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                                                              062/670 - 520
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Ка ко за шти ти ти гра ђа не 
од ре фе рен ду ма

НовиЗаконореферендумуи
грађанској иницијативи уре
диоједауСрбијивишенеће

бити потребна излазност већа од
50одстоуписанихбирача.Европ
скакомисија,прекосвојеправнич
ке Венецијанске комисије, поста
вилајеукидањепрагаизлазности
каоједанодглавнихусловадемо
кратизацијеинституцијереферен
дума.Високи цензус тумачен је и
наЗападуиуделусрпскихмедија
страхом „режима”однепосредног
израза народне воље, без које
демократија у Србији неће узна
предовати.
Али, гле чуда невиђеног, одмах

по укидању цензуса излазности
разлегошеседиљемевропскихи
српскихмедијавапајидасецензус
излазности на референдуму у
Србијинипоштонеукида!
Образложење ових вапаја крај

ње је једноставно: демократија у
Србији није довољно узнапредо
вала,идемократскитупавомнаро
ду не може се допустити опасно
средство као што је референдум
безвисокогцензусаизлазности!
Стручни саговорници БиБиСи

ја, на пример, изражавају бојазан
да ће без високог цензуса „мали
број грађана који изађу на рефе
рендум одлучивати о интересима
великогбројаграђанакојинежеле
да изађу на референдум”! БиБи
СисепитакакоћесесадауСрби
ји заштитити интереси „већине”,
која не жели да се изјасни на
референдуму?!
Демократскинеописмењенигра

ђаниСрбијеизлазићенареферен
дум, замислите, без цензуса, а
демократски просвећени грађани

неће, па је неопходно заштитити
оведругеодпрвих.
Демократски просвећени грађа

нивећсадазнајуданећеизлазити
нареферендумеивећсадапред
узимају „нужну самопомо ћ”, бло
кирају саобраћајнице да би изну
дили поништење Закона о рефе
рендумуиграђанскојиницијативи.

Референдумиграђанскаиници
јативаиспадошекаовеомаопасно
средство у „неразвијеним демо
кратијама”.Народуукомеједемо
кратија неразвијена није ни дато
да зна шта је за њега добро. У
Црној Гори, на пример, није ни
било референдума о уласку у
НАТО, који је уобичајен за демо
кратски узнапредовале нације.
Црногорци нису били довољно
демократскиузнапредовалидаби
зналиштаједоброзањих,панису
нигласалиоуласкууНАТО.Оула
ску у НАТО одлучила је њихова

Влада,која је,срећом,билаузна
предовала демократски брже од
народа из кога је изникла. Леги
тимностњенеодлукеприродно је
извирала из њене демократске
напредности!
Огорчење због усвајања Закона

о референдуму и грађанској ини
цијативи,башонаквогкакавјезах
тевансаЗапада,насталоје,изгле
да, због погрешне процене да ће
онбитиурукамадругачијепарла
ментарневећинеуНароднојскуп
штини,демократскинапреднијеод
садашње већине око СНС. Из
Јукома, на пример, поручују да
српски парламент „не одсликава
плуралистичко друштво, па би
зато морала да постоји кочница
као што би био цензус на рефе
рендуму,данебималибројљуди
могаодаодлучионечемуважном
каоштојеРиоТинто”.ИоваНВО
је разочарана што се Венецијан
ска комисија, саветодавно тело
Европскекомисије, „нијепревише
осврталанапитањецензуса”.

СадаодједномниВенецијан
ска комисија није на правој
страни, јер није свесна да

српскојпарламентарнојвећинине
треба допустити да употребом
референдума стекне демократски
легитимитет. Тек када Срби буду
спремни да референдумом при
хвате конструкцију о геноциду у
Сребреници, декларацију о хума
нитарном бомбардовању Србије
1999.године,резолуцијуопризна
њу Косова... То ће значити да су
демократскиузнапредовали.
Дотада,референдумкаокрајње

опасно средство треба држати
даљеоднашихруку.
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Де мо крат ски про
све ће ни гра ђа ни већ 
са да зна ју да не ће 
из ла зи ти на ре фе рен
ду ме и већ са да пред
у зи ма ју „ну жну са мо
по моћ”, бло ки ра ју 
са о бра ћај ни це да би 
из ну ди ли по ни ште ње 
За ко на о ре фе рен ду
му и гра ђан ској ини
ци ја ти ви

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ

Ре кон струк ци ја рас кр сни це
у цен тру се ла

Вред ност ра до ва је око два ми ли о на ди на ра и у пот пу
но сти их фи нан си ра Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср би је”. 
Оче ку је мо да ће мо са „Пу те ви ма Ср би је” на ста ви ти да 
ула же мо у ре кон струк ци ју са о бра ћај не ин фра струк ту ре, 
пре све га у се ли ма, ре као је на чел ник Ми ро слав Јо кић

У Великим Радинцима се рекон
струише раскрсница у центру села.
Радове јеупетак,2.децембраоби
шаоМирославЈокић,начелникГрад
ске управе за опште и заједничке
послове и имовину. Он је нагласио
значај ових радова, имајући у виду
чињеницудајесаобраћајницакроја
пролази кроз село у правцу Новог
Сада иФрушке горе изузетно опте

рећена. На самој раскрсници се
налазезградемеснезаједнице,ста
ницеполиције,основнешколе,а ту
је и црква, тако да је од велике
важностибезбедностпешака.
– Вредност радова је око два

милиона динара и у потпуности их
финансираЈавнопредузеће„Путеви
Србије”.Очекујемодаћемоса„Путе
вимаСрбије”наставитидаулажемо

НачелникМирославЈокићјерекаода
локалнасамоуправамногоулажеупро
јектнудокументацију.
–Радисепројектнадокументацијаза

реконструкцијупутнеинфраструктуреу
стамбеномнасељу„МатијаХуђи“иоче
кујемодаћебитиготовадокрајагоди
не,каоидаћемоиматинеопходнугра
ђевинскудозволу.У овоммитровачком
насељу радиће се комплетна рекон
струкција атмосферске канализације,
водоводне,гаснеиелектродистрибутив
немреже.Реконструисаћесепешачкеи
бициклистичкестазе,бићеуспоставље
небициклистичкестазеуономделугде
непостоје.Великапажњаћесепосвети

тиозелењавањуиунаредномпериоду
биће уложена значајна средства у озе
лењавање јавних површина како у
самомграду,такоиуселима.Сапоме
нутомдокументацијомћемо конкуриса
ти код покрајинских и републичких
институција с којима имамо, мало је
рећи,фантастичнусарадњу.ГрадСрем
ска Митровица у претходном периоду
добио језначајнасредствасаразличи
тихнивоавластизаулагања,несамоу
саобраћајну инфраструктуру, него
инфраструктуру уопште. Наравно, не
требазаборавитидаизСремскеМитро
вице долази потпредседник Владе, с
тимувезиинашиквалитетнипројекти

јесу разлог зашто се толика средства
улажу у наш град. Урађен је План
детаљнерегулацијекојим јеомогућено
дасеублизининасеља „Алеја“  граде
стамбени објекти. Наравно, овај план
скиакт једонетускладусапрописима
Заводазазаштитуспоменикакултуреи
ниукомсмислусененарушаваСпомен
гробље,нитићесебилокаквирадови
изводити на простору спомен  парка.
Овај споменички комплекс ће у наред
номпериодудоживетиодређенурекон
струкцију како би се сачувало сећање
насвеоноштоседешавалоутокуДру
гогсветскогратанапросторунашеггра
да,рекаојеМирославЈокић.

План ска до ку мен та услов за да љи раз вој гра да

Ми ро слав Јо кић
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Узградиосновешколе„БошкоПал
ковљевић Пинки“ у у току је унутра
шње столарије. Зграда „Пинкијеве“
школејеподигнута1959.године,тако
дајеовонајстаријашколсказградау
СремскојМитровици.Радовејеусре
ду 1. децембра обишла градоначел
ница Сремске Митровице Светлана
Миловановић. Она је том приликом
истакла да се настављају улагања у
образовање.
–УОсновнојшколи„БошкоПалко

вљевић Пинки“ је, да се подсетимо,
прегодинуданареконструисанасала
за физичко захваљујући средствима
Покрајинског секретаријата за спо
рт.Садасерадизаменаунутрашњих
врата захваљујући сарадњи локалне
самоуправе и Покрајинског секрета
ријата за образовање. У школи се
мењајусвих48вратанаучионицама.

Све чинимо како бисмо побољшали
условерадаиборавка ушколи како
деце,такоињиховихнаставника.За
овунаменуодПокрајинскогсекрета
ријатазаобразовањешкола једоби
ламилиониподинара,реклајегра
доначелницаСветланаМиловановић.
Дикректор школе Игор Дошен се

захвалиолокалнојсамоуправиПокра
јинскомсекретаријатузаобразовање
напруженојпомоћи.
– Ово је наставак санације наше

школе.Поред тога, у плану нам је и
изградња спољног спортског играли
шта, јер познато је да смо ми једи
нашколауСремскојМитровицикоја
немаспортскоигралиштеусвомдво
ришту, реко је Дошен и додао да је
планидасезаменедотрајалипарке
тиуучионицаманадругомспрату.

Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић и Игор Дошен

уреконструкцијусаобраћајнеинфра
структуре, пре свега у селима, јер
желимодаоваулагањабудуравно
мерна,какоуградутакоиуселима,
какобиквалитетживотасвихнаших
грађана био на идентичном нивоу.
Очекујемодаћемоунаредномпери
оду наставити реконструкцију сао
браћајне инфраструктуре од Вели
ких Радинаца ка Бешенову, а већ
смоурадилиобновупутакаБешено
ву у вредности од око 95 милиона
динара.Тасаобраћајница јеизузет
но важна због све већег улагања у
туризамнапросторуФрушкегореи
сматралисмодајеинвестицијаутај
путни правац од изузетне важности
какозастановникеБешенова,такои
за људе који долазе у овај крај,
рекаојеначелникЈокић.
Радовеизводипредузеће„Срем–

пут“изРуме.МилошКекић,председ
никСаветамеснезаједницеВелики
Радици,кажедаћеовирадовимно
го значити за мештане и за људе
којипролазеовимпутем.
– Ова раскрсница је годинама

била запуштена и поприлично уни
штена. Ради се реконструкција
асфалтногпутанасамојраскрсници,
анакнадноћебитиурађенипешачки
прелази,хоризонталнаивертикалан
саобраћајна сигнализација. Да би
био безбеднији прелаз деци, поста
вилисмокодшколеивибро–траке.
Велики Радинци су централно село
овог дела Фрушкогорја, а били су
уназадгодинама,такорећизапоста
вљени.Сада,уовихпет,шестгоди
на, захваљујући сарадњи Месне
заједнице и локалне самоуправе
СремскеМитровицедостастварије
покренутоуселу.Обновљенајешко
ла, Дом здравља, ради се путна
инфраструктура. Мало је корона
успорила неке пројекте, али надам
даћемоускорозавршитиглавнипут,
рекаојеКекић.

Б.  Ту ца ко вић

Ми лош Ке кић

ОСНОВ НА ШКО ЛА „БОШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“

Заме на уну тра шње 
сто ла ри је
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МИТРОВАЧКА БОЛ НИ ЦА

Дан осо ба
са ин ва ли ди те том

ОпштаболницаиУдружењебубре
жних инвалида града Сремска Ми
тровица заједнички су обележили 3.
децембар – Међународни дан особа
са инвалидитетеом.  У Одељењу хе
модијалазе,узпоштовањесвихепиде
мијскихмера,подељенјепромотивни
материјалиорганизованодружење ,а
том приликом је Виолета Србљанин,
заменица  председника  удружења и
медицинска сестра у овом одељењу,
нагласила да се градско удружење
непрекидно бори за свеукупну сигур
ност и независност појединца, помоћ
у остваривању здравствене заштите,
стварању могућности за самосталан
живот и очување и унапређење по
родничниходноса.Удружење себори
изастварањеповољнеклимекојаће
онемогућитибилокојивидзлоставља
ња или дискриминације, а сву пажњу
усмераванаостваривањеправасоци
јалнеиздравственезаштите.
Када је реч о оболелима од бубре

жнихболестиионимакојиимајупотре
бу за дијализом, она се свакодневно,
без прекида, обавља у Одељењу за
хемодијализу Опште болнице, сада
подпосебним,вишиммерамабезбед
ности,збогепидемијекоронавируса.
Тренутно, око 100 пацијената се ов
дедијализира,атокугодинеурадисе
14.000дијализа,оболелимасаподруч
јаСрема.
–Ове годинебило је преко500ди

јализа ковид позитивних пацијената,
нажалост,некеодњихсмоиизгубили,
алинастављамоборбу.Никаданећемо
изгубити спремност  и професионал
ностлекараисестарауовомодељењу
да лече и излече наше пацијенте, да
учествујуурешавањуњиховихпробле
маипотреба,узсталнуибезрезервну
подршку–изјавилајезамедијеГорда

наПавловић,главнасестраболнице
Обележавању Светског дана особа

са инвалидитетом присуствовала је
иСлађанаМирчета, саветница за не
владинсекторградскеУправезасоци
јалнузаштиту,акојемприпадауУдру
жење бубрежних инвалида Сремске
Митровице и том приликом упознала
присутнесановиномкојаћебитиуве
денанареднегодине.Речјеоизради
и употреби посебне картице за особе
саинвалидитетом, која требадаомо
гућу бржу и једноставнију доступност
у прилазу институцијама , где особе
са хендикепомвишенеће моратида
чекајууреду.СлађанаМирчетајејош
додаладасусенаконкурсзаовајпро
јекат јавила 23 удружења, а да се на
некојоднареднихседницаСкупштине
градаочекујеусвајањеПравилникапо
овомпитању.
Генерална скупштина Уједињених

нацијајеусвојила1992.годинерезолу
цијукојомпозивајусвеземљенаобе
лежавање 3. децембра као Међуна
родногданаособа саинвалидитетом,
са циљем да се унапреди и омогући
тим особама једнако уживање људ
скихпараваираввноправноучешћеу
свимтоковимадруштваиживота,али
идасескренепажњанапроблемеса
којимасесеуочавајуособесаинвали
дидтетомусвакодневномживоту.Оне
се без ограничења и баријера морају
укључивати у све сфере развоја дру
штва,асваказемљастворитиуслове
бездескиминације.
Наша земља потписала је деклара

цију у децембру 2007. године, којом
се обавезала да ће осигурати пуно
остваривање свих људских парава и
основнихслобода, каоиактивноуче
шћеособа саинвалидидитетому том
процесу.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

За тво рен не ле гал ни 
дом за ста ра ли ца
Наконсвеучесталијихпријаванеаде

кватногзбрињавањастарих,инспектори
социјалне заштите Покрајинског секре
таријатазасоцијалнуполитику,демогра
фијуиравноправностполовазатворили
сујошједандомзастаралица.Уоквиру
инспекцијског надзора обављеног на
адреси Милана Тепића 6а у Сремској
МитровицивласникаД.Мутврђеноједа
сеудомупружауслугадомскогсмешта
ја одраслим и старијим лицима, без
дозволезарадускладусачланом115.
Законаосоцијалнојзаштити.
Токомобављањанадзораутврђеноје

да се на наведеној адреси налази 14
корисника у неадекватним условима и
без подршке одговарајућег особља. На
основу утврђеног је донето решење о
забрани рада и дат налог за исељење
корисника. Покрајински секретаријат за
социјалнуполитику,демографијуирав
ноправност полова је у претходном
периоду затворио четири нелегална
дома,одкојихјепротивнеколициневла
сникавећподношенапријава.
Како стоји у саопштењу митровачког

Центра за социјални рад, Покрајински
секретаријат за социјалну политику,
демографијуиравноправностполоваће
против свих одговорних лица у случају
објекат у Сремској Митровици поднети
кривичне пријаве. Информације о свим
лиценциранимдомовиназастарезаин
тересовани грађани могу пронаћи на
сајтуМинистарствазарад,запошљава
ње,борачкаисоцијалнапитањаисајту
Покрајинскогсекретаријатазасоцијалну
политику,демографијуиравноправност
полова.

ЕДУ КА ТИВ НА РА ДИ О НИ ЦА

Во да пре све га
УорганизацијиАсоцијацијеученичких

парламенатаГрадаСремскаМитровица
Библиотеци „Глигорије Возаровић“ у
петак,3.децембрапромовисанјепроје
кат „Водапресвега“.Ученици, чланови
Асоцијације, снимали су едукативну
емисијузаРадиотелевизијуВојводине.
Како јереклаСоњаТуцаковић, коорди
наторкаАсоцијације,овегодинесеАсо
цијацијаактивноукључилиуразнееко
лошкепројекте.
– За нас најважнији и први сарадник

попитањуекологијејеДечјиедукативни
центар„Сирмијум”.Асоцијацијаћедаље
организоватисвојепројектезаочување
нашеживотнесрединеиактивноћесе
укључиватиупројектедругихинституци
ја. Деца врло радо и проактивно уче
ствују уоваквимпројектима.Вршњачка
едукација је драгоцена, рекла је Соња
Туцаковић.
Циљ снимљеног филма и штампане

брошуреједасеистакнезначајресурса
чисте воде на планети, значај воде за
здрављељуди,привредниразвојициви
лизацијууопште.
ТВ емисија може да се гледа и на

јутјубканалуРТВВојводине. Б. Т.
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ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СРЕМ – ГАС“

Из град ња га сне мре же
у Ма то ше вој ули ци

Јавнопредузећезадистрибуцијупри
родног гаса „Срем  гас“ је основано са
циљемизградњеиодржавањамрежеи
обезбеђења трајног и несметаног снаб
девања потрошача природним гасом.
Снабдева више од шест хиљада кори
сника природног гаса и одржава скоро
три стотине километара дистрибутивне
мреже.Ипак,идаљепостојивеликаза
интересованостграђанадасеприкључе
надистрибутивнугаснумрежуЈП„Срем
гас“.
Због тога се изграђује још један про

дужетак мреже, у Матошевој улици у

СремскојМитровици. „Сремгас“ стално
планира развој дистрибутивне мреже
и инвестира  у квалитет и обим услуге.
Усмеренисукаповећањубројапотроша
чакакобисеповећаонивоснабдевања
природним гасом и тиме и искоришће
ностдистрибутивнемреже,атајциљсе
испуњава.
–Управоовирадовисудоказдајето

тако.Кадапостојизаинтересованостпо
тенцијалних корисника природног гаса
итехничкемогућности,Надзорниодбор
предузећа процењује економску оправ
даносттаквеинвестицијеиуколикоона

постоји,инвестицијуиреализујемо.Све
реализујемо сопственим средствима и
тако улажемо у развој предузећа, а на
користкорисниканашихуслуга,реклаје
ДаницаНедић,в.д.директораЈП„Срем
гас“.
ПродужетакуличногводауМатошевој

улициградисеудужиниод270метара
и вредност радова је око 1,2 милиона
динара. Биће изграђено седам прикљу
чака, а још тридесетак становника ове
улицејеисказалоинтересовањезапри
кључењенагаснумрежу.

Т. П.

Даница НедићРадови у Матошевој улици

У центру Сремске Митровице поста
вљенајеновогодишњарасвета.Какоје
рекао Мирослав Јокић, начелник Град
скеуправезаопштеизаједничкепосло
веиимовину,свановогодишњарасвета,
којајебиланастубовимајавнерасвете
у центру града прошле године, биће и
овегодинеуфункцији.Такође,додатаје
иноварасветакакобиновогодишњидух

иамбијентбилиштолепши.
–Врлобрзоћепочетирадовинапо

стављању објеката у пешачкој зони, а
поводом манифестације „Магични трг“,
којасесвакегодинетрадиционалноодр
жава.Надамоседаћеепидемиолошке
мереисамаситуацијаса ковидом 19
омогућити да се културно  уметнички
програмзановогодишњепразникеодр

жиуономобимуукојемјепланиран.За
постављањеиуклањањеновогодишње
расветеопредељено јеоко800.000ди
нара и око 1.000.000 динара ће бити
уложеноуновеукрасе.Свакегодинесе
трудимодакупимоинештоновокакоби
град, као престоницаСрема, био укра
шеннаадекватанначин,рекаојеначел
никЈокић. Б. Т.

ПО СТА ВЉЕ НА НО ВО ГО ДИ ШЊА РА СВЕ ТА

Ми тро ви ца си ја
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ПоводомобележавањаМеђународ
ног дана волонтера, 5. децембра, у
Градској кући одржан је пријеммла
дихчлановаКанцеларијезамладеи
Црвеног крста Сремске Митровице.
Волонтери су се показали као изу
зетно важан део локалне заједнице,
нарочитоутренуцимаодпочеткаепи
демије коронавируса, те је ово била
приликада им се руководство града
захвалинатоме.
Волонтерисуљудикојичинедобра

дела, а не траже ништа за узврат.
Чинемного,спремнисудадајусвеод
себезасвојградиљудекојиуњему
живе. Такви су и наши Митровчани.
Позвали смоих да им се захвалимо
на досадашњем деловању, а наро
чито у претходних годину и по дана,
коликотрајеборбасакоронавирусом.
Сетимоседасупрошлегодинеод15.
марта,заједничкисанамаучествова
лиурадуколцентра,којиједеловао
као продужена рука кризног штаба
нашег града.Ове године 19. јануара
прикључилисусеитимузаимуниза
цију, који је добио највишепризнање
града,односноНовембарскунаграду,
за посебан допринос борби против
ширењаепидемије,рекао језаменик
градоначелницеСремскеМитровице,
ПетарСамарџић.

Млади волонтери учествовали су
иупоказнојвежбитокомНовембар
скихдана,штозначидаћеонибити
иубудућеуакцијамаспасавањаимо
вине иљуди у кризним ситуацијама.
Иза њих су бројне еколошке актив
ности, као и ангажовање у градским
манифестацијама,спортскимданима.
Само у 2021. години 115 волонтера
Црвеногкрстапоклонило јелокалној
заједниципреко10000волонтерских
сати.
ДошаосамуЦрвеникрстсамоти

вацијом да помогнем људима. То је
организацијаукојојможетенесебич
но да помажете другима, а то може
позитивно да утиче и на вас и вашу
каријеру,рекаојеСтефанЈаношевић,
волонтерЦрвеногкрста.
ВолонтеркаМинаЖивковићјепоста

латренернатемуборбепротивтрго
винељудима,инструкторпрвепомоћи
и члан тима за деловање у несрећа
маналокалномнивоу,каоипредавач
промоцијехуманихвредности.
–Оноштомејепривуклојестезна

тижеља, а саму вољу да помажем
другима сам одувек имала. Нисам
очекиваладаћунатајначинпронаћи
самусебе,ауспеласам.Волонтира
њеобогатисамогчовека.Свимабих
препоручила да се придруже волон

Једи на моти ва ци ја
је помоћ људи ма

Мла ди волон те ри уче
ство ва ли су и у  пока зној 
вежби током Новем бар
ских дана, што зна чи да 
ће они бити и убу ду ће у 

акци ја ма спа са ва ња имо
ви не и људи у кри зним 

ситу а ци ја ма. Иза њих су 
број не еко ло шке актив но
сти, као и анга жо ва ње у 
град ским мани фе ста ци
ја ма, спорт ским дани ма. 
Само у 2021. годи ни 115 

волон те ра Црве ног крста 
покло ни ло је локал ној 
зајед ни ци пре ко 10 000 

волон тер ских сати

ПРИ ЈЕМ У ГРАД СКОЈ КУЋИ ПОВО ДОМ МЕЂУ НА РОД НОГ ДАНА ВОЛОН ТЕ РА
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Медијски пројекат „Митровица град будућности“ 

терима,јернећепогрешити,амогуда
стекнупријатељеинова,важнаиску
ства,поручилајеМина.
Волонтери Канцеларије за младе

такођесматрајудајењиховевршња
кеважноупутитинавреме,штазначи
волонтирање.
Мојстаријибрат,вишегодишњије

члан Канцеларије за младе, па сам
збогњега одлучио да се прикључим
и ја, речи сумладогМихајлаРаден
ковића.
 Моје прво волонтерско ангажо

вање било је пре три године, када
сусеодржавалеСпортскеигремла
дих. Током тог периода сам стекла
разна искуства, од којих бих издво
јила процес имунизације који траје
већнепунихдеветмесеци,објаснила
је Љиљана Илић из Канцеларије за
младе.
Међународни дан волонтера обе

лежава се од 1985. године, као дан
добровољног рада за економски и
друштвени напредак. Циљ обележа
вања је да се активности волонтера
учиневидљивимналокалном,нацио
налномимеђународномнивоу.

