
Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

www.m-novine.com

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

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

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

NOVINE
MITROVA^KE NOVINE • SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK
GODINA XXII • 2. NOVEMBAR 2022. • BROJ 1089 • CENA 80 DINARAM

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Про ми шље но име но ва ње 
То ми слава Жиг ма но ва

Именовање новог министра за
људскаимањинскаправаидру
штвени дијалог Томислава Жиг

манова, кога је Ана Брнабић у пакету
нове Владе предложила, а Народна
скупштинаупакетуименовала,разоча
ралојеизабринулобуњевачкумањину,
представљенукрозСавезбачкихБуње
ваца.Усапштењу,којејеуочиименова
њапотписаопредседникстранкеМирко
Бајићкажеседаби„именовањетаквог
човиканамистоМинистразаљудскаи
мањинска права и друштвени дијалог
билоравнодоношењунаредбеиз1945.
године којом је тада наређено да
Буњевцинепостојеидасеимајусма
тратиХрватима”.Уочиименовања,про
тест је потписала и група професора,
посленикаписанеречиилидерстранке
Двери, изражавајући запрепашћење
штојезаминистразаљудскаимањин
скаправаидруштвенидијалогпредло
женубеђенинегаторидентитетаБуње
ваца, који већ годинама заступа овај
павелићевскистав.
Између мандатаркиног предлога

саставановеВладеињеногскупштин
ског изгласавања било је преостало,
због цајтнота у законском року после
избора, толико мало времена да није
билонимогућеосвртањенаоспорава
ња кредибилности новог министра.
Боље је, међутим,што није било вре
мена,јеридагајебилонебисеништа
догодило, јер владајуће странке, и у
Србији каоидругде,поправилусене
осврћунабочнеизванстраначкеиници
јативе и ставове. Жигманов није био
грешка већ промишљен предлог ман
датарке.
Ако јевећпромишљено,именовање

Томислава  Жигманова за министра
мораидаиздржикакоодобравањакоја
нисуизосталатакоиоспоравања,паи
запрепашћењапопутнапочеткупоме
нутог.
СавезбачкихБуњеваца је јошнакон

Петог октобра затражио од државе
Србиједапоништипартијскодржавни
одлукуиз1945.годинекојомсуБуњев
ци позвани да се изјасне као Хрвати,
одлукукојајеврлочуднокоинцидирала

саПавелићевимставомонепостојању
посебногбуњевачкогидентитета.Срби
ја је судским и политичким одлукама
послеПетогоктобрарехабилитовалаи
некеучесникератаинекедогађаје,али
Буњевциманијеудовољилаформално
поништењем одлуке која формално
нијеималаснагузакона.

Управото јепредвегодинеизатра
жио од државе Србије председник
Савеза Хрвата Војводине Томислав
Жигманов:дабуденеутраланупогледу
изјашњавањаграђанаонационалноји
мањинској припадности и да не охра
брујеБуњевцеуњиховомнеоснованом

порицањуприпадностихватскомнаро
ду.Заштопоништаватиодлукуиз1945,
каже Жигманов, ако она није имала
снагузакона?
Затојетребапоништити,кажуБуњев

ци, јер је она прелазно упориште од
Павелићевог до данашњег хрватског
негирањабуњевачкогидентитета.
Осим формално декларативно, ова

одлука јеуСрбији,уВојводинипосеб
но,прктичнопоништена.Буњевциима
јусвојепредставничкотелоудржавном
систему Србије, имају признат језик и
наставу на буњевачком језику. Једино
нисудовољно колктивно јакидапари
рају хравтским медијима у негирању
њиховог идентитета. И нису довољно
јединствени да своје промућурне поје
динце,паисвогТомиславаЖигманова,
одврате од самонегације и глади за
еуропскомхрватскомпутовницом.

Ако је већ именовање Томислава
Жигманова промишљено, вреди
сачекатиивидетиштаћеСрбија

њимедобити.Мождарелативнојефти
ну руску нафту кроз Јанаф. Можда
електричну струју за ретке остареле
српскеповратникеузабаченимселима
Хрватске. Можда признање основано
ститужбепротивхрватскихпилотакоји
су побили децу на петровачкој цести.
Мождаодустајањеоднегирањагеноци
дауЈасеновцу.Мождаћириличнутаблу
на згради градске управе у Вуковару.
МождаодобрењедапредседникСрби
је посети Јасеновац. Можда чак и
забрану усташофилских поклича про
тивСрба.
Аконијереалнодасесвеоводобије,

далићесебардобитињеговминистр
скимораторијумнанегирањебуњевач
ког идентитета? Док је министар, да
ћути и равнопрвно третира Буњевце
онакокакоонисебевиде.
Итојемаловероватно,јервладајућа

партијанијенинавикладајојминистри
које је поставила враћају приближно
коликоје,уимеСрбије,онањимадала.
Живдоказједојучерашњапотпредсед
ницаВладе, која је страсно заступала
политикуЗападауместополитикенеу
тралностисвоједржаве.
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Ако је већ име но ва ње 
То ми сла ва Жиг ма но ва 
про ми шље но, вре ди са че
ка ти и ви де ти шта ће 
Ср би ја њи ме до би ти. Ако 
ни је ре ал но да до би је 
ру ску наф ту кроз Ја наф, 
при зна ње осно ва но сти 
ту жбе про тив хр ват ских 
пи ло та ко ји су по би ли 
де цу на пе тро вач кој це сти, 
од у ста ја ње од не ги ра ња 
ге но ци да у Ја се нов цу, 
ћи ри лич ну та блу на згра
ди град ске упра ве у Ву ко
ва ру и одо бре ње да пред
сед ник Ср би је по се ти 
Ја се но вац, да ли ће бар 
до би ти ње гов ми ни стар
ски мо ра то ри јум на не ги
ра ње бу ње вач ког иден ти
те та? Док је ми ни стар, да 
ћу ти и рав но прв но тре ти
ра Бу њев це она ко ка ко 
они се бе ви де

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ОТВО РЕ НЕ ПРОСТОРИЈЕ УДРУ ЖЕ ЊА ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Град јед на ких мо гућ но сти за све
У понедељак 24.октобра,

симболично у 11.55, у Срем
ској Митровици су отворене
просторије Удружења особа
са инвалидитетом „Визидо“.
Овоудружењеоснованојеса
циљемафирмације положаја
особа са инвалидитетом уз
њихово пуно учешће у дру
штвупотпуно једнаких грађа
на.
Догађају су присуствова

ли заменик градоначелнице
Петар Самарџић и директор
градске Туристичке органи
зације Душан Дрча. Тим по
водом,Самарџић јерекаода
особе са инвалидитетом мо
рајудаимајуједнакаправаза
напредакиравноправноуче
шће у друштву. Вођени том
идејомиполитиком,локална
самоуправа тежи ка модер
номдруштвубездискримина
ције,тежидаМитровицабуде
град једнаких могућности за
све. Преко ресорне градске
управе локална самоуправа
подржава рад особа са ин
валидитетом, кроз различите
социјалне програме, доделу
средставаудружењимапутем
конкурса, а такође и обезбе
ђивањемпросторијагдећесе
окупљати и обављати своје
активности.
Самарџићједодаодајето

ком разговора са члановима
удружења„Визидо“билоречи
опотребамаипроблемимаса
којимасеособесаинвалиди
тетом свакодневно суочавају.
Констатовано је да постоје

јавне површине, паркинзи и
прилазиинституцијамакојесу
неприступачнезањиховепо
требе,уздоговорсачланови
ма удружењада семапирају
локацијекакобисевишепа
жње у будућности посветило
унапређењу приступачности.
Такође, констатовано је да у
граду не постоји ниједан пу
њачзаинвалидскаколица,а
тајнедостатакћебитирешен
у скорије време, поставља
њем првог пуњача у башти
Туристичкогинфоцентра,ко
јијенатркивениимарампуза
особезаинвалидитетомкаои
јавни тоалет прилагођен ли
цимасахендикепом.Јошјед

на идеја јесте да производи
чланова удружења „Визидо“,
којибудупроизведенинара
дионицама буду део понуде
Туристичког инфо  центра у
виду градског сувенира, како
биовоудружењебилоиеко
номскиоснажено.
Председник „Визидa“ Дра

ган Визићанин,  захвалио
се локалној самуоправи на
досадашњој помоћи и подр
шци,истичућидаћебројним
активностима радити на да
вањуподстрекаособасаин
валидитетом, као и другим
удружењима,какобиактивно
учествовали у друштву, чији
судеосаједнакимправима.

Овомприликом,компанија
„Helthcare“изРумепоклонила
јечлановимаудружења56ја
стукаодмеморијскепене,за
56лицаколикоудружењетре
нутнобројичланова.Уприли
чен је и свечани коктел, који
су припремили чланови овог
удружења.
Просторије УОСИ „Визидо“

се налазе на адреси Пушко
нова бб (Градска пијаца), а
све потребне информације
будућичланови,каоисвиони
који желе да допринесу да
љем развоју овог удружења
могудобитипутемсајтаwww.
vizido.rsкаоимејлаinfo@vizi
do.rs

Представници локалне самоуправе на отварању просторија удружења „Визидо“

СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Почињу Новем ба р ски дани
ПоводомпочеткаНовембарскихдана,

в.д.начелникаГрадскеуправезакулту
ру и спортВасиљШево, најавио је низ
догађаја,којимћеГрадСремскаМитро
вицапрославитиНовембарскедане.Он
јепозваосвесуграђанеигостедатоком
новембра уживају у програмима које су
спремиле митровачке установе културе
испорта.Шевојеиздвојионекеодњих.
– Пажњу завређује представа, одно

сно монодрама „На Дрини Ђуприја“, у
извођењуТихомираСтанића.Представа
је планирана за 5. новембар у Позори
шту „Добрица Милутиновић“, са почет
комудвадесетчасова.Осмогновембра,
прославу Дана града и славе Светог
Димитрија, обележићемо литургијом и
литијом, како доликује. У поподневним
сатимабићеодржанасвечанаакадеми
ја, уз културно  уметнички програм, а

исте вечери ће у позоришту суграђани
имати прилику да погледају одличну
представу „Поштени провалник“ , позо

ришта „БошкоБуха“. Гледаћемомладе,
познате и харизматичне глумце. Нагла
сио бих да је у програм Новембарских
данауврштенаизложба„Круг“угалерији
„Лазар Возаревић“. Ради се о поставци
која јеувекприсутна,алисадржислику
коју је на аукцији у Бразилу купио Рок
Фелер.Некимпутевимаједоспелаујед
нубеоградскугалерију,амићемојепре
нети овамо и биће доступна и нашим
суграђанима,изјавиојеВасиљШево.
Уличне трке ће се одржати четвртог

новембра у преподневним сатима. Кра
јеммесецабићеодржанитрадиционал
ниФестивалбеседништва,26.новембра
сапочеткомуосамнаестсати,упозори
шту.Догађајисеодржавајутокомновем
брасвакодневно,теграђанимогуужива
тиупоставкама,представама,концерти
маусвимустановамакултуре. А. Д.

Васиљ Шево
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ЗА ВР ШЕ НО ГЛА СА ЊЕ У ОКВИ РУ ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НОГ БУ ЏЕ ТИ РА ЊА

Ми тров ча ни из гла са ли
уре ђе ње јав них че сми

Еви дент но је да се мно го ви ше љу ди 
за ин тер со ва ло за бу џе ти ра ње ове го ди не 
у од но су на прет ход не го ди не и за хва лан 
сам им на то ме, из ја вио је за ме ник гра до
на чел ни це, Пе тар Са мар џић
Комисијазапартиципативно

буџетирање коју именује и
формира Градска управа за
финансије и локални економ
скиразвој,сабралајегласове
путем интернета и гласачких
листићауГрадскомуслужном
центру. Констатовано је да је
ове године највише гласова
Митровчана добио пројекат
уређења јавних чесми, са
укупно 1434 гласа, од укупно
3186.
– Евидентно је да семного

више људи заинтерсовало за
буџетирањеовегодинеуодно
су на претходне године и
захвалан сам им на томе.
Предлог једне месне заједни
це је победио, по коме ће
стручналицаГрадскеуправеи

ЈКП„Водовод“докрајагодине
мапирати терен и прегледати
све чесме у сеоским и град
ским срединама. Биће напра
вљен предмер и предрачун
радова,тећенаспрамтепро
цене бити пројектована сред
ства у предлогу буџета за
2023.годину.Иосталипредло
зипројекатасубиликвалитет
ни и настојаћемо да наћемо
решењеизањиховуреализа
цију. Свакако нам је у плану
капиталних инвестиција, који
ћепрвипутбитиформиран,а
биће саставни део одлуке о
буџету града, преко десет
капиталних инвестиција, које
ће бити финансиране 2023.
године.Имаћемоипрекопет
наест капиталних пројеката

који подразумевају вишегоди
шњефинансирањеиреализа
цију, односно од 2023. године
до2025.године.Следећагоди
на ће бити година и малих и
великих пројеката и година
градњелепихикориснихства
ризаграђанеСремскеМитро
вице,изјавиојезаменикградо

начелнице,ПетарСамарџић.
Подсећамо, захваљујући

партиципативном буџетирању,
Митровица је прошле године
добила јавни тоалет, а за ову
годину је предвиђена импле
ментацијаеколошкихсемафо
раисаобраћајнихзнакова.

А. Дра жић

Пе тар Са мар џић

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

О значају 
озелењавања

Усреду,26.октобра,ученициII3разре
дасуималиприликуданаученештоново
означајуозелењавањаживотнесредине,
растудрвећа,њиховојулозииулозиживо
тињауозелењавању.Сањимајеразгова
ралаикрозпрактичнепримереихупутила
уочувањеживотнесрединеИванаЛозја
ниниз„Војводинашума“.Тогаданасунај
пре имали час теорије, затим су прошли
кроз интересантне радионице које су се
малишанима веома допале. На послетку
су се посветили садњи дрвећа у свом
школском дворишту. Како би им овакве
едукативне радионице биле још интере
сантније,припремилисуодевнекомбина
цијеускладусагодишњемдобомукоме
се налазимо, где је до изражаја дошла
њиховакреативност.

А. Д.

ПЕ ТА СЕ ЗО НА БЕС ПЛАТ НЕ ШКО ЛИ ЦЕ СПОР ТА

Укљу че но 500 ма ли ша на

Ууторак,25.октобрајеодржанјавни
час школице спорта Спортског савеза
Града СремскаМитровица. Том прили
комсупредродитељимачлановиСаве
за приказали на који начин раде са
децом и због чега је важно да се они
укључеуспортскеактивностикроздру
гарствоиигруураномдетињству.Јавни
час одржан је у фоајеу Пословно 
спортског центра „Пинки“. У тренажном
процесујетренутнооко500малишана.
–Нашајежељадасештовишедеце

бависпортом.Промовишемонашепрве
резултатеивеликибројдецекојејеоку
пилаовашколаспорта.Родитељиимају
дваизбора,дадетеодведуунекушколу

спорта да плаћају, да рано изабере
спорт, а други избор је да се деца до
четвртог разреда основне школе баве
базичнимспортовима,пресвегаатлети
ком, гимнастиком и пливањем, јер код
нассвакодетемораданаучидаплива.
Послечетвртогразредаможедакренеу
избор спорта.Нашнајвећи напредак је
пресвегаустручномраду,анашиспорт
ски стручњаци, професори физичког,
којирадесадецомбогатијисузаиску
ствакојастичу,рекаојеНемањаЦрнић
секретарСавеза.
Већ пету годину је школица потпуно

бесплатна, за предшколце и ђаке од
првогдочетвртогразреда. А. Д.

Јав ни час шко ли це спор та
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ОП ШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Са вре ме на опре ма
за ква ли тет ни ји рад

Ка да је реч о опре ми, бол ни ца иде у до бром прав цу. Све ово под ра зу ме ва и стал ну 
еду ка ци ју за по сле них, че му смо сва ка ко мак си мал но по све ће ни, ре као је др Дра ган 
Ма ло ба бић
Поводом набавке нових

медицинских апарата за рад
у Служби за радиолошку
дијагностику,уОпштојболни
ци Сремска Митровица је
одржана конференција за
медије, 28. октобра, на којој
су говорили начелница слу
жбе дрМилица Тодић и в.д.
директора примаријус др
Драган Малобабић. Сред
ствима обезбеђеним из кре
дита Светске банке, преко
Министарства здравља,
Општој болници у Сремској
Митровицијеобезбеђеннови
ЦТскенерсапратећомопре
мом, као и РТГ апарат и
мобилниРТГуређај.
– Када је реч о опреми,

болница иде у добром прав
цу. Све ово подразумева и
сталнуедукацијузапослених,
чему смо свакако максимал
нопосвећени.Можданајвећи
проблем у овом тренутку је
број запослених лекара који
могу обављати свој посао.
Овде језапослено17радио
лога,ализбогусавршавања,
коришћења породиљског
боловања и због одсутности
због болести, тренутно слу
жба на располагању има
четиридошестспецијалиста
радиологије, који у сваком
тренуткуутоку24сататреба
даодговореназахтевепаци
јената, билода је речо хит
ним стањима, болничким
пацијентимаилионихкојина
билокојиначиновдезахтева
јупрегледрекао једрМало
бабић.

Начелница Службе за
радиолошку дијагностику др
Милица Тодић, говорећи о
новојопреми,нагласилаједа
служба сада има ЦТ апарат
сатридијагностичкестанице
исвомпратећомопремом,да
је он новије генерације, који
даје врло прецизну слику
органаиткива.
– Апарат нам је значајан

због тога што се овде ради
велики број дијагностика, а
цеорегионСремаусмеренје
на нашу установу и службу.
Треба имати у виду и све
већибројонколошкихпације
ната, код којих је неопходно
дијагностиковати туморске
промене, као и праћење тих
пацијената надаље. Овим
апаратом добијамо много

вишеподатакаомалимпро
менама које се развијају,
скраћујемовремеснимањаи
дозу зрачења, што је најва
жнијемистаклаједрМилица
Тодић.
Кадајеречоновимапара

тима за које средства  обез
беђујеСветскабанка,унаја
ви постоји могућност да
митровачкаболницадобијеи
новиултразвучниапарат.

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

др Дра ган Ма ло ба бић др Ми ли ца То дић

Сти гла но ва опре ма

У организацији Удружења
„Бисерно срце“, на „Сремо
вом“ игралишту је у недељу,
30. октобра одиграна хумани
тарна утакмица, за Митров
чанку Наташу Недић. Прија
тељску утакмицу одиграле су
екипе београдског ЖФК
„Миљаковац“ против екипе
„познатихличности“,којимасу
сепридружилииМитровчани.
Том приликом је од улазница
прикупљеностотинуидванест

хиљада динара. Средства ће
бити усмерена за Наташино
лечењеодканцера.Натерену
уСремскојМитровицииграли
су између осталих Милица
Дабовић, Срђан Динчић,
певаћИгорЛазићНигор,пева
чица Тамара Драгић, као и
ријалитиучеснициТараСимов
иФилипЂукић.Екиписепри
дружиоизаменикградоначел
нице Сремске Митровице,
ПетарСамарџић. А. Дра жић

УДРУ ЖЕ ЊЕ „БИСЕР НО СРЦЕ“
Хума ни тар на утак ми ца са позна ти ма
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ЈАВ НО КОМУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ТОПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Поче ла греј на сезо на
Оче ку јем да ће греј на сезо на про ћи у 

реду, каже Слав ко Сла до је вић дирек тор 
„Топли фи ка ци је“
Митровачко предузеће за

испоруку топлотне енергије
„Топлификација“, уместо 15.
октобра, грејну сезону је
отпочело31.октобраураним
јутарњим сатима. Високе
температуреуоктобру,одло
жилесупочетак грејнесезо
не, што је свакако ишло на
руку и рационализацији
потрошњеенергената.
– Ушли смо у редован

системирежимгрејања.Што
се даљег грејања тиче, све
ћезависитиодспољнихтем
пература. Систем је аутома
тизованнанивоуградаиако
спољна температура буде
прелазила20степениЦелзи
јуса, вероватно ће се сам
искључити. Како температу
раопада,такосесистемпри
лагођава. Исти режим ће
владати као и претходних

година и придржаваћемо се
температуреустановима,по
прописаној градској одлуци,
атојеоко20степени.Прет
ходнихгрејнихсезонасетем
пература кретала у просеку
око 21,5 до 22 степена и
настојаћемо да тако и оста
не,изјавиојеСлавкоСладо
јевић, директор „Топлифика
ције“.
Митровачка топлана греје

око250.000квадратнихмета

ра стамбеног и пословног
простора.
–Штосеенергената тиче,

ми имамо мазута, резервоа
рисунампуни.ДоНовегоди
несигурноћебитиенергена
та, а финансијска средства
су обезбеђена и за касније.
Не би требало да буде про
блема,очекујемдаћегрејна
сезонапроћиуреду,додаоје
Сладојевић.

