниславка Тасић 1949, Ружи
цаКрстић 1948,РанкоВасић
1957, Стеван Јуришић 1939,
Мира Јовичић 1945, Живка
Антић 1964, Марија Сарјано
вић1953,БранкоПајић1953,
ЖиванСавчић1940,Ангелина
Клипа1954,МиленкоБудече
вић1954,ВидаЂаковић1936,
Вера Малетић 1949, Јеле
на Недаковић 1930, Вери
ца Трбојевић 1932 , Јулија
на Радуловић  1935, Бранко
Ђокић1967,МилошБешевић
1951, ВасиљМарковић 1941,
Иванка Јанковић 1933, Јеле
на Мелентић 1931, Анђела
Томић1936,МирославДедић
1940, Перица Остојић 1965,
Никола Вукашиновић 1964,
ЗоркаИлић1931,РужаНико
лић1946.

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
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Изложба у 
Завичајном музеју
Изложба радова полазника Сликар

ске радионице „Леонардо“ отворена
је 25. новембра у Завичајном музеју
Рума. Сликарска радионица „Леонар
до“јеоснованаусептембру2018.годи
не,уоквируУдружењаликовнихства
ралацаРума,аводи јесликарДраган
ПетровићДебиш.Утомемупомажуса
раднице,васпитачицеЈеленаДражић
иМаријанаЛакај иЉиљанаРаковић,
наставницаупензији.
–Иманаспедесетак,аимамоијед

ну групустаријихполазника.Изложили
смо радове у техници акрилне боје,
иманештомалоцртежаиуљанаплат
ну.Свакодетејеизложилопоједан,а
старијиполазнициподварада–каже
ДраганПетровићДебиш.
Ондодаједајеизузетнопријатноиз

ненађенбројемталентованедеце,али
и њихово посвећеношћу, енергијом,
вољомдарадеиуче.

Изложба је за сликаре увек вели
кастарисвојеврснипразник, јер јето
приликадаизатељеаизађуујавности
поделесвојрадсапубликом.
Изложенисурадовисвихмлађихи

старијихполазника,алиимамоигосте
изложбе, то су деца  из Удружења за
помоћ ментално недовољно развије
нимлицимакојисуизложилиручноос
ликанејастучнице.
Пикасо  је једномрекаода је свако

детеуметник,алидајепроблемдаоно
останеуметникикадаодрасте–иста
каојеДраганПетровићДебиш.
Дебишкажедасвакодетенарадио

нициучидапосматраиуочавадетаље,
атодоприносикреативномначинураз
мишљања.
МеђунајмлађимизлагачимајеиИва

Савановић,којасликањеучимањеод
годинудана,аимаосамгодина.Поње
номголубумиракојијенасликалавиди
седаимаиталента,алиидајезато
времедостанаучила.
– Волим да цртам и зато волим да

идем у ову школу. Тамо је баш лепо,
лепоседружимоиучимо.Намеравами
следећихгодинадаовдеучимсликање
–рекланамјеИва.
Реализацију изложбе омогућили су

локалнасамоуправа,Завичајнимузеји
УдружењеликовнихстваралацаРума.
 С. Џакула

Првогдецембарскогдана1918.године
ЈужниСловенисусепрвипутујединили
у заједничкудржаву.Испоставиће седа
ће се Јужни Словени уједињавати још
неколикопутауновеобликеистедржа
ве,алисасвакимуједињењемнародису
имали и неговали све веће међунацио
налне разлике. Оно што је почело као
једантроплеменинарод,данассепарча
насвевишенационалностисаискључи
восвојимјезичкимикултурнимпосебно
стима.
Ипак, и прва југословенска држава,

КраљевствоСрба,ХрватаиСловенаца,
настала је каобрзо компромиснореше
ње, уз пристанак Националног вијећа
ДржавеСловенаца,ХрватаиСрба,због
претећеопасностизбогнерешеногпита
њасаИталијом.Већумоментунастаја
ња, нова, млада и од рата ошамућена
држава,суочиласесапрвимбригама.
„Бригама“јеЈугославијаибилаодувек

окуженаакронимодпрвихсловаимена
суседних држава: Бугарска, Румунија,
Италија, Грчка, Албанија, Мађарска и
Аустрија.Највећиспоровиокотеритори

ја, регент Александар Карађорђевић
мораоједарешисаИталијанима,докје
онајдругисаРумунијомрешенподелом
Баната.
Уопште,брзонастајањевеликедржаве

Јужних Словена било је проузроковано
великомратномпобедомопијеногнаро
да.Претходиласуразнаприсаједињења
и уједињења делова Аустроугарске или
других држава са Србијом. Поготово је
пуно проблема изазвало уједињење
Србије и Црне Горе, које црногорске
политичкеелитеданасназивајуокупаци
јом.Најпознатијеприсаједињењебилоје
оновојвођанско,24.и25.новембра,које
је одредило северну границу наше
земље (алинеукључујеБарањуипола
Баната).
Не треба заборавити догађаје који су

претходили стварању нове краљевине,
алициљовогтекстанијебављењедату
мима и историјским чињеницама, већ
покушајдасепронађеодговорнапита
њештанамаданасзначистварањеКра
љевинеСрба,ХрватаиСловенаца,дал
иколикоутиченанашеданашњеживоте.
Пресвега,распадАустроугарске,какав

седогодиопозавршеткурата,нијеодмах
бионастолу.Појединиисторичаринаво
де да је та идеја у европске кругове
дошлаукаснојфазиВеликограта.Пред
ставници Јужних Словена у двојној
монархијисунајпреизашлисазахтевом
дастворефедералнуобластнапростору
гдеживеСловени, која ћепо свимеле
ментимаиматиобликедржавностиида
будутрећиравноправничинилацАустро
угарскеподдинастијомХабзбург.
По завршетку рата, тако нешто је и

учињенократкотрајномДржавомСлове
наца,ХрватаиСрба,признатомсамоод
КраљевинеСрбије.ПредставникеДржа
веСловенаца,ХрватаиСрбанијезани
малодаостанууК’у’Кмонархији,већда
постанудео јединственедржавеЈужних

1. ДЕЦЕМ БРА 1918. СТВО РЕ НА
КРА ЉЕ ВИ НА СРБА, ХРВА ТА И СЛО ВЕ НА ЦА

Сада се поста вља пита
ње: шта је нама 1. децем
бар 1918. годи не? Послед
њих годи на смо поче ли 
да буди мо потре бу обе
ле жа ва ња и сећа ња на 
Први свет ски рат. Ипак, 
реал но је и леги тим но 
пита ња, зашто је нешто 
што било у про шло сти, 
као што је ства ра ње Југо
сла ви је, било да је оце
ње но као гре шка или 
добар потез, зашто не 
може да оста не у про шло
сти и како то може да ути
че на нечи ји оби чан живот 
и лич ни микро свет
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ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СО ЛО ПЕ ВА ЧА 
„НИ КО ЛА ЦВЕ ЈИЋ“

Ове го ди не
без ла у ре а та
Међународно такмичење соло

певача „Никола Цвејић“ је одржано
26.и27.новембра.Овегодинетак
мичењејеодржанопрвипутКултур
номцентру„БранаЦрнчевић“,докје
претходних година домаћин била
ОШ„ДушанЈерковић“.Прошлегоди
не због пандемије корона  вируса,
такмичење соло певача „Никола
Цвејић“нијеодржано.
Ове године, ушест категорија се

за титуле најбољих такмичило 60
соло певача из Хрватске, БиХ и
Србије.
Њиховенаступепратиојестручни