А. Плав шић

ПРИ ЈЕМ У ГРАД СКОЈ КУЋИ ПОВО ДОМ МЕЂУ НА РОД НОГ ДАНА ВОЛОН ТЕ РА ЛАЋА РАК

Зим ско пре да ва ње
за пољо при вред ни ке

Пољопривредна стручна служба у
свомделовањуимасаветодавнуслужбу,
која годинама уназад организује зимску
саветодавну школу. Прво предавање
одржано је у Лаћарку у понедељак 6.
децембра,аоваквискуповиреализова
ћесетокомчитавогдецембраиусвим
осталим селима са територијеСремске
Митровице.
 Тема коју обрађујемо у децембру је

уклањањеамбалажноготпаданаправи
лан и безбедан начин.Презентоваћемо
штасерадилопретходнихгодинаикако
топланираморадитијошквалитетнијеу
2022.години.Успешностовогподухвата
је очигледна, јер се све више подиже
свест пољопривредника, што се може
видетикрозњиховодзив.Надамоседа
ће тако да се настави, рекао је Милан
Милић, руководилац стручне службе у
ПољопривреднојстручнојслужбиСрем
скеМитровице.
Засвеонекојинисутокомдецембрау

могућностидасеодазовунапредавања,
уфебруаруидућегодинезатоћепоново
иматиприлику.
Нареднапредавањаобухватићетеме

из области калибрације прскалица,
односноконтролуисправностипрскали
ца и предности анализе земљишта,
поручио је Стеван Савчић,  директор
Пољопривреднестручнеслужбе.
Активностимапољопривреднеслужбе

прикључила се и Агенција за рурални
развој града са својим темама. Ово је
билаприликадаобјаснепољопривред
ницимаукојимобластимамогудапотра

же и добију помоћ, односно чему је и
коменамењенаагенција.
Желимодаупознамосвенашепољо

привреднике и онинас, а такођедаим
приближимо све могућности за подсти
цајекојеонимогукориститиупољопри
вреди. Ми можемо да им пружимо сву
административнуитехничкупомоћпри
ликомаплицирањаипотребноједаони
знајудамогуданамсеобрате,изјавила
је директорка Агенције Душица Павло
вић.
Свипољопривредницимогусераспи

тати у својим месним заједницама о
нареднимпредавањимакојаихочекујуу
селима. А. Плав шић

Наред на пре да ва ња обу хва ти ће теме из обла сти 
кали бра ци је прска ли ца, одно сно кон тро лу исправ но
сти прска ли ца и пред но сти ана ли зе земљи шта,  пору
чио је Сте ван Сав чић,  дирек тор Пољо при вред не 
струч не слу жбе

Милан Милић Сте ван Сав чић

Души ца Павло вић
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У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ ОДР ЖАН 30. ФЕ СТИ ВАЛ БЕ СЕД НИ ШТВА SIR MI UM LUX VER BI

Све тлост ре чи три де се ти пут

Јубиларни, 30. Фестивал беседништва
одржан јеусуботу,4.децембраумитро
вачком Позоришту „Добрица Милутино
вић“. Фестивал је имао ревијални карак
тер, а одржан је под покровитељством
Покрајинског секретаријата за културу,
јавноинформисањеиодносесаверским
заједницамаиГрадаСремскаМитровица,
а у организацији Установе за неговање
културе„Срем“.
Традиционално, 30.фестивал је почео

изавршиосезвуцимафанфарауизвође
њу трубачаМузичкешколе „Петар Кран
чевић“. Александра Падров, вокални
солиста, на почетку је извела химну
фестивала,ПрвупитијскуПиндаровуоду.
ПрограмјеводилаГорданаЛукић.
Градоначелница Сремске Митровице

СветланаМиловановић изјавила је да је
СремскаМитровицаградманифестација.
– У прилог томе говори и Фестивал

беседништва „Sirmium lux verbi –Сирми

ПРА ЗНИК ЛЕПЕ РЕЧИ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ: Уче сни ци и орга ни за то ри Фести ва ла бесед ни штва

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

Ова го ди на нам је 
по себ на, јер сла ви мо 

30 го ди на по сто ја ња. У 
умет нич ком де лу про

гра ма на сту пи ло је 
де вет бе сед ни ка, ко ји 

је иза брао Од бор 
фе сти ва ла. Овај ода
бир ни је слу ча јан, јер 

су упра во ти бе сед ни
ци за слу жни за успех и 

што фе сти вал то ли ко 
ду го тра је, ре кла је 
Ми ро сла ва Или јић 

дирек тор ка Уста но ве 
за не го ва ње кул ту ре 

„Срем” која је орга ни
за тор Фести ва ла 

бесед ни штва
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јум светлост речи“ који обележава 30
година постојања. Свим беседницима,
којисудосадаучествовалинафестивалу,
као и организаторима желим још пуно
успешних година. Публика је имала при
ликудачујеауторскебеседе,интерпрета
ције,аибеседникаукатегоријиextempo
re. Битно је да Фестивал беседништва
негује лепу реч, ораторство и наравно,
нашсрпскијезик,реклајеСветланаМило
вановић.
Уводну беседу „О тараби” говорила је

Оливера Јелкић, адвокат, књижевница и
вишегодишња председница Беседничког
судског већа. Према речима Мирославе
Илијић,директоркеУстановезанеговање
културе „Срем“, у низу активности које
Установа организује, фестивал беседни
штвасвакакојеједнаоднајзначајнијих.
–Овагодинанамјепосебна,јерслави

мо 30 година постојања. У уметничком
делупрограманаступилоједеветбесед
ника, који је изабрао Одбор фестивала.
Овај одабир није случајан, јер су управо
ти беседници заслужни за успех и што
фестивал толико дуго траје, рекла је
Мирослава Илијић и захвалила се запо
сленимауУстановизанеговањекултуре
„Срем”, Центру за културу „Сирмијумар
ту“,Туристичкојорганизацијиимитровач
ком Позоришту који су учествовали у
организацији, покровитељима и пријате
љимафестивала.
Првак драме Народног позоришта

Митровчанин Борис Пинговић на фести
валујенаступаовишепута,аовегодине
каоучесникмузичко  сценскогпрограма
саколегомНебојшомДугалићем.

Знам да су и вама, као уосталом и
менисиловализемљуитражилидато
ћуткегледамо.Растакалинас,тражили
и још увек траже да се постројимо у
једнуистуврстуновогсветскогпоретка.
Наређивалиинаређују,данашаједина
визурабудепогледуврховевластитих
ципела, а белосветски „анђели“ ће се
већ постарати да нас тако послушне
усреће.
Осврнимо се само мало уназад и

погледајмокаквесуоколностивладале
утозлодоба.
Било је тадабар100.000људи који

субилиспремнидарушепетокраку,а
данезнајузаштоимсмета.Билојебар
100.000 људи спремних да поставе
кокардуначело,аданезнајуштато
значи.Било јетадабар100.000људи
спремних да крену под нечијом
командом, а да не знајушта то раде.
Помислили неки  да су баш они
оличењечеститости.
Ибашзбогтакве„честитости“билоје

тада бар 100.000 оних који су били
спремнидаодсвегатогапобегну,али
напростонисузналикако.Билојебар
100.000 мртвих и осакаћених, а да
никаданећесазнатизашто.Коликоли
јетољуди?Пребројалинеко?Далије
уопште остало неких другихљуди, да
биутонедобасебемеђуњиманашли?
Колико год у овом тренутку било

болно, па чак и апсурдно да се каже,
ипак јеистинада јебољегрешитии
покајатисе,неговероватииубеђивати
се да и ми нисмо грешни, да нисмо
били, и да нећемо бити. Вера у
сопствену безгрешност је велика
заблуда, лаж и обмана. Али није она
страшна. Страшно је не препознати
властити грех, и немати потребу и

снагу да се покајеш. Ту где почиње
страх од властите спремности да се
покајемо, почиње безнађе и
дефинитивни потоп људскости.  Јер,
учињеним грехом  човек се ипак не
исписујеизљуди.
Али као што рече добри професор

Владета Јеротић   добро и зло трче
заједно.
Јанећудаговоримвеликеречи, јер

велико није увек и добро,  а добро је
увекивелико.Отудажелимдасањам
самодобро.
Изато,
Ако вас крила сна донесу до једне

земље коју ћете непогрешиво
препознати по лепоти, зато што над
њомсунцејачесветли,земљечијеби
срце морало да буде познато целом
свету  ако вам се усни таква земља,
онда знајте да је ваш сан јава, знајте
дајетоземљаСрбија.
Аковастананенитисноваспустедо

једног града, чија се дубина мери
вековима,аширинаљубављу,градау
којем су цареви царовали, али и
култура, доброта и витештво, града
који прашта и опомиње  ако вам се
уснитакавград,ондазнајтедајеваш
сан јава, знајте да је то град Митра
Сремског.
Нањеговомтроугластомтргужелим

многодевојчицаидечакајербездеце
кућанерасте.
Ина крају,морамода знамо  само

ћемо заједно да разумемо време у
којемживимо.Овојевеликаутакмица.
Хајдедапобедимоипонесемопехар
заосвојеникупживота.

 (XXX фестивал беседништва, 
Сремска Митровица  Sir mi um lux 

ver bi, дана 04.12.2021.године)

Мр Зоран Лева јац 

Беседа у категорији ex tem po re

мр Зоран Левајац

Миро сла ва Или јић

Адво кат ска кан це ла
ри ја „Лева јац“ је на 
Фести ва лу бесед ни
штва тра ди ци о нал но 
доде љи ва ла посеб ну 
награ ду за нај бо љу 
бесе ду по соп стве ном 
избо ру
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–Пре28година,јошнисамнидипломи
рао на Факултету драмских уметности,
водиосамовајфестивал,биоједругипо
реду. Наступао сам и као беседник, не
сећам се тачно које године, учествовао
самуревијалномделунаЖитномтргуса
беседом владике Николаја Велимирови
ћа. Некако, враћам се овом Фестивалу
сваких10година.Надамседаћетобити
такоиубудућеидаћуследећих10година
иматиразлогадасевратимпоново,рекао
јеБорисПинговић.
Током ових 30 година, светлост речи

проносилајевишепута,беседећи,водећи
ФестивалиликаочланБеседничкогсуд
скогвећа,ТатјанаВенчеловски,глумицаи
Митровчанка.Ове године учествовала је
говорећи ауторску беседу „All Went
Wrong”.Томприликом,присетиласеуче
шћанаједномодпрвихфестивалакадаје
на Житном тргу говорила текст Марине
Цветајеве.
–Мени једрагоштофестивалпостоји

толико година у Митровици, поготово у

данашњем добу, када се можда и губи
интересовање за леп говор, за беседни
штвоизапоезију.Мислимдаје јакозна
чајанидобројештоимакултурнихдеша
вањауСремскојМитровици,којасеодно
сенаговорибеседништво.Својомаутор
скомбеседомхтеласамдавратимверуу
лепуреч.Уствари,тоједеоесејакојије
писан 2009. године када су почеле дру
штвене мреже, Сузан Бојл, таблоиди,
„препуцавање“прекодруштвенихмрежаи
медија,вређање.Хтеласамтомбеседом
дакажемдатребадаизбегавамонападе
иружнеречи усмеренепремаљудимаи
да премаљудима поступамо на нежнији
начин,реклајеТањаВенчеловски.
МеђубеседнициманашаосеиНикола

Станковић, глумац из Сремске Митрови
це, који је вишепута освојио награде на
фестивалу беседништва, а недавно је
дипломирао глуму на Факултету уметно
сти у Косовској Митровици. Интерпрети
рао јебеседуМатијеБећковића „Гуслеу
21.веку”.
–Фестивалимагодинаколикоија.Два

путасамосвојиопрвоместонафестива
лу, али част је већ наступати овде. Нај
драгоценија награда је осећај среће,
радостиипознанствакојастекнем,рекао
јеНиколаСтанковић.
У програму Фестивала, поред помену

тих,учествовалисуЈаснаАрбанаспред
седник Одбора Фестивала беседништва,
Катарина Шарић, аташе у Министарству
иностраних послова Републике Србије,
Андријана Виденовић, глумица и профе
сорнаФакултетууметностиуПриштини
Звечан, дрМарија Кнежевић, глумица, и
мр Зоран Левајац, митровачки адвокат,
којијебеседиоextempore.Требанапоме
нутидајеАдвокатскаканцеларија„Лева
јац“наФестивалубеседништватрадицио
нално додељивала посебну награду за
најбољубеседупосопственомизбору.

Бра ни слав Туца ко вић
Фото: Жељ ко Петрас

Великани српске глумачке сцене
Небојша Дугалић и Борис Пинговић
прваци драме Народног позоришта у
пратњи Воје Савића  и Нине Ћосић,
извелисумузичко–поетскикабаре„Да,
то су били дани”. Кабаре је током 18
годинаизведенвишеод300пута,пред

ставља комбинацију стихова Душка
Трифуновића, Лазе Костића, Милоша
Црњанског, Тина Ујевића и анегдота о
познатим личностима попут Зорана
Радмиловића и Бране Петровића уз
музикуСантане,ЕрикаКлептона,„Бије
логдугмета“,„Азре“имногихдругих.

Да, то су би ли да ни

Примаријус доктор Димитрије Стој
шић, почасни председник Одбора
Фестивалабеседништва,рекаоједаје
овај јубилеј је прилика да се сетимо
адвоката Александра Ердељанина и
професора Јована К. Радуновића дра
матургаикњижевника,којисубилиини
цијатори,оснивачиФестивалабеседни
штва.
–Послепрвегодинесумеукључили

и титулисали почасним председником,
штосамвеомарадоприхватио.Двојака
сусећањанапротеклипериод.Водили
смоборбу занекидинардаФестивал
беседништвалакшеиуспешнијеживи,
амного сулепшасећањана тудивну
децу, којасупродефиловалакрозовај
град. Млади са лепим говорима, пуни
амбиција,тојенајупечатљивијиутисак.
Наравно,тусуињиховиментори,про
фесорикојисууложилитрудадасвето
испаднекакотреба.Поноснисмонато
што је ово први фестивал у земљи,
касније су заживела такмичења у
беседништвунаправнимфакултетима
инанекимдругимместима,алиовоје
прворођенабебаисадјевећјакопора

сла,рекаоједрСтојшић.
Беседу поводомоткривања спомен 

плоче др Јеврему Видићу говорио је
управо др Димитрије Стојшић. Он је,
већ традиционално, на Фестивалу
наступиоукатегоријиАуторскабеседа.

Ка ко је све по че ло

Бо рис Пин го вић Не бој ша Ду га лић

Др Ди ми три је Стој шић

Татја на Вен че лов ски

Ме ни је дра го што 
фе сти вал по сто ји то ли
ко го ди на у Ми тро ви
ци, по го то во у да на
шњем до бу, ка да се 
мо жда и гу би ин те ре
со ва ње за леп го вор и 
за по е зи ју, рекла је 
Тања Вен че лов ски
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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.

ПР ВИ ОСКАР СР БИ ЈЕ

На гра да за
Ђор ђа Ра ди но ви ћа
Насвечанојцеремонијиманифестаци

је „ПрвиОскарСрбије“, која јеодржана
29.новембрауKристалнојдворанихо
тела „Хајат Риџенси“  у Београду, међу
почасним познатим личностима које су
примиле награде, нашао се и први чо
век Општине Стара Пазова Ђорђе Ра
диновић. Председник Радиновић је ово
значајно признање добио за лични до
приносуразвојуопштинеСтараПазова,
укупнеинфраструктуреибољегживота
грађана.
Овомприликом,Радиновићјеизјавио

да је за време свог мандата у трајању
од10година,општинаСтараПазовадо
стигла стопу незапослености мању од

триодсто,штоистичекаонајвећиуспех
досадашњег рада. Такође, као посебно
важнонавео јечињеницудауопштини
СтараПазова има преко 1000 предузе
ћа,око3500предузетникаи120страних
компанија и да је управо то показатељ
развијеностиопштине.
Плановизанареднегодинејесудаље

улагање у путну инфраструктуру као и
побољшањеквалитетаживотамештана.
За престижно признање за најуспешни
је општине Србије, конкурисало је чак
90 широм земље, а управо је општина
СтараПазованачелусапредседником
Радиновићем, била једна од само две
изабранезаовоодликовање. Д. Г.

Са доделе награда

ЗИМ СКА СЛУ ЖБА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ СПРЕМ НА

Снег мо же да па да

Шест оперативних возила у ЈКП
„Чистоћа“,учијојјенадлежностиодржа
вањепутева,спремнојезапрвеснежне
падавине.  У сусрет зимској сезони, на
механизацији је урађен ремонт, поста
вљенисупосипачисолииризле, тако
ђе,ралицезачишћењеснега.Формира
но јешест екипа са 12људи, који су у
приправности,каоипомоћницикојиће
чиститиулицеодледаипопотребираз
носити со до јавних институција по
њиховомзахтеву.
–Имамотрикамионасапосипачима,

два трактора са посипачима и возило,
које ће служити за надзор свих улица
токомданаиноћи.Товозилосекористи
за посипањеопаснихдеоница на путе
вима, односно надвожњака, кривина,
спустова, а имамо ново возило за
чишћење снега, кажеМиланМиљевић,
шефштаба Зимске службе ЈКП Чисто
ћа.
Ово предузеће има законску обавезу

да има и путничко возило за превоз
повређених лица илидоласка до оних,

који остану завејени, што је новина од
овегодине.
–Путничковозилојеуприправностије

запревозунекимнепредвиђенимситуа
ција, повређених у саобраћајним незго
дамасалицаместадохитнеслужбе,а
служићеизапревознамирницадоосо
ба које се тешко крећу или не буду у
могућностидасамиидуунабавкууслу
чајувеликихснежнихнаноса,објасниоје
Миљевић.
Зимскаслужбарадипоприоритету,по

коме су у првој групи сви приступни
правци и улице, које доводе до центра
СтареПазове:Крњешевци–СтараПазо
ва, Стара Пазова – Сурдук и Војка –
НоваПазова,удругојгрупиулицеукоји
масеналазешколеиосталеинституци
јеодвиталногзначаја,аутрећојгрупису
паркови, тргови и тротоари за које се
ангажујемалитрактор.
У магацину „Чистоће“, тренутно се

налази 70 тона соли и 17 тона ризле,
што је довољно за почетак, а у случају
потреба,набавићејош. Зден ка Ко жик

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЛИ КОВ НИх
УМЕТ НИ КА
Го ди шња из ло жба   
ГодишњаизложбачлановаУдруже

њаликовнихуметникаСтараПазова,
која је отворена у холу позоришне
сале уСтаројПазови, доноси ретро
спективу стваралаштва, које одише
разноликошћу и креативношћу. Међу
49радова,тује32сликара,преовла
ђују уља и акрила на платну, разних
тематика, од мртве природе, преко
пејзажа,портретадоекспериментиса
ња са бојама и облицима.Изложено
је и шест скулптура од дрвета.
ПоздравнуречјеималаЗорицаОпав
ски, председница Удружења, која је
честитала уметницима, изложбу је
отворилаАнђелкаМали,председница
ИОСавезааматера,асвојимстихови
ма, вече је оплеменио Александар
Стевановић,песникизСтареПазове.
АнђелкаМалијенагласиладаумет

нициизовесрединепостижузапаже
неуспехенатакмичењимауобласти
ликовног стваралаштва, подсетивши
дајеовегодинечак17сликараиваја
раизборилопласманнаПокрајинску
смотрууБечеју,гдејепрвунаградуиз
Бечеја донео Драгомир Алексић за
скулптуру „Чуваркућа“, другу награду
добио је Лазар Момчиловић за гра
фит „Еволуција“, а трећу награду
СинишаЧолаковићзаакрилнаплат
ну „Пут“. Ова година је за ликовне
ствараоце из старопазовачке општи
не најуспешнија у 17 година постоја
ња, јерсуидвауметникаовогУдру
жења на највишем нивоу такмичења
освојиласпецијалненаграде.
Колективнаизложбарадовадоступ

на је публици до 13. јануара 2022.
годинеаследећагодинабићеузнаку
4 деценије организовања ликовних
стваралацане само уСтаројПазови
негоуцелојстаропазовачкојопштини.

З. К.

Ми лан Ми ље вић
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ЈП „Комуналац“ Рума је, на седници
Штабазаванреднеситуацијерумскеоп
штине одржаној  29. новембра,  добио
сагласност на програм уклањања снега
иледаузимскомпериодусаулицаијав
нихповршинауграду.
 То јеибиопредусловдасесклопи

уговород1.децембра,какобимоглида
у ова наредна три месеца радимо све
штојепотребнодабинашеулицеитро
тоари били чисти. Располажемо са три
камиона и три расипача, нисмо могли
овегодинедаобнављамомеханизацију,
али смо свакако спремни за зимску се
зону.Обезбедилисмооко120тонасоли
започетакзимскесезоне–кажеДраган
Панић,директорЈП„Комуналац“уРуми.
Сама зимска служба овог предузећа

има11људикојисууприправности24
часа,итоод1.децембрадо28.фебру
ара,наравноидаље ,акосепослетог
периодападнеснег.
Намајегенералнопотребнозанови

тимеханизацију,тупресвегамислимна
камионе,какоаутоподизачетакоисме
ћаре.Мирадимосааутоподизачима,на
местимораоникеилизакачиморасипаче
соли, у случајуда јепотребнаинтерве
нисатипосипањемпутева.Услучајуових
мањих машина, за тротоаре ту би нам
мождатребала једначистилица за тро
тоаре,односнонекамањараднамаши
накојаможедасвојиммањимраоником
дачистиснегиледсатротоара–кажеза
нашеновинедиректорПанић.
Предузећенијемоглодакренеунеке

набавке, јер је због пандемије, лишено
приходаододржавањавашара,алисуту
идругипроблемивезанизапословањеу
ситуацијипандемије.
–Исаонимшто тренутноимамо,ми

смо спремни за зимску сезону. У нашој
надлежностизачишћењесуулицепрвог

идругогредаусамомграду,семулица
ВладимираНазораиПавловачке,јерје
тоуједно,ирегионалнипуткрозград.То
суи јавнеповршине,прелазипрекопу
тева, односно пешачки прелази. Напо
мињем да је свако обавезан да испред
својефирмеикућеочистиснег–истиче
ДраганПанић.
НапетојседнициШтабазавaнредне

ситуацијеусвојенјеПланзимскогодржа
вања путне инфраструктуре за период
2021./2022.годинанатериторијирумске
општине.
Надлежне зимске службе располажу

садовољнимколичинамасолиисааде
кватноммеханизацијом,тећесеуслуча
јуевентуалнихснежнихпадавинаправо
времено реаговати.На овој седници се
разговаралоио
спремностисубјекатаодпосебногзна

чајазазаштитуиспасавањеунаступају
ћемзимскомпериоду.

С. Џа ку ла

ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ РУ МА

Зим ска слу жба 
спрем на да ре а гу је

Сед ни ца Шта ба за ван ред не си ту а ци је Ру ма

Дра ган Па нић

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ
ПЕН ЗИ О НЕ РА

Па ке ти за
311 пен зи о не ра
Републички ПИО фонд као и сваке

годинедосада,крајемгодинедодељује
помоћ за пензионере чија су примања
мања од 16.004 динара, што је био
лимитзаовугодину.Јавнипозивјебио
расписан до 12. новембра,  а на овај
конкурссусерумскипензионеримогли
пријавитиуОпштинскомудружењупен
зионера.

–Коднассепријавило348корисни
ка, а Комиисја је после увида у доку
ментацију,одредилада311пензионера
испуњавасвеусловеитакоимајуправо
дадобијуовепакетепомоћи–кажеза
наше новине Светислав Дамјанчук,
председникОУПРума.
За набавку хигијенских средстава и

основнихживотнихнамирница једоби
јено357.000динараиодтихсредстава
је формирано 311 пакета – дакле око
1.200динаравредисвакиодњих.
–Обишлисмовишепродавницакако

бисмо пронашли најпогодније цене и
тако нашим корисницима обезбедили
што више ставки у пакету. У сваком
пакетује3,3килограмапрашказавеш,
двалитрасредстава запрањепосуђа,
политаршампоназакосуипрањеста
кла,10таолетролнипапира,каоисупе
из кесица, месни наресци и паштете.
Тежина пакета је око 13 килограма –
кажеДамјанчук.
Збогтежинепакетабилобидоборда

свикојинемогусамидагапонесу,нађу
некогкобиимпомогаоприпреузимању.
Пензионери који су добили пакете у
Руми, Вогњу, Грабовцима и Добринци
мамогуихподићиупросторијамаОУП
у Руми, док ће се у селима, где има
више оних који су добили ову помоћ,
пакетиделитиумеснимодборимапен
зионера–гдепостоје–илиупростори
јамамеснихканцеларија.
Дистрибуција пакета је почела 8.

децембра, а Општинском удружењу
пензионераћеуподелипакетапомоћи
ЦрвеникрстРума.

С. Џ.
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ПО ЛИ ЦИЈ СКА СТА НИ ЦА РУ МА

Оп шти на до ни ра ла 
два во зи ла и опре му
Добра сарадња између Полицијске

станицеРумаилокалнесамоуправепо
тврђена једонирањемдвановавозила
за потребе криминалистичке полиције,
као и опреме за саобраћајне контроле,
канцеларијског намештаја и клима уре
ђаја. Реч је о два возила марке дачиа
сандеро, док је међу донираном опре
мом и апарат за тестирање учесника
у саобраћају и то на присуство опојних
дрогауорганизму,докседосадарадило
само тестирање на присуство алкохола
укрви.
Кључеве нових аутомобила и опрему

јеВлаткуТадићу,потпуковникуполиције
иначелникуПСуРуми,уручиопредсед
никОпштинеСлађанМанчић.
Онјеистакаодасу,поредзапослених

у здравству, управо људи из полиције,
поднелинајвећитеретвезанзаситауци
јуувезисакоранавирусом.
–Општинанапореирадполицијепре

познаје,такодасмоиздвојилисредства
закуповинудвааутомобила,деветкли
мауређаја,64столицеиапаратазатест

занаркотике.Затосмоопределилипре
ко4,2милионадинара,асамовозилако
штајупрекотримилионадинара.Иовај
тестнанаркотике,којинемапунополи
цијских станица у окружењу, свакако је
нештоновоштоћепомоћиурадуљуди
макојисетимебавеунашојПолицијској
станици–указаојеМанчић.
ВлаткоТадићјезахвалионадонацији

и похвалиодосадашњу успешну сарад
њу.
–Урученасредстваивозилаћесвака

коолакшатирадполицијскихслужбени
каиунапредитиобављањењиховихза
датаканаподизањуопштебезбедности
на подручју румске општине. Посебно
бихжелеоданагласим значај донације
покретног тестера за присуство опојних
дрогауорганизму.Тојенештоново,адо
садасморадилисамоутврђивањеалко
холаукрви.Тоћесвакакоповећатибез
бедностсаобраћајаипредупредитисао
браћајненезгодесамогућимтрагичним
последицама – констатовао је Влатко
Тадић,начелникПСРума. С. Џ.