Алек сан дра Дра жић

Иако је претходно усвоје
ном одлуком на седници
Скупштине Града Сремска
Митровица предвиђено
повећање цене грејања од
15. октобра, то повећање је
одгођено.
– Градско веће је донело

одлукудаприменуповећања
ценеодгодимо,докнекрене

грејна сезона. Нова цена
важиодпрвог новембра.За
онекојиплаћајупоквадрат
номметру повећањеизноси
око седам и по одсто, а за
оне који плаћају по потро
шњиоко 13 одсто, с тимда
сефикснидеоутомслучају
неће мењати, рекао је Сла
дојевић.

Поску пље ње гре ја ња 
од првог новем бра

Слав ко Сла до је вић

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ У РУМИ

У току гла са ње за про јек те
Утокујеосмипроцеспар

тиципативног буџетирања у
румској општини, на основу
спроведеног гласања биће
утврђени пројекти које су
предложили грађани, а који
ће се реализовати из
општинских буџетских сред
ставаунареднојгодини.
Завршен је део који се

односинапредлагањепроје
ката,а31.октобрајезапоче
ло гласање, традиционално
наГрадскомтргу,којећетра
јатидо6.новембра.
–Наовајначинјошједном

показујемо колико смоотво
ренизасарадњусаграђани
ма,коликожелимодаграђа
нисанамаучествујуукреи
рањубуџетаиколикосеми,
каоодговорналокалнасамо
управа, трудимо да испуни
мосвезахтевенашихсугра
ђана. Ово је доказ да ми
нашеграђанезаистапошту
јемо и водимо рачуна о
њиховом квалитету живота,
истакла је председница
ОпштинеАлександраЋирић
која је и гласала за неке од

понуђенихпројеката.
Грађани ће се гласањем

опредељивати између шест
предложенихпројеката:уре
ђење паркова (Велики парк,
парккодГимназије),набавка
и постављање канти и кон

тејнера за рециклажу на
вишелокацијауграду,
паметне табле за румске

средње школе, теретане на
отвореном у Хртковцима и
Платичеву, осветљење
пешачко  бициклистичке

стазеПутинци Жарковаци
изградњакапелауСтејанов
цимаиВитојевцима.
Као и претходних година

двегласачкекутијесупоста
вљене у зградама Општин
ске управе Главна 107 и
Орловићева 5, а гласати се
можесваког радногданаод
7до15часова.
Осим тога, мобилна гла

сачка кутијаћесаТимомза
партиципативно буџетирање
токомнедељеобићиивише
селарумскеопштине.
Као и увек грађанима је

доступно и гласање елек
тронскимпутем,намејл:par
ticipativno@ruma.rs
Саједнемејладресемогу

ћејегласатисамоједном.За
овајосмипроцеспартиципа
тивног буџетирања предло
женојепреко100пројеката.
Гласа се заокруживањем

триодпонуђенихшестпред
лога. Три пројекта са најви
шегласовабићеукључениу
буџет Општине Рума за
2023.годину.

С. Џаку ла

Гла са ње за про јек те
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ИРИГ  ДО ДЕ ЛА ГРА ЂЕ ВИН СКОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА ЗА ИЗ БЕ ГЛА ЛИ ЦА

Бо љи усло ви жи во та
и еко ном ско осна жи ва ње
Осамизбегличкихпородицаје18.окто

брауИригупотписалоуговореоиспору
ци и пријему грађевинског материјала.
Вредност пакета грађевинскогматерија
ласекрећеод200.000до600.000дина
ра, а средства су добила избегла лица,
која имају своје куће да би побољшали
условестановања.Заовугодинујеоста
лојошпетпакетазакојејепотребноура
дити јавну набавку, тако да ће још пет
избегличких породица добити гарђевин
скиматеријал.
Међуонимакојисудобилипомоћјеи

ЉубанМаринковићизВрдника.
–Добиосамуговорна500.000динара

итоћемидостазначити.Радисеолами
нату, плочицама, арматурној мрежи,
цементуизахваљујућитомећу
значајно побољшати услове станова

ња,мадаћеостатијошпосладасеради.
Кућусамградиосам,приводимјекрају,а
овојепрвипутдадобијампомоћ,кажеза
нашеновинеЉубанМаринковић.
Миодраг Бебић, заменик председника

ОпштинеипредседникСаветазамигра
цијеитрајнарешењаизбеглихнатерито
рији Оптшине Ириг, каже да је у свим
пројектимапомоћиизбеглимлицимауче
ствовала и локална самоуправа и то
средствима у висини од пет до десет
процената. Такође, општинске комисије
суучествовалеуодабирукорисника,као
ифирмикојећекорисницимаиспоручити
додељену помоћ, односно грађевински
материјалнањиховеадресе.
–Нашаопштина је радилаилокалне

акционе планове за решавање питања
избеглих лица, a први ЛАП је урађен

2008. године. Тада смо утврдили наше
потребе зарешавањеовог питањаина
тај начин смо одређивали специфичне
циљевепокојимасурешаванистамбени
проблеми избеглих лица у иришкој
општини.Тадасмоодредилипетспеци
фичних циљева, међу њима и помоћ у
грађевинском материјалу за завршетак
започетеградњеизаадаптацијукупље
нихкућа,истичеБебић.
ДосадасуурађенатриЛАПа,којасу

достапомогладасејасноутврдепробле
мииприступињиховомрешавању.
– Први смо урадили пилот  пројекат

изградњестамбенихјединицапопринци
пу самоградње. У Крушедол Прњавору
смо изградили  10 двојних кућа или 20
стамбених јединица  то је, поред нас,
урадила једино општина Оџаци, и по
томе смо били први уСрбији, указао је
МиодрагБебић.
После тога је изграђено и 11 двојних

кућауРивици,азатојелокалнасамоу
праваповољноуступилаипродалапла
цеве породицама избеглих да би могли
даградесами.Узпомоћдонатора,ато
је био ИНТЕРСОС изграђено је  осам
монтажнихкућауКрушедолу,асаграђе
на је и зграда социјалног становања у
Иригу.Онајерађеназакатегоријунају
гроженијихлицакојанисумоглисебида
купекућу,аречјеуглавном,остарачким
самачким домаћинствима  или са два
члана.
–Заовузграду ,општина јеуступила

плац,учествовалајеуопремањуинфра
структуреитусмоизградили13стамбе
них јединица. Укупносмоутомслучају

изградили55стамбенихјединица,уради
лисмо168пакетаграђевинскогматери
јаладосадазаизбеглалица,каоишест
пакетазаинтернорасељеналицаукуп
но174пакета.Ималисмо59откупасео
скихдомаћинставазаизбеглалицаитри
заинтернорасељеналица,дакле,укуп
но62откупасеоскогдомаћинства,исти
че Милорад Влаховић,  повереник за
избегла и интерно расељена лица у
ОпштинскојуправиОпштинеИриг.
Уоквирурешавањастамбенихпробле

маподигнутојеи17монтажнихкућа.
– Поред програма стамбеног збриња

вањаималисмоипрограмеекономског
оснаживања,значипомоћуотпочињању
одређеногбизниса,такодасмозаизбе
гла лица решили и дали помоћ за 74
породицезаотпочињањепослаичетири
заИРЛукупноза78породица,додаје
МилорадВлаховић.
ПремаречимазаменикаОпштинеИриг

МиодрагаБебића,досадаауусловиста
новања побољшани за 308 породица,
док је 78 добило помоћ за економско
оснаживање.
–Овипоказатељијасноуказујудасмо

као општина, узели озбиљно учешће у
решавању питања избеглих, да још
сигурноимамопородицакојесузаинте
ресованеикојесеисадапрвипутјавља
ју на ове наше јавне позиве. Зато их
позивам да се и даље јављају, па да
видимо како и њима да помогнемо у
решавању њихових стамбених пробле
ма, поручио јеМиодраг Бебић, заменик
председникаОптшине.

С. Џа ку ла

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

До бит ни ци гра ђе вин ског ма те ри ја ла
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ИРИГ

Обе ле жен
Да н осло бо ђе ња

У иришкој општини су полагањем
венацанаспоменобележјапогинулих
родољубаиборацауДругомсветском
рату,каоипоследњимратовима
деведесетихгодина,обележенидани

ослобођења како самог Ирига, тако и
села уовој општини.Поводомослобо
ђења Ирига, 24. октобра, делегација
локалнесамоуправејеположилавенац
на споменик народном хероју Анки
Матић Грозди, који се налази испред
Домаздравља, каоинаспомен обе
лежјеиспредДомакултуре.
На овом спомен  обележју је поста

вљена 2016. године плоча пилотима
Шестог ловачког пука и његове 32.
ваздухопловнегрупе,којисусеуаприл

скомрату1941.годинехеројскисупрот
ставили многоструко јачем непријате
љу,абилисубазиранинаратномлете
лиштукодКрушедолПрњавора.
Венцисуположениинаспоменобе

лежјимауВрднику,ШатринцимаиРиви
ци. У Ривици су на спомен  плочу са
уписаних 79 имена погинулих у НОБу
венце положили Тихомир Стојаковић,
председник иМиодраг Бебић, заменик
председника Општине Ириг. На овој
плочисеналазииимеСлавкаТодоро
вићаизРивицекојијепогинуоупослед
њим ратовима у Хрватској, а чије име
носи и једна улица у Новом насељу у
Ривици.

С. Џа ку ла

Дан осло бо ђе ња у Ри ви ци

Де ле га ци ја Ири га 
у по се ти Кра гу јев цу

Делегација иришке Општине, коју је
предводиопредседникТихомирСтојако
вић,боравилаје24.октобрауКрагујевцу
гдеихјепримиоиградоначелникМиро
славПетрашиновић. Темаразговора је
била везана за проширење сарадње
измеђуКрагујевцаиИрига.Овапосетаје
ирезултатвишегодишњесарадњеизме
ђуосновнихшкола„ДоситејОбрадовић“

у Иригу и „Прота Стеван Поповић“ из
Чумића,селаублизиниКрагујевца.
Сеоскашкола„ПротаСтеванПоповић“

јеједнаоднајстаријихшколауСрбији.
–Насастанкуједоговорендаљипра

вацсарадњеидвепобратимскешколе,
каже за наше новине Гордана Фодог,
директоркаОШ„ДоситејОбрадовић“.

С.Џ.

Ири жа ни у Чу ми ћу

ГОЛУБИНЦИ

Дан шко ле
 
Оноштонеможедасекупиипро

дајеслобода.Овојемотокојимсусе
водилиуголубиначкојосновнојшко
ликојасвојданобележавауправона
значајисторијскидатум,јерсутачно
23.октобраГолубинциослобођениу
Другом светском рату. Хор, драмска
иплеснасекција,певачкиталентии
рецитаториизвелисуслободарскеи
родољубивепесмеуоквирусвечаног
програмаухолусвојешколе,упоне
дељак, 24. октобра у  присусуству
представницкалокалнесамоуправе,
друштвенополитичкихинституција,
садашњих и бивших наставника,
,ученкаиродитеља.
Директорка Сунчица Љујић је

након поздравне речи, уручила
захвалнице појединцима у знак
захвалностизаподршкурадашколе
амеђуњимасуГоранСавић,дирек
тор Развојног фонда АП Војводине,
Наташа Милић Милаш, помоћница
председникаОпштинеСтараПазова,
Наташа Мићић, председница СО
Стара Пазова и Ивана Ненадић,
начелница Одељења друштвених
делатности.
ПоводомДанашколебиојераспи

сан књижевни конкурс на ком су
награђене четири ученице: Доротеа
ЉубинковићиАнаМилошевић,деле
трећеместо,ЛанаКовачићјеосвоји
ладругоа прво је припало ученици
осмогразредаМајиСемјанов.

З. К.

БЕЛЕГИШ

По др шка
за сва ко де те
Октобарјемесецширењасвестио

аходроплазији и особама ниског
раста. Представници родитеља и
запослених ПУ „Радост“, односно,
објекта „Бубамара“ у Белегишу тим
поводом учествоваће на централној
републичкој манифестацији у Свр
љигу, а свој допринос уважавању
различитостидалисуиорганизова
њемрадионицеподназивом„Иисти
иразличити“засвудецуиродитеље,
усреду,26.октобрасациљемфор
мирања  заједнице  која подржава
свако дете. Предшколска установа
„Радост„уважаваправасведецена
образовањекрозинклузивнупраксу,
уважавањемродне,културне,здрав
ственеисвакедругеразличитости,а
посебну пажњупосвећују укључива
њудецеизосетљивихгрупа,истиче
Сандра Сарапа, директорка ПУ
„Радост“ Нови Бановци. У ПУ
„Радост“ тренутно борави десеторо
децесасметњамауразвојукојаима
ју личног пратиоца у вртићу, мимо
тога имају још један број деце која
такођеимајупотребудадобијунеку
додатнуподршку.

Д. Г.
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „МИ РО ШКИ НЕ РУ КО ТВО РИ НЕ“ ИЗ РА КОВ ЦА, ДО БИТ НИ ЦИ ЗА ХВАЛ НИ ЦЕ 
ОП ШТИ НЕ БЕ О ЧИН 

Злат не ру ке Ра ков ча на

Де се так ак тив
них чла но ва 

ба ви се руч ним 
ра до ви ма, а све 

то у ци љу раз
во ја се ла, уна

пре ђе ња ор ган
ске про из вод ње, 

не го ва ња и 
чу ва ња тра ди
ци је и оби ча ја

Удружењу „Мирошкинерукотворине“
изРаковцајеовегодинеОпштинаБео
чиндоделилазахвалницузасвојради
залагање. Наиме, ово удружење се
посебноистаклоуорганизацијикултур
нихманифестација.Онипотписујуреа
лизацијудогађаја„ОдјециБелогМајда
на“,каои„Упознајтуристичкиопштину
Беочин“. Десетак активних чланова

бави се ручним радовима, а све то у
циљуразвојасела,унапређењаорган
ске производње, неговања и чувања
традицијеиобичаја.
–Овоудружењесеокупљауресто

рану„Пећина“уРаковцу,собзиромна
тоданемамосвојепросторије.Члано
висвојеручнерадовеипроизводепра
веусвојимдомовима.Финансирамосе

узподршкуОпштинеБеочин,пројекти
ма покрајинских секретаријата, реали
зацијом манифестације „Упознај тури
стичкиОпштинуБеочин“,алииизсоп
ствених средстава, објаснила је Сне
жана Радишић, председница удруже
ња.
Чланови израђују необичне, али и

традиционалне предмете. Како упо

„Мирошкинерукотворине“,
иако делује као удружење
женанапрвипоглед,тоипак
није. Међу њима има и
вештихмушкарацакојинегу
јутрадицијусвогакраја.Ово
удружење је окупило углав
номоне који воле занате, а
посебноиноваторе.
–Оживљавамстарества

ри које нису у употреби.Од
њихправимскулптуре,фигу
реиукрасе.Рецимо,матице
које више не могу да се
користе, лимене цеви и
делови старог електромото
расадасууграђенеуптицу.
По улози димничара, ког је
тумачио Борис Дворник у
некадашњојсеријинаправио
сам његов лик. Од старог
звона направио сам делове

телазафигурудевојке.Пре
тежно је све лимено, али
пошто проналазим и у при
родинеобичнеобликедрве
та, помало их обрадим и
изложим. Заволео сам рад
са металом још у основној
школи, а радио сам то и
касније, кад сам уписао
занат. Умем и да резбарим.
Честомепитајудаливолим
више да радим са дрветом
или металом, али не бих
могао да се определим.
Теже је радити саметалом,
свакако,рекаојеМиливоје
МићаПанзаловић.
Панзаловић је имао неко

ликоизложбисвојихрадова
са колегиницамаиз удруже
ња,аонегачестоназивајуи
почаснимчланом.

У удру же њу има и му шка ра ца

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Не вен ка Бје лић и Сне жа на Ра ди шић

Ми ли во је Ми ћа Пан за ло вић са сво јим скулп ту ра ма
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требне,такоиодевне,украсеинамир
нице.
–Волимдапредстављамвезизсвог

краја,ајасампорекломсаКордуна.То
је нешто што не бих волела да буде
заборављено и да нестане, а радила
ихјејошимојамајка,инадамседаће
мождаинашаунуканекадатожелети.
Знање смо преносили са колена на
колено,ајасамнаучиладавеземјош
доксамбилаученицаосновнешколе.
Иданасчувамсвојпрвирад.Везможе
битиврлокориснавештина,јерсмиру
јеособукојагаради,аондадобијеши
некилеппроизводкојићеостатидеци.
Брзосетонаучи,уколикопостојивоља
ижеља,рекланамјеједнаодчланица
удружењаНевенкаБјелић, иначе пен
зионерка.
Вера Жигић има несвакидашњи

материјалзарад.Наиме,онасебави
сликањемпогљивамакојесекористеу
пчеларству.Онесезапале,азатимсе
тимесмирујупчелеиделујенањихкао
природниседатив,дабипчеларимогли
дараде.Вератаквегљивекористикао
подлогу за своје сликарске идеје, а
користиуљанебоје.
– Тешко је доћи до овако великих

комада гљива. На једној од око пола
метра,којуимам,насликаласам„Тајну
вечеру“.Гљивеморајудасетретирају,
апретходнодасесушешестмесеци.
Морадасеставиподлогазауљеитек
тадасеможеприступитираду.Каода
радитенадрвету, слично је.Првипут
самурадилаликСветеПетке,наинси
стирање једне пријатељице, која је
желела то да поклони свом супругу.
Ималанеколикоизложби,акупцичују
једни од других па тако дођу до моје
адресе.Људимаоваподлоганајчешће
изгледа као гипс, па запиткују о поре
клуматеријала.Врлоимјезанимљива
ипричаогљивама,кажеВераЖигић.

Алек сан дра Дра жић
Фо то: Бра ни слав Ту ца ко вић

Ве ра Жи гић
ПРЕД СЕД НИ ЦА ОПШТИ НЕ У ОБИ ЛА СКУ БЕО ЧИН СЕЛА

Јасни ји увид у 
потре бе гра ђа на
Уоквирупланиранихактивностиоби

ласка месних заједница председница
општинеБеочинБиљанаЈанковићјеса
својим сарадницима посетила Беочин
село.ПредседницаЈанковићсетомпри
ликомсасталасапредседникомСавета
Месне заједнице Петром Матићем са
којимјеразговаралаотемамаипитањи
макојасуодзначајазалокалностанов
ништво, а која се највише односе на
путну инфраструктуру и комуналне
делатности. Током обиласка терена
председници Јанковић указана је и
потребамештана за побољшањем пут
не инфраструктуре, унапређењем сао
браћајних услова у околини основне
школе у Беочин селу као и потреба за
изградњомигралиштаиместазадруже
њенаотвореномзанајмлађемештане.
–Информацијеисазнањакојадобија

мо од наших грађана и преко месних
канцеларија са терена су од изузетног
значајајертакореалнијеможемопоста
вити приоритете и урадити план буџет

скихактивностииинвестицијазанаред
ну годину. Такође, мештанима наших
селатребапонудитиимогућностпарти
ципативног буџетирања како би имали
јошједанначиндауфокусрадаиприо
ритета локалне самоуправе ставе теме
ипитањапосопственомизбору,истакла
је председница Јанковић током посете
Беочинселу.
Наиме,уБеочинселујенедавнозавр

шен пројекат изградње канализационе
мрежекојимјерешендугогодишњипро
блем на који су мештани са неколико
локацијауказивали.Вреднострадована
изградњиканализационемрежеизноси
ла је 11.788.330 динара а средства за
реализацију је у потпуности издвојила
Општина Беочин. Обилазак месних
заједница ће у наредном периоду бити
фокус у раду председнице Општине
Беочинкакобиседобио јаснијиувиду
потребе грађана и проблеме са којима
сесуочавајубеочинскасела.

фото: Исмет Аде мов ски

Оби ла зак Бео чин села

Поводом обележавања Свете Петке,
крсне славе општине и Дана општине
Угљевик, делегација општине Беочин
начелусазаменикомОпштинскеупра
веБеочинСекуломПетровићемпосети
лајеовупобратимскуопштину.Угљевик
је традиционално обележио свој дан
полагањемвенацанаспоменобележју
које је посвећено жртвама грађанског
рата уБосни иХерецеговини од 1992.