жириусаставуДраганаМитић,про
фесорка соло певања у Музичкој
школи „Станислав Бинички“ у
Лесковцу, Маја Ђокић, професорка
соло певања у МШ „Др Војислав
Вучковић“ у Београду, мр Оливер
Њего,редовнипрофесор,ФИЛУМу
Kрагујевцу,друНаташаЈовићТри
вић, првакиња Опере Народног
позоришта у Београду, др Виолета
Панчетовић Радаковић, редовна
професока ФМУ у Београду, мр
Никола Мијаиловић, првак Опере
Народног позоришта у Београду,
редовни професор и шеф Kатедре
засолопевањеФМУуБеограду,мр
Весна Гиновска Илкова, првакиња
Македонскеопереибалетаиредов
ни професор ФМУ у  Скопљу, мр
Игор Влајнић, диригент и оперски
певач, Опера Хрватског народног
казалиштаИванапл.ЗајцауРијеци
и др Берислав Јерковић, ванредни
професор соло певања, Академија
зауметностикултурууОсијеку.
Овајстручнижиријепратионасту

пе од прве до шесте такмичарске
категорије. Виолета Панчетовић
Радаковићистичедасужирииорга
низатори поносни на одзив младих
уметника,алииквалитетомучесни
ка ушта је публика имала прилике
да се увери, слушајући најбоље у
својим категоријама на свечаном,
завршномконцерту.
– Ове године по први пут нема

лауреата такмичења и зато што се
многи, заиста врсни певачи због
короненисупојавили.Овиммладим
људимасмодалипросторадараде
до наредне године како би добили
јошвременадасвојепевањеусавр
ше. Лауреат је награда целокупног
такмичењазбогвисокогтехничкоги
уметничкогнивоакојисеодносиоца
очекује–појаснилајеодлукужирија
да нико од овогодишњих учесника
непонесетитулулауреататакмиче
ња.
Најбројнијису, одшесткатегори

ја,билитакмичариупрвојидругој,
штовећуказуједајеиречонајмла
ђимпевачима. С. Џ.

СловенасаКраљевиномСрбијомиКра
љевином Црном Гором, али у другом
облику од оног који су на традицији
баштинилеСрбијаиЦрнаГора.
ЖељапредставникаДржавеСХСбила

је да се направи конфедерална или
федерална земља. Уз све политичке
одлуке да се тако нешто не прихвати,
мора се у обзир узети чињеница да је
Србија до већ развила јаку традицију
својемодернедржавеидамонархистич
коуређењеидинастију(безобзирашто
их је било две) не жели да мења за
земљунепознатогкомпликованогдржав
ногуређења.Србијајеутуземљуунела
животеизгубљенеудотаданезапамће
ном рату, државност, суверенитет, тери
торијеинародниполеткојијеклицаода
жели уједињење са Краљевином Срби
јом.
Садасепостављапитање:штајенама

1. децембар 1918. године? Последњих
година смо почели да будимо потребу
обележавањаисећањанаПрвисветски
рат.Ипак,реалнојеилегитимнопитања,
зашто је нешто што било у прошлости,
каоштојестварањеЈугославије,билода
јеоцењенокаогрешкаилидобарпотез,
заштонеможедаостанеупрошлостии
какотоможедаутиченанечијиобичан
животиличнимикросвет.
УживомсећањујеТитоваЈугославија

и 29. новембар, али да ли има реалне
разлике између Краљевине иСоцијали
стичкефедеративне републике Југосла
вије. Чије је уједињење била жеља?
НароднаилисутотежњерегентаАлек
сандра, Пашића, Радића, Трумбића,
Корошеца?ДалисупредставнициДржа
веСловенаца,ХрватаиСрбабилипри
тиснутисамопретњомодИталијеилису
ипакбилипритиснутиинародномвољом,
којасеисказивалаоснивањемнародних
већа, скупштина и иницијатива и обја
вљивала присаједињење Србији. То је

случајсаСремом,Војводином,деловима
Босне,деловимаДалмације.
Заштодаседанасзаносимопитањем

далијеПашићуирегентубилопонуђено
такозвано „малорешење“ које је подра
зумевало Србију која би се нашла на
највећемпросторуБалкана одДеспото
вине.Мождакаданатопомислимоили
негде прочитамо, промрмљамо, нешто
опсујемо, јер нам је криво како је то
Србија са таквим губитком изашла из
ратакаопобедница,адобилатакомало.
Србија је тада мислила да је добила

својеобештећењеииспуниларатнициљ
уједињењемЈужнихСловена,једногтро
племеног народа, али је Србија као
победницаВеликограта,нареднихосам
десетосамгодинапотураласебеиоста
лауавнојевскимграницамаукојимнам
је,морамопризнати,ипакнајбоље–шта
ћемовише. Југославија је нашалекција
космополитскогдуха,којимигајимо,али
нијеонопрвоштовидеимислеоСрби
ма. Народ који може да свесно унесе
својудржаву,територију,победу,сувере
нитетузаједницусаонимакојитонемају,
јестекосмополитски.Затотребадабуде
мопоноснинасебе.
ЗаСремјекрајновембрапобедничкеи

опијене 1918. године ипак важан. Скуп
штина народа Срема предвођена Жар
ком Миладиновићем одлучила је да се
СремприсајединиКраљевиниСрбији.То
је одлука народа која и сто три године
посленијепромењена.
Изакрајједназанимљивост.Јошједна

држава у Европи настала је истог дана
каоиКраљевствоСрба,ХрватаиСлове
наца.ТојеИсланд,којемјетогданаКра
љевина Данска дала потпуну незави
сност. Ето, нешто заједничкоИсланду и
Југославији, а осим датума настанка,
мождајеиЈугославијабилаземљаледа
иватре.

Читан ка

Сан о ује ди ње њу
– где је про па ла

вели ка иде ја?
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Не дај те да вас по је де 
сед мо гла ва ажда ја
сва ко дне вни це

Тра жи ла сам при ја те ље, од ко јих сам не ке и из гу би ла. 
Окру жи ла се нај бо љи ма, чак и они ма за ко је ни сам оче ки ва
ла ни да ће при ћи. Ја вља ли се, по др жа ва ли, до но си ли гу ске 
из дво ри шта, јер је дем са мо до ма ће. Ви ја ли ко ко шке по 
авли ја ма, јер кљу ца ју са мо тра ву, до но си ли и спре ма ли. 
Те гли ли до ма ће со ко ве, без ше ће ра пра вље не по себ но за 
ме не. Ку ва ли Хи по кра то ве чор бе, ко је су ужа сне ина че, и 
је ли их са мном. Ма си ра ли кад те ло бо ли, и те ши ли кад ду ша 
бо ли

Би ла је ко ро на, ка ран тин, 
има ла сам озбиљ ни ји здрав
стве ни про блем и тра жи ла 

сам се. Пр ви пут на кон то ли ко 
го ди на ни сам има ла где да по бег
нем од се бе. Тра жи ла сам се у 
до ку мен тар ци ма о то ме кроз шта 
про ла зим, тра жи ла сам се у мо ли
тви, тра жи ла сам се у књи га ма о 
пси хо ло ги ји, али и хо ли сти ци и 
ајур ве ди. Тра жи ла са сам се у 
јо ги, у ба шти ме ђу биљ ка ма, у 
пе сма ма Ни ко ле Врањ ко ви ћа... 
Тра жи ла сам Бо га, сми сао и по ро
ди цу. 