До ни ра на во зи ла

Уру че ње кљу че ва

ССШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“ 

Пре зен та ци ја
пор ту гал ске хра не
Промоцијапортугалскехранеипред

стављање„Малогпортугалскогкувара“
одржано је 24. новембра у Средњој
стручнојшколи„БранкоРадичевић“као
резултатпројекта „Европскимзнањима
крозсрпскатржишта“изпрограмаЕра
смус+.Речјеовишедневнојактивности,
јер јенаправљен куварнаосновунау
ченогивиђеногуПортугалу,такодасу
ученициинаставнициприпремиликом
плетан мени и све то представили у
школском ресторану својим друговима
инаставницима.
Аутор кувара је наставник Ненад

Бошковићсасвојимученицима,којису
боравили у Португалу две недеље на
практичнимобукама.Ученициинастав
ници су стекли нове вештине и знања
која нису били у прилици да науче у
Србији.ЊиховознањенаученоуПорту
галуврло једрагоцено,али је идоку
ментовано дипломама и сертификати
макојесутамостекли,исвакакоћеим
помоћи  на тржишту рада када буду
тражилипосао.

На посматрању ове, али и других
активностиушколи,уокиру„посматра
ња из сенке“ у школи је боравила
наставницаБиргитKулбахизБерлина.
Њој је омогућено да током четири

раднаданаборавинанаставиформал
ногинеформалногобразовањау„Бран
ковој“школи.
–Биргит јеприсуствовалацелоднев

ним активностима у нашој школској
кухињииресторануибилајезадовољ
нарадноматмосферомивештимрука
ма ученика и наставника овог смера.
Понела је одличне утиске о школи,
наставним садржајима и методама
рада, којису јојпрезентованикрозниз
часова–кажеДаниелаВасић,коорди
наторкапрограмаЕразмус+ушколи.
Онадодаједауправоовипројектии

посете показују да да постајемо зани
мљивизаучењеземљамаизЕвропске
уније, поготово што је румска школа
„Бранко Радичевић“ једна од првих у
СрбијикојајеугостилашколеизЕУна
„посматрањуизсенке“. 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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ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

По че ла сад ња
око 1.800 сад ни ца
Крајемновембрајеуиришкојопшти

ни започела реализација пројекта по
шумљавањауциљузаштитеиочувања
предеоногдиверзитета,аодносисена
пошумљавањедеградиранихповршина
иповршиназакојепостојиопасностод
деградације, као и у заштићеним под
ручјима и пошумљавање јавних повр
шинауциљузаштитеживотнесредине.
Подсетимо,иришкаОпштина језаовај

пројекат добила средства по конкурсу
Министарства заштите животне среди
не.Поуговорукојијепотписанумарту
ове године, за ове намене је добијено
1,8милионадинара.
Утокуреализацијепројекта,бићеза

сађеноукупно1.787садницауИригу,
Врднику, Шатринцима, Јаску, Малој

Ремети и КрушедолСелу. Реализација
је започела у Иригу, у Градском парку
где језасађено50садницачетинараи
листопадногдрвећа.
–Када јеречопошумљавању,опре

делили смо се за подизање дрвореда
узпутевеитонавишелокација.Тоће
допринети очувању животне средине,
алићебити кориснои токомзиме, јер
ћесмањитисметовеизаштититипуте
ве,штоћеповећатиибезбедностсао
браћајаузимскомпериоду–кажеТихо
мирСтојаковић,председникОпштине,о
пројектузакојисудобилисредстваиз
Министарства заштите животне среди
не.
Подсетимо,поовомконкурсу јеири

шкаопштинадобилаи1,2милионади
наразаизградњукотларниценагасза
потребеамбулантеуВрднику,којаједо
садакористиладрвокаоенергент.

С. Џа ку ла

Сад ња у ири шком пар ку

ЗИМ СКА СЛУ ЖБА ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“

Спрем ни за зим у

Зимскаслужбаиришког Јавногпреду
зећа„Комуналац“ јеустањудежурстваи
спремназапредстојећиснег–механиза
цијајеприпремљенакаоиодређенеко
личинеагрегата, солииризле.Миодраг
Бебић,председникШтабазимскеслужбе
уиришкојопштини,кажедасенавреме
водилорачунакакозимскуслужбунеби
изнендилопрвоневреме.
–Увекобезбедимоодговарајућеколи

чинесолииризле,јерседесидаганатр
жиптууодређеномтренуткунема.Знамо
дајеиришкаопштинавеомаразуђена,од
ВеликедоМалеРеметеимаоко40кило
метараијакојетешкосватаселапокри
ти, па долази до великих проблема, јер
немамотоликомашина,аморамочисти
типоприоритетима–појашњаваБебић.
Постоји и сталан проблемшто су др

жавни путеви на територији иришке оп
штине, на пример други или трећи при
оритет за „Сремпут“. Они прво  морају
дачистеаутопутинекедругебитније
путнеправце,патекондаследичишће
ње путева кроз Врдник према Змајевцу,
каоикрозИригпремаМарадику.
Онда зимска служба ЈП „Комуналац“

чистиитепутеве,штозначивишепосла
негоштостојинапапиру,односнокојису
путеви чије је чишћење у надлежности
локалнесамоуправе.
 – Ипак, не можемо да се жалимо, у

последње време „Сремпут“ ради добро,
собзиромнатода јеВрдникпрепознат
као топдестинација.ДоЗамјевца чисти
„Сремпут“,аодЗмајевца„Бачкапут“,тако
датедеоницебуду,углавном,прочишће
не,мадаупротекломпериодуинијебило
нештоснега–кажеМиодрагБебић.
Проблемјестаријивознипарк,МАН

ов камион јепоправљен,мада јевеома
стар,алијеонинајбољијерјејакотежак
идоспевадосвихтихудаљенихкрајева
иришкеопштине.Највишепроблема то
ком снежних падавина буде на превоју
прекоИришкогвенца.Тупролазевелики
итешкикамиони,довољноједаједанне
маадекватнузимскуопремуипрепречи
пут,падасестворивеликизастојусао
браћају.Достајепроблемаинадеоници

Гребенскогпута.
–Онјепроблематичан,јерјенанајве

ћојнадморскојвисиниуопштиниитамо
често долази до заглављивања возила
којанисуадекватноопремљена.Билоби
најбољеда возила имају ланце на зим
ским гумама. Такође,  имамо неколико
путнихправацагденамнијепроблемто
ликоснежнепадавине,коликоветаркоји
стварананосе–истичеМиодрагБебић.
Таквису, например,путпремаРуми

преко Павловаца и правац према Ша
тринцима,каоиједандеоизмеђуВрдни
каиРивице.Тусе,збогветрабрзоства
рајуснежнинаноси,паипослењиховог
уклањања брзо се стварају нови. Тада
будепроблемаисаодласкомиповрат
комдецеушколу.
–Нашамеханизација јестестара,али

је ремонтована и спремно дочекајуемо
зимскусезону.Имамо једантаркторкоји
имараоникзачишћењеснегаизапоспи
пање соли и ризле, имамо камион који
чистиснег,камионкојипосипасоиима
мо комбинирку, ЈЦБ машину која чисти.
РемонтовалисмоУЛТкојисмоспремили
за екстремне услове за пробијање сме
товаичишћењевеликихнаноса,акоих
буде – кажеМилан Новковић, директор
ЈП„Комуналац“уИригу.
Ондодаједаимадовољноиљудиза

рад намашинама.Спремно јешест во
зача на четири машине, тако да су два
увекуприправностиинарасполагању24
сата.
– Следеће године планирамо да, уз

помоћ локалне самоуправе, купимо још
једанкамионзачишћењеснега,какоби
смобилијошспремнијизапроблемеко
јисетокомзимемогупојавитинапутним
правцимаунашојнадлежности–истиче
МиланНовковић.
Планрадазимскеслужбеуиришкојоп

штинијеусвојен9.новембра,апоњему,
укупнатрасазачишћењесаулицамаје
111 километара. По процени, на основу
потрошњеупрошлојгодини,потребноје
100тонасолии100тонаагрегата.Пуна
мобилизацијазимскеслужбејеупериоду
од28.новембрадо1.марта. С. Џа ку ла

Ми о драг Бе бић Ми лан Нов ко вић
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НАЈ БО ЉИ ИРИ ШКИ СТУ ДЕН ТИ

На гра де за Ср ђа на и Ма ју
Годишњенаградеиришке

Општине за најбоље сту
дентеушколској2020/2021.
године су додељенеСрђа
нуБурсаћуизИригаиМаји
Глушић из Врдника. Срђан
Бурсаћ је студент Природ
номатематичкогфакулте
тауНовомСадунастудиј
скомпрограмуинтегрисане
академскестудије–мастер
професорбиологијесапро
сечномоценом9,49.
 – Награда најбољи сту

дентОпштинезаменеима
великизначај.Тојепризна
ње и вид подршке коју ми
пружа моја локална зајед
ница, моја Општина Ириг.
Сматрам да је за сваког
младог човека ово веома
битан моменат у његовом
развоју и каријери, када
зна да има подршкуместа

укојемживииборави.По
трудићу се да награду на
најбољимогућиначиниско
ристим и да јеможда уло
жим у моју даљу каријеру
– рекао је за наше новина

Срђан и захвалио се ири
шкојОпштиниисвимљуди
макојисумубилиподршка
напутуостварењаовогле
погуспеха.
Другинајбољистудент је

Маја Глушић, студенткиња
Медицинског факултета у
НовомСаду, на студисјком
програму интегрисане ака
демске студије медицине,
доктор медицине. Она је
остварила просечну оцену
9,22.
Маја сматра ову награду

подстреком за сваког сту
дента, како у академском,
такоиупословномсмислу.
– Верујем да сваком од

насовакаввиднаградема
кар делимично, олакшава
студирање–истаклајеМа
јаГлушић.
Најбољимстудентимаће

новчани део награде у ви
сини од по 30.000 динара
бити исплаћен на текући
рачун,асредствазатуна
мену су обезбеђена у оп
штинскомбуџету. С. Џ.

Ср ђан Бур саћ Ма ја Глу шић

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Помоћ за новорођену децу
Oдборници Скупштине општине

Ириг,наседнициодржаној30.новем
бра, донели су и две одлуке које се
односенаповећањедавањаграђани
ма–породицамазановорођенудецу,
али и по први пут суфинансирање
дела трошкова превоза студентима.
Прваизмењенаодлука јеонаопру
жању финансијске помоћи породици
за новорођено дете на територији
иришке општине, чијим се првим и
измењенимчланомутврђуједасеза
новорођенодетеисплаћујеједнократ
нановчанапомоћуизносуод15.000
динара за прво дете, 25.000 динара
задруго и 40.000динара за трећеи
сваконареднодете.
Милица Томић из Службе за дру

штвене делатности, општу управу и
заједничке послове је, образлажући
овуизмену,подсетиладајеОпштина
2018. године, на основу Закона о

финансијскојподршципородицамаса
децом,донелаодлукукојомседоде
љивала новчана помоћ породици за
рођено прво, друго, треће и четврто
детеуизносуод25.000динара.
– Одлуку смо изменили у априлу

овегодине,такоштосмојепреиначи
ли и признали право на новчану
помоћпородицизасваконоворођено
дете,поштосусепојавилислучајеви
рођења петог детета. Те породице
нису биле обухваћене ни републич

ким законом, ни нашом одлуком. У
складусатим,садамењамоновчане
износетакодаћезапрворођенодете
тајизносбити15.000динара,задру
го дете остаје 25.000 динара , а за
треће и свако наредно новорођено
детебиће40.000динара–појаснила
јеМилицаТомић.
Другаодлукасеодносинарегреси

рањетрошковапревозастуденатаса
територијеиришкеопштине.
Овомодлукомсеутврђујуусловии

начин регресирања трошкова прево

застудената,којисвакодневнопутују
на релацији од места становања до
факултета, а имају пребивалиште у
иришкојопштини.
 – Ова одлука је наша прва мера

усмерена на превоз студената. Она
ће омогућити студентима, који се
финансирају на буџету на државним
факултетима,дадобијурегресод50
посто.Услов је да су пријављенина
нашој територији, да свакодневно
путују, да сефинансирају из буџета,
дапохађајуфакултетчији јеоснивач
РепубликаСрбијаиданисукорисни
циуслугастудентскихдомова–иста
клајеМилицаТомић.
Оникојииспуњавајуовекритерију

ме,могуподнетисвојзахтевСлужби
задруштвенеделатности.Наоснову
захтева,до25.умесецућесеформи
ратизбирнорешењеидостављатидо
10.умесецуСлужбизафинансијеза
исплату. Сваки студент, који добије
решење о регресирању трошкова
превозајеуобавезидапријавипро
менуурокуод15дана,аоваодлука
ступанаснагуодјануара2022.годи
не.
Износрегресапутнихтрошковасту

дената  јеполовина одизносацене
аутобускемесечнекартеипреносиће
се сваког месеца на текуће рачуне
студената.

С. Џа ку ла

Милица Томић

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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БЕ О ЧИН

Сти пен ди је за
нај бо ље сред њо школ це
Двадесет шест најбољих

средњошколаца општине
Беочин 30. новембра, потпи
сало је уговоро стипендира
њу. Председница Општине
Беочин Мирјана Малешевић
Милкић на свечаном пријему
уручила је уговоре најбољим
средњошколцима. Овом при
ликом,председница јечести
талаиученицимаињиховим
родитељима и изразила из
узетно задовољство што се
број корисника средњошкол
ских стипендија знатно по
већао у односу на претходну
годину.
– Ово је изузетан успех,

због чега сам изузетно поно
сна. Подсећам да смо једна
од општина у Србији са нај
већим стипендијама. Осим
стипендија, ту су и знатно
увећанесубвенцијезарегре
сирање превоза студената.
Овосусамопрвикораци,по
стојевеликиплановиубудућ
ности када је образовање у
питању, изјавила је Мирјана
МалешевићМилкић.
Најбољи средњошколци

општине Беочин су Стефан
КрстићизСусека,НиколаГер
манацизЧеревића,ЛанаСа
вићизБеочина,ВукПетровић
из Беочина, Јована Перески
изБеочина,АнђелаСавићиз
Черевића, Драган Мишић из
Беочина, Нада Челар из Че
ревића, Марко Ворачек из
Беочина, Јелена Даничић из
Беочина, Никола Рибић из

Беочина, Сара Ресановић из
Черевића,Немања(Предраг)
Симић из Беочина, Лука Ја
коповић из Беочина, Дуња
Секулић из Беочина, Урош
Поповић из Черевића, Лука
Ковачевић из Беочина, Пе
тар Стегић из Беочина, Ве
рица Обрадовић из Сусека,
Немања (Драгиша)Симић из
Беочина,Данило Кривокапић
из Раковца, Зоран Репић из
Черевића,МилицаТамајкаиз
Беочина, Снежана Костић из
Беочина,ТамараМаксимовић
из Беочина иМарко Свирче
вићизБеочина.

Нај бо љи бе о чин ски сред њо школ ци пот пи са ли уго во ре о сти пен ди ра њу

Пред сед ни ца оп шти не Ми ра ја на Ма ле ше вић Мил кић 
уру чи ла уго во ре о сти пен ди ра њу

ЦР ВЕ НИ КРСТ БЕ О ЧИН

Ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви
УБеочинујеусреду2.децембраорга

низована акција добровољног давања
крив.АкцијујеспровеобеочинскиЦрвени
крст. Како је рекао Драган Бранковић,
секретарОпштинске организацијеЦрве
ногкрстаБеочин,акцијајебилауспешна.
– Веома смо задовољни одзивом

нашихсуграђана.35добровољнихдава
лацакрвијеовогпутадалокрв,одтогаје
билоосамжена.Посебномерадујешто
смо имали двоје људи који су први пут
даликрв,штозначидауспевамодапри
добијемо нове добровољне даваоце,
рекаојеДраганБранковић.
Онједодаодасусвиучеснициакције

каомали знак пажњена поклондобили
календаре,воду,чоколадице,интегралне
плочице.

С. Ћ.
Фо то: Исмет Аде мов ски

ху ма ност на де лу: До бро вољ но да ва ње кр ви у Бе о чи ну
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Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПЕР МИ ЈЕ РА ПРЕД СТА ВЕ „КРАЈ ВИКЕН ДА“ АМА ТЕР СКОГ ПОЗО РИ ШТА КУД „БРИ ЛЕ“ 

Она и он, о љуба ви
и дру гим раз о ча ра њи ма
УпозоришнојсалибеочинскогЦентра

закултуру,спортитуризам,усуботу4.
децембра одиграна је премијера пред
ставе „Крај викенда“ по тексту Моме
Капора у режији Секуле Петровића.
ПредставујеуцелинипродуциралоАма
терско позориште Културно уметничког
друштва „Бриле“ уз финансијску помоћ
многобројних пријатеља позоришта
којих у Беочину не мањка. У обновље
ној позоришној сали публика је имала
задовољстводаодгледалепу,духовиту
иемотивнуигрудвојеглумаца,Оливере
МиљатовићРадаковићиДејанаУцмана
којисуупрецизнојрежијиСекулеПетро
вићанасценудонелидухједногвремена
ивечитуборбуиљубавдвојесупружни
какојипокушавајудасвојбракизбавеиз
колотечинесвакодневнице.
„Крај викенда“ је популаран текст

МомеКапоракојијеодигранумноговер
зија, што у позориштима, што на теле
визији.Изазов језамногеглумцеиглу
мице, али беочинска верзија је свакако
једнаодбољихкојејеовајновинаргле
дао.Нарочитозбогелементакомикекоји

јеусвојуулогууградилаОливераМиља
товићРадаковић.
Онаион,женаимуж,двојесредовеч

нихљуди који се свађају, боре и воле,
двасуликакојиживеунама,безобзира
навреме,политичкесистемеидруштве
ноокружење.Тојебезвременскаинтим
наприча,сентименталнаитопла.Прича
којанамспасавадушу.
Треба рећи да је поред режије Секу

лаПетровићиадаптираотекст,изабрао
музику и побринуо се за сценографију.
МајсторсценејеРадованПанџа,затон
је био задужен Драган Јовичић Срба,
за светло Зоран Вукомановић, шаптач
је билаБоркаЂурђевић, а организатор
РаткаДулић. С. Ћосић

Фото: Исмет Аде мов ски

Детаљ из пред ста ве

ГЛУМ ЦИ И РЕДИ ТЕЉ: Дејан Уцман, Оли ве ра Миља то вић Рада ко вић 
и Секу ла Петр о вић

САОП ШТЕ ЊЕ КАБИ НЕ ТА ПРЕД СЕД НИ ЦЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН 

Напад на пред сед ни цу Општи не
Поводом напада на председницу

Општине Беочин Мирјану Малешеви
Милкић Кабинет председнице издао је
саопштење:
„Усреду,1.децембраоко18часова,у

пицерији„Болеро“уБеочину,физичкије
нападнутапредседницаопштинеБеочин
Мирјана Малешевић Милкић, која је у
томтренуткуседелазастоломсасарад

никомН.П.Напредседницу јенасрнуо
З. Р., привредник из општине Беочин,
уследчегајеонапаласастолице.Онје
затимфлашомуглавуудариоН.П.који
је покушао да заштити председницу.
Н.П.језадобиоозбиљнуповредуглаве.
ОпштинскауправаБеочинипредседни
ца Општине Мирјана Малешевић Мил
кић најоштрије осуђују било какав вид

насиља, а посебно физичко насиље.
КакосенаводиизКабинетапредседни
це, захтева се реаговање и најоштрије
кажњавање починиоца. Такође, истиче
се и да се инцидент догодио у данима
Србија и цео свет обележава недељу
борбе против насиља над женама.“,
кажесеусаопштењуКабинетапредсед
ницеОпштинеБеочин.
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ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

Кон курс за уград њу 
со лар них па не ла 
У оквиру реализације Програма енер

гетске санације општине Пећинци за
период 2021 – 2023, Општина Пећинци
расписала је Јавни позив ради избора
привреднихсубјекатакојисебавепроиз
водњом,услугамаирадовиманаенергет
ској санацији стамбених објеката путем
уградњесоларнихпанелазапроизводњу
електричнеенергијезасопственепотре
бе.
Енергетска санација у домаћинствима

спроводисекрозсарадњусапривредним
субјектима,којисебаверадовимауград
њесоларнихпанелазапроизводњуелек
тричнеенергије,акрајњикорисницибес
повратних средстава су домаћинства на
територијиопштинеПећинци.
Право учешћанаовом конкурсуимају

сви заинтересовани привредни субјекти,
којииспуњавајузакономутврђенеуслове
заобављањеделатностии којииспуња
вају услове дефинисане Правилником о
спровођењу мера енергетске санације и
овимјавномпозивом.Најавномконкурсу
могуучествоватипривреднисубјектикоји
реализују набавку, радове и  уградњу
материјала,опремеиуређаја.
Конкурсна документација за јавни

позивможесепреузетинаинтернетстра
ници Општине Пећинци, www.pe cin ci.
or g, арокзадостављањепријава је17.
децембра.
За сведодатне информације и обаве

штењаподносилацпријавесеможеобра
тити на контакт телефоне 022/400748 и
022/400722,каоинаелектронскуадресу
se kre tar.so@ pe cin ci.org .

Кон кур си за сту дент е
Општина Пећинци расписала је кон

курсзадоделустудентскихстипендијаза
академску 2021/2022. годину у трајању
од 10месеци студентима са територије
општине Пећинци, и то 20 стипендија
студентимаоддругедопоследњегодине
основнихакадемскиилидипломскихака
демских студија у износу од по 9.000
динарамесечнои10стипендијастуден
тимаустањусоцијалнепотребеуизносу
одпо5.000динарамесечно.
ОпштинаПећинцирасписалајеикон

курс за доделу средстава за регресира
њетрошковапревозастуденатаумеђу
месномсаобраћајузашколску2021/2022.
годинуутрајањуод9месециутокусле
деће календарске године у износу од
3.000динарамесечно.Правоучешћана
Конкурсуимајуредовнистудентиоснов
нихструковнихстудијаиакадемскихсту
дија од прве до шесте године високо
школскихустановачији јеоснивачРепу
блика Србија и чије се седиште налази
натериторијиРепубликеСрбије, којисе
школујунатеретбуџетаРепубликеСрби
јеикојииспуњавајуусловеизКонкурса.
Обаконкурсасанеопходномдокумен

тацијомиусловимазааплицирањемогу
се преузети на сајту општине Пећинци
www.pe cin ci.or g, у секцији кон кур си, а
рок за подношење захтева је до 20.
децембра.

СИБАЧ

Но во игра ли ште

СаветмеснезаједницеСибачорга
низоваоје28.новембраакцијупоста
вљања мобилијара на новом дечјем
игралиштууовомнасељу.Новоигра
лиште је изграђено на зеленој повр
шиниизаспоменикапалимборцимаи
жртвамафашизмауДругомсветском
рату,апоречимапредседникаСавета
Ђорђа Смиљанића, ново игралиште
ћебитизнатнобезбеднијезасибачке
малишане,јерсеналазинапростору
којијеиздвојенодулицеисаобраћаја,
па је знатно мања шанса да деца
истрченапутистрадајуусаобраћају
негонастаромигралишту.

„Планирамо и да неколико справа
састарогдечјегигралишта,којесујош
увек у добром стању, пребацимо на
новоигралиштеизаспоменика,јерсе
староигралиштеналазинатеренуза
малеспортовегдесеокупљајустари
јадецаиомладина,ановоигралиште
ћенајмлађииматисамозасебе.Све
то не бисмо могли да урадимо без
подршке Општине Пећинци која је
обезбедила клацкалице, љуљашке и
пењалицу, и без подршке мештана
који сунампомогли у уградњиновог
мобилијара“ – рекао нам је Смиља
нић.

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

Превазићи предрасуде

Поводом 3. децембра,Међународног
дана особа са инвалидитетом, Дневни
боравакзадецуимладесасметњамау
развојууСуботиштутогаданапосетили
супредставнициЦетразасоцијалнирад
Пећинци и пећиначког Црвеног крста.
Посетиоцисуседружилииразговарали
са корисницима услуга Дневног борав
ка,аЦрвеникрстимјенапоклондонео
и материјал за креативне радионице
којећеуДневномборавкубитиреали
зованеусусретНовојгодини.