до1995.године.Наконтогајеуприличе
на и Свечана седница Скупштине
општине као и свечана академија на
којојсуузпригоданкултуноуметнички
програм додељене повеље и плакете
најзаслужнијим појединцима и органи
зацијама са територије ове општине.
СарадњаБеочинаиУгљевиказапочета
је1975. годинепотписивањемПовеље
обратимљењуисарадњи.

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН У УГЉЕ ВИ КУ

Посе та пово дом Све те Пет ке
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА

Усво јен Про грам
ка пи тал них ин ве сти ци ја

Предлог  олуке о ребалансу буџета
Општине Стара Пазова за 2022.годину
усвојен  је већином гласова одборника
Скупштине општине Стара Пазова,  на
седници24.октобра,којојјеприсуствова
ло47одборника.Надневномредунашле
су се и  измене  и допуне пословања
више јавних предузећа: „Чистоће“,
Општинскестамбенеагенције,Водовода
иканализације,Топлане,Урбанизма.Као
седмутачкуодборницисуразмотрили,а
потомиусвојилипредлогаодлукеоусва
јању Програма капиталних инвестиција
општинеСтараПазоваод2023.до2025.
године.
– Највише средстава Општина ће

издвојитизадоградњупредшколскеуста
нове „Полетарац“,  за реконструкцију и
обновуобјекатаЦентразакултурууГолу
бинцима,изградњуДомакултуреуБеле
гишу,изградњупаркауНовојПазови,као

идечјихигралиштанатериторијиопшти
не Стара Пазова.  Део програма су и
вртић у Старим Бановцима, Пешачко 
бициклиштичкастазаодСтареПазоведо
аутопутаЕ75,доградњаобјектаОснов
не школе „Бошко Палковљевић Пинки“,
изградња атмосферске канализације у
деловимаНовихБановаца, нагласила је
НаташаМићић, председница Скупштине
општинеСтараПазова.
Међу капиталне инвестиције локалне

самоуправеунаведеномпериодуспадаи
финансирање канализационе мреже у
осталиделовимаопштине,реконструкци
јаДомаздрављауСтаројПазуови,реви
тализацијадворцаШлосуГолубинцимаи
изградња нове Техничкешколе и трена
жног центра у сарадњи са компанијом
МТУ.
Наседници Скупштинеопштинефор

миранјеиСаветзароднуравноправност

за побољшање и унапређење положаја
жена,штоопштинуСтараПазоваубрајау
ретке локалне средине које имају ово
тело.
–Положај жена подразумева и здрав

ственузаштиту,исоцијалну,исваправа
предвиђеназаконимаиУставомРепубли
кеСрбије,такодаћемогледатидажене
активно учествују у свим активностима
друштвено – политичког живота, али у
осталим областима које су важне за
животуовојсредини,додалајепредсед
ницаСкупштинеопштинеСтараПазова
НаседницилокалногПарламентапри

суствоваојеипредседникОпштинеСта
раПазоваЂорђеРадиновићсасарадни
цима,којијеовомприликоминформисао
одборникеорадовимавезанимзанаста
вакизавршетакводоводнемрежеуВојки
каоипутнеинфраструктуреуцелој ста
ропазовачкојопштини. Д. Г.

Сед ни ца ло кал ног пар ла мен та

РА ДО ВИ У НО ВИМ БА НОВ ЦИ МА

У то ку ре кон струк ци ја ка пе ле
НагробљууНовомБановцима,које

је највеће гробље у Подунављу,  у
токујереконструкцијаобјектакапеле,
која је изграђена јошпочеткомдеве
дестихгодинапрошлогвекаираспо
лаже са две капелне просторије и
просторијомзазапослене.Збоглошег
стањаобјектаприступилосекомплет
нојреконструкцијиовекапеле,којасе
налазинанајвећемгробљууПодуна
вљу објаснио је Живан Пауновић,
шефРЈГробља ЈКПЧистоћаСтара
Пазова.

–Давно је био квар на водоводној
мрежи, сад јевећпочелаидатоне,
тако да тренутно реконструишемо
целуунутрашњост.Свеселупа,копа,
наливасеновитемељ,дватоалета,
наплатоиспредћебитипостављене
бехатонплоче,икадасесвезаврши
овоћебитикаоновакапела,рекаоје
Пауновић.
Вредност радова, које финансира

Општина Стара Пазова износи 2,5
милионадинара,азавршетакистихје
планиран до краја новембра. Такође

јекупљенановапарцела,гдесуизли
вањем бетонске основе дефинисана
гробнаместаиновогробнопољеби
требало да буде отворено до краја
године.
Свагробљанатериторијиопштине

Стара Пазова, којима руководи ЈКП
„Чистоћа“ су уређена и ограђена и
имајукапеле,изузевгробљауКрње
шевцима,којенемакапелу,ачијасе
изградња планира у скоријем перио
ду.

Д. Г. 
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ РУ МА

Спрем ни за зи му

ЧлановиШтабазавaнреднеситуаци
јеОпштине Рума су на својој четвртој
седници одржаној 28. октобра, доне
ли план зимског одржавања путне ин
фраструктуре на територији општине.
Зимскоодржавањеу граду јеунадле
жностиЈП„Комуналац“,анапутевима
првог и другог реда, у селима и нека
тегорисанимпутевима одржавање је у
надлежностиАД„Сремпут“Рума.
 –Ове године је локална самоупра

ваиздвојиларекорднусумузанабавку
новемеханизацијезаЈП„Комуналац“,а
деосредставајеискоришћенуправоза
модернизацијузимскеслужбе.Обезбе
ђенојеи125тонасоли,такодаспремно
дочекујемо предстојећу зимску сезону.
Очекујемо да нећемо имати никаквих
непредвиђенихситуација,пачакиако
будуевентуалнеелементарневремен

ске непогоде. У садејству са „Сремпу
том“ ћемо реаговати и на време ћемо
очистимо све наше путне правце како
бибилипроходни,реклајепредседни
цаОпштинеАлександраЋирић,којаје
пофункцијиикомандантШтабазаван
реднеситуације.
„Комуналац“ ће, сем градских ули

ца,битизадуженизаодржавањеичи
шћењеГрадскогтргаиповршинејавне
намене.ДиректоровогпредузећаДра
ганПанићистичеда спремнодочекују
предстојећу зимуи када јеречољуд
ствууЗимскојслужбиимеханизације.
–Нашазимскаслужбаћеиматина

располагањутрикамионасаплуговима
и посипачима соли, један трактор који
такођеимаснежниплуги једанутова
ривач,услучајудадођедовећихсне
жних падавина. У магацинима се тре

нутноналази125тонасоли,такодасмо
уовомтренуткуспремнизаевентуалне
снежнепадавине.За15.новембарпла
нирамосмотрумеханизацијеиопреме
и показаћемо да смо спремни за ову
зимскусезону,кажедиректорПанић.
Румскаопштинаје,усарадњисаЦр

веним крстом иЦентром за социјални
рад, за социјално угрожене породице
обезбедилаогрев.Поделаогреваћесе
обављатиуграду,алииусвих16села
румскеопштине,свимпородицамакоји
мајеоваквапомоћнеопходна.Подела
огрева је започелаи свепородице ко
јимајеоваквапомоћпотребна,добиће
огревунареднихмесецдана.
Такође, почела је и подела припре

мљенепомоћикојасесастојиодпакета
хранеиодећезанајугроженијепороди
це. С. Џа ку ла

Сед ни ца Шта ба за ван ред не си ту а ци је у Ру ми Дра ган Па нић

ВОЈКА

На про ле ће ра до ви 
на во до вод ној мре жи
Наставакрадованаводоводнојмрежи

уВојкипланиранјебиозаовујесенали
уследсталнихпроменаценанаглобал
ном па и српском тржишту, радови ће
бити ипак настављени на пролеће. На
седници Скупштине општине Стара
Пазоваодржанојупонедељак,24.окто
бра,председникОпштинеСтараПазова
Ђорђе Радиновић образложио је пред
одборницимазаштосенаставакрадова
навојачкомводоводупомеразапочетак
нареднегодине.
Наставићеморадовевећнапролеће.

План јебиоданаставиморадовеиове
јесени.Међутим, искомпликовале су се
ствари овим великим скоком цена, гло
бално и тиме што је све проузроковао
рат у Украјини.  Имали смо расписани
конкурс који није одговарао, па смо
моралидагапоништимо.Пројекатјебио
са Покрајинским Секретаријатом за
водопривредуипољопривреду.Морамо

да пројектантске  цене редукујемо на
садашњуситуацију,такодаћемоујану
аруилифебруарупоноворасписатикон
курс, поново конкурисати код Покрајин
скевладе,затоштотасредствапостоје
иможемодаихискористимо.Овонасје
зауставилоипореметило,натржиштусу
великекомпликацијеоко јошнекихпро
јеката,образложиојеРадиновић. Д. Г.

ПОЉОПРИВРЕДА

Сетва пшенице
при крају
Оптималнирокзасетвупшеницејеод

5.до25.октобра,иовихдана јошувек
има сејалица у њивама, али полако се
овај посао приводи крају. У старопазо
вачкоматарућебитиод20до30одсто
више  површина под хлебним зрном, у
односу на претходну годину,  прве су
проценесатерена.
Јарослав Фабри, председник пољо

привредника из Старе Пазове је ове
јесенипосејаоовужитарицуна10хекта
ра,штојеувећањеуњеговомгаздинству

уодносунапретходнугодину,икажеда
су се многи ратари одлучили да сеју
више пшенице ове јесени,  јер је она
јединакултура,поредсунцокрета,којаје
донеладобитпроизвођачима.
Збогценепроизвођачиувекморајуда

калкулишу.Овогодишњасетвајескупља
уодносунапретходну.Многисучакзна
чајно смањили и употребу вештачког
ђубрива,чија јеценаодпрошледоове
јесени трипутавећа, семенскиматери
јалјепоскупеозаоко30одстоагориво
јејакоскупо,рекаојеФабри.
Агроном ВладимирМужевић саветује

дасепоштујуагтротехничкироковиида
сепожурисаовимпосломдок јошувек
има мало влаге у сетвеном слоју. На
почеткумесецајебилоиницијалневла
ге, пошто је у септембру нападало око
170литаракишепоквадрату,уоктобру
кише није било и постојећа влага се
полако губи. Септембарске кише су
допринеле лакшој обради земљишта,
пшеницапосејанапочеткоммесецајена
већинипарцелалепоникла,ализањено
даљејачање,ускоријевремејојјенео
пходна киша,  која је потребна и зрну
посејаномкрајеммесеца. З. К.
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ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА РУ МЕ

Не сме мо за бо ра ви ти ве ли ку 
бор бу и жр тве да те за сло бо ду
Обележавање Дана осло

бођења Руме у Другом свет
ском рату, 27. октобар, запо
чело је пријемом бројних
гостијууГрадскојкући,потом
полагањемвенацанаСпомен
 обележје палим борцима и
жртвамафашистичкогтерора
као  и полагањем венца на
Спомен  плочу убијеним
Јеврејима, која се налази на
згради ЈП „Стамбено“, на
месту гдеседо1943. године
налазиласинагога.
Представнике борачких

удружења, представника
Амбасаде Руске федерације
АндрејаБурановаизаменика
председника Јеврејске
општинеНовиСадВладисла
ва Трајера поздравила је
председница Општине Алек
сандраЋирић.
Она је истакла да су

Румљанидаливеликидопри
носуНародноослободилач
којборби.ТокомДругогсвет
ског ратауРуми јепостојао
јакцентарокупационевласти,
а велики број Румљана је
страдао токомчетири године
окупације, било да су стре
љаниилиодвођениуконцен
трационелогоре.
–Једанјепостојаоусамој

Руми на месту где је била
синагога која је 1943. године
минирана,потомТење,Јасе
новац,СајмиштеуБеограду...
Људисунажалостстрељани,
убијени су на најсвирепији
начин. Упркос свим тим
несрећама и злоделима оку
паторске власти, велики број
Румљана се прикључио
Народноослободилачкој бор
би и дао велики допринос у
борбамазаослобођењесвог
градаисвојеземље.Нашаје
дужност да и после ових 76
година,указујемонаважност
изначајовихборби,даспре
чимо ревизију историје и не
дозволимодасеоваковажни
догађаји забораве, да се у
уџбеницимавишеидетаљни
јеучиоНОБ–уирату.Дасе
на достојанственији начин
сећамо погинулих који су
далиживотзаслободусвоје
земље и будућих поколења,
поручила је Александра
Ћирић.
Присутнима се обратио и

Јово Барошевчић, председ
никСУБНОР  аАПВојводи
не.
– Посебно могу да кажем

да су велики борци били
Сремци, свака кућа је била
базаисваки грађанин јебио
борац,затосунајвишеистра
дали.Чувена42.годинабила
јетешкагодина,великастра
дања свих грађана из свих
места Срема. Преко 7.000, у
данукадасуосуђенинасмрт,
су побијени  на најсвирепији
начин,ајош10.000до12.000,
никаданијепребројанотачно,
завршили су у логорима,
рекаојеБарошевчић.
Он је потом председници

Ћирићуручиоуручиоплакету
„Велико хвала“, највеће при
знањеСУБНОРаСрбије.
НаГрадскомгробљууРуми

положенисувенцинаспомен
обележјапогинулимборцима,
стрељаним родољубима,
бисту народног хероја Мила
Латиновићаиспоменобележ
је погинулим припадницима
Црвенеармије.
–Окупилисмоседаполо

жимо венце и поклонимо се
сениманашихпредака,бора
цаантифашистакојисуугра
дили своје животе у темеље
слободе коју данас уживамо.
Евоцирамо успомене и буди
мосећањанадогађајекојису
обележили то време и испи
сали нашу тешку и славну
историју којомможемо да се
дичимо, рекао је на Спомен

обележјунаГрадскомгробљу
ТомиславМилић,председник
СУБНОРаРума.
Стеван Ковачевић, пред

седник СО Рума је подсетио
да се овде окупљамо сваке
године како бисмо неговали
сећањенанашехрабрепрет
кекојисузналидазаслобо
ду,акотреба,мораседатии
живот.
– Рума је дала огромне

жртве за ослобођење од
фашистичке немани, те
жртвесусеогледаленесамо
уљудскимживотиманегоиу
материјалним разарањима.
Тојеогромнаценакојујепла
тиоцеонашнарод,атажртва
је улазница коју смомипла
тили за улазак у друштво
правдољубивих и слободо
љубивих народа.  Величина
тежртвејетакођеивеличина
и мера наше одговорности
којуимамодадамозаслобо
дукојусмодобилинадарод
нашихпредака.Нашадржава
инашнародсеиданаснала
зепредвеликимисторијским
и политичким изазовима и
искушењима.Самоакобуде
мо свесни величине жртве
која је уложена у слободу у
којојданасуживамо,знаћемо
да одговоримо на прави
начиннаизазовекојисупред
нама, поручио је Стеван
Ковачевић.

С. Џа ку ла
Алек сан дра Ћи рић и Јо во Ба ро шев чић

Де ла га ци ја ло кал не са мо у пра ве



152. NOVEMBAR 2022.  M NOVINE

„КОЦ КИ ЦА 2“ У РУ МИ

Ме ста за 300 ма ли ша на
Докрајагодинећесарадом

почетиновивртић„Коцкица2“.
Наовајначин,сановимкапа
цитетом за пријем малишана,
вишенећебитилистичекања
за похађањевртића у румској
општини,поготовоштотајброј
и ранијих година није био
велик. Објекат заузима 2.800
квадратних метара и у њему
ћебитиместа за300румских
малишана од јаслених до
предшколскихгрупа.
Укупна вредност радова је

131,7милионадинара,арадо
ве комплетно финансира
локална самоуправа сопстве
нимсредствима.
Радови се приводе крају, а

нови објекат је 26. октобра
обишлапредседницаОпштине
АлександраЋирић.
–Крајеммесецасмораспи

салијавнунабавкузакуповину
намештаја и мобилијара у
вредности од 19 милиона
динара.Иуправа„Полетарца“
ћебитипресељенауовојобје
кат, а у приземљу се налази
велика конференцијска сала

где се могу одржавати разли
чити програми, али и педаго
шки семинари. Ту су и канце
ларије за запослене. Овај
објекатћеприматиодосамдо
10групадецекојаћебитисме
штенаупространеилепеучи
онице, рекла је по обиласку
објектаАлександраЋирић.

Новивртићјерађенпосвим
стандардима које захтева
Министарствопросветесобзи
ромнатодасезапредшкол
ске програме морају пратити
упутства Министарства про
свете, од самог материјала
која деца користе, хране,
намештаја  да буде све  у

складу са програмом „Године
узлета“.
„Коцкица2“јевртићвећиод

раније изграђеног „Коцкица 1“
а вртићи ће  бити спојена
великомтрпезаријомукојојће
малишаниизобаобјектаима
тиужинуиручак.

С. Џа ку ла

РАЗ ВОЈ НИ ФОНД ВОЈ ВО ДИ НЕ

Представљене кре дит не ли ни је
Kредитнелинијенамењене

регистрованимпољопривред
ним газдинствима, правним
лицима и предузетницима за
набавку нове и половне по
љопривредне механизације,
куповинупољопривредногзе
мљишта,ИПАРДпрограм,ин
вестиције, обртна средства,
туризамифинансирањекли
матскиодрживихинвестиција
презентованесу25.октобрау
румскомКултурномцентру.
Отомејезаинтересованим

пољопривредницимаипреду
зетницимаговорио
ДејанСлавујевић из секто

разакредитеРазвојногфон
даВојводине.
Кредитисусароковимаот

платедоседамгодина,грејс
периодомдо24месеца,аза
разликуоддругихбанака,бу
дући корисници могу да би
рају грејс период који могу
даскраћују,алиикакоћеда
враћају кредит, да ли ће на
месечном, тромесечном или
шестомесечномнивоу.
–Новинаједасмоморали

да мењамо каматне стопе и
данема кредита сафиксном
каматном стопом. Наша по
нуда је повољнија у односу
наосталебанке.Имамоосам

кредитних линија намењених
пољопривреднимгаздинстви
ма, затим врло занимљиву
кредитну линију за куповину
половне механизације, то је
петогодишњи кредит сашест
месеци грејс периода где не
условљавамо кориснике ни
у кубикажи, снази, они са
ми бирају шта им одговара.
Покрајински секретаријат за
привреду и туризам субвен
ционише и суфинансира две
кредитне линије нашег фон
да. Такође, имамо дугорочне

кредитезаИПАРДинвестици
јегдедајемоподршкукаофи
нансијскисервисљудимакоји
су прошли наИПАРДпројек
тим,кажеДејанСлавујевић.
Поједностављена је и про

цедура за добијање кредита
па јетакодовољносамо јед
номдаседођеуНовиСад,на
потписивањеуговора.
Развојни фонд Војводине

од ове године у понуди има
дугорочникредитзафинанси
рањеклиматскиодрживихин
вестиција,што је новина код

нас,јерРазвојнифондВојво
дине прати светске трендове
ипримењујеихнанашемтр
жишту.
Међузаинтересованимана

презентацијикредитнихлини
ја је био иЂорђе Грујић, по
љопривредник из Малих Ра
динаца.
Ђорђе се са осталим чла

новима породице највише
бави пластеничком произ
водњом,анештомалоисто
чарством,докима засновану
иратарскупроизводњуна15
хектара.
– Већ сам користио сред

ствафондазаизградњупла
стеника, а дошао сам данас
давидимдалииманекакре
дитна линија за пластенике.
Пластеничком производњом
себавимвећ12година,углав
ном производим парадајз, а
имаминеколикомањихпла
стеникакојесамправиосам,
а гајим још паприку, спанаћ
и салату... Пластеничка про
изводњами је сигурнија због
заштићеног простора и на
водњавања, ту се ипак ства
ра неки микроклимат на који
неутичетоликоовапромена
времена, кажеЂорђе Грујић.
 С. Џа ку ла

Ђор ђе Гру јићДе јан Сла ву је вић

Обилазак вртића
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Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

БОР КО ВАЦ 

Сру ше ни пре о ста ли
не ле гал ни објек ти

Румскаииришкаопштинасупочетком
овегодинекренулеузаједничкиподухват
уређења Борковачког језера, али и пре
тварањањеговеоколинеуатрактивнуту
ристичкузонуидестинацију.Утомциљу,
урађен је и план детаљне регулације, а
уређење и изградња  туристичких садр
жајаподразумеваиуклањањенелегално
изграђенихобјектакојихимаиуделукоји
припадарумскоји јошвише,уделу који
припадаиришкојопштини, собзиромда
јеивећидеојезеранатериторијииришке
општине.Власнициовихнелегалнихобје
ката су добили обавештењеда их укло
не,некисутоиурадили,аоникојинису,
објектејеуклонилалокалнасамоуправа.
Уклањање је извршено 26. октобра на
румскомделу,изнадплаже.