Тра жи ла сам при ја те ље, од 
ко јих сам не ке и из гу би ла. Окру
жи ла се нај бо љи ма, чак и они ма 
за ко је ни сам оче ки ва ла ни да ће 
при ћи. Ја вља ли се, по др жа ва ли, 
до но си ли гу ске из дво ри шта, јер 
је дем са мо до ма ће. Ви ја ли ко ко
шке по авли ја ма, јер кљу ца ју са мо 
тра ву, до но си ли и спре ма ли. 
Те гли ли до ма ће со ко ве, без ше ће
ра пра вље не по себ но за ме не. 
Ку ва ли Хи по кра то ве чор бе, ко је 
су ужа сне ина че, и је ли их са 
мном. Ма си ра ли кад те ло бо ли, и 
те ши ли кад ду ша бо ли. 

А раз лог? Раз лог са мо Бог зна 
и ис ку ше ње пред ко је нас ста
вља, не ста вља сла бе. Са мо хра
бре.

Нај ве ћи спас би ла ми је ју тар ња 
ру ти на. Ју тар ња ру ти на за хвал
но сти и мо ли тве. За хвал но сти 
сви ма ко ји су ту, а и они ма ко ји су 
оти шли и ни су мо ра ли да гле да ју 
да им уну ка има рак. Има ла.

А че му све то? Па да Бог не кад 
са мо же ли да нас под се ти да је 
жи вот је дан и да за и ста је сте вре
дан. Да под се ти мо ју по ро ди цу да 

ни шта ван нас не тре ба да по сто ји 
и да те ни ко не во ли као крв тво ја. 
Ни друг ни дру га ри ца. Ни мо мак, а 
ни де вој ка. Ни ко ле ги ни ца на 
по слу, ко ја слу ша о тво јим сва ко
днев ним про бле ми ма ко ји би ка да 
до ђеш ку ћи сви тре ба ло да не ста
ну. Јер...

Јер не, жи вот ни је шко ла. Жи вот 
ни је факс, а ни по сао. Жи вот ни је 
ком ши лук. Жи вот ни је чак ни оно 
што ти ми слиш, јер да сви ми зна
мо шта он  је сте – не би смо га 
тро ши ли на стрес у гу жва ма у 
са о бра ћа ју. Ше фи ци ко ја те мр зи 
што си мла да или мо жда бо ља од 
ње. Или га зди ко ји по ку ша ва да 
те спу сти, са мо ка ко би из ди гао 
се бе. Жи вот ни је сва ко дне ви ца 
ко јој да је мо пре ви ше зна ча ја. 
Жи вот су упра во они тре ну ци у 
ко ји ма чо век осе ћа да ду ша 
ра сте. Да се гре је и ра сте, као 
ква сац ко ји че ка да га уме се већ 
умо р не ру ке и пре тво ре у хлеб. 
Упра во у онај хлеб ко ји ће ту це лу 
по ро ди цу на хра ни ти. 

Оста ло? На оста ло тре ба да 
смо глу ви. Да ли си па пу чар, јер 
же ну ста вљаш ис пред пи ва у 
ка фа ни, или си за ту ца на до ма ћи
ца, јер си жи вот по све ти ла не чем 
вшем. Не ким дру гим жи во ти ма. 
Или си пак ба ба де вој ка, јер се 
уда ла ни си. Или си ја ло ва, јер 
де це не маш.... На све то тре ба да 
смо глу ви, и да у сва ко ме тра жи
мо нај бо ље. Јер, ако нас по је де 
сед мо гла ва ажда ја сва ко дне ви це 
– он да смо и на се бе глу ви. А на 
се бе би ти глув исто је као да сва
ко ју тро ста вља мо по вез пре ко 
очи ју и на да мо се да ће не кад 
не што до бро да се де си и да ће мо 

пра вим пу тем кре ну ти.
Шта ако се то не де си? 
Шта ако бу деш у си ту а ци ји да 

ни си си гу ран да ли ћеш се су тра 
про бу ди ти и нер ви ра ти се због 
истог тог по сла, на кон ко га ти 
ни је ни до те бе, а ка мо ли де це 
ко ја ти тр че у за гр љај. Шта ако се 
де си да не знаш хо ћеш ли су тра 
мо ћи по но во да их ви диш? Чу јеш 
им глас? 

Шта ако тај оброк ко ји је деш 
мо же да ти бу де по след њи? 

Ми слиш ли да ћеш се та да се ти
ти оног без о бра зни ка ко ји ти је 
пре се као пут или стао на баш оно 
пар кинг ме сто ко је си ти сни мио? 
Или да ћеш се се ти ти што је шеф 
на по слу не пра ве дан или узео 
за слу ге за оно што си ти ура дио? 

Или ћеш раз ми шља ти о то ме – 
где ме ни жи вот про ђе?

Е, па раз ми шља ћеш са мо о 
то ме. На шта сам вре ме тро шио, а 
све је та ко ми зер но, ма ло и не бит
но. Да бог да ни кад не био у си ту а
ци ји да до то га и до ђе. Што не 
зна чи да тре ба да на ста виш 
истом ру ти ном ко ја не уби ја са мо 
те бе, не го и све оне око те бе. Ко ји 
те во ле, че ка ју те и ве се ле ти се. 

Би ло да је де те ко је ку пиш 
по сле шко ле или пат ке ко је не де
љом хра ниш на град ској пла жи. 
Би ло да је отац или мај ка, или 
она иста на дрн да на же на, ко ја се 
љу ти што ни си скло нио ча ра пе. 
Или исти онај муж ко га сма ра 
тво је зво ца ње? 

Не дај да те по је де ажда ја сва
ко дне ви це. Она ни кад ни је си та и 
узи ма ће све што мо же – а то је 
све оно што јој ти даш.

ЛА Луна



331. DECEMBAR 2021.  M NOVINE

КУПОВИНА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА: ПРЕ ВА РЕ НО ВОГ ДО БА

Пла ти ла обу ћу ко ја јој
ни ка да ни је ис по ру че на
Сведоци смо све чешћих интернет 

превара.Епидемијакоронавирусавели
ки део већ дигитализоване  трговине
преселилајенадруштвенемрежеипро
дајнесајтове.Најчешћесуоштећеникуп
цигардеробеитехнике.
Једна мајка из Сремске Митровице

одлучилаједасвоједетеобрадујепокло
ном,којијепотражиланапродајнимогла
сима,објављенимнадруштвениммрежа
ма.Тојечиниланеколикопутаупрошло
сти,теизтогразлоганијесумњалауто
далиће јојпоруџбинабитииспоручена.
Продавац дечјих патика јој је врло брзо
одговорионаупитоцениидоступности
обуће, уз захтев да прво уплати новац,
штојеЈованаМитровићиучинилаипре
остало јесамодапричекакурирскуслу
жбуипакет.
–Решиласамданалакшиначиндођем

до поклона за своје дете, поручивши
патике,којећебитииспоручененанашу
кућну адресу. Желела сам да избегнем
шетњупотрговинскимрадњама,анисам
очекивала да ћу пронаћи баш тајмодел
обуће.Ништанијеуказивалонатодаћу
постатијошједнажртваинтернетпрода
је.Патикесампоручиласаједногпрофи
ла на популарној друштвеној мрежи,
новацзатимуплатила,алипакетданима
није стизао.Решила сампоновода кон
тактирамособускојомсампреговарала,
међутим,тајпрофилвишенијебиодосту
пан, једноставно, није постојао, а број
мобилног телефона непостојећи. Након
тога,сазналасамдамојслучајнијеуса
мљен,испричалајеЈованаМитровић.

