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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

РУМА: ОДР ЖАН ЈАНУ АР СКИ ВАШАР

Вели ко инте ре со ва ње
и про да ва ца и купа ца

У мину ле две годи не, нада ле ко чуве-
ни Рум ски вашар одр жан је све га шест 
пута. Како је и наја вљи ва но, после 
неко ли ко месе ци пау зе, одр жан је јану-
ар ски вашар. 

Да су се и про дав ци и куп ци уже ле-
ли ваша ра и трго ви не, виде ло се већ 
2. јану а ра, а пого то во у попо днев ним 
сати ма: изу зет но вели ка пону да раз ли-
чи те робе про да ва ца из целе Срби је и 
изу зет но вели ки број купа ца, или бар 
оних што воле мало да про ше та ју до 
Бре га и раз гле да ју шта се нуди.

Сва ка ко да је ово ли ком бро ју људи 

на Рум ском ваша ру у при лог ишло и то 
што је био пра знич ни дан, али и изу зет-
но лепо вре ме. Сва ко је могао да про-
на ђе оно због чега је на вашар дошао: 
тек стил, заве се, наме штај, сад ни це, 
слат ки ше, али и кућ не љубим це, па 
све до ауто мо би ла и пољо при вред них 
маши на... Нарав но, и месо са рошти ља 
и неиз бе жан про вод уз музи ку испод 
шатри.

Пред сед ни ца Општи не Алек сан-
дра Ћирић, пред сед ник Скуп шти не 
општи не Сте ван Кова че вић и начел ник 
Општин ске упра ве Душан Љуби шић 

су 3. јану а ра били на Рум ском ваша-
ру. Алек сан дра Ћирић је иста кла да је 
локал на само у пра ва пра ти ла епи де-
миј ску ситу а ци ју про те клих месе ци, те 
да је она у рум ској општи ни повољ на. 

– Зато смо одлу чи ли да наста ви мо 
тра ди ци ју одржавања нашег ваша ра. 
Нажа лост, вашар није одр жа ван ско ро 
две годи не и види мо по бро ју при сут-
них људи да је недо ста јао, како самим 
Румља ни ма, тако и вели ком бро ју трго-
ва ца и куп ца који дола зе на Рум ски 
вашар из свих кра је ва наше земље и 
целог реги о на, рекла је пред сед ни ца 
Ћирић.

Она је дода ла да је 2. јану а ра у рум-
ској општи ни било 70 актив них слу ча-
је ва обо ле лих од коро на – виру са, и 
уко ли ко слич на епи де миј ска ситу а ци ја 
оста не или уко ли ко се број обо ле лих 
буде сма њи вао, мође се оче ки ва ти да 
ће се одр жа ти и фебру ар ски вашар.

На Рум ском ваша ру било је и више  
шаре них тезги са  раз ли чи тим врста-
ма бом бо на, лиза ли ца и лици дер ских 
срца. Јед на од њих  је и са слат ки ши-
ма који наста ју у ради о ни ци Дра ги це 
Шукун де из Инђи је.

 – Дуги низ годи на дола зи мо овде. 
Сва ка ко да се осе ти ло што ваша ра није 
било, цела моја поро ди ца живи од овог 
посла. Нор мал но да нам је било теже, 
али таква је била ситу а ци ја. Увек нам 
је про да ја дру гог дана ваша ра боља 
од тре ћег дана, када буде мање људи. 
Био је викенд и било је супер, лепо вре-
ме, пре за до вољ на сам – рекла нам је 
Дра ги ца. С. Џаку ла

Оби ла зак ваша ра

Дра ги ца Шукун да
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Европ ски коњи супрот но 
европ ском сме ру

ГрађаниСрбије16.јануарагласа
ју за промене Устава Србије у
везисаначиномбирањасудија,

какве диктира ЕУ путем Венецијан
скекомисије.
Грађанистичка опозиција, која је

идеолошки идентична бирократији
ЕУ,позиваграђанеСрбиједанагла
сањузаокруже„не”,јеруовомрефе
рендумувидепробуупотреберефе
рендума за ненародне намере вла
сти.
Десничарска опозиција такође

позиваграђанедакажу„не”предло
женим променама, али из других
разлога: у променама види ризике
одпотпуненезависностикорумпира
ногсудства.
Неки Вучићеви веома поуздани

људи, који би и у ватру и у воду
пошли зањим,објављују такођеда
ћезаокружити„не”изистихразлога
каоидесничарскаопозиција.
Прилично је разумљиво зашто ће

десничарска опозиција и десничари
унутарСНСгласатипротивпредло
женихпроменауУставуСрбије:они
неприхватајудасеодједногканди
дата за ЕУ тражи независније суд
ствонегоштојеуводећимземљама
ЕУ, стубовима уније. У томе виде
намере бирократије ЕУ да „незави
сно”српскосудствоузмуподсвојеи
прекоњега спроведу дубинске про
мене у недовољно западњачком
менталитетуСрбије.
Наизглед делује неразумљиво

заштограђанистичкаопозиција,иде
олошки идентична бирократији ЕУ,
позивадасенапредложенеуставне
променеодговориса„не”.Међутим,
нијенеразумљиво.Евоизашто.
Српској грађанистичкој опозицији

напредњацисуизбилиизрукузању
најомиљенијепословенапридружи
вањуЕУ,пајојсечиникориснимуба

циватиклиповеуточковевластичак
иакоњенаколавукуевропскикоњи
иуевропскомсмеру.
Корисно је, чак много важније од

испуњавањакритеријумазаЕУ,учи
тиграђанедагласајупротивВучића,
научити их дамогу и тако. Грађани
којинаучедагласајупротивВучића
сутраби,акобогда,моглидагласају
заНАТОипризнањеКосова.
Навиклинадосољавањеразликау

политичкимставовима,мисмозате

чени замало па уљудношћу побија
ња ставова супротстављене стране
о предложеним уставним промена
ма.Занашуполитичкукултурунеби
било необично да опозиција припи
сује власти прикривене намере да
вешто упакованим ослобађањем
правосудног система заобилазно
управљањиме,инебибилонеобич
нодаизвластипоручујукакосеопо
зицијапротивиуставнимпроменама
да би се у судству одржало стање
каквојеуправоонаинсталираладок

јебилавласт.Прилично јевидљива
обострана намера да се неслагања
око уставних промена изместе у
„професорске”водеукојимасеподи
жемањеотровногмуља.
Резултат оваквог измештања раз

ликаустручнеи„професорске”воде
језадивљујућенеполитичнараспра
ва. Тако, например, дрМилошСта
нић, научни сарадник Института за
упоредноправои чланрадне групе
за израду нацрта акта о промени
Устава Републике Србије, строго
стручно каже да ћемо на нашем
европскомпутуначинитикоракуна
зад ако на гласању у недељу 16.
јанура кажемо „не”, па с тога чисто
стручнопозиванајединствограђана
Србијеоко„да”!

НасупротдрСтанићу,професор
Правног факултета Универзи
тетауБеоградуЗоранР.Томић

поручио је у писму Венецијанској
комисијиједаћесеуслучајудаакт
о промени Устава 16. јануара буде
изгласан снажни и нелегитимни
политички упливи одвијати поједи
ним судијскими јавно  тужилачким
каналима и преко правосудних
кадровакојинагињуизвршнојвласти
иполитичкојврхушки.Онибиуосет
ној мери могли утицати на избор
нестручних,апристрасних,партијски
подобних и њима самима сличних
судија и јавних тужилаца”.Овопот
пуно неполитично писмо професор
је послао Венецијанској комисији
директно:путемсрпскихмедија.
У недељу 16. јануара одвија се

правочудоодреферендуманакоме
грађанистичкаопозиција, којабипо
својој идеолошкој природи требало
дажели„да”,одграђанатражи„не”.
Ина комевластмоли грађанеда

одговореса„да”,алићебитизахвал
наиакодобије„не”.
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Срп ској гра ђа ни стич
кој опо зи ци ји напред
ња ци су изби ли из 
руку за њу нај о ми ље
ни је посло ве на при
дру жи ва њу ЕУ, па јој 
се чини кори сним уба
ци ва ти кли по ве у точ
ко ве вла сти чак и ако 
њена кола вуку европ
ски коњи и у европ
ском сме ру

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ИНТЕР ВЈУ: ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА ЂОР ЂЕ РАДИ НО ВИЋ

Мно го инве сти ци ја у прет ход ној, 
вели ки про јек ти у овој години

Председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић је крајем децембра
одржао новогодишњу конференцију за
новинареитомприликомсумираогоди
нунаизмакуинајавиобројнекапиталне
инвестицијезаследећугодину.
–Споменућутринајвећаинвеститора.

Напрвомместутојенемачкакомпанија
запроизводњуавионскихмотораМТУ.У
првојфазисеградипогонзасервисира
ње, а у другој фази ће бити изграђена
фабриказапроизводњуавионскихмото
ра. У првој фази запослиће се око 500
радника, а у некој следећој око 2.000
радника,штодовољно говори о томео
какo великој инвестицији је реч. Ова
инвестицијајеважназадржаву,речјео
светском бренду. Веома смо поносни
што је компанија МТУ изабрала нашу

општину,аизабралисујезбогквалитета
индустријскезоне.Дабисеовафабрика
изградила, локална самоуправа је у
инфраструктурууложилаоко400милио
надинара.Уложенојеуизградњукана
лизације,гаснеиелектромрежеипутне
инфраструктуре.Истотако,великиинве
ститорјехоландско–чешкиЦТП,фирма
којасебавиизградњомнаменскихобје
ката, једна је од највећих компанија у
Европи,каоифирма–„ТрансфераБео
град“,којајеједнаоднајјачихшпедиција
уСрбијикојаћесеизБеоградапресели
ти у Нове Бановце. У току је изградња
објектаповршинеоко50квадрата,који
треба да буде завршен у априлу 2022.
Због повољног пословног окружења и
квалитетаиндустријскезоне,дошлисуи
други бројни ивеститори, али ове две

стране и једна домаћа фирма су биле
импозантне у 2021. Години, рекао је
ЂорђеРадиновић.

М НОВИ НЕ: Општи на кон ти ну и ра но 
ради на побољ ша њу и уре ђе њу пут не 
инфра струк ту ре. Шта би издво ји ли од 
ула га ња у пут ну инфра струк ту ру?

ЂОР ЂЕ РЕДИ НО ВИЋ: Комплетно је
завршенаизградњапутаСтариБановци
–Белегишудужиниоко2,5 километра,
којијебиоујаколошемстању.Завршен
је пут Стара Пазова – Голубинци, па и
део до Путинаца. То је веома значајна
деоница. Крајем децембра, радови су
приведеникрајупричемусејеизграђен
потпуноновпут.Тојеинвестиција,којује
финансирало ЈП „Путеви Србије“, у
вредностипреко400милионадинараи

Ђорђе Ради но вић

M NOVINE :

У прет ход них 
седам  осам годи

на, запо сле но је 
бли зу 15.000 људи. 
Одно сно, више од 

25.000 људи сад 
има посао, а ако се 

вра ти мо на 2012. 
годи ну, тада је 
стал ни рад ни 

однос има ло све га 
око 10.000 гра ђа на. 

Зато мора мо да 
гра ди мо нове и 

адап ти ра мо посто
је ће врти ће, јер 
има мо око 5.000 

деце. Из дана у дан 
су потре бе све 

веће, јер се људи 
непре ста но и досе
ља ва ју, што нам је 

и био циљ
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тиме смо јако задовољни. Морам да
кажемдаћесенаставитисаизградњом
овогпутадаљекаРуми.Кадаовобуде
завршено, радиће се санација пута
Љуково–Голубинци.Радилисмопутни
правацСтараПазова–СтариБановци,
и фактички овај путни правац Стари
Бановци – Рума ће бити комплетно
реконструисан у 2022 години. Упоредо
смо радили на рехабилитацији саобра
ћајницауНовојПазови,уБлоку9,испо
редним улицама Војвођанској, Бошка
Бухе,ДрСлободанаЈовановића.Уовим
улицама јебила јаколошакишнакана
лизација, тако да смо решавали и овај
проблем.Морамдаспоменемиизград
њусаобраћајницеикружнераскрсницеу
централној радној зони, у катастарској
општиниНоваПазова,кодбазена.Тоје
малилокалнипут,којићепредстављати
улаз у фабрику МТУ. Веома је важно
истаћидасморасписалиијавнипозив
зајавногпартнеразареконструисањеи
изградњу пута Стари Бановци – Крње
шевци,чимебисмопокрилиоко70одсто
главнихлокалнихпутнихправаца.То је
путни правац који пролази кроз велики
деооштине,одСтарихБановаца,преко
НовеПазове,Војке доКрњешеваца, па
сведопетљеШимановци,акојићеком
плетнобитиреконструисанудужиниод
30километара.Таопштинскаинвестици
јајевредна950милионадинара.Потпи
сивање уговора са извођачем радова
очекујесеујануару2022.године.

Било је доста ула га ња и у обра зов не 
уста но ве. Изме ђу оста лог, сагра ђе на је 
нова згра да основ не шко ле у Беле ги
шу, завр ше на шко ла у Новим Банов ци
ма…
–Белегишједобионовушколскузгра

ду захваљујућирепубличкојВлади.Вео
ма смо поносни због ове потпуно нове
зградеОсновнешколе „ВераМишчевић“
у Белегишу. Такође, дограђен је нови и
адаптиран стари део школе „Никола
Тесла“ у Новим Бановцима, уз спортску
халу,отворенетеренеисвеоноштопра
ти једну школу. То су изузетно велике
инвестиције,вредностипрекомилијарду
динара.ИОпштина јеовдеималавели
ког удела, јер поред земљишта које је
дала,финансиралајепројектнудокумен
тацију и ПДВ. Поред тога, имали смо и
доста улагања ушколама у Војки, Голу
бинцима, у средњошколском центру, и
свакакодаћесенаставитисаулагањему
образовање,јерзнамоколикојетобитно.
Уједно,знамоидасувеликепотребеза
смештајним капацитетима у вртићима,
јер услед развоја привреде, велики број

људисезапошљава.Упретходнихседам,
осам година, запослено је близу 15.000
људи.Односно, вишеод25.000људи је
сад нашло посао, а ако се вратимо на
2012.годину,тадајесталнирадниоднос
имало свега око 10.000 грађана. Зато
морамо да градимо нове и адаптирамо
постојеће вртиће, јер имамо око 5.000
деце.Изданаудансупотребесвевеће,
јер се људи непрестано и досељавају,
штонамјеибиоциљ.Упрвојполовини
2022. године, планирамо припрему про
јектно – техничке документације за
изградњувртићауВојкиипланирамода
распишемоконкурсзадоградњувртићау
Старој Пазови.  Такође се планира
изградњановезградеТехничкешколеза
потребеновихсмерова,јерсуупретход
номпериодуопремљенадвакабинетаза
потребеновихобразовнихпрофила,који
морајудапратеразвојпривредеипотре
бу на тржишту. У сарадњи са немачком
компанијомМТУ,алиидругимдомаћим,
такође са републичкомВладом, у плану
јеизградњановеТехничкешколе.Одре
дили смо локацију, Општина је дала
земљиштеифинансираизрадупројектне
документације,иизградњатребадапоч
не2022,азавршетаксепланираза2023.
годину.

Наста вља ју се ула га ња у здрав ство. 
Локал на само у пра ва је недав но дони
ра ла више вози ла за Хит ну слу жбу и 
пут нич ка вози ла за меди цин ске рад ни
ке на тере ну. Ви потре бе здрав стве них 
рад ни ка пре по зна је те као при о ри тет, 
без обзи ра на то што је осни вач Дома 
здра вља Покра јин ска вла да, а не 
општи на. Коли ко сте ула га ли у здрав
ство у прет ход ној годи ни?
– Не можемо средства да чекамо од

виших нивоа власти. Набавили смо три
новасанитетскавозилазаХитнуслужбу,
три путничка возила за теренску службу
Дома здравља и два комби возила за
Црвеникрст.Тојевеликидоприносздрав
ству.Свакисанитетсмоопремилисанео
пходноммедицинскомопремом, уредили
смопросторзавакциналнипунктсасвом
неопходномопремом...Ововремејепока
зало колико су битна улагања у здрав
ственисистемимићемостимнаставити
уконтинуитетуиунаредномпериоду.

Докле се сти гло са рекон струк ци јом 
водо вод не мре же? То је пита ње које 
зани ма мно ге сугра ђа не.
–Почела је реконструкција водоводне

мрежеунеколикоулицауНовојПазовиу
индустријској зони у Новој Пазови и у
току језаменастареводоводнемрежеу
Белегишу  после више од 50 година. У
претходномпериодусејакомалорадило
натоме,амисмоовегодинедостаради
ли у овој области. Изградња водоводне
мрежеуВојкисерадипофазама.Наста
вићесазаменомазбестнихцевинацелој
територијиопштине.Уређујемоместопо
место, и мислим да ћемо ускоро све
довестиустањекојеодговаравременуу
комеживимо.

Вели ки про је кат изград ње кана ли за
ци о не мре же је почео. То је зах те ван и 
ком плек сан посао. Где се гра ди ло у 
2021. годи ни?

Пут ни пра вац у дужи
ни од 30 кило ме та ра, 

који про ла зи кроз 
вели ки део ошти не, од 
Ста рих Бано ва ца, пре
ко Нове Пазо ве, Вој ке 

до Крње ше ва ца, па 
све до петље Шима
нов ци, биће ком плет
но  рекон стру и сан. Та 
општин ска инве сти ци
ја је вред на 950 мили
о на дина ра. Пот пи си
ва ње уго во ра са изво
ђа чем радо ва оче ку је 

се у јану а ру 2022. 
годи не

Вео ма смо поно сни 
што је ком па ни ја МТУ 
иза бра ла нашу општи

ну, а иза бра ли су је 
због ква ли те та инду

стриј ске зоне. Да би се 
ова фабри ка изгра ди
ла, локал на само у пра
ва је у инфра струк ту
ру уло жи ла око 400 

мили о на дина ра

Вео ма је раз ви јен и обу хва тан 
соци јал ни про грам, дава ња Општи не 
поро ди ца ма и поје дин ци ма сла би јег 
мате ри јал но ста ња. Коли ко и какве 
врсте помо ћи може те да издво ји те за 
ову годи ну?
– Социјална давања су заиста на

високомнивоуисваке годинетуврсте
помоћиповећавамо,каоштоиприличи
развијенојопштини.Обезбедилисмопо
једнутонуугљаза1.700породицакоје

живеуматеријалнојоскудици.Тачније,
за1.100породицапримаоцасоцијалне
помоћии600породицасасамохраним
родитељима, пензионере са ниским
примањима…Честоиздвајамоиједно
кратну новчану помоћ у висини од
35.000 динара за оне, који не могу да
плаћајусвојекомуналнеобавезе.Обез
бедили смо и преко 5.000 новогоди
шњих пакетића за децу из угрожених
породица.

Бри га за соци јал но угро же не
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–Настављасеизградњаканализацио
немреже,аускоросеочекујеисанација
колектора између Старе и Нове Пазове,
којаморадабудезавршенаунареднедве
године.Ми смо ушли у пројекат „Здрава
Србија“,којиједржавапотписаласакине
ским компанијама у оквиру којег ће се
радити канализација вредности око три
милијардеевра у 60општинаи градова.
Ми ћемо радити капитални пројекат
изградње стотине километара канализа
ционе мреже у Старој и Новој Пазови,
СтаримиНовимБановцимаитојепроје
катвредан66милионадинара,заједноса
изградњомпречистачаотпаднихвода.До
1.мартатребадасезавршиизрадапро
јектнедокументација,аизградњабитре
бало да почне у летњим месецима.
Наслеђен проблем попуцаног колектора
измеђуСтареиНовеПазовеудужиниод
око три километра, већ смо почели да
решавамо, јер су у 2021. години почели
радови на првом километру средствима
Републичкевладе,апочелисмоодЖеле
зничкестаницеуНовојПазови.

Ула же се и у област кул ту ре, у адап
та ци ју посто је ћих обје ка та, а у наја ви 
су и изград ње обје ка та кул ту ре у неким 
мести ма. По чему ће се пам ти ти 2021. 
годи на, када је ула га ње у кул ту ру у 
пита њу? 
–Настављенојесарадовиманаобјек

ту Дома културе у Новој Пазови. Након
првефазерадова,која јеподразумевала
израду пројекта санације, у оквирудруге
фазе завршена је комплетна изградња
кровног покривача са термо и звучном
изолацијомповршине600квадрата.Извр
шено је извлачење влаге из објекта и
постављена додатна заштита зидова,
водоводнаиканализационамрежајеком
плетно замењена новом.Могу да кажем
дасунакон40 годинаурађениновитоа
лети.УБелегишућемоградитиДомкул
туре,ускороследиизрадапројектнедоку
ментације, а у Голубинцима ћемо стару
спортскухалуадаптиратиуДомкултуре.
Планирасезаменаседиштаупозоришној
салиуСтаројПазови,неопходнепоправ
кеуВојки,СтаримБановцима.

Поред кул ту ре, и вели ког бро ја дру
шта ва и удру же ња која раде кон ти ну и
ра но и пости жу зна чај не  резул та те на 
број ним так ми че њи ма, и спор ти сти су 
вео ма успе шни. Локал на само у пра ва 
ула же и у ову област, а коли ко сте Ви 
задо вољ ни резул та ти ма?
– Мој фокус је на изградњи објеката,

посебно за школски спорт и могу да
кажемдасваканашаосновнашколаима
фискултурну салу урађену по високим
стандардима. Исто тако, и клубовима
стварамо одличне услове, почев од
спортскихстадиона,сала...У2022.годи
ни треба да се заврши спортска хала у
СтаримБановцима, једанвеликиобјекат
итребадабудезавршенаушколскасала
уНовојПазови,аупланујеиизрадапро
јектне документације за халу у Старој
Пазови.На  буџету општине је преко 70
клубова,аОпштинасетрудидасестворе
добриусловизарадсвих,улажеуизград
њу и опремање објеката, тако да се на
годишњем нивоу за подршку спорту
издвајапрекомилионевра.

Зден ка Кожик

ВОЈ КА

Паке ти ћи за децу
са Косо ва и Мето хи је

Чланови Ученичког парламента
Основнешколе „МиланХаџић“изВојке
су, у жељи да усреће и обрадују своје
вршњаке на Косову и Метохији, пред
ложили и организовали хуманитарну
акцију прикупљања поклона. По први
путувојачкојшколијепокренутаоваква
акција,аидејасведочиодобримнаме
рама младих људи, каже директорка
Славица Стошић. Наишли су на подр
шку својихнаставникаи свиходељења

одпрвогодосмогразреда,прикупљене
дарове су затим спаковали и направи
лискоростотинупакетића.Пакетићису
крајемдецембраотпремљениуопштине
ЗвечаниЛепосавићнаКосовуиМетохи
ји.Увремепразникарадују сеони који
добијајупоклоне,алииони којидарују,
штосвакакопотврђујуученицишколеиз
Војке,којисууједнозадецузапослених
ушколиприпремилиновогодишњупред
ставу. З. К.

СТА РА ПАЗО ВА

Први посао
за шесто ро мла дих
Шесторо младих људи са високо

школским образовањем, међу којима
има економиста, правника, инжењера и
комуниколога са подручја општине Ста
раПазова,добилоје29.децембра2021.
приправнички уговор у оквиру локалног
програмафинансирањастручногоспосо
бљавањанезапосленихлица–приправ
никаза2021.годину.Упитањујеконкурс
зареализацијупрограмаприправниказа
незапосленалицасависокимнивоомква
лификацијауззаснивањерадногодноса
у трајању од 12 месеци, ради оспосо
бљавања за самостални рад у струци,

који је расписала Општина Стара Пазо
ва у сарадњи саНационалном службом
за запошљавање Филијала Сремска
Митровица.Крајемновембра2021.годи
не,уопштиниСтараПазовабилоје1100
незапослених лица, а тај број  у односу
наистипериодпрошлегодинеумањенје
за23посто,докјеуосталимопштинама
Срематајпроценатмањизатридочети
ри посто.Ово је једна од активних мера
запошљавањамладихпутемкојеОпшти
на Стара Пазова седму годину заредом
реализује пројекат значајан за младе и
њиховубудућност. Д. Г.

ТРА ГЕ ДИ ЈА У ВОЈ КИ
Мушка рац стра дао
при ли ком пада са коња
На дан Божића, у Војки се догодила

трагедијакадајеЈованИ.стар39годи
на погинуо приликом пада са коња.Он
јебиоугрупикоњаника,којитрадицио
нално јашукоњекрозселокадаобила
зе пријатељеи веселе сеБожићу.Оче
вицикажудасекоњзалетеоукаскада
јекоњаниксклизнуосањега.Томприли
ком је паои остаобез свести. Јошпре

доласкаХитнепомоћиприсутнисупоку
шалидагареанимирајуалибезуспеха.
Издахнуојенапутузаболницу.Далије
смртпоследицападасакоњаилисрча
ног удара док је јахао, показаће истра
га.Полицијајеизвршилаувиђајналицу
места.Јованјеизасебеоставиосупругу
идвоипогодишњедете.