Почетку уклањања ових нелегалних
објеката присуствовали су Александра
Ћирић, председница румске и Тихомир
Стојаковић,председникиришкеопштине,
каоиначелникДушанЉубишић.
– У току је израда промене плана де

таљнерегулацијекатастарскихповршина
какобимоглидареализујемопројекатда
око језера имамо пешачкобициклистичу
стазу.Кадајеречоплажи,онасеналази
укатастарскојопштиниРума.Мисмосе
обавезали да ћемо то урадити, обећали
смонашимсуграђанимадаћемоуредити
Борковац,даћепостатинајлепшеинај
омиљеније излетиште наших суграђана,
истаклајеАлександраЋирић.
Напарцелиизнадплаженалазилосе

преко тридесет нелегално изграђених

објеката,викендицаикампприколица,а
комунална и грађевинска инспекција је
трипутадолазилаидоносилаобавеште
њаонелегалностиобјеката,тедавласни
цисамитребадауклонесвојеобјекте.
–Парцелаћебитиприведенанамени,

утокујеизрадаидејногрешењакакоће
изгледатисамаплажаиовапарцелагде
ћебитипресвегаспортскорекреативни
центар,теренизаразнеспортове, клупе
за седење, како би наши грађанимогли
дауживајуусвомомиљеномизлетишту.
Затојенеопходнодасеовапарцелаочи
сти од нелегално изграђених објеката.
Већинавласникаје,ускладусаодлукама
наше грађевинске инспекције, уклонила
својеобјекте,аостало јенекихпетобје
ката којеми уклањамо, истакла је пред
седницаЋирићинајавиладасенаредне
годинекрећеуреализацијуовогпројекта.
ТихомирСтојаковићкажедајенатери

торијииришкеопштине,окојезера,иден
тификовано 56 нелегално изграђених
објеката.
– Очекује нас велики посао, али бих

апеловаонаљудеданеодузимамовре
ме једни другима, дакле  да не долазе
далегализујупоменутеобјекте,јернема
основазалегализацију.Тренутносуиден
тификовани објекти ињихови власници,
након тога следи решење о уклањању
објектазаштаћеиматидветринедеље,
аакотонеураде,ондамикрећемосару
шењем.Поступићемоистокаоштојепо
ступилаовдеирумскаоптшина,истакао
јепредседникСтојаковић.

С. Џа ку ла

Обилазак радова на уклањању нелегалних објеката
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Мла ди фри зер ски 
шам пи он из Ога ра

Павле Радојчић из Огара, ученик
завршнетрећегодинеШколезанегу
и лепоту у Београду, на Првенству
Србијезафризере,одржаном9.окто
бра наБеоградском сајму је освојио
прво место у дисциплини школски
класикбарберкат(classicbarbercut).
Овимпосломје,какокаже,почеода
се бави јер је у себи одувек видео
будућег великог берберина који ће
бити узор млађима, као што су и
њемуузорнекистаријииискуснијиу
овом послу. Павле упоредо са шко
лом већ ради у једној познатој бео
градскојберберници.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

За вр шен еду ка тив ни 
део про јек та

РадионицамауСремскимМихаљевци
маиКарловчићузавршенјемузичкоеду
кативнидеопројекта„Заједноуритмуна
селукласичнамузикакрозбалет“.Про
јекат је подразумеваорадионицеодржа
неусвимнасељимапећиначкеопштине,
наконкојихсупланираниконцертинаме
њени не само учесницима радионица,
већ и свим другим грађанима наше
општине.
Први концерт биће одржан у понеде

љак, 31. октобра, од 17 часова, у сали
Културног центра Пећинци. Наступиће

ученици и наставници Основне музичке
школе„ТеодорТошаАндрејевић“,учесни
ци Мини тини феста са победничким
песмама,каоигостиизДоњегТоварника
–IVразредОШ„СлободанБајићПаја“са
учитељицомМиленомХарамбашић.Про
грамконцертаподразумеваплеснетачке,
хорскенумере,солопесмеиинструмен
талнекомаде.
Пројекатсереализујеподпокровитељ

ствомПокрајинскогсекретаријатазакул
туру,јавноинформисањеиодносесвер
скимзаједницамаиОпштинеПећинци.

„Сре ми це” пе ти пут у Ве ле њу

Удружењежена„Сремица”изПећина
ца недавно је учествовало на међуна
родномфестивалувезауВелењууСло
венији. Чланице пећиначког удружења
већпетипутучествујунаовомфестива
лу,апоречимапредседницеудружења
МареМиловановић, заједно саУдруже
њем жена „Златне нити” из Врњачке
Бање и удружењима из Баната, Бачке,

Шумадије,УжичкогиНишкогокругапри
казалесупријатељимауСловенијиуме
шноствезатрадиционалнимтехникама,
какосвојихбака,такоисопственихчла
ница.
– Наше чланице су показале ручне

радовеидружилесесаженамаизИта
лије, Француске, Хрватске, Мађарске и
наравноСловеније.Нашепријатељство

и дружење са удружењем из Велења
траје 12 година. Надамо се да ћемо
послетолико годинапријатељствабити
у могућности да и ми њих угостимо на
нашојманифестацији–реклајеМилова
новић,идодаладасучланицепећинач
когудружењаучествоваленедавно,три
наести пут, и на Дану сеоских жена у
Сомбору.

Детаљ са радионице

„Сремице“ на фестивалу у Велењу

Павле Радојчић
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕ ЋИН ЦИ

Са бор мла до сти,
ле по те и та лен та

КултурницентарПећинци26.октобра
био је испуњен звуцима традиционал
ненароднемузикеиукрашеннародним
ношњама из свих крајеваСрбије, а по
сетиоцивеликог„Саборапесмеилепоте
ународнојношњиСрбије“уживалисуу
двоипостаном ватромету младости, ле
потеиталента.
Организатори манифестације су Кул

турно  просветна заједница Србије,
УдружењекултурнихстваралацаСрбије
„Завичај“иМузичкаредакцијаРТС–Ра
дио Београд, а покровитељи Општина
Пећинци и Туристичка организација оп
штинеПећинци.
Уимепокровитеља,Саборјеотворио

заменикпредседникаОпштинеПећинци
ЗоранВојкић,којијетомприликомпору
чиодаћепећиначкалокалнасамоупра
ва увек бити спремна да стане изама
нифестацијакојепредстављајумладеи
талентованељудеизпећиначкеопшти

неицелеСрбије,икојепромовишутра
диционалне вредности и културу нашег
краја.
ЗаНаградуопштинеПећинцитакмичи

лосеосамвансеријскихмладихпевача,
којисусвојталенатдоказалисјајнимин
терпретацијама традиционалнихнарод
нихпесама,анаградупубликеосвојиоје
МихајлоЈанковићизКупинова.Стручни
жири је прву награду доделио Глорији
ИлићизЈакова,другуДаријиИлићизЈа
кова,атрећуМариниМарковићизСтаре
Пазове.
Посебан визуелни доживљај публи

цисуприредилимладиинештостарији
представницикултурноуметничкихдру
штавасатериторијепећиначкеопштине,
којисусенадметализатитулунајлепшег
параинајлепшедевојке ународној но
шњи.
Ласкавутитулунајлепшедевојкеуна

родној ношњи понела је Татјана Пето

шевићизДруштвазанеговањенародне
традиције„Пећинци“,апратилесујеАна
Иванић из Фолклорног друштва „Извор
ДоњиТоварник“иТијанаРадивојевићиз
Културно уметничког друштва „Искон“
Шимановци.
Занајлепшипарународнојношњижи

ријепрогласиоЈеленуПоповиНемању
ГраховцаизДруштвазанеговањенарод
нетрадиције„Купиник“изКупинова.Дру
го место припало је Данијели Ристић и
ЂорђуЉубичићуизПевачкегрупе„Сви
тац“изДеча,атрећеНедиКостићиМи
хајлу Комленцу изФолклорног друштва
„ИзворДоњиТоварник“.
КултурнопросветназаједницаСрбије

једоделилапосебненаградезаизузетан
допринос културном стваралаштву на
селуЉубициБошковић,директоркиТу
ристичкеорганизацијеопштинеПећинци
иДушициПавловић,директоркиАгенци
језаруралниразвојГрадаСремскаМи
тровица.
Једанодчлановажиријакојијеоцењи

ваомладепеваче,профдрУрошДојчи
новић,рекаонам једаСабортрајевећ
неколикогодина,адајеовегодинеорга
низовану14локалнихсамоуправа.
–Реализујемогаусарадњисалокал

нимустановамакултуре,азамишљенје
као ревијамладих извођача певача на
шетрадиционалнемузике,којиуђууужи
избор,такодасуовозавршнеманифе
стацијеСабора,икаопроменадамладих
обученихунашетрадиционалненошње
–рекаојеДојчиновић.
А док је жири одлучивао о победни

цима, публика је уживала у наступима
реномираних извођача народне музике
Чеде Марковића, Александре Падров,
Весне Димић и Биљане Петковић. Из
вођачеје,каоитакмичаре,пратиоорке
старСинишеТуфегџића.

„Сабор песме и лепоте у народној ношњи Србије“ одржан у Пећинцима
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ОП ШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Мла ди ле ка ри оста ју у свом гра ду
Ми тро вач ка бол ни ца се по но си сво јим 

по ја ча ним ти мом, ко ји бри не о здра вљу 
свих Сре ма ца
У оквиру програма „Најбо

љих 100“, као изузетна сту
денткињамедицине,докторка
Тамара Ветмић из Сремске
Митровице је добила могућ
ност запослења и специјали
зације.Онајеиједнаодмла
дих лекара који су изабрали
свој родни град за наставак
усавршавањаирада.
– Мој цео живот је овде,

моја породица, мој момак и
даљи планови. Једноставно
ми је организација лакша, не
видимзашточовекиовдене
бибиоуспешанизадовољан.
Тосумојиразлозиинисамсе
покајаланинатренутак,каже
дрВетмић.
Заспецијализацијусеодлу

чила, размишљајући о томе
шта јој је током студирања
будилонајлепшаосећања.То
је у Тамарином случају био
тренутакдоласкановихживо
танасвет.
–Имамстажавишеодгоди

ну дана. Радила сам осам
месеци у Хитној помоћи и
онда је стигао позив прошлог
децембра,да сеодлучимо за
специјализацију. Тада сам

прешла у Општу болницу.
Радила сам једно време у
Ургентном пријему, што сма
трам непроцењивим иску
ством. Сада сам неклико
месеци на Одељењу гинеко
логије, што ми је била прво
битна жеља, рекла је наша
саговорница.
КадазнатедастекаоТама

ра међу најбољима и то са
просеком9,5отворено вам је
многоврата,алиизатогастоји
великитрудизалагање.
– Искористићу ову прилику

да пошаљем поруку младим
колегама и генерацијама, не
морају то бити искључиво
здравствени радници. Заиста
се ред, рад и дисциплина
исплате. Нисам размишљала
о амбицијама нити отварању
многихврата,већсамто гле
даладанподан.Штајеутом
тренуткумојаобавеза,штаби
требало да урадим, положим
одиспита...Итосепослесве
слегнеидођенасвојеместо,
испричала је др Тамара Вет
мић.
Митровачка болница се

поноси својим појачаним

тимом, који брине о здрављу
свих Сремаца. Ова установа
је по основу програма запо
шљавањанајбољихстудената
медицинских факултета, који
спроводи Влада Републике

Србије, само у једној години
посталабогатијаза16младих
лекара,аукупно18једобило
специјализације из различи
тих грана медицине, сходно
потребамарада. А. Д.

др Та ма ра Вет мић

СТАРА ПАЗОВА

Вакцинација
против грипа
Вакцинацијапротивсезонскоггрипаустаропазо

вачкомДомуздрављапочела јепревишеодтри
недеље,идосадасуовувакцинупримилиуглав
ном суграђани старији од 65 година и хронични
болесници. У Дому здравља објашњавају да се
против грипа пацијенти вакцинишу са једном од
дведоступневакцине.
Собзиромнаброј јављањапацијенатамисмо

задовољни,јерјепотрошеноокополовиневакци
на које смо добили у овом контигенту.Пацијенти
којисенајчешћејављајујесустаријиболеснициса
хроничним болестима и то кардиоваскуларни
болеснициихроничниболесницикојиимајуброн
хитисилиастму.Вакцинедоступненашимграђа
нимајесучетворовалентневакцине„ВаксигрипТе
тра“итровалентневакцине„ТорВаксФлу“,наводи
дрПетарЈовановић, изДомаздрављадрЈован
ЈовановићЗмај.Потребноједасвеособекојесуу
посебномризикунавремедођууДомздрављакод
свог изабраног лекара и да се вакцинишу, јер је
период стварања имунитета две до три недеље
послепримањаисте.Заштитаодвируса грипа је
одвеликогзначајасобзиромнакомпликацијекоје
семогујавитиакосеудруженојавевирусгрипаи
ковида. До сада је вакцину у старопазовачкој
општинипримило1665грађана,апопотребиста
ропазовачкиДомздрављаћеобезбедитиидодат
неколичиневакцине. З. К.

ЈанАгарски,академскисликариз
СтареПазове,излажиоје24.окто
брауГалерији„МираБртка“уСта
рој Пазови колаже настале у
последњих 15 година. Изложбу
поводом његовог 60. рођендана и
40 годинасликарскоградаотворио
је Сава Степанов, ликовни крити
чар, а 21рад семожепогледати у
галеријидо10.новембра.Агарскије
уметниккојиувеккрећеодприроде.
Онајеосновасвегаионсетрудида
сликајућиприродудођедоприрод

не слике, нагласио је Сава Степа
нов,ликовникритичарнаотварању
изложбе. Према његовим речима,
овај уметник нуди слике,  које су
сигурна кућа за нашу душу. Јан
Агарски се бави цртежом, слика
њем, графиком,мозаикома својим
радовима је илустровао књиге и
часописе за културу. Учесник је
бројнихколективнихизложби,изла
гаојеисамосталнонесамоуСрби
јивећиуиностранствуиносилацје
неколикозначајнихнаграда. З. К.

СТАРОПАЗОВАЧКА ГАЛЕРИЈА 

Ко ла жи Ја на Агар ског

Јан Ага р ски
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СА 60. СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Енер гет ски ва у че ри за утро ше ни 
гас и на бав ку огре ва
На 60. седници Општин

ског већа у Инђији, која је
одржанаучетвртак,27.окто
бра,измеђуосталог,утврђен
је предлог одлуке о другом
ребалансу буџета општине
Инђија за текућу годину. Ка
којеобразложиопредседник
Владимир Гак, највећа про
мена односи се на средства
намењена запосленима у
Предшколској установи „Бо
шко Буха“, где је са отвара
њем новог објекта „Лабуд“
дошлодоповећањабројаза
послених,самимтимивећих
трошковазазараде.
–Отварањемновогвртића,

добилисмонових48радних
места,којапретоганисупо
стојала.Самимтим,заплате
у буџету мора бити обезбе
ђенмноговећиизноснегора
нијеиовимпутемсепоново
извињавамзапосленимауПУ
„Бошко Буха“ због кашњења
плата. Сада је тај проблем
решен и настављамо даље
са редовним исплатама за
рада у предшколској устано
виистакаојеВладимирГак,
председникопштинеИнђија.
Осим предлога ребаланса,

инђијскивећнициутврдилису
предлогодлукеододелисуб

венција у виду енергетских
ваучера,којеиздајеОпштина
Инђија.Какосуобразложили
надлежни, право на вауче
ре имаће домаћинства чији
месечни приход не прелази
укупно50хиљададинара.
– Износ ваучера ће бити

десет хиљададинара, одно
сно три хиљаде динара за
лица и домаћинства која су
већ остварила статус енер
гетскизаштићеногкупцаис
таклајеИванаБабин,начел
ницаОдељењазадруштвене

делатностиопштинеИнђија.
Она јр додала да ће бити

оформљена комисија, чији
ћечлановибитиизапослени
уЦентрузасоцијалниради
Општинске управе општине
Инђија.
– Општинско веће ће од

мах након ступања на сна
гу одлуке расписати конкурс
тако да ће грађанство бити
благовремено обавештено о
начину подношења захтева,
о подели ваучера и о целој
процедуриистакла јеБабин

идодајенакрајудаћевауче
римоћидасекористезапла
ћањерачуназаутрошенигас
илинабавкуогрева.
На 60. седници Општин

ског већадонета су и реше
њаодавањусагласностина
измене и допуне програма
пословања за 2022. годину
ЈКП„Комуналац“,ПУ„Бошко
Буха“, Центра за социјални
рад „Дунав“, Туристичке ор
ганизацијеопштинеИнђијаи
Пословно  образовног цен
тра. М. Ђ.

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа

Захваљујућиубрзаномпривредном
развоју, општина Инђија може се
похвалитиминималномстопомнеза
послености која се креће испод три
процента.Какојеистакаопредседник
ОпштинеИнђијаВладимирГак,захва
љујући бројним инвестицијама до
посла се долази врло лако. Он је
додао да је у претходне две године
досељен велики број породица из
других крајева наше земље чији су
чланови нашли запослење код број
них инвеститора који су изградили
својапостројењаутомсремскомгра
ду.
–Желимданагласимдајезваничан

податакдасуупоследњедвегодине
1662човекапромениламестопреби
валишта на општину Инђија и то је
доказдасекоднасповећавабројста
новниказаразликуодмногихсредина
где се смањује истакао јеВладимир
Гак,председникопштинеИнђија.
Он је додао да је то податак који

говори да Инђија има перспективу и
даћесежељачелнихљудисапочет
камандата2020.годинеостварити.
– Моја жеља је била да се за пет

годинабројстановникаунашојопшти
ниповећазаокопетхиљада,адали
ћемо достићи баш ту бројку, остаје
намдавидимо.Усвакомслучајусмо
на добром путу да се то и оствари
истакаојеГак.
ПрвичовекопштинеИнђијанајавио

јеида језа14.децембарпланирано
званичноотварањепостројењајапан
скогинвеститора„ТојоТајерс“усеве
роисточној радној зони. Подсетио је
дајеујулуовегодинепочелапробна
производња и да ће запослење, у
првојфази, наћи преко 500 радника.
–Морам подсетити још једном да су
платеупогонузапроизводњуаутомо
билских гума изнад републичког про
сека, што је додатни мотив за сада
шњеибудућерадникерекаојеГак.

М. Ђ.

ЧОР ТА НО В ЦИ

На у тич ка
сиг на ли за ци ја 
У оквиру пројекта наутичке туристичке

сигнализације кроз општину Инђија пост
ваљена је прва табла на плажи у Чорта
новцима.Упитањујепрванаутичкасигна
лизацијазакајакаше,кануистеивеслачеу
Србији. Дуж обале Дунава која припада
општини Инђија (27 км) биће обележене
све најзначајније туристичке локације,
истаклисупредставнициТуристичкеорга
низацијеопштинеИнђија.
– Пројекат обухвата путоказе, знакове

обавештења и инфо  табле како би се
туристисаводеупутилинаместакојасу
предвиђена за пристајање и пружиле
информацијеосамимлокацијамаиоколи
ниистакао јеМиланБогојевић,директор
ТООИнђија,идодаодасерадиоједном
одшестинфраструктурнихпројеката које
уовојгодиниреализујеТуристичкаоргани
зација, који након покретања пројекта
изградњешеталиштаизнадводеуСтаром
Сланкаменуиуређењаплажаунасељима
наДунаву потврђује да је наутички тури
замзаистауфокусуплановаразвојатури
змауопштиниИнђија. М. Ђ.