Замкаукојусумногикупциупалиније
новинауинтернеттрговини.Ипак,постоје
начини да се заштитимо, нарочито пред
празнике који долазе, када су шансе за
преваремноговеће.Саветједасеобра
ти пажња на неколико важних показате
љаистинитостионогаштонапродајним
профилимасеналази.
– Купци обавезно морају погледати

оценеикоментарекорисникаипретход
них купаца на профилима оних од којих
желе да купе жељену робу. Статистика,
паиискуство,говоредајетодобарначин
дасезаштититеодпревара,којесууче
сталеуследповећаногбројатрансакција
прекомреже.Такође,акојенекиартикал

необјашњиво повољан, може указивати
натодасерадиокраденојилиоштеће
ној роби. То су најчешће забележене
ситуације приликом продаје технике,
односнокућнихапарата,мобилнихтеле
фона, рачунара или телевизора, каже
НебојшаДражић,ИТстручњак.
У легалним продавницама на мрежи,

купацимаправодавратиробуурокуод
четрнаестдана.Трговацједужандавра
ти новац најкасније четрнаест дана од
захтевазаповрат.Свепреварекорисни
цимогупријавититржишнојинспекцији,а
разликаизмеђулегалнеинелегалнерад
ње је поседовање банковног рачуна те
фирме. А. Плав шић

Јо ва на Ми тро вић Не бој ша Дра жић

РОДИ ТЕ ЉИ НЕ ЖЕЛЕ НАСТА ВУ НА ДАЉИ НУ

Тешка адап та ци ја мали ша на
Најмлађисејошувекнисучеститониумо

рили после јесењег распуста од учења и
одласкаушколу,авећувеликотрајупрегово
рио зимскомраспусту.Родитељисеплаше
стањасаепидемијомкоронавирусаинаста
вепрекомреже,нарочитооничијадецапоха
ђајунижеразредеосновнихшкола.
– Читава генерација мог сина имала је

великипроблем.Кадасукренулиупрвираз
редпрошлегодине,фалилаим јенаставау
учионицидабистеклираднунавику.Башсу
тадаучилидесетицеистотицеизматемати
ке.Мој син је гледао часове на телевизору,
алитојебилонедовољно.Ондасмомикао
родитељи,кададођемосапосламоралисве
испочетка,јерседешавалодадетепропусти
часове.Данеговоримооучењуписања,па
онда о латиничном писму када је дошао у
овајразредсада,кажепредседницаУдруже
ња„РодитељСМ“,ЈеленаВасилић.
Каоосновнипроблемупропуштањунаста

ве,родитељичестоговореотомедадецаи
даљенезнајудаседружеинемајуадекват
нерадненавикеиакоимјепосвећенамакси
мална пажња, а настава на мрежи била у

потпуностипокривена.Такомалојдеци,сма
трају да је место у школској клупи. Јелена
Василићјеиспричалаанегдоту.
–Биломи јеневероватноипомало стра

шнокадасемоједетесусрелосашколским
другоми питало га: „Сећашли се када смо
заједноишли ушколу, у првиразред?“. Као
данијеречоистомразредуи уопштеистој
генерацији.Онисенепознају,ачудноимјеи
када морају сести заједно у школску клупу,
кажепредседницаудружења,кажеВасилић.
Уовомтренуткусусвадецаушколи,одно

снонатериторијиСремскеМитровицеспро
водисемоделучења,усагласностисаМини
старствомпросвете,помоделукојиподразу
мевадађаципратенаставуусвојимучиони
цама.
Када се ради о почетку зимског распуста,

познато је да у Војводини, па самим тим и
Митровици,распустпочињераније,односно
24. децембра, док у остатку земље је то
31.децембра.Родитељиуудружењусусагла
сни да почне и раније, али без интернет
наставе.Решењесеочекује.

А. Плав шић
Јеле на Васи лић
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ЏУ ДО КЛУБ „ЛА ЋА РАК“

Клуб ве ли ких шам пи о на

Спортске рубрике многобројних ме
дијасвременанавремеизвештавајуо
успешнимрезултатимаџудистаЛСКа
изЛаћарка.Тако јевећвишеоддвеи
подеценије, када је званичноиз спор
стке секције на иницијативу искусног
тренера Богдана Јоветића оформљен
лаћарачки џудо клуб. Од те 1995. го
дине до данас, чланови овог клуба у
различитим конкуренцијама такмичења
освојили су фантастичних 480 пехара
и огроман број појединачних медаља.
Признањана дражавнимпрвенствима
појединачно је освајало 36 такмичара
ЛСК  а у свим узрасним категоријама
одполетарацадосениора.Начелуклу
ба јетренутноГоранПејаковићзакога
сарадниципоносноистичудајеофицир
– гардистаВојскеСрбије,докфункцију
потпредседникаобављаДрагоОпачић.
Из остварених резултата и кроз разго
ворсаМиланомЈоветићем,садашњим
тренером, рођеним братом и блиским
сарадником  пензионисаног  Богдана
јошодоснивањаклуба,закључујемода
јерадсамладимспортистимаињихово
оспособљавањезауспешнетакмичаре
приоритет у стручном  сегменту рада.
Тренерски посао у ЛСК  у подједнако
успешнообављаиНиколаАнтонић.
Уодличнимусловимасалеупросто

ријамаМеснезаједницеЛаћаракданас
редовнотрениратридесетчетворочла
нова клуба подељених у две категори
је–почетничкуистарију,којаобухвата
ученикеодпетогразредаосновнешколе
донајстаријихсредњошколаца.Уклубу
су задовољнибројемчланова,иакосе
радо сећају времена кад су радили са
већимбројемклинаца,тадаразврстава

нихупочетничку,средњуистаријугру
пу. Део финансија за функционисање
клубадобија сеод сремскомитровачке
локалнесамоуправе,аутокујепријава
за средства која ће прекоЏудо савеза
Србијеоддржавебититрансферисана
најуспешнијим клубовима, освајачима
државнихимеђународнихтрофеја,што
лаћарачки клуб заиста и јесте. Њихов
најзначајнијитакмичарскирезултат,сва
како, јесте титула јуниорскогевропског
првака, коју је 2013. године освојила
Милица Жабић, некадашња џудиски
ња ЛСК – а, која је данас у новосад
ској „Славији“. Такође, један од некад
најуспешнијихклинацауклубу–рођен
1990. Године, био је Љубиша Коваче
вић,својевременосениорскибалкански
идржавнипрвак,којиједанасуспешан
тренерџуда.Ширајавностсвакаконај
више препознаје Дарка Стошића, нај
бољег српског ММА борца, такмичара
европског и светског калибра, који је
својепрвеспортскекоракеиуспехекао
првакдржавезамлађесениореоства
риоуправоулаћарачкомЛСКу.
–Уклубусамодњеговог оснивања

и сматрамда сам привилегован чиње
ницомдамогударадимсаовомдецом.
Децасуискренаинајпоштенијабићаи
сјајно јеутицатинањиховразвојипо
сматрати их од првих научених поте
за на струњачи до њихових успешних
спортских резултата. Не само спорт
ских,јерсумногибившичлановинашег
клубаданасформиранеличностииљу
ди цењени у својим срединама.Много
их јемеђуполицајцима, којима јеџудо
био обавезан предмет у школовању,
алиихјемногоиудругимпрофесијама.