З. К.
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ДР АДИЛ ЕЛХАГ, В. Д. ДИРЕК ТОР МИТРО ВАЧ КОГ ДОМА ЗДРА ВЉА

Бор ба про тив коро навиру са 
није завр ше на

Поред тога што је била „епидемиј
ска“, 2021. годинаћемеђумедицин
ским радницима остати упамћена по
томе што су добили ново оружје за
борбупротивкорона вируса,вакци
ну.Токомпротеклегодине,забележе
на су два таласа ковид инфекције,
доминирао је такозвани делта сој, а
ондасепојавиоиомикрон.
–Делтасојдосада јебионајагре

сивнији.Лакосеширио,адавао јеи
тежеклиничкеслике.Ималисмовели
ки број пацијената који су се лечили
одупалеплућа,врлочестоиукућним
условима,јерсуболничкикапацитети
били константно исцрпљени. Такође,
значајновеликбројоболелихсмешта
лисмонавештачкупотпору,односно
дисање преко респиратора, казао је
дрАдилЕлхаг, в. д. директораДома
здрављауСремскојМитровици.
Деветнаестог јануара 2021. године

започетјепроцесимунизацијестанов
ништва.Упрвихпетмесецијевакци
нисанопедесетодстограђана,штоје
спречиломасовнијезаражавање.Тре
нутно је вакцинисанонештовишеод
шездесет одсто Митровчана првом
дозом,авишеодтридесетодстотре
ћомдозом.
–УСремскојМитровицивакциниса

нисуљудисанашетериторије,алии
из још 29 различитих земаља. Међу

њимабилојеидржављанаАргентине
и Филипина. На жалост у четвртом
таласуепидемиједошлоједозаража
вања и вакцинисаних лица. Ипак,
њиховеклиничкесликебилесулакше
у односу на клиничке сликеневакци
нисаних,кажедрЕлхаг.
Током2021.годинедошлоједопро

менеуруководствуДомаздравља.На
чије је чело дошао др Адил Елхаг.
Његовпланједасеунареднојгодини
ставиакценатнамодернизацијуопре
ме у амбулантама, као и замену оне
којаједотрајала.
–ПланирамоданабавимоновеЕКГ

апарате, отоскопе, стерилизатор,
хируршке сетове, а све то са циљем
да здравствена услуга будешто ква
литетнија. Набавили смо возило за
кућнутерапију,аимамоидејуданаба
вимо још једно за поливалентну
патронажу. Добро би нам дошло још
једно санитетско возило за службу
Хитнепомоћи.Упротекладвамесе
цасмообезбедилипрекоРепубличког
завода за здравствено осигурање
четиридефибрилатораитранспортне
респираторе који су такође потребни
за рад Хитне помоћи. Имамо сада и
уређаје који аутоматски препознају
поремећајритмасрцаивршеелектро
шок.ЊихсмопоставилиуМачван
ску Митровицу и Лаћарак, јер су то

највеће амбуланте. То је само део
онога што сада имамо и што ћемо
прибављати,истакаојев.д.директо
раДомаздравља.
Онједодаодајеједанбројлекара

отишаонаспецијализацију,такодасе
усеоскимсрединамапоновосејавио
мањак лекара, који Дом здравља
настоји да преброди запошљавањем
нових.Међутим,натржиштурадатре
нутно нема овог кадра у довољном
броју.Дабисеовајпроблемублажио
лекарисеупућујунапрековременона
радусела,упослеподневнимсатима.
Иако јетренутноактуеланпроблем

епидемије корона  вируса, др Елхаг
упозорава становништво да води
рачунаосвомздрављуиопштемста
њу. Чак 47 одсто пацијената који се
јаве изабраном лекару има повишен
крвни притисак. Поред хипертензије,
нашсаговорниксматрадапостојигло
бална епидемија дијабетеса. Како су
сада снаге медицинских радника
већим делом усмерене на борбу са
епидемијом корона  вируса, због
меразаштитесмањенјеобимпревен
тивних прегледа који су били добра
прилика да се добије комплетнија
слика о општем здравственом стању
грађана, а болести открију у раним
фазама.

Алек сан дра Плав шић

У Срем ској Митро ви ци 
вак ци ни са ни су људи са 

наше тери то ри је, али и из 
још 29 раз ли чи тих зема

ља. Међу њима било је и 
држа вља на Арген ти не и 
Фили пи на. На жалост у 

четвр том тала су епи де ми
је дошло је до зара жа ва ња 

и вак ци ни са них лица. 
Ипак, њихо ве кли нич ке 
сли ке биле су лак ше у 

одно су на кли нич ке сли ке 
невак ци ни са них,

каже др Адил Елхаг

Др Адил Елхаг
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ПРВЕ БЕБЕ У СРЕМ СКО МИ ТРО ВАЧ КОМ ПОРО ДИ ЛИ ШТУ

Даро ви за девој чи це

Овегодинеупородилишту
усремскомитровачкојболни
ци, прва је заплакаладевој
чица.Њу је на свет донела
мајка Дуња Ненадовић из
Руме,1. јануара.Већнаред
ног дана, рођена је и прва
беба са територије Сремске
Митровице, још једна здра
вадевојчица, која једобила
име Наталија. Као једна од
крупнијихбебаутомтренут
куупородилишту,порођењу
јебилатешка3.960грама,а
дугачка51центиметар.
–Супругасеосећаодлич

но,разговаралисмо.Бебаје
добро,азахвалансамГраду
и Болници на свему, рекао
је отац девојчице Наталије
ДушанПетровић.
За прворођену митровач

ку девојчицу у 2022. години
локалнасамоуправајеобез
бедила новчана средства
у износу од педесет хиља
да динара, пакетић и ауто 
седиште за бебу. Дарове су
уручилипредставнициГрада
СремскаМитровица.
–Већ од 1. јануара, поче

лојеспровођењеновемере
подстицања наталитета у

нашој држави, а то је доде
ла 300.000 динара за свако
прворођенодетеупородици,
једнократно, као и паушал
ноувисиниод5000динара,
подсетио је в. д. начелника

Градскеуправезасоцијалну
заштиту и заштиту животне
срединеДраженРиђошић.
Градоначелница Сремске

Митровице Светлана Мило
вановић је том приликом

честиталародитељима.
– Спроводићемо акци

ју подстицања наталитета,
алииповећањабезбедности
нашихнајмлађихсуграђанау
саобраћају,штоподразумева
даћесетокомгодинепочет
ком сваког месеца покла
њати ауто  седишта свим
митровачким бебама рође
ним у претходном месецу,
најавила је градоначелница
СветланаМиловановић.
Током 2021. године у

митровачком породилишту
рођеноје1287бебаито663
дечакаи624девојчице.Тоје
151 беба мање у односу на
2020.годину.
– То су бројеви на које

нашепородилиштеирачуна,
јер смо током 2020. године
порађали жене изШапца, а
забележенјеизначајновећи
бројпородиљаизмигрантске
популације.Тоганијебилоу
2021.години,такодајегоди
нама уназад просечан број
порођајаоко1300,истакаоје
прим.дрДраганМалобабић,
в.д.директораОпштеболни
цеуСремскојМитровици.

А. Плав шић

Дра жен Риђо шић, Душан Петро вић, Дра ган Мало ба бић и Све тла на Мило ва но вић

Дуња Ненадовић из Руме донела је на свет прву 
бебу ове године у митровачком породилишту

Прва беба са тери то ри је гра да Срем ска Митро ви ца је девој чи ца Ната ли ја Петро вић, 
рође на 2. јану а ра
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ЗОЛ ТАН ХЕГЕ ДИШ: „СИР МИ У МАРТ“ ЧИНЕ ЉУДИ

Пре ко 70 кул тур них
дога ђа ја у 2021.
Центарзакултуру„Сирми

умарт“ изСремскеМитрови
цејетоком2021.годинеорга
низовао и пружио подршку
реализацији преко седамде
сет програма у области кул
туре. И поред отежавајућих
околности за рад, уз пошто
вањеепидемиолошкихмера,
усарадњисаГрадскомупра
вомзакултуруиспорт,ради
лосенаафирмацијиствара
лаштва на пољима музике,
глуме, поезије, народне тра
диције.
–Мисмотокомпролећаи

лета, каоизавремеНовем
барскихдана, највишеради
ли.Стриктносмопоштовали
епидемиолошке мере током
трајања културних догађаја.
ОвегодинесмоиСремфолк
фест одржали тако што смо
смањили број фестивалских
дана, па је уместо четири,
трајаодваданасагостимаиз
региона, објаснио је Золтан
Хегедиш, в. д. директора
„Сирмиумарта“.
Јошједанизазовнакојису

наишли запослени у устано
вама културе јесте и велики
бројзаинтересованихзапри
суствовање догађајима, а
мањакпростора.
–Нашставједабивећина

програматребалодасеодр
жинаотвореном.Кадгоднам
временскеприликетодозво
љавајумипокушамодаорга
низујемо догађаје на отворе
ном, барем у лапидаријуму
МузејаСрема,аданеговори
мо о Градском парку, који је
идеалан за догађаје средње
величине. Ту спада иЖитни
трг, који јеодличналокација,
алијекомпликованатехничка
организација, повезивање
струје,сценографијеитехни
ке, а то све и много кошта.
Разговарали смо са Јованом
и Надом Колунџијом, да
токомпролећа,кададозволе
временскеприлике,организу
јемо још један концерт, на
отвореном простору, где
бисмо сместили стотину или
двестотинепосетилаца,каже
ЗолтанХегедиш.
Постојипроблемикадасу

у питању летње манифеста
ције, с обзиром на то да су
временске прилике често не
тако добар савезник. Хеге
дишкажеитодасупоједине

догађајеодгодилиипонеко
ликопута,иакосусезаисте
припремалинедељама.
–Великибројнашихљуди,

сталнозапослених,паионих
којиимајууговоренаодређе
но време, ангажовани су у
организацији вакцинације и
уношења података. Желео
бихдасе захвалимГрадској
управизакултуру,каоикоор
динаторки Канцеларије за
младејернамзаистаизађуу
сусрет када нам је потребан
одређени број људи за при
премупрограма.Самозајед
нупромоцијукњигепотребно
је два дана организације,
односно за прављење деко
рације и постављање сцене.
Нама је минимум четворо
или петоро лица потребно
самоза такавдогађај,дане
помињемо велике концерте

или фестивале који се при
премају и по месец дана,
додајеЗолтанХегедиш.
Током 2021. године „Сир

миумарт“ остварио је сарад
њу са Француским институ
томуСрбији,мрежомоснов
них и средњихшкола, као и
са другим установама култу
ре у граду. У сарадњи са
ствараоцимаизлокалнесре
дине каоштосуМиланКар
даш, Гордана Лукић, Влади
мир Балашћак, бенд „Гем
блерс“идруги,организовани
су програми за едукацију
младих, позоришне предста
ве, књижевне вечери и про
моције књига. Приказане су
традиционалненароднеигре
захваљујући Фолклорном
ансамблу „Бранко Радиче
вић“, одржани концерти уче
ника Музичке школе „Петар

Кранчевић“. Митровчани су
имали прилику да упознају,
гледају и слушају реномира
не уметнике међу којима су
Нада и Јован Колунџија и
Александра Падров. Једна
од изложби која је привукла
највећупажњубилајеиизло
жба експоната „Сирмијум
крозвекове“.Теекспонатесу
на дну Саве пронашли чла
новиРонилачкогклуба„Жута
фока“. Настављен је циклус
поетских програма, а није
изостала публикација Збор
никапесамафестивалапое
зијемладих песника „Машта
иснови“.Грађанисууживали
и смејали се уз представе
које говоре о Срему, певали
са дечјим градским хорови
ма,насвакојодржанојмани
фестацији.

Алек сан дра Плав шић

У сарад њи са ства ра о ци ма из локал не сре ди не као 
што су Милан Кар даш, Гор да на Лукић, Вла ди мир 
Бала шћак, бенд „Гем блерс“ и дру ги, орга ни зо ва ни су 
про гра ми за еду ка ци ју мла дих, позо ри шне пред ста ве, 
књи жев не вече ри и про мо ци је књи га

Зол тан Хеге диш
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Про сла вљен Божић
широм Сре ма

Божић је прослављен у свим право
славнимхрамовиманатериторијиСрема.
Обележавањенајвећег хришћанскогпра
зника уСремскојМитровици је започело
6.јануара,поделом1500бадњака,којеје
обезбедило Јавно предузеће „Национал
нипаркФрушкагора“.Бадњакесуприпре
мила стручна лица, користећи гране са
старијихкрошњихраста,каконебидошло
до уништавања младих стабала. Према
речима заменика градоначелнице Срем
скеМитровицеПетраСамарџића,смисао
празника јесте даривање, али и прилика
дасеговориозаштитииочувањуекоси
стема.
На Бадње вече у Храму Светог Дими

трија,паљењубадњакајеприсуствовала

градоначелница Светлана Миловановић,
којајеграђанимачеститалаБожић.
– Желим да сви наставимо да идемо

хришћанским путем, којим смо кренули,
поручилајесуграђанимаградоначелница
СветланаМиловановић.
ПредседницаОпштинеРума, Алексан

дра Ћирић, паљењу бадњака је прису
ствовалаухрамуСаборсрпскихсветите
љауРуми.АлександраЋирићјесуграђа
нимачеститаланајрадоснијихришћански
празник.
Председница Ћирић је истакла да су

дошли  да обележе празник у храму
Сабор српских светитеља, јер су из
општинског буџета издвојена значајна
средства за изградњу парохијског дома,

Оби ла зак хра ма у Руми пре литур ги је

Бад ње вече у Срем ској Митро ви ци 

Све тла на Мило ва но вић 

Паље ње бад ња ка у Ога ру
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Паље ње бад ња ка у Бео чи ну (Фото: Исмет Аде мов ски)

којисеналазиуоквируовогхрама.
– Општина је издвојила 3,8 милиона

динаразањеговуизградњу,апренеколи
когодинајеучествовалаиделомуизград
њисамогхрама.Мижелимодапокажемо
суграђанима да смо ту, да помажемо
живот грађана у свим сегментима, не
само да улажемо у привреду, екологију,
културу,већидачувамосвојуверуитра
дицију, чувамо своје обичаје. Очување
вереитрадицијејенајбитнијезаопстанак
једног народа – рекла је Александра
Ћирић.
Тихомир Стојаковић, председник

ОпштинеИриг,Бадњевечепрославиојеу
цркви посвећеној Светом Николи са
мештанима Нерадина, док је Миодраг
Бебић, заменик председника Општине
присуствоваолитургијиипаљењубадња
ка у цркви Светог Јована крститеља у
Врднику.
Свечано је било и у инђијском Храму

Ваведења Пресвете Богородице. Након
полагања бадњака и литургије, председ
никОпштинеИнђијаВладимирГак,чести
таојеБожић.
– Мојим драгим суграђанима и свим

људима који славе, честитам Божић, да
славећи рођење господа Исуса Христа

свакооднасусебиизродибарједноново
праштање,једноновопомирењеијошјед
нушансуонимакојисусеогрешилионас,
нашнародилидржавупоручиојеГак.
ОкупљенимвернициманаБадњевече

у Храму преноса моштију Светог оца
Николаја уОгару најлепшежеље упутио
јеипредседникОпштинеПећинци,Сини
шаЂокић.

–Божићнипразницисувремекадатре
ба да будемо једна велика породица,
породицакојачуваинегујетрадиционал
невредности,начијимтемељимагради
мобољуиуспешнијубудућност,поручио
јепредседникЂокић.
Грађани су Божић прослављали и у

Беочину,СтаројПазови,Шиду,свимсрем
скимселима. Е. М. Н.

Паље ње бад ња ка у Врд ни ку

Вла ди мир Гак на литур ги ји у инђиј ском Хра му Ваве де ња Пре све те Бого ро ди це

Зоран Семе но вић на паље њу бад ња ка у Шиду
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ЛАЋА РАК

Један паке тић
– један осмех

У оквиру пројекта „Један пакетић –
једаносмех“,28.децембраподељеноје
окодвестотиненовогодишњихпакети
ћа деци из Лаћарка у просторијама
меснезаједнице.
–Размишљаласамкомебихмоглада

помогнем кроз хуманитарну акцију и
пронашлаУдружењесамохранихроди
теља, затим сам им се обратила и
дошло је до сарадње. Прикључио нам
се велики број донатора, којима смо
веома захвални, нисмоочекивалиова
кав одзив. Пакетиће су обезбедили и
људиизнашеоколине,алиинекеком
паније, рекла је Јелена Николић из
Бачинаца,иницијаторовеакције.
Удружење самохраних родитеља

постоји две године и активно се баве
проблемима деце, нарочито оних чија
суправаугрожена.
–Решилисмодасеокупимоповодом

поделе пакетића деци самохраних
родитеља,социјалноугроженихирасе
љенихлица.Овојепрвипутдаоргани

зујемо поделу пакетића, а дошао је и
ДедаМраз,штојемалишанимапосебно
важно,истаклајеМиленаБогосавациз
Удружења самохраних родитеља у
Лаћарку.
ГрадоначелницаСремскеМитровице

Светлана Миловановић рекла је том
приликомдасуосмесинајмлађихнајва
жнији и да ће увек пружати подршку
таквимакцијама.
–Локалнасамоуправавећнизгодина

сарађује са овим удружењима и подр
жава их у њиховом раду. Приључили
смосеовојлепојакцијиидрагонамје
да можемо да усрећимо најмлађе,
рекла јетомприликомградоначелница
СветланаМиловановић.
Упројекту су учествовалиУдружење

самохранихродитеља„Борбазаправа“,
Удружењеизбеглихиинтернорасеље
нихлица,социјалноугроженихинацио
налних мањина „Будућност“ и Удруже
ње прогнаних и угрожених „Право на
живот2“. А. Плав шић

ОПШТА БОЛ НИ ЦА
Дона ци ја Деч јем оде ље њу
Дeчjeм oдeљeњу Oпштe бoлницe

Срeмскa Mитрoвицa уручeнa је врeднa
дoнaциja – поклон  кoмпaниje „Cooper
Standard“,кojaвeћдугинизгoдинaуспeш
нoпoслуjeуСрeмскojMитрoвици.Рeчje
o130чaршaфaиjaстучницaрaзличитих
димeнзиjaи10фрoтирскихнeпрoмoчивих
нaвлaкaнaмeњeнихзaбoлничкeкрeвeтe
у кojимa су хoспитaлизoвaни нajмлaђи
пaциjeнти.  Нajзнaчajниja врeднoст ове
помоћијехумaнoстзaпoслeниху„Cooper
Standardu“,кojитрадиционалноврeдним
дoнaциjaмaпoмaжурaдДeчjeгoдeљeњa.
Oвo oдeљeњe je oд истe кoмпaниje дo
билoикрeвeтзaпoтрeбeзaпoслeних,a

испрeд кoмпaниje, пoклoнe су уручили
ИвaнЂoрђeвићиВлaдимирИлић.
 Вeлику зaхвaлнoст, зa потврђено

приjaтeљствo и дугoгoдишњу спрeм
нoст и жeљу зa пoмoћ нaшим нajлaђим
oбoлeлим сугрaђaнимa, искaзaли су в.
д. дирeктoрa Oпштe бoлницe прим. др
Дрaгaн Maлoбaбић и нaчeлницa Пe
диjaтриjeдрЉиљaнaБaнчeвићсaсaрaд
ницимaитoмприликoмизрaзиливeликo
зaдoвoљствoштojeднaвeликaкoмпaниja
кaквaje„CooperStandard“,усклoпусвoг
друштвeнo – кoриснoг aнгaжoвaњa, нe
зaбoрaвљa Дeчje oдeљeњe митрoвaчкe
Бoлницe.

ПАКЕ ТИ ЋИ ЗА ДЕЦУ
ИРИ ШКЕ ОПШТИ НЕ

500 бес плат них 
паке ти ћа

Уиришкојопштинијенастављенатра
диција поделе новогодишњих пакетића
свим малишанима узраста до 12 годи
насатериторијеовеопштине.Акцијасе
реализујеусарадњиТуристичкеоргани
зацијеилокалнесамоуправе,ауоквиру
манифестације„Новогодишњибазар“.
Упрвадвадана2022.године,заједно

саДедаМразомиопштинскимфункци
онерима,подељено је преко500паке
тића.
 – Захваљујем се Општини Ириг и

спонзоримакојисунампомоглидаобез
бедимопакетиће задецу.Токомнового
дишњих празника, организовали смо и
мањи „Новогодишњи базар“. Због епи
демијске ситуације, заједно саљудима
из организације „Базара“, договорили
смоседанепрекидамотрадицијуида
сходнотренутнимепидемијскиммерама
организујемоједнускромнуманифеста
цију.Великибројгостијупосетиојенаше
изложбенештандовеисвисуизразили
задовољство нашим гостопримством,
храноми пићем– кажедиректорТури
стичкеорганизацијеИригДраганДраги
чевић. С. Џ.

ИРИГ 

Поде ље но
1.000 бад ња ка
ОпштинаИригусарадњисаЈП„Наци

онални парк Фрушка гора” је поделила
грађанима током Бадњег дана 1.000
бадњакаизодговорнесече.Бадњацису
подељениусарадњисамеснимзаједни
цамаИригиВрдник.
Поделабадњакајебилаиприликада

се грађанима упуте лепежеље за овај
највећи хришћански празник. Тако је
председник Општине Тихомир Стојако
вићсвимверницимапожелеодапразник
прославеусрећи, здрављуиблагоста
њу. С. Џ.
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ГагићеваулицауДобринцимајепосле
пола века добила нови асфалтни коло
воз.Оваулицајеафсалтиранасадавећ
далеке 1972. године, а коловоз је због
велике фреквенције саобраћаја, био у
изузетнолошемстању.
Житељи ове улице су добили нови

коловозудужиниодоко800метара,који
јеипроширен.
Председница Општине Александра

Ћирићјеобишлазавршнерадовеитом
приликомистаклада јечулаодмешта
наукаквомсестањуналазиоваулица
уцентруселаисакаквимсепроблеми
маонисусрећуприликомјачихкишаили
снежнихпадавина,билодадођудоцен
траселаилиодудосвојихњива.
–Осећаласамсепостиђенокадасам

точула.Одмахсмореаговалинаапеле
мештана и улица је реконструисана у
рекордномроку. Kаоштосамиобећа
ла,локалнасамоуправаћеулагатикако

у град, такоиусвасела.Свимештани
наше општине треба да осете да живе
у једној од најразвијенијих општина у
Србији–реклајеАлександраЋирић.
То је и почетак реализације оногшто

је најављено приликом усвајања ового
дишњегбуџета,атоједаћесеакценат
ставитинаулагњаусела.
Бићезадовољенеприоритетнепотре

беусвакомселу.Урадићесеоноштоим
је најпотербније, јер се улагњем у села
парктичноулажеуцелуопштину.
–Договорилисмосесасвиммесним

заједницама да нам у писаној форми
доставе захтевешта јенајвећиприори
тетдасеусвакомселуурадиинаоснову
тогаћемоправитиселекцију.Свакоће
селодобитионоштоимјенајпотребни
је, да ли асфалтирање улица, уређење
домовакултуре,школе,вртића...–иста
клајепредседницаАлександраЋирић.

С. Џаку ла

ДОБРИН ЦИ

Асфал ти ра на
Гаги ће ва ули ца

Оби ла зак радо ва у Добрин цима

Фото: општин ски сајт

КУД „ЖАР КО ВАЦ“

Годи шњи кон церт
Културно–уметничкодруштво„Жар

ковац“ свечаним концертом одржаним
26. децембра, завршило је успешно
20121.годину.Бројнапубликаунедав
нокомплетнореновиранојвеликојсали
Дома културе могла је да ужива у
наступиматрижарковачкеиграчкесек
ције,узмузичкупратњухармоникепро
фесора Дарка Ђокића, директора
Музичкешколе „ТеодорТошаАндреје
вић“.
Фолклорне групе су се представиле

играма из Јасенице, Димитровграда,
Бујановца,Црноречја,ЦентралнеСрби
је, изворним песмама, а на овом кон
церту су наступили и пријатељи из
РепубликеСрпске–КУД„Церовица“из
Станара.
БиљанаПоповићЈовановић,замени

цапредседницеОпштине,којајепрису
ствовала концерту, је указала да су
управо културно уметничка друштва
важни стубови друштвеног живота у
селима.
Она је истакла и одличну сарадњу

КУД „Жарковац“ са стејановачким КУД
– ом „Бриле“ у чији рад је и активно
укључена.

– Пуно нам је срце после оваквих
концерата,јерсевидиколикојетруда
уложено,коликосусамадецауживала,
башкаоипублика.Залокалнусамоу
праву је част да подржи рад ентузија
ста, јер врло добро знамо колико је
тежакрадусеоскимсрединамаизбог
мањегбројадецеичињеницедадецу
није лако приволети да се одлуче за
фолклор. Као локална самоуправа ми
ћемо подржати рад свих удружења и
датисвојдоприноснеговањутрадиције
иочувањакултурногбогатства–рекла
јеБиљанаПоповићЈовановић.
КУД „Жарковац“ тренутно имаосам

десетак чланова.ПредседницаМарија
Крунић се захвалила свима који подр
жавају њихов рад. Овај годишњи кон
цертјеправатрадицијаиовоје14.пут
дауЖарковцуовакозавршавајукалне
дарскугодину.
–Ипоредпроблемасаепидемијском

ситуацијом,успелисмодаурадимосве
штосмонаумили,уживаласуидецана
сцениимиупублици.Свисубилисјај
ни и дечији и припремни и извођачки
ансамбл, ту је и одлична Ања Табак
којајепевалаизворнепесме.Наравно,
великузахвалностдугујемонашимпри
јатељимаизРепубликеСрпске,којису
маестралнопредставилиигреизсвога
завичаја и сви смо вечерас уживали 
реклајеМаријаКрунић. С. Џ.
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Огрев за нај у гро же ни је
Локална самоуправа је и ове, као и претходних

година,обезбедилаогревзасоцијалнонајугроженије
породице и то у сарадњи саЦентром за социјални
рад.Поделаогревногдрвета језапочела28.децем
браитозабројнеромскепородицеунасељу„Ваша
риште“.
Наравно, дрва ће бити допремљена и осталим

угроженимпородицама,аовегодинејеречоукупно
500породицау градуиселимарумскеопштине.За
набавкуогрева,румскаОпштинајеобезбедилаком
плетанизносод4,5милионадинара.
– Прве количине дрвета делимо у граду, где је и

највећибројпородица,аунареднихнеколикоданасу
ихдобилисвикојисунаспискузаовајвидпомоћи.
ИмамовеликибројпородицаиуНикинцимаиКленку,
а спискове социјално најугроженијих породица смо
сачинили у сарадњи са месним канцеларијама и
координаторкомзаромскапитања.Сваке годинети
списковисеажурирају–кажев.д.директоркаЦентра
засоцијалнирадЈеленаОвцин.
Онаједодалаидајеиспорукапочеламалокасни

јејерзбогвеликетражње.Владанесташицадрвана
тржишту.Прекојавнихнабавкиобезбеђенјеогревиз
Власотинца,асвакодомаћинствоћедобитипокубик
дрва.Уподелуогрева јебилаукљученаиДанијела
Тадић, координаторка Мобилног тима за социјалну
инклузијуРома. С. Џаку ла

Дани је ла Тадић и Јеле на Овцин

Како је и најављивано, после поста
вљања првих камера код затворене
дивљедепонијеуЖарковцу,председни
ца румске Општине Александра Ћирић
је 28. децембра поднела прву кривичну
пријаву против НН лица које је баца
ло отпад поред те затворене депони
је. Камере су снимиле овај прекршај, а
„пала“јеипрвакривичнапријава.
–Управо сампотписалапрву кривич

нупријавупротивННпочиниоца.Поред
свихнаведенихзабрана,мера,молбии
апеладасесмећенебацатамогдему
нијеместо,дасенестварајуноведивље
депоније, упркос свему томе, НН почи
нилацсеоглушиоинедалекоодзатво
рене депоније је бацио отпад. Мора
лисмодареагујемоинадамоседаће

тужилац урадити свој део посла. Овом
меромпокушавамодадодатноутичемо
на свест неодговорних појединаца, јер
морамо да водимо рачуна о животној
средини,асамимтимиоздрављусвих
нас– рекла је тим поводом Александра
Ћирић.
Онаједодаладајезасадаевиденти

ранједанпрекршилац,идасенададаће
сенатомеизавршити.Видео–надзор
је постављен и на затвореним дивљим
депонијамауКленкуиПутинцима.
– Позивам  свељуде који виде неки

прекршај да реагују, биће отворени
контакт телефони, да се сви укључе у
заштитуживотнесрединепоручилаје
председницаАлександраЋирић.