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Не за по сле ност
ис под три про цен та
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Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Ма ни фе ста ци ја „Уку си Вој во ди не“ 

Више од 30 кувара узело је учешће
у гастрономској манифестацији „Уку
сиВојводине“,којајеодржана29.и30.
октобраупешачкојзониИнђије.Током
двадананалицуместаприпреманису
најукуснији војвођански специјалите
тиодшкембићаусафту,сарме,насуво
тестасакромпиромдослаткишапопут
штрудлисамакомиорасима,ванилица
и неизбежног куртош колача.Ова јела
зањих су припремали искусни кувари
из целе Војводине. Манифестацију су
отворили директор Туристичке органи
зације општине Инђија Милан Богоје
вићкаоиСараБалабан,портпаролфе
стивала„УкусиВојводине“.
–Морам да истакнем да сам веома

задовољнаиданамјевеликачастшто
смо, по први пут, изместили манифе
стацију„УкусиВојводине“изЛиманског
парка у Новом Саду у центар Инђије.
Колико могу да видим, са ужитком се
дегустирају војвођански специјалитети
и могу рећи да је ова манифестација
успешнореализованаиуСремуиста

клајеСараБалабан,портпаролфести
вала„УкусиВојводине“.
МиланБогојевић,директорТуристич

кеорганизацијеопштинеИнђија,такође
јеистакаодајезадовољанодзивомиз
лагачаибројнихкуваракојисуприпре
малихранууцентруграда.
–Великанамјечастштојеунашем

граду одржана манифестација „Укуси
Војводине“ која је, врло брзо постала
бренд  истакао јеБогојевићдодаода
су у оквиру манифестације предста
вљениипроизводисаознаком„ИН“,ко
јисудобилинајвишеоценепомишље
њустручњака,тећесеускоронаћиина
рафовима једног локалног трговинског
ланца.
–Натајначинжелимодапомогнемо

и подстакнемо локалне произвођаче и
удружењадабудујошбољиусвомпо
слу, али и да локалном становништву
приближимо њихове производе, попут
меда,џемова,сиреваалииразличитих
рукотворинарекаојеБогојевић.
Манифестацију „Укуси Војводине“

увеличао је  познати гастрономски
стручњакСашаМишићкоји је, такође,
спремао војвођанске специјалитете и
натајначинпосетиоцеуИнђијиподсе
тио на нека стара јела, аутентична за
подручјеВојводине.
–Прешест година добио сам позив

од организатора манифестације и од
тадатрајенашасарадња.Све јебило
таман, натенане, организовано, укусно
инијебилоразлогадасесарадњане
настави и ове године рекао је Саша
Мишић,гастрономскистручњак.
Фестивал  „Укуси Војводине” је ви

шеслојни догађај који представљама
ле произвођаче хране и пића из чита
веВојводине,каоиресторанеукојима
се негује традиционална војвођанска
кухиња. Идеја офестивалу се родила
управоизпотребедасебогатонасле
ђе различитих утицаја који су учинили
војвођанску кухињу разноврсном и по
себном,презентујељубитељимадобр
огукуса,истаклисуорганизаторимани
фестације. М. Ђ.

У то ку ре кон струк ци ја „ста рог пу та“
из ме ђу Ин ђи је и Ста ре Па зо ве
У току је потпуна реконструкција

државногпутаизмеђуИнђијеиСтаре
Пазове. Ова веома фреквентна сао
браћајницадобићесавременизгледза
окомесецдана,аучеснициусаобра
ћајувозићесемодернимибезбедним
путем.
НајвећидеооветрасеизмеђуНовог

СадаиИнђијејевећреконструисан,а
од19.октобраред једошаоинадео
измеђуСтареПазовеиИнђије.Пут је

од државног значаја и у надлежности
ЈП „ПутевиСрбије“, које је одговорно
зањеговуреконструкцију.
– То је велика ствар за становнике

обе општине, јер је поменути пут
реконструисан пре око 15 година и
веома је фреквентан. Нека ранија
истраживањапоказаласудатомдео
ницомпремаНовомСаду,дневнопро
ђеоко18хиљадавозила.Препочетка
радовадобиосамнастотинезахтева

наших суграђана, али и становника
општинаСтараПазоваиСремскиКар
ловци. Пут се реконструише, што је
најбитније, и сада је важно да сви
будемо стрпљиви док се радови не
окончајурекао јепредседникОпшти
неИнђијаВладимирГаккоментаришу
ћиактуелнерадовеидодаодајесви
мауциљудасетадеоницаупотпуно
стиреконструише.

М. Ђ.

„Уку си Вој во ди не“ у цен тру Ин ђи је
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СРП СКА НАПРЕД НА СТРАН КА ПРО СЛА ВИ ЛА СВЕ ТУ ПЕТ КУ

Стра нач ка сла ва
по свим оби ча ји ма

Широм Срема, чланови
Српске напредне странке,
симпатизериигостисуобе
лежили страначку славу
Свету Петку. У страначким
просторијама Градског
одбораСНСауСремској
Митровици се најпре при
ступило славском обреду
освештавања и сечења
колача.Међуприсутнимаје
био повереник Градског
одбораБраниславНедимо
вић, градоначелница Све
тлана Миловановић, њен
заменик Петар Самарџић,
Дмитар Станишић, шеф

посланичке групе у Скуп
штини Војводине, народни
посланик Томислав Јанко
вић и други функционери,
чланови и симпатизери
СНСа.Домаћинславеове
године био је Владимир
Павловић, иначе председ
никСкупштинеградаСрем
ска Митровица, који је
честитао славу и пожелео
свимадобродошлицу.
–Менијеовегодинепри

палатачастдабудемдома
ћин славе и то је за мене
важна ствар, јер Српска
напреднастранкајенајвећа

странка у историји више
страначја у Србији. Хвала
Градском одбору Српске
напредне странке, на челу
саБраниславомНедимови
ћем, на томе. Управо број
ност чланова и симпатизе
раигласованаизборимаје
најбољи доказ поверења
којенамаграђанипоклања
јуитонамјенајвећимотив,
алиидужност,даповерење
иоправдамо.Свакогадана
радимо на томе и још јаче
ћемо наставити, изјавио је
Владимир Павловић, члан
ГрадскогодбораСНСа.

Срспканапреднастранка
је у својим просторијама у
Руми, у присуству бројних
чланова, такође, обележи
ласвојуславу.Узсвештени
ке Српске православне
црквеосвештанојеславско
жито и колач, а потом се
члановимаи гостимаобра
тила Александра Ћирић,
чланицаГОСНС.Кумславе
румскихнапредњака јебио
СтеванКовачевић.
–Микаовелика,сложнаи

успешнапородицапоштује
мо традиционалне вредно
стииокупилисмоседанас

Митро вач ки напред ња ци обе ле жи ли сла ву

Обе ле же на сла ва у Ири гу
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дапрославимонашуславу,
да прославимо наш успех,
наш труд, наш рад. Да се
заветујемо да ћемо наста
витииунареднојгодинида
часно, искрено и поштено
радимо, да чувамо своје
традиције,својевредности,
да још успешније служимо
овом народу и овом граду.
Хвалавамдрагипријатељи
што сте данас са нама,
реклајеАлександраЋирић.
Страначка слава Света

Петка, обележена је и у
Иригу. ЧлановиСНС  а су
јеобележилиуХрамуСве
тогНиколајауЈаску,гдесу
обреду и освећењу слав
скогколачаиславскогжита
присуствовали бројни чла
нови и симпатизери стран
ке.
Општински одбор СНС

Стара Пазова свечано је
обележиославуСветуПет
ку. Уз присуство руковод
ства, бројних чланова и
симпатизера странке испо
штован је обред сечења
славскогколачаузсаслуже
њесвештеникасрпскепра

вославне цркве. Домаћин
славе и председник ОО
СНС  а Ђорђе Радиновић
исказаојевеликозадовољ
ствоштојечланидеоова
ковелике,успешнезаједни
це.
–Јакоми једрагошто је

дошао велики број људи и
чланова СНС  а. То су
људикојидоприносесвему
ономе што ми остварујемо
крозсвојрад,безњихнеби
било резултата како у
општиниСтараПазоватако
и у Републици Србији.
Видимдасуљудирасполо
жени и задовољни нашим
досадашњим радом.
Општина заиста има чему
дасенадаирадујерекаоје
Радиновић.  Кум славе за
следећу годину је Драган
Милаш из Старе Пазове,
којијекаоштообичајнала
же,прихватиодеославског
колачакојијеизломљен,да
би наредне године наста
виокумство,уимеОпштин
скогодборастранке,усла
вуичастСветеПеткеПара
скеве. Е. М. Н.

Сла ва СНС у Руми

У Ста рој Пазо ви тра ди ци о нал но

КОНЦЕРТ

Баси о на Амо ро са
у Старој Пазови
Изузетни музичари оку

пљени у ансамблу контра
баса Басиона Амороса
након 12 година наступали
су у Србији. У недељу, 30.
октобра је публика имала
приликудаихчујеуСловач
кој евангеличкој цркви, на
последњемконцертууокви
ру турнеје, а на дан 505.
годишњице протестантске
реформације.

Овај ансамбл је одржао
више од 800 концерата на
готово свим континентима,
имају12снимљенихалбума
итридокументарнафилма,
наступе у Карнегихолу,
Дизнихолуисвимзначајни
јимдворанамауЕвропи,од
Берлинске филхармоније и

минхенског Гастајга до
великеконцертнедворанеу
Луцерну.
БасионаАморосаје2010.

године последњи пут сви
раоуСрбији,анаконцерту
у Старој Пазови наступили
су у саставуАндрејШинке
вич (Белорусија), Шимон
Марчињак (Пољска/Немач
ка), ОнурОскаја (Турска) и
Љубинко Лазић (Србија).

Овај квартет за бројну
публику у свирао је широк
спектар композиција вели
ких светских музичара, а
свиприсутнисусвакунуме
ру поздравили громогла
сним аплаузима, баш како
виртуози на контрабасу и
заслужују. З. К.

СВЕ ЧА НО И КОД ФУД БА ЛЕ РА
ФК „Је дин ство“
обе ле жио сла ву клу ба
Узславскусвећуиколач,

житоивиноупросторијама
Фудбалског клуба „Једин
ство“традиционалнојепро
слављенакрснаславаклу
ба Света Петка. Обред
сечења славског колача
обавио је старопазовачки
свештеникНиколаДеспоту
присуству чланова управе,
играча,кумоваипријатеља
клуба. Михал Хриц, пред
седник ФК „Јединство“
честитао је славу свима

којисуузклубипожелеода
светитељка донесе клубу
још бољу организацију
рада, резултатеисвеукуп
нибољитак.Старопазовач
ки фудбалски клуб са тра
дицијом дужом од једног
векапоредсебеимабројне
пријатеље и сараднике, а
сарадњасакомпанијомЕко
УнијаСН,којаунашојсре
дини успешно послује од
2019.године, прерасла јеу
кумство. Д. Г.
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КАКО ЈЕ ГРАД СКА АДМИ НИ СТРА ЦИ ЈА У ДРУ ГОЈ ПОЛО ВИ НИ XIX ВЕКА УРЕ ЂИ ВА ЛА 
СВА КО ДНЕВ НИ ЖИВОТ МИТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА? (19)

„Сви ње, овце и гове да
не сме ју се поред кућа тера ти“

При пре ма: Дејан Мостар лић

ГрадскопоглаварствоуМитровици,којејепредстављалоорганаутономнелокалне
управепосле1881.годинеиздавалојепрогласекојисусадржалисвебитнеодлукевеза
незасвакодневниживотграђанаМитровицеиоколнихнасеља.Овеодлукеобјављиване
сууПрогласнимкњигама,причемусустрогоодређенаместањиховогобнародовања
(Насредпијацекодкрста,предкућамапојединихмитровачкихграђана,предКазнионом,
наћошкукодКаменитећуприје,наћошкукодЗлатнабунара...).ПрогласнекњигеГрад
скеуправеуМитровицисачуванесууИсторијскомархиву„Срем“ипредстављајудра
гоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некадашњих
државанаовимпросторима

Под бројем 371, 26. јула 1884.
године у прогласној књизи
Градског поглаварства обја

вљенјеконкурс(натјечај)заподвор
ника (домара) Мале реалке (Гимна
зије)уМитровициишколеуОгулину.
Нуди се плата од 250 форинти са
обезбеђеним станом и условима за
пензију.

„На малој реал ци у Митро ви ци и 
гра ђан ској учи о ни ци у Огу ли ну има 
се попу ни ти место школ ског 
подвор ни ка са пла ћом од 250 форин
ти, ста ном у нара ви и пра вом на 
про ви зи ју за слу чај уми ро вље ња. 
Мол бе се тре ба ју до кон ца Аугу ста 
оде лу за бого што вје и наста ву 
посла ти а побли жи уве ти се могу 
код овог маги стра та уви ди ти.“
Огласом  Краљевског котарског

судаброј369од29.јула1884.годи
незаказујесејавналицитација(про
даја)покретнихствариГлишеКости

ћарадињеговогдугабраћиБанериз
Беча.

„Кра љев ски котар ски суд овде даје 
на зна ње да ће се 28. Аугу ста у 10 
сати пре под не про да ва ти покрет
но сти Гли ше Кости ћа ради дужних 
бра ћи Банер из Беча 371 мфор. 45 
нов. Што се овим про гла шу је.“
У oгласу број 379 од јула 1884.

године најављује се пролазак војске
кроз Ердевик ради извођења војне
вежбе. Становништво се позива да
пријавиевентуалнештетекојебивој
скатомприликоммогланачинити.У
потпису огласа је Андрија Милоше
вић,бубњар.

„У овом месе цу про ла зи ће вој ни
штво на вежбу у Ерде вик. Ако би при 
про ла зу вој ни штво како ву ште ту 
про у зро ко ва ло то нека се одмах код 
маги стра та јави да се узмог не 
ште та про це ни ти и накна ди ти. 
Андри ја Мило ше вић, буб њар“

Објавомод17.августа1884.годи
неупозоравајусесвињарииузгајива
чи оваца и говеда да у одласку и
повраткусапољанесмејусамарвом
пролазити поред кућа већ средином
улица(сокака).
„Сви ња ри има ди сви ње сре дом 

сока ка када у поље и из поља тје ра
ју, а не поред кућа. Који се буде опа
зио да сви ње, овце и гове да покрај 
кућа тје ра ју бити ће стро го кажње
ни“.
Уогласуброј486од26.септембра

1884.годинестоји:
„У сми слу наред бе висо ке земаљ

ске вла де нала же се свим гости о ни
ча ром и крч ма ри ма да све сво је фла
ше и чаше за вино и пиво обе ле жи ти 
даду ако обе ле же не нису. Нео бе ле
же не ста клен ке обста ја ти не сме ју, 
те ће сва ки онај који нео бе ле же не 
фла ше и чаше имао буде нај стро жи
је кажњен бити.“

Пот пис Андри је Мило ше ви ћа, буб ња ра 

NOVINEMWWW.MNOVINE.COM
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БЕ О ГРАД СКИ СА ЈАМ КЊИ ГА 

Ти хи по вра так на пи са них: 
„До ви ђе ња у ок то бру“

Не мо же мо се пи та ти што се књи ге не ку пу ју ка да се те шко жи ве (а 
увек је не ка кри за), али мо же мо се пи та ти за што же ли мо да при ка же мо 
са мо оно на на ма, уме сто оног у на ма – а то у на ма из гле да да по ла ко 
коп ни. То ли ко но вих ве шти на мо же мо да до би је мо у вре ме ин фор ма
ци о них тех но ло ги ја, али не ма те тех но ло ги је ко ја ће да ти оно што мо же 
чи та ње и књи га

Међународнибеоградскисајам
књига заправо свој темељ
имау1956.години,кадајена

Загребачком велесајму одржана
прва књижевнаманифестација ове
врсте.Следећегодине,изграђеноје
модерно београдско сајмиште, где
јеодржанпрвиСајамкњига.Шезде
сетипетгодинакасније,овајсајам
јесте и даље место где се спаја
исток и запад, најважнији културни
догађајСрбијеиовогделаЕвропе,
али се поставља питање колико
месташца у нашем срцу заузима
књига. Свакако, домаћини су кроз
године уводили новитете, па од
2002.постојиземљагост,којајеове
године Румунија. Од 2005. постоји
школскидан,намењенпросветари
ма,ученицимаистудентима.Међу
тим,нијеСајамостаоимуннаразне
краткотрајнепојавеукњижевности,
где издавачи користе краткотрајну
популарност крајње морално сум
њивихлица,којанајчешћепромови
шу свој живот, продајући причу о
духовнојсназииправеднојпобеди.
Можда је инфлација цена акутна,
алиједевалвацијакњигехронична.
Но,Сајамкњигаје,упркоссличним
појавама, много више од свих нас,
јер малобројни читајући и пишући
свет скупљен на једно место чини
велику снагу, готово духовну све
тлост мислећег света и књиге као
људскереликвије.Алиштакадасе
Сајамзаврши,далијењеговамиси
јаиспуњенаилијетомисијакојаје
пре шездесет пет година почела и
трајебезпрестанка.
Знало да се свака поштена југо

словенска кућа има барем један
регал преко целог зида чије су се
полице попуњавале књигама „на
метар“, чије се боја бирала према
уклапању у целокупан ентеријер.
Знало се и да први даншколе, на
првомчасуматерњег језика,учите
љица одводи своје одељење на

учлањење у школску библиотеку.
Зналосеидаћешкаођакназим
скомраспустучитатидомаћулекти
ру.Гдеједанаскњигаувашојкући?
Далисуосталебаремоненаметар
илисмоихсклонилиданескупљају
прашину. Данас се чита више него
икад, али изгледа погрешно. Кори
стимо друштвене мреже на којима
читамоигледамонекаквесадржаје,
читамовестисасензационалистич
кимкликбејтнасловима,летимично
прелазимо преко штуро написаног

текста и примамо те информације,
обликујемосепремаутисцимакоје
одатле упијамо. Чини се да више
чакнисмоувременускрибоманије,
већсмоодавнозавршилиитуфазу,
пајемањеионихдобрих,алинета
лентованихдушакојеимајуслучај
нусрећудапонештоиобјаве.Узми
мо Сремску Митровицу за пример,
колико је таквих писаца по глави
становника, а колико је заправо
мало правих књижара у граду.

Мождадвесапросечнимилислаба
шнимпрометом. Колико је сличних
таквих малих, слатких градова.
Митровчани, да ли се сећате оног
уличногсајманакњиганаТргуЋире
Милекића?Ништапосебно,малои
вашарски, па шта – ни тога данас
нема.

Београдскисајамкњигајезавр
шенисадајенагодишњемсну
до следећих недељу дана

његовогсјаја,алидапричуоњему
закључимо речима које су га отво
риле, а изашле су из грла и пера
Душана Ковачевића: „Свако време
исвакоместојенашаобавезадасе
пронађе алтернатива за мир. Под
кровомовенашенационалнеизло
жбекњигеживеписци,овдејеРат 
и мир, Зло чин и ка зна, На Дри ни 
ћу при ја, Вре ме смр ти... Коме и
зашто су писане те велике књиге,
акосењиховепричепонављају,као
даихниконикаданијечитао.Књига
јелековита,лечимногеболести,од
давнина је позната као мелем за
разумидушу.Кадасмопомислили
да ћемо живети без страха, као
људи,почеткомрата,којисвевише
добија размеру трећег светског
рата, наша нада се претворила у
очај.МолићуБогазамирузпризи
вањеразумаипаметизагенерације
које долазе и које уче да читају.
Желео бих да се видимо следеће
годинеузпоздравнасловаДо ви ђе
ња у ок то бру“.Неможемосепита
ти што се књиге не купују када се
тешко живе (а увек је нека криза),
алиможемосепитатизаштожели
модаприкажемосамоононанама,
уместо оног у нама – а то у нама
изгледа да полако копни. Толико
новихвештинаможемодадобијемо
увремеинформационихтехнологи
ја, алинема те технологије која ће
датионоштоможечитањеикњига.
Довиђењауоктобру.