Залажем се за подршкудржаве идру
штваоваквимсрединама,јерсмомије
даннајуспешнијих клубованаподручју
нашегграда,паизнатношире.Џудоје
стандардниолимпијскиспорт,штозначи
даједовољноквалитетаниинтересан
тан.Уосталом,УНИЦЕФгајепрогласио
спортомзанајоптималнијипсихофизич
киразвојдецеимладихузрастаод616
година,рекаојеједанодтренераЛСКа
МиланЈоветић.
У „Лаћарачком Спортском Клубу“

(ЛСК) тренутно се поносе чињеницом
даимајупрвакаСрбијеиВојводинеу
млађој пионирској категорији преко 66.
килограма. У питању је талентовани
Славко Лончаревић. На недавно одр
жаној школској државној Олимпијади,
Лаћарци су освојили укупношест  ме
даља.ИванаАтарацосвојила језлато,
Анђелка Васиљевић освојила је друго
место као и Урош Антонић. Анастаси
ја Пурешевић, Страхиња Бировљев и
СлавкоЛончаревић изборилисусеза
трећеместо.
Премдасечинидаосвакомчланугру

пемладихлаћарачкихџудистаможеда
се напише понека реч, овом приликом
издвојићемопојединеосвајачевредних
одличјаунадидаћесеиосталитакми
чари ускоро придружити групи најтро
фејнијих. Већ поменута Ивана Атарац
– кадеткиња, поред школског трофеја
наОлимпијадикаопионирбила јеви
шеструки првакдржаве. Освајачмно
гобројних медаља била је и Теодора
Антонић. Најмлађи такмичар Димитри
је Опачић у класи полетараца освојио
је друго место на првенству Војводи
не,башкаоиЈованаВоркапићугрупи

Џудисти ЛСКа са тренерима и управом клуба



351. DECEMBAR 2021.  M NOVINE

млађихпионирки.Полетарац
ЖељкаПурешевићјепрваки
ња покрајине, а млађа пио
ниркаАнастасијаПурешевић
наовомтакмичењуосвојила
је трећеместо у својој кате
горији.

Пред младим лаћарачким
џудистима је период такми
чарскепаузе,апотомипола
гањезапојасевеиприпрема
занаступнапионирскомтур
нирууСтарчеву.

Д. Мостарлић

Медијски пројекат „Митровица град будућности“

СлавкоЛончаревић  је џу
диста ЛСК – а, који у овом
тренутку постиже најбоље
резултате. Такмичи се у кон
куренцији млађих пионира у
категоријипреко66.килогра
ма и актуелни је државни и
покрајинскипрвак.Овајдечак
рођен12.јануара2009.годи
не само у текућој такмичар
скојгодиниизбориосезапет
златних одличја. На међуна
родним такмичењима такође
је  освојио значајна призна
ња. Живи у Дивошу где по
хађа основну школу „Свети
Сава“. За само две године
рада достигао је врхунске
резултате, а према речима
његових тренера, ради се о
ванредно талентованом џу
дистисаодличнимфизичким
предиспозицијама. Уколико
овако настави, пред њим је
несумњиво сјајна спортска
каријера.
Унамеридасазнамовише

о Славковим досадашњим
успесимаибудућимпланови
ма,крозпрвисусретсаовим
дванаестогодишаком закљу
чујемо да он  својим озбиљ
ним ставом и одлучношћу
одајеутисакдисциплиноване

изасвојузрастприличнозре
лемладеособе.
–Џудојезаистаодличани

суперспортпрвенственозбог
тога што се у њему гаји ве
лико поштовање према про
тивнику. Овде нема сукоба,
ружнихречиимржње,атак
мичарсепотпуноразвијапси
хичкиифизички.Иманнаме
рудаостанемуџуду,јерјена
неки начин постаомој начин
живота.Нијемитешкодапу
тујем и долазим на тренин
ге неколико пута недељно.
Код куће сваки дан одрадим
тренинг, понекад и два пута
дневно. Имам велику подр
шку родитеља, наставника у
школиидругара,кажеСлав
коЛончаревић,којијеприме
тио да у његовој генерацији
имавршњакакојинесхватају
природу успеха и чињеницу
да се ништа не може пости
ћибезуложенограда.Напи
тањекојиму јенаступостао
у посебном сећању, Славко
указујенапоследњеДржавно
првенство где јеу триборбе
сваког противника победио
наипон–највредији  поену
џудоспортуостваренефект
ним„бацањем“противника.

Злат ни Слав ко Лон ча ре вић

Првак Србије Славко Лончаревић
 и тренер Милан Јоветић

ДРУ ГА РЕ ПУ БЛИЧ КА ОД БОЈ КА ШКА ЛИ ГА 
„СЕ ВЕР“ (М)

„Ки кин да“
са вла да ла „Срем“

У оквиру 7. кола Друге
републичке одбојкашке лиге
„Север“ одбојкаши ГОК
„СремEaton“насвомтерену
у ПСЦ „Пинки“ у Сремској
Митровици 27. новембра,
дочекали су екипу ГМОК
„Кикинда“. Крајњи резултат
мечабиоје2:3(25:22,25:17,
22:25, 15:25, 10:15) у корист
фаворизованих гостију. До
његасудошлинаконвођства
домаћинаиначињеногпрео
крета  у последња три сета.
Изабраници тренера Зорана
Ковачића одиграли су добру
утакмицу, астручништаб је
наставио афирмацију мла
дих и перспективних играча.
ИскусниКикинђани,каопрво
пласиранинастављајуборбу

за освајање првенства док
одбојкаши„СремEаtonа“у
наредном колу гостују екипи
„Вест“ у Шиду. Екипе су
наступилеуследећимсаста
вима:

ГОК „Срем Ea ton“ (Срем
ска Ми тро ви ца): Рољић,
Ковачић, Тривунчић, Петро
вић, Љубишић, Маћешић,
Бабић, Ћорић, Лешчук,
Милојковић, Миковић. Тре
нер:ЗоранКовачић.

ГМОК „Ки кин да“ (Ки кин
да) :Живковић,Грујиђ,Анђе
лић, Падејчев, Момчилов,
Ковачев, Тешин, Грујичин,
Симић,Зобеница,Урошевић,
Бошкочевић, Видицки,  Ада
мовић.Тренер:МиланРадо
савчев. Д. М.

ОД БОЈ КА ШКА СУ ПЕР ЛИ ГА ЗА СЕ НИ ОР КЕ 
ОК „Ин ђиј а“ победила 
у од лич ној утакмици

ОК „Ин ђи ја“ (Ин ђи ја)  ГЖОК „Срем“ (СМ) 3:2 
(25:22, 26:28, 28:26,  20:25, 15:9)

ГОК „Срем Ea ton“  ГМОК „Ки кин да“ 2:3
(25:22, 25:17, 22:25, 15:25, 10:15)

ОК „Ин ђи ја“:Барнак,Исаи
ловић, Луковић, Компировић,
Обреновић (К), Радмиловић,
Зубац,Љубичић,Андрић,Ва
љаревић, Пустахија, Катић,
Калинић.Тренер:НиколаЈер
ковић.