КакојереклаБиљанаЈовичић,дирек
торка пећиначког Центра за социјални
рад,који јепружалацуслугеуДневном
боравку,овојебиоидобарповоддасе
још једном сагледа положај особа са
инвалидитетомунашојсредини.
Ипак, она је нагласила да особе са

инвалидитетомидаљекодпојединацау
нашој средини наилазе на неразумева
ње,пачакинастигматизацију,идасе
збогтога,какојерекла,јошмногомора
радитинапревазилажењупредрасуда.
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Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

У петак, 3. децембра, у Београду су
потписанадвауговоразаоткупсеоских
кућанатериторијипећиначкеопштине,а
по конкурсу Министарства за бригу о
селузадоделубесповратнихсредстава
младимбрачними ванбрачнимпарови
ма, самохраним родитељима имладим
пољопривредницимазакуповинусеоске
кућесаокућницом.
МилицаиЛазарМарковићизПећина

цадобилису1.198.000динаразаоткуп
кућеуПопинцима,аЈовициЈовановићу
иИваниВеркић изОбрежа уговором је
додељено 1.174.000 динара за откуп
кућеутомместу.Обепородицесутако
стекле сопствени кров над главом,што
јеуданашњевремеравночудузамладе
уњиховим годинама.Осим тога, према
њиховим речима, тешко је и замислити
бољитренутакукомесумоглидасеску
ће, јер–МилицаиЛазаркрајемдецем
бра очекују долазак бебе, а Јовица и
Ивана ће први рођендан своје ћерке
Миленепрославитиусвојојкући.
Милица има 19 година, а њен муж

Лазар20.Онајезавршиласредњуфар
мацеутскушколу и уписалафакултет, а
он средњу школу и ради у компанији

„Тримо“уШимановцима.Милицасевео
марадујештоћеЛазарионасабебом
живетиуПопинцима,инестрахујекако
ћедасесналазиуулозимајкеидомаћи
це,нити јој сметаштоћедасеселииз
Пећинацаумањеместо.
ИванаВеркићиматек18година,завр

шилаједваразредашколезафризерке
и намерава да школовање настави и
запосли се кад одгаји децу. Док млади
обичночекају „дасестекнусвиуслови“
падастварајупотомство,ИванаиЈови
ца су храбро ступили на пут родитељ
ства, уверени да храбре срећа прати.
Показало се да храбрима и држава
помаже–оддржавесудобилисредства
закућу.
–ЉудиуОпштинисунаммногопомо

глииуказалинамштајесвеоддокуме
ната потребно да обезбедимо, а чак су
намислалинекедокументекојејетре
балодапотпишемоиприложимо.Веома
смо им захвални због тога – рекла је
Ивана.
ТројниуговоризмеђуМинистарстваза

бригуоселу,ОпштинеПећинциикори
сникасредства,уимеОпштинепотписао
је заменик председника Зоран Војкић,

којијеистакаодајестамбенозбрињава
њемладихпарова, самохранихродите
љаипољопривредникаодличанкораку
спречавањунегативнихмиграција.
– Нама је као локалној самоуправи

циљдамладиљуди остају овде где су
рођениидаовдеоснивајусвојупороди
цу.Унашојопштини,захваљујућибрзом
привредномразвоју, већ постоје услови
дасвикојижеледарадепронађузапо
слењеиобезбедеегзистенцију за своју
породицу и по томе смо испред многи
већих средина. Обезбеђивањем крова
над главом младе породице се трајно
опредељујудаостануунашојсрединии
збогтогасеОпштинаПећинцитрудида
штовишемладихиспуниусловедабуду
корисници бесповратних средстава за
откупкуће“–изјавиојеВојкић.
Да подсетимо, конкурс је расписан у

јулу, већ у августу једна породица из
Попинацадобилајесредствазакупови
ну куће и тако решила стамбени про
блем, а сада су се, захваљујући сред
ствима Министарства за бригу о селу,
скућиле још две младе породице из
пећиначкеопштине.

ПОТ ПИ СА НА ЈОШ ДВА УГО ВО РА ЗА ОТ КУП СЕ О СКИх КУ ЋА У ОП ШТИ НИ ПЕ ЋИН ЦИ 

хра бре сре ћа слу жи,
а др жа ва по ма же

Обез бе ђи ва њем кро ва над гла вом, мла де по ро ди це се трај но опре де љу ју да оста ну 
у на шој сре ди ни и због то га се Оп шти на Пе ћин ци тру ди да што ви ше мла дих ис пу ни 
усло ве да бу ду ко ри сни ци бес по врат них сред ста ва за от куп ку ће – из ја вио је за ме ник 
пред сед ни ка Oпш тине Пе ћин ци Зо ран Вој кић

Зоран Војкић са брачним паровима који су откупили сеоске куће
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ЧлановиОпштинскогвећаутврдилису
предлог Одлуке о ребалансу буџета
општинеИнђијаза2021.годинунасед
нициодржанојупетак,3.децембра.Како
је истакао председник Општине Инђија
Владимир Гак, у питању је последњи
ребалансбуџетаутекућојгодини.
–Извршилисмоизменуубуџетузбог

нивелације одређених средстава која
смо добили од Покрајине, а исто тако,
морали смо и да избацимо одређене
пројектекојенећемомоћидареализује
модоновегодине.Светоостаједасвр
стамоубуџетзанареднугодину.Одржа
лисмосастанкесапредставницимасвих
одборничких група и на тај начин смо
заједничкикреиралибуџетза2022.годи
ну, уважавајући и усвајаћи одређене
предлогечлановалокалногпарламента
објасниојеГак.
ПредседникОпштинеИнђијаподсетио

је да је досадашње извршење буџета
прекодвемиилијардединара,штојеза
500 милиона динара више у односу на
истипериод2016.године.
–Тозначидасмодостатогаурадили,

додатноконсолидовалипорескуполити
ку. Са друге стране, то није резултат
повећанихнаметавећвећегбројаизгра
ђених стамбених објеката и инвестито
ра, који послују на територији наше
општинеобјасниојеГакидодаодајеу
питањуозбиљнаразликауприходимаи
извршењубуџета.
Осим предлога одлуке о ребалансу

буџета,инђијскивећнициутврдилисуи
предлогодлукеоизрадиЛокалногплана
управљања отпадом на територији
општинеИнђијазапериод2022–2031.
године.Говорећиоовојодлуци,председ
ник Гак је истакао да ће Инђија имати
једанодпетнајбољихмоделауправља
њаотпадомуВојводини.

– Како бисмо завршили радове на
оспособљавањуРегионалнедепоније,у
потрази смо за приватним партнером.
Кадајебудемооспособилисведепоније
исметлиштанатериторијинашеопшти
небићепрошлост.ГрађаниИнђијеима
ћебенефицирануценуодношењаотпа
дааОпштинаИнђијаприходоваћесред
ства од околних локалних самоуправа.
Развијенеевропскеисветскедржавена
овајначинвећдеценијамауназадреша
вају питање уклањања и уништавања
отпада.КадасарадомпочнеРегионал
надепонија постојећу, градску, угасиће
моирекултивисатикаоштотораденај
развијенијиевропскиисветскиградови
објасниојеГак.

М.Ђ.

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА У ИН ЂИ ЈИ

Ре ба лан с буџета

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Владимир Гак

ВОЈСКА СРБИЈЕ
Да н 204.
Ва зду хо плов не 
бри га де
На војном аеродрому „Пуковник

пилотМиленкоПавловић“уБатајни
ци,2.децембрајеобележенДан204.
Ваздухопловнебригадекојемјепри
суствоваошефКабинетапредседни
каОпштинеИнђијаНемањаМилоје
вић.ОпштинаИнђијаимавишегоди
шњу одличну сарадњу са представ
ницимабригаде,амеђуњиманала
зи се и један број официра из те
сремскелокалнесамоуправе.

Шеф Кабинета председника
ОпштинеИнђијаНемањаМилојевић
са представницима 204. Ваздухо
пловне бригаде разговарао је о
наставку сарадње и заједничким
активностима,којећесереализова
титокомследећегодине,аодносесе
на обележавање Дана општине
Инђија и осталих битних датума.
Прославису,поредбројнихофицира
из других јединица, присуствовали
представницилокалнихсамоуправа,
медија, некадашњи припадници
јединицеичлановипородицепогину
лихпилота.

М.Ђ.

ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

По ста вље не
ин фо та бле
Туристичка организација општине

Инђија поставила је инфо  табле у
Чортановцима,БешкииНовимКар
ловцима.Какосуистакли,циљједа
наовајначинпромовишутуристичке
потенцијалеипонудуопштинеИнђи
ја. На једној страни, табле су тури
стичкамапаопштинеитекстнасрп
ском и енглеском језику, у оквиру
којегсеналазеосновнеинформаци
јеолокалитетимауопштиниинасе
љуукомсеналазе.Надругојстрани
табле налазе се фотографије пано
раменасеља.

М.Ђ.

По вољ на епи де миј ска си ту а ци ја 
Смањује се број прегледа у Ковид

амбулантиинђијскогДомаздравља,што
су потврдили представници те здрав
ственеустановенасастанкуСистема48
одржаномупетак, 3. децембра.Како је
истакла докторка Данијела Бељић, на
територији општине Инђија вирусом
короне,натајдан,билојеактивно206
случајевазаразе.
–Бројпрвихпрегледасеидаљесма

њује.Надневномнивоунисмопрелази
либројодукупно100,абележимоипад
убројуконтролнихпрегледапацијената
истакла једрБељићидодаладасена
дневномнивоутестирамањибројпаци
јената у односу на ранији период, а да
позитивних на корона  вирус буде у
просекуизмеђу10и20.
Како је потврдила докторкаБељић, у

инђијскомДомуздрављадосадаједато
око46хиљададозавакцина,укључујући

итрећу„бустер“дозу.
–Вакцинацијасеодвијасвакоградног

данаод7до16часованавакциналном
пунктууДомуздравља.Суботомсеоба
вљаимунизацијаупериодуод7до15.30
часова. План за наредни период је
наставак имунизације становништва у
сеоскимсрединама.Упетакћемовакци
нисатилицауБешкииКрчедину.Такође,
можемонајавитивакцинацијууМаради
куиНовомСланкамену којућемоорга
низовати чим будемо имали екипу која
можедаизађенатерениизвршиимуни
зацију становника и у овим селима
реклаједокторкаДанијелаБељић.
Инђијски Дом здравља располаже са

свим вакцинама, које су доступне у
Србији. Такође, од октобра се ради и
имунизација против сезонског грипа, а
досадајевакцинисанопрекодвехиља
дељуди. М.Ђ.
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Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Поводом обележавања педесет годи
нарадаМузејанаивнеуметности „Или
јанум”, виши кустос Радован Сремац
приредиојемонографијукојајепредста
вљена у петак, 3. децембра. Илија Ба
шичевић Босиљ је представник наивне
илимаргиналнеуметности.Овајуметник
својим радовима никога није остављао
равнодушним.Оспораван,негиран,оста
виојевеликитрагусветууметностиика
ко семогло чути на представљањумо
нографије „Првих педесет година 1971
–2021.”,вишејепризнатусвету,негона
овимпросторима.ЉубинкаПантић,ди
ректоркаМузејанаивнеуметности„Или
јанум”, поздравила је присутне и рекла
даовамонографијатребадаостанене
кимбудућимпокољењима,штајерађено
инакојиначин.Рецензентовезначајне
публикациједрТијанаПалковљевићБу
гарски,управницаГалеријематицесрп
ске.
–Када у годиниоваквог јубилеја, као

штојепедесетгодина,сагледатенапра
ви начин све оно што је било и поста
вите темеље да имате солидну основу
да идете даље у будућност, онда ова
монографијаимаизузетан значај. Био
графије установа су подједнако важне,
каоиуметника,јертеккадавидитекроз
штасувашипретходниципролазили,са
којим изазовима су се сусретали ишта
суморалидапрођу,можетебољедасе
снађете у временуиделујете наактив
ностинакојетребадасеусредсредитеи

нанајбољиначинпредставитефондкоји
чувате.Оноштојенекадбилооспорава
но седамдесетих година прошлог века,
данасвишеније.Важност, квалитет,ау
тентичностликовногопусаИлијеБаши
чевића данас није питање уопште.Оно
има своју и националну и интернацио
налнувредностипризнатост,апитањеје
какоћемотојошбољеискориститиика
коћемоискориститиовајфондкојимузеј
чуваипоставкукојуимадасепопулари
шесамградШидикаколокалназаједни
цаможекрозштобољеразумевањеда
скренепажњуимедијаидржаведасеу
товишеулаже,адасеистовременона
томенанекиначинпокренеживотШида
идасепривучештовећибројдомаћихи
странихтуриста,реклаједрТијанаПал
ковљевићБугарски.
АуторвишикустосРадованСремацје

говорио о раду на овом значајном про
јекту.
–УвеккажемдамиуШидуимамопри

вилегијукадасусликариупитању.Тује
СаваШумановић, српски, југословенски
академски сликар и Илија Башичевић
Босиљ, такође српски, југословенси и
интернационални представник наивне
уметности.Доживелисмопедесет годи
нарадаМузеја,којисебориодаопстане,
аунекимстваримасејошбори.Меније
великачастштосамимаоприликудара
димовумонографију.Сакупилисмосве
оноштојеурађено,вратилиуживотнеке
људекојисурадилиза„Илијанум”,неки

вишенисусанама.Надамседаћеова
публикацијабитидобразаструку,алии
заљубитеље уметностиИлијеБашиче
вићаБосиља,казаојеРадованСремац.
Љубинка Пантић, директорка Музеја

наивнеуметности„Илијанум”,истаклаје
дајојјеизузетнозадовољствоштојена
овај начин обележен значајан јубилеј и
додала.
–РадованСремацјеурадиоједнудив

ну монографију и тако оставио докуме
нат,којићенекимбудућимгенерацијама
показати ко смобили,шта сморадили.
Колико смо ценили оно што имамо, на
којиначинсмобринулиотоме.Мислим
да је ово један велики посао који смо
обавилиутокуовегодине,казалајеЉу
бинкаПантић.
 Представљању монографије прису

ствовали су и чланови породицеБаши
чевић. Д. По пов

МУ ЗЕЈ НА ИВ НЕ УМЕТ НО СТИ „ИЛИ ЈА НУМ“ ДО БИО МО НО ГРА ФИ ЈУ

Бо сиљ за сва вре ме на

Љу бин ка Пан тић, Ра до ван Сре мац и Ти ја на Пал ко вље вић Бу гар ски Оспо ра ван и не ги ран, 
Илија Босиљ оста вио 
је ве ли ки траг у све
ту умет но сти и ка ко се 
мо гло чу ти на пред ста
вља њу мо но гра фи је 
„Пр вих пе де сет го ди на 
1971 – 2021.”, ви ше је 
при знат у све ту, не го на 
овим про сто ри ма
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Одељење за општу управу и зајед
ничке пословеОпштинске управе оба
вештаваграђанерумскеопштинедаје
од 1. децембра изложен на увид део
Јединственогбирачкогсписказаопшти
ну Рума, поводом расписаног репу
бличкогреферендумарадипотврђива
ња Акта о промени Устава Републике
Србије, којићесеодржати16. јануара
2022. године. Увидудеобирачкогспи
ска,грађанимогуобавитинепосредноу
Одељењузаопштууправуизаједничке
послове у Орловићевој улици број 5,
канцеларијаброј20,свакоградногдана
од7до20часова,асуботомод8до15
часова. Увид се може обавити и у
месним канцеларијама сваког радног

данаод7до15часова.
Такође,грађанимогупосетитиизва

нични веб сајт Министарства државне
управе и локалне самоуправе уноше
њем података о ЈМБГ upit.bi rac ki spi
sak.go v.rs .УвидуЈединственибирачки
списакмогуобавитииинтернорасеље
налицасаКосоваиМетохије,којаима
јупријављеноборавиштенатериторији
општине Рума. Грађани који ће се на
предстојећемреферендумуизјашњава
ти према месту боравишта у земљи
морајуподнетизахтевОпштинскојупра
ви да се у бирачки списак упише тај
податак, најкасније пет дана пре дана
закључењабирачкогсписка,односнодо
25.децембраовегодине.

ЗахтевисеподносеузградиОпштин
ске управе уОрловићевој улици бр. 5,
канцеларијабр.20.
Наконзакључењабирачкогсписка31.

децембра, грађани захтеве за упис и
промену/исправку података подносе
Министарствудржавнеуправеилокал
не самоуправе, прекоОпштинске упра
ве,најкасније72часапреданаодржа
вањареферендума,односнодо12. јану
ара2022.године. Захтевисеподносеи
уовомслучајуподносеузградиОпштин
ске управе у Орловићевој улици бр. 5,
канцеларијабр.20. Сведодатнеинфор
мацијеграђанимогудобитинателефо
не 433911, 433912, 069/721155, као и
путеммејла:birackispisak@ruma.rs.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ОП ШТИН СКЕ УПРА ВЕ РУ МА

Увид у би рач ки спи сак

ЦР ВЕ НИ КРСТ РУ МА  ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

То ком го ди не одр жа на 21 ак ци ја 
са пре ко 1.000 да ва ла ца
Током ове године Црвени

крст Рума је у сарадњи са
Заводом за трансфузију Вој
водине реализовао све пла
ниране акције добровољног
давалаштва крви. Организо
ванаје21акција–20јебило
у плану ове хуманитарне ор
ганизације,докјеједнатоком
лета била ванредна због по
већаних потреба здравстве
нихустанова.
Уовојгодининаизмаку,би

лојепреко1.000људикојису
даликрв.Једанбројакцијаје
одржаниуселима,уфебруа
рууХртковцимаиПлатичеву,
а у новембру у Путинцима и
Палтичеву.
–Имамовеликибројдава

лаца у селима тако да и та
мо организујемо ове акције,
углавном у пролеће и јесен,
то радимо када људи имају
мањерадоваупољу.Некада
је било више акција у сели
ма и био је добар одзив да
валаца. Та пракса се уназад
неколико година променила
и сада ми поново почињемо
да је уводимо. У селима жи
ви велики број становника и
желимодаињихукључимоу
давалаштво,поготовоштоих
је раније било доста – каже
Весна Лакај, рефрент за до
бровољнодавалаштвокрвии
Службутражења.
Последњаакција у овој го

дини је организована 3. де
цембра у просторијамаДома
пензионера, пријавило се 46
лица,аодњих39јеузетакрв.
Међуњима је било ишесто
ро нових, а један од њих је

и Жарко Моћић из Врдника.
Жаркоима21годинуирадиу
румском„Албону“.
– Сада сам први пут дао

крв, али планирам да се ја
вљамикадабудуорганизова
неновеакције.Мислимда је
лепо помоћи другимљудима
и апелујем на моје вршњаке
дадођуидају крв–поручио
јеЖарко.

За наредну годину,Црвени
крстРумапланирадаповећа
број редовних акција добро
вољногдавањакрви.
Наиме, добровољно дава

ње крви је једини начин за
обезбеђивање континуиране
залихе овог јединственог ле
ка.Потребезарезервамакр
висуидаљеповећане,азбог
актуелне епидемијске ситуа

ције смањен је одзив добро
вољнихдаваоца.
Акције добровољног дава

ња крви румски Црвени крст
организује уз поштовање
свих прописаних процедура
ипревентивнихмерауциљу
спречавања преноса виру
са на акцијама прикупљања
крви. Такође, даваоци крви,
којисупримиливакцинепро
тивкоронавируса,могудати
крв одмах уколико су прими
ли „Фајзер“ или „Синофарм“
вакцину.Даваоцикојисупри
милки„СпутњикV“или„Астра
зенека“вакцину,давањекрви
требадаодложенадвенеде
ље. Невакцинисани даваоци
такођемогудатикрв,уколико
суздрави.Давалацможеби
ти свака здрава особа од 18
до65годинастарости.

С. Џа ку ла

Жар ко Мо ћић Ве сна Ла кај
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ИЗ ЛО ЖБА 48. ЛИ КОВ НЕ КО ЛО НИ ЈЕ „БОР КО ВАЦ“

Пе тар и Алек сан дар осли ка ли 
по бед нич ки му рал
„Одпаорскесамкрви,псов

ки,радостииснова“сустихо
виизпоеме„Војводина“Мике
Антића,којисубилиинспира
цијаауторимаПетруПетрови
ћуиАлександруСтојаковићу
Маузеру за победнички му
рал на 48.Ликовној колонији
„Борковац“ за који су добили
иПлакету„МиливојНиколаје
вић“.
Изложба слика шест му

рала – од тога четири у кон
куренцијизаПлакету–красе
фасадезградауцентруРуме,
аовдесупосетиоцинаотва
рањуизложбемоглидавиде,
семсликамурала,ифотогра
фије како сумуралинастаја
ли,каоињиховескице.Изло
жба је отворена 2. децембра
у Завичајном музеју Рума, а
заинтересованијемогупогле
датидоНовегодине.
Петар Петровић долази са

Косова и Метохије, из Суве
Реке и зато и има надимак
Ксиропотам, што на грачком
значи сува река. Каже да је
мујечастштоједобитникове
награде.ЗавршиојеАрхитек
тонски факултет и Ликовну
академију, а бави се слика
њеммурала.
–Упочеткунисамзнаошта

дарадим.Хтеосамдапред
ставим лепу девојку која на
леђима носи своје претке,
радназемљи,какосетешко
долазидоновца,успеха...Ми
слимдајетоипесникхтеода
каже кроз целу своју песму,
тајрадназемљи, какољуди
светоносенасвојимлеђима,

свакиуспехниједоњегала
кодоћи.Послесмоизабрали
стихкојиилуструјенајбољету
слику–кажеПетарПетровић.
Факултети које је завршио,

каже,управоседопуњују.
–Јединомуралможедаих

споји: сусретсазидом јевећ
архитектура,асусретсаплат
номслиакрство–истичеПе
тар, који садаживи и ствара
у Београду, а за Руму, онако
сликарским оком каже да је
лепмалиград,салепимцен
тром.
Директорка Завичајног му

зеја Рума Бранислава Коње
вић је подсетила да је прва
Ликовна колонија „Борковац“
одржана1969.годинеидани

јебилонеколикопрекида,по
следњи прошле године због
пандемије,прешлибиброј50.
– Ове године смо били

упорнидајеодржимоиопре
дељење за мурал нам је то
омогућило, јер се радило на
отвореном. Ова колонија  је
другачијаодсвихпретходних,
јерсуправирадовиосталина
улицама Руме и доступни су
грађанима – истакла је Бра
ниславаКоњевић.
По оцени стручног жирија

квалитетрадова јебиоодли
чан и о победнику су одлу
чивале нијансе. Куриозитет
јебиоида је чланицажири
ја била Жења Антић, кћерка
песникаМикеАнтића,чија је

поема „Војводина“билатема
колоније.
 – Када је видела мурале

расплакала се и захвалила
намшто смо изабрали упра
во ту тему.Од прве је рекла
дабисеМикиуправонајвише
свидео овај победнички му
рал – додала је директорка
Коњевић.
На изложби су, поред по

бедничке Плакете „Миливој
Николајевић“,додељенеиза
хвалнице свим учесницима,
Мирослав Нинковић је про
читао поему „Војводина“ а у
програмусуучествовали, ка
ко тоиприличиуВојводини,
тамбураши.

С. Џа ку ла

До де ље на Пла ке та „Ми ли вој Ни ко ла је вић“

ГИ МАН ЗИ ЈА „СТЕ ВАН ПУ ЗИЋ“

Фи ло зо фи ја дру га чи ји на чин
У румској Гимназији „Стеван

Пузић“одржанаје27.новембра
радионица „Филозофија са де
цом на другачији начин“, у коју
су били укључени мали пола
зницирадионца„Филозофијаса
децом“, али и неколицина уче
никачетвртегодинеГимназије.
–  До сада смо на радиони

цама, али и на часовима фи
лозофије у школи навикли да
вежбамо ум и да, кроз развој
критичкогмишљења,дођемодо
одређенихрешењаиодговора.
За разлику од тога, данас смо
вежбали тело. Суштина фило
зофијејеслобода,адецаиђа
цисупокушалидакрозслободу

покажуислободутела–рекла
јеосуштинирадионицеодржа
неухолуГимназијепрофесорка
филозофије Софија Манојло
вић.
Ова неуобичајена и подсти

цајнарадионицајереализована
усарадњисаУдружењем„Креа
тивнипогон“изНовогСада,ко
јисуучесницимапоказаликако
да,крозвежбе,ослободеисво
јепокретеитело.ИзовогУдру
жења су истакли да је разлог
посетеРумипромоцијапројекта
„ТвојеК3место“ крозорганизо
авње радионице циркуских ве
штина задецу у простору Гим
назије„СтеванПузић“. С. Џ.