Чи тан ка

Да нас се чи та ви ше 
не го икад, али из гле да 
по гре шно. Ко ри сти мо 
дру штве не мре же на 

ко ји ма чи та мо и гле да
мо не ка кве са др жа је, 

чи та мо ве сти са сен за
ци о на ли стич ким клик
бејт на сло ви ма, ле ти
мич но пре ла зи мо пре

ко шту ро на пи са ног 
тек ста и при ма мо те 

ин фор ма ци је, об ли ку
је мо се пре ма ути сци
ма ко је ода тле упи ја мо
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СРЕ МАЦ БУ ТА МАЈ СТОР ЗА ПРЕ СТО НИЧ КЕ СМЕ ДЕ РЕВ ЦЕ

Од за на та се ле по жи ви
МилутинАметовић, међумешта

нимаЈаркапознаткаоБута,нада
лекојечувенкаомајсторзасмеде
ревце! Његово двориште  пуно је
пећи за поправку  из свих крајева
ВојводинеиСрбије,аодтогзаната,
какотврди,одличносеживи.
–СадсумебашзвалиБеограђа

ни, видели преко огласа за мене,
онисуминајбољемуштерије!Како
ононашнародвели:Докједномне
смркне,другомнеосване!Послана
претек, ова економска криза мени
добродошла,штадакажем,добро
се заради. Смедеревце доносе са
свих страна, из Београда, Новог
Сада, Мачве, Поцерине. Народ се
уплашио, посебно они који живе у
граду, биће радијатори хладни,
струје неће бити,  буше оџаке,
избацују сулундаре кроз прозоре,
навалили да поправљају старе
смедеревце, каже Бута,  који
муштеријама из околине и сам
долази по пећи и доставља опра
вљене.
Ганц  нови смедеревац,  тврди

Бута, траје највише три године,
направљени су од неколико пута
рециклираних,истањенихлимова,
аовињегови,поправљенииојача
ни,убеђујенас,десетгодина!
– Нису смедеревци к’о што су

некадбили!Свејетосадмањеви
ше  фалш роба, док ја не узмем
стварусвојеруке,пауградимпра
велимове,којепотомобрусим,сре

дим,појачамрерне,коједомаћица
ма најпре страдају.  Из  искуства
тврдимдапотпуноновсмедеревац
не може да издржи човека од 55
кила,аовајмој,појачанможеидо
120  кила, демонстрира нам Бута,
пењући се са својих деведесетак
килограманапећ.
 Некада  радник митровачког

гиганта„Матроза“,фабрикекојаје
пропалапре20година,окренуосе
занатуодкога,каже,одличноживи.
Отац му је био познати сремски
ковач,докјеБутуневољанатера
ладакрозживотизучивишезана
та.
– Имам златне руке, али није

лако,увекпрљавизамазан,поцео
дан на послу. Али, опет се изнова
захваљујемБогудаимамовумоју
кућицуитроједобредеце,синови
су ми мајстори у Аустрији и тамо
добро живе.  Овде, на крају села,
имамбаштицукојурадим,удвори
штукоке,прасице,патке,падок ја
тонамирим,средим,ондаприонем
насвојпосао.Зарадимдобродве
српскеплате,самоданађемкакву
добру жену, домаћицу да ми дру
штвоустаростиправи.Муштерије
стално зову, телефон се усијао од
позива, ваљда је у држави мањак
мајстора засмедеревце,  осмехује
сеБутаишеретскидодаједадаје
попустоддвадесетодстозапензи
онере,болеснеиудовице.

Нар ци са Бо жић
Милутин Аметовић Бута

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

„Сун ча на је сен жи во та“ 
У оквиру обележавања Месеца ста

рих, Актив пензионерки инђијског удру
жењапензионераорганизоваојеусреду,
26. октобра, манифестацију „Сунчана
јесенживота“уКултурномцентруИнђи
ја.ПремаречимаГрозданеРаденковић,
председнице Актива пензионерки, циљ
манифестације која се одржава седам
годинауназадједасегенерацијскиобје
динеонинајстаријисанајмлађима.
– На тај начин дајемо заједнички

допринос у стварању окружења какво
нам је свима потребно. Да буде што
боље,уређеније,да квалитетнијеживи
мо.Итосеодносинасвегенерације,од
најмлађихдонајстаријихистаклајеГро
зданаРаденковић,председницаАктива
пензионеркиОУПИнђија.
Наманифестацијисемоглочутиида

најстарији суграђани имају подршку
локалне самоуправе иЦентра за соци
јалнирад, чији представнициистичуда
јесвевећибројзахтевазасмештајоста
релихлица,тедатребаподстаћихума
ностисолидарностмеђугенерацијама.
–Аконашиостарелисуграђанижеле,

смештамо их у установе социјалне
заштите. Такође, морам напоменути да
је у нашој општини годинама уназад

доступнауслуга„помоћукући“којуоба
вљадесет геронтодомаћица. Захваљу
јућињима,преко250остарелихсуграђа
на,добијанеопходнупомоћодженакоје
свакодневно брину о њима истакла је
Жељка Годић Аврамовић, директорица
Центразасоцијалнирад„Дунав“Инђија.

Најстаријим суграђанима, вече су
улепшала деца из инђијских основних
школакојасуспецијалнозаовуприлику
рецитовала и глумила, али и чланови
КУДа „Соко“изИнђије.Наовајначин
желелисусвизаједнодапоручеколико
имзначебакеидеке. М.Ђ.

Ма ни фе ста ци ја „Сун ча на је сен жи во та“
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ИВАН МЛА ДЕ НО ВИЋ (51) ИЗ ШИ ДА ПР ВИ ЈЕ БАЛ КА НАЦ И ЈЕ ДИ НИ СР БИН КО ЈИ ЈЕ 
ПРЕ ПЕ ША ЧИО ЗА ЛЕ ЂЕ НО БАЈ КАЛ СКО ЈЕ ЗЕ РО

Аван ту ре на соп стве ни по гон
Докле год ме здравље служи, наста

вљам са авантурама као и до сада на
сопственипогон.Аутомобилпалимсамо
када морам, тако да ме поскупљење
горива уопште не погађа, волим да
возимбицикл,овакопочињесвојупричу
ИванМладеновић(51)изШида,некада
шњи спортиста, хуманитарац и Балка
нац који је исписао историју, као први
Србинкојијеумартуовегодинепрепе
шачиозалеђеноБајкалско језеро.Каже
заовугодинузавршиојесамисијамаа
већправипланзаследећу,некријућида
мујежељадапешкеодшетадоЈеруса
лима, града до којег је кренуо прошле
године,ализбогпандемијекоронавиру
санијеуспеодастигне.
Иванкојисенекадабавиорукометом

прешестгодинаупустиосеусвојеаван
туре, упознавајући свет. Прво је бици
клом стигао до Црне Горе, манастира
Острог а затим се са својим двоточка
шемотиснуодоМоскве,дабиуспешно
завршиосвојумисијукрозпустињуГоби
и стигао до Пекинга. Обишао је целу
западнуАфрикубициклом,аодСенега
ла кроз пустињу Сахару, стигао је до
Португала.
–Достасмосеуседели,оријентисани

смо само на посао – кућа  посао, а ја
сам имао жељу да се покренем. Када
сампитаомоједругаре,дасепровозамо
бицикломдоНовогСада,онизатонису
хтели ни да чују. Крену сам сам и дан
данаснемамсапутниканамојимпутова
њима, прича Иван, којем је породица
великаподршка.
УШидујезапосленуфабрициуља,а

кадажелидаиденапутовањабезпро
блемагапуштају,јеркаконаводиидага
непустедаобиотказ.
Највећиизазовму јебиокада јепре

пешачио Бајкалско језеро, каже да је
авантурабиладугапреко650километа
ра,адасетемпературатокомпешачења
спушталаидоминус22степена,узкон

стантнојакветаркојијествараододатне
потешкоћеихладноћучиниојоштежом.
Нисам јатоурадиодабибиопрви,

већштосамжелео.Вишебихволеода
јетобионекодруги,падамијеподелио
искуство, овако сам слабо био инфор
мисан. – каже Иван додајући да је на
идејудошаокадајебицикломпролазио
поредБајкаланапутудоПекинга2018.
године.
–Нијебилонималолако,таборбане

само са природом, већ и са самим

собом, све ми је то давало снагу да
идемнапрединиједногтренутканисам
помислио да одустанем. Када сам
дошаодоциља,првипутсамзаплакао,
неодмукеибола,већодрадости,при
сетио се Иван тих померања граница
издржљивости.
Овајбившиспортистаивеликихума

ниста, не крије да се најбоље осећа у
природи.
–ПрешаосамдвепустињеСахаруи

Гоби.Сахарајебиладуга1600киломе
тараанасваких500километарабилоје
насељено место, нисам сретао људе,
многомијетопријало,кажеИваннагла
шавајућиданинаједномпутовањуније
имаопроблема,дајеувексретаодобре
људе.

С. Ко стић
Фо то: при ват на ар хи ва

СвакоИвановопутовањеимаухума
нитарникарактер.Кадајепретригоди
неишаопешкедоХиландарасакупио
је10.000евра,дециоболелојодрака.
–Јединаавантураукојусамкренуо

а нисам завршио то је Јерусалим.
Каква је ситуација у свету, не може
ништадасепланираалисенадамда
ћуостварити,причаИван.

Де ци обо ле лој 
од ра ка

Кроз пу сти њу

На Бај кал ском је зе ру
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Упам ће на као су ро ва
и по хлеп на же на

Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (26) ЈЕ ЛЕ НА ГРУ БА, СУ ПРУ ГА СТЕ ФА НА ДА БИ ШЕ

Јелена, у народу позната као Груба,
билајекраљицаБоснеиженаСтефа
на Дабише. Рођена је у породици

Николића,племићкојпородицикојајевла
далаједнимделомХума.Дабишаикраљи
цаЈеленасусевенчали1340.Плодњихо
вељубави,билајекћеркаСтана,познатија
каоАнастасија,исин,чијејеимедодана
шњихданаосталонепознато.
Народна традиција је Јелену упамтила

каосуровуипохлепнужену,којанипрема
коменијеималамилости.Властјезадоби
лајошкаоженаСтефанаДабише,аједина
њена слабост био је недорасли син, због
чије је безбедности и саградила камено
утврђење у подножју планине Звијезде.
Проклета Јелена, неодољиво подсећа на
проклету Јерину. Легенда каже да је
„изградњадворцаусрцуЗвијезде,напри
јевојуПрибија,међужитељеоколнихнасе
ља унела немир и огорчење. На захтјев
краљицеЈеленетребалојесачинитивели
ко камено здање у невјеројатно кратком
времену. Краљичина заповијед била је
јасна, па је градитеље чекао изнимно
тежак посао. Нису смјели ни помислити
штобиседогодилоакоуњемунеуспију.
Многи су моћ краљичинога владарског
жезлаосјетили јошза краљеваживота.А
сада,послијењеговесмрти,Јеленабијаше
одвеликашаизабрананакраљевскопри
јестоље, те чврстом руком завлада из
столногаградаБобовца.Одњезинемоћии
окрутностижацнуше се и они који је иза
брашенадајућиседаћедовођењемжене
на трон лакше наметнути свој утјецај [...]
Изградња крену силовито. Подигоше се
најодлучнијиклесариизидари,подтешким
теретом затегоше се бројне поданичке
мишице,зачусемуклитопотстотинакоња
иволовакојисуодкаменоломадомјеста
изградњепреносилиивуклиголемекаме
неблокове.Радилоседоизнемоглости,од
ране зоре до касних вечерњих сати. Кра
љицајепреконадгледникабуднопратила
изградњу.Кадјојсеучинидаипоредсвих
напорарадовиспоронапредују,заповједи
дасеуградњуукључеиженекојесудотад
обрађивалеоколнапоља[...]Окоградили
шта,тепутемдокаменоломададепоста
вити многобројне бакље у којима је ноћу
горјеласмолаштосујеповијачкимидубо
стичкимшумама скупљалаодраслија дје
ца. Радови се сада нису прекидали ни
ноћу. Вриједни градитељи почеше падати
одумора,атруднесуженеодсилнихнапо
ра губиле зачету дјецу. Али, краљица не
поштединитруднице“.
ИакоусменатрадицијаЈеленупредста

вља као сурову и силовиту владарку,
аутентичниисторијскиподациказујудруга
чије.Ни трагаодбескрупулознебосанске
краљице. Краљица Јелена је пролазила
кроз велика искушења, а и преузимање

босанског трона јебилонеизвесно.Поче
так владавине њеног мужа био је обеле
женуспешнимчувањемграницебосанске
државе. Међутим, непријатељски односи
са босанском властелом и хрватским
племством условљавају напад угарског
краља Жигмунда. Жигмунд ће растурити
упориштехрватскихвеликаша,1394.годи
не,аДабишућеприморатидасепокори.
Дабиша се, најпре, одриче власти над
ХрватскомиДалмацијом,тепримавазал
не односе. Заједно са властелом доноси
одлуку да након његове смрти босански
тронпреузмеЖигмундЛуксембуршки,као
мужугарскевладаркеМарије,кћеркеЈели
саветеКотроманићиунукебанаСтјепана
II. Због Маријине напрасне смрти, у мају
1395. године, Жигмунд губи право на
босанскукруну.

Такоје8.септембра1395.годинеЈеле
на ступила на престо одлуком властеле. 
По први пут је владарски трон преузела
жена. Током Јеленине владавине, како
истичеСтанојевић„превластпојединевла
стелесасвим јеузеламахаианархијасе
зацарила. Поједини феудални господари
посталисусасвимнезависни,владалацје
изгубиосвакиауторитет,централневласти
несталојескоросасвим;властелајерато
вала међу собом и водила своју засебну
спољну политику“. Најсилнији су били
Хрвоје Вукчић, Сандаљ Храњић и Павле
Раденовић.
Њих тројицу, Јелена помиње у једној

повељи Дубровчанима као нaјутицајнију
босанскувластелу:„Ими,чувшеподобне
и у всемпочтенепрошњеимолберече
нихвластеоградаДубровника,заповидје

Про кле та Је ле на, нео до љи во под се ћа на про кле ту 
Је ри ну. Ле ген да ка же да је „из град ња двор ца у ср цу 
Зви је зде, на при је во ју При би ја, ме ђу жи те ље окол них 
на се ља уне ла не мир и огор че ње. На за хтјев кра љи це 
Је ле не тре ба ло је са чи ни ти ве ли ко ка ме но зда ње у 
не вје ро јат но крат ком вре ме ну. Кра љи чи на за по ви јед 
би ла је ја сна, па је гра ди те ље че као из ним но те жак 
по сао. Ни су смје ли ни по ми сли ти што би се до го ди ло 
ако у ње му не ус пи ју“

По ве ља кра ља Да би са

Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, инфор
ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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смоиовакозиучинисмосавје
томсабогодареванеммивел
можами властео краљевства
ми, русага босанскога, с воје
водом Хрвојем и са кнезом
Павлом и с војеводомСанда
љемистепачијомБаталомис
инијеми мнозими властели и
властеличићинашегаКраљев
ства,да јевјекивикоманепо
реченосовемнашемзаписом
и повељом: …Ми, госпођа
кира Јелена, по извољењу
Божју краљица Србљем,
БоснеиПриморјуиЗападнем
странамиктому…“

На шта је властољубива
властела све спремна,
потврђује издаја горе

поменутатривеликаша.Толико
суојачали,дасењиховоупра
вљање проширило на добар
део државе. Најпре, „краљица
Јелена је имала проблема са
подизањемдубровачкихтрибу
та (Стонскидоходак иСветод
митарски доходак) јер није
могладаиспуниосновнипред
услов дапотпишестарепри
вилегијеиповељеуодносима
измеђуБоснеиДубровника.Уз
помоћЖореБокшића,Дубров
чанима је објашњено стање
међувлашћа које је владало у
Босни и они су јој тек тада
исплатилитрибуте,1397.годи
не“. Од стране јаких велможа
вођена је самостална полити
ка.Усклопусвојихпоседауби
ралисупорезеитимедиректно
подривалиислабиливласт.
Недовољно јака и смерна

Јелена владала је три године.
Иставластела која ју је круни
сала,садајеразрешававлада
вине. Према Ћоровићевим
речима, „слаба и неодлучна,
она се ипак држала на власти
готовотригодине,пуштајућиза
товремедасевластелаосили
исто тако као мало раније
Рашка за владе цара Уроша.
Један суров упад Турака у
Босну,1398.године,натераоје
великаше да на чело земље
ставеипакнекогсавишеауто
ритета;итакоједошаоСтепан
Остоја.Алитајкраљујезамало
идобива каопротивкандидата
Твртка II (1404)“. Јелена, кра
љицаБосне,Дабишинаудови
ца, након губитка владарског
трона, остала је у Босни, до
смрти,сатитуломпочаснекра
љице
СудбинукраљицеЈелене,на

најбољи начин могу да опишу
Његошеверечи:

„Великаши,проклетеимдуше,
на комате раздробише цар
ство,
српскесилегрдносатријеше;
великаши,трагимсеутро,
распресјемепосијашегрко,
тесњимплемесрпскоотрова
ше;
великаши,грднекукавице,
постадошеродаиздајице“.

У сле де ћем бро ју:
Је ле на, су пру га

Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа
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ОВАН: Доносите низ
важних одлука и
делујете одлучно у
својим намерама

пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима.Иматедобаросећај
аљубавнидогађајикојенаслућу
јетенајављујусрећанрасплет.

БИК: Делујете пози
тивно и ангажовани
сте на различитим
странама. Умете да

пренесетестваралачкиимпулси
креативнуенергијунасвојуоко
линуштовамолакшаваостваре
ње многих планова које имате.
Нема потребе да се упуштате у
неке новчане ризике или да се
задужујете. Пажљивије ослу
шкујте поруке које добијате од
блискихособа.

БЛИ ЗАН ЦИ: Прола
зите кроз различите
фазе стваралачког
расположењаистало

вамједасебиобезбедитеопти
малне услове. Обратите пажњу
на реакцију ближе околине, јер
понекаднежелитедаприхвати
те критику. У односу са љубав
нимпартнеромчестопреузимате
активну улогу и спремни сте да
променитенекезаједничкенави
кекојевасспутавају.

РАК: Потребно је да
осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фазиспровођења,посебнокада
се налазите пред сарадницима
кадавасоспоравају.Накондужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист.
Преплављени сте различитим
мислима и емоцијама тако да
пажљивоодмераватедобрупри
лику.

ЛАВ: Све корисне
информацијемогуда
вам олакшају успе
шнорешавањенеких

пословних питања која имате.
Обратите пажњу на сугестије
којевамдаје једнаискуснаосо
ба. Аковамјесталодапобољ
шатеодноссавољеномособом
онда покажите више разумева
ња за критеријуме које користи
другастрана.

ДЕ ВИ ЦА:Мождасве
информацијесакоји
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Потруди
теседаправилнодозиратесвој
стваралачки импулс. Пролазите
кроз фазу осцилација, склони
стечестимпроменамаупонаша
њу и расположењу. Повремено
вамјетешкодаправилноускла
дитесвојљубавниритамуодно
сусаблискомособом.

ВА ГА: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад

ницима како бисте побољшали
својупословнупозицију.Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама, јер имате врло
поузданепоказатељеоуспеху.У
свомемотивномзаносуспремни
сте да учините нешто посебно
какобистеимпресиониралисвог
партнера.

ШКОР ПИ ЈА: Имате
добар предосећај и
успех вам се налази
надохватруке.Најви

шећевасобрадоватифинансиј
скопобољшањеибољиматери
јалнистандард.Несамодаима
те добре пословне процене већ
добијатеиновибројпристалица
такодаувећиниситуацијапро
лазитебољеоддругих.Осећате
дасеналазитенаемотивнојпре
кретници.

СТРЕ ЛАЦ: Неко вам
даје корисне сугести
јекојелакоможетеда
примените приликом

решавања озбиљних питања.
Потрудитеседаправилнодози
ратесвојстваралачкиимпулсса
заједничким интересима како
бистенанајбољиначинусклади
лиразликекојепостојеумишље
њуилиискуству.Иматеутисакда
вампартнерускраћујеодређене
информације.

ЈА РАЦ:Делујетевео
ма опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов

нофинансијским преговорима.
Ипак,мораћетедасесуочитеса
неким изазовима који нису по
вашојвољиилиукусу.Затражите
на време добар савет од једне
старијеособеНакрајућесесве
решитиувашукорист.Прижељ
кујете више разумевања и
нежностиуљубавномодносу.

ВО ДО ЛИ ЈА: Обрати
те пажњу на нове
п р о ф е с и о н а л н е
могућности, како

бисте побољшали своју укупну
позицију.Акопрепуститедаства
ри саме иду својим током неко
други изненада може да вас
предухитри. Свет око себе
посматрате другачијим очима
или у ведрим тоновимаосећате
сезадовољноисрећноузвоље
нуособу.

РИ БЕ: Ослањате се
насвојепреговарачке
манире јер да без
добре припреме пла

на и процене нема ни значајног
пословног успеха. Потребно је
да се усагласите са својим
сарадницима око уважавања
различитих интереса, како би
свиоковасосетилисатисфакци
ју. Пажња и разумевање које
добијате у кругу своје породице
делујеврлоподстицајно.

VREMEPLOV
2. но вем бар

1721. После ратова против
Отоманског царства и Швед
ске, којима је учврстио Русију
на Црном мору и Балтику,
Петар Велики проглашен за
царацелеРусије.
1785. Лондонски произвођач
кочија Лионел Лукин патенти
раочамацзаспасавање.

3. но вем бар
1534. Енглески парламент
усвојио повељу којом је краљ
Хенри ВИИИ постао поглавар
цркве, чиме је папи одузета
властнадцрквомуЕнглеској.
1957. СССР лансирао први
сателитсаживимбићем,“Спут
њик2”,укојемјебиопасЛајка.
1970. У болници у Денверу,
умро последњи краљ Југосла
вије Петар ИИ Карађорђевић.
Сахрањен је у цркви светог
СавеуЛибертвилу.