ГЖОК „Срем“: Михајловић,
Станојевић,Грабић,Лукић(К),
Драговић,Бербатовић,Тадић,
Васић, Јековић, Даниловић,
Антић, Егић, Наранчић. Тре
нер:МирјанаМусулин.
Најављенакаосремскису

перлигашки дерби утакмица
одбојкашица Инђије и Сре
маодигранапротеклесуботе
27.новембрауинђијскојхали
спортова  оправдала је овај
епитеточемунајбољеговори
крајњи резултат и чињеница
да су победнице тријумфо

вале након пет сетова неиз
весне одбојке. Младе срем
скомитровачке одбојкашице
двапутасустизалепредност
искуснихдомаћиходбојкаши
цадабиупетомодлучујућем
сету играчице Инђије везале
неколико поена и сигурнијом
игром оствариле коначну по
беду. Статистика каже да су
у завршном сету одбојкаши
це Срема имале више успе
шнихсмечеваалиједомаћин
доминираоублоку ипоени
ма освојеним из грешке про
тивника. Екипа ГЖОК „Срем“
тренутнојенадеветомместу
првенствене табеле а у на
редном колу као гост играће
против тренутно другопласи
ранеекипеЈединстваизСта
реПазове. Д. М.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Фло ра и фа у на
Нијеготоводокдебела

дамане запева.Тако
биукраткомоглиопи

сати европску сезону наша
дванајвећафудбалскаклу
ба.Апочело јееуфорично.
Овосезонски европски пут
су и једни и други почели
победама у прва два кола.
МислилоседаћеПартизан
прегазити своје ривале у
Лигиконференцијекаопли
такпоток.Садругестране,
Црвена Звезда је добила
лаку групу у Лиги Европе.
Алисамонапапиру.
Након тога долази до

неколико киксева наших
клубова,дабипредпослед
њеколотакмичењапо гру
пама, и Звезда иПартизан
дошлиуситуацијудастре
пезасвојупозицијунатабе
лиипласманунокаутфазу.
Истина,Звездајевећобез
бедилаевропскопролећеи
има загарантовано учешће
баремуЛигиконференције.
ИзабранициДејанаСтан

ковићасуупретпоследњем
колу Лиге Европе прошле
недеље, на једвите јаде
успелидаузмусватрибода
нејаком бугарском Лудого
рецу. Запињало је на свим
деловима терена, све је
деловало траљаво у игри
црвено–белих,алијеједан
врхунски потезМирка Ива
нићабациоЗвездунапрво
местонатабели.
ЕвидентноједајеИванић

главна покретачка снага
ове Звездине генерације,
али плаши чињеница да је
свеосталошупље.Уколико
Терза Мађија у неком
моментуодлучидаобраду
јебуђеларипродаЦрногор
ца, бојим се да црвено –
беликлубнемаштадатра
жиуозбиљнимнадметањи
ма. Једини човек који би
могао да повуче екипу у
одсуству Иванића је Алек
сандарКатаи, алион кубу
рисаформомисаповреда
маовесезоне.
Коло пред крај Звезда

има„судбинуусвојимрука
ма“, али сви знамо како то
може да се заврши. Да
несрећа буде већа, дански
МитјиландједобиоБрагуи
додатно закувао ситуацију.

Уколико београдски клуб
изгуби у последњем колу
против Браге у Португалу,
лакобимоглодаседесида
завршиуЛигиконференци
јенапролеће.
Што се тиче Партизана,

онјепрошлогчетврткауче
ствоваоуписањуисторије.
Наиме, естонска Флора је
против српског клуба забе
лежила победу, и то своју
прву у европским такмиче
њима. А учествује 31 годи
ну.Свакачаст.
Нема ту шта пуно да се

прича, црно – бели су се
обрукалиуЕстонији.Доби
типоустимаодонихамате
ра који једва умеју да кон
тролишу лопту и трче као
суманутипотерену,јеунај
мању руку недопустиво.
Нису помогла ни кукања

тренераАлександраСтано
јевићапослемечадањегов
тим није имао среће и да
лоптанијехтелаугол.Мај
сторе, признај, одиграли
стеочајноиставилинакоц
кусвештостеизградилиу
досадашњем току такмиче
ња.
Партизан у последњем

колутребадаугостикипар
ски Анортозис, а уколико
изгуби, у неким калкулаци
јамамогаобидасепоздра
ви са Европом. Наравно,
такавсценарионеприжељ
кујеникоимало јеверова
тан,алиболичињеницада
уовакослабојконкуренцији
наштимморадастрепиза
пролаздопоследњегмеча.
Иначе, победом Црвене

Звезде,Србија језадржала
12.позицијуутрцизанаци

оналним коефицијентима.
Овакодобарпласманнаше
земљесвакакојеизненађе
ње, али чињеница је да
наша два најбоља клуба
већ годинамаиграју европ
ска такмичења и бележе
победе.Истина,недобацу
јемодалекоуистим,алисе
поеникрцкају.ТакојеСрби
ја једноместоизапозиције
која би могла обезбедити
директног учесника у Лиги
шампиона и још једног у
квалификацијама. Остаје
само, оно увек актуелно
питање,далисунашиклу
бови уопште спремни за
најјаче европско такмиче
ње. Из пређашњег иску
ства, рекло би се да нису.
Треба се прво изборити са
разним „флорамаифауна
ма“.Далекосмооделите.

Не ма ту шта пу но да се при ча, цр но – бе ли су се обру ка ли у 
Есто ни ји. До би ти по усти ма од оних  а ма те ра ко ји је два уме ју 
да кон тро ли шу лоп ту и тр че као су ма ну ти по те ре ну, је у нај ма
њу ру ку не до пу сти во. Ни су по мо гла ни ку ка ња тре не ра Алек
сан дра Ста но је ви ћа по сле ме ча да ње гов тим ни је имао сре ће 
и да лоп та ни је хте ла у гол. Мај сто ре, при знај, од и гра ли сте 
очај но и ста ви ли на коц ку све што сте из гра ди ли у до са да
шњем то ку так ми че ња

Пр ви три јумф Фло ре у 31 го ди ни уче шћа у евро ку по ви ма
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ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ

„Ин ђи ја“ сла ви ла про тив „Рад нич ког“
Стадион: СтадионФКРад

нички (СМ), Сремска Митро
вица,Гледалаца:500,Судија:
Младен Јаковљевић, помоћ
ници: Његош Тубић и Јован
Јовчић.

ФК Рад нич ки (СМ):  М.
Шегавац , М. Јосимовић, Д.
Јанковић(од63.мин.Л.Пејо
вић), О. Димитрић (од 77.
мин. А. Крижан), М.Рајковић
(од 77. мин  M.S. Sylla), А.
Видић,С.Ракић,В.Петровић,
И.Мустафа,Д.Матковић,М.
Шкорић(од88.мин.Н.Стева
новић), тренер Драган Пери
шић.

ФК Ин ђи ја (Ин ђи ја): М.
Чупић, М. Ковачевић (од 46.
мин. Н. Жакула), В Милоса
вљев(од73.мин.Н.Недељ
ковић),С.Ђурић(од44.мин.
М.Кукољ),М.Стојановић,С.
Ђокић, Н.Рађен,У.Игњато
вић,М.Србијанац(од73.мин.
Н. Вукајловић), Н.Ђурић,М.
Плавшић(од73.мин.А.Јова
новић), тренер:НебојшаЈан
дрић.
Жутикартони:И.Мустафа,

А. Видић, М. Шкорић, В.
Петровић (ФКРадничкиСМ),
У. Игњатовић, М. Чупић, М.
Кукољ(ФКИнђија).
Посунчаном,алиипакпро

хладном новембарском дану
протекле суботе на стадиону
сремскомитровачког „Раднич
ког“ окупио се значајан број
посетилаца у намери да по
сматрају сремски дерби оди
грануоквируПрвефудбалске
лиге Србије. На стадиону у
„Хесни“гостоваојеФКИнђија,
тренутни лидер прволигашког
шампионата. Домаћи игра
чизаигралисухрабропротив
фаворизованих комшија из
Инђије, створивши неколико
изгледних прилика, али без
конкретне завршнице. Фуд
балери „Радничког“ извели су
неколико полуконтри, а већ у
17. минуту домаћи нападач
ОгњенДимитрићсанекихдва
десетакметара упутио јешут
посрединигола,којијезавр
шиоунаручјуголмана.Узвра
тила је „Инђија“ након шута
Владана Милосављева у 22.
минутудабидомаћинопасно
узвратиовећуследећемнапа
ду.У26.минутуДимитрићсеу
изгледнојситуацијинашаого
тово сам пред голманом про
тивника, али серезултатније
мењао. Тако је било и након
центаршута играча „Раднич
ког“ Дејана Јанковића са ле
ве стране и доброг покушаја