Фи ло зо фи ја са де цом на дру га чи ји на чин
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ГЛУ МАЦ, СРЕ МАЦ: АЛЕК САН ДАР БЕР ЧЕК 

Нема ина та, има карак те ра
Кажудајетежакзарад,дајесва

дљив и непредвидљив. Исто
такокажудаонможедаиграна

такав начин како нико други не уме.
Интервјуедајеврлоретко,пазањега
кажудаје„ингениознићутолог“.Нема
ничег тешког и свадљивог у човеко
вомкарактерукадажелидасвојрад
учиниперфектним.Ипак,онперфек
цију постижена такомагичанначин,
оннеглуми,неигра,онстанеукадар
инапуниганашомпажњом.Кадаму
кажудајеинаџија,онкажедауСре
мунемаината,самокарактера.Тоје
АлександарБерчек.
РодиосеуВрднику1950.године.О

родномместу као и о свимфрушко
горским селима говори са поштова
њемиистичедајевидљивоиосетно
то присуство школе, које су у свим
селимаувекбиленајлепшеокречене
зграде из којих су излазили највећи
умови.КажедајеВрдниккадонбеше
детеимаотришколе,патребапобро
јататупрофесоре,пађаке.Затоонто
базичноиосновнообразовањепове
зујесакултуром,господствомиредом
којисусенекадзнали.
БиојеУшке,Буњуел,Мрки,Мишко,

Слободан Милошевић – дечко који
обећава, те Паја Пандуровић, ујка
Горчило,ановијегенерацијегапозна
јукаоЦрвеногиз„Јужногветра“.Глу
мачкаразноликостдолазиизпуноће
самопоуздањаинеобузданерадозна
лости да истражује свој карактер и
препознајеиупознајекарактередру

гих.АцаБерчек никада не глуми, он
не вара,његов израз је искрен.Има
очикојекаодасеувексмеју,спремне
занекудечијудоскочицу.
Уме да игра холивудски, попут

рецимоДастинаХофмана,препушта
јућисепотпунозадатку,ипак,кажеда
јеглумачкипосаојединизанатнасве
ту где са годинама имаш све већу
трему.Тоштоонумеикакоонради,
имао је једино још један глумац ког
неизмерноцениикојемсеистотоли
ко диви Павле Вуисић. Чини се да
имајумноготогазаједничног,извесну
особеност и жељу да живе у миру.
ТакојевеликомПајиВуисићуупензи
јибилапотребнамалалађа,авели
комБерчеку јепотребнаМалаРеме
та.
Одсвегасличногштоимају,према

Берчековом сведочењу, заједничко
им је да брину о млађим колегама.
Делеи једнуистуулогусатридеце
нијеразлике–професораКостуВуји
ћа.Берчекјекаоусловдабипристао
даиграовуулогутражиодасенаве
дедајеулогупосветиоВуисићу.
Берчекједеведесетихбиоукључен

уактиванполитичкиживотикаотакав
је1993.годинеименованзауправни
ка Народног позоришта у Београду.
Збогтога јегрупаглумацапредвође
на Светланом Бојковића напустила
Народнопозориште,напуштајућисве
својепредставе.Нијеуследиломного
времена, Берчек је као управник на
упражњена места довео скоро целу

Бер чек ода је ути сак чове
ка који има план да све 

над му дри сво јим ћута њем 
и реше њем да ура ди по 

свом. Ода је ути сак радо
зна лог чове ка, чије толи ко 

весе ле очи непре ста но 
истра жу ју свет око себе. У 

томе веро ват но лежи 
маги ја њего вог извед бе

ног капа ци те та. Он је 
човек који је остао све

стан свог поре кла и почет
не тач ке, који је задр жао 

сво ју јед но став ност. А све 
то гра ди чове ков карак тер, 
који он несе бич но уно си у 

лико ве које пер фект но 
ожи вља ва
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Алек сан дар Бер чек
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класуФакултетадрамскихуметности
идаоимприликударадепопрвипут.
Ти исти људи су и данас чланови
националногтеатраиокосницањего
вогдрамскогрепертоара.
Међутим, каже да младе људе

никаданебиокупиоокосебекаопро
фесор, јерсматрада јеонглумац,а
непедагог.Кажедабидрвомогаода
научидаглуми,алинеће, јеридрво
ћезнатидаглумиакосеродилозато.
Такодајеодбијаопонудедаводиглу
мачкеакадемскекласе,алијемладе
учио увек онако да буде као да му
крадузанат,јерихпуштадамукраду
занат.
Премагенерацији„његових“бебау

Народномпозориштајечакиочински
бионастројен.Постојианегдотакако
Наташи Нинковић није дозвољавао
да снима филм „Спаситељ“, који је
касније доживео велики успех. Про
дукција јебилахоливудска,аБерчек
је имао аргумент: „Нећу да ми воде
дететакоуАмерикуда јеискрваре“.
На крају је ипак пустио Наташу да
одиграједнуодсвојихнајбољихуло
га.
Постоји извесна повезаност Алек

сандра Берчека и кнеза Милоша
Обреновићаокојојјеонсамказивао.
Каогимназијалацтакмичиосенасмо
трама рецитатора, те је као трећи
добиокњигуокњазу,послегајеиграо
у ТВ филму „Карађорђева смрт“ и
серији„ВукКараџић“.Каснијекадаје
постао управник институције коју је
основао Милошев син Михаило,
сазнаоједајерођеннаистиданкада
икнезМихаило,4.септембра.Првије
унеопортреткнезаМихаилауНарод
но позориште, јер каже да га нису
ималидоњеговогдоласка.
Играо је у маратонским серијама

Синише Павића и на неки начин су
сјајантим.Берчексавршеноразумеи
осети начин на који Павић испитује
есенцију нашег друштва и износи
проблематику и свакојаке болести
људске душе оличене у малом и са
свихстрананападнутомчовеку.

Има још једну повезницу која га
прати у животу, а то је Слобо
дан Милошевић. Слободан

Милошевићјебиодечкокојиобећава
уистоименомфилмуиједнаодБер
чекових генијалних улога. У време
Слободана Милошевића је Берчек
био политички кадар. Четири године
је водио Народно позориште као
такав и са ове тачке гледишта би
вероватно и они побуњени рекли да
ништалошеинажаопо ту кућуније
урадио.Адалинекоможедарећида
јелошештојетадамладимглумцима
дао прилику да радеиживеод свог
рада.
Берчекодајеутисакчовекакојиима

план да све надмудри својим ћута
њем и решењем да уради по свом.
Одајеутисакрадозналогчовека,чије
толиковеселеочинепрестаноистра
жујусветокосебе.Утомевероватно
лежимагијањеговогизведбеногкапа
цитета.Онјечовеккојијеостаосве
стан свог порекла и почетне тачке,
којијезадржаосвојуједноставност.А
светоградичовековкарактер,којион
несебично уноси у ликове које пер
фектнооживљава.

Читан ка

Уме да игра холи вуд ски, 
попут реци мо Дасти на 

хоф ма на, пре пу шта ју ћи се 
пот пу но задат ку, ипак, 

каже да је глу мач ки посао 
једи ни занат на све ту где 

са годи на ма имаш све 
већу тре му. То што он уме 

и како он ради, имао је 
једи но још један глу мац 

ког неиз мер но цени и 
којем се исто толи ко диви 
Павле Вуи сић. Чини се да 
има ју мно го тога зајед нич
ног, изве сну осо бе ност и 

жељу да живе у миру. Тако 
је вели ком Паји Вуи си ћу у 

пен зи ји била потреб на 
мала лађа, а вели ком Бер

че ку је потреб на Мала 
Реме та

Алек сан дар Бер чек као Милош Обре но вић у сери ји „Вук Кара џић“

У фил му „Ко то тамо пева“ био је Мишко



28 8. DECEMBAR 2021.  M NOVINE ДРУШТВО

ЗА ШТО МЛА ДИ НЕ ЋЕ ДА ПРИ МЕ ВАК ЦИ НУ?

„А, шта ако ме чи пу ју?“
У вре ме мо дер них тех но ло ги ја, ка да се ко му ни ка ци ја пре се ли ла на дру штве

не мре же, као и спек тар не про ве ре них ин фор ма ци ја, ка ко јед ном се дам на е сто
го ди шња ку при бли жи ти зна чај по што ва ња ме ра за су зби ја ње епи де ми је? Ко је 
крив? Мла ди ко ји не зна ју на пра ви на чин да до ђу до про ве ре не ин фор ма ци је 
или од ра сли ко ји их у бу ни лу ви ру са не усме ра ва ју на пра ви на чин? И ко је 
гла сни ји?
Уборбипротивепидемије,најпресе

највише се очекивало од најстаријих
грађана.Кадасудисциплинованопри
милипрвудозувакцинепротивкорона
вируса,прикључилисуимсеиграђа
нисредњихгодина.Дошлојевремеза
другудозу,паондаитрећу.Логичним
следом,дошлисмодотрећекатегори
је–млади.Уовомтренуткунајвишесе
очекујеодњихисвеочиупртесуупра
воуонекојикажу„не“вакцини.Међу
тим, шта генерацији која одраста на
друштвенојмрежи,„виси“на„ТикТок
у“,рећиинакојиначинобјаснитишта
је епидемија, како се зауставља и
каквуулогуимавакцинација?
–Нежелимдамечипују,чуосамда

убризгавајукрозвакцинуито,памогу
дамепрате,кажепетнаестогодишњак
из Сремске Митровице, док друг с
којимјекренуонапрославурођендана
у17часова, јеругоститељскиобјекат
радидо20часова,додаје:
–Јасамвидеонаинтернетудавак

цина прузрокујенеплодност,непада
ми на памет да се вакцинишем, ни
родитељимоји нису желели, само су
неки од коментара деце коју можете
срестиупоподневнимсатиманаули
цамаСремскеМитровице.
Идокодраслиговоре„младисукри

ви“, „младима забраните окупљања“,
нико се не запита заштомлади неће
да се вакцинишу, односно да ли су
млади довољно упућени? У време
модернихтехнологија,кадасекомуни
кација преселила на друштвене мре
же, као и спектар непроверених
информација, како једном седамнае
стогодишњаку приближити значај
поштовањамеразасузбијањеепиде
мије?Ко јекрив?Младикојинезнају
направиначиндадођудопроверене
информације или одрасли који их у
бунилувирусанеусмеравајунаправи
начин?Икојегласнији?
–Мени би био највећи проблемда

ми уграде чип кроз вакцину, јер онда
бимогаосвакиродитељдаимаувиду
то где смо, а понекаднамфалипри
ватност, или дуже останемо у граду
иликоддругарице,паимомка...Било
бидоброданамнекообјаснидалито
може,падамисамиодлучимодалије
тодобро,тврдисредњошколка.
Изодговорамладихљудисхватасе

само једно, а то је да деца не знају
шта је имунизација. Поражавајућа
чињеницаједаупрвихдесетпретрага

наГугловомпретраживачу,кадапотра
житеинформацијуовакцинацијипро
тивкоронавируса,најпрећетемоћи
да прочитате текстове таблоида са
примамљивим насловом у циљу што
већегбројаотварањастранице.
–Коронанијенаивна,имаосампри

ликудавидимтоупородици,пасам
затопочеодаразмишљамовакцини.
Сматрам да је вирус превише медиј
скииспраћенусмислузастрашивања
народа,акодмладихтоувекизазове
бунт и револт, нарочито у годинама
када сте тинејџер. Тада влада оно
правило „сад нећу ни како ја хоћу“,
казаојеједанмитровачкистудент.
Парадоксинасвестарне.Млади,на

пример радо једу хотдогове и
хамбургере, храну пржену у рафини
саном уљу, попут помфрита, за које
струка тврди да никако није здрава.
Конзумирајутосвакодневно,годинама
и уопште се не питају колико им то
утиченаздравље?Свеснонарушава
њездрављанекакоувекдоброиде,а
несвесно још боље. И то је о.к.?
Газирана пића пуна шећера и то је
о.к.? Алкохол?  Ту за здравље не
брину и не гуглају о штетним
последицама. Али зато веома су
мотивисани да сазнају, углавном из
погрешних извора, све о вакцинама.
Што у суштини није за осуду, али
важно је наћи праву адресу за
информације.Атојевећподвеликим
занкомпитања. А. Плав шић

Ме ни би био нај ве ћи 
про блем да ми угра де 
чип кроз вак ци ну, јер 
он да би мо гао сва ки 

ро ди тељ да има увид у 
то где смо, а по не кад 
нам фа ли при ват ност, 
или ду же оста не мо у 

гра ду или код дру га ри
це, па и мом ка... Би ло би 
до бро да нам не ко об ја
сни да ли то мо же, па да 
ми са ми од лу чи мо да ли 
је то до бро, каже једна 

сред њо школ ка
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Дан мангулице – сремски свињокољ,
одржан јеусуботу ,4.децембра,уСпе
цијалном резервату природе „Засавица“.
Традиционално, и овога пута посетиоци
суималиприликуда пробајумесоиме
снепрерађевинеједнеодаутохтонихраса
свињасаовихпростора,алиидапазаре.
Пројекатповраткаиомасовљењаброја

мангулицапостаојевираланоногтренут
какадасусезатозаложилиурезервату
уЗасавици.Животињетуживенапашња
ку и хране се природном храном. Једној
мангулиципотребноједупловишевреме
нада се отхрани, у односу на такозвану
белусвињу,алијезатоњеномесомного
здравије.
– Месо мангулице има мање холесте

рола, односно, има више доброг холе
стерола.Тозначидакадасепоједеједно
парчемесаодмангулице,толикоселако
вариусистемузаварење,каодастепо
јелирибу.Последвасата,већможетепо
ново нештода поједете, каже запослени
у резервату, Ђорђе Беломарковић, који
језадужензапрерадумесаиправљење
најпопуларнијихпроизводаодмесазапо
сетиоцеигурмане.
Одмеса мангулице у резервату прави

секулен,кобасица,сланина,алиичвар
ци.Иакочварцибудувеомаукусни,буде

ихмало,јерсеправеодистопљеногсала,
којег мангулица нема много. Из тог раз
лога је потражња велика, као и цена, па
чваркеодмангулице,познаваоциназивају
ушалијоши„новимзлатом“.
–Овдесвеспецијалитетеправимопре

ма укусу, који се тестира током читавог
процесапроизводње.Например,кадаку
вамогулаш,кувамогаодцелесвиње.Не
можегулашдасекувасамоодбута,већ
сеставипоредтогаивратиплећка,обја
шњаваБеломарковић.
Шеф фарме Зоран Недић каже да је

мангулица бренд резервата, који су они
пре 25 година вратили на ове просторе.
У целој земљи тада је било само седам
црнихмангулица,аданасихјеокодесет
хиљадаивеликидеотоганалазисебаш
уЗасавици.
Мангулицитребадугпериоддабидо

шладо килаже за свињокољ.Дадостиг
нетежинуод120килограма,потребно је
дасетовидвегодинеприродномхраном.
Мангулицазатонијеисплативазапосао,
ализатоимајудобархолестерол,павам
вишеструковраћатимештоћетеивида
се храните здравим месом. Ипак на то,
семодговарајућеисхранејединкеутиче,и
њенагенетика,тврдиНедић.

Алек сан дра Плав шић

ДАН МАН ГУ ЛИ ЦЕ НА ЗАСАВИЦИ

Кра љи ца
ме ђу сви ња ма

Ђор ђе Бе ло мар ко вић Зо ран Не дић

СТА ЊЕ ПШЕ НИ ЦЕ

За шти ти усе ве
од гло да ра
ПшеницауСремујеудобројкон

дицији, кажупољопривредни струч
њаци.Уразличитим јефазамараз
воја, а што зависи од рока сетве.
Моге површине под пшеницом су
засејане и ван оптималног агротех
ничкогрока, у такозваномпродуже
ном року. Усев је у различитиом
фазамаразвоја,а   ГоранДробњак
из Пољопривредне службе уРуми
каже да поља под пшеницом ових
данатребаобилазитииутврдитида
липостојевећштетеодглодара.
–НајвећидеопшеницеуСремује

засејануоптималномагротехничком
року, мада због топлијег времена
сетва до 10. октобра се може сма
трати завршеном у оптималном
року. Усев је сада у различитим
фазама развоја, од ницања до
почеткабокорења,кажеГоранДроб
њак,стручнисарадникзастрнажита
уПољопривредностручнојслужбиу
Руми.

Пољопривреднипроизвођачи,без
обзира када су засејали пшеницу
требадаобиђусвојепарцелеиутвр
дедаливећиманајездеиштетод
глодара,додајеДробњак.
–Падомтемпературепшеницаће

прећиуфазумировања,аоношто
пољопривредници сада треба да
ураде је да обиђу своје парцеле и
утврде да ли постоји оштећење од
глодара.Уколикоутврдедаимагло
дара на парцели, обавезно морају
урадитизаштиту,апритомеводећи
рачуна о заштити птица и дивљих
животиња како не би дошло до
њиховог тровања. Обиласком пар
цела, за сада није уочена велика
појава глодара, али то не значи да
пољопривредницинетребадаоби
лазе своје њиве и правовремено
интервенишу уколико се они ипак
појаве.Овомедодајмоподатакдаје
уСремууодносунапрошлугодине
овезасејанонештовишеповршина
под пшеницом. Као разлог за то,
стручњаци наводе овогодишњу
добру цену хлебног жита, али и
повећању тражњу пшенице како у
ионостранству, тако и у нашој
земљи,кажеГоранДробњак.

З. Мар ко ви но вић

Горан Дробњак
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ЕНЕР ГИ ЈЕ БОСАН СКИх ПИРА МИ ДА 

Чисте орга ни зам,
а душу лече

Истра жи вач и архе о лог др Семир Осма на гић већ 15 годи на 
раз ви ја  при род ни ком плекс архе о ло шког, науч ног, али и духов
ног карак те ра. Он је осни вач  Фон да ци је архе о ло шки парк: 
„Босан ска пира ми да Сун ца“ и твр ди да се у Висо ком нала зи 
пет пира ми да ста рих око 30.000 годи на: пира ми да Сун ца, Месе
ца, Зма ја, Љуба ви и храм Мај ке Земље
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Наконтежеоперацијекојусампро
шла,момакијасмотражилинеку
локацију где бисмо могли да се

одморимо,адауистовремеуживамоу
природи и свежем ваздуху. Узмимо у
обзирдасесветодешаваујекукоро
не,тејемисијабилаврлотешка.Како
јепрошлотекмесецданаодоперације,
многелокацијенисубилеприхватљиве
исинуонамјеНовакЂоковићињегова
посетапирамидамауБосни.
Тамо истраживач и археолог др

СемирОсманагићвећ15годинаразви
ја  природни комплекс археолошког,
научног,алиидуховног карактера.Он
је оснивач  Фондације археолошки
парк:„БосанскапирамидаСунца“итвр
дидасеуВисокомналазипетпирами
дастарихоко30.000година:пирамида
Сунца,Месеца,Змаја,ЉубавииХрам
МајкеЗемље.
АкоможеНоледапосетиовоместо,

што не бисмо и ми? Посебно што је
менимајкаБосанка,простосрамотада
дотаднисамотишлатамо.
Тако смо се упутили, неочекујући

ништа. Буквално. Сва лековита свој
стваокојимасеприча,титунелиукоји
ма може да се дише свеж ваздух и
негативнијоникојенабрајајуухиљада
ма,нисубилиразлогмогодласкатамо.
Требао ми је мир, тишина, шума и
одмор.
Планирали смо да останемо пет

дана,којесмопродужилинаседам,па
на 17  једноставно нам нешто није
далоданапустимоточаробноместо.
Првихданабилесумитешкеузбрди

це и било какав напор осетила сам
целомдужиномранеисвихстомачних
мишића.Будиомецвркутптицаушест
ипуховикојисусетакмичиликоћејаче
да скочи на кров нашег апартмана.
Боравили смо у тунелима два пута
дневно,какосунампрепоручили.
Иначе,кадарудариидутоликодубо

коподземљу,моралибиданосебоце
са кисеоником.Штоу тунелимаРавне
–никаконијебиослучај.Тамојепроце
нат кисеоника око 20 посто, што би
билокаодастенанајвишемврхунеке
високе планине, а не као да сте 300
метара под земљом. Температура је
увек око 12 степени, а присутна је и
Шумановарезонанца,закојусезнада
најповољнијеутиченанашетелоираз
вој ћелија уњему. На неколико места
измерена јеколичинанегативних јона,
и у одређеним деловима тунела тај
број достизао је и до 80.000 – што је
преднамаизмериоједанстранац,који
је са собом понео посебан апарат за
мерење.
Медитиралисмо,играликартеиупо

завалиразнељуде,којенебисмобаш
срели на плажи у Грчкој... Сваки дан
бисмошеталипарком,којијеублизини
тунела и посматрали врх Пирамиде
Сунца,премишљајућиседалиуопште
смемодасеодважимонатакавуспон.
Ипак, босанска брда су тврдоглава и
таманкадпомислишдасистигао–оно
имајошијош.
Десетидансамсеосећаладовољно

јакомиодлучисмодајевремедапоко
римотајврх.Дасеразумемо,одтуне

ладоврхаимамалојачеодпеткило
метара,апутјепунузбрдицаинизбр
дица.Требалонамјеокотриипосата
сапаузама.Горесмонаишлинаостат
ке грађевине из доба владавине цара
Твртка,гдесунекадаслалимушкарце
наобуку.Реклисунамда јебаштамо
измерено и снажно енергетско поље,
те јеможда иТвртко знао нешто чега
овегенерацијетексадапостајусвесне.
Елем, наставили смо са дневним

терапијама у тунелима, а уживали
босанскомбуреку,ономправом,неса
сиром.Изданаудансвевишесмосе
ишчуђавалињиховим гостопримством,
спремношћу да помогну и упуте.Осе
ћалисмоједноставноенергијупирами
да,алииенергијумештанаовогмалог
места.
Дваданапредполазаккући,одлучи

смо још једном да освојимо врх, али
овајпутизбогпосебнебосанскекафе,
коју кува једна нана која тамо држи
породичниресторан.Рачуналисмода
ћемо овај пут стићи бар пола сата
брже,ипаксмомакармалостекликон
диције.
Замислите наше изненађење, када

сенаврхунађосмоза45минута.Нису
нам требале паузе, нити смо овај пут
помишљалидаодустанемо.Менерана
скоро да уопште више није болела и
осећала сам се, искрено, боље него
икад. Обома нам је метаболизам био
фантастичанитачанкаосат,апушачки
кашаљ код мог момка нестао је на
добрихнеколикомесецинаконтога.
Хирург се на заказаној контроли

изненадио и констатовао да се рана
претворилауожиљакбрзиномсветло
сти.Амојафизичкаспремностбилаје
бољеодонепреоперације.
Икозна,мождајесвечистааутосу

гестијаисвесамусвојојглавиумисли
ла. Али, искрено верујем да без тих
пирамидазакојесетврдидасупојачи
вачи енергије, своје даље преписане
хемиотерапијенебихподнелакаошто
јесамкаомалојачигрип.

Р. С.

У туне ли ма Рав не је 
про це нат кисе о ни ка 
око 20 посто, што би 

било као да сте на нај
ви шем врху неке висо
ке пла ни не, а не као да 

сте 300 мета ра под 
земљом. Тем пе ра ту ра 
је увек око 12 сте пе ни, 
а при сут на је и Шума

но ва резо нан ца, за 
коју се зна да нај по

вољ ни је ути че на 
наше тело и раз вој 

ћели ја у њему

Да се раз у ме мо, од 
туне ла до врха има 

мало јаче од пет кило
ме та ра, а пут је пун 

узбр ди ца и низ бр ди ца. 
Тре ба ло нам је око три 
и по сата са пау за ма. 
Горе смо наи шли на 
остат ке гра ђе ви не из 
доба вла да ви не цара 
Тврт ка, где су нека да 
сла ли мушкар це на 

обу ку. Рекли су нам да 
је баш тамо изме ре но 
и сна жно енер гет ско 
поље, те је можда и 

Тврт ко знао нешто чега 
ове гене ра ци је тек 

сада поста ју све сне
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Од Бе о гра да до Сре ма 
 ка ва љер ства не ма
Бар не у са о бра ћа ју

Мо жда гре шим ду шу и то све ни је та ко, не го про сто 
мо ја ис ку ства и су бјек тив ни ји осе ћај. А, мо жда и не 
гре шим и мо же се ре ћи да што је ме сто ма ње, то је 
ду ша ве ћа

Из но ва и из но ва се 
чу дим не за ин те ре со ва но
шћу во за ча у Бе о гра ду, чак 
и ка да не ко ме ста не ау то – 
као што се то де си ло ме ни. 
И то у ве о ма уској ули ци, у 
ју тар њем шпи цу и то баш 
на ме сту где се сва ко ју тро 
пра ви чеп. Ат мос фе ра у 
ва зду ху је сва ка ко би ла 
ве о ма на пе та, а баш им је 
тре ба ла и јед на ма ла Сре
ми ца да још ма ло за би бе
ри си ту а ци ју. 

Елем, стао ми је ау то и 
до жи вех бла ги на пад па ни
ке – јер ни сам свој на сво
ме и не знам ов де чи је да 
вик нем да би ми при те као 
у по моћ. Упа лих сва че ти
ри ми гав ца и отво ри ла сам 
ха у бу и ма ло за те гла кле
ме на аку му ла то ру, јер је 
не кад то ре ша ва ло про
блем. Овај пут ни је. 

Од лу чи ла сам да иза ђем 
из ко ла. јер је ули ца ма ло 
низ бр до, а ау то бус ми се 
баш при ле пио за реп – ка ко 

то са мо во за чи ау то бу са у 
Бе о гра ду и ра де. По ми сли
ла сам ка ко и да ље ни сам 
ус пе ла да на го во рим та ту 
да на ва ри мо јед ну ку ку 
на зад, и ба ци ла се на ма ха
ње и тра же ње по мо ћи. 

Во зач је мир но отво рио 
про зор и до ви ки вао по ру
ке по др шке – псов ке, прет
ње и упо зо ре ња да ће зва
ти па у ка да ме од ву че. С 
об зи ром на то да у дру гој 
тра ци гу жва ни је би ла 
то ли ка и би ло је до вољ но 
и вре ме на и про сто ра да 
ме у та ла си ма оби ла зе 
љу ти ти Бе о гра ђа ни са 
отво ре ним про зо ри ма и 
слич ним по ру ка ма по др
шке. Уз по ко ју рит мич ку 
си ре ну. Ни шта ни је има ло 
сми сла.

Већ сам по че ла да па ни
чим ка да ми је при шао 
не ки де ка, ко ји је но сио 
вид но те жак це гер. Би ми 
глу по да му од би јем, али 
ис по ста ви ло се да де ка 

има по при лич но ис ку ства. 
Оног жи вот ног. Спу сти онај 
це гер, ста де у су прот ну 
тра ку и за у ста ви пр вог 
во за ча ко ји је на и шао. Нећ
као се ма ло, али при ста де 
и од гу ра ше ми ау то у обли
жњу ули чи цу. До шла слу
жба и од ву че ме и све је на 
кра ју би ло у ре ду. 

Пре при ча ва ла сам си ту
а ци ју и об ја шња ва ла да се 
то у Сре му ни кад не би 
мо гло де си ти. Се ћам се 
си ту а ци је у Ди во шу. Де вој
ке су ма ха ле из ко ла из 
су прот не тра ке и ја про ју
рих, али ми не што ни је 
да ло ми ра. Окре ну ла сам 
се и при шла им. Кад та мо 
већ два ау та ко ја су ста ла 
да им по мог ну. Ето.