С. Џаку ла

ЗАШТИ ТА ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ У РУМИ

Кри вич на при ја ва 
про тив НН лица

Александра Ћирић

РУМА

Ста ри ји мушка рац 
стра дао у пожа ру
УпожарукојијеокоподневанаБожић

избио у једном стану у згради у самом
центру Руме, живот је изгубио власник
Ђ.С. Стан се налази у згради у Улици
Вељка Дугошевића 175. Према незва
ничниминформацијама,комшијесупри
јавиле пожар, а пристигле ватрогасне
екипесууспеледаспречедасепожар
проширинаосталестанове.

Нанесрећу,помоћинијебилочовеку
који је живео у том стану, а реч је о
мушкарцу старијем од 80 година, како
кажу његове комшије. Станари су и
раније имали проблема са овим чове
ком који је годинама сакупљаоотпади
гомилао гаустану.Поредпроблемаса
смрадом, у протеклихнеколико година,
он јеотпадпочеоидапалиустану,па
суватрогасцидолазилиираније.Међу
тим, овај пут човеку није било помоћи,
јерсе,преманезваничниминформаци
јама,угушио.

С. Џ.
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Поде ла бад ња ка 
гра ђа ни ма

АктивистиифункционериОпштинског
одбораСрпскенапреднестранкеуРуми
су и ове године наБадњидан на Град
скомтргуделилибадњакеграђанима.
–Овојетрадиционалнаподелабадња

каусусретнашемнајрадоснијеминајве
ћем хришћанском празнику –  Божићу.
Изашли смо јутрос на Градски трг да
поделимо бадњаке нашим суграђанима
узжељедапрославеБадњиданумиру
и радости са својим породицама и тако
дочекају најрадоснији хришћански пра
зникБожић–реклајеАлександраЋирић,
чланицаИзвршногодбораСНС–а.

С. Џаку ла

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Ново го ди шњи
кон церт 
РумскиКултурницентар„БранаЦрнче

вић“ организовао је Новогодишњи кон
церт који је одржан 26. децембра на
камерној сцени. Катарина Филиповић,
директорка Културног центра, истиче да
је жеља те установе, као организатора
концерта,биладаприкажууправонајта
лентованије певаче из наше средине.
Пробесутрајаледвамесеца,апосетио
циовогбесплатногконцертасумоглида
видеи чују ималу ЈовануРадонић, коју
достањих зна вероватно јошиз „Пинко
вихзвездица“,гдејеималаизузетноуспе
шнусезону.
–Јованајенедавнонаступаланадеч

јем „Еуросонгу“ у Паризу, где је заузела
13.место.Учеснициовогконцертасузаи
старођениталенти,ајаморамдакажем
да јепоследужевремена, оваустанова
желеланештодаурадизасвојесуграђа
не и организује овакав концерт. Инспек
торБлажа,којијепостаопријатељнашег
града, радо се одазвао позиву да буде
водитељ овог нашег Новогодишњег кон
церта–кажеКатаринаФилиповић.
Такосегодина,којунећеможелетида

поновимо,кадајеоваустановакултуреу
питању завршила лепим концертом и
лепоматмосфером.
НатупилисуНађаБоровић,АњаТубић,

Јована Радонић, СнежанаМилошевић и
Марија Ратанчић, а њих је пратио КЦ
Бенд у саставу Владимир Дамјановић
гитара,НенадВукелићбасгитара,Алек
са Страјин клавијатуре, Филип Марлог
кахон.Водитељконцертаичовек који је
свакакодопринеоједнојопуштенојатмос
ферибиојеИнспекторБлажа.
 С. Џ.

РУМА: ПОДЕ ЛА НОВО ГО ДИ ШЊИХ ПАКЕ ТИ ЋА

4.000 паке ти ћа
за сву децу

Челници румске општине су одлу
чили да се крајем прошле године
обезбеде новогодишње пакетићи за
сверумскемалишанеузрастаодјед
недо10година.Поделапакетићаје
започела у Грабовцима 28. децем
бра, а окончана је на Бадњи дан у
МалимРадинцима.
Током тог периода, председница

Општине са сарадницима је обишла
сва села румске општине и са Деда
Мразомучествовалауподелипакети
ћамалишама,којису,заузвратпри
премилизасвојегостепригоднепро
граме.
Локалнасамоуправајеобезбедила

преко4.000пакетића,анајављеноје
даћеоваакцијаиубудућебитиорга
низована.
– Овом данашњом активношћу у

МалимРадинцимазавршавамонашу
акцију,којусмопрвипутпокренули,а
надамоседаћемојеидаљенаста
вити у још већем броју. Циљ нам је
био да обрадујмо све малишане и
веомами је драгошто у сусрет нај
радоснијем хришћанском празнику
завршавамо поделу пакетића. Нема
већегбогатстваодтогадаизмамимо
дечијиосмехизатонепостојицена,
нитивећиуспех.Мисмоуправоовом
акцијом то постигли, да обрадујмо
нашенајмлађесуграђанеидањихо
вимродитељимапокажемодабрине
моодециидаулажемоунашубудућ
ност–истаклајеАлександраЋирић.
Онајеподсетиладасуовомакци

јомобухваћенасвадецасатеритори
јеопштине,независноодматеријал
ногстањањиховихпородица.
Подела пакетића се реализовала

уз помоћмесних заједница,Одеље
ња друштвених делатности, Дома
здравља, прешколских и школских
установа како би се утврдио тачан
списак деце која испуњавају услове
заовепакетиће.
Председница румске Општине

АлександраЋирић,председникСкуп
штинеопштинеРумаСтеванКоваче
вићизаменицапредседницеБиљана
Поповић Јовановић,  присуствовали
суиподели35новогодишњихпаке
тића у Дневном боравку за децу и
младесасметњамауразвоју.
–Дневниборавакнесметанофунк

ционише дуги низ година и ми, као
Општина им помажемо у том раду.
Поред наших редовних дужности,
према функционисању Дневног
боравка, трудимо седаимна сваки
начин, приликом празника и у дру
гимпригоднимприликама,улепшамо
дан,даимулепшамобораваковдеи
уопштењихов живот – рекла је том
приликомАлександраЋирић.
Бранислав Павић, директор Уста

нове за пружање услуга социјалне
заштите „Солидарност“, захвалио се
на обезбеђеним пакетићима и исза
каодајеитопоказатељдаовауста
новаимапунуподршкулокалнесамо
управе.

С. Џ.

Паке ти ћи у Днев ном борав ку
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КОН ЦЕРТ НА ГРАД СКОМ ТРГУ У РУМИ

Румља ни доче ка ли 2022. годи ну

РумљанисууНовугодинуушливели
кимконцертомнаГрадскомтргуитоје,
послевишегодишњепаузе,првиконцерт
који јеорганизован31.децембра.Весе
лаатмосферајеобележиладочекНове
године,адатакобудепостаралисусе
МиаБорисављевић,ИванМилинковићи
БојанГрујић,доквремепопоноћибило
резервисанозаљубитељеелектронског
звука.
Новогодишње дружење са бројном

публиком започео је Иван Милинко
вић, који је годинамабиосолиста групе
„Легенде“,аливећтригодинаимасвоју
солистичку каријеру.Иван јебиоичест
гост у Руми, на концертима групе са
којом је наступао. Изразио је задовољ
ствошто извођачима и публици иде на
рукулеповреме.
На наше питањешта очекује у Новој

години,шта да се промени, он је иста
каода,аконеможетенештопаметнода
изнедрите,ондаслушајтепаметнељуде.
–Једнаумнаглавајерекладанемора

ништадавамдонесеНовагодина,само
давамнеодузима.Адовољносмосве
сни ситуације да се потрудимо свако

за себе, најбоље што можемо. Да нам
ништанеодузме2022.година,јермного
једрагихљудиотишло,познатихинепо
знатих–кажеИван.
Онједодаодасевечераспеваусла

вуживотаидобреенергије,јерсуљуди
жељниовихнаступанесамозбогмузи
ке,негозбоглепестранеживотакојисе

зовемузикакојасветчинилепимместом
заживот.
–Свештојебило,требаданасосве

сти да имамо више саосећања и емпа
тијеионогаштосезовеосећањепрема
особи преко пута нас. На тај начин ће
намбитибољеикаодруштвуикаопоје
динцима.Аздравље јенапрвомместу,
то је једини предуслов да можете да
функционишете.Мојажељаједасачува
теискреносмехиживотнурадост–одго
вориојеИванМилинковић.
После концерта, председница румске

ОпштинеАлександраЋирић,захвалила
сесвимграђанимакојисудошлинакон
церт,даулепшајуововече.
–Свимабихпожелелапуноздравља,

пуноуспеханаличномипословномпла
ну. Да предстојеће празнике проведете
сасвојимпородицамаурадостиимиру,
као и да се одморите за наредну годи
ну која је пуна изазова и пуна нових и
лепихрезултата–поручила јеАлексан
драЋирић.
Општина Рума ће организовти и тра

диционални дочек православне Нове
године. С. Џаку ла

Алек сан дра Ћирић

Иван Милин ко вићМиа и Бојан

Румља ни на кон цер ту
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ОЖИ ВЉА ВА ЊЕ СЕЛА

Још две куће за мла де 
из пећи нач ке општи не

По конкурсуМинистарства за бри
гуоселу,упећиначкојопштиниотку
пљенесујошдвекућезамладекоји
желедаживеуселу.Заоткупкућеу
Карловчићу Министарство је Ивици
Марковић и Данијели Хафеле одо
брило 1.191.074 динара, а за откуп
куће у Огару Николи Саватићу над
лежно министарство је обезбедило
1.036.867динара.Овимдвемапоро
дицама живот се мења из корена и
Нова година ће за њих бити нова у
свакомпогледу.
ИвицаиДанијеласасвоједвећер

кице Зорицом и Хеленом живе као
подстанари у Пећинцима. Како је
рекаоИвица,кућауКарловчићусти
глајеуправичас,јеркиријанијемали
удар на уштеђевину, а друга срећна
околност јештоима јошмногофир
миу пећиначкој општини те сенада
даћевећпослепразника,саусеље
њемукућууКарловчићустићиинови
посао.
– Случајно сам сазнао за конкурс

Министарства,азатимсамуОпшти
ни добио потребне инструкције и
помоћ у прикупљању документације
ииспалојесвесавршено,јерјекућа
стигла у прави час. Важно ми је то
штоимамодвориштеибашту,такода
ћемомоћизадецусопственимрадом
даобезбедимодомаћајајаипилиће,
каоиздравоповрће.Волимпољопри
вредуинадамседаћемоудогледно

време моћи да обезбедино бар два
–три јутраземље јер– јасамодра
сто на селу и не могу да замислим
животуселубезсопственепроизвод
њехране,иаконамеравамдарадим
унекојфирми,каоштосамидосада
радио.ВеомасамзахваланОпштини
Пећинциштонамјепомоглададође
модосвогкрованадглавомрекао
намИвицаМарковић.
НиколаСаватић изБрестачаживи

упородичној кућиивеома јесрећан
штоћеу2022.годинидасепреселиу
својукућууОгаруидатамозапочне
нови,лепшиживот.
–Садакадсамсеконачноскућио,

могудамислиминаженидбу.Свеје
лакшекадачовекимасвојдом.Јесам
живеоупородичнојкући,алиипакје
узаједници,чакиаковладаслогакао
штојеслучајумојојпородици,много
тежезасноватисвојупородицуиорга
низовати живот онако како желиш и
замишљаш да је добро. Свако воли
дабудесвојнасвомеидаимапуну
слободу.ДопадамисеОгар,лепо је
томестоимирно,свејеблизуаопет
нема те гужве као уПећинцима или
Шимановцима на пример. Заиста ће
тобитимојновипочетак–казаонам
јеНикола.
Подсећамо, конкурс је расписан у

јулупрошлегодине,адосадасеску
ћило пет младих породица из пећи
начкеопштине.

Ивица Марковић и Данијела Хафеле

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ 
„СУНОКО“

Лаптоп рачунари
на поклон
Компанија „Суноко“,чланицаМКГру

пе,дониралаје29.децембра30лаптоп
рачунара Општини Пећинци намење
них основним школама на територији
општине. Уручењу донације су испред
компаније Суноко присуствовали Сло
бодан Кошутић, директор компаније, и
БраниславБогдановић,техничкидирек
торПроизводногцентраПећинци,доксу
испредОпштинеПећинциприсуствова
липредседникСинишаЂокић,директо
рисветриосновнешколеиначелница
пећиначке Општинске управе Драгана
Крстић.
Председник Ђокић се том приликом

захвалио на донацији и нагласио зна
чајдруштвеноодговорнихкомпанијаза
развојлокалнезаједнице.
–ОпштинаПећинципоследњихгоди

на изузетно велика средства улаже у
образовање, а друштвено  одговорне
компаније, попут компаније „Суноко“,
дајусвојдоприносстратешкомциљуда
децаизнашеопштинедобијуусловеза
образовањекаквеимајуњиховивршња

ци у много већим срединама. Поред
улагањауобновуиизградњу,Општина
Пећинцијеулагалазначајнасредстваи
у опремање образовних објеката. Тако
смоупоследњихнеколикогодина,упра
во уз подршку друштвеноодговорних
привредника, опремили информатич
ке кабинете у свим школама на нашој
територији, чиме смо омогућили да
наша деца у стицању образовања иду
у корак с временом – изјавио је пред
седникЂокићиистакаодајесвевише
компанија спремних да део остварене
зараде донирају за унапређење квали
тетаживотаналокалу.
Како нам је рекаодиректор компани

јеСунокоСлободанКошутићсобзиром
да се једна одњиховихфабрика нала
зиуправоуПећинцима,одлучилисуда
поклоне30лаптопрачунарапећиначким
основнимшколама.
УимеОсновнешколе“ДушанВукасо

вићДиоген”изКупиновадонацијујепри
мио директор ове образовне установе
ЗдравкоОбренић, који је томприликом
рекаода савременошколство подразу
меваисавременестандарде.
По10лаптопрачунараурученојеОШ

„Слободан Бајић Паја” Пећинци, ОШ
„ДушанЈерковићУча”ШимановцииОШ
„ДушанВукасовићДиоген”Купиново.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

За локал ни раз вој и обра зо ва ње 
пре ко 700 мили о на дина ра
На 12. седници Скупшти

не општине Пећинци, одр
жаној у уторак 28. децембра,
одборници су усвојили одлу
ку о буџету општине Пећин
ци за 2022. годину. Како је
образложио помоћник пред
седника Општине Пећин
ци Дејан Живановић, укупан
износ буџета, приходи и при
мања, расходи и издаци, је
1.848.510.774 динара, што,
како је рекао, значи да је
буџетуравнотежениданема
нисуфицитанидефицита.
– Буџет је урађен на про

грамскимпринципимапоупут
ствуМинистарствафинансија
уз сугестије Сталне конфе
ренције градова и општина
(СКГО),Националнеалијансе
залокалнииекономскиразвој
(НАЛЕД)иуњегасууграђени
програмски принципи, функ
ционалнипринципиипринци
пи родно одговорног буџети
рања.Штосесаместруктуре
буџета тиче, за локални еко
номски развој – капитални
пројекти који ће битифинан
сирани из општинског буџета
у2022.години,бићеиздвојено
314.000.00динара,уштанису

укључени трансфери других
нивоавластикојићенакнадно
битиукључиваниубуџет,како
средства буду пристизала.
За заштиту животне среди
не опредељено је 42.000.000
динара,гдесуукључениукла
њањедивљихдепонијаисви
други фактори који се тичу
заштите животне средине,
док језасаобраћајисаобра
ћајну инфраструктуру издво
јено скоро 74.000.00 динара.
Када је реч о предшколском,

основношколском и средњо
школском образовању, биће
издвојенооко420.000.00дина
ра.Такође,78.000.000динара
биће издвојено за социјалну
и дечју заштиту, и 28.000.000
динара за примарну здрав
ственузаштиту–образложио
јепомоћникЖивановић.
Он је уједно најавио да ће

почетком наредне године на
званичној интернет презента
цији Општине Пећинци бити
објављенграђанскибуџет,који

ћебитипресвегаприлагођен
грађанима, поједностављен и
потпунотранспарентан.
– Грађански буџет ће бити

урађенуPowerPointпрезента
цији,ионћебитиприлагођен
просечно образованом чове
ку.Наврло једноставан, кон
цизанипрецизанначинбиће
саопштеношта је буџет, које
су основне функције буџета,
штасеизбуџетафинансира,
изкојихизворасефинансира,
који део пореза на доходак,
пореза на имовину, других
некихприходалокалнесамо
управе иду у одређене про
јекте и слично. Тако да, што
се тиче транспарентности
буџетаонаћебитиупотпуно
стииспоштована–изјавио је
Живановић.
Након што је, због остав

ке коју је поднео, утврђен
престанак мандата Милану
Степановићу, одборници су
донели одлуку о потврђива
њу мандата Маријани Панић
ВидаковсалистеАлександар
Вучић–Занашудецу.
Одборници су усвојили и

програмерадаза2022.годину
јавнихпредузећаиустанова.

Дејан Живановић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: АПЕЛ ГРА ЂА НИ МА ДА НЕ УНИ ШТА ВА ЈУ ЈАВ НУ ИМО ВИ НУ

Оште ће ња у ново о тво ре ном
јав ном тоа ле ту
Несавесни грађани гра

фитима су оштетили зидове
и врата јавног тоалета, који
се налази у центру Срем
ске Митровице. Надлежни
претпостављају да је штета
начињена током празника.
Сигурноснекамересупоста
вљене испред јавног тоале
та,тенијемогућеидентифи
коватипочиниоце,собзиром
на то да јештета настала у
кабинама објекта. Поводом
немилог догађаја, надлежни
суупутилипорукуграђанима
да не уништавају јавну имо
вину.
– Заједнички уложеним

средствима смо отворили
јавнитоалет,назахтевнаших
грађана.Желимо да скрене
мопажњукорисницимадасе
понашају одговорно како би
нам овај објекат трајао што
дуже. Начињена штета ће
бити санирана, али потреб
ноједасеграђанидомаћин

ски опходе према заједнич
кој имовини, истакао је в. д.
директора Туристичке орга
низацијеСремскаМитровица
ДушанДрча.
Подсећамо,јавнитоалетје

пуштен у рад 27. децембра
прошле године. Митровча
нисугласализатајпројекат
у оквиру партиципативног
буџетирања, које спроводи
локална самоуправа, а гра

ђаниимајуприликудаодабе
руонај пројекат за којисма
трају да је најпотребнији за
квалитетнији живот у граду
наСави.

А. Плав шић

Душан Дрча Начи ње на ште та у јав ном тоа ле ту
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Основнашкола„СлободанБајићПаја”
из Пећинаца је организовала пројекат
„Слатки караван” заједно са Омладин
ском хуманитарном организацијом „Ује
дињена Србија” и Архијерејским наме
сништвом пећиначким, а циљ акције је
посетаиподелановогодишњихпакетића
децинаКосовуиМетохији.
Током протекле недеље, волонтери

Омладинске хуманитарне организације
преузели суиз пећиначкеосновнешко
леприкупљењеновогодишњепакетиће,
а по речима директорке ове образовне
установе Милијане Срдић, пакетићи би
требалодастигнудомалишананаКосо
вуиМетохијидоправославнеНовегоди
не.
–Акцијусмозапочелиуновембрукада

смо имали част да у нашој школи уго
стимо представнике хуманитарне орга
низације „УједињенаСрбија“Валентина
ПоповићаиСрђанаВукашиновића, који
сусаученицима,члановимаПарламен
та школе спровели радионицу на тему
„Мањепознатисрпскидобротвори“.Кроз
презентацијуирадугрупамаученицису
билимотивисанидаисамидајудопри
носиприкључесехуманитарнојакцији,
алиидаосмислеиспроведуинекедру
геакцијеусвојојзаједницикакобипомо
глидругима.Данассмозатворилиједан
кругпомоћи,исвештосмозаједничким
снагамасакупилии спаковалиуоблику

новогодишњих пакетића, кренуло је пут
дечице на Косову и Метохији – рекла
је Срдић, и додала да је захваљујући
вероучитељима школе Ани Душанић и
СлавишиГрујићу,акцијадобилаишире
размере, па су се прикључиле још две
школе  ОШ „23. октобар“ Голубинци и
ОШ„ДушанВукасовићДиоген“изКупи
нова, као и хуманитарци из Инђије на
челу са професором Природно мате
матичког факултета у Новом Саду др
ПетромМарковићем.
Оснивач хуманитарне организације

„УједињенаСрбија”ВалентиноПоповић
рекаонам једасеакција “Слаткикара
ван”реализујепоблагословуманастира
ХиландариузподршкуВладинеканце
ларијезаКосовоиМетохију.
– Пре свега одушевљен сам одази

вом наших суграђана из Пећинаца који
су учествовали у хуманитарној акцији
Слаткикараван.Овојепетагодинакако
радимозаједносаОШ„СлободанБајић
Паја” и Српском православном црквом
из Пећинаца на добробит и на радост
малишана на Косову и Метохији али и
малишана који живе у Книну, Пакрацу,
Кистањама, Бујановцу, Дрвару, Кумано
вуимногимдругимместима.Суграђани
и пријатељииз општинеПећинци пока
зали су огромну спремност да помогну
онимакојимајепомоћпотребна–казао
јеПоповић.

ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА

Слат ки кара ван
за мали ша не са КиМ

Слатки караван кренуо из Пећинаца

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ 
По моћ за ђаке са 
Косо ва и Мето хи је
Председник Општине Пећинци Сини

шаЂокићборавиоје25.и26.децембра
удводневној посетиопштиниЛепосавић
на Косову и Метохији, заједно са пред
ставницимајошдеветградоваиопштина
изВојводине и централнеСрбије.Ово је
другапосетапредседникаЂокићаКосову
и Метохији у последњихнеколико месе
ци,апоњеговимречима,поредподршке
нашемнародуусрпскимопштинама,увек
јепосебаносећајпомоћимладимљудима
идеци,јерсуонинештонајвреднијешто
нашнародима.
–Онисунајмлађичуваринашегнацио

налногидентитетанаКосовуиМетохији.
Иуправозатојеизузетноважнода,поред
подршке коју пружају председник Репу
блике Александар Вучић и Влада Репу
блике Србије, подршку пруже и локал
не самоуправе из централне Србије и
Војводине, јер свако од насможе спрам
својих могућности не само помоћи, него

иусрећитидецуимладе,предкојимасу
бројниизазови.ЗатоћеОпштинаПећин
ци наставити да помаже ђаке и студен
те, како би им олакшала стицање зна
њаиулепшалаодрастање–нагласио је
председникЂокић, и додао да су током
прошле посете награђени најуспешнији
студентисалаптопрачунарима,атоком
овепосетенаграђенасудецабез једног
илиобародитељаидецаизвишедетних
породицаслабијегматеријалногстања.
У име пећиначке локалне самоупра

вепредседникЂокић јетомприликом,у
Основнојшколи„ВукКараџић”уСочани
ци,уручиочетирилаптопрачунараМихај
лу Милановићу из Лепосавића, Војину
Радосављевићу из Сочанице, Василију
Милосављевићу из Лепосавића и Нико
лини Рашковић из Лепосавића. Поред
рачунара, Општина Пећинци је овај пут
наградилаиједногстудентаиједногуче
никасашколскимстипендијама.Стипен
дијуутрајањуод2године,добиојеВојкан
МиленковићизКаменице,студентопште
медицине, док је стипендију за школску
2021/2022.годинудобилаМирјанаРадо
вановић из Каменице, ученица основне
школеизКаменице.
Представнике локалних самоуправа и

градовадочекалисупредседникОпшти
неЛепосавићЗоранТодићсасарадници
маипредставникселаКаменицаичлан
црквеног одбора Миодраг Радовановић.
Председник Општине Лепосавић Зоран
Тодић се том приликом захвалио прија
тељимаизцентралнеСрбијеиВојводине
навреднимпоклонима,посетииуверењу
данисусамиидајечитаваСрбијаузњих.
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР У ПЕЋИН ЦИ МА

Филм о Купи ни ку кру на
ово го ди шњег јуби ле ја

Премијерном пројекцијом докумен
тарног историјскоархеолошког фил
ма под називом „Тврђава Купиник –
500годинапосле“,којајеодржана24.
децембра у сали пећиначког Култур
ногцентра,свечанојезатворенового
дишњи „Сајам културе младих на
селу“.
Филмјерађенповодомобележава

ња пет векова од разарања тврђаве
„Купиник“упродукцијиновоформира
ног „КЦП –Музеја Купиник“ са седи
штем у Купинову.Археолог поменуте
музејскејединицеиједанодсаговор
никауфилмуПерицаОдобашићиста
као је да је пројекција филма круна
обележавањаовогјубилеја.
– Целу ову годину посветили смо

Купинику.Најпрејеујулуовегодинеу
оквиру „Пећиначког културног лета“ у
холуКЦаодржанаизложба„Купиник
–последњапрестоницасрпскихдеспо
та:заветиинспирација“,авећкрајем
августаизложба јебилапресељенау
Купиново где је одржан и Концерт
духовне музике симболичног назива
„Песмом у славу Купиника“. Затим су
по први пут започела прва системска
археолошка истраживања на самом
Купинику која су трајала од 6. до 29.
септембра,аоноштојеважноистаћи
једајезахваљујућиподршцилокалне
самоуправе завршен процес експро
пријацијететакопарцеленакојимасе
налазеостацисаметврђавенисувише
уприватномвласништву,већунадле
жностиОпштинеПећинци.Истовреме
но су одржани седми и осми по реду

археолошкикампублизинисаметвр
ђавекаоитрећи„Данизмајева“,докје
удругојполовинисептембраодржани
стручни скуп под називом „Купиник –
500годинапосле“.Поредсвегаовога,
при пећиначком КЦу формирана је
музејскајединицасаседиштемуКупи
нову–истакаојеуочипројекцијеОдо
башић.
Сценариста и редитељ филма је

студент режије на Факултету драм
скихуметностиуБеограду,Слободан
СтанковићизПећинаца који јерекао
дајебиоизазовкрозтридесетминута
испричатипричуо„Купинику“.
ПоредОдобашића,уфилмуговоре:

историчар и ванредни професор на
Филозофском факултету у Новом
СадудрБорисСтојковски,професор
средњовековне књижевности на
Филозофском факултету у Новом
Саду др Светлана Томин, мастер
инжењер архитектуреконзерватор у
Заводузазаштитуспоменикакултуре
уСремскојМитровициИванФилипо
вићиархеологконзерваторуЗаводу
зазаштитуспоменикакултуреуСрем
ској Митровици Биљана Лучић. За
снимање,монтажуидизајнзвукабио
је задужен Дејан Тодоровић, док је
Одобашићиауторнаративног текста
уфилму.
Специјални гости вечери били су

члановихора„Кранчевић“приМузич
кој школи „Кранчевић“ у Сремској
Митровици који су уочи саме пројек
цијеизвеликомпозицијуМолитвапре
светојБогородици„Достојнојест“Кор

нелијаСтанковића,затимкомпозицију
под називом „Evening rise“, потом
„Gaudete–Christusestnatus“итради
ционалнупесмуизСрбије„ЗаспоЈан
ко“уаранжмануДушанаПокрајчића.
По завршетку пројекције, у име

пећиначког Културног центраПерица
Одобашићјеуручиопригоднепоклоне
саговорницимауфилмуиучесницима
програма.
Поред приказивања овог докумен

тарног филма, љубитељи културе у
ДоњемСремутокомдецембраимали
су прилику да уживају у камерној
монодрами рађеној према дневнич
ким записима Ане Франк „Анин
последњирођендан“,Ревијимузичких
талената у оквиру које су наступили
полазнициСтудија замузичку едука
цију и образовање КЦП заједно са
ученицима издвојеног одељења у
Пећинцима ОМШ „Теодор Тоша
Андрејевић“ са седиштем у Руми и
промоцији збирке приче најмађег
завичајногписцауопштиниПећинци,
десетогодишњег Јована Стајчића из
Купинова под називом „Где се крије
ТуцкоКаламуцко“.
„Сајам културе младих на селу“ је

пројекат централне установе културе
у општини Пећинци покренут 2018.
године, када се обележавало четири
деценије рада саме установе, а који
сереализујечетвртугодинузаредом
под покровитељством Министарства
културе и информисања Републике
Србије и пећиначке локалне самоу
праве.

Са пројекције археолошког филма „Тврђава Купиник  500 година после“
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САРАД ЊА ПОКРА ЈИ НЕ И ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Без бед но за децу
у свим зона ма шко ла

Међу18 градоваиопштинасатери
торије АП Војводине, којима је 27.
децембрапокрајинскисекретарзаенер
гетику, грађевинарство и саобраћај
ОгњенБјелићуручиоуговореоддодели
средставазасуфинансирањепројеката
развојасаобраћајаипутнеинфраструк
туре,билајеиопштинаПећинцикојојсу
додељена средства у износу од 4,3
милионадинара.
Уговор је у име пећиначке локалне

самоуправе потписао председник
Општине Синиша Ђокић, а додељена
средства су намењена постављању
лежећих полицајаца у зонамашкола у
Карловчићу,СремскимМихаљевцимаи
Суботишту, и постављању семафора у
Шимановцима, на раскрсници улица
НовонасељеиВукаКараџића.
–Овосуизузетнозначајнипројектиза

нашуопштину,којићеучетиринасеља
унапредити безбедност у саобраћају,
посебно за наше најмлађе суграђане.
Наконпостављањалежећихполицајаца
у ова три насеља, све зоне школа на
територијинашеопштинебићеобезбе
ђенеуспоривачимасаобраћаја,штоће
у значајној мери повећати безбедност
децепридоласкуиповраткуизшколе.
Нови семафор ће бити постављен на
најпрометнијој деоници пута кроз
општину Пећинци, а боља регулација
саобраћаја ће повећати безбедност
свихучесникаусаобраћају–изјавиоје
председник Ђокић и истакао да ће за
реализацију ових пројеката Општина
Пећинцииздвојитидодатних2,2милио
надинараизопштинскогбуџета.
На конкурсу ресорног секретаријата

подржано је 27 пројеката, који ће бити
реализовани у 18 јединица локалне
самоуправе, а бесповратна средства
обезбеђенасузауређењезонашкола,
семафоризацијураскрсницаипројекто

вањекружнихтокова.
– Приоритет нам је уређење зона

школаинаовомконкурсуподржано је
16пројеката,укупневредности18мили
онадинара,којимаћебитиуређено37
тих зона у АП Војводини – рекао је
секретарБјелић.Онједодаодајеплан
за следећу годинудасеобезбеди ква
литетнатехничкадокументацијазасве
неуређене или недовољно уређене
зонешкола.
Бјелић је нагласио да је буџетом за

2022. годину предвиђено улагање од
скоро54милионадинарауразвојсао
браћајаипутнеинфраструктуре.
– Безбедност саобраћаја је свакако

значајнатемакојомћемосебавитииу
будућности,априоритетнамјезаштита
најмлађихучесникаусаобраћају.Надам
седаћемоунаредномпериодуучинити
све што можемо да наши путеви буду
безбеднијизасве,апосебнозанајмла
ђе–казаојересорнисекретар.
Бесповратна средства за поставља

њесаобраћајнесигнализацијеитехнич
кеопремезауспоравањесаобраћајау
зонамашколадобилисуКањижа,Срем
скаМитровица,Чока,Панчево,Зрења
нин, Ковачица, Вршац, Стара Пазова,
ПећинцииБачкиПетровац.
Пројектипостављањабрзихдисплеја

у зонамашкола подржани су уОџаци
ма, Старој Пазови, Сомбору, Сремској
Митровици,ЖитиштуиЧоки.
Засемафоризацијураскрсницасред

ства су добили Кањижа, Кикинда,
ПећинцииБечеј.
Средства за израду техничке доку

ментације за изградњу кружних токова
добили су Кикинда, Жабаљ, Сента,
ОџацииСуботица.Подржанисуипро
јектиизрадетехничкедокументацијеза
семафоризацију раскрсница у Панчеву
иСуботици.

Додела уговора

ИРИГ

Вртић и шко ла
у хума ни тар ној 
акци ји

Дечјаустанова„Дечијарадост“уИри
гуреализовалајетокомдецембраакци
ју прикупљањаслаткишаи сланиша за
новогодишње пакетиће у оквиру хума
нитарнеакцијеНУРДОР–а,аукојусе
укључила и Основна школа „Доситеј
Обрадовић“уИригу.
–НашнобеловацИвоАндрићјерекао

„Доброта много зна и може, а говори
самоосмехом“.Радилосеоакцијипри
купљањаслаткишаисланишазаново
годишњепакетиће,аорганизовалисмо
јекакоуматичнојшколи,такоиупод
ручнимодељењима.Жељанамјебила
дабарнатренусрећимодругарекојисе
боре против малигних болести – каже
ГорданаФодог,директоркаОШ„Доситеј
Обрадовић“.
Прикупљени пакетићи су доставље

ни Родитељској кући у Новом Саду, а
Националномудружењуродитељадеце
оболелеодрака ДУ„Дечијарадост“ је
предалаиприходод16.520динаракоје
су сакупили од продаје новогодишњих
украса.

Раз го во ри
са гра ђа ни ма
Уочи новогодишњих празника,

Општински одбор Српске напредне
странке Ириг је организовао традицио
нално дружење са грађанима у центру
Ирига.Тојебилаприликадасепоразго
варасаграђанима,упутеимсечеститке
запредстојећепразнике,узподелупро
мо материјала и пригодних поклона и
календара. С. Џ.
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ИРИГ: ЗАВР ШЕН АРХИ ТЕК ТОН СКИ КОН КУРС

Иза бра не нај леп ше
тип ске фру шко гор ске куће

Изложба најуспешнијих
решења пристиглих на кон
курсзатипскуфрушкогорску
кућузаодморотворенаје29.
децембра у Иригу. Наиме,
локална самоуправа је пре
два месеца, што је до сада
била веома ретка пракса, у
сарадњи саДруштвом архи
текатаНовогСада,расписа
лаконкурсзатипскуфрушко
горскукућу.
–Циљнамјебиодаусме

римољудешта да раде, да
куће које граде прилагоде
амбијентуиускладусапри
родом, а ти пројекти кућа
везани су искључиво за
викенд зону. Свесни смо
колика је потражња у нашој
општини заплацевеи хтели
смодауведемонекиурбани
стичкиредуовувикендзону
–говориоразлозимаотвара
ња овог конкурса Тихомир
Стојаковић, председник ири
шке општине и додаје да је
задовољан великим бројем
заинтересованихауторакоји
сусејавилинаконкурс.
Свиобјектикојисетренут

нограде,немајуникаквеоба
везевезанезаовеодабране
типске куће, али у неким
деловима оне ће касније
битиобавезне.Људикојисе
определе за градњу ће сва
какоиматиикористиодтога,

јер ће идејни пројекат куће
добити бесплатно. Убрзо
послеизложбебићеурађени
каталаг са 15 најуспешнијих
архитектонских решења са
овогконкурса,апредлозису
сврставани у три категорије,
зависноодквадратуреобјек
та.
Аутори три науспешнија

пројекта су награђена са по
200.000динара.
Мр Владимир Пихлер,

диплингархитектуреизЈП
ЗаводзаурбанизамВојводи
небиојечланжирија.Према
његовим речима, ово није
уобичајена пракса, али сма
традајеовобиладобраиде
ја локалне самоуправе, која

јебилаинициранакрозизра
дупросторногпланаОпшти
неИриг који је завршен ове
године.
Владимир Пихлер каже да

је био пријатно изненађен
бројем пристиглих радова,
билоихјечетрдесетак,асви
су радови били добри и ква
литетни, што је утицало на
тежинудонетиходлукажири
ја.
Један од добитника прве

награде, која подразумева и
новчануитоукатегоријиТИП
2 /средња кућа до 150 ква
дратнихметара/ је архитекта
Мирко Павловић из Новог
Сада.Миркојеосвојиоидру
гунаградуукатегоријиТИП3,

даклевећекуће.
Онкажедамујеидејабила

дауклопикућуупејзажФру
шкегоре,каоидаискористи
све природне елементе који
суоконас.
Наравно,водилосерачуна

идајегрејањекућевезаноза
обновљиве изворе енергије,
билосунчеваенергијапоста
вљањем соларних панела
или коришћење топлих изво
раводе,например,заподно
грејање.
ДругаМиркова кућа која је

такође у откупу, већа је, до
300 квадрата, и  замишљена
јеувећнекомурбанијемокру
жењу.
Млади архитекта Стефан

Радошевић је из Чачка, а
његова мања кућа која је
добилапрвунаградузаТИП1
је, такође, замишљена тако
дасеуклапауприродноокру
жење, буде енергетски ефи
касна и користи обновљиве
извореенергије.
Оно што је посебно зани

мљиво је,какокажеСтефан,
да се приликом осмишљава
ња куће руководио изгледом
старихсремскихкућа,са„гон
ком“истубовима.
Прву награду за пројекат

кућеТИП3,којајеинајвећа,
добио је пројекат „Ентеријер
Јанковић“. С. Џаку ла

Оли вер Огње но вић, Вла ди мир Пихлер и Тихо мир Сто ја ко вић

Мирко Павловић Стефан Радошевић
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БОЖИЋ НИ ОБИ ЧА ЈИ У СРЕ МУ

Него ва ње тра ди ци је

На Бадњи дан, 6. јануара у Шашин
цима,мештанисутрадиционалноноси
либадњакнакоњимаизапрегама,кроз
свакуулицууселу.Томприликом,заин
тересовани Шашинчани „даровали“ су
бадњак различитим житарицама, ради
благостања и родне године у селу, а
коњаникепочастилихраномилипићем.
Наконвожњекрозсело,бадњакјеодве
зенусеоскуцркву.
–Трудимоседаовајобичајспроводи

моонакокакосунаснаучилинашиста
ријиукућани.Натајначин,прослављамо
рођење Богомладенца. У Шашинцима,
као и у свим селима у којима одише
православни дух, осећа се радосна и

празнична атмосфера, рекао је Никола
Милић,председникСаветамеснезајед
ницеШашинци.
Поред мештана Шашинаца, коње су

јахалиимештанидругихсремскихсела.
Између осталог, другог дана Божића у
Кузмину, а трећег дана у Мартинцима,
спроведен је обичај „терања Божића“.
Према традицији, момци пре јахања
облаче свечана одела, истерују коње,
па свраћају у домове где има девојака
заудају, гдесечастеипоздрављају.То
је приликада се уговореновибракови,
учврстевећдоговореневезе,ауспутсе
пева„Рождествотвоје“ипосећујуприја
тељиикомшије.

Нико ла Милић

Бад њи дан у Шашин ци ма Тера ње Божи ћа у Мар тин ци ма

ФИЈА КЕР СТА РИ УЛИ ЦА МА ЛУТА

Атрак ци ја у Срем ској Митро ви ци
Власник запреге и кочијаш

Дарко Васић сваке године
у време празника, па тако и
овог пута, своје коње Ему и
Бету доводи у центар Срем
ске Митровице и превози
заинтересоване грађане до
одредиштаилиуразгледање
града. Поглед из другачије
перспективе,лаганавожњаи
звук копита, употпуњују пра
зничну слику града. Вожња
подразумеваобилазакзначај
нихархеолошкихлокалитета,
споменика културе, важних
институција и наравно, реке
Саве.
– Људима, које превозим

будем често и нека врста
водича. Волим да им обја
сним куда се крећемо и шта
имајуприликудавиде.Поред
важних туристичких  места,
саветујем им и које рестора
не да посете, каква је пону
дахранеипића, кажеДарко
Васић.
Нашсаговорникдодајеито

давладавеликоинтересова

ње суграђана за вожњом, а
нарочито међу најмлађима.
Проведе једандеодецембра
у центру града, као и већи
деојануара.Посебнетуресе
организујутокомБадњегдана
и Божића, када се бадњак
довози испред цркве, а пре
тогакрозселаиград.
–Углавномдођемдограда

послеподнеивратимсе уве
че, поприлично касно, својој
кући. Последња тура буде и
око поноћи. Ове две коби
ле имам скоро шест година,
алииранијесамимаокоње,
с обзиром на то да је реч о
традицији у нашој породици.
Научиосамсвеокоњимаод
оца и деде. Много их волим

и немогу даживим другачи
јиживот.Тражепосебнубригу
и пажњу, прича даље Дарко
Васић.
Да су коњи племените

и веома паметне животи
ње, сведочи искуство нашег
саговорника, који тврдида је
довољно два пута да прођу
крозновуулицуидајезапам
те. Када се крећу центром
града, више не мора да их
наводи,самесекрећупрема
већустаљеномплану.
–Свакокопроведесањима

један дан, заволи их. Ема и
Бетасумајкаикћерка,нави
кле су да буду у пару. Често
идемо на венчања, јер мла
денци воле да се провоза
ју када је лепо време. Моји
пријатељи и колеге, врло
често се удруже, онда зајед
но превозимо не само мла
денце,негоикумовеисвато
ве.Токомлета,ишлисмоиу
Мачву,авећимамоипланове
за наредну годину, похвалио
сеДаркоВасић. А.П.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД 

Реа ли за ци ја
зацр та них про је ка та
се наста вља
Последња седница Скуп

штине општине Шид у 2021.
години,одржанајеучетвртак,
30. децембра, а на којој су
одборници расправљали и
одлучивалиодветачкеколи
коихјебилонадневномреду.
Известилац по овим тачкама
билајеЈадранкаНедић,руко
водилацОдељењазафинан
сије,  која је изнела податке
којисеодносенаИзвештајо
остварењу прихода и прима
ња и извршењу расхода и
издатака одлуке о буџету
општинеШидзапериодод1.
јануара .2021.до30.септем
бра 2021. године, као и о
одлуциоизменамаидопуна
маодлукеобуџетуОпштине
Шидза2021.годину.
–Уовомпериоду,остваре

ни су приходи у износу од
935.745.000 динара, односно
60,04постоодактуелнеодлу
кеобуџету.Извршењерасхо
дајенанивоуод858.920.000
динара. Разлози за доноше
њеодлукеоизменамаидопу

намаодлукеобуџету јепре
чишћентекућибуџетсасвим
уплаћеним трансферима од
другогнивоавластизареали
зацијупројекатакојисупоче
ли ове године, а настављају
сеследеће.Укупанизноспла
ниранихприходаипримањаи
распоређених расхода је
1.546.410.000 динара. Ради
се о пројектима наставка
изградњефискултурнесалеу
Вишњићеву, наставак радова
уиндустријскојзониАдашев
ци, асфалтирање улица у
Кукујевцима, рекла је
ЈадранкаНедић.
На седници је говорио и

председник Општине Шид
Зоран Семеновић, који је
истакаода је годинаипоред
пандемије вируса короне,
окончана бројним пројектима
у свим месним заједницама.
Позваонајошвећуангажова
ност и захвалио се одборни
циманапреданомрадутоком
скупштинскихзаседања.

Д. Попов

УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ МНРО ШИД

Бад њи дан
у општи ни

ПредседникОпштинеШид
Зоран Семеновић са сарад
ницима је 6. јануара угостио
децу из Удружења за помоћ
МНРО Шид, наставницу и
председницуДушанкуПесте
лек,каоиволонтереиприја
тељеУдружења.Председник
јесадецомвезиваобадњаке
узкојеимјеуручиоипригод
не поклон пакетиће и том
приликомистакаодајепосе
та дочекана са великом

радошћу и на задовољство
свих присутних. Друштво за
помоћ МНРО Шид, зах
ваљујући преданом раду
Душанке Пестелек и деци
која се годинама окупљају
окоњенихкреативнихидеја,
уживавеликуподршкулокал
не самоуправе због своје
дугогодишње посвећености
деци и пружању подршке
родитељима деце са сме
тњамауразвоју.

Дру же ње у згра ди општи не Шид

ДОДЕЛА УГОВОРА О СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА

Под сти цај нај бо љим сту ден ти ма

УШидусу6.јануарапотписаниуговориостипендира
њу најбољих студената. Уговоре је уручио председник
општинеШидЗоранСеменовић и студентима поручио
дабудумарљивииодговорни,адаћеселокалнасамо
управапотрудитидаимобезбедиусловезарадпосле

студирања.Укупно60студенатаостварило јеправона
стипендију у 2022. години. Висина стипендије износи
75.000динарапостудентунагодишњемнивоу.Избуџе
та локалне самоуправе за ту намену издвојено је
4.500.000динара.

Уру че ње уго во ра нај бо љим шид ским сту ден ти ма
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Усво јен буџет за 2022. годи ну

На последњој седници Скупштине
општине Инђија одборници су једно
гласно усвојили буџет за 2022. Годи
ну, који ће износити нешто више од
4,5милијардидинара.Како јеистакао
председник Општине Владимир Гак,
трећинабуџетаопредељенајезаподр
шкупородицииомладини.
–Тоједоказколиконамјесталодо

најмлађих и то је суштина буџета, да
намјевеомабитнодаулажемоубудућ
ност,адецатојесуистакаојеГак.
Он једодаода је значајноувећани

буџетзаспортиразвојпољопривреде,
односнозаспортскеклубовејеопреде

љено200милионадинара,абуџетза
пољопривредујеповећанзатримили
онадинара.
Као и претходних, и наредне годи

не биће уложена значајна средства у
обнављању школске инфраструктуре.
Један од највећих пројеката у обла
сти подршке образовању и породици
биће изградња новог вртића у Новим
Карловцима истакао је председник
општинеИнђијаидодаодаћеу2022.
години,удоменуспортскеинфраструк
туре, највише средстава бити опреде
љенозазавршетакизградњеспортске
дворане у Инђији и почетак изградње

спортскехалеуБешки.
–Средствазазавршетакхалеобез

бедилисмоусарадњисаВладомВој
водине, у висини од око 700милиона
динара.Тојепројекаткојијенекодруги
започео,алитонезначиданетребада
газавршимо.Морамоставититачкуна
тајпројекатизавршитињеговуизград
њу.Какосамвишепутаистакао,утоку
2022. године почеће изградња трга у
центруИнђије,затимиизградњанове
градскепијаценакојусмочекалинепу
не две године, искључиво због недо
статкафинансија,казаојеГак.

М.Ђ.

Сед ни ца СО Инђи ја

ЈП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“, ИНЂИ ЈА

Солар на елек тра на
сма њи ће потро шњу стру је
Јавно комунално предузеће „Водовод

и канализација“Инђија планира приход
у износу од око 330 милиона динара у
2022.години,доксупланиранирасходи
око227милиона.Какојеистакаодирек
торДрагољубТрифуновић,иуовојгоди
ни пословаће са позитивнимбилансом.
Такође, у текућој години планирано је
проширењеводоводнемрежеуодређе
номбројуулицазакојесуупретходних
неколикомсециисходовалиграђевинске
дозволе.
– Поменуто проширење водоводне

мрежеодносисенакраковеулицаБран
ка Ћопића, Милутина Миланковића и
Ђорђа Војновића у Инђији, Сремској
улици у Новим Карловцима... Планира
модаизградимобатеријубунараБ2на
голубиначком изворишту као и студи
ју изводљивости за изградњу соларне

електране која би нам смањила потро
шњу електричне енергије – истакао је
Трифуновић.
Он једодаодабисебудућасоларна

електрана налазила на простору сада
шњефабрикеводеуИнђији.
– Према проценама стручних лица,

изградњомсоларнеелектранесмањили
бипотрошњуелектричнеенергијезаоко
50процената,штојезанасизузетнобит
но.Наконизрадестудијеизводљивости
до априла текуће године имали бисмо
исходоване све неопходне дозволе за
изградњусоларнеелектране.Тадаћемо
аплицирати за средства код европских
фондова, министарства енергетике и
покрајинскогсекретаријатазаенергетику
за субвенционисање пројекта рекао је
директоринђијског„Водовода“.