Димитрића у последњим ми
нутима првог полувремена.
Иаконијеозбиљнијеугрозила
домаћина у првом делу игре,
Инђија је већ у 49. минуту
утакмице стекла минималну
предност. На прецизан цен
таршут са леве странедобро
је одреаговао Владан Мило
сављевиизпетерцасместио
лопту поред немоћног голма
на„Радничког“.Домаћинјепо
кушаодаузвратиу54.минуту.
Фудбалери „Радничког“ поку
шалисуу69.и73.Минуту,ка
дајелопта,којујеглавомупу
тио Марко Рајковић прошла
изнад гола. На готово исти
начин као и код првог гола,
искуснија екипа гостију преко
УрошаИгњатовићау75.мину
ту,наконцентаршутаизсамог
шеснаестерца по левој стра
ни савладала је домаћег гол
мана.Послепримљеног гола,
играчи„Радничког“јоштежесу
повезивалисвојередове тако
дајепредкрајутакмицеу85.
минутуСлавољубЂокић гла
вом прихватио лопту упућену
наконакцијеизаутаискосаса
десне стране, постављајући
коначан резултат 0:3 за „Ин
ђију“. Уз тензије у појединим
моментима утакмице, играло
се борбено на обе стране па
јесудијапоказаочетирижута
картонадомаћину,аједанма
његостујућојекипи.„Инђија“је
послеовепобедепрваната
бели, док је митровачки клуб
на 10. позицији са 24 освоје
набода.УнаредномколуФК

„Раднички“гостуједругопласи
ранојекипи„Младости“изНо
вогСада.
Шефстручногштаба„Инђи

је“НебојшаЈандрићоценио је
послеутакмицедајеоводели
катантренутакзањеговтимс
обзиромнаводећупозицијуна
табели, која је била угрожена
санеколикослабијихиздања,
због чега је требало пронаћи
енергију идодатнумотивацију
за позитиван резултат, који је
„Инђији“биопотребандабиза
држаласвојеместонатабели.
Тренер митровачког „Рад

ничког“ДраганПеришић изја
виоједанијепријатноизгуби
тиутакмицуса3:0,причемује
овај сусрет са задовољством
очекивао каоприликудасеу
квалитетној утакмици његов
тимодмери саекипом „Инђи
је“. Он је честитао противни
ку, наглашавајући да су гости
успешно искористили своје
шансе.
– Сами сами криви за ова

кав резултат.Веровао самда
су ови момци заслужили да
нам се врати спортска сре
ћа,којујошувекнемамо,због
чегаћемоморативишедасе
потрудимо,побољшамооднос
икомуникацијуидајошквал
тетније радимо. Да смо у пр
вомполувременуискористили
неке наше шансе, апсолутно
бидругополувремебилодру
гачије, рекао је тренер Пери
шић,истичућидајединочиме
нијезадовољан јестенервоза
његових играча. Због тога ће

у наредном периоду инсисти
рати на психолошком аспек
туиодговарајућемпонашању
својихиграчатокоммеча,што
свакако искључује расправе
сасудијом,јерсенатајначин,
поречиматренера,губифокус
сакључнихдетаља,којимогу
преломитимеч.
– Ако смо права екипа, по

бедићемо наредне недеље
„Младост“уНовомСадуита
козавршитиовајдеосезоне,а
касније ћемо радити на томе
да искористимо свој потенци
јалиукључимосеуборбуза
плејоф,рекаојенакрајутре
нермитровачког„Радничког“.

Д. Мостарлић

ФК Рад нич ки (Срем ска Ми тро ви ца)  ФК Ин ђи ја (Ин ђи ја) 0:3

Железничар – Златибор 1:0;
Јавор Матис – ОФК Жарково
3:2; Младост НС – ИМТ (су
били одиграли у понедељак);
Будућност – Тимок 1919 0:2;
Кабел–ОФКБачка1:1;Лозни
ца–Графичар2:0;Рад–Мачва
0:1;РадничкиСМ–Инђија0:3.

Колубара–ТСЦ2:1;Раднич
ки Ниш – Радник 3:0; Црвена
Звезда – Спартак ЖК 3:0;
Вождовац–Партизан0:3;Нови
Пазар–Пролетер(субилиоди
гралиупонедељак);Војводина
–Младост(субилиодигралиу
понедељак); Раднички 1923 –
Напредак1:2;Металац–Чука
рички0:3.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

01.Инђија 20 13 4 3 36:17 43
02.МладостНС 19 12 4 3 23:11 40
03.Ј.Матис 19 10 6 3 29:15 36
04.Железнич. 20 9 6 5 30:23 33
05.Мачва 20 9 6 5 20:17 33
06.ОФКЖарк. 20 10 2 8 27:20 32
07.Рад 20 7 6 7 21:22 27
08.Лозница 18 7 5 6 18:15 26
09.ИМТ 19 6 7 6 21:16 25
10.Радн.(СМ) 20 6 6 8 25:25 24
11.ОФКБачка 20 5 9 6 14:19 24
12.Златибор 20 5 7 8 16:23 22
13.Будућност 19 6 4 9 20:29 22
14.Графичар 18 5 1 12 24:32 16
15.Тимок 20 4 3 13 21:32 15
16.Кабел 20 1 6 13 11:40 9

01.Партизан 18 16 2 0 51:6 50
02.Ц.Звезда 17 14 2 1 43:10 44
03.Чукарички 18 8 7 3 30:19 31
04.Напредак 18 8 3 7 23:20 27
05.Војводина 17 7 5 5 22:20 26
06.Раднички 18 6 7 5 22:20 25
07.Спартак 18 6 5 7 21:31 23
08.ТСЦ 18 6 4 8 28:27 22
09.Вождовац 17 6 4 7 20:22 22
10.Пролетер 17 6 3 8 14:27 21
11.Колубара 18 6 2 10 21:37 20
12.Радник 18 4 7 7 15:22 19
13.Младост 17 5 2 10 18:26 17
14.Металац 18 4 4 10 23:32 16
15.Раднички 18 4 3 11 20:36 15
16.Н.Пазар 17 2 6 9 17:33 12
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ОВАН:Нековамдаје
корисне сугестије
које лако можете да
примените приликом

решавања озбиљних питања.
Потрудитеседаправилнодози
ратесвојстваралачкиимпулсса
заједничким интересима, како
бистенанајбољиначинусклади
лиразликекојепостојеумишље
њу. Тренутно преиспитује свој
односсаблискомособомужељи
дасештобољеразумете.

БИК:Улажетевелики
напор да остварите
позитивне резултате
усвомпрофесионал

ном изражавању, али постоје
изненаднеситуацијекојеремете
ваше планове и пословну кон
цепцију.Потребноједасерасте
ретите од додатних обевеза.
Склони сте честим променама
емотивног расположења. При
жељкујетевишенежности.

БЛИ ЗАН ЦИ: Послов
ни проблеми са који
масетренутносуоча
ватезахтевајудодат

ни напор или добру концентра
цију. Најбоље је да препустите
особамаодповерењадаодлучу
јуонекимзаједничкиминтереси
ма. Добра љубавна стратегија
подразумева и спремност да се
непрекидно превазилазе разли
чита ограничења кроз која про
лазите.