4. но вем бар
1307. Швајцарска Конфедера
ција прогласила независност
одАустрије.
1956.Совјетске трупеугушиле
побунууМађарској.

5. но вем бар
1914. У Првом светском рату
почела нова аустроугарска
офанзива на Србију, а српске
снагеприсиљенедасеповуку.
Уследила контраофанзива 3.
децембра, под командом
Живојина Мишића, завршена
победом српске војске у Колу
барској бици, половином
децембра.

6. но вем бар
1787.РођенјеВукСтефановић
Караџић, реформатор српског
језика и правописа. Умро је у
Бечу 1864, ањегови посмртни
остаци су 1897. пренети из
БечауБеоградисахрањениуз
Доситеја Обрадовића испред
СаборнецрквеуБеограду.
1893. У Петрограду је умро
славнирускикомпозиторПетар
ИљичЧајковски

7. но вем бар
1944.ФренклинРузвелтчетвр
типутизабранзапредседника
САД,штојејединственслучају
историјиСАД.
1946. Завршена прва савезна
радна акција омладине Југо
славије, на железничкој прузи
БрчкоБановићи. Око 70.000
младихизцелеземљеи2.000
из иностранства за 190 дана
изградило пругу дугу 90 кило
метара.

8. но вем бар
1519. Шпански освајач Ернан
КортесстигаоуМексико,гдесу
гаАстеци,верујућидајереин
карнација астешког божанства
Кецалкоатл, примили с најве
ћимпочастима.
1793.Лувротворен за јавност.
Дворац француских краљева
од 1204, одлуком револуцио
нарне владе 1791. претвоврен
умузеј.

HOROSKOP

Сре да 2. но вем бар 
(20. ок то бар)  

СветивеликомученикАртемије;
Преп.ГерасимКефалонијски

Че твр так 3. но вем бар 
(21. ок то бар)  

Преп. Иларион; Св. Иларион
Мегленски;Св.ВисарионИспо
ведник

Пе так 4. но вем бар 
(22. ок то бар)  

СветиравноапостопниАверки
је,Епископјерапољски

Су бо та 5. но вем бар 
(23. ок то бар)  

СветиапостолЈаков,првиЕпи
скопјерусалимски–Задушнице

Не де ља 6. но вем бар 
(24. ок то бар)  

СветивеликомученикАрета
иостали

По не де љак 7. но вем бар 
(25. ок то бар)  

СветимученициМаркијан
иМартирије,СветаТавита

Уто рак 8. но вем бар 
(26. ок то бар)  

СветивеликомученикДимитри
јеМитровдан

Crkveni
kalendar

Ва ни ли це
с ба де ми ма

Са стој ци: 250 грама брашна,
200грамапутера,80грамашећера
упраху,100грамамлевенихбаде
ма,56капиванилаекстракта.

При пре ма:Сипајтесвесастојке
упосудузамешањеиједноставно
их умесите рукама да добијете
глаткотесто.Умотајтегауфолијуи
ставитеуфрижидерна30минута.
Умеђувременуукључитерернуда
се загреје на 180Ц и припремите
два велика плеха, обложите их
маснимпапиром.Одтестаобликуј
те куглице ваниле и ставите их у
плех и пеците 810 минута. Још
топлеуваљајтеихушећерупраху.

• Ни сам хтео мно го, 
же лео сам са мо јед ну 
осо бу, вред ну мо га све
та из ма ште.
• Из да јем по вољ но: при
је те ље, тај не, род би ну, 
на род ...
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ВИШИ СУД У СРЕМ СКОЈ МИТР О ВИ ЦИ ПРО ГЛА СИО ОПЕТ КРИ ВИМ СЕД МО ЧЛА НУ 
ГРУ ПУ ЗБОГ ТУЧЕ

На поно вље ном суђе њу 
окри вље ни ма ума ње не 
казне за по јед ну годи ну
УВишемсудууСремскојМитровици

ууторак,25.октобраизречена јепрво
степена пресуда седмочланој крими
налнојгрупизбогкривичногделатешка
телесна повреда у саизвршилаштву.
Група мушкараца, која је била прогла
шена кривом због наношења тешких
телеснихповредаполицајцуВладимиру
Недељковићу и затворском чувару
МирославуМањошу, поново је прогла
шена кривомнаконшто јеАпелациони
судуНовомСадупоништиопрвостепе
ну пресуду Вишег суда у Сремској
Митровици.
На поновљеном суђењу првостепе

ном пресудом Вишег суда у Сремској
Митровици,
ВлаткоТојагић,МиланиЖиванДра

гојловићиМиленкоВукелићосуђенису
због кривичног дела тешка телесна
повредаусаизвршилаштвунапоседам
годиназатвора,докјеранијомпресудом
било на осам година, односно, макси
малномзатворскомказномкојајепред

виђеназаовокривичнодело.Узимајући
олакшавајућу околност да раније није
био осуђиван, Бојан Павловић сада је
осуђен на шест година затвора док је
ФилипуМилутиновићуизреченазатвор
скаказнаодпетгодиназатвора.
–Шесторицамушкарацаидаљеоста

ју у притвору, док се Младен Вукелић
којемсесудилоуодсуствуидаљенала
зиубекству,онјеосуђензајошпеткри
вичнихделаињему јеизречена једин
ственазатворскаказнаутрајањуод11

годинаипетмесецикажесудијаМили
ца Цвејић која је водила поновљени
процес.
До инцидента је дошло у децембру

2017. године око један сат иза поноћи
кадајеуугоститељскомобјектууокви
руЦарскепалате,избилатучаукојојсу
седморица мушкараца задала више
удараца рукама, столицама и разбије
ним флашама, Недељковићу и Мањо
шу. У том метежу из два различита
пиштољаиспаљена судва пројектила,
од чијег су рикошета повређене две
девојкекојесубилеутовремеуугости
тељском објекту. Више тужилаштво у
Сремској Митровици подигло је опту
жницуујуну2018.године,аусептембру
2021.годинезавршенојепрвосуђење.
Након поништене пресуде настављено
јеуаприлуовегодине.
На донету пресуду адвокати окри

вљенихнајавилисужалбукаоиоште
ћени.

С. Костић 

Тојагић и осталих пет окривљених
мушкарацаналазесевећпетгодинау
притворској јединици КПЗ  а у Срем
скојМитровици, одакле ће бити спро
веденинаодслужењезатворскеказне.

Из при тво ра
у затвор

Вожња под деј ством 
нар ко ти ка
Припадници саобраћајне полиције

ПолицијскеуправеуСремскојМитрови
цизауставилисутројицувозачакојису
управљали путничким аутомобилима
поддејствомпсихоактивнихсупстанци.
У Сремској Митровици полиција је

откриладвојицудвадесетосмогодишња
ка,  возаче „пежоа“ и „смарта“, који су
билипозитивнинаканабис.
У Старој Пазови, патрола је затекла

двадесетседмогодишњака који је упра
вљао„југом“такођеподдејствомкана
биса.
Овим возачима је одређено задржа

вањедо12часоваукомрокусуприве
денинадлежнимпрекршајнимсудијама.
Апелујемонасвеучесникеусаобра

ћају а посебнонавозаче,дадоследно
поштују све саобраћајне прописе ради
својеибезбедностиосталихучесникау
саобраћају.

2,41 про мил
алко хо ла у крви
Припадници саобраћајне полиције у

Руми, приликом контроле саобраћаја,
зауставилисудвадесетседмогодишњег
возачакоји јеуправљао „мерцедесом“

без возачке дозволе, са 2,41 промил
алкохола у организму и под дејством
кокаинаиамфетамина.
Возачу је одређено задржавање до

12часоваукомрокује,узпрекршајне
пријаве, приведен надлежном прекр
шајномсудији који га је казниоса240
часоварадаујавноминтересуиновча
номказномуизносуод140.000дина
ра.
Проверомјеутврђенодасена„мер

цедесу“ налазе лажне регистарске
таблице,паћепротивњегабитиподне
такривичнапријава,надлежномтужи
лаштву, због постојања основа сумње
да је извршио кривично дело посебни
случајевифалсификовањаисправе.

Трго ви на
нар ко ти ци ма
Припадници Министарства унутра

шњих послова у Сремској Митровици
ухапсили суИ.С. (38), због постојања
основа сумњеда је извршио кривично
дело неовлашћена производња и ста
вљањеупрометопојнихдрога.
Такође, против двојице мушкараца

старости44и40 година,осумњичених
занеовлашћенодржањеопојнихдрога,
биће поднета кривична пријава надле
жномтужилаштву.
Полиција јеиспредстанаИ.С.зате

кла четрдесетчетворогодишњег

мушкарца, а у стану четрдесетогоди
шњака,кодкојихјенађенамањаколи
чина лекова са листе психоактивних
супстанцикојеимјеон,какосесумња,
продао.
У претресу стана И. С. нађена је и

мања количина марихуане, дигитална
вагицаиновацуевримаидинаримаза
којисесумњадапотичеодпродаједро
ге.
ПоналогуВишег јавногтужилаштва,

И. С. је одређено задржавање до 48
часоваукомрокуће,узкривичнуприја
ву,битиприведентужиоцу,докћепро
тив четрдесетчетворогодишњака и
четрдесетогодишњака бити поднете
кривичнепријавеуредовномпоступку.

Запле ње ни
мари ху а на и кока ин
Припадници Министарства унутра

шњих послова у Сремској Митровици
поднећекривичнупријавупротивтриде
сетједногодишње жене, због постојања
основасумњедајеизвршилакривично
делонеовлашћенодржањеопојнихдро
га.
Приликом претреса њеног стана,

полицијајепронашла322,4грамабиљ
нематеријезакојусесумњадајемари
хуанаи4,1грамбелогпрахазакојисе
сумњадајекокаин,сакривенеукупати
лу.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Нови Сад 1921 – ИМТ 2:1;
ОФК Вршац – Инђија ТОYО
ТИРЕС 0:0; Раднички НБ –
Металац 2:0; Слобода – Рад
ничкиСМ0:0;Трајал–Рад2:1;
Златибор – Железничар 0:1;
Графичар – Мачва 2:1; Једин
ство–Лозница0:0.

Но ви Ба нов ци: Омладинац
–Текстилац0:1;Ста раПа зо ва:
Јединство–Нафтагас3:1;Бач
каПа лан ка:ОФКБачка–Дина
мо 1945 0:0;Но виСад: Кабел
–Раднички2:2;Бе ле гиш:Поду
навац – Хајдук 1912 0:1; Шај
каш: Борац – ОФК Бечеј 1918
0:0;Адор јан: Тиса –ПрвиМај
1:0;Ста ни шић:Станишић1920
–Раднички19120:6.

01.Радн.1912 12 8 2 2 25:10 26
02.Јединство 12 8 1 3 21:13 25
03.Текстилац 12 6 3 3 17:12 21
04.Нафтагас 12 6 2 4 17:19 20
05.Борац 12 5 4 3 19:12 19
06.ОФКБечеј 12 6 1 5 18:12 19
07.Подунавац 12 5 4 3 7:5 19
08.Кабел 12 5 3 4 14:11 18
09.ПрвиМај 12 5 3 4 13:11 18
10.Хајдук 12 5 2 5 12:11 17
11.Омладинац 12 4 4 4 9:9 16
12.Тиса 12 4 2 6 23:25 14
13.Динамо 12 3 3 6 15:21 12
14.ОФКБач. 12 2 4 6 7:12 10
15.Станишић 12 2 1 9 7:27 7
16.Раднички 12 1 3 8 8:22 6

Колубара – Црвена Звезда
0:2; Младост – Раднички 1923
0:0; Партизан – Раднички Ниш
4:0; Радник – Спартак ЖК 2:0;
Вождовац –Напредак 0:0; Вој
водина – Младост ГАТ 2:0;
Јавор Матис – ТСЦ 0:1; Чука
рички–НовиПазар2:2.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01.Хајдук 12 8 4 0 18:1 28
02.Слога(Е) 12 8 1 3 20:14 25
03.ГФКСловен 12 7 2 3 28:14 23
04.Индекс 12 7 1 4 22:18 22
05.Железнич. 12 6 3 3 22:11 21
06.Јединство 12 5 4 3 21:7 19
07.Слобода 12 5 4 3 20:15 19
08.Слога(Т) 12 6 1 5 19:14 19
09.Ветерник 12 5 3 4 15:20 18
10.Дунав 12 3 7 2 6:6 16
11.ДоњиСрем 12 4 3 5 13:14 15
12.Радн.(НП) 12 3 3 6 9:14 12
13.Младост 12 3 3 6 13:20 12
14.Славија 12 2 2 8 16:23 8
15.Шајкаш 12 2 0 10 6:43 6
16.Радн.(Ш) 12 0 3 9 8:22 3

01.РФКГраф. 16 10 4 2 37:18 34
02.ИМТ 16 10 4 2 25:12 34
03.Железнич. 16 9 4 3 24:14 31
04.Инђија 16 6 8 2 23:14 26
05.НовиСад 16 6 4 6 19:20 22
06.ОФКВршац 16 6 4 6 16:18 22
07.ГФКСлоб. 16 4 9 3 16:14 21
08.Јединство 16 5 6 5 16:14 21
09.Радн.(СМ) 16 4 8 4 9:10 20
10.Трајал 16 5 4 7 17:21 19
11.Металац 16 5 3 8 16:21 18
12.Мачва 16 4 5 7 15:21 17
13.Радн.(НБ) 16 5 2 9 10:18 17
14.Рад 16 3 6 7 17:24 15
15.Лозница 16 4 3 9 14:28 15
16.Златибор 16 2 6 8 16:23 12

01.Ц.Звезда 16 14 2 0 44:6 44
02.Партизан 16 11 4 1 42:12 37
03.ТСЦ 17 10 6 1 30:9 36
04.Чукарички 16 9 4 3 33:18 31
05.Војводина 17 8 5 4 25:16 29
06.Н.Пазар 17 8 4 5 24:17 28
07.Вождовац 17 7 4 6 13:21 25
08.Раднички 17 6 4 7 16:15 22
09.Колубара 17 5 4 8 15:32 19
10.Напредак 17 5 3 9 15:19 18
11.Раднички 17 4 4 9 22:35 16
12.Младост 17 3 6 8 24:35 15
13.Спартак 16 3 5 8 13:22 14
14.Ј.Матис 17 3 4 10 17:35 13
15.Млад.ГАТ 17 3 4 10 9:28 13
16.Радник 17 1 5 11 13:35 8

Ру ма: Јединство–Напредак
3:2; Ада шев ци: Граничар –
Ердевик 2017 2:1; Ла ћа рак:
ЛСК – Зека Буљубаша 5:2;
Са лаш Но ћај ски: Борац (Р) –
БСК 2:8; Ку ку јев ци: Обилић
1993–Змај5:0;Срем скаРа ча:
Срем–ОФКБикић3:1;Ве ли ки
Ра дин ци:Борац(ВР)–Фрушка
Гора4:0.

01.Гранич. 11 10 0 1 32:7 30
02.Јединство 11 9 0 2 31:13 27
03.ЛСК 11 8 2 1 33:10 26
04.Обилић 11 7 2 2 22:9 23
05.БСК 11 7 1 3 36:19 22
06.Срем 11 6 1 4 30:13 19
07.ЗекаБуљ. 11 6 1 4 31:18 19
08.ОФКБикић 11 6 1 4 15:10 19
09.Ердевик 11 3 1 7 17:20 10
10.Напредак 11 1 5 5 10:21 8
11.Змај 11 2 1 8 7:36 7
12.Ф.Гора 11 2 0 9 6:35 6
13.Борац(ВР) 11 1 1 9 14:43 4
14.Борац(Р) 11 0 2 9 10:40 2

1.Трговач. 9 7 0 2 30:15 21
2.Слога(Ч) 10 6 2 2 21:12 20
3.Срем 9 6 0 3 45:29 18
4.Слобода 9 5 0 4 22:20 15
5.Слога(З) 9 4 1 4 27:25 13
6.Митрос 9 3 3 3 30:25 12
7.Сремац 9 3 2 4 14:18 11
8.ОФКСпарта 9 3 1 5 19:23 10
9.ОФКБосут 9 3 1 5 19:26 10
10.Планинац 9 3 0 6 13:24 9
11.Напредак 9 2 0 7 9:32 6

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Ни кин ци:Полет (Н)–Љуко
во 2:1; Обреж: Граничар –
Напредак 2:0; Кру ше дол: Кру
шедол – ЧСК 1:0; Ја зак: Цар
Урош – Младост 0:2;До брин
ци:Сремац–Фрушкогорац0:8;
Но ви Кар лов ци: Полет (НК) –
Хајдук19324:1;Аша ња:Каме
ни–Рудар2:1.

01.Полет(НК) 11 9 1 1 48:10 28
02.Крушедол 11 8 1 2 21:8 25
03.Камени 11 8 0 3 23:12 24
04.Младост 11 7 0 4 26:16 21
05.Полет(Н) 11 6 2 3 22:12 20
06.ЧСК 11 6 1 4 18:12 19
07.Фрушкогор. 11 5 2 4 26:14 17
08.Хајдук 11 5 1 5 30:15 16
09.Напредак 11 4 1 6 21:21 13
10.ЦарУрош 11 4 0 7 20:31 12
11.Рудар 11 3 1 7 20:18 10
12.Љуково 11 3 1 7 23:32 10
13.Гранич. 11 3 1 7 18:30 10
14.Сремац 11 0 0 11 3:88 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Бе шка:Хајдук(Б)–Подриње
5:0; Ви то јев ци: Партизан –
Граничар 3:2;Деч: Сремац (Д)
–Јадран1:2;Мар тин ци:Борац
1925 – Шумар 2:0; Ириг: Рад
нички –Будућност 4:7;Во гањ:
Слога–Сремац(В)3:2;Ман ђе
лос: Фрушкогорац – Срем 0:0;
По пин ци: Напредак Меридиан
–Хајдук(В)4:1.

01.Будућност 12 8 2 2 39:17 26
02.Шумар 12 7 2 3 32:17 23
03.Партизан 12 7 1 4 32:18 22
04.Хајдук(Б) 12 6 4 2 27:14 22
05.Напредак 12 7 1 4 25:15 22
06.Срем 12 6 3 3 28:13 21
07.Слога 12 5 4 3 22:24 19
08.Срем.(Д) 12 5 2 5 17:19 17
09.Јадран 12 5 2 5 19:25 17
10.Фрушкогор. 12 4 4 4 22:18 16
11.Граничар 12 4 2 6 18:23 14
12.Срем.(В) 12 4 2 6 19:25 14
13.Подриње 12 4 1 7 13:20 13
14.Хајдук(В) 12 3 2 7 13:23 11
15.Раднички 12 3 1 8 18:24 10
16.Борац 12 1 1 10 6:55 4

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Те ме рин: Слога (Т) – Доњи
Срем 2015 2:0; Но ва Па зо ва:
Раднички (НП) – Раднички (Ш)
1:0; Ру ма: ГФК Словен – Шај
каш19089:0;До њиТо вар ник:
Слобода – Железничар 3:0;
Но виСад:Славија–Ветерник
3:3;Ди вош:Хајдук–Слога (Е)
0:0; Ру мен ка: Јединство –
Индекс 3:0; Ста ри Ба нов ци:
Дунав–Младост0:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Љу ба:Јединство–Граничар
4:0; Шид: Једнота – Сремац
5:2; Ба тров ци: Омладинац –
Синђелић 0:1;Сот: Братство –
ОФКБингула1:5;Борац јебио
слободан.

1.Једнота 8 7 0 1 23:10 21
2.Синђелић 8 7 0 1 21:8 21
3.Борац 8 4 1 3 17:12 13
4.Јединство 8 4 0 4 19:18 12
5.Гранич. 8 3 1 4 18:17 10
6.Омладинац 8 2 4 2 18:17 10
7.ОФКБин. 8 2 1 5 13:14 7
8.Сремац 7 2 1 4 13:17 7
9.Братство 7 0 0 7 10:39 0

ОФЛ ШИД

Не ра дин:Војводина–Слога
(М) 3:0; Но ви Слан ка мен:
Дунав–Планинац3:1;Јар ков
ци: Борац – Слога (К) 7:0; 27.
Октобарјебиослободан.

1.Планинац 8 6 0 2 23:8 18
2.Дунав 8 5 2 1 12:4 17
3.27.Октобар 7 5 1 1 20:4 16
4.Војводина 8 3 0 5 9:20 9
5.Слога(М) 8 2 2 4 6:14 8
6.Слога(К) 7 2 0 5 8:18 6
7.Борац 8 1 1 6 12:22 4

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Су бо ти ште: Витез – Ловац
1:4;Си бач: Словен –Младост
1935 3:0; ОФК Брестач је био
слободан.