М.Ђ.
 Дра го љуб Три фу но вић
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ГЛУМИЦА ГОР ДА НА ЂУР ЂЕ ВИЋ ДИМИЋ 

Бео чин ски дра ги камен

Рођена 1961. у Беочину, али је њен
живот везан за троугао између овог
сремског места, Мичуринове улице у
НовомСаду и дивнихСремских Карло
ваца.УвектублизуДунава,теводекоја
је снажна, широка и моћна као њен
пажљиво избрушени, богат и необични
таленат. То би укратко била Гордана
Ђурђевић Димић, српска глумица са
посебном поетиком у наступу, говору и
гласу.
ГлумујезавршиланаАкадемијиумет

ностиуНовомСадуукласикодвеликог
Бранка Плеше. Каже да им је Плеша
говориодакаодрамскиуметницитреба
дабудупоткованијошнекимзнањем,те
јеонапаралелносаглумомапсолвирала
књижевност.Садругестране,билојето
утабавање„утешнестазе“зањенероди
теље, желећи да удовољи њиховим
жељама и не остане „без неког правог
заната“.
Склоност према уметности је почела

даразвијаодмалихногу.Тоописујекао
дивне моменте са својим оцем, где је
слушајућигакакојојговоринароднупое
зију,песмеоускоцимаихајдуцима,осе
тиласнагуречииоживелаепскесликеу
својим мислима. Можда зато Гордана
можетакодаиграизрачипозорницоми
свештокаже,памакаринајтише,звучи
таковелико,важноиепски.
Уметничке склоности и опредељење

даизабереискључиво глумупотпириле
сусусретсадрамскомсекцијомуново
садској „Јовиној“ гимназији,алиибалет
који је похађала од четвртог разреда
основне школе. На балету се први пут
сусрећесаосновамасвогапосла,гдеуз

музику и покрет улази у свет маште и
уобразиље у којем се цео живот осећа
лагодноистражујућисебеутомсветуи
тајсветусеби.
Понела јеготовосвееснафскенагра

де: Златног ћурана, Миливојев штап и
шешир,Стеријинунаграду,алиистатуе
ту Велика Жанка, Нушићеву награду,
Вуковунаграду.Данас јепрвакињадра
меСрпскогнародногпозориштауНовом
Саду, где је свој деби имала у комаду
Аце Поповића Љубинко и Десанка за
шта је награђена Ћураном на Данима
комедијеуЈагодини.Награделаконађу
путдоГорданеЂурђевић,алионенису
оношто у позоришту опија.Изгледада
понестаје глумица тог калибра које су
спојилелакоћусасвакиммогућимдрам
скимстањемикарактеромиситуацијом.
Гордана је на сцени радник, рудар који
копа до своје душе и духа оних који је
гледају. Глумци често када желе да
нагласеколикосудобрикажудамогуда
одиграју ногу од стола, ГорданаЂурђе
вићДимићјејединадомаћаглумицакоја
битозаистаимоглаибилобиистовре
меновеличанственоипонизно.
Понизностјенештоштосеосетикада

Горданаигра.Понизнајепремапозорни
ци и према гледалишту, као да сваким
словом које изговори одаје захвалност
позориштуиБогуштојеподариотаквим
даром.Свакуженукојујеиграланашла
је у самом језгру своје душе, познајући
сваки атом народа ком припада. Сваку
од тих жена коју је играла начинила је
истинском хероином у којој се публика
препознајеипроналази.Тојечинилачак
иондакадајојтонијезадатак,чаролија

Поне ла је гото во све 
еснаф ске награ де: 

Злат ног ћура на, Мили
во јев штап и шешир, 

Сте ри ји ну награ ду, али 
и ста ту е ту Вели ка 
Жан ка, Нуши ће ву 

награ ду, Вуко ву награ
ду. Данас је прва ки ња 
дра ме Срп ског народ

ног позо ри шта у 
Новом Саду, где је 
свој деби има ла у 

кома ду Аце Попо ви ћа 
ЉубинкоиДесанказа 
шта је награ ђе на Ћура
ном на Дани ма коме

ди је у Јаго ди ни

Гор да на Ђур ђе вић Димић на сце ни СНП (Фото: Срп ско народ но позо ри ште)
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сеједноставнодеси.Публициникадније
изнудилапохвалуиаплауз,нањенуигру
сеједноставнонеостајеравнодушан.
Имаснагудапонесе,дабудетемељ,

зидови,стубносачикровједнепредста
ве,алиидасеуклопиусвакиредитељ
ски концепт, да одговори сваком реди
тељском захтеву и да буде буде део
колективногјунака.Последњихгодинау
Српскомнародномпозориштуигравише
улогакојеодговарајуовомдругомслуча
ју што је последица репертоарскокон
цептуалногизборакуће.Утомесемае
стрално сналази, изградивши драмске
бравуре,којесеуживотунепонављају.
Ипак,правабисветковинабилагледати
ГордануЂурђевићунасценамаматич
ногпозориштауулогамакаквујеоства
рилапрепетнаестакгодинаупредстави
Ујкинсан,гдејеонатаснагакојачврсто
водипричу,приповедајући јеумагичној
симбиозиторнадаилахора.
Радо игра у готово свим позоришним

кућама, најчешће у Војводини. Често је
гостујућаглумицауСуботици,гдесутре
нутно на репертоару две представе у
чијојјеподели,Арсеникистаречипкеи
ДрагаЈеленаСергејевна.Играиудру
гимпозориштима,сарађујесаколегама.
„Имате врло квалитетна позоришта у
Војводини,људекојидолазенаСтерији
нопозорјебезикаквихпроблема,најбо
љиредитељирадесњима,такодавам
је потпуно свеједно где радите и част
вамједаигратеиуСуботици,иуСом
бору,иусвиммањимсрединама,каоиу
великим театарским центрима“, казала

јеГорданауједномодсвојихинтервјуа.
Телевизијскаифилмска публика Гор

дануЂурђевићнајвишепознајепоуло
гамауфилмскомсеријалуМонтевидео
исеријиВратићесероде,којејеиграла
са невероватном једноставношћу, про
ницљивошћу,осећајућипатњуженакоје
носи,копајућидонајдубљихделова,без
страхадатоприкаже.
Улогеупозориштукојесеовајпутпот

пуно субјективно издвајају, свакако
поредулогеупредставиУјкинсан, јесу
Ката у Коштани и Лотика у На Дрини
ћуприја.Уовимпредставамаиулогама,
она се није плашила ичега, па чак ни
самоповређивања,патакоКатаутрену
цимаклетвеипатњенасебебацаправо
камење. Са друге стране, иако је своје
тумачењеЛотикеописаларечимада јој
сечинилазамамнијаусвојојмаштинего
на сцени Српког народног позоришта,
Гордана је терминално стање ове књи
жевне јунакиње одиграла тачно онако
како јеАндрић то описао и за то сваки
путбиланаграђенааплаузомнаотворе
нојсцени.
ГорданаЂурђевић Димић је појам за

глумицу. Поготово данас када се овом
занимању приступа помало олако и у
стилубизниса.Гледајућињуучисесвео
глуми као занату, али и о животу, јер у
свешто јеигралаунела јесебе,живот
ност,људскаосећања.Требасамоумети
гледати. Гордана је за наше глумиште
драгикамен,ископанмеђустенамаБео
чина, негован и избрушен, подарен да
најјачезасија. Читан ка

Гор да на Ђур ђе вић Димић је појам за глу ми цу. 
Пого то во данас када се овом зани ма њу при сту
па пома ло ола ко и у сти лу бизни са. Гле да ју ћи 
њу учи се све о глу ми као зана ту, али и о живо
ту, јер у све што је игра ла уне ла је себе, живот
ност, људ ска осе ћа ња. Тре ба само умет ни гле
да ти. Гор да на је за наше глу ми ште дра ги камен, 
иско пан међу сте на ма Бео чи на, него ван и избру
шен, пода рен да нај ја че заси ја

ЈП „ИНГАС“

15 кило ме та ра
гасо вод не мре же
ПрограмрадаинђијскогЈП„Ингас“је

усвојеннапоследњојседнициСкупшти
не општине Инђија. Како је истакао
директор Зоран Милићевић, у склопу
програма,измеђуосталог,предвиђена
јеизградњанових15километарагасо
воднемрежеусвимнасељениммести
маопштинеИнђија.
– У питању су крајеви насељених

местаигасификацијавикендзоназбог
свевећегнасељавањатихделованаше
општине.ТосупресвегаКрчевине,које
почињемодарадимонапролећерекао
јеМилићевић.
Милићевићјеистакаоиподатакдаје

у 2021. години за више од 20 одсто
повећана потрошња гаса у привреди
него2020.године.
–Нашапроценаједаћесепотрошња

гаса у 2022. години кретати око 32
милионакубика.Такође,очекујемооко
350 нових гасних прикључака, јер је
евидентан  инвестициони бум у нашој
општиникажедиректорЈП„Ингас“иза
крај додаје да ће се у 2022. години
радити редовно сервисирање мерно
регулационих станица, замена мерача
ипрегледикућнихгаснихинсталација.
 М.Ђ.  

ИНЂИЈ СКА ТУРИ СТИЧ КА
ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА 
Уче шће на
Свет ској изло жби 
„Dubai Expo 2020“
МиланБогојевић,директорТуристич

ке организације општине Инђија, на
позивТуристичкеорганизацијеСрбијеи
Привредне коморе Србије, члан је
делегације која учествује на тематској
недељи туризма на Светској изложби
„DubaiExpo2022“.
У оквиру недеље туризма која носи

назив „Путовања и повезаност“ (Travel
andconnectivity),од9.до15. јануарау
павиљонуСрбијеодржавасепрезента
цијаСрбије као туристичкедестинаци
је.Утомпериодусвакодневноћебити
организованеиинтерактивнеанимаци
је за посетиоце и пратећи уметнички
програм који на најлепши начин пред
стављапонудунашеземље.Свевреме
трајањанавидеозидовима,тотемимаи
LCDтелевизоримаприказиваћесепро
мотивниматеријали који представљају
дестинацијеуСрбији,међукојима јеи
општина Инђија, као један од само
неколико представника Војводине на
овомвеликомдогађају.
Преманаводимаорганизатора,током

тримесеца представљања на светској
изложбиуДубаију(којатрајеод1.окто
бра 2021. године) павиљон Србије
посетило је више од пола милиона
људиизцелогсвета,чимесеназванич
но сврстава у један од најпосећенијих
павиљона, раме уз раме са највећим
земљама.
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ИН МЕМО РИ АМ 

Одлазак оскаровца
румских корена

Амерички редитељ српског порекла
ПитерБогдановићпреминуоје6.јануара
у82.годиниуЛосАнђелесу.Питерјебио
и сценариста, глумац, продуцент, крити
чариисторичарфилма.
Најпознатијијепофилмовима„Послед

њабиоскопскапредстава“из1971.годи
не,каои„Месецодпапира”,којијесни
миодвегодинекасније.Љубитељифил
масвакакознајуињеговефилмове„Што
тетатапуштасаму?”,„Биоскопзагрош”,
„ДејзиМилер”,„Маска”,„Данкадасусе
свисмејали“и„Заљубљенипоротник”.
Kао госту 40. ФЕСТ  а, 2012. године

уручен му је „Златни печат“ Југословен
ске кинотеке, њено највеће признање,
које је установљено 1995. године пово
домстогодишњицефилма.Наотварању
тог јубиларног 40. Феста, публику је
поздравио на српском језику и подсетио
дајепрвипутнаовомфестивалубиојош
1973. године с филмом „Последња био
скопска представа“. Тада је поменуо и
свогоцаБориславарођеногуРуми,који
јеемигрираотридесетихгодинапрошлог
векауСАД.
–Мој отац јебиоСрбин.Био је сјајан

сликар. Волео бих да је вечерас овде.
Било би му драго да види сина, који је
сјајнодочеканипочаствованрекаотада
ПитерБогдановић.
Питер /Петар/ Богдановић је био при

падникталасаредитеља„новиХоливуд”,

којем су припадали и чувени режисери
Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг,
Роберт Алтман, Вуди Ален, Вилијам
Фридкин, Брајан де Палма и Френсис
Kопола.
Глуму је током педесетих година учио

кодСтелеАдлер,аранихшездесетих је
постао познат као програмски уредник у
Музеју модерне уметности у Њујорку
(МоМА).
После филма „Последња биоскопска

представа”,критикага јеназвала„новим
Велсом”и„вундеркиндом”,биојеномино
ванзаОскарауосамкатегорија,адобио
једваОскаразанајбољеепизоднеулоге.
Поред режије ових свима познатих

филмова,Питерјебиоиауторвишекњи
гаофилмуифилмскомстваралаштву,а
појавиосеикаоглумацумногимфилмо
вима и ТВ серијама. Познат је по улози
психијатраизкултнеТВсерије„Сопрано
ви”.
Светскафедерацијафилмских архива

(ФИАФ) доделила је Богдановићу 2007.
годиненаградузаживотнодело,сврста
вајућигарамеузрамесавеликанимакао
штосуИнгмарБергманилиМаноелОли
веира.

Овајпознатирежисериуметниквезан
је директно за Руму својим пореклом.
Наиме,његовотацБориславБогдановић
је припадао познатој и угледној румској
породициБогдановић,окојојсмоинедав
нописалиунашимновинама,алиоМари
Богдановић, познатој Румљанки, када
смопоменулииПитеровогоцаБорисла
ва.
Бориславјерођен1899.годинеуРуми,

а умро је 1970. године у Скотсдејлу, у
Америци.Биојепознатисрпскииамерич
кисликарипијаниста.Основнушколу је
завршио у Руми, а потом школовање
наставио у Земуну, Загребу и Прагу. Од
1922.до1929.годинеживеојеисликаоу
Руми,апотомуЗагребу.Одатлеумарту
1939.годинеодлазеуАмерику,гдесете
исте године у јулу рађа Питер Богдано
вић.
ПитерБогдановићимасеструАнукоја

је, приликом боравка у Београду где је
Питер био гост ФЕСТ  а 2012. године,
посетилаРуму,родноместоњеногоца,а
том приликом је посетила и породичну
гробницу Богдановић на Градском гро
бљууРуми.

С. Џаку ла

Питер Бог да но вић на ФЕСТу (foto Muzej kino te ke)

Питер (Петар) Бог да но вић 
је био при пад ник тала са 

реди те ља „нови Холи вуд”, 
којем су при па да ли и 

чуве ни режи се ри Мар тин 
Скор се зе, Сти вен Спил

берг, Роберт Алт ман, Вуди 
Ален, Вили јам Фрид кин, 

Бра јан де Пал ма
и Френ сис Kопола

Овај позна ти режи сер и 
умет ник везан је директ но 
за Руму сво јим поре клом. 
Наи ме, његов отац Бори

слав Бог да но вић је при па
дао позна тој и углед ној 

рум ској поро ди ци
Бог да но вић

Питер Бог да но вић (30. јул 1939 – 6. јану ар 2022)
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PISMA IZ PRESTONICE: [TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Гу сти рас по ре ди
су са мо из го во ри

И да, имам вре ме на да одем на ба зен и ис пли вам 
тре нинг. Имам вре ме на да на пра вим на ру кви цу деч
ку за ко ју пер ле че ка ју још од ле то ва ња 2019. Имам 
и вре ме на да одем са псом на ону ле пу ли ва ду на 
ко јој има ви ше дру га ра, али је да ља не ко ли ко ки ло
ме та ра. Имам вре ме на и да од гле дам до ку мен та рац 
ко ји сам за бе ле жи ла на Ју тју бу пре ви ше од шест 
ме се ци, а за ко ји сам увек пре ви ше умор не гла ве да 
бих се уду би ла. А, ни сам, са мо сам без вољ на

Раз ми шљам већ не ко вре ме 
на те му про фе си је и ко ли ко 
се по след њих го ди на сер

ви ра ла при ча да, ако ома шиш 
про фе си ју, ома шио си жи вот. 
Мно ги мла ди се је же од по сло ва 
од де вет до пет, а мно ги од њих 
и не ма ју пој ма чи ме же ле да се 
ба ве до два де сет пе те, што до не
кле и је сте у ре ду. Јер, ко смо ми 
клин ци ду пе глав ци да са 14 
го ди на би ра мо чи ме би смо ето, 
же ле ли да се ба ви мо. Или са 
осам на ест баш да твр ди мо да ће 
то би ти на ша про фе си ја, или пак 
не ће, па од ла зи мо или не од ла
зи мо на фа кул те те? 

За бо ра ви ли смо да стру ка не 
зна чи и же ља и во ља. Као и, шта 
ако се за гла вим на по слу ко ји ме 
не инс пи ри ше и не по ма же да 
ра стем као осо ба? И да се ду хов
но ис пу ним и уз диг нем? Бу  ху, 
ко га бри га? 

Не ми слим баш ко га бри га. 
Али, шта и ако ра диш не ки та ко, 
ето, по сао ко ји те то ли ко не 
ис пу ња ва? И да знам, зву чим 
ма ло ли це мер но и се дим, јер ја 
ево, се дим и пи ска рам и то 
за пра во и во лим. А, од то га и 
за ра ђу јем. Ипак, грд но се ва ра те 
ако ми сли те да је ми је сва ка 
на пи са на реч по мо гла да ‘ра стем 
као осо ба’. Чак на про тив, мно ге 
у ме ни и га се кре а тив ност. 

Елем, ни је то то ли ко ни ва жно, 
ви ше сам же ле ла да на гла сим да 
смо за бо ра ви ли шта зна чи и 
ко ли ка је за пра во вред ност 
хо би ја. До бре књи ге, шет ње или 
чак ис про ба ва ње но вог ре цеп та 
са ин тер не та. И знам, сви смо 

умор ни и ка да до ђе мо ку ћи са мо 
же ли мо да бле ји мо на те ле фо ну 
или у те ле ви зор и јед но став но 
се ис кљу чи мо. Или на про тив, 
има мо то ли ко по сла око ку ће и 
по ку ћи да не зна мо где би смо 
пре. 

Све ми је по зна то, али се ти те 
се ма ло пе ри о да ка ран ти на, ка да 
су мно ги од нас би ли при ну ђе ни 
да бу ду у сво јим ку ћа ма по цео 
бо го вет ни дан. Раз вр ста ва ли 
смо ста ре ства ри, пра ви ли ве ли
ка спре ма ња. Не ки су ве жба ли, 
не ки за вр ша ва ли по сло ве по 
дво ри шту. Га ји ли ба ште, чи та ли 
књи ге и има ли вре ме на за све. 
По ред ве ли ког стра ха од не из ве
сно сти и ста ња у све ту, ипак су 
мно ги ужи ва ли и чак се дру жи ли 
по ба шта ма, иа ко ни је би ло 
до зво ље но. 

Со ци јал на дис тан ца ко ја је 
тра же на од свих нас је од мно гих 
у мо јој око ли ни, а ве ру јем да је 
та ко би ло и у дру гим де ло ви ма 
Ла ћар ка, на пра ви ла пот пу но 
дру га чи ји ефе кат  ви ше смо се 
со ци ја ли зо ва ли. Ма кар то би ло 
и са мо уну тар по ро ди ца. 

И за јед но смо сре ђи ва ли не до
вр ше но и пра ви ли не ке но ве 
пла но ве. И на ши хо би ји су 
по ста ли сва ко дне ви ца ко ја нас 
је на те ра ла да се за пи та мо, уз 
оно ле по вре ме, ка ко то да 
че шће ни смо одва ја ли вре ме да 
ра ди мо не што што во ли мо? Да 
ли је мо гу ће да су на ши рас по
ре ди би ли то ли ко гу сти да ни смо 
сти за ли да из ве зе мо цвет, 
ис про ба мо не ке но ве ко ла че 
или на пра ви мо клу пе од па ле та, 

шта знам ви ше и ја ... 
Имам од го вор  ни су то ли ко 

гу сти, са мо смо ми уле те ли у 
ма ши ну. 

Ма ши ну и ко ло те чи ну из ко је 
вас, дра ги мо ји, а и се би са мој то 
по на вљам стал но, ни ко не мо же 
из ву ћи осим нас са мих. И че сто 
та ко ка да раз го ва рам са при ја те
љи ма ко је не ви ђам че сто, ша ле 
се ка ко тре ба да по ста нем мо ти
ва ци о ни го вор ник. Углав ном ми 
то го во ре ка да се на ла зим у 
то ли кој бу ли и ка да сам та ко 
из гу бље на у вре ме ну и про сто
ру, а да ни су ни све сни да све 
што го во рим њи ма та да, у ства
ри го во рим се би. 

И да, имам вре ме на да одем 
на ба зен и ис пли вам тре
нинг. Имам вре ме на да 

на пра вим на ру кви цу деч ку за 
ко ју пер ле че ка ју још од ле то ва
ња 2019. Имам и вре ме на да 
одем са псом на ону ле пу ли ва
ду на ко јој има ви ше дру га ра, 
али је да ља не ко ли ко ки ло ме та
ра. Имам вре ме на и да од гле дам 
до ку мен та рац ко ји сам за бе ле
жи ла на Ју тју бу пре ви ше од 
шест ме се ци, а за ко ји сам увек 
пре ви ше умор не гла ве да бих се 
уду би ла. А, ни сам, са мо сам без
вољ на. 

Ка да чо век ма ло се бе натера 
да се мрд не и ка же се би до ста је 
ви ше ле тар ги је и жи во та ре ња, 
труд се углав ном ис пла ти. И већ 
тре ће не де ље ћеш пе ва ју ћи на 
по сао, јер знаш да баш по сле тог 
по сла имаш час ама тер ског сли
ка ња  ко ји је мно го ви ше од про
фе си је.  
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ПРИ ЧА О СЕЛУ ЛЕДИН ЦИ МА НА ФРУ ШКОЈ ГОРИ

Осам веко ва басти он срп ства

Кроз исто ри ју, у нај ма ње десе так рато ва, Ледин ча ни су били нека врста 
срп ске ауто ном не обла сти на Фру шкој гори. Изме ђу два свет ска рата 
било је 1.800 жите ља, дупло више него данас
СелоЛединцисуприград

ско насеље Новог Сада  и
данас се називају Стари
Лединци. Поред овог насе
ља,постојеиНовиЛединци.
Обаселаприпадајуградској
општиниПетроварадин,која
је у саставу града Новог
Сада.
Налазе се на срем

скојдеснојстраниДунава,у
долини Тавног потока и на
обронцима Фрушке горе.
Пописом из 2011. било је
934 становника. Стари
Лединци су место, које се
централним делом насеља
простире поточном доли
ном,аокружујуганасељени
делови места смештени на
околним бреговима.Називи
ових делова Лединаца су:
Клиса, Бубања, Вучковац и
Брестови.
У близини Лединаца из

времена римског императо
ра Проба, у  мајдану Сре
бро, вадио се  племенити
метал за потребе ковнице
новца у Сирмијуму. Село
Лединци је основано у 13.
веку. И прво суљуди насе

лилилединепоредДунаваи
зато се мисли да ово село
носиназивЛединци.А,када
су Татари 1242. године као
освајачи стигли у Срем,
Лединчани су се склонили
дубоко у фрушкогорске
шуме и ту подигли себи
куће, па су ту остали до
данас.
Из писаних трагова 1372.

и1438.годинеговориседа
сууовомселуживелиСрби
православци. Крајем 15.
века, Лединци са околином
припадајудеспотимаЈовану
иЂорђуБранковићу.Увре
метурскевластиу16.веку,
село је било спахилукМех
мед–аге.Изавреметурске
властиикаснијеуратовима
две царевине Аустрије и
Турске, Лединци су дожи
вљавалипогромуспаљива
њукућаистрадањенарода.
Упрвојполовини18.века,

Лединци су под влашћу
Аустрије.Властисужитеље
Лединаца описивале да су
ти Срби, слободни толико
даимсенеможемногошто
шта од државних обавеза

наметати.Уселусуживели
сами Срби досељени са
Косова и других делова
Србије, нарочито у време
сеобеподпатријархомАрсе

нијемЧарнојевићем.
Почетком 19. века, у

Лединцима постојишкола у
којојсудецуучилиписмено
стилединачкисвештениции

Главна улица у Лединцима

Једна од чесми у Лединцима
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калуђериизоближњегмана
стираРаковац.Селојеима
ло водовод 1842. године. И
данас има добру пијаћу
воду.Међутим,великостра
дање села је забележено
1866. године кад је избио
пожар због неопрезности
људикојисупеклиракију.
У време револуције из

1848. године, у Лединцима
је био логор за одбрану
СремскеКаменицеибројни
Лединчани су били у редо
вимавојскезаодбрануСрп
скеВојводине.Послеукида
ња војне границе село је
припало под цивилну упра
ву. У Лединцима је 1898.
годинеоснованаземљорад
ничказадруга,а1913.годи
не, село је добило библио
текусапрвих35читалаца.
За време Првог светског

рата, Лединчани су као
држављани Аустроугарске
отворено били на страни
Србије,пасууФрушкојгори
имали војне јединице  које
сусеборилепротиваустриј
скевојскецеорат.Тувојску
Срба је предовио војвода
Мицко из Лединца, чије је
право има Паја Радовано
вић. Бројни Лединчани су
због тога слати на руски
фронт,алисусеонипреда
вали руској војсци и тако
стизалинаСолунскифронт
дасеборесбраћомСрбима
заслободу.
У време Другог светског

ратавишеод200Лединчана
је страдало у логорима као
што јеЈасеновацидруги,а
некисустрељаниинасрем
скомитровачком гробљу.

Занимљивоједајеовосело
билопривременоослобође
но одфашизма 1942. годи
не, после чега су усташе
послалеповећибројвојника
да би казниле ово село
невиђенимзлочинима.
После рата, Лединци су

обновљени и у периоду
1946 – 1951. године. У том
периоду,насталојенасеље
Нови Лединци. Између два
светскаратауЛединцимаје
живелооко1.800становни
ка.Дупловишенегоданас.
У вези са ова два села
постоји занимљивост да
староседоци Старих Леди
наца готово сви живе у

насељу Нових Лединаца, а
да у насељу Старих Леди
наца углавном живе они
који су се доселили најче
шће током друге половине
20.века.Сведо1980.годи
не, СтарииНовиЛединци
су били једно село, а од
тададваместа.Од1866.до
1936. године, Лединци су
билиуИришкомсрезу,аод
1936.до1946.годинеуКар
ловачком срезу. Сада при
падајуНовомСаду.
У близини Лединца се

налази Лединачко језеро,
пригодноместозаодмор.У
атару села је и Поповичко
језеро, Перина пећина,

некада рудник злата и две
турскечесме.УЛединцима
је као лекар службовао
великисрпскипесникЈован
ЈовановићЗмај.Утомселу
јерођенславнипевачвојво
ђанских песма др Але
касндар – Аца Дејановић.
Лединчани су чувени вино
градари, воћари и сточари.
У селу имају све благодети
урбаногживотакаоиугра
ду. У центру им је зграда
меснезаједнице,здравстве
на амбуланта, две кафане,
киоск за штампу и четири
продавницемешовитеробе.

Миомир
Филиповић Фића

Споменик лединачким жртвама

Лединачка црква
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ИЗ КЊИ ГЕ МИО МИ РА ФИЛИ ПО ВИ ЋА ФИЋЕ

Мачвани
речима сликани Миомир

Филиповић Фића

ПЉУ НУ ТИ

На једној свадбиМилосава кажеДра
госави,поредкојеседимушкодете:
–Ајо,Драгосава,твојчовекморадаје

срећан како тодетеличинањега.Ама,
пљуниутитвојРадисав.
–Е,видећеш.Милосава,коликојесре

ћанкадмузикастанеидокгајапреиспи
там.Овонијемоједете,већизкомшилу
ка,пошлоснаманасвадбу.

ДОМА ЋИН

НекиМачванинпоименуИлија,фалио
секадгодпођеизкафанекућионпред
својим вратима виче сам себе, а онда
журноистрчеженаидецадагадочекају
као правог домаћина. Једном приликом
Илијастижеуглуводобаноћипредсвоја
врата,праћенбратијомизкафанеипоче
викати;
–О,Илија!О,Илија!
Алинеизађошениженанидеца.Иза

ђењеговамајка:
–Котовиче?НијеИлијакодкуће!
–А,дије, јебомујаматер!–продера

сеИлија.
–Јеботисвоју!–узвратиматииуђе

укућу.