А, се ћам се и кад је ме ни 
стао ау то у Ла ћар ку. Од но
сно, си па ла сам во ду на 
из вор, се ла у свој ау тић и 
он вер гла ли вер гла. По ку
ша ва ла сам не ко ли ко пу та 
и већ сам по че ла да псу јем 

у се би. До бро, ма ло и 
на глас. 

Пре ко пу та су би ла два 
мај сто ра ко ја су ра ди ла 
фа са ду и обо ји ца су би ли 
на ске ли. Кад је дан си ђе, 
пре ђе ули цу и по ку ца ми 
на про зор. Као и сва ка 
но во бе о гра ђан ка, за кљу
ча ла сам сва вра та, али 
отво рих про зор. Ка же он 
ме ни да отва рам ха у бу, 
имао је и он та кав ау то и 
зна у че му је фр ка. За тег ну 
кле ме на аку му ла то ру и 
ау то упа ли. 

Мо жда гре шим ду шу и то 
све ни је та ко, не го про сто 
мо ја ис ку ства и су бјек тив
ни ји осе ћај. А, мо жда и не 
гре шим и мо же се ре ћи да 
што је ме сто ма ње, то је 
ду ша ве ћа.  ЛА Луна

РК „РУ МА“

Крај по лу се зо не на пр вом мес ту
Женски рукометни клуб „Рума“,

башкакосеиочекивало,завршио
је такмичарскуполусезону уПрвој
лиги Војводине на првом месту.
Румске рукометашице су домини
рале целим такмичењем, а и у
последњој утакмици одиграној 5.
децембра, где су гостовале екипе
„Пролетера“ из Зрењанина, забе
лежилесуубедљивупобеду.Резул
татјебио31:23заРумљанке.
После краће паузе, други део

сезонепочеће19.фебруаранаред
негодине.
Пред румским рукометашицама

јевеликиизазовициљдазадрже
првоместоипласирајусе,накрају
сезоне,увиширангтакмичења.

С. Џа ку ла
Ру ко ме та ши це РК „Ру ма“ у Зре ња ни ну
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ИЗ ЛО ЖБА О ЖАН КИ СТО КИЋ У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА

Фо то гра фи је
из жи во та јед не глу ми це

УМузејуСремајеуоквируНовембарскихдана,30.новембра
отворена је изложбафотографија изживота славне глумице
ЖанкеСтокић.Организаторовогдогађаја,којимсузавршене
новембарске свечаности било јеПозориште „ДобрицаМилу
тиновић“.
–АуторкаизложбејеОлгаМарковићизПозоришногмузеја

СрбијеизаистанамјечастштојеоваизложбапредМитровча
нима.ЖанкаСтокићјебилавеликанашаглумица,великита
ленатикомплекснасудбина,реклаједиректоркамитровачког
ПозориштаЈеленаЈанковић.
Изложбаћебитиотворенадо20.децембра.

Б. Т.

Је ле на Јан ко вић

Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
ОпштинскеуправеопштинеПећинци,наосновучлана
10.Законаопроцениутицајанаживотнусредину(“Сл.
ГласникРС”,број135/04и36/09)објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву о по тре би про це не

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Носилацпројектаje„POP IN VEST SRB“ д.о.о. Ру ма 
15. ма ја 1945 br. 130.
Предметнипројекат јеПро из вод но по слов ни обје

кат са ма га ци ном.
ПројекатсереализујеуШимановцима,накат.парц.

1684/86К.О.Шимановци,натериторијиопштинеПећин
ци.
Подациидокументацијаиззахтеваносиоцапројекта

могу се добити на увид у просторијама Одељења за
привреду,локалниекономскиразвој, заштитуживотне
средине и инспекцијске послове Општинске управе
општине Пећинци, Слободана Бајића 5, канцеларија
бројП/14упериодуод1015часова.
Сви заинтересованиправна и физичка лица могу

доставитисвојемишљењеуписанојформинаадресу
Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
Општинске управе општине Пећинци, у Пећинцима
СлободанаБајића5.
На основу поднетог захтева, као и мишљења за

интересоване јавности која су приспела закључно са
21.12.2021. године Одељење ће одлучити о потреби
проценеутицајанаживотнусрединузапројекатПро из
вод но по слов ни обје кат са ма га ци ном.
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Медијски пројекат „Митровица град будућности“

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

За ма ње дис кри ми на ци је

Међународниданособасаинвалиди
тетом обележава се свуда у свету 3.
децембра. Тим поводом градоначелни
цаСремскеМитровицеСветланаМило
вановић и начелник Градске управе за
социјалну и здравствену заштиту и
заштитуживотнесрединеДраженРиђо
шић обишли су кориснике Дневноог
боравказадецу,омладинуиодрасле.
–Овајдансеобележававећ година

ма. Због панедмије вируса короне, ове
годинеМеђународниданособасаинва
лидитетомсеобележавасамањимбро
јем учесника. Циљ обележавања је да

сеиособамасинвалидитетомомогући
једнако уживањељудскихправаирав
ноправно учешће у друштву у коме
живе,реклајеградоначелницаМилова
новић
ДраженРиђошићјерекаодасуособе

саинвалидитетомчестодискриминиса
неинарубуегзистенције.
–ГрадиУправазасоцијалнузаштиту

животнесрединепрепозналајепотребу
ипроблемирешиладасаЦентромза
социјални рад „Сава“ као и са ШОСО
„РадивојПоповић“дајесвојеуслугекоје
су у потпуности бесплатне. Митровица

је међу ретким градовима која своје
услуге не наплаћује. Имамо Дневни
боравак за децу, омладину и одрасле,
личне пратиоце, помоћ у кући за децу,
одраслеистаријесасметњамауразво
ју.Имамодобрусарадњусакорисници
ма на обострано задовољство. Такође,
Град сарађује са великим бројем удру
жења. На нашој територији имамо 23
удружењасакојимасарађујемоипреко
конкурса добијају средства за активно
сти,свимаимчеститамнадосадашњем
залагању,радуитруду,изјавиојеРиђо
шић. Б. Т.

Све тла на Ми ло ва но вић, Сава Дејановић
и Дра жен Ри ђо шић Днев ни бо рав ак за де цу, омла ди ну и од ра сле

НОВИ ПРО ЈЕ КАТ ЗА РОМЕ, ЖРТВЕ НАСИ ЉА И САМО хРА НЕ МАЈ КЕ

Лак ше запо шља ва ње мар ги на ли зо ва них
Уоквируактивностикојесе

спроводесациљеминклузије
Ромаидругихмаргинализова
них група, реализује се нови
пројекат „Креирамо могућно
стизакројењеновогживота“,
који је представљен у Град
скојкућиуСремскојМитрови
циупонедељак6.децембра.
Идеја пројекта је пружање
подршкенаведенимкатегори
јама становништва у запо
шљавању.Помоћћесесасто
јати у организовању обука и
проналаскурадногместаили
самозапошљавања.
 Задатак нашег центра је

да организујемо маргинали
зоване групе, а пре свега
женеРомкињеижртвенаси
љакојесуупотразизазапо
слењем.Уовомпројектуреа
лизујемоактивностиизобла
сти циркуларне економије,
односно обуку за четрдесет

женакојећесеобучаватиза
раднашиваћојмашини.Пет
новчанихгрантоваомогућиће
отварање самосталних
делатности, односно фирми
и куповину машина у циљу
самозапошљавањатихлица,
аосамнаестполазникаобуке
ће моћи да се запосли код
другог послодавца, рекла је

СлађанаТеодоровићизЦен
тра за економско унапређе
њеРома.
Заинтересованимогудасе

пријавеупросторијамасвојих
месних заједница до краја
јануара 2022. године. Носи
лац пројекта је управо град
Сремска Митровица са парт
нерима, а то су Регионална

развојна агенцијаСрем,Цен
тарзаекономскоунапређење
Рома, Кластер социјалног
предузетништва Војводине и
УнијапослодавацаВојводине.
 Ради се о пројекту који

представља мултисекторски
модел и приступ рањивим
категоријама становништва,
какобисебољепозиционира
линатржиштурада.Вредност
пројекта је око 110 хиљада
евраитрајаћенареднихгоди
ну дана, објаснио је Петар
Самарџић, заменик градона
челницеСремскеМитровице.
УнијапослодавацаВојводи

не подржала је овај пројекат,
јер њиме се скреће пажња
послодавцима како се посту
паодговорнопремадруштве
ној заједнициина којиначин
се могу упослити лица, из
социјалноугроженихгрупа.

А. Плав шић

Представљање пројекта у Градској кући
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КА ЗНЕ НО – ПО ПРАВ НИ ЗА ВОД: ПРО ШИ РЕ ЊЕ КА ПА ЦИ ТЕ ТА И МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА 

Ми тро ви ца до би ја па ви љон 
за још 200 осу ђе ни ка

Казнено  поправни завод уСремској
Митровици,којиспадау једнеоднајве
ћих затворауСрбији,почеткомове го
динедобио јеновизграђенпавиљонза
смештај320осуђенихлица,ускладуса
стандардимаСаветаЕвропе.Какокаже
НебојшаДрагановић,заменикуправника
КПЗауСремскојМитровици,утокује
израда пројекта за изградњу још једног
павиљонауовомзаводуитозасмештај
200осуђеника.
Министарство правде последњих не

колико година улаже на побољшању
услова у којима бораве притворена и
осуђеналица,аједнаодтихустановаје
иуСремскојМитровици,којаспадаунај
старијеунашојземљи.
–Ово је једина затворска установа у

Србији, у којој казнеиздржавајуи стра
нидржављани.Уњемутренутноборави
нешто више од 1900 осуђених лица, а
од тогброја,њих јеоко1100радноан
гажовано.Новипавиљонбићеизграђен
у првом кругу затвореног дела завода,
илипрекопутазатворскеболницепоја
шњаваДрагановић,додајућидаизград
ња модерног павиљона неће нарушити
изгледнајвећегзаводауземљи.
Нашсаговорниккажедајеутокуииз

радапројектазаизградњуноведежурне
службеуовомзаводу,адабиизградња
почелатоком2023. године.Проширења
капацитета и модернизација, обављали

су се и у другим затворима по земљи,
каоиуКПЗПожаревац(Забела),којијеу
протекледвегодинедобиотриновапа
виљоназасмештајскоро670лица.Како
кажу у Управи за извршење кривичних
санкција, посебно се водило рачуна на
смештајосетљивихкатегоријаукојеспа
дајуиосуђенице.Такојеујединомзаво
дууСрбији,укомеженеслужезатворске
казнеуПожаревцу,изграђенпавиљонза
смештај160осуђеница,чимејеупотпу
ностирешенопитањесмештајних капа
цитета.
Друга по величини притворска једи

ницауземљи,ОкружнизатворуНовом
Саду, после деценија неулагања сада
је добила нови изглед. Управна зграда
је у потпуности реновирана, а притвор
ска јединица једобилановикровифа
саду.Усобама засмештај притворених
лицауведенјеновисистемгрејања,док
суосуђеницидобилиновусобузапоро
дичнепосете, опремљенупоевропским
стандардима. Лица лишена слободе су
добилановеспортскетеренезакошарку
ифудбал,каоиновесправезавежбање.
–Уовомтренуткутрајеизградњано

вог КПЗ у Крагујевцу који ће спадати у
реднајсигурнијихзатворауСрбијиито
за смештај 500 лица. Комплекс ће се
простирати на 22.000 квадрата, имаће
11 објеката и 265 соба за смештај ли
ца.Заводћеиматимедицинскиблокса
неколикоболничкихсобазалакшеслу
чајеве, ултразвуком и стоматолошком
ординацијом, спортским блоком и тере
таном,каоирадионицамаукојимаћесе
осуђена лица обучавати за дефицитар
назанимања.Заводћебитиопремљен
посебним техничким системом са више
стотина камера за видео надзор и тер
мовизијским камерама најновије гене
рацијеиограднимзидомсатрикарауле
наводеуУправизаизвршењекривич
них санкција, додајућида се завршетак
радоваочекуједокрајаследећегодине.

С. Ко стић

Токомпандемије,уведен јенајзбед
нијивидкомуникацијеизмеђуосуђени
каичлановањиховихпородицапутем
програма„Скајп“и„Вибер“,итоуКПЗ
замалолетнике уВаљеву,Васпитно 
поправномдомууКрушевцууКПЗза
жене у Пожаревцу, у КПЗ у Сремској
Митровици,алииузаводимауНишу,
Панчеву,Падинскојскели,Специјалној
затворскојболнициуБеоградуиокру
жним затворима у Београду и Крагу
јевцу.

Без бед на
ко му ни ка ци ја

Но ви па ви љон би ће из гра ђен у пр вом кру гу за тво ре ног де ла за во да, или пре ко пу та 
за твор ске бол ни це  по ја шња ва Небојша Дра га но вић, до да ју ћи да из град ња мо дер
ног па ви љо на не ће на ру ши ти из глед нај ве ћег за во да у зе мљи

Небојша Драгановић
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МИ ЛЕ ВА МА РИЋ АЈН ШТАЈН

Не до вољ но при зна та
хе ро и на на у ке

МилеваМарићАјнштајн,матема
тичаркаифизичарка,рођенаје
19. децембра 1875. године у

Тителу.Отац јој је биоМилош, родом
изКаћа,подофицир,административни
судскичиновник,амајкаМаријаРужић.
Милевин отац Милош служио је у
активнојвојнојслужбипрекотринаест
година.Послеукидањавојнеграницеи
напуштањавојнеслужбе,радиојекао
судски писар, кратко у Вуковару, а
потом и у Руми. Године 1892. добија
место нижег судског службеника у
Загребу.МилошМарићјепензионисан
1896.годинеисапородицомсевраћа
уродникрај.Тамогаједочекаловели
копородичнонаслеђекојемуомогућа
вададобијеправостановањауНовом
Садуидафинансирадаљешколова
њећеркеМилевеуШвајцарској.Неда
леко од Каћа, Милош добија велике

земљишнепоседеисалашсазградом.
У Новом Саду купује кућу у Кисачкој
улици, број 20. Нешто касније, 1907.
године,туградиновукућу,којастојии
данас. У Руми се рађају Милевина
сестра Зорка, која је попут Милеве
имала урођену луксацију кука, и брат
Милош,којијепостаопрофесорхисто
логијенауниверзитетимауКоложвару
иМоскви.ТокомшколовањаМилеваје
постизалаизванреднерезултате.Свом
учитељујепредстављалаправооткро
вење.Напоменуојењеномоцу:„Пази
тедаоводетенеупустите–тојередак
феномен“.Основнушколујепохађала
у Руми, од 1881. до 1885. године, а
1886. уписује Српску вишу девојачку
школууНовомСаду.Већупрвомраз
реду, била је најбоља ученица у оде
љењу и одлична из свих предмета. У
карактеристикама и опису понашања

токомпрвегодинешколовањазабеле
женоједаје„увекбиламирна,повуче
на и да се није истицала“ (Јовичић).
Идуће године Милева прелази у Кра
љевскумалуреалнугимназијууСрем
скојМитровици.УМитровици јемату
рирала1890. годинекао јединаураз
редусаодличнимоценамаизфизикеи
математике.УАустроугарскојмонархи
јиженскадецаутовременисуимала
право на даље школовање. Милош,
увидевшиМилевинунеобичнударови
тостињенужеђзанауком,шаљеjeна
школовање уШабац. Тако сеМилева
школске1890/1891.уписујеупетираз
редКраљевскесрпскешабачкегимна
зије.Иуовојгимназијибилајеодличан
ђак. Радила је савесно, сабрано и
сањала је о свом даљем развитку и
успеху.УСрбијисеусредњимшкола
ма поред немачког учио и француски

У Ми тро ви ци је ма ту ри ра ла 1890. го ди не као је ди на у раз ре ду са од лич
ним оце на ма из фи зи ке и ма те ма ти ке. У Ау стро у гар ској мо нар хи ји жен
ска де ца у то вре ме ни су има ла пра во на да ље шко ло ва ње. Ми лош, уви
дев ши Ми ле ви ну нео бич ну да ро ви тост и ње ну жеђ за на у ком, ша ље je на 
шко ло ва ње у Ша бац. Та ко се Ми ле ва школ ске 1890/1891. упи су је у пе ти 
раз ред Кра љев ске срп ске ша бач ке гим на зи је

Ми ле ва и Ал берт Ајн штајн
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језик,поизбору–факултативно.Миле
ва јевладаланемачким језиком,па је
тако у први мах одабрала овај језик.
Међутим, желела је да научи што
више.Стогањенотацшаљеминистру
просветемолбуда јојседозволиуче
њефранцускогјезика.Писмојегласи
ло:„МојакћиМилеваМарићева,учени
ца петог разреда шабачке гимназије,
дошавши у њу ове 1890/91. школске
године одабрала је учење немачког
језика,поштопретоганијеучилафран
цуски језик. Како сам жељан да она
продужи учење француског језика у
овдашњој гимназији, то сам намеран
довољнојеспремитиприватнимчасо
вимаизистог језика.Стогами јечаст
замолити госп. министра просвете да
ме изволи известити, да ли се смем
надатиуодобрење госп.министрада
моја кћи полаже испит изфранцуског
језикапочеткомиликрајемидућешкол
скегодине,каоидалибипослеполо
женогиспита,онамоглаучитифранцу
скијезикугимназији“.Послешестдана
стиглојеминистровоодобрење,упуће
но директору ове школе: „У вези с
Вашим писмом, извештавате се, да
МилеваМарићева,ученицаVразреда
те гимназије може почетком нове
1891/92. школске године полагати
испит из француског језика, те да би
могланаставитидаљеучењетогајези
ка у новој школској години. Овим се
одобрењемнеослобађауовој1890/91.
школској години учења и полагања
годишњег испита из немачког језика,
којиједосадаучила.Вићетеовумоју
одлукусаопштитиоцуименованеуче
ницег.МилошуМарићу,суд.службени
ку“.ТадјеМилеваприонуланаучење
францускогјезикаивеомабрзојенау
чилаидаговори,идапише.Свреме
номпочињесвевишедасепосвећује
изучавању математике. Са највећим
интересовањемјетражиласведочега
јенатомепољумоглададође,ажеле
ла је свевишеивише.Она је у себи
носилаону генијалнужицу која ју је у
свакидашњици издвајала од осталих.
Схватала је математику као велико
открићечовечанства.Уверенадасвоја
сазнањаоприродиизбивањимауњој
може да изрази простим свеобухват
нимзнацимаматематичкихоперација,
Милевајестремиладаљимисаврше
нијим сазнањима. Била је свестрано
даровита.Усвимпредметима јебила
најбоља, врсно је свирала клавир, а
њеницртежисубилиправауметничка
дела. Њени радови су служили као
узор савршених школских достигнућа
(Ђурић).
Каоштојенапоменуто,1892.Миле

вин отац бива премештен у Загреб и
каопосебнонадаренаиуспешнауче
ница она добија дозволу да се као
приватни ђак поново упише у шести
разред у елитну мушку Краљевску
вишу гимназију. Пре завршетка првог
полугодишта осмог разреда одлази
безматуреуЦирихсажељомдасту
дира медицину. Као допуну дотада
шњем школовању завршила је учи
тељски семинар код професора Гро
сминстеранаВишојдевојачкојшколи

уЦириху,матурујеположила1896.на
СавезнојмедицинскојшколиуБернуи
тиместеклапредусловзастудирање.
Наконуспешноположеногтешкогпри
јемног испита уписује се у Савезну
техничку високу школу у Цириху на
студије математике и физике. Она је
била једина жена и најстарија у оде
љењу у којем јеАлбертАјнштајн био
најмлађи. У току студија показала је
изузетан интерес и знање из физике
(професориХајнрихФридрихВебери
Јохан Перне), математике (Херман
Минковски и АдолфХурвиц) и астро
номије (Алфред Волфер). Зимски
семестар 1897. провела је у Хајдел
бергу код професора физике, нобе
ловцаФилипаЛенарда,проучавалаје
фотоелектричниефекатиодушевља
вала се сазнањем о односу брзина
атомаирастојањапод којимадолази
доњиховихсудара,штоћебитиобра
ђено у Ајнштајновом раду о Брауно
вомкретању.КадасевратилауЦирих
уаприлу1898.годинеличноипрофе
сионалносезближавасаАјнштајном,
свакодневно заједно интезивно уче,
размењујуидеје,проучавајулитерату
ру и дела најпознатијих физичара и
филозофа.Ипоредтогаштојединаиз
одељења није положила дипломске
испите, 1900. почиње истраживачки
радулабораторијипрофесораВебера
кодкогаприпремадипломскирад,који
је планирала да прошири у докторат.
Предавања из физике и астрономије
поново слуша у априлу 1901. али у
јунуистегодинеповлачипројекатсво
је,одпрофесораВебераодличнооце
њене дисертације, која никада није
пронађена,итимезавршавашколова
ње, а да није дипломирала. Остаје у
другомстањусаАјнштајномиодлази
кодродитељауНовиСад.Милева је
ванбрачно родила девојчицу Лизерл.
Судбина малене остаје непозната.
Постоједвастава.По једном,Лизерл
јеумрлауепидемијишарлахаиз1903.
године,аподругом једатанаусваја
њеуКаћ.ОтацАлберт јеникаданије
видео,нитијујеикадајавнопоменуо.
Упркос снажном противљењу обеју
породица, када се вратила у Цирих,
Милева почиње да живи са Ајнштај
ном. Венчали су се у јануару 1903.
ИдућегодинејерођенњиховсинХанс
Алберт,доцнијепрофесоруниверзите
та у Берклију (Калифорнија), а 1910.
добијајусинаЕдуарда,којијеумладо
стидушевнооболеоиокомесемајка
пожртвовано бринула до краја свога
живота.Супружницисудвапутабора
вилиуНовомСаду,билисууБеогра
ду,ТителуиКаћу.ЖивелисууЦириху,
Берну,ПрагуиБерлину, у зависности
од Албертовог запослења (Николић).
Почетак краја њиховог брака је био
Ајнштајнов одлазак у Берлин 1912.
године где се он заљубљује у своју
сестру од рођене теткеЕлзу.Милевa
сетокомбракасуочавасасуманутим
Ајнштајновиминструкцијама.Захтевао
је: „дасумојаоделаивешчистииу
добром стању“, „да добијам редовно

На кон успе шно по ло
же ног те шког при јем
ног ис пи та упи су је се 
у Са ве зну тех нич ку 

ви со ку шко лу у Ци ри
ху на сту ди је ма те ма
ти ке и фи зи ке. Она је 
би ла је ди на же на и 

нај ста ри ја у оде ље њу 
у ко јем је Ал берт Ајн
штајн био нај мла ђи

Ал берт Ајн штајн 27. 
мар та 1901. го ди не 

пи ше Ми ле ви: „Ка ко 
ћу са мо би ти сре ћан и 
по но сан ка да за јед но 
бу де мо успе шно при
ве ли кра ју наш рад о 

ре ла тив ном кре та њу“. 
Ка зу је и сле де ће: „Ка
да ова ко по сма трам и 

ра за би рам дру ге 
љу де, тек он да за пра
во уви дим ко ли ко ти 

вре диш“
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триоброка у својој соби“, „да сумоја
спаваћа и радна соба одговарајуће
уређени, а посебно да је мој писаћи
стонарасполагањусамомени“.Миле
ватребадаодустане„одсвихличних
односа сањим, осим уколико то није
неопходно из друштвених разлога“.
Посебно мора да се одрекне „да код
кућеседипоредње,дазаједношетају
ипутују“.Изричитосеобавезуједаће
се у међусобним односима придржа
вати следећег: „не смешмипребаци
вати што ти не нудим нежност, а од
тебеихнеочекујем,одмахморашпре
кинутиразговорсамномакотозахте
вам,морашнапустити радни простор
акотозахтевам“.Даљекаже:„Обаве
зујеш се да ме не понижаваш пред
децомниречиманипоступцима“.Зва
ничносусеразвели14.2.1919.годи
не.Покретањејавнедебатеопотенци
јалномМилевиномдоприносуАјнштај
новом научном раду узроковао је
њихов синХансАлберт.Наиме,Ханс
јемеђумајчинимстваримапронашао
кутију писама које су Милева и Ајн
штајнразмењивали.Исамизненађен
садржајемистих,писма је,заједноса
својом женом Фридом Ајнштајн хтео
даобјави1958.године,алијењихову
намеруонемогућиодрОтоНатан,тако
што је издејствовао судску забрану.
Ова писма су објављена годинама
каснијепослемногоправнихспорова.
Постојемишљењада јесвадокумен
тацијакојајенабилокојиначинмогла
да штети и наруши мит о Ајнштајну
уништавана и склањана (Петровић).
Велика историјска кривица према тој
одважној и несрећној жени полако се
исправља.Несумњиво је да јеМиле
винаиАлбертовасарадњапостојала,
тедајеМилеваималавеликутицајна
њега(Крстић).ПитeрМичелморнаво
ди: „Била је срећна случајност да су
два најближа Ајнштајнова пријатеља
биливрхунскиматематичари.Једанје
био Марсел Гросман, који је искрено
поштовао ширину Ајнштајновог ума
(...)Редовно је ишаона предавањаи
хватао детаљне белешке, а онда их
крајемнедељеобјашњаваоАјнштајну.
ДругиблизакпријатељбилајеМилева
Марић,мањацрномањастадевојкаиз
НовогСадауВојводини.Била јеисто
такодобарматематичаркаоМарсели
такође је помагала инструкцијама на
састанцима крајем недеље. Ајнштајн
се дивио њеној самосталности (...)
ТрудиласедаунесередуАјнштајнов
живот.Математичке инструкције биле
су само део тога“. У литератури се
честоцитираписаносведочењеруског
физичара и члана Академије наука
СовјетскогСавеза АбрамаФедорови
ча Јофеа, тада асистента Вилхелма
Рендгена,једногодуредникачасописа
AnnalenderPhysikгдесурадовиоспе
цијалнојтеоријирелативности,фотон
ској теорији релативности и теорији
Брауновогкретањаобјављени.Усвом
раду из 1955. Јофе је написао да је
видеодајенаоригиналнимрукописи
ма(којиникаданисупронађени)стаја
лодајењиховауторEinsteinMarity.У
загради је након тога појаснио да је