РАК: Делујете амби
циозно пред својом
околином и свима
јасно дајете до зна

ња,данежелитедавамсенеко
супротстављапобилокојојосно
ви. Пажљиво процените ситуа
цијекојезахтевајунекивидризи
ка.Неопходнавам јепородична
хармонија и нечије присуство
какобистеостварилибољупси
холошкуравнотежу.

ЛАВ: Неко вам даје
корисне информаци
је и на такав начин
вам помаже да пра

вилније процењујете различите
пословнемогућности.Јасновам
је да заједнички договори пред
стављају позитиван помак у
решавању важних пословних и
приватних или приватних инте
реса. Слободно изразите нека
своја потиснута осећања или
намере.

ДЕ ВИ ЦА: Неко од
сарадника нема
довољно интересо
вања да испоштује

заједнички пословни договор,
штонеминовноусловљаваодре
ђенигубитак.Делујетезабринуто
због нових информација и про
мена које наговештавају ваши
сарадници.Упорнопокушаватеу
најкраћем року да решите неке
велике проблеме. Склони сте
честим променама расположе
ња,каоидруштвакојепривлачи
вашуемотивнупажњу.

ВА ГА:Делујетевеома
опрезно и не желите
превише да ризикује
теупословнофинан

сијским преговорима. Ипак,
мораћетедасесуочитесанеким
изазовима који нису по вашој
вољиилиукусу.Накрајусвеће
серешитинадобарначинилиу
вашукорист.Прижељкујетевише
разумевањаинежностиуљубав
ном односу. Партнер понекад
иманекенеобичнеидеје.

ШКОР ПИ ЈА:Активно
учествујете у разли
читим преговорима,
тепокрећетеиниција

тивукадгодзатопостоједобри
условизанекуврстууспехаили
добитка.Необазирете семного
на нечије коментаре, посебно
кад они нису у склад са вашим
основним опредељењем.
Љубавни партнер на вас делује
врлоинспиративноинаводивас
наслободнијеизражавање.

СТРЕ ЛАЦ: Потребно
је да осмислите
добарпланидаоста
нете доследни у сва

кој фази спровођења, посебно
кадасеналазитепредсарадни
цимакадавасоспоравају.Након
дужег пословног убеђивања
ситуација ће се променити у
вашу корист. Преплављени сте
различитим емоцијама тако да
пажљивоодмераватедобрупри
лику.

ЈА РАЦ: Савесно
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили

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

ВО ДО ЛИ ЈА:Уметеда
процените повољну
ситуацију на послов
ној сцени и да осми

слите добар наступ или редо
след потеза пред сарадницима.
Важно једаприхватитепослове
закојеиматедовољнознањаили
искуства.Уљубавномживотуне
можетедаостанетеравнодушни
на нечији утицај. Лагано губите
емотивнуконтролу.

РИ БЕ: Пролазите
кроз различите фазе
стваралачког распо
ложења и стало вам

једасебиобезбедитеоптималне
услове. Обратите пажњу на
реакцију ближе околине, јер
понекаднежелитедаприхвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавнимпартнеромчестопре
узиматеактивнуулогуиспремни
стедапроменитенекезаједнич
кенавикекојевасспутавају.

VREMEPLOV
1. де цем бар

1906. У Паризу отворен био
скоп“Омнијапате”,првадвора
наусветунаменскиизграђена
заприказивањефилмова.
1918. У Београду проглашена
Краљевина Срба, Хрвата и
Словенаца, с принцем Алек
сандромIКарађорђевићемкао
регентомиБеоградомкаопре
стоницом.

2. де цем бар
1805. Наполеон у бици код
Аустерлица,Бици трицара, са
75.000војникапобедиорускуи
аустријскувојску,којесуизгуби
ле70.000од95.000људи.
1901. Амерички проналазач
Кинг Кемп Џилет патентирао
први ножић за бријање с дво
струкомоштрицом.
1993. У пуцњави при покушају
хапшењаколумбијскаполиција
убилашефамедељинскогкар
телакокаинаПаблаЕскобара.

3. де цем бар
1962. Тешкамагла која је пре
кривала Лондон четири дана
проузроковала је смрт трова
њем сумпордиоксидом великог
бројаљуди.
1978. Умрла је српска глумица
ЉубинкаБобић.

4. де цем бар
1371. Умро је царУрошНема
њић,синцараДушанаиједини
наследниквеликогсрпскогцар
ства.Ступившинапрестоу19.
години,послеДушановесмрти
1355, није успео да сачува
велико царство које се после
његове смрти распало на низ
самосталних области под вла
шћумоћнихфеудалаца.Њего
вом смрћу изумрла је лоза
Немањића.

5. де цем бар
1934. Жене у Турској добиле
правогласа.
1945.Токомвежби,петбомбар
дера САД полетело из вазду
шне базе у Флориди и никада
сенијевратило.Претпоставља
седаје“Изгубљенаескадрила”
несталауБермудскомтроуглу.

6. де цем бар
1970.ПољскилидерВладислав
Гомулка и канцелар Немачке
ВилиБрантуВаршавипотписа
ли споразум о нормализацији
односа.Бранттомприликомна
коленима пред спомеником
погинулим херојима устанка у
Варшавском гету одао пошту
жртваманемачкогнацизма.

7. де цем бар
1941. Јапански авиони напали
америчкупоморскубазууПерл
ХарбурунаХавајимаиуништи
ливеликибројавионаибродо
ва,што јеубрзалоодлукуСАД
да се укључе у Други светски
рат.
1988. Совјетски председник
МихаилГорбачовуУједињеним
нацијамаобјавиоунилатерално
смањењесовјетскихтрупа,тен
кова, борбених авиона и арти
љерије.

HOROSKOP

Сре да, 1. де цем бар
(18. но вем бар) 

Свети мученик Платон; Свети
мученициРоманиВарулОтрок

Че твр так, 2. де цем бар
(19. но вем бар) 

Свети пророк Авдија; Свету
мученик Варлам; Преподобни
Јоасаф

Пе так, 3. де цем бар
(20. но вем бар) 

Преподобни Григорије Декапо
лит(ПретпразништвоВаведења)

Су бо та, 4. де цем бар
(21. но вем бар) 

ВаведењеПресветеБогородице
Не де ља, 5. де цем бар

(22. но вем бар) 
СветиапостолиФилимон,Алфи
ја,иАрхип;Св.мученицаКики
лија

По не де љак, 6. де цем бар
(23. но вем бар) 

Св.АмфилохијеИконијски;Све
тиГригорије;Св.Александар
Невски

Уто рак, 7. де цем бар
(24. но вем бар) 

Света великомученица Екате
рина

Crkveni
kalendar

• Ни ко се ни ко ме ни је 
де сио слу чај но.
• Кло ни те се не га тив них 
љу ди. Они има ју про
блем за сва ко ре ше ње.

Ко лач од ма ка 
с чо ко ла дом 

Потребно:6 јаја,250гшећера,
150гмаслаца,100гсувоггрожђа,
250 г млевеног мака, 1 кесица
ванилин шећера, 4 ребра чокола
де,кораодлимуна,0,3длрума.

Припрема:Маслац,100гшеће
раиванилиншећердоброизмеша
ти па додавати једно по једно 6
жуманаца.Затимсветоизмешати
у пенасту смесу.Посебно умутити
чврст снег од 6 беланаца и 150 г
шећера.Пажљиво и саштомање
мешања сјединити обе смесе.
Наконтога,умешатимлевенимак,
опрано суво грожђе, рум и нарен
дану кору лимуна. Изручити у
науљенуибрашномпосутутепсију.
Ставитиупећницузагрејануна180
степениипећидвадесетакминута.
Печен колач од мака охладити и
прелитирастопљеномчоколадом.