УСЛО ВИ

Уједнојодшнајдерскихрадњи,уБога
тићу,улазиМачванинАлимпије:
–ПомажеБог,мајсторе!
–Богтипомого,пријатељу!–узврати

мајстор.
–Далиситимајсторе,ланемомсину

Ранисавусашиоодело,аоннијеплатио?
–Јесам!Итиси,пријатељу,дошаода

платиш?
–Не!Ијаби`дасашијешимениједно

оделоподистимусловима.

НЕМАЧ КИ

Отишао Микаило из Мачве на рад у
Немачкуипосленеколикогодинастигао
уродносело.Довез`осебеснимколима,
нањемукариранисако,оковратавелика
ишарена кравата, а говоримешавином
српски–немачки.Својевршњакеипри
јатеље позвао у кафану да части. Али,
домишљатиМачваниувекствореприли
ку да се мало подсмехну неком. Тако
почешеиспитиватиМикаилакакосешта
каже на немачком. У једном моменту
кафеџијаЈеротије,који јенекадрадиоу
Немачкој,посленизапитањасвиприсут
нихукафаниупитаМикаила:
–ЈелетиМикаило,какосенанемач

комкажегомно?
–Е,чикаЈеротије,верујми,метемисе

појезику,аникакодасесетим!

СИЛО ВА ЊЕ

Тужила некаМилосава извесногДра
госава да ју је напаствовао у њеној

башчиитакосестиглодосудауБогати
ћу. Било је то у време кад је друг Тита
даозакондаженеимајуистаправакао
имушкарци.ТакојеДрагосавдоспеода
одговаразасиловање.Насудугајебра
ниочувенимачваскиадвокатСвета.
Милосавапричаузбуђенапредсуди

јомкако јењуДрагосавобориоуњеној
рођенојбашчииучиниотоштојеучинио.
Кад је најзад Милосава престала да
говори,адвокатСветадобијеприликуда
питаМилосаву:
–Добро,Милосава,некајесветотако

какотивелиш.Али,тониједовољнода
овај овде Драгосав буде осуђен. Него,
поштосемисвиуМачвидобропознаје
мо, ти Милосава требало би да будеш
искренаидакажешистинунасудушта
тејабудемпитао.
– Изволи госин Свето! – одважно ће

Милосава.
–Ти,Милосава,кажешдајеДрагосав

био на теби. Е, кад је он то био, ти би
требалодакажешштаситисвечинила;
далиситивикала,туклапоглавиДра
госав, гребала га по лицу, псовала му
оцаиматери свуфамилију.Шта си ти
реклаутојситуацији?
–ГосинСвето,јанисамтакажена,да

вичем,псујеминедајБожедасетучем.
Док је он то све чинио што сам већ
рекла, да будем отворена, ја сам само
њемурекла;јеби,јебиДрагосаве,ал`да
знашимасудауБогатићу!

КРОМ ПИР

УБадовинцимаулазикомшиницаДра
госавауМиладиновуавлијуипита:
–Јелеј,Миладине,дитијежена?
– Та, ено је нагузила се цео дан у

башчи,сејекромпир!

МОДРИ ЦЕ

Лепа и млада Мачавнка, носилац
црногпојасакаратевештине,посталаје
изазовзамногемомкесавеликомдозом
бојажљивости. Један се окуражио и да
би био духовит, а као не зна да је она
каратиста,пајојсеобрати:
–Млададама,сигурансам,лепопева!

–приђејојиставирукунањенораме.
– Како је, млади господин, то закљу

чио?
–Па,имателепеногекаоуславуја!
–Ивиимателепеочи,аливасмолим

да руку склоните, да не бих око тих
лепихочију,мораладацртаммодрице!

ШАКОМ

У један од мачванских фудбалских
клубовадолазиновтренер.Послепрвог
тренинга,тренернасастанкусаупрвом
клубаизносипрвеутискеивели:
–Драги пријатељи, ови ваши, то јест

садимоји,фудбалериимајудвекључне

мане.
–Којесу?–угласћечлановиуправе.
– Десна и лева нога! – изговори сав

снуждентренер.
–Како,бре,досадсвебилостимуре

ду?Плаћалисмоихнавреме...!–поно
воуглассви.
– Колко сте их то плаћали ?– поново

ћетренер.
–Плаћали смо ишакоми капом! – у

глассви.
–Асудије?Ињихстеплаћалитако!?

–садвећљуттренер.
–Не!Судијесмоплаћалисамошаком!

–закључишесви.

УПЛА ШЕ НЕ

Две комшинице преко пута у Мачви,
једназадругубрину:
–Драгосава, сејомила, синоћсамсе

уплашилакадвидохдапопкасноизлази
изваше куће,ачовек тиније ту.Поми
слих да није неко умро, Божеми опро
сти...!
–Ијасам,Милосава,некуноћвидела,

кадтијеоночовекбионапуту,даофи
цир излази из ваше куће, па сампоми
слиладајетрећисветскират.Ал`,фала
Богу,јошнијеизбио!

КОПА ЊЕ

Добростојећа неудатаМачванка дала
јеогласуновинамаследећесадржине:
Ради познанства, дружења и могућег

брака, тражим образованог пријатеља,
средњих година. Предност имају особе
које су завршиле или студирале архео
логију.
Шифра:копаћешкурузеикромпирдо

милевоље.

ШЕЋЕР

Уједнојмачванскојшколи,учитељица
задалађацимадасваконапишеречени
цуукојојсепомињешећер.МалиРадо
јицајенаписао:
–Мојабабапијекафу!
– Добро, Радојице, где је тушећер у

твојојреченици?
–Убабинојкафи.Онаставидвекаши

чицашећеранакашичицукафе.

ЗЕТ

ПитадобростојећиМачванинизЛипо
листасвојућеркузањеногмомка:
–Јел`ти,штајеовајтвојзврндов?
– Каква зврндов, тата? Шта је теби?

Онјемодеранмомак!Ако`оћешдазнаш
тоштотвојбудућизетсадрадизовесе
агрономсамузичкимсмером.
– Значи, чабалебарош! – поново ће

отац.
–Нетата!Онгајиовцеисвирахармо

нику!
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Претпразнична атмосфера ни ове
годиненијезаобишлакорисникеДнев
ногборавказадецуимладесасмет
њамауразвојууСуботишту.Каконам
јереклаБиљанаЈовичић,директорка
пећиначког Центра за социјални рад,
пећиначкалокалнасамоуправапоред
децепредшколскогишколскогузраста
из наше општине, не заборавља ни
корисникеДневногборавка,тејетако
иовегодинеобезбеђено10новогоди
шњихпакетића.
– И ове године, као и претходних,

наша Општина није заборавила ни
децу из Дневног боравка из Суботи
шта,којиувексанестрпљењемишче

кујунашупосету,новогодишњепакети
ћеиДедаМраза.Такође,овегодинесу
представницимотоклубаОртодоксиз
Шимановаца показали изузетну хума
ност, самоиницијативно се организо
валииобезбедилијош10пакетићаза
нашекориснике.Свизаједносмоподе
лили радост надолазећих празника и
тиме још једномпоказалида је хума
ностврлинакојајеувекумоди–рекла
намјеЈовичић.
Она додаје да је истог дана свако

детебезродитељскогстарањакоје је
смештено у хранитељским породица
ма на територији пећиначке општине
добилопоједанновогодишњипакетић.

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Пра знич не радо сти

Унедељу,26.децембра2021.годи
не, у Дому културе у Старим Банов
цима је одржана промоција романа
„Граничар“.Упитањујепрвенацписца
ОгњенаКрњаје,који јепорекломбаш
саовихпростораипредстављаисто
ријско–авантуристичкироманчијасе
радња дешава у пролеће 1803. годи
не на подручјуБановаца иЗемуна, у
освит Првог српског устанка. Роман
је базиран на бројним историјским
подацима из тог времена, уз додатак
фикције аутора у циљу побољшања

драматике и шпијунско – трилерског
миљеа самог дела. На промоцији је
поредаутораучествоваоипрофесор
Милорад Бабић, хроничар Банова
ца,чијисурадовипомоглиауторуда
реконструише живот сремских грани
чарапочеткомкрајем18. ипочетком
19. века. Роман се може набавити у
свим већим књижарама земљи а на
располагању је и  читаоцима у свим
ограницима Народне библиотеке
„ДоситејОбрадовић“уСтаројПазови.

З. К.

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА 

Моја машта
може сва шта
Градскабиблиотека„АтанасијеСтој

ковић‟уРумирасписалајелитерарни
конкурсзаизборнајлепшедечјепесме
поводом Међународног дана детета,
којисеобележава20.новембра.Кон
курс је био отворен до 20. новембра
2021. године и био је намењен уче
ницима основних и средњих школа
широмСрбије.Темаовогодишњегкон
курса била је „Моја маштаможе сва
шта‟.
Жири у саставу Надица Покрајац,

професорица српског језика и књи
жевностиуГимназија „СтеванПузић‟,
Ђурђица Јовановић, наставница срп
ског језикауОШ „ДушанЈерковић‟,и
ДраганаЂорђевић, виша дипломира
на библиотекарка у Градској библио
теци, прегледале се 31 песму која је
пристигланаовајконкурс.
РадовисупослатиизчитавеСрбије,

билоихјеодученикаизНиша,Београ
да,БелогПотока,СвилајнацаиРуме.
Чланицежиријасужириконстатовале
дадвараданеиспуњавајупропозици
јеконкурса,тесеодлукаорангирању
и награђивању ученика базирала на
укупномбројуод29ученичкихрадова.
Након детаљног читања радова,

анализеиселекције,жиријеодабрао
најбољерадове.Првоместојеосвоји
лаУнаЋулибрк,ученица IV3разреда
ОШ„ЗмајЈоваЈовановић‟Рума,друго
местојеприпалоЈаниБашовићучени
циV/6разредаОШ„НиколаТесла“из
Београда,атрећеТамариТишма,уче
ницирумскеОШ„ВељкоДугошевић“.
Додељене су и две специјалне

награде за ученике средњих школа
и тоСтефану Млађеновићу  изСТШ
„МиленкоБрзак–Уча‟,РумаиИвани
Кујачић,учениципрвогразредарумске
Гимназије.
Ауторинаграђенихрадовасудобили

ипригодненаградекојесуимуручене
крајемдецембраучитаонициГрадске
библиотеке„АтанасијеСтојковић“.

С. Џ.

ИНЂИЈА 
Награ де
за КУД „Соко“
Културно – уметничком друштву

„Соко“ из Инђије додељене су две
специјалне награде и то за најбољи
оркестар у функцији ансамбла и за
реконструкцијукостиманаРепублич
ком фестивалу дечијих фолклорних
ансамбалаСрбијеодржаномуТрсте
нику.ЗлатноодличјеКултурно–умет
ничком друштву „Соко“ додељено је
за освојених 92.5 бодова.  На Репу
бличкомфестивалудечијихансамба
ла поредИнђинчана, учествовало је
још14друштавааорганизатормани
фестације је Савез фолклорних
ансамбалаСрбије.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Про мо ци ја рома на
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ВИ ТАЛ НОСТ УПР КОС ГО ДИ НА МА: КА ТА РИ НА ДОБР И НА ВУЛ ЧЕ ВИЋ ИЗ СО ТА ИМА 87 
ГО ДИ НА

Во лим да пре тра жу јем по
ин тер не ту све што ме за ни ма

Ба ка Ка ту здра вље и 
да нас до бро слу жи и још 

увек је спо соб на да се 
бри не са ма о се би. Али 

оно што је из два ја од 
ње них вр шња ка је сте, 

ње на све стра ност. Осим 
сва ко днев них по сло ва у 

ку ћу, она пра ти све са вре
ме не трен до ва. Зна да 

ко ри сти ком пју тер, ре дов
но по се ћу је дру штве не 

мре же и во зи свог фи ћу за 
ко јег је ка ко ка же, емо тив

но ве за на ви ше од 40 
го ди на

Дабројгодинанеморабитипрепре
ка виталности, свакако је пример
87. годишња Катарина Дробина

Вулчевић из Сота. Упркос годинама
здрављеједанасдоброслужиијошувек
је способна да се брине сама о себи.
Алионоштојеиздвајаодњенихвршња
кајесте,њенасвестраност.Осимсвако
дневних послова у кућу, она прати све
савременетрендова.Знакориститиком
пјутер,редовнопосећуједруштвенемре
жеивозисвогфићузакојегјекакокаже,
емотивновезанавишеод40година.За
себекажеда јојживотнијебионимало
лак. Родитељи су је врло рано удали
против њене воље. Није остала дуго у
том браку јер како каже, није желела
провестиживот безљубави.Напустила
је првог мужа и педесетих година про
шлог века, напустила је своје родно
место.
– Потичем из сиромашне породице.

Отацмијебиоулогору.Кадасевратио
кући,разболеосеиубрзоумро.Мајкаје
хтеладамеудаизмомкаизселакојије
био материјално осигуран. Мислила је
да ће ми на тај начин олакшати живот.
Али није било тако, нисам га волела и
нисаммоглаостатиубракугденијебило
љубави. Брат је једне ноћи дошао по
менеиодвеоме кодбаке уБапску, јер
ме мајка није хтела примити назад у
породичнукућу,причабакаКатаидода
је:
– Било је тешко у то време поготово

женама, одважити се и отићи из свог

села.Алимораласам.Запослиласамсе
у ресторану на мотелу „Адашевци“.
Касније сам отишла у Београд и тамо
завршила угоститељску школу, а 1954.
годинесамсезапослиланаречномбро
дугдесамкаокуварицарадила35годи
на. Пропутовала сам целу бившу Југо
славију. На броду нас је било са свих
страна,изсвихрепубликабившедржа
ве.Свисмобилидобридругариипома
гали смо једни другима. Возила сам
комби и сањим ишла у набавку. Убрзо
самнабродуупозналасвогдругогсупру
га који је био капетан брода. Пловили
смо заједно, путовали, радили и када
смоотишлиупензију,вратилисмосеу
Сот.Тусмонаправиликућу,опремилије
и наставили да живимо. Супруг ми је

нажалост умро пре четири године и од
тадаживимсама,кажеКата.
Нажалост нису имали своју децу. Но,

захваљујућињеномоптимизмуиведром
духукојијојнемањка,бакаКатајестал
но окружена пријатељима и комшијама
којијојправедруштво,авећ20годинаје
сњомпапагајКића,њенвернипријатељ.
–Волимдапретражујемнаинтернету

све што ме занима. Највише волим да
гледамислушамсветемисе.Томевише
занимаодтелевизијскогпрограма.Срет
насамштоимамсвојупензијуиштоне
морамниодкогазависити.Јединомије
жаоштосамродитељимадопустилада
ме натерају да се удам против своје
воље.Алисретнасамштосамнаброду
упозналасвогдругогсупругаиштосамс

НАЈ ВА ЖНИ ЈЕ ЈЕ У ЖИ ВО ТУ СЛУ ША ТИ СВО ЈЕ СР ЦЕ: 
Ка та ри на Дро би на Вул че вић и па па гај Ки ћа
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њим проживела своје најлепше године
живота.Лепосмосеслагалиизахвална
саммунасвемуштомијеомогућиокако
бих лепо и безбрижно живела, каже
нашасаговорница.
Поред бројних интересовања, ова

бакаимасвогфићузакогакажедајојје
каодете.
–Човектребадаимаразличитаинте

ресовања.. Свако треба да има неки
хоби. Ја волимда возим свогфићу.Не
желим да га продам јер ми је он попут
детета.Одосамдесетегодине,кадасмо
гакупили,пуносамгазаволелаиданас
медоброслужи.Кадабиминекопону
дио и 10.000 евра, не бих га продала.
Возачкадозволамиважидомоједеве
десете године живота и још увек сам
активан возач. Често идем с њим у

набавкууШидипопотребикоддоктора,
каже бака Кати и на крају разговора
шаљепорукумладимљудима:
– Најважније је да у животу слушате

своје срце.Никадане требанеспреман
улазитиубракиживетиснекимкогане
волите. У животу богатство није најва
жније. Важна је љубав и слога између
двоје људи. Први пут сам се удала за
онога које био богатији од мене. То ме
нијечинилосрећном.Текондакадасам
упозналаПеру,мојживот једобиосми
сао. Срећа се не купује и живот без
љубави, није живот. Зато сваки човек
требаслушатисвојесрце,поручилајена
крају разговора ова витална бака из
Сотакојојсувољазаживотомиоптими
замбилиглавнипокретачиуживоту.

С. Д.

Ба ка Ка та и њен фи ћа ко јег и да нас во зи

Као ку ва ри ца на реч ном бро ду (пр ва с ле ва)

РУМА

На рефе рен ду му 
пра во гла са има 
45.877 гла са ча
Урумској општиниима45.877 гла

сача који се на предстојећем рефе
рендуму16. јануарамогуопределити
да ли подржавају или не промене у
УставуСрбијевезанезаправосуђе.У
румској општини има 43 гласачка
места,22уградуи21уселима.
Свагласачкаместасуистакаоина

претходнимизборима,самоједошло
до промене адресе када је реч о
бирачком месту број 3. Бирачи са
бирачкогместаброј 3, који сураније
гласали у просторијама Друге месне
заједнице,напредстојећемреферен
думу ће гласати у Основној школи
„ИвоЛолаРибар“уГлавнојулициброј
270.
Тосубирачиизследећихулица:15.

августа53171и6294,АвгустаШеное,
Вашариште,Врхови,Главна 229 –

301,Иришка1–35аи2–42,Јеленач
ка,
КњазаМилоша,МатијеГупца,Насе

љеЦерје,Насељециглана,Радинач
кипутиСветозараМарковића. С. Џ.

РЕФЕ РЕН ДУМ У ИРИГУ

На 14 гла сач ких 
места 9.054 гла са ча
Народна скупштинаСрбије распи

сала је 30. новембра 2021. године
референдум на којем ће се грађани
изјашњаватиотомедалисузапро
мену Устава Републике Србије, а
Актом о промени Устава искључиво
семењајучлановикојисеодносена
правосуђе. Републички референдум
ћебитиодржан16.јануара,наизбор
нимместима, која ћебитиотворена
од7до20часова.
На сваком гласачком месту ће се

налазити гласачки одбори, а њихов
саставсуодредилепосланичкегрупе
које постоје у Скупштини Србије.
Странке којеимајусвојепосланичке
групе имаће и своје представнике у
гласачкимодборима.
Заток гласања,каоиутврђивање

резултата колико је грађана изашло
нареферендум, колико је заокружи
ло „да“, а колико „не“ надлежне су
оптшинске изборне комисије које ће
те резултате слати Републичкој
изборнојкомисији.
Уиришкојопштиниправогласана

реферндумуима9.054гласача.
Онићесеизјашњаватина14 гла

сачкихместа:четирисууИригу,триу
Врднику и по један у Ривици, Јаску,
Малој Ремети, Нерадину, једно гла
сачкоместојезаКрушедолПрњавор
иГргетег, каоизаКрушедолСелои
Велику Ремету, а једно заједничко
гласачко место имају и Шатринци и
Добродол.

С. Џ.
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РУМ СКИ ВАШАР 

Јуби леј  275 годи на тра ја ња
Пише: 

Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар

Јед но од обе леж ја Руме, по чему је позна та и ван гра ни ца наше 
земље, сва ка ко је Рум ски вашар. О исто ри ја ту овог ваша ра, за М нови
не пише кусто ски ња исто ри чар ка Алек сан дра Ћирић

Плодноземљиштеидобаргеографски
положај села Руме, на раскрсници ста
рих римских и турских путева (Земун –
Вуковар–Осијек), били су пресудни за
избор локације новог насеља, чиме је
уједно и антиципиран његов развој као
трговачко–занатлијскогместа.Оснива
јућиНовуРуму,баронМаркоПејачевић
јесвакакоимаоувидуповећањесвојих
прихода и обезбеђивање наклоности
Двора.
Оно на чему се темељипривредни и

друштвени развој Руме, а данас се са
правомможе рећи да је нематеријално
културнодобро,санадомдаћетајста
тус званично и добити, јесте надалеко
познатиРумскивашар.
Рума, као урбано насеље, постоји

управо захваљујући вашарима и она је
једино место у земљи са традицијом
вашара која је утемељена на Царској
повељиинајдужимконтинуитетомтра
јања,јеруовојгодинивашаробележава
275годинапостојања.
Првупривилегију,Румљанисудобили

већ 20. јула 1747. године од царице
МаријеТерезије,чимејеРумасврстана
уредтрговишта.Привилегијасесастоја
лаутомедасечетиригодишњавашара
„сањимаприпадајућимсточнимпијаца
ма“изМитровицеиЈарка,којисуоста
ли у новоформираној Војној граници,
преносенаРуму.
Одржавали су се на Цвети, Спасов

дан, Михољдан и на Светог Петра и
Павла.
Поредгодишњихвашара,свакесуботе

су одржаване пијаце.Нарочит подстрек

заразвојпривредебилајеЦеховскапри
вилегија, коју је царФрањаПрви 1818.
године издао румским занатлијама.
Наведене привилегије су поновљене у
„Слободници“ , коју је властелинМарко
Пејачевићиздаостановницима1. јануа
ра1749.године,чимесуониизванично
постали слободниљуди, за разлику од
зависногстановништвауоколнимсели
масабројнимобавезамапремавласте
лину. Рума је постала привилеговано
трговиште.
Осма тачка „Слободнице“ говори да

варошаниуживајуприходеоддваваша
ра, док приходи од друга два иду у

корист властелина.Десета тачка,међу
тим, каже да, када варош нарасте до
1.000кућа,следујујојприходииодпре
остала два вашара. Пре него што је
Румаиспунилаовајуслов,изБечаје17.
јула1758.годинестиглообавештењео
додељивању још два вашара и то на
СветуЈелисавету–ћеркумађарскогкра
љаиСветогАнтонија.ТакојеРумаима
лаукупношествашара,одкојихјеједан
биодводневни,апеттродневних.
Већистегодине,кадајеПривилегијама

Румадобиластатустрговишта,одржанје
првирумскивашарито10.октобра.
Запродајнипростородређенјетерен

којисе,посматрајућиизданашњегугла,
простирао до Гробљанске улице. Прво
вашариште је, дакле, било на падини
измеђуГробљанскеулицепасведоБор
ковачкогпотока.Навашарусусвојуробу
нудили како домаће занатлије, тако и
путујући трговци – Грци и то следећим
редом: на тезгама је најпре излагана
занатска роба, затим шпецерај и јужно
воће, које су углавном продавали грчки
трговци,следиоједеосавоћеминакра
ју простор за продају стоке. Постоје
подаци да су се на румским вашарима
моглекупитиикњиге,најчешћецрквене,
којесупродавалитрговци„москови“.
Поштотадајошувекнијебилосталних

продавница, роба се највише набавља
лана годишњимвашаримаисуботњим
пијацама, на које су, поготово у првим
деценијама19.века,сасвојимпроизво
димадолазилиисељациизтридесетак
околнихсела.Убрзосурумскивашари
румска пијаца постали познати и изван

Марија Терезија
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границаАустрије,тесунањихдолазили
итрговциизТурске.Повременојевашар
изостајаозбогкугеусуседнојТурској,а
трговцикојисуодандедолазилиподвр
гавани су ригорозној контроли. Такође,
забележено је да су једном приликом
румски вашар похарале Клименте –
католичко арбанашко становништво
насељеноуселимауГранициисклоно
„пустахилуку“.
Већпочетком19.Века,старовашари

штејепосталопревишетеснопајеодлу
ченодасевашарпреместинаБрег,на
простор између путева за Инђију и
Пећинце.Суботњепијацесусеодржава
лесаобестранеГлавнеулице,којимаје
утовремебилотешкопроћи.Трговина
житомсеобављалауИвановој(ЈНАули
ца),апродајаживинесеодвијалауСта
ропиварској улици. На старом вашари
шту је остала само продаја јагањаца и
дрвазаогрев,почемујеулицаидобила
називДрварска.
На вашарима се највише трговало

житом и стоком (коњи, свиње, говеда,
овце),којусунастотинеихиљадегрла
дотеривали домаћи и страни трговци.
Такосусе,например,„многираспитива
ли, анарочитоТалијани”, за „накнадни”
тродневнивашаруРуми,којићесеодр
жати22,23.и24.јуна1903.године.Тада
се, управо због Италијана, очекивала
добрапродајакоња.
Вашариште јебилоограђено„кланте

рима”, а у такозваној цедуљарници су
издавани пасоши и плаћало се за улаз
на вашар. Одржавање вашара је огла
шаваноуштампиипутемплакатапоста
вљенимнајавнимместимаипослатиму
друге општине, са подацима о датуму
одржавања,трајању,закупцу,каоиупо
зорењима о крајевима у којима владају
сточне болести („марва је из незараже
нихместа”)ислично.
Постоји више докумената, из разних

година, који говоре о промету робе на
румскомвашару.