MarityбилодевојачкопрезимеАлбер
товеженеидасепошвајцарскимоби
чајима оно често дописивало после
презименамужа.Тај коментар јепот
пуно погрешан јер се Алберт никада
није тако потписивао, већ је нпр.
Патентброј35693омашинизаиндук
цијуимерењемалеволтажепријавио
под именом АјнштајнХабихт. Дакле,
коауторствосеписалонатајначини,
ако је Јофе добро видео и истинито
сведочио, ушта не би требалода се
сумња,јерјерадукометотврдизва
нично објављен, аутори тих чувених
радова су били Алберт Ајнштајн и
МилеваМарић.Милевинасудбинаби
се могла најкраће описати њеним
речимаиз једногписмаупућеногпри
јатељициХелениКауфлерСавић:„јед
ном бисер, другом кутија“ (Николић).
Милева Марић Ајнштајн, супруга
Алберта Ајнштајна од 1903. до 1919.
године,мајкатројеАлбертоведеце,а
после развода самохрана мајка,
несумњиво јебилаАлбертованаучна
инспирација, помоћница и коаутор
његових најважнијих научних радова,
била је трагалац за срећом, својом,
својих ближњих и општом срећом.
Људском срећом. Потврда претходне
тврдње може се доказати и преко
четирицитатаиз1901.године,подва
АлбертоваиподваМилевина.Алберт
Ајнштајн27.марта1901.годинепише
Милеви: „Какоћусамобитисрећани
поносанкадазаједнобудемоуспешно

привели крају наш рад о релативном
кретању“.Казујеиследеће:„Кадаова
копосматрамиразабирамдругељуде,
тек онда заправо увидим колико ти
вредиш“.Дакле,онћебитисрећан(аи
поносан),кадаони(ониона,илиона
и он) буду заједно привели крају рад
наовомнаучномпроблему.Будућида
сеАлберт„закачио“спроф.Вебером,
то је имало утицаја и на Милевин
самосталнираднадокторату,такода
она, бирајући између љубави према
Албертуинеопходнеснисходљивости
према проф. Веберу, као ментору за
њен докторат, опредељујући се за
прво, пише својој најбољој другарици
Хелени: „Студије сам сада окончала,
иакозахваљујућиВеберовомстарању,
јошнисам успелада стекнемдоктор
ску титулу. Од њега сам врло много
истрпела,алисаданипоштонећуоти
ћи к њему“. То је било у јесен 1901.
године.Љубав,аимеђусобноуважа
вање, које ће потрајати, навели су
Милевудаизведеједанопштизакљу
чак: „Људска срећа је, верујем, ипак
лепшаодсвакогдругогуспеха“.Миле
винљубљениАлберт,којисезаправо
наљубавпремањојмораоборитииса
својим родитељима, а нарочито са
мајкомПаулином (неки од коментара
чланова Ајнштајнове породице били
судаје„превишеинтелектуална“ида
је „матора вештица“), није Милеву
тада само волео, него ју је и ценио,
наравнонасвојегоистичниинарцисо

Милевa се то ком бра ка су о ча ва са су ма ну тим 
Ајн штај но вим ин струк ци ја ма. Зах те вао је: „да 
су мо ја оде ла и веш чи сти и у до бром ста њу“, 
„да до би јам ре дов но три обро ка у сво јој со би“, 
„да су мо ја спа ва ћа и рад на со ба од го ва ра ју ће 
уре ђе ни, а по себ но да је мој пи са ћи сто на рас
по ла га њу са мо ме ни“. Ми ле ва тре ба да од у ста
не „од свих лич них од но са са њим, осим уко ли
ко то ни је нео п ход но из дру штве них раз ло га“

Mилева са си но ви ма Еду ар дом и хан сом
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идниначин:„Увекмисечинидасаму
најбољем друштву сам са самим
собом, изузев, наравно, када сам с
тобом“. Заједнички рад на машиници
замерењемалихелектричнихнапона
помоћумултипликације,био јепотпи
сансамосаА.Einstein.Кадаје,према
Крстићу,њиховколегаипријатељКон
радХабихтпитаоМилевузаштонеће
да се у чланку наведе као ауторско,
поредАлбертовог,ињеноиме,она је
одговорила:„Warum?Wirbeidesindnur
ein Stein!“, односно ми смо Einstein –
ми смо Ајнштајн (ein–stein – један
камен). Нешто касније, Милева је
изражавалабојазандањеноммужуне
удариславауглаву,алитакосе,нажа
лост, догодило. Алберт је разбио
њихов камен. У сопственој научној
славиуживаојесам,иониузњега,као
што јењеговановасупругаЕлза.Као
штојенапоменуто,напустиојеиМиле
вуињиховудецу.Алберт језатражио
развод брака и њихов брак је „због
неслагања природа“, тј.његовом кри
вицом,растављен.Обавезаоседаће
помагати издржавање деце. Алберт
Ајнштајн1922. годинедобијаНобело
вунаградузафизику,теМилевипре
даје новчани износ награде (121.572
шведскекруне,штоизносиоко32.000
америчкихдолара).Предајановцаод
Нобелове награде заправо је била
његова обавеза која се налазила у
бракоразводнимпапирима.Милева је
итекакобиласвеснатежинењегових
(њихових!)научнихдостигнућа.После
ратна инфлација знатно је умањила
вредност тог новца (Његован). Како
Крстић наводи: „О величини њихове
сарадње могао сам да закључим не
само из разговора са сином Хансом
Албертом него и из сведочења оних
којисудолазилиуњиховукућу.Ради
ли су заједно, за истим столом, уду
бљени,занесени,сасвимпартнерски“.
Даље Крстић наставља: „Паулина,
мајка Алберта Ајнштајна, петнаест
годинасеупињаладаМилевуодстра
ни из живота свог сина. Имам писмо
које је написала прва жена Ханса
Алберта,која јеживелауистојкућиу
Цириху где и Милева. На основу тог
писма, али и анализом преписке
Алберта Ајнштајна и његових синова
уопштенесумњамдаjeњеговаљубав,
несамопремаМилеви,негоипрема
синовима, нарочито од 1913. године,
биладубоко незрелаи неискрена.То
нијебиласпонтана,бесконачна,очин
ска, родитељска љубав. Уосталом,
АлбертАјнштајнјепропустиоприлику
дасеодужисвомстаријемсинучаки
насамрти–ХансАлбертјебдеопоред
очевогузглављавечепренегошто је
умро, а већи део заоставштине и
наследства припао је вољомњеговог
оца секретарици и посвојеној ћерки
(...)НачиннакојисеразишаосМиле
вомињеговкаснијиодноспремањоји
синовимаоткривајунесамонеобичну
мржњуиосветољубивостсупругапре
мабившојженивећнекуврстутрауме.
Можда зато што је Алберт најбоље
знаодајеМилевасверадиласњими
да оно што је постигао – није само

његово. Да није било тако – зар би
Алберт целу Нобелову награду дао
Милеви (...) Морате да знате да је
Милевабилаувеоматешкојситуаци
ји,увремекад ју јеАлбертнапустио.
Морала је чак да позајмљује новац.
Када сам о том периоду Милевиног
животамногокаснијепитаосинаХан
са Алберта, он је почео да плаче.
Алберт отац се, једноставно, није
држаодоговорадаћеизБерлинасла
тиновацМилевиуЦирихзаиздржава
ње синова. Попустио је тек кад је
Милеваједноставнопоручила:„Уреду,
онда ћу да напишем (твоју) аутобио
графију. Морам да живим од нечег“.
Албертсетоликоуплашиотемогућно
стидајојјеодмахпослаопаре!Према
сведочењима блиских сарадника,
каснијејеговориода’нећеиматимира
сведокјетаженажива’.Али,безобзи
ранавеомаружанрастанак,нетреба
сумњатидајеизмеђуњих,напочетку,
владалавеликаљубав“.Очигледно је
постојала могућност да ће Милева
обелоданити колико је допринела
мужевљевим научним достигнућима.
Албертјојјеписао:„Кадјенекопотпу
нонебитан,нематештадакажететој
особи, сем да наставите да будете
скромниутишини.Итебисаветујемда
будештаква“.
Наконразвода,Милеваседелимич

ноопоравиласнагомвољеиодговор
ности за своја два сина и живела је
тешкобезсталногзапослењаисигур
них прихода, дајући повремено часо
вематематикеиклавира.Албертјојје
омогућио јошнекеминималнедодат
неприходе.Већинатогновцајепотро
шенанатрошковелечењаинегење
саме,апосебносинаЕдуарда,оболе
лог од шизофреније. До Албертовог
одласка у Америку 1933. године,
њихови односи су повремено били
врлопријатељски,чакиприсни.Томе
је првенствено допринела промена
АлбертовогвиђењаМилевеивредно
вања њених напора на васпитању
њихових синова и бризи о Едуардо
вом здрављу. Јер Милева никада и
није ништа лоше или ружно рекла о
Алберту.Празнинаудушиителу,коју
јојјеразвододАлбертаоставио,ника
данијебилапопуњена.Борећисеса
болестима,онајемноготогадржалау
себи, потиснуто и неизречено, али је
осталаоданаАлбертуиуспоменина
њихов заједнички живот. Остатак
животапроводиусамљенаиболесна
усиромаштву,бринућисеоЕдуарду,
брижно ганегујућии унајтежимпри
ликама посећујући га по санаторију
мимаиболницама.Умрлаје4.августа
1948. године и сахрањена на Норд
хајм гробљу у Цириху. Њен гроб је
1973. године прекопан јер нико није
плаћао за његово одржавање...
Скромна плоча на којој је писало
MILEVA EINSTEIN, GЕВ. MARITY
(1875–1948)јебачена,анатомместу
се сада налази други гроб. У јуну
2009. године, у непосредној близини
њеноггроба,постављенајеноваспо
менплоча(Николић).

Др Сне жа на Бу лат

До Ал бер то вог од ла
ска у Аме ри ку 1933. 

го ди не, њи хо ви од но
си су по вре ме но би ли 
вр ло при ја тељ ски, чак 

и при сни. То ме је 
пр вен стве но до при не
ла про ме на Ал бер то
вог ви ђе ња Ми ле ве и 
вред но ва ња ње них 

на по ра на вас пи та њу 
њи хо вих си но ва и 

бри зи о Еду ар до вом 
здра вљу. Јер Ми ле ва 
ни ка да и ни је ни шта 

ло ше или ру жно ре кла 
о Ал бер ту. Пра зни на у 
ду ши и те лу, ко ју јој је 

раз вод од Ал бер та 
оста вио, ни ка да ни је 

би ла по пу ње на

Умр ла је 4. ав гу ста 
1948. го ди не и са хра

ње на на Норд хајм гро
бљу у Ци ри ху. Њен 
гроб је 1973. го ди не 

пре ко пан јер ни ко ни је 
пла ћао за ње го во одр

жа ва ње... Скром на 
пло ча на ко јој је пи са
ло MI LE VA EIN STEIN, 
GЕВ. MA RITY (1875–
1948) је ба че на, а на 
том ме сту се са да 

на ла зи дру ги гроб. У 
ју ну 2009. го ди не, у 

не по сред ној бли зи ни 
ње ног гро ба, по ста

вље на је но ва спо мен 
 пло ча



40 8. DECEMBAR 2021.  M NOVINE СПОРТ

Стадион ФК ЧСК Пивара, Челарево,
гледалаца 300, главни судија Никола
Бикић,помоћници:БојанТомовић,Пре
драгРађен.

ФК „Мла дост“ : Мирковић, Поповић,
Миловановић, Сантос, Станић (од 57.
минМарковић), Дивац (од 65. мин. Ре
нић), Видаков, Ожеговић (од 46. мин.
Швоња),Секулић,Илић,Севић.Тренер
ЉубомирРистовски.

ФК „Рад нич ки“: Бурсаћ, Абубакар,
Гајић,Јанковић(од71.мин.Цвијић),Ди
митрић (од 90. мин. Крижан), Рајковић,
Видић, Мустафа (од 90. мин. Силла),
Матковић,Пејовић,Шкорић.ТренерДра
ганПеришић.
Жути картони: Мирковић, Швоња,

Марковић, Севић, Дражић, Миловано
вић (ФК “Младост”), Бурсаћ, Мустафа
(ФК “Раднички”). Црвени картони: Пејо

вић(ФК“Раднички”).
Фудбалери „Радничког““ после госто

вања фаворизованом другопласираном
тиму „Младости“ са три вредна бода
одлазе на зимску првенствену паузу.  У
првомделуутакмиценатешкомтерену,
нападачи нису били довољно прецизни
имрежесуосталемирне.Већу49.ми
нуту наставка, фудбалер „Радничког“
МаркоРајковић добро је одреаговао на
лоптукојујесалевестранеупутиоњегов
саиграч Ибрахим Мустафа и главом је
савладао  голманадомаћина.Какопри
тисакдомаћихиграчадокрајаутакмице
нијерезултираопоготком,Митровчанису
однелисватрипрвенственабодаиста
билизовалисвојупозицијуусредишњем
делутабеле.Унаставкупревенстаекипа
„Радничког“ 26. фебруара 2022. године
угостићеОФК„Жарково“изБеограда.

ТА МА РА ГР ЧИЋ
ИЗ НО ВЕ ПА ЗО ВЕ

Шам пи он ка
Бал ка на у ка ра теу

Гимназијалка Тамара Грчић из Нове
Пазовеоднедавноносититулушампион
кеБалкана у каратеу у категорији до 50
килограма. На недавно одржаном Бал
канскомшампионатуукаратеууРијеци,у
саставу репрезентације Србије,ова гим
назијалкапобедилајечакчетирипротив
нице да би на крају заслужено добила
титулушампионкеБалкана.
Тамара памти своје почетке са само

четири године у новопазовачком карате
клубу „Младост“, када није ни слутила
овакве успехе. Иза Тамаре су бројни
успешнитакмичарскинаступиимедаље.
ПоследњихпетгодинаТамаратренирау
земунском карате клубу „Унсу“.Следеће
великотакмичењејеЕвропскопрвенство
у Чешкој у фебруару 2022. године , а
ТамарасенададаћесеиизПрагавра
титисазлатом. Д. Г.

ЖЕН СКА КО ШАР КА ШКА
РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА

„Сре ми це“ бо ље
од „Ти те ла“
У10.колуБ.групеРегионалнекошар

кашкелигеВојводинеусуботу4.децем
бра,ЖКК„Срем“каодомаћинсавладао
је екипуЖКК „Тител“  резултатом 69:62
(17:15, 14:14, 15:10, 23:23). У динамич
ној и борбеној утакмици уПСЦ „Пинки“
изабранице тренера Немање Стамен
ковићауспелесудаодржерезултатску
предност и дођу до коначног тријумфа.
Најефикаснија у екипи „Срема“ била је
АнгелаЛадинекса23поена,ИринаАн
дријашевић постигла је 18 кошева,Ми
лица Вујашевић 11, Бранка Тркуља 8,
СветланаКостић5,док јеНиколинаБа
ланацпостигла4поена.Уекипи„Срема“
наступилесуиНаталијаЗагорац,Мила
Николић,МилицаЂорђићиМилицаТри
ван.МиланаМалешизекипе„Титела“са
17 поена била је најефикаснија у свом
тиму. У наредном колу тренутно пето
пласиранаекипаизСремскеМитровице
угостићеводећуекипупрвенства ЖКК
„Визура“. Д. М.

Та ма ра Гр чић 

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ

Значајна по бе да „Рад нич ког“
ФК „Мла дост“ НС  ФК „Рад нич ки“ СМ 0:1

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

ЖОК „Је дин ство“ СП  ГЖОК Срем СМ 3:0
(25:20, 25:14, 25:9)

ЖОК „Је дин ство“: Милановић, Ме
двед, Коцкаревић,М.Миљевић, Недељ
ковић,Јоњев,Зеленовић,Тица,Т.Миље
вић,Ђокић,Родић.Тренер:ЈовоЦаковић.

ГЖОК „Срем“: Михајловић, Станоје
вић,Грабић,Лукић (К),Драговић,Берба
товић,Тадић,Ћуковић,Јековић,Данило
вић,Антић,Егић,Наранчић.Тренер:Мир
јанаМусулин.
Судије:Ковачевић,Зеленовић
Одбојкашице старопазовачког „Једин

ства“ као тренутновисокопласирани тим
на суперлигашкој табели оправдале су
улогу фаворита и у 10. колу Суперли
ге тријумфовале су против одбојкаши

ца „Срема“ максималним резултатом
3:0. Неизвесност у овом мечу постојала
је самодо завршнице првог сета коју су
домаће одбојкашице добиле резултатом
25:20.Упреосталадвасета,Пазовчанке
су убедљивимнаступом  у свимсегмен
тимаодбојкашкеигредошледоцелокуп
ногбодовног плена.Томе у прилог гово
ре и огромна разлика у смеч поенима и
бољаиградомаћинаублоку.Послеовог
првенственогколаодбојкашицеЖОК„Је
динство“ вратиле су се на лидерску пр
венственупозицијуаекипуГЖОК„Срем“
усеријитешкихутакмицаочекујеокршај
саквалитетнимтимомУба.

СЕ НИ ОР СКА СТО НО ТЕ НИ СКА ВОЈ ВО ЂАН СКА А ЛИ ГА
Ми тро вчанима ком шиј ски дер би

СТК „Срем  спин“ – СТК „Под ри ње“ 4:2 
СТК „Срем  спин“: Недељковић,

Токић, Гламочак, Токић, теренер Живан
Јовановић.

СТК „Под ри ње“: Илић, Чупић,
Jочковић,Ђокић,Шарић
У оквиру 5. кола стонотениске Војво

ђанскеАлигеусуботу4.децембрасаста
лесусеекипемитровачког„Сремспина“
и „Подриња“изМачванскеМитровице.У
холу медицинске школе „Драгиња Ник
шић“ виђени су квалитетни, на моменте
узбудљиви и неизвесни стонотениски
мечеви. Домаћа екипа показала је већу
концентрацију и самопоуздање у односу
наквалитетаниподмлађенгостујућитим.
Упрвоммечуовоглокалногдербијасто
нотенисер Срема Младен Недељковић
савладао је резултатом 3:1 играча „Под
риња“ДанкаИлића.Гостисуузвратилиу
другоммечуукомејеВладаЧупићрезул

татом3:2савладаоХамидаТокића.Иску
снииграч„Сремспина“РадојицаГламо
чакдонеојепредностсвојојекипитријум
фомнадмладимДејаномЈочковићем.У
сусрету дублова стонотенисери „Подри
ња“ВладаЧупићиЗоранЂокићоствари
ли су максималну победу. При укупном
резултату2:2сусретсеочигледно„прело
мио“упетом,најквалитенијеминајинте
ресантнијем мечу  када  је Младен
Недељковић, два пута сустигавши пред
ностпротивника,одличномигромуодлу
чујућемсетуоствариопредностод3:2за
домаћу екупу. До четврте победе која је
означила ињихов коначни тријумф, сто
нотенисери „Сремспина“  стигли су  у
мечу у коме је Радојица Гламочак убе
дљиво са3:0  победиоМиланаШарића.
После ове победе екипа „Сремспина“
остајеуврхупрвенственетабеле. Д. М.
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ОП ШТИН СКА ЛИ ГА ПЕ ЋИН ЦИ

„Ку пи но во“ на чел ној по зи ци ји
На крају јесењег дела

првенствафудбалсеуКупи
ново враћа на велика врата.
После неколико година неу
бедљивих игара, први део
сезоне 2021/2022. године у
Општинској лиги Пећинци,
Фудбалскиклуб„Купиново“је
завршио на лидерској пози
цији,саистимбројембодова
као „Камени“, али клуб из
Ашањеимаслабијугол–раз
лику.
– Први део сезоне никада

занимљивији. Било је чак
четири прилично изједначе
них екипа. На самом старту
првенстванесрећносмоизгу
били,алисмоунаставкусмо
глиснагеивољедасеврати
монаправипут,идадокраја
полусезонесверивалепобе
димо.Наравно,свеузпомоћ
управе клуба. Ово нам даје
још већу жељу за радом и
победама и сви верујемо да
ћемодокрајасачуватиместо
накојемсеналазимо.Иакоје

пред нама зимска пауза,
практично са радом нећемо
прекидати. До почетка при
према, имаћемо двадесетак
термина у балон  сали у
Пећинцима, гдећемоодржа
ватикондицију.Преднамаће
битиирадовинасређивању
клупскихпросторијаитриби
на. Нећемо доводити нове
играче, с обзиром на то да

имамо велики избор наших
квалитетних фудбалера.
Остајенамдасесамофоку
сирамо на рад  – истакао је
тренерКупинацаДраганКур
јачки.
Сличног размишљања јеи

капитенНенадВукић.
– Задовољни смо учинком

у јесењој полусезони.Остаје
жалзабројнимпропуштеним

приликама у првом колу и
кикса против „Каменог“.
Мислим да смо пролетос у
прелазном року одрадили
добар посао и направили
добитну комбинацију играча
изКупиноваисастране.Про
мена у постојећем играчком
кадру може да дође само у
случајунепредвиђениходла
зака–рекаојеВукић.

ФК „Купиново“

УСКО РО МЕЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У ФУД БА ЛУ У МИТРО ВАЧ КОМ ПСЦ „ПИН КИ“

Наград ни фонд 500.000 дина ра

Међународнитурнируфудбалу,33.по
реду,почиње24.децембра,реченојена
одржаној конференцији за медије у
понедељак 6. децембра. И овог пута
публика из Сремске Митровице имаће
приликудауживауфудбалскимумећи
ма, током празника, али поштујући све
епидемиолошке мере. Наградни фонд
турнира је 500.000 динара, а организа
тор је Градски фудбалски савез, под
покровитељствомлокалнесамоуправе.
Овојезасвенасједанлепповодда

се састанемо и да поново заиграмо
малифудбалунашемспортскомцентру
„Пинки“.Присуствопубликебићедозво
љено, а на турниру учествоваће шест
категорија, почевши од екипа пионира
доекипастаријихветерана.Прванагра
данамењенајесениорима,увисиниод

300.000динара,одукупнопредвиђеног
наградногфонда.Надамоседаћебити
атрактивнозагледаоце,анапомињемо
даће сеодазвати турнируиекипе ван
граница наше земље, што значи да
поново гледамо међународно надмета
ње,рекао јеСашаБугаџија,в.д.дирек
тора Пословно спортског центра „Пин
ки“.
Председник организационог одбора

турнира,ТомиславЈанковићјенагласио
даћесепоштоватисвеепидемиолошке
мере.
Пратићемонадневномнивоуодлуке

Кризногштаба, како бисмо овај турнир
направилибезбеднимзасвеучесникеи
публику. Спортски центар се заиста на
врхунском нивоу припремио за овај
догађај.Турнирумаломфудбалујенај

већи спортски догађај у нашем граду,
узимајућиуобзирбројучесникаитраја
ње,аизносценеулазницеикотизацију
немењамонизгодина,истакаојеЈанко
вић.
Пријавеекипатрајудо22.децембра,

а извлачење парова одржаће се истог
дана са почетком у 19 часова, у малој
салихале„Пинки“.
Котизација за учеснике у категорији

пионирарођених2007.годинеираније,
износи5.000динара,укатегоријикадета
рођених2005. годинеимлађих,износи
6.000 динара. Омладинци и сениори
плаћају 8.000 динара, односно 12.000
динара,амлађиветерани10.000дина
ра. Котизација за категорију старијих
ветеранаизноси8.000динара.

А. П.