Због великог промета људи, стоке и
новца,вашарјечестобиоизворпробле
ма.Онисууглавном,настајализбогпоја
ве заразних болести међу  људима и
стокомуоколиниилиусуседнимкраје
вима. Да би се решио проблем заразе
вашари су одгађани или отказивани, а
стокакоја једотеривана јеподвгравана
стриктној контроли.Пуштана је само уз
одговарајућупотврдуоздрављу,којасе
показиваланаулазнимкапијама(„јарач
ка”,„путиначка”,„чалманска”...).
Вашар је коришћен и за остваривање

политичкихпоена, каошто јебио случај
1910. године, када јењеговоодржавање
забрањено због појаве колере. Ипак, на
интервенцију тадашњег градоначелника
Фердинанда Ристера, вашар је одржан,
штојеујавностипредстављенокаоњего
вазаслуга,иакојеколераумеђувремену
престала.Овајњеговпоступак је ускоро
биоискоришћенуизборнојкампањи.
Билојеизлоупотребазакупацаваша

ра.Такосу,например,појединизакупци
наплаћивалитаксуионимколимакојасу
приватним послом, а не због трговине,
ишлаГлавномулицомкрозвашар.
ЗакупацвашараБранкоБелићјеувек

својучатрљузаточењепићастављаона
прво место вашара, што је касније био
алибиикрчмаруПетруМијићудапоста
висвојуублизиницедуљарнице.Онису
тако били у повлашћеном положају у
односунадругетрговце,којисусезбог
тога жалили Општини. На једном годи
шњемвашару1898.године,појавилису
сепросјаци,којисуутусврхузлоупотре
били „сакату децу”. Прочуло се да су
деца украдена и осакаћена ради успе
шнијег прошења, што је изазвало гнев
народа, који умало није линчовао ове
просјаке.Противњихјеподнетапријава,
али је истрага показала да деца нису
осакаћена,негосутакорођена.
УпериодуизмеђуПрвогиДругогсвет

скограта,редовносуодржаванивашари
и пијаце. Вашар се и даље одржавао

четирипутагодишње,апијацесредоми
суботом. Тада се, на за то одређена
места, стицаломноштвољудииразно
врсне робе. Уз вашар је обавезно, као
пратећи,ишаоипонекизабавнипрограм
у виду рингишпила, циркуса и слично.
Пијаца је због несносне гужве, која је
ометала и собраћај у Главној улици,
билапремештенаупросторизакатолич
кецрквеистарешколетадашегртске
школе. На вашарима је стока и даље
билаглавниартикал.
Зауређењевашариштаипијаце,ишла

сусредствадобијенаодразнихдажбина
којесуубиранетомприликом(„пијацови
на“,„мостовина“,„кантаревина“,„вашар
скепристојбе“одстоке,шатреислич
но). Поред тога, средства добијена од
„пијацовине“сукоришћеназакомунал
не потребе, нарочито за одржавање
хигијенеграда.
НековремепослеДругогсветскограта

(од 1957. године), вашар је одржаван
свакепрвесредепослепрвогумесецу,
доксенијепрешлонаданашњирежим
сваког трећег у месецу, ма који дан он
падао.
Вашар је са ранијег простора преме

штеннапростористочноодграда,иако
сепродајаробеодвијаиусамомграду,
почев још од Главне улице. На њега
долази велики број трговаца из целе
земље. И даље је на њему примарна
продајаикуповинастоке,али јевелики
броји занатлија (кројачи, столари,бом
бонџије,обућари...),каколокалних,тако
и оних из околних места, који продају
својепроизводе.
Заступљенајеиугоститељскапонуда

подокриљем„шатри“,гдесенаконоба
вљеногпослатрговцииосталипосетио
цимогуокрепитијеломипићем.Такође
je и пијаца наставила да функционише
по старом тржишном закону понуде и
потражње.

Фото гра фи је у при ло гу су
из збир ке Зави чај ног музе ја Рума

Јануарски вашар у Руми (фото: сајт Општине Рума)
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РУЧНИ РАД ВАЛЕНТИНЕ ТРИШИЋ ИЗ САЛАША НОЋАЈСКОГ

Цвеће од жице

Валентина Тришић из
Салаша Ноћајског прави
декоративноцвећеоджице
иразличитихврстатканина.
Валентина је домаћица, а
заовајхобисезаинтересо
вала пре пет година. Први
пут је овакву врсту ручног
радавиделанаинтернету.
– Мој рад је необичан и

привлачи пажњу где год да
сепојавим.Материјаликоје
користимнисускупи,акада
се све то споји у производ,
делује веома лепо. Људи
воле да купују ствари које
немогу да се нађу баш на
свакојтезги.Такосеимени
допало када сам први пут
видела цвеће од жице па
самзатоипожелеладанау
чим да га правим. Купила
сам материјал, покушала и
затим схватила да ја то
могу.Временоммијепоста
ло све интересантније, а
идејесусерађалеизноваи
изнова,испричалајеВален
тинаТришић.
Да би се направио један

цвет потребно је око пола
сатарада.Кадајеречотка
нинама, важно је да буду
растегљиве. Такође, јута је
један од материјала које
Валентина користи у деко
рацијама за трпезе. Наша
саговорница сматра да сви
материјалимогудасе ком

бинују, уколико се пронађе
адекватанамера.
– Користим и природне

материјале, као што су, на
пример, шишарке. Њих
можетедаобојите,аимаих
у различитим величинама.
Новогодишње куглице пра
вим од стиропора, који је
веомаповољан,објашњава
ВалентинаТришићидодаје
да је својепроизводеизра
дила са празничним моти
вима.
Напитањедалиможеда

се живи од прихода који

оствари кроз продају деко
рација,одговараодлучноса
„не“.Тосматрадодаткомза
породични кућни буџет.
Ипак, то не утиче на њен
ентузијазам, а рукотворине
редовноизлаженапразнич
ним штандовима. До сада
се представила грађанима
Сремске Митровице, затим
посетиоцима манифестаци
јауТршићу,наСајмушљи
ва у Осечини, Бањи Кови
љачи,ЦрнојБарииБогати
ћу.
– Током читаве године

има таквих догађаја и уче
ствујемо најчешће на изло
жбамапродајногкарактера.
Већ три годинеизлажемоу
„Новогодишњој улици“ у
Сремској Митровици, а
углавномсе свивећпозна
јемо и дружимо. То је нај
лепши део сваке манифе
стације. Не жалим се на
зараду,јеримамдопадљиву
робу. Ко год застане и раз
гледа, одлучи и да пазари,
кажеВалентина.
Наша саговорница нема

намеру да у будућности
нештомењаусвомасорти
ману.Кажеитодајевелики
трудуложилаусвојевешти
не, јер је самоука и није
имала помоћ у савладава
њузаната.
– Сада ми је рад постао

навика и са лакоћом изра
ђујем ново цвеће. Када
направите први цвет, па
сагледате како сте успели,
даље иде лако. Док сам
пила кафу са пријатељем,
био је изненађен, јер сам
истовремено разговарала с
њим, пила кафу и правила
новцвет.Тадамијескренуо
пажњу да ниједном нисам
погледалауоношторадим
– толико сам увежбана,
похвалила се Валентина
Тришић.

А. Плав шић

ЦВЕЋЕ ОД ЖИЦЕ И ТКАНИНА: Валентина Тришић
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ПЕЋИ НАЧ КИ ФУД БАЛ

Годи на за пам ће ње

Фудбалски клубови из пећиначке
општинесутоком2021.године,нанајбо
љиначинрепрезентовалисвојусредину,
какоусремскимоквирима,такоишире.
–Безобзиранаоколностипроузроко

ванековидом,клубовиизнашеопштине
забележилисуодличнерезултатеупро
теклојгодини.Усезони2020/2021.шима
новачки„Хајдук1932“секаопрвопласи
рана екипа Општинске лиге Пећинци
пласираоувиширангМОЛСрем–група
Исток. Иста сезона је била изузетно
успешна и за „Сремац“ из Деча, који је
каошампионМОЛСрем– групаИсток,
стекао право да се такмичи уСремској
лиги. Степен такмичења променио је и
„ДоњиСрем2015“.Пећинчанисусезону
2020/2021. окончали на другом месту у
сремсколигашком каравану, те су кроз
утакмицебаража,противТСКаизТеме
рина, изборили пласман у Војвођанску
лигу–Југ.Захваљујућиуспехуклубаиз
Пећинаца,нашаопштинасеможепохва
литиподаткомдауЗониимадвапред
ставника:„Слободу“изДоњегТоварника
и „Доњи Срем 2015“ – истиче Милан
Ђокић,секретарОпштинскогфудбалског
савезаПећинци.
Изафудбалскихклубовајејесењидео

сезоне.Резултати–задовољавајући.
–Општинскалиганикадазанимљиви

ја.Надеобипрвадваместасу„Купино
во“и„Камени“.Наравно,нетребазабо
равитининаОФК„Брестач“,„Словен“из
Сибача... У сваком случају, борба за
прво место биће неизвесна. Међуоп
штинску лигу Срем – група Исток, бар
што се тиче првог дела, обележили су
„Срем“изСремскихМихаљеваца,лидер
самаксималниимучинкомпосле13кола
и„Шумар“изОгара,првипратилац.Фуд
бал пећиначке општине у овом рангу
представљајуи„Граничар“изОбрежаи

шимановачки„Хајдук1932“.Ујакојсрем
сколигашкој конкуренцији, после првог
делапрвенства,сасвимзадовољавајући
пласман имају „Сремац“ из Деча и
НапредакизПопинаца.Иакојеновајлија
уВФЛ–Југ,„ДоњиСрем2015“изПећи
наца јенајпријатнијеизненађењепосле
15првенственихкола.Сведопоследњег
јесењегколабиојеналидерскојпозици
ји. „Слобода“изДоњегТоварника, „ста
роседелац“,назимскупаузуодлазикао
седмопласиранаекипа.Важнојеспоме
нутииветеранеХајдукаизШимановаца.
Практично, последњих 5  6 година, у
конкуренцијиклубоваизБеоградаиоко
лине, ишли су из ранга у ранг. Од ове
јесенисуунајвишемрангу–Првојлиги,
кажеЂокић.
Усвакојприлицисеистичедасумла

ди приоритет, односно, да је рад с нај
млађимфудбалеримаупрвомплану.
–Натериторијинашеопштинесвели

ким успехом раде школе фудбала.

Одличне резултате постижу и на прави
начинпредстављајунашуопштинупола
зницишколафудбала„Слободе“,„Доњег
Срема2015“,„Сремца“,„Напретка,“„Хај
дука 1932“, „Шумара“, „Купинова“, ОФК
„Брестача“… Младе фудбалере трени
рају и едукују лиценцирани тренери.
Деци је обезбеђена сва потребнаопре
ма,аЈавнаустанова „Спортскицентар“
им омогућује да у спортској хали у
Доњем Товарнику бесплатно тренирају,
као и у балон сали на „Сувачи“. Свим
фудбалским (и осталим) клубовима,
захваљујући огромној помоћи Општине
Пећинци, покривени су комплетни тро
шкови такмичења: котизација, лекарски
прегледи, превоз, судијски трошкови…
Поред тога, свим клубовима сепомаже
окообнављањаопреме,азначајнасред
ства се улажу и саму инфраструктуру,
истичеЂокић.
Општинскифудбалски савез се може

похвалитиидругимактивностима.
–Ималисмочастда26.августа2021.

године угостимо госте из Фудбалског
савеза Србије. Делегацију су чинили
Ненад Бјековић (в.д. председник ФСС),
ЈованШурбатовић(генералнисекретар),
Драган Стојковић – Пикси (селектор) и
Стеван Дика Стојановић (директор
репрезентације).Тимповодом,свимклу
бовимаишколамафудбаладониранесу
гарнитуреопреме,каоикартезаквали
фикационуутакмицузаПрвенствосвета
уКатаруСрбија–Луксембург.Картесмо
поделилинашимнамлађимфудбалери
ма, који су у пратњи тренера и обезбе
ђен превоз (два аутобуса) присуствова
лиутакмици.Сличнуакцијусмооргани
зовали за наше најмлађе и 26. новем
бра, када смо на позив Црвене звезде
организовалипревоззадецуфудбалере
ињиховетренере,истакаојеЂокић.

Милан Ђокић
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ХАЛА „ПИН КИ“

Завр шен тур нир у малом фуд ба лу
ТрадиционалниЗимскитурнирумалом

фудбалу који се одржава  у Пословно
 спортском центру „Пинки“ у Сремској
Митровициокончан јепротекленедеље
одигравањемфиналнихутакмицаусвих
шесттакмичарскихкатегорија.Узвелико
интересовањемитровачкепублике,тур
нир јеокупио65екипакојесуодиграле
укупно104утакмиценакојимајепостиг
нуточак850голова.Квалитетприказаног
фудбалаимногобројниатрактивнипоте
зиилепиголовиоправдалисуочекива
ња посетилаца у свих 11 такмичарских
дана крајемпротеклеи првихданаове
године. Тако је било и у најатрактивни
јемфиналноммечусениора,гдејеекипа
„ОктагонБета“изСремскеМитровицеу
неизвеснојиузбудљивојутакмицисавла
дала  неугоднуекипу „Синд“из Шапца
резултатом2:1.Иначе,Шапчанисуеки
паврхунскихфудбалера, која јеувише
наврата освајала митровачки и друге
турнире у малом фудбалу. Победничка
домаћаекипаигралајеусаставу:Стан
ко Мацановић, ЛазарЂурђевић, Ненад
Симић, Борислав Живковић, Ненад
Крстић, Томислав Требовац, Стефан
Цвијић,СрђанИвковић,ЂурађДобрије
вић,БанеУгљешићиУрошСладојевић.
Њима је припала награда од 300.000
динара.Занајбољегиграчатурнирапро
глашен је Ђурађ Добријевић. Најбољи
голманјеСтанкоМацановић,анајбољи

стрелацСрђанИвковић.Уконкуренцији
млађих ветерана прво место  освојила
јеекипаФК „Граничар“изКузмина, која
је уфиналној утакмици савладала еки
пу„ОктагонБет“изСремскеМитровице
разултатом3:2.Уконкуренцијистаријих
ветерана најбоља је била  сремскоми
тровачкаекипа„Респект“,којајеуфина
лу савладала екипу „Амикус Маре“ из
Сремске Митровице резултатом 3:1. У
конкуренцији омладинаца, најуспешни

ја јебилаекипа„ЛаБоеме“изСремске
Митровице. У финалу су добили своје
суграђане из екипе „РолопластМошић“
резултатом6:3. Првоместомеђукаде
тима освојила је екипа „Ла Ђоја“ из
СремскеМитровице,победившиуфина
лу „Универзал“ (Шид) резултатом 4:1.
Најбоља пионирска екипа је митровач
ки„СирмиумШпед“.Онисууфиналном
мечузаједанголбилибољиод„Дадек
са“изМачванскеМитровице(2:1).

Победници турнира – екипа „Октагон Бет“ из Сремске Митровице

МИТРО ВАЧ КА ГИМ НА ЗИ ЈА

Хума ни тар ни тур нир у сто ном тени су
У организацији Стонотениског клуба

„Подриње“изМачванскеМитровицесва
ке године се одржава Божићни турнир,
који је ове године у суботу, 8. јануара
2022.годинеусалиМитровачкегимнази
је окупио педесетак играча разврстаних
утритакмичарскекатегорије.Турнирјеу
сарадњисаорганизацијом„СрбизаСрбе“
имаоихуманитарникарактериутомсми
слуприкупљенасуизвеснасредства.
У апсолутној категорији такмичара до

50 година најуспешнији је био тренутно
најбољистонотенисеруСрему,јуниорски

репрезентативац Јован Јоцков из Руме.
Друго место заузео је Милош Маринко
вићизШапца,атрећијебиоњеговсугра
ђанин и члан СТК „АС“ Немања Стојић,
који јеовупозицијуподелиосаНиколом
Андрићем. У категорији стонотенисера
од 50 до 60 година најуспешнији је био
стонотенисер СТК „Срем Спин“ Радо
јица Гламочак из (Бегеча) Новог Сада.
Следе Славиша Миленковић из Шапца
, Растко Симовљевић из Јарка и Зоран
Ђокић из СремскеМитровице. У најста
ријојузраснојкатегоријипреко60година

најбољи јебиоискусниСлађан Сврзић,
ветеранбеоградскеЦрвенеЗвезде.Пра
тегаЖељкоБасарићизБеоградаитре
ћепласираниЖиванЈовановићиМладен
НедељковићизСремскеМитровице.
–ТрадиционалниБожићнитурниркојим

обележавамо најрадоснији хришћански
празник одржавао се претходних годи
наусалиуМачванскојМитровици,аове
годинесмоодлучилидасеигранашест
столова,пасмољубазношћудиректори
цеМитровачкегимназиједобилињихову
салу и проширили капацитете такмиче
ња.У гостимасунамтакмичариизБео
града, Новог Сада, Шапца, Суботице,
Руме,Шида,Љубовије,БијељинеиУгље
вика.Поредмедаља,плакетаиновчаних
наградаобезбедилисмоиинтересантне
поклоне у виду традиционалних произ
вода са нашег подручја. Освајач првог
места добија и сремски кулен у кати а
другопласирани пар сремских кобасица.
Свиданашњигостидочеканисудомаћом
сремском штрудлом. У фер и спортској
атмосфери ужива и публика која такође
учествујеуовомтурнирукојиорганизује
мо заједно са хуманитарнимудружењем
„Срби за Србе“. Надам се да ће се ова
традиција наставити и да ћемо следеће
године имати још масовнији и квалитет
нији  турнир, рекао је у имеорганизато
ра Радован Ковачевић, председник СТК
„Подриње“изМачванскеМитровице.
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Вишеструки првак Србије у боксу и
освајач трофеја важног међународ
ног турнира „Златна рукавица“ млади
РумљанинНенадЈовановићињеговтре
нерБориславКрстићбилисугостипред
седницеОпштинеАлександреЋирић.
ТемаразговораприликомпосетеГрад

ској кући, 28. децембра је била како
локална самоуправа може да помогне
овоммладомиталентованомбоксеруда
седаљеразвијаинапредује,атомпри
ликомму је урученаи новчана награда
од 50.000 динара. Александра Ћирић
је указала да је свакиНенадов успех и
успехрумскеопштине.
–Мићемонастојатидаштовишеула

жемоуспортитакопомогнемоиНена
ду у његовој даљој успешној каријери.
Управојетобилаитемаразговора,како
му помоћи и како даље да сарађујемо.
Ненад јепостигаонајвећиуспехуисто
ријиРуме у борилачким вештинама, па
јесамимтимнашадужностиобавезада
мупомогнемодаседаљетакмичиида
имадобреусловезатренинге–указала
јепредседницаЋирић.
У наредној години је најавила, поред

значајних улагања у инфраструктуру и
екологију, и значајна средства за даљи
развојспорта.
–Младиспортистисунашабудућност,

такоданамјеитосвакакоједанодприо
ритетаупредстојећемпериоду–закљу
чилајеАлександраЋирић.
НенадЈовановићјеизразиозадовољ

ствошто је председницаОптшине при
метилањиховрадитрудиштосуразго
варалиомогућностимадаљесарадњеи
помоћиуњеговојспортскојкаријери.
–Драгомијештосампопрвипутосво

јио и донео „Златну рукавицу“ у нашу
општину. Надам се да ће у следећој
годинибитивишеоваквихуспехаидаћу
на тај начинлепорепрезентоватиРуму

–кажемладибоксерНенадЈовановић.
После овог важног турнира, Ненад

настављасатренинзимајергауследе
ћојгодиничекајуновиспортскиизазови.
Најпре Европско првенство за боксере
до22године,апотомизваничноЕвроп
скопрвенство.
–Идемокоракпокорак.Припремамсе

сатренеромБориславомКрстићем,тре
нирамдвапутадневно,условисуврхун
ски.МислимдасууРумиможданајбо
љиусловизаврхунскиспорт,аБоркоје
врхунски тренер.  Освајао је европске
исветскемедаље,такодамијевелика
част да са њим тренирам – истакао је
НенадЈовановић,којијеовугодинуокон
чаобезиједногпоразаикрајгодинекру
нисаотрофејом„Златнарукавица“.

С. Џаку ла

ГРАД СКА КУЋА РУМА

При јем за
Нена да Јова но ви ћа

Раз го вор са пред сед ни цом Општи не Александром Ћирић

Ненад Јова но вић

ФЕСТИ ВАЛ ОДБОЈ КЕ
У НОВОМ САДУ

Пио нир ке „Сре ма“ 
зау зе ле дру го место
На традиционалном XII Новогоди

шњеммеђународномфестивалуодбој
ке, који је у Новом Саду одржан под
покровитељствомОдбојкашког савеза
Војводинеод24.до26.децембра2021.
године, старије пионирке (2007. годи
штеимлађе)Градскогженскогодбојка
шкогклуба „Срем“изСремскеМитро
вице заузеле су друго место у конач
ном пласману. На овом реномираном
турнирузамлађекатегоријемитровач
кеодбојкашицебилесудоминантнеу
својојтакмичарскојгрупигдесузабеле
жилесвепобеде,дабиуразигравању
послетрипобеде,уфиналноммечуу
СПЦ „Војводина“ доживеле пораз од
екипе „Уба“ резултатом 1 : 2 (21:15,
17:21,11:15).НатајначинУбљанкесу
стигледопрвепозицијеамладимСре
мицама у овој изузетној конкуренцији
припалојеодличнодругоместо.Треће
место припало је екипи „Клек Зрења
нин“изКлека.НаовогодишњемФести
валуучествовалоје105екипаса1600
одбојкаша и одбојкашица распоређе
них у шест такмичарских категорија.
Пореддомаћих клубова такмичили су
сеигостиизРусије,БоснеиХерцего
винеРепубликеСрпскеиЦрнеГоре.

АК „СИР МИ УМ“

Вања Мило ва но вић 
на Европ ском 
првен ству
Јошједнамладаатлетичарка„Сирми

ума“наћићесена једномвеликомтак
мичењу.Наиме, ВањаМилановић,мла
ђа јуниорка АК „Сирмиум“, испунила је
нормузаПрвенствоЕвропе(затакмича
ре до 18 година), које се одржава ове
године у јулу у Јерусалиму и то у две
дисциплине.
Она је наПрвенствуСрбије замлађе

јуниоре и јуниорке прошлог лета у Кра
љеву 100 метара истрчала за 12,19
секундииосвојиладругоместо,докјена
утрцина200метарапобедиласа24,96
секунди. Овим резултатима је испунила
нормеуобедисциплине.
Унадидаћенормепотврдити,тојест,

напредоватирезултатскиуобедисципли
не,требалобиданалетокренепутИзра
еладаодмериснагесанајбољимсприн
теркама Европе узраста до 18 година.
Тренутно је са тренером Слободаном
МацановићемуБеоградунаприпремама
истакнутикхрепрезентативацаСрбије.
Вањајепочелаупетомразредудасе

бавиатлетикомнаконштојујенаједном
школском такмичењу опазио тренер
ГоранПавловић,тејевреднимистрпљи
вимрадомуспелададосегнедофанта
стичнихрезултата.
Уколикосесвебудеодвијалопоплану

ипрограму,тренериПавловићиМацано
вићочекујусвебољерезултатеубудућ
ности.
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ИЗА АТЛЕ ТИ ЧА РА АК „СИР МИ УМ“ ЈЕ ЈЕДАН ОД НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИХ ПЕРИ О ДА
У ИСТО РИ ЈИ КЛУ БА

Годи на злат них меда ља
и држав них рекор да

У претходном броју „Митровачких
новина“ објавили смо извештај са два
атлетска такмичења одржана крајем
децембра2021.годиненакојимасууче
ствоваличлановиАтлетскогклуба„Сир
миум“изСремскеМитровице.Подсети
мо, на јуниорскомПрвенствуВојводине
за узраст до двадесет година у дисци
плини бацање кугле, Ања Чанчаревић
пионирска првакиња државе, својила је
златоуконкуренцијистаријихтакмичар
ки, док се на традиционалном међуна
родном атлетском митингу београдског
„Партизана“,наконфантастичнетркена
60 метара са препонама „Сирмиумов“
такмичардвострукидржавнипрвакСте
фан Ђонић, окитио златним одличјем.
Анализaоствареногвременаирезултата
показалаједапобедничкомтркомуБео
градуСтефанпостајеапсолутнидржав
нирекордеруовојдисциплини.Наистом
митингу, Митровчанин Огњен Тубић је
постао шампион двобоја за дечаке до
дванаест година. АК „Сирмиум“, као
један од два градска атлетска клуба у
својој две и по деценије дугој историји
оствариваојезапаженерезултате,апро
теклу годину нарочито  посебном  чини
податакдајеуовомпериодуиз„Сирмиу
мове“атлетскедружинедошлонеколико
државних првака. Најпознатија чланица

овог клубанесумњиво јеДраганаТома
шевић,неприкосновенидржавнипрваки
учесник неколико олимпијских такмиче
њаудисциплинибацањедиска.Одлич
ном прошлогодишњем учинку додаје
мо и резултате Мирјане Дасовић, која
је сениорски државни првак у бацању
кугле и ВањаМилановић, која је најбо
љауСрбијиутрчањуна200метараза
млађејуниорке.СтрахињаЧикићјепио
нирски првак државе на 300 метара са
препонама. Изузев најсјајнијих одличја
такмичариовогклуба,освајалисуипре
гршстдругихмедаља,потврђујућивисок
рејтингујакојконкуренцији.
Претпоставка једаизадобрихспорт

скихрезултатасвојиквалитетанстручни
и организациони рад. У стручном шта
буАК„Сирмиум“ангажованисуискусни
атлетски стручњаци Горан Павловић,
ДанилоКртинић,СлободанМацановићи
ГоранХодоба.СаједнимодњихСлобо
даномМацановићем,бившимуспешним
такмичаром и једним од првих чланова
клуба,којијеод2012.годинетренертро
фејних митровачких клинаца, начинили
смо „пресек“ актуелног стања и разго
варали о начину рада у клубу и могућ
ностима за његово унапређење. Овај
митровачкиклубтренутноокупљаосам
десетак активних чланова, међу којима

суинајмлађиклинциузрстадопетеили
шетегодине,којијошувекнемајутакми
чарскистатусалисеуклубутрудедаих
упутенаврхунскеспортскеузоре.Нала
зеих,итоусопственимредовима.
–Драгана Томашевић је свакако наш