Са конференције за медије
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ИГОР КОВА ЧЕ ВИЋ, ЧЛАН КУГЛА ШКЕ РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ СРБИ ЈЕ – СВЕТ СКОГ
ПРВА КА У ЕКИП НОЈ КОН КУ РЕН ЦИ ЈИ

Четвр то уза стоп но зла то
Посма тра ју ћи оца и њего ве клуп ске дру го ве и сам хтео да бацим куглу  да видим 

како би ја то изво дио, како би ми ишло. Имао сам тада све га седам  осам годи на и 
тата је у мени пре по знао тале нат и сми сао за кугла ње. Када сам схва тио да у овом 
спор ту могу нешто да постиг нем уозби љио сам се и почео редов но да дола зим на 
тре нин ге. У клу бу је тада био и мој сада шњи репре зен та тив ни саи грач Бојан Кли ча
рић. На тре нин зи ма је било нас десе так, што није мали број у одно су на ситу а ци ју 
данас

Многе ће изненадити податак да
постоји спорт у коме је наша
држава актуелни и шестоструки

светски првак, у коме је наш такмичар
најбољи играч свих времена а српска
репрезентација чувар десетак светских
рекордa, спорт у коме редовно побеђу
јемомоћнунемачкуселекцију.Репрезен
тацијаСрбијеукуглањупоновојесвет
скипрвакуекипнојсениорскојконкурен
цији пренештовишеодмесецданау
нашојспортскојјавностипојавиласеова
вест.Сазнањедасудватакмичарасрп
скекуглашкеселекцијењиховисуграђа
ниИгорКовачићиБојанКличарићпосеб
нојеобрадовалаМитровчане.
Честиткеспортскејавностиипредсед

никадржаве,пријемусремскомитровач
кој градској кући, многобројни новински
написи и медијски прилози усмеравају
заслуженупажњукауспехуовихскром
нихиталентованихмомака.Насветском
шампионатуодржаномупољскомграду
Тарнову деветочлана мушка сениорска
репрезентацијаСрбијеосвојилајешесту
светску титулу. Реч је о четвртој уза
стопнојтитули,узостваренновиекипни
светскирекордубројуоборенихчуњева.
Том приликом је Чонгор Барањ, српски
репрезентативац поставио и нови поје
диначнирекорд света.Иначе, годинама
уназадсаготовонедостижнимспортским
резултатима, звање најбољег куглаша
свих времена у појединачној конкурен
цији припада српском репрезентативцу
ВилмошуЗаварку.
Ужељидавештинуефикасногиатрак

тивног обарања чуњева приближимо
широјјавности,занимљивуспортскупри
чузапочињемосадругимиграчемсвета
упојединачнојконкуренцији,чланомнај
елитније немачке Бундеслиге  Игором
Ковачићем. Овај двадесетседмогоди
шњиМитровчанин који је родном граду
завршиоосновнуи средњушколу, прве
куглашкепотезесавладаојеуматичном
Куглашкомклубу „Срем“.Његовпрофе
сионалниуспоннаставиосепреласкому
ЦрвенуЗвездуапотомиунашнајквали
тетнији Куглашки клуб „Београд“. Усле
дилисунаступиумађарском„Сегедину“
ипопуларномиталијанскомклубу „Neu
markt“. Врхунацњегове каријере свака
којеодлазакунајквалитетнијуевропску
лигу  у немачки клуб SKV „RotWeiss“.
Имеовогклубајеусветукуглањанешто
попут минхенског Бајерна у фудбалу.
Прелиставајући спортскуштампу сазна
јемодаИгоратренериисаиграчиописују

каоизузетногспортисту,коректногисми
реногиграча,доброгпријатељаиједног
од покретача позитивне атмосфере на
свакојекипнојутакмици.Важизаиграча
префињене техникеи јединственог сти
ла у начину избачаја кугле. Опстанак у
врху светске куглашке елите потврђује
чињеницу да је куглашки спорт смисао
његовогпрофесионалногживота.
 Бавио сам се фудбалом и другим

спортовимаалисамодмалихногуизве
сновремепроводиоу кугланисремско
митровачке хале Пинки. Довео ме је
татакојијетакођебиокуглашијошувек

је такмичар „Срема“  клубау комесам
озбиљно заволео овај спорт.Посматра
јућиоцаињеговеклупскедруговеисам
хтеодабацимкуглудавидимкакобија
тоизводио,какобимиишло.Имаосам
тада свега седам  осам година и тата
је у мени препознао таленат и смисао
закуглање.Кадасамсхватиодауовом
спортумогу нештода постигнем уозби
љио сам се и почео редовно да дола
зим на тренинге. У клубу је тада био и
мој садашњи репрезентативни саиграч
БојанКличарић.Натренинзима јебило
насдесетак,штонијемалибројуодно

ПУТ У СВЕТ СКУ ЕЛИ ТУ ИГОР КОВА ЧЕ ВИЋ ПОЧЕО ЈЕ ОВДЕ: 
Кугла на ПСЦ Пин ки у Срем ској Митро ви ци
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су на ситуацију данас. У репрезентаци
ју сам ушао још у пионирском периоду.
Уследили су многе лигашке утакмице
и такмичења. У кадетској конкуренцији
био сам првак света екипно, као и два
или три пута у јуниорској конкуренцији.
Нашкуглашкиспортјеувеликомуспону
од2009.годинеиодтадасмокаоселек
цијанеприкосновени.Последњисветски
тријумфмијечетвртоузастопноекипно
злато у сениорској конкуренцији, рекао
јеИгорнаводећиисвојеуспехеупоједи
начнојконкуренцијигдејетакођеузимао
златнаодличја
Приликадавећтрећу годинунаступа

унемачкојлигизаИгора је јединствено
искуство, прилика да се упореде мен
талитет, организација и начин рада са
условимакојипостојекоднас.Примера
ради,уцеломСремупостојиједанмоде
ранмонтажни терен за куглање који се
налази се у Голубинцима. У Србији их
је текнеколико  углавномувећим гра
довима. На жалост, куглашки терен у
митровачкој хали Пинки технички је
застареоинеможесекориститизатак
мичарскеутакмице.Унемачкомградићу
укомеиграИгоровклубакојибројисве
га 10.000 до 20.000 становника постоји
најсавременија куглана,причемусвако
околноселоимаодговарајући куглашки
простор.НаступзарепрезентацијуСрби
језаИгорапредстављапосебанизазов
иемоцију.
Наравнодамеекипнинаступзасвоју

државнурепрезентацијупосебноинспи

рише, као и све чланове нашег тима.
Овденеиграмосамозасебе,већзаеки
пуисвојуземљу.Конкуренцијаутимује
изузетна.Имамонајквалитетнијеиграче
насвету,безобзираштонисмонибли
зу услова који постоје у многим европ
скимдржавама.СамоНемачкаимаоко
10.000 куглана, самим тим и огроман
број играча. Међутим, тај наш мента
литет и јединство у тиму издвајају ову
екипу од осталих. Тако нешто нисам
приметио кодНемаца.Мислим да нису
компактникаоми.Немајуснагувољеи
тај инат каоми.Ониодиграју професи
оналноидисциплиновано,схватајућито
каопосаоизадатаккојитребаодрадити.
Наснапримерникаднисупобедили,изу
зевштосмо једномодигралинерешено
итоунезваничноммечу.Немцисуина
чеврхунскасветскаекипа.Самоизмог
клубадолази пет немачких репрезента
тивацаистварносмоусуперспортским
односима, кажеИгорнаводећичињени
цуда куглање, нажалост јошувекније
олимпијски спорт јер се не сматра про
фесионалним,штонезначидасеситуа
цијанећепроменити.
Заменеимојесаиграчеовојеизузет

нопрофесионаланспорт јерсвакоднев
но дајемо свој максимум, трудимо се и
вреднорадимо, кажеИгор који је нави
као на висока очекивања публике која
прати наступе наших куглаша. У крат
комосвртунастањекуглашкогспортау
Србијиисвомродномградугдетренутно
тренира,нашсаговорниккаже:

 Искрено бих волео да се куглашки
спорт код нас максимално испромови
шеидасестворебољиусловизатре
нинге, да се формирају школе куглања
иоткријуновиталентованиклинци.Кад
бисе,напримерреконструисалакуглана
нашехалеПинкиузодличнупозицијуи
просторкојиима,уњојбисемоглаодр
жаватинационалнатакмичењаилиЛига
шампиона, додао је наш саговорник.
Подсећамо се времена када је на ста
замамитровачкекугланевладалагужва
јерсугодинамаовдеигранибројниква
литетнимечевиуоквирулигарадничко
спортскихигара.
Игор Ковачић са својом породицом

тренутноборавиуродномграду,земљи
светских кулашких првака, окружен
фамилијом, пријатељима и познани
цима. Они се радују његовим успеси
ма и максимално га подржавају. Није
лакобитипрваксвојеулицеубилокојој
вештиниа камолипрваксветауспорту
предкојимје,надамосевеликаекспан
зија. Игора зато не треба да изненади
ако му неки Митровчани читајући ове
новинске редове приђу и попут многих
куглашких фанова у Немачкој, затра
жеаутограм.Намакаоредакцијиостаје
задатак да првом наредном приликом
представимоидругогмитровачкогчлана
трофејнерепрезентацијеБојанаКлича
рића,златногмомкаизТарноваичлана
најквалитетнијег српског куглашког клу
ба.

Дејан Мостар лић

ТИТУ ЛА И СВЕТ СКИ РЕКОР ДИ ОСТА ЈУ ЈЕ У РУКА МА НАЈ БО ЉИх: Репре зен та ци ја Срби је
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Младост НС – Раднички СМ
0:1; Тимок 1919 –Железничар
0:1;ОФКЖарково–Инђија1:2.
Графичар–Рад,ИМТ–Будућ
ност, ОФК Бачка – Лозница,
Златибор – Кабел, Мачва –
ЈаворМатис(понедељак);

Партизан – Нови Пазар 2:0;
Спартак ЖК – Младост 0:0;
Напредак–ЦрвенаЗвезда0:2;
Пролетер – Металац 1:0. Рад
ник–Раднички1923,Чукарички
– Колубара, ТСЦ – Раднички
Ниш (понедељак); Вождовац –
Војводина(уторак);

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

01.Инђија 21 14 4 3 38:18 46
02.МладостНС 21 12 5 4 24:13 41
03.Ј.Матис 19 10 6 3 29:15 36
04.Железнич. 21 10 6 5 31:23 36
05.Мачва 20 9 6 5 20:17 33
06.ОФКЖарк. 21 10 2 9 28:22 32
07.Радн.(СМ) 21 7 6 8 26:25 27
08.Рад 20 7 6 7 21:22 27
09.ИМТ 20 6 8 6 22:17 26
10.Лозница 18 7 5 6 18:15 26
11.ОФКБачка 20 5 9 6 14:19 24
12.Будућност 20 6 5 9 22:31 23
13.Златибор 20 5 7 8 16:23 22
14.Графичар 19 5 2 12 26:34 17
15.Тимок 21 4 3 14 21:33 15
16.Кабел 20 1 6 13 11:40 9

01.Партизан 19 17 2 0 53:6 53
02.Ц.Звезда 19 16 2 1 46:10 50
03.Чукарички 18 8 7 3 30:19 31
04.Војводина 18 8 5 5 25:21 29
05.Напредак 19 8 3 8 23:22 27
06.Раднички 18 6 7 5 22:20 25
07.Спартак 19 6 6 7 21:31 24
08.Пролетер 19 7 3 9 15:29 24
09.ТСЦ 18 6 4 8 28:27 22
10.Вождовац 18 6 4 8 20:23 22
11.Колубара 18 6 2 10 21:37 20
12.Радник 18 4 7 7 15:22 19
13.Младост 19 5 3 11 19:29 18
14.Металац 19 4 4 11 23:33 16
15.Раднички 18 4 3 11 20:36 15
16.НовиПазар 19 3 6 10 19:35 15

АК „СИРМИЈУМ“

Пре гршт 
златних
ме да ља
Прегршт медаља и то све

златне освојили су млади
атлетичари „Сирмијума“ на
симпатичном такмичењу у
Сурчину у балон – сали на
вештачкој трави. Медаље су
освојили: Александар Радо
вановић,НедаЈанковић,Лен
каГлавашевић,ЛенкаМитро
вић, Дуња Јосимовић, Лара
Џевер,МилетићРеља,Мојсин
Дејан, Огњен Тубић, Нађа
Вуковић, Крстић Доротеја,
Софија Стојшић, Страхиња
Чикић, Стефан Стефан,
Андреа Маричић, Урош
Петровић, Мина Петровић...
ТренерГоранПавловићкаже
да је веома задовољан, да
свиманедостајутакмичења,а
дасудецаспремна.

За во ђе ње 
ре да

Манчестер Јунајтед има новог тренера.
Коначно су браћа Глејзер, крајем новембра,
решиладасезахваленасарадњинесретном
Норвежанину на клупи славног тима. Оле
Гунар Солшер је морао да одступи после
лошихрезултатапочеткомовесезонеинеких
катастрофалних пораза. Његово место, зау
зеојеМајклКерик,сведокуправанијенашла
праворешењеувидунемачкогтренераРал
фа Рангника. Истина, Јунајтед је и даље у
трцизаместокојеводиуЛигушампиона,али
сатитуломсепоздравио.Тешкојезамислити
да ће Челзи, Сити и Ливерпул, водећа три
тимаПремијерлиге,дозволитицрвенимђаво
лимадаимприсмрдедокрајасезоне,јерраз
ликаубодовимајевећсадаогромна.
Норвешкитренерјесамоједанунизустра

далника који су протутњали кроз манчестер
ски клуб након ере Алекса Фергусона. Чак
седам тренера је село на врућу клупу после
чувеногШкотакојијеводиоЈунајтедод1986.
до2013.године.
ПрвојенајебаомучениДејвидМојес,којије

дотадводиоЕвертонсаприличнимуспехом.
Овај скромни Фергусонов земљак, чинио се
управиклубакаоидеалнорешењедасеуму
ваувећразрађенсистемиданаставигдеје
сер Алекс стао. Није се прославио и после
годинуданајепопиоотказ.Наравно,остаједа
виси у ваздуху питање, шта би било да је
управаималавишестрпљењасаовимгоспо
дином,каошто јеономадималасаФергусо
номнапочеткуњеговекаријереуМанчестеру.
Његово место попунио је Холанђанин Луј

ВанГал,докјеумеђувременуРајанГигсоба
вљаофункцијуменаџерамесецдана.Оман
датуВанГаланемабашпуноречихвале.Већ
упрвојсезонијеуспеодаспичи130милиона
напојачањаиданеурадиништа.Довлачиоје
неке половњаке, а следеће године су неки

његовипотезивећпочелидаиритирајуманче
стерску јавност. После две године на клупи
енглескогклуба,мораједаодступи.
На ред је дошао господин Посебни.Жозе

Мурињо је виђен као спасиоц и неко ко ће
бродкојитонедотератиумирнулукуиодра
дитиремонт.Несрећникјејошвишеуканалио
својукаријерујерје,испоставићесе,дошаоу
клубкојинемајаснуполитикуистратегију.Био
јекиваннаменаџментиспортскогдиректора
јерниједобиодовољноноваца запојачања.
Остаћеупамћенњеговсукобинеслагањеса
првомзвездомклубаПоломПогбом.Накрају
је португалски стручњак извукао дебљи крај,
јер јеовајплаћенпапреноте јеуправибило
јефтиниједаодјебеМуриња.СаЈунајтедомје
успеодаузмеЛигуЕвропе.Провеоједвеипо
годинеуМанчестеру.
ТренерскупалицупреузимаСолшеркоји је

у почетку доведен као привремено решење.
Ипак, славни џокер Алекса Фергусона је
пустио корен на клупи клуба у којем се про
славио,пајепровеотригодиненаместутре
нера. За то време није постигао апсолутно
ништа.
РалфРангник,Немацкојијесеонакормило

Манчестер Јунајтеда, би требао да повеже
концеикаопривременитренердоведеуред
распалу дружину. За њега се чува место
спортскогдиректора, једномкаданађуправо
тренерскорешење.Иначејепознаткаосјајан
организатор и неко ко уме да дигне клуб из
пепела и постави здраве темеље за будућ
ност.Усвојојдосадашњојкаријериоставиоје
дубок траг у клубовима као што су Шалке,
ХофенхајмиЛајпциг.Немасумњедаћењегов
ангажманбитиправоосвежењезаманчестер
скунапаћенурајужељнудобрихрезултатаи
трофеја.Акоћетонајбољеиспоручитинего
једанШвабанатренерскојклупи?

Ралф Ранг ник
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РУМ СКИ БО РИ ЛАЧ КИ СПОР ТО ВИ

Успех са ва те и кик бок се ра 
на так ми че њи ма
На Европском првенству

у савате боксу члан Савате
бокс клуба „Рума“МаркоВи
даковић освојио је бронзану
медаљу у категорији до 85
килограма. Европско првен
ство је одржано последњег
викендауновембру,убелгиј
скомградуЛовервалу.Марко
је на такмичењу одрадио че
тири борбе, савладавши так
мичареизХрватске,Русијеи
домаћина Белгије, а у полу
финалноммечугајепобедио
борац из Француске. Тренер
СБК „Рума“ Миодраг Ракић
каже да је Марко освајањем
бронзепостигаовеликиуспех.

–Исамодлазакнатакмиче
ње је био компликованн због
важећих ковид протокола, а
отежавајућа околност нам је
билаиштосмодоБелгијеау
томобилом превалили 1.700
километара, као и скидање
килаже. Све то овој медаљи
дајејошвишеназначају–ис
такаојетренерРакић.
Миодраг Ракић је на овом

првенству био међу истакну
тим спортским радницима,

који су уручивали награде
најбољим спортистима на
званичној церемонији. Од
осталих чланова, савате ре
презентације Србије Нада
Фауре је освојила сребрну
медаљуукатегоријидо48ки
лограма, а Kристина Џолић
бронзуукатегоријидо56ки
лограма.
Успешнисубилиичланови

Кикбоксклуба„РУ09“,којису
се такмичили на Првенству

Војводине у дисциплини К1.
ТакмичењејеодржаноуБече
ју28.новембра,арумскиклуб
су представљали Николина
КасапиПетарЈованов.Обоје
сусесаовогтакмичењавра
тилисазлатнимодличјем–у
конкуренцијистаријихјуниора
Николина је постала шампи
онка Војводине у категорији
до65киограма,аПетарЈова
новукатегоријидо63,5кило
грама. С. Џа ку ла

Кик бок се ри

Мар ко Ви да ко вић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Одр жа на ју ни ор ска ли га Вој во ди не у ша ху
У не де љу, 28. но вем бра, у Срем ској Ми тро ви ци 

је одр жа на Ју ни ор ска ли га Вој во ди не у ша ху. 
До ма ћин овог ре но ми ра ног так ми че ња за мла де 

ша хи сте био је Шaховски клуб „Сир ми јум“ из 
Срем ске Ми тро ви це. Од лич не усло ве за од и гра

ва ње древ не игре на та бли од 64 по ља, омо гу
ћио је Ка зне но по прав ни за вод на че лу са 

управ ни ком Алек сан дром Алим пи ћем. Уче шће 
је узе ло пре ко 120 игра ча и игра чи ца из 21. шах

клу ба у Вој во ди ни. Ма ни фе ста ци ју је по здрав
ном реч ју отво рио пред сед ник Ша хов ског са ве

за Ср би је Дра ган Ла зић. По за вр шет ку так ми
чар ског да на, ме да ље и пе ха ре нај у спе шни јим 

уче сни ци ма до де лио је Ђор ђе Цви ја но вић, члан 
Ша хов ског клу ба „Сир ми јум“. Ли га је до ка за ла 

да шах у Ср би ји има све тлу бу дућ ност!
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ОВАН: Делујете вео
ма опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов

нофинансијским преговорима.
Затражитенавремедобарсавет
од једнестаријеособе.Накрају
свећесерешитинадобарначин
илиувашукорист.Прижељкујете
више разумевања и нежности у
љубавномодносу.Партнерпоне
кадиманекенеобичнеидеје.

БИК: Активно уче
ствујете у различи
тим преговорима, те
покрећете иницијати

ву кад год за то постоје добри
условизанекуврстууспехаили
добитка.Необазирете семного
на нечије коментаре, посебно
кад они нису у склад са вашим
основним опредељењем.
Љубавни партнер на вас делује
врлоинспиративноинаводивас
наслободнијеизражавање.

БЛИ ЗАН ЦИ: Потреб
но је да осмислите
добарпланидаоста
нетедоследниусва

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 у којој можете да изразите
својеразноврснежеље.

РАК: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажурно. Реално

заснивате све своје одлуке и
нема разлога да неко утиче на
вашу професионалну несигур
ност. У односу са партнером,
нема потребе да упорно пона
вљате ситуације које не доносе
жељениефекат

ЛАВ: Умете да про
цените повољну
ситуацију на послов
ној сцени и да осми

слите добар наступ или редо
след потеза пред сарадницима.
Обратитепажњунаразнемогућ
ности партнерског удруживања
које имате. Важно је да прихва
тите послове за које имате
довољно знањаилиискуства.У
љубавномживоту неможете да
останете равнодушни на нечији
утицај.

ДЕ ВИ ЦА: 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.

ВА ГА: Неко вам даје
кориснесугестијекоје
лако можете да при
мените приликом

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

ШКОР ПИ ЈА:Улажете
велики напор да
остварите позитивне
резултатеусвомпро

фесионалном изражавању, али
постојеизненаднеситуацијекоје
реметевашеплановеипословну
концепцију. Потребно је да се
растеретитеоддодатнихобеве
за,нематедовољноенергиједа
се ангажујете на више страна
истовремено.Склонистечестим
променамарасположења.

СТРЕ ЛАЦ: Пословни
проблеми са којима
се тренутно суочава
те захтевају додатни

напор или добру концентрацију.
Немапотребедареагујетеисхи
трено и да прецењујете своје
могућности пред околином. Нај
боље је да препустите особама
одповерењадаодлучујуонеким
заједничким интересима. Добра
љубавнастратегијаподразумева
и спремност да се превазилазе
ограничењакрозкојапролазите.

ЈА РАЦ: Делујете
амбициознопредсво
јомоколиномисвима
јасно дајете до зна

ња,данежелитедавамсенеко
супротстављапобилокојојосно
ви. Пажљиво процените ситуа
цијекојезахтевајунекивидризи
каиливећеулагањеновца.Нео
пходнавам јепородичнахармо
нија и нечије присуство како
бисте остварили бољу психоло
шкуравнотежу.

ВО ДО ЛИ ЈА:Нековам
даје корисне инфор
мације и на такав
начин вам помаже да

правилније процењујете различи
тепословнемогућностикојеима
тенарасполагању.Јасновамједа
заједничкидоговорипредстављају
позитиван помак у решавању
пословних и приватних или при
ватних интереса.Слободно изра
зитесвојапотиснутаосећања.

РИ БЕ:Некоодсарад
ника нема довољно
интересовања да
испоштује заједнички

пословнидоговор,штонеминов
ноусловљаваодређенигубитак.
Делујете забринуто због нових
информација.Упорнопокушава
те у најкраћем року да решите
неке велике проблеме. Склони
сте честимпроменамарасполо
жења, као и друштва које при
влачивашуемотивнупажњу.

VREMEPLOV
8. децембар

1925. Објављена је књига
Адолфа Хитлера „Мајн
Кампф“, у којој је изложена
концепција „Новог поретка“ и
раснесупремацијеНемаца.
1980. У Њујорку је убијен
бивши члан «Битлса» Џон
Ленон. Убио га је ментално
поремећениобожавалацМарк
ДејвидЧепмен,којијекасније
осуђеннадоживотнизатвор.

9. децембар
2000.СРЈугославијаибивша
југословенскарепубликаСло
венија успоставиле су дипло
матскеодносе.
2002.Америчкаавионскаком
панија„ЈунајтедЕрлајнс“под
нелајезахтевзабанкрот,што
је највећи случај банкротства
уисторијиавиоиндустрије.

10. децембар
1936.Абдицираојебритански
краљ Едвард VIII, јер није
желеодасеодрекнеженидбе
саАмериканкомВолисСимп
сон,какојетоодњегатражио
премијер Стенли Болдвин.
После абдикације добио је
титулу војводе од Виндзора.
НаследиогајеЏорџVI.
1948. Генерална скупштина
УН је усвојила Универзалну
декларацију о правима чове
ка. Овај датум обележава се
каоДанљудскихправа.

11. децембар
1894. У Паризу је отворена
прва светска аутомобилска
изложбанакојојсепредстави
лодеветпроизвођача.
1941. Немачка и Италија су
објавиле рат САД, а Конгрес
САДјеистогданаобјавиорат
тимдвемаземљама.

12. децембар
1873. У Србији уведен динар
каоновчанајединица,чимесу
отклоњени монетарни хаос и
употреба више од 40 врста
туђегметалногновца.
1915. Полетео први авион
начињен у потпуности од
метала.КонструисаогаНемац
ХугоЈункерс.

13. децембар
1806. Српски устаници у
Првом српском устанку осло
бодили београдску варош и
натералиТуркедасеповукуу
Калемегданскутврђаву.Тврђа
ва освојена почетком 1807, а
по слому устанка1813.Турци
поновозаузелиБеоград.
2003. Америчке снаге ухапси
ле свргнутог председника
ИракаСадамаХусеина.

14. децембар
1900. НемачкифизичарМакс
Планк објавио Квантну тео
рију, према којој енергија
радијацијепотичеизневидљи
вихделића,кванта,инијекон
тинуирана, како се раније
мислило.
1939.Лиганародаискључила
СССРзбогагресијенаФинску.

HOROSKOP

Сре да, 8. де цем бар
(25. но вем бар) 

Свети свештеномученик Кли
мент(ОданјеВаведења)

Че твр так, 9. де цем бар
(26. но вем бар) 

Преподобни Алимпије Столп
ник; Пренос моштију Светог
Георгија

Пе так, 10. де цем бар
(27. но вем бар) 

Свети мученик Јаков Персија
нац,СветиЈаковРостовски

Су бо та, 11. де цем бар
(28. но вем бар) 

Преподобномученик Стефан;
СветимученикХристо

Не де ља, 12. де цем бар
(29. но вем бар) 

Свети мученици Парамонт и
Филумен

По не де љак, 13. де цем бар
(30. но вем бар) 

СветиапостолАндрејПрвозва
ни

Уто рак, 14. (1) де цем бар 
Свети пророк Наум; Свети
ФиларетМилостиви

Crkveni
kalendar

• Све што имам сам 
украо, са мо школ ску 
ди пло му и до зво лу за 
ау то сам ку пио!
• Нај лак ши на чин да ти 
име до спе у но ви не је да 
их чи таш док пре ла зиш 
ули цу.

Уштипци
од кромпира

По треб не на мир ни це:2кром
пира, 1 јаје, 50 грама брашна,
1 децилитар млека,  40 грама
маргарина, 1 кашика ренданог
сира,со,бибер

Припрема: Кромпир скувати у
сланој води. У посуди размутити
јаје,падодатибрашно,пазећида
сенеправегрудвице,сипатимла
комлеко,додатисир,посолитии
побиберити. Охлађен кромпир
пропасиратиипомешатисабра
шномијајима.Сведобропроме
шати са виљушком да се добије
кремастамаса.Маргаринзагреја
ти у тигању на умереној ватри и
убацитидведотрикашикетеста.
Пржитинеколикоминута,паокре
нутинадругустрану.