најистакнутијитакмичаринанекиначин
она је „бренд“ клуба. Ми смо прошле
године, правећиДраганииспраћај орга
низовали њено заједничко фотографи
сање са најмлађим члановима клуба
управо да бисмо их мотивисали да се
труде у остварењу најбољих спортских
резулата.Њеноискуствоизнањесвака
козначемладиматлетичарима.Уширо
којлепезинашихчланова,великијеброј
талентованихиперспективнихдечакаи
девојчицаразличитогузраста,одмлађих
пионирадојуниора.Управоизтихкате
горија долазе и наши државни прваци
Стефан,Ања,СтрахињаиВања.Водим
се мишљу да  млађи чланови клуба 
узрастадоосмогразреда, требанајпре
да уживају упознајући све лепоте овог
спорта, а тек кад га озбиљно заволе и
„загризу“спремнисудаприхватетакми
чарске напоре и одговорност. Атлетика
нијефинасијски исплатив спорт и мене
личноурадусаовомдецом,осимљуба
випрематомспорту,највишеодржаваи
радујеуправорезултаткојиостварујемо

Атлетичари и атлетичарке Сирмиума са тренерима Слободаном Мацановићем и Гораном Павловићем



4312. JANUAR 2022.    M NOVINE

имогућностданекиодових такмичара
постану трофејни спортисти, каже Сло
боданМацановић,којисесећаисвојих
првихтакмичарскихкоракауАК„Сирми
ум“остваренихнаоближњемтравнатом
терену.
На питање о актуелним условима за

радтренерМацановићподсећаначиње
ницудасусвојевременоодличнитакми
чарски резултати овог клуба одлучујуће
допринели изградњи савременог атлет
ског стадиона у Сремској Митровици.
Подршкаклубууовомтренутку,поњего
вом мишљењу мора бити знатно изда
шнија и конкретнија, јер АК „Сирмиум“
онпосматракаоједанјеодтринајуспе
шнијаспортскаколективауграду.Тренер
Мацановић тврди да његови такмичари
стојерамеузрамесамноговећим,ста
ријимибогатијимклубовимакаоштосу
„Војводина“, „Партизан“, „Раднички“ из
Нишаили„Пролетер“изЗрењанина.
–Нашаатлетска„школица“бројичетр

десетакчланова,асличнешколевеликих
клубова у Србији по стотину и или две
стотинедеце,па јеиовајподатакдово

љан да покаже величину нашег успеха
и остварених резултата.Сматрамдаби
наши резултати морали бити финасиј
ски боље испраћени како бисмо макар
најбољим такмичарима омогућили неке
бољеусловепопутхранарине,стипенди
јеилиновеопреме.Утомслучају,лакше
бисмосеусредсредилисамонаспортски
сегмент рада. Ми немамо регистроване
чланове који осваје медаље, а да нису
изСремскеМитровицеиоколине.Наши
члановиитекакоимајуосећајприпадно
стиовом градуи клубу, кажетренерАК
„Сирмиум“, износећи податак да су ове
годинеуизвеснојмериувећанасредства
зафункционисањеклуба.
Каоједноод„нерешенихпитања“уклу

бу и градској атлетици виде и немогућ
носторганизовањатренингаитакмичења
узимскимусловима.Великибројтакми
чењаузимскиммесецимаједворанског
типа,ауградутренутнонемаусловаза
постављање тартан стазе у затвореном
простору.Упркостоме,последњитакми
чарски тријумфи остварени су у усло
вима тренинга на отвореном простору,

углавномпохладноминепријатномвре
мену. Тренери су у таквим околностима
принуђенинаразнеимпровизације.
– Али ето, из постојећих услова, наш

такмичар је успешно истрчао државни
рекорд,кажеМацановић.
Он сматра да би било целисходно у

некој перспективи  размишљати о обез
беђивању атлетске дворане у Сремској
Митровици. Од тога би каже он, град
имао вишеструку корист и постао најо
збиљнијабазазаприпремуатлетичарау
Србији,штооннесумњивојестеиданас,
нарочитоулетњемитоплијем периоду
када се на митровачком атлетском ста
дионуорганизујеубедљивонајвећибро
ја такмичења код нас. Размишљајући о
новим медаљама, а вођени спортским
ентузијазмомиистрајношћу,атлетичари
митровачког „Сирмиума“ припремају се
за наступе у текућој 2022. години. Неки
од најважнијих свакако су предстојеће
Европско атлетско првенство за узраст
до 18 година, традиционалне Спортске
игремладихиСветскиатлетскишампи
онат.

Најбоље резултате атле
тичари „Сирмиума“ тренутно
постижуубацачкимспортови
ма, спринту и тркама са пре
понама. Добра такмичарска
форма незамислива је без
готово свакодневних тренин
га,алииозбиљности,понекад
и значајних одрицања, наро
читомладихатлетичара.
ВањаМилановићјешеснае

стогодишња чланица „Сирми
ума“којаусвојојконкуренцији
трчи у дисциплинама на 100,
200  и понекад на 400 мета
ра.Успелаједазазанепуних
шест година дође до најви
ших степеника победничких
постоља. Сећајући се својих
почетакауовомспортуВања
кажеда ју јесвојевременона
једном од школских такми
чења као талентовану и пер
спективну приметио тренер
Горан Павловић, након чега
јеушлауозбиљнијеатлетске
воде.Претходнојетренирала
одбојку.
– Обезбедила сам наступ

на предстојећем Европском

првенству у Израелу јер сам
већ трчала неопходну норму
и трудим се да сешто боље
припремим за ово такмиче
ње. Наравно, то подразуме
ва и многобројна одрицања,
добру организацију и ускла
ђивање са обавезама у шко
лијерпохађамспортскисмер
Митровачке гимназије а то је
школа  у којој се много учи,
каже млада јуниорка и шам
пионка на 200 метара. Ина
че,Вањајеугрупинеколико
репрезентативних такмичара
АК„Сирмиум“.
СтрахињаЧикић,пионирски

државни првак на 300 мета
ра, пет година је у атлетском
спорту а таленат је показао
још у првом разреду основ
нешколе.Тада је схватиода
је као тркач знатно бржи од
осталих. Заволео је атлетику
ивећупетомразредуосвојио
јепрвошколскотакмичење.
–Искрено, нисам се надао

злату на државном првен
ству, али показало се да се
труд исплатио. Надам се још

бољим резултатима, јер има
мојакеиквалитетнетренинге,
рекаојеСтрахињакојитакође
помиње моменте свакоднев
ниходрицањаитрудакојиму
не падају тешко у намери да
постигневрхунскерезултате.
Четрнаестогодишњи ученик

осмогразредаСтефанЂонић
забележио је протекле годи
не изузетне резултате и већ
поменути државни рекорд у
трци на 60 метара са препо
нама. Атлетиком се бави од
2017.године.
– Мој мотив је жеља за

успехом, иако нисам у овом
тренуткуочекиваотакодобре
резултате. Желео бих да
дођем до Олимпијаде, ако
таконештобудемогућеизбог
тога настављам вредно да
радимидаулажемсвојтруд,
рекао је Стефан, вишеструки
државнипрвакирекордер.
Резултати које је Ања Чан

чаревић,пионирскапрвакиња
Србије, остварила у релатив
но краткомвременскомпери
оду у дисциплини бацање

куглеупућујударазмишљамо
омогућојнаследнициДрагане
Томашевићубацачкимспор
товима. Ања је у садашњи
атлетскиклубушламаја2018.
године као победница школ
скогтакмичења.
– Приликом тријумфа на

једномтакмичењууосновној
школитренерисумепримети
лиипредложилидасеозбиљ
но бавим  атлетиком. Већ у
првој години наступа за клуб
„бацила“самдржавнирекорд
од13,17метара.Нисамодмах
очекивала тако добре резул
тате али су  тренери са који
ма сам радила предвиђали
нештозначајноумојојкарије
риијаверујемутоиидемка
томе,кажеАњакојајетренут
но „окупирана“ постизањем
норме за предстојеће европ
скопрвенство.Овапетнаесто
годишња девојка тврди да јој
интензивнитренинзииспорт
скиначинживотанепредста
вљају проблем  у односу на
високеспортскециљевекоји
матежи.

АК „Сир ми ум“ место шам пи о на

Вања Милановић Страхиња Чикић Стефан Ђонић Ања Чанчаревић
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Тер ми нал
Уфилму „Терминал“ из 2004.године,ТомХенксглуминесрет

ника који се довукао из неке
измишљенеземљесаистокаЕвропе
и остаје заглављен на америчком
аеродромуиз процедуралних разло
га.Причасезавршавасрећнимкра
јем, а Виктор Наворски (Том Хенкс)
убира симпатије аеродромског осо
бљаигледалацакрајмалихекрана.
Римејк овог сјајног филма, сни

мљенјепочеткомовегодине,сарад
њомсмештеномуАустралији,аглав
на улога додељена је НовакуЂоко
вићу.Најбољитенисерсвета,нашао
сеунезавиднојситуацији,собзиром
натодајенаишаонарампуслетев
шинааеродромуМелбурну.Увреме
писања овог текста, Новак се већ
нашаонаслободииотрчаонатени
скитерен,алијеосталамогућностда
накнадно буде приведен и депорто
вануСрбију.Шоу.
Свизнајудајенаострвоенглеских

робијашајакотешкоући.Контролесу
ригорозне, а каните ли остати тамо
дужевреме,наимигрантскувизуби
могли чекати годинама. Као да је
тамо неки рај или обећана земља.
Добро, јесте да је лепо време, да
папагајилетесдрветанадрвоидаје
животнистандардзанијансубољиод
нашег,алисвеосталојетруба.Нема
ју,брате,духа.Неумејудасенасмеју
каоми,даопалепрасенаражњуида
спонтано заиграју коло.Самонешто
мраче, измишљају нека правила и
законекојихседржекаопијанплота.
Одкоронесусетоликоуцвикалида
су затворили целу земљу. Кажу,
можешући самоако си вакцинисан.
Инијеимбитнокосииштаси,кажу
законважизасве.
У таквимусловиманесретниНоле

непелцовани се упутио у историјску
мисијуразбијањасистемаиуласкау
Аустралију на крилима своје славе,
стечене током година наступања на
Аустралиан опену и разваљивања
сваког ко му се нашао на путу ка
деветтитула.Алигајенааеродрому
у Мелбурну дочекао хладан туш и
притвордо коначнеодлукеодепор
тацији. Канда му медицинска доку
ментацијанијебилабашубедљива.
МедијиуСрбијисуједногласноста

ли на странуЂоковића и почели да
сипају клетве ка сваком ко седрзне
на наш понос. Мало је било чудно
гледатисветеновинарекојимесеци
маимајузадатакданаговореваско
лику српску нацију да се убоде у
раме, како сада беспоговорно дају
подршкукласичномантиваксеру.
Са друге стране, онима који су се

малодубљезаинтересовализаовај
инцидент, запарало је ушифамозно
„медицинскоизузеће“наосновукојег
је наш ас добио визу за Аустралију.
Питања која су се сама наметнула
биласу:Штаонима,а јанемам?И
заштобашонможеневакцинисанда
улети у једну од најизолованијих
земаља на свету, а сиротиња раја
може само да гледа и да плаче?
Наравно, не треба подсећати, да је
свако коседрзнуода јавнопостави
оваквапитањабиоекспреснообеле
женујавностиинадруштвениммре
жама.Аи разлозимедицинског изу
зећа се по правилу не објављују у
јавности.
Убрзо након стављања букагија

нашем тенисеру, појавио се фактор
СрђанЂоковић.Човеккојисеизпет
нихжилатрудидаобрукасвогасина
кад годмусеукажеприлика,одмах
јесазваоконференцијузановинаре.
Излупетао се поштено Ђоковић
сениор пред новинарима и позвао
народнаулицу.Измеђуосталог,пре
мијера Аустралије Скота Морисона,

назваоје„скотином“.Срећанашапа
немамоамабашникакведипломат
скеодносесаовомдалекомземљом,
тако да речи ове опскурне појаве
нису изазвале већу пажњу њихове
јавности. Да несрећа буде већа,
Нолетов отац се ту није зауставио.
Насеојенаурнебеснуфоруједногод
корисника друштвених мрежа. Наи
ме, известан лик је објавио из заје
банције да је познати аустралијски
бригадни генерал Мојт Егађо (игра
речи),поднеооставкуузнакподршке
НовакуЂоковићу.Сениорсебрже–
боље ухватио мегафона и урликнуо
сјајну вест окупљеној раји испред
Скупштине, не знајући да је жешће
намагарчен.
Сваовадешавањапротекленеде

љесубилакрајњечуднаизбуњујућа.
У већ и онако подељеној јавности,
покренула се полемика „за“ и „про
тив“ Ђоковића. Општи је утисак да
његовопонашањеиставовиненаи
лазе на леп одзив код великог дела
светскепублике.Алијебига,идасто
путанијеуправу,нашје.
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АК „СРЕМ” У СРП СКОЈ АТЛЕТ СКОЈ ЕЛИ ТИ

2021. годи на вели ких резул та та
Атлетски савез Србије је

објавио табелу успешности
атлетских клубова у 2021.
години, која се може сма
трати неком врстом једин
ствене табеле прве (и једи
не) лиге српских атлетских
клубова. На шестом месту
са освојених 42.126 бодо
ва налази се Атлетски клуб
„Срем” из Сремске Митро
вице.Испредњеганапрвом
месту је београдскаЦрвена
Звезда, другопласирана је
новосадска„Војводина”,тре
ћи је „Београдски атлетски
клуб”, четврта је земунска
„Младост”,анапетојпозици
ји је млади клуб Драгутина
Топића„ТопЏамп”,такођеиз
Београда.
Некоме ко није упознат

са атлетским приликама,
шеста позиција Митровчана
се може чинити лепим, али
скромним успехом. Међу
тим,акосеузмеуобзирброј
регистрованих атлетича
ра, величина града и атлет
ске базе, велике разлике у
финансијским могућностима
клубова атлетичарима, тре
неримаиуправиАК„Срем”
семораодатипризнање,јер
су се домогли самог врха
српскеатлетике.
На државним првенстви

ма је освојено укупно 34
медаље – седам златних,
дванаест сребрних и петна
ест бронзанихмедаља и то
највишеу, најбитнијој, сени
орској конкуренцији. Вели
ки број бодова освојили су
и на екипним такмичењима
у свим категоријама док су
у појединачној конкуренцији
увекбиливисокопласирани.
Петчлановаклубајеима

лочастданаступизарепре
зентацију Србије. Копља
шица Марија Вученовић је
постала први олимпијац у
историји клуба наступом у
Токију, где је освојила два
десетоместо.Била јетрећа
на сениорској „Балканијади“
ипетаназимскомбацачком
купууСплиту,докјенаекип
номПрвенствуЕвропеугру
пи Ц била првопласирана.
Славко Стевић, млади ска
кач у вис, тренутно на сту
дијамауАмерици,наЕвроп
ском првенству за млађе
сениоре је био осми, на
„Балканијади“ седми, Екип
номпрвенствуЕвропетрећи.

Ведран Самац је у бацању
копља  на екипном Првен
ствуЕвропебиотрећи,ана
„Балканијади“пети.Војислав
Гверо је на екипном Европ
ском првенсву био трећи, а
на „Балканијади“ осми. За
репрезентацијумлађихјуни
ора ове године први пут је
наступио и Андреј Јоксимо
вићудисциплини2000мета
расапрепрекамана„Балка
нијади“ у Краљеву. Сви они
су освојили и прва места у
земљиусвојимдисциплина
ма. Одлагање два такмиче
њазбог ковидана којима је
стекао право наступа (крос
Балкана и 10 километара
на путу) спречило је Мирка
Мауну да трчи за репрезен
тацијуовегодине.
Мора се истаћи и сјајна

дугопругашка екипа, која је
побрала велики број меда
ља на државним појединач
нимиекипнимпрвенствима.
Александра Костадиновић

је освојила чак шест меда
ља у дисциплинама од три
додесеткилометара,Мирко
Мауна се истакао у тркама
на пет и десет километара
на путу и стази са четири
медаље, Јована Шубатлија
је одличја освајала на 5000
метара,3000метарасапре
прекамаиуполумаратону.
Велик допринос успеху

клубадалисумладакопља
шица Теодора Самац, кла
дивашица Мила Миљковић,
скакачица мотком Сања
Веселиновић, дискашице и
кладивашице Ана Дасовић
и Ања Шкорић вишебојка и
даљашица Милана Симић,
вишебојкаАњаЛајић,осваја
чицамедаљенапланинском
трчању Лана Гавриловић,
скакачицаувисикопљаши
цаИваБежановић,спринтер
ивишебојацЛазарЂаковић,
младикопљашиМаркоВуче
новић, Синиша Дрљача и
многи полазници пионирске

школекојитекдолазе.
Стручни тим у саста

ву Мирослав Ерак, Бојан
Комленић, Александра
Костадиновић, а на челу са
најуспешнијим тренером
клуба, данас председником
Драгишом Ђорђићем, пока
заоједазнакакодасеизбо
ри са свим околностима и
клуб доведе до самог врха
српскеатлетике.
Поредуспеханатакмичар

скомпољу,АК„Срем”јебио
веомаактиваниуорганиза
ционом смислу. Ове године
је био организатор великог
бројапокрајинских,савезних
имеђународних такмичења,
које су сви учеснициоцени
ли каовеомадоброоргани
зована.
У наредној 2022. годи

неАК „Срем” ће се трудити
да оправда и одржи високу
позицију, стварајући нове
шампионе и вредно радећи
нанапреткупостојећих.
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ОВАН: Покушавате
да остварите своје
пословне циљеве,
али постоје изненад

нипроблемикојивасуспоравају.
Немојте дозволити да вас неко
подстиче на ривалство или на
пословно – финансијски ризик.
Осећате нелагодност зато што
неуспеватедаугодитедругима.
Партнернемадовољнослухаза
ваша објашњења и изговоре а
ваманедостајестрпљење.

БИК: Делујетеодлуч
но и амбициозно.
Ваши пословни пла
нови могу да се

оствареналакначининазајед
ничкозадовољство.Налазитесе
у прилици да тестирате своје
способности или у шарм који
поседујете.Узависностиодсвог
емотивног статуса, планирате
новисусретилиузбудљивузаба
ву у двоје.   Усмерите своје
мислиупозитивномсмеру.

БЛИ ЗАН ЦИ: У
сусрету са сарадни
цимаповременовам
недостаје стрпљење

и смисао за дипломатским
манирима. Убрзавате неке
пословне ситуације, али све
имасвојудобруилилошустра
ну. Потребно је да прихватите
нечију понуду и да коригујете
својепонашање,партнерочеку
је да испуните своја обећања.
Предахните и успорите свој
убрзаниритам.

РАК: Избегавајте
непознате ситуације
које уносе додатну
нервозу или пореме

ћај у основне сарадничке одно
се.Уздобруорганизацију, већи
нуобавезаможетеда завршите
упланираномрокуинарутински
начин. Уколико сте изненађени
партнеровомреакцијом,учините
свешто јепотребнодасмирите
заједничкеиузаврелестрасти.

ЛАВ: Ако вас неко
критикујетопредста
вљадодатнутемуза
размишљање,алине

и повод за нови сукоб у односу
са сарадницима. У одлучујућем
моменту, слободно рачунајте на
нечију искрену подршку.Немате
довољнострпљењадаразреши
те различите неспоразуме.Ири
тира вас сазнање о плановима
којеимаблискаособа.

ДЕВИ ЦА: Мислите
да имате превише
пословних или при
ватних обавеза, а да

некодругипролазибезбрижније
и да користи вашу добру вољу.
Уколиковамсметанечијелагод
но понашање, потрудите се да
заведете ефикаснији принцип
уважавања и равноправности.
Осећателатентнуузнемиреност.
Потребан вам је неко ко заиста
можедаулепшавашеемотивно
расположење.

ВАГА: Неко вас под
сећанаружнеизпро
шлости или на неке
неизмирене рачуне,

којебистерадожелелидазабо
равити.Понекадсесвесводина
принцип узимања или давања,
оно што добијате има високу
ценуи захтевадодатно залага
ње.Нековасдоводипредново
емотивноискушење.Смишљате
новиодговорилиначиннакоји
треба да поступите према бли
скојособи.

ШКОР ПИ ЈА: Нови
неспоразумимогуда
прерасту у непријат
нуситуацију,важноје

да заштитите своје пословно –
финансијске интересе. Уколико
вам недостаје нечија подршка,
позовитеособузакојувасвезују
позитивноискуствоизаједнички
интереси. Партнер тестира
вашестрпљењеаливијошувек
нистеспремнидаодговоритена
новизазов.

СТРЕ ЛАЦ: Све се
налазиувашимрука
ма, али под условом
дареагујетеуправом

тренуткуиускладусазаједнич
ким правилима о успешном
пословању. Добро процените
својепословненамереиреалне
могућности. Нема потребе да
преносите своју нервозу на
вољенуособу, учинитенештоу
прилог бољем расположењу и
узајамномразумевању.

ЈАРАЦ: Налазите се
у незахвалној
пословној позицији
са ограниченим

могућностиманаакцију. Главни
догађај се одвија мимо ваше
воље. Немојте дозволити да
пролазитекаопораженастрана,
али немојте ни преувеличавати
своје способности. Потребна
вам је нечија емотивна накло
ностипажња.Ипак,иматеути
сакдаштовишетражитемање
добијате.

ВОДО ЛИ ЈА:Полази
те од погрешних
информација или од
лажне слике коју

имате о једној особи, тако да
доносите погрешан закључак.
Пословни успех представља
логичанследдогађајаиоконча
њенекихнепријатнихситуација.
Боље је да се бавите својим
емотивнимдилемама,негошто
сеуплићетеутуђепланове.

РИБЕ:Иматедовољ
носмелостидакаже
те оно што мислите
пред својом околи

ном, али то се лоше одражава
навашпословниилидруштвени
статус.Понекад је тешко поми
ритиразличитапословнаувере
ња и интересе. Уколико вам је
сталодаутичетенасвогпартне
ра, употребите неко мало и
кориснолукавство.

VREMEPLOV
12. ја ну ар

1876. Рођен амерички писац
Џон Грифит, познат као Џек
Лондон, један од најчитанијих
у првој половини 20. века.
Написаооко50приповедакаи
романа међу којима су најпо
знатији Зов дивљине и Бели
очњак.

13. ја ну ар
1898. Француски писац Емил
ЗолаулистуЛ‘орорподнасло
вомОптужујем објавио отво
ренописмопредседникуРепу
блике у којем је указао на
махинације војних кругова и
затражио ослобађање капета
на Алфреда Драјфуса, који је
на процесу 1894. осуђен на
доживотну робију због навод
ног одавања војних тајни
Немачкој.

14. ја ну ар
1826.УПештиоснованаМати
цасрпсканаиницијативуЈова
наХаџићаиузпомоћбогатих
српских трговаца из Пеште и
Будима. Књижевно и културно
друштво одиграло огромну
улогуупроцватунаукеикулту
реСрбауВојводини.
1957. Умро Хемфри Богарт.
Добитник Оскара 1951. за
филм Афричка краљица,
легендарну популарност сте
као филмовима Казабланка и
Малтешкисоко.

15. ја ну а р
1804. Јањичарске старешине,
дахије почелисусечу кнезова
у покушају да спрече побуну
српског народа против јањи
чарскогзулума.Онисунапре
вару ухватили и погубили око
70 најугледнијих српских кне
зова,виђенихљудиисвеште
нихлица.Тајтрагичнидогађај
убрзао јеизбијањеПрвог срп
скогустанка

16. ја ну ар
1945. Победом савезничких
снага под командом генерала
Бернарда Монтгомерија и
Омара Бредлија, окончана
немачка офанзива у Ардени
ма, у Белгији. Немци су у тој
операцији изгубили 220.000
војника, савезничке снаге
77.000.

17. ја ну ар
1997.УДаблинујесудпрогла
сиопрвиразводбракауисто
рији Ирске, на основу закона
одобреног на референдуму,
чему се жестоко противила
римокатоличкацрква

18. ја ну ар
1535. Шпански конквистадор
Франсиско Писаро основао је
Лиму,садаглавниградПеруа
1944. Након седмодневних
жестоких борби совјетске тру
пе су у Другом светском рату
окончале блокаду Лењингра
да, у којем је током немачке
опсадеодсептембра1941.од
исцрпљености и глади умрло
око620.000људи.

HOROSKOP

Сре да, 12. јану ар 
(30. децем бар)

СветамученицаАнисиј;Препо
добнаТеодора

Четвр так, 13. јану ар 
(31. децем бар)

Преп.Меланија; Св. Доситеј
ЗагребачкиИсповедник(Одани
јеРождества)

Петак, 14. (1) јану ар  
Обрезање Господа Исуса Хри
ста;Св.ВасилијеВелики(Нова
година)

Субо та, 15. (2) јану ар  
Преподобни Серафим Саров
ски; Свети Силвестар (Претпр.
Богојављења)

Неде ља, 16. (3) јану ар  
Свети пророк Малахија; Свети
мученикГордије

Поне де љак, 17. (4) јану ар  
Сабор70светихапостола;Све
тиЈевстатијеСрпски

Уто рак, 18. (5) јану ар  
Свети Теопемт и Теона –
Крстовдан

Crkveni 
kalendar

• Толи ко је хлад но да 
спон зо ру ше и у Југо 
ула зе.
•Воле ли смо се, воле ли, 
а онда смо се вен ча ли.

Мле ве но ме со 
у па вла ци 

Са стој ци:млевеномесо500г,
2 празилукa, jaje, 50 г презли,
маслиново уље 23 кашике, со
бибер,сувибиљнизачинипоуку
су.Прелив:2јајета,150млпавла
кезакување.

При пре ма:Намаслиновомуљу
пропржитемлевеномесо.Додајте
нарезанипразилук,пазачинитепо
укусу са соли, бибером и сувим
зачином. Динстајте на лаганој
ватри десетак минута. Склоните
саватре,додајтепрезлеиумуће
но јаје. Све добро сједините, па
сипајтеуватросталнисудкојисте
премазали са мало путера или
маргарина и посули брашном.
Пеците на 200 степени 1520
минута.Умутите јајаипавлакуза
кување, посолите по укусу, па
сипајте преко меса и још кратко
запеците. Печено јело прохлади
те, па режите на парчади послу
житеузсезонскусалату.