1.ОФКБрест. 6 6 0 0 21:2 18
2.Ловац 7 6 0 1 21:7 18
3.Витез 6 2 0 4 9:12 6
4.Словен 7 1 1 5 6:18 4
5.Младост 6 0 1 5 2:20 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ле жи мир: Планинац –
Напредак20210:3;Гр гу рев ци:
ОФК Спарта – Митрос 1:2;
Ша шин ци: Слобода – Срем
2:10;Чал ма: Слога (Ч) – Сре
мац2:1;За са ви ца:Слога(З)–
ОФКБосут2:4;Трговачкијебио
слободан.

РАД НА ЗО НА У ИРИ ГУ

Одр жа на пр ва
ау то  тр ка
УИригујеодржанааутотрка

којасебодовалазашампионат
Војводине.
–Овојепрвипутдасеовакав

вид такмичења одржао у нашој
општини, па је и 47 такмичара
којисуучествовалиутрци,више
него задовољавајући, каже Ни
колаБојчић,координаторКанце
ларијезамладеуИригу.
Организатор трке је био

Спортски ауто и картинг савез
Војводине,узподршкуОпштине
ИригиКанцеларијезамладе.

–Нашазамисаоједасеорга
низацијаоваквогтакмичењана
ставииунаредномпериодуида
прерастеутрадицију.Крајемно
вембрапланирасеорганизацијa
јошједнетркеунашојопштини,
ататркаби,уједно,обележила
крај сезоне у Војводини за ову
годину,истичеНиколаБојчић.
Прва ауто трка је одржана у

раднојзониуИригу,aпрвоме
сто у генералном пласману је
освојиоМилошСтевановић.

С. Џа ку ла
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ЏУДИ СТИ „СИР МИ У МА“
НА МЕМО РИ ЈА ЛУ ВЕЛИ КА НА 
ВОЈ ВО ДИ НЕ УЗЕ ЛИ ДВА ЗЛА ТА 
И ДВА СРЕ БРА 

Нај ви ше пока за ле 
Лана и Ката ри на 

У организацији Џудо савеза Војводине
у Новом Саду је протеклог викенда одр
жан трећи Меморијални турнир велика
на Војводине. Учешће је узело преко 80
клубова клуба из Мађарске, Словеније,
Хрватске, Црне Горе, БиХ, Македоније и
Србије.Џудоклуб„Сирмиум“изСремске
Митровице имао је своје представнике у
триузраснегрупе,кодмлађихистаријих
пионираикодкадета.Кодмлађихпиони
ранаступилису:до40кг.ТеодораВукасо
вић,48кг.ЛанаНоваковић,до52кг.Маша
Живановић,до60кг.МладенМацканићи
до66кг.МатејаВученовић.Уузрастуста
ријихпиониранаступилисудо46кг.Лука
Новаковић, до 66 кг. ЛукаВученовић и +
73 кг. Славко Лончаревић. Код кадета је
наступилаКатаринаТомићукатегоријидо
48кг.ЧетирифиналаобезбедилисуЛана
Новаковић,ЛукаНоваковић,СлавкоЛон
чаревићиКатаринаТомић.
Након елиминационих борби у фина

лу су највише показале Лана Новаковић
и Катарина Томић које су освојиле прва
местаизлатнемедаље.ЛукаиСлавкосу
се морали задовољити другим местом и
сребрном медаљом. У борби за медаљу
био је Младен Мацканић који је изгубио
скоро добијен меч, јер је водио до пред
крајмеча,алинијебиодовољноопрезан
упаојеузахватиизгубиомечибронзану
медаљу.ЈошнеискусниМатејаВученовић
заузео јепетоместошто језањегаипак
успех, обзиром да тренира мање од две
године.Другогтакмичарскогдана,уузра
стукадетанаступила јешампионка„Сир
миума“КатаринаТомићукатегоријидо48
кг.Упрвоммечунамериласенаодличну
такмичарку из Лаћарка Ивану Атарац од
којејенедавноизгубила.Билајетоодлич
наприликазареванш,штосеидогодило.
Катарина јепласираланеодбрањивутех
никугушењаиприморалаИванунапреда
ју.Ниосталепротивниценисубољепро
шле.Катаринајебилаовогпутаубедљива
иосвојилајепрвоместоизлатнумедаљу.
Сумирајућирезултатесаовогвеомајаког
турнирастручништаб„Сирмиума“задово
љанјеостваренимрезултатима,обзиром
да је шест такмичара било у финалном
блоку,ачакчетвороњихјебилоуфиналу.
Двезлатнеидвесребрнемедаљејеучи
наксакојимсууклубузадовољни.

Извор и фото: ЏК „Сир ми ум“

ФК „ИН ЂИ ЈА ТО ЈО ТА ЈЕРС“

Осво је на зна чај на три бо да

ТРЕ ЋЕ КОЛО ЖЕН СКЕ ОДБОЈ КА ШКЕ СУПЕР ЛИ ГЕ 

Одбој ка ши це „Сре ма“ 
боље од Субо ти чан ки

ЖОК „ИНЂИ ЈА“

Пораз од Убљан ки
ОК „Инђи ја“: Сорак 2, Исаиловић 12,

ДанијелаАндрић 3, Закић 2, ЈанаАндрић
5,Обреновић(К)7,Јеринић1,Компировић
2,Зубац(Л),Барнак,Китановић,Љубичић,
Кнежевић.Тренер:НиколаЈерковић

ОК „Уб“:Ерић10,Цветичанин3,Глиго
рић 7,Перовић 5,Целић6,АнетБарбара
Бенитез 21, Тадић (Л), Вуковић (Л), Ново
сел,Лукић,Петрановић,Ђорђевић.Тренер:
МаријанаБоричић
Одбојкашице из Инђије доживеле су

поразодУбљанкиуутакмицитрећегкола

Суперлигезаодбојкашицекоја јеодигра
нау суботу,29.октобрауСпортскомцен
труИнђијапредоко200гледалаца.Домаће
одбојкашицепружалесуотпорфаворитки
њама у овом мечу али је квалитет гошћи
ипак био пресудан. Тренер Инђинчанки,
НиколаЈерковићпокушаваоједа„подигне“
своју екипу али безуспешно. Убљанке су
дошледопобедеидолидерскепозицијена
табелисадеветосвојенихбодовадосада,
док је „Инђија“назачељусатрипоразау
тридосадашњакола. М.Ђ.

ГЖОК „Срем“:  Ана Михајловић, Мина
Михајловић , Гаћеша, Сарић, Тадић, Јова
новић, Егић, Антић, Стевановић, Живано
вић, Драшковић, Дапчевић (л), Станковић
(л).Тренер:НиколаКаприц.

ЖОК „Спар так“: Баић, Матић, Јековић,
Коцић,Павловић,Шипић,Грубанов,Родић,
Королија,Џаковић,Радоњић,Ивковић,Вук
манов, Симоков, Жигић. Тренер Предраг
Зуцовић.
Одлична одбојкашка представа виђена

јеусуботу29.октобра2022.годинеухали
„Митровачке гимназије“ у СремскојМитро
вици. Домаћи играчице су биле боље и
заслуженостигледопобедеуутакмицитре
ћегколаСуперлигеСрбије.Тренер„Срема“
Никола Каприц почео је меч са поставом
Ана Михајловић, Грабић, Антић, Живано
вић,Стевановић,ДрашковићилибероДап
чевић.„Спартак“ јенатеренизвеопоставу
Баић, Матић, Јековић, Коцић, Павловић,
Шипић. Почетак меча је припао „Спарта
ку“.Суботичке „голубице“ су сјајноотвори
лемеч. Одвојилесусенасрединисетаи
одвођства9:8стигледонедостижних17:9.
Нисупомогланидватајмаутакојејесреди
номсета затражио тренер „Срема“. „Спар
так“добијасет25:15.
Другисетјепочеоодличномигром„Сре

ма“којијесатрипоенаМихајловићповео.
Спартакстижеовуразликуна10:10.„Срем“
сепоновоодлепиоприкрајусетаизаслу
жено остварио изједначење. Трећи сет је
поновобионеизвестандо срединеаонда
одлично пролазе Ана Михајловић, Дуња
ГрабићиЈованаАнтићиразликасеповећа
ваукорист„Срема“.ЈованаАнтићјеодлич
наублокуисервисуте„Срем“лакозавр

шавасет.
Четврти сет је протекао у доминацији

домаћегтима.Одличнојеодиграласредња
блокерка Милица Живановић која је била
нерешива енигма за играчице „Спартака“.
Суботичанкесууједноммоментууспеледа
стигнуСремицена15:15алисуседомаће
трглеипоновонаправилевеликуразликуза
победуусетуиконачнупобедуумечу.
Следеће недеље Митровчанке гостују

једномодфаворитазатитулуекипи„Желе
зничара“ из Лајковца. У међувремену се
игра четвртфинални куп сусрет са екипом
„Уба“ за коју ове сезоне играју двемитро
вачкеиграчицеАлександраТадићиКатари
наЛукић.
Тренер Никола Каприц задовољан је

остваренимрезултатомсобзиромдајееки
па из Суботице поњеговим речима важи
лазафаворитајерусвојимредовимаима
знатноискуснијесуперлигашкеиграчице.
– Иако имамо младу екипу са већином

играчица које нису играле овај ниво так
мичења показали смо неопходан квали
тет,нарочитонасопственомтерену гдеће
се мало која екипа поред нас „наиграти“.
Мислимдасмоустањудасеравноправно
носимосавећиномекипаулиги.Показало
седапослеуспешногпријемасервиса,ако
задржимо ту лопту можемо да одиграмо
врло квалитетно.Наравно,овамладаеки
патребајошдасеуиграваидођедопуне
форме, рекао је тренер Каприц који је у
нареднихнеколиконедељанаговестиотри
дочетирисусретасанајквалитетнијимеки
памаулиги,гдећеекипа„Срема“покушати
даизненадииостваридобаррезултат.
 Д. Мостар лић

ГЖОК „Срем“ Срем ска Митро ви ца  : ЖОК „Спар так“ Субо ти
ца  3:1 (15:25, 25:21, 25:18, 25:19)

ОК „Инђи ја“ Инђи ја – ОК „Уб“ Уб  0: 3 (19: 25, 18: 25, 16: 25)

Фудбалери„ИнђијеТојоТајерс“освојили
су значајна три бода у утакмици 15. кола
Прве лигеСрбије у којој су се састали са
екипом„Радничког“изНовогБеограда.Меч
језавршенрезултатом0:1,ајединиголна
утакмициизапобеду „зелено белих“по

стигаојеМијушкоБојовићу13.минуту.За
хваљујућибодовимаизовогсусрета,Фуд
балски клуб „Инђија Тојо Тајерс“ након 15
одиграних кола заузима четврту позицију
натабелиса25освојенихбодова.
 М.Ђ.
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МЕМО РИ ЈАЛ ВЕЛИ КА НА
ВОЈ ВО ДИ НЕ

Лаћа рач ким 
џуди сти ма
шест меда ља 

НаТрећеммеморијалномџудотурниру
великана Војводине одржаном прошлог
викендауНовомСаду,Џудоклуб„ЛСК“из
Лаћарканаступиојесадесеттакмичараи
освојиошестмедаља.Улаћарачкомклу
бузадовољнисуостваренимрезултатима
и сматрају да је ово велики успех.Првог
такмичарскогданаТамараКрстићосвоји
лаје1.местоизлатнумедаљу,Анастаси
јаПурешевић2.место,доксуДимитрије
Опачић,Страхиња Гргичевић и Катарина
Теодосић освојили 3. место. Другог так
мичарског дана наступала је Ивана Ата
рацкојајеосвојиладругоместоисребрну
медаљу.

СБК „РУ МА“

Че ти ри ме  да ље са 
Тро фе ја Бе о гра да
Чланови Савате бокс клуба „Рума“ су

освојилитризлатнеи бронзанумедаљу
наТрофејуБеоградауасо–саватеу,који
јеодржан29.октобрауСпортскомцентру
уОбреновцу.ЗлатојеотишлоурукеАна
стасијеИконићукатегоријидо65килогра
мауконкуренцијимлађе јуниорке,Марка
Видаковића у категорији  преко 85 кило
грамаусениорскојконкуренцијииДавида
Пила у категорији  преко 75 килограма у
кадетскојконкуренцији.
Бронзу јеосвојиоЛукаKурцињак,ука

тегорији  до 70кг у конкуренцији млађих
јуниора.
Пехар за најуспешнијег такмичара ме

ђу млађим јуниорима је освојила управо
РумљанкаАнастасијаИконићкојој јеово
изузетноуспешнагодина:освојилаједру
гоместонаПрвенствуЕвропе за јуниор
ке,првакињајеСрбијеиВојводине,каои
овогKУПаТрофејБеограданакојемје
наступилооко200такмичара.
 – Наступило је четири такмичара из

СБК„Рума“исвисуосвојилимедаље,од
тогачактризлатне.Тимесупоказалида
сеуспесинашихспортистанастављајуду
гинизгодинајерследећегодинеславимо
четрдесет година рада клуба, каже Мио
драгРакић,тренерСБК„Рума“.
АнастасијаИконић иМаркоВидаковић

сукатегорисаниспортистиистипендисти
РепубликеСрбије. С. Џа ку ла

ЖЕН СКА РУКОМЕТ НА СУПЕР Б ЛИГА 

Митро вач ке руко ме та ши це 
укњи жи ле вред ну побе ду

16. КОЛО MOZ ZART BET ПРВЕ ЛИГЕ СРБИ ЈЕ

„Рад нич ки” донео бод

ФК „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР“

Дебакл у Доњем Товар ни ку

ЖРК „Срем“ СМ – ЖРК „Топли ча нин“ Про ку пље 26:23 (12:6)
ЖРК „Срем“:МилицаШпољарић,Драга

наПетровић(2),ЈованаБлажић(4),Марија
Шерфези, Сара Црнобрња, Наташа Раду
ловић (4), Вања Ђулинац (1), Николина
Булатовић (6), Јана Васиљевић, Марина
Шпољарић, АндреаМијаиловић (6), Дуња
Ђоровић, Анастасија Дракула, Маја Скен
џић,НаташаДраговић,МаријаМитрић(3).
Тренери:СашаКојовићиДраганКрстић.

ЖРК „Топли ча нин“: Јована Драшко
вић,МилаСтанковић,НевенаБјелић,Јана
Милошевић (2), Ратка Шашић (4), Сара
Митић(1),АндријанаВаван,ЈанаМилоше
вић(4),МилицаТелечки(4),ОљаНиколић
(6),НиколинаАтанасковић,АњаТрифуно
вић(2),АнаШејић,ЛенаЗдравковић,Анђе
лаМиловановић,ЕваЈотић.Тренери:Бојан
ПроловићиВладимирЈанковић.
УшестомколуСуперБженскерукомет

нелигеСрбијеусуботу29.октобра2022.
годинеекипаЖРК„Срем“угостилаједруго
пласиранитимнатабели.Упрвомполувре
менуобеекипеигралесучврстоуодбрани
штопоказујеималибројпостигнутихпого

дака. Домаће играчице водиле су са два
до три гола разлике а осетнија предност
направљена је после 20 минута меча. До
крајапрвогполувременатапредностизно
силајешестголова.Удругомполувремену
далекодинамичнијаиградонелајеивише
погодака,алије„Срем“биоуконстантном
водству. Домаћа екипа ипак је показала
вишеснагеиосвојилавреднебодове.Тре
нутно суСремице четврте на табели са 7
освојенихбодова.Занајбољуиграчицуна
утакмици проглашена је Андреа Мијаило
вићизекипе„Срема“.
ТренерМитровчанкиСашаКојовићпри

јатно је изненађен издањем своје екипе
противгошћиизПрокупљакоједосаднису
забележилепораз.Нарочитојезадовољан
игром у првомполувремену, где је „Срем“
примио свега шест голова. Којовић сма
традајењеговаекипапротивфаворитаса
врхатабелеосвојиладвавеликабода,због
чега растерећено путују у Аду у нади да
ћепротив„ХаласЈожефа“поновитидобру
игруиостваритиновупобеду.

ГФК „Сло бо да“ Ужи це  ФК „Рад нич ки“ СМ 0:0

ФК „Сло бо да“ Доњи Товар ник ФК „Желе зни чар“ Инђи ја 3:0 

ГФК „Сло бо да“: Вукашиновић, Цветић,
Милекић(од71.мин.Рашковић),Ђукић(од
46. мин Т. Глишовић),Шушњар, Р. Глишо
вић, Голубовић (од 87. мин. Јовановић),
Ристић, Петровић, (од 46. мин. Јеремић),
Миличић (од 85. мин. Гајић, Станојевић.
Тренер:(безтренера).

ФК „Рад нич ки“:Драгићевић,Миодраго
вић,Ивић,Гајић (од62.мин.Пуис),Игња
товић,Петровић,Милинковић,(од62.мин.
Илић),Ђорђевић (од 75.мин. Ковачевић),
Илић,Грбовић,(од62.мин.С.Ковачевић),
Маринковић.Тренер:ДејанНиколић.
Жутикартони:Илић,Петровић(„Раднич

ки“),Ђукић,Миличић(„Слобода“)
Главнисудија:АлександарВукадиновић,

помоћници:Митић,Тодоровић

Фудбалери  „Радничког“  гостовали су
у недељу 30. октобра екипи „Слободе“
из Ужица . Пошто обе екипе имају при
ближан број бодова, победа би једнима и
другима значила учвршћивање у горњем
делу табеле. У првом полувремену није
виђеномногоприликаизузевшансеНико
ле Милинковића на асистенцију Стефана
ИлићаипокушајаглавомРадетаГлишови
ћа.Митровчанису унаставкумечаимали
неколико изгледних прилика а  најповољ
нија шанса указала се домаћину десе
так минута пре краја меча кад је лопта
МаркаЈеремићазаустављенанасамојгол
линији.Унаредномколу„Раднички“којије
тренутнодесетинатабелидочекујеимења
касаНовогБеограда. Д. М.

ФК „Сло бо да“: Петровић, Делић (од
78. Глишић), Кубуровић, Јосимов, Терзић,
Ђуричић7,5,Аћимовић7,Павловић(од78.
Јошић),Милинковић (од 31.Видић),Вуко
тић(од89.Лазаревић),Пилиповић.

ФК „Желе зни чар“: Петровић, Грковић
(од54.Суџум),Бубало (од54.Вучковић ),
Бранковић (од 62. Љубинковић), Весели
новић,Радишић,Бајић,Осман,Милојевић,
Трбовић,Шахурић.
Фудбалери „Слободе“ из Доњег Товар

ника приказали сумногоборбенију игруи
заслуженоосвојилисватрибодауутакми

ци12.колаВојвођанскелигеЈугкојусуоди
гралиусуботу,29.октобрапротивинђијског
„Железничара“. После дуела Радишића и
Вукотића у казненом простору „Железни
чара“,судијаМитровићоправданодосуђу
је пенал у 26. минуту меча, који Јосимов
претварауголза1:0.Покушавалисугости
да дођу до изједначења, али без успеха.
Пилиповићјеу53.минутусусретаповисио
предност„Слободе“на2:0.Трећиипослед
њиголвиђенјеу85.минуту,кадаВукотић
кажњава кикс Радишића и то је коначних
3:0заекипуизДоњегТоварника. М.Ђ.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

РЕПУБЛИКАСРБИЈА–АПВОЈВОДИНА,ОПШТИНАПЕЋИНЦИ–ОПШТИНСКАУПРАВА
Одељењезаурбанизамиимовинскоправнепослове

На основу  чланa 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09,81/09, 64/10УС, 24/11,
121/12,42/13УС,50/13УС,98/13УС,132/14,145/14,83/2018,31/2019,37/2019др.закон,9/2020и52/2021)ичлана88.
став2.Правилникаосадржини,начинуипоступкуизрадедокуменатапросторногиурбанистичкогпланирања(“Сл.
гласникРС“,бр.32/2019)

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА СА АР ХИ ТЕК ТОН СКОУР БА НИ СТИЧ КОМ

РАЗ РА ДОМ ЛО КА ЦИ ЈЕ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ СТА КЛО РЕ ЗАЧ КЕ РАД ЊЕ НА К.П. 3, 4/1 И 4/2 К.О. ОГАР

1.НаЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУИЗЛАЖЕСЕУрбанистички
пројекат са, архитектонскоурбанистичком разрадом
локацијезаизградњустаклорезачкерадњенак.п.3,
4/1и4/2К.О.Огар,којијеизрађенодстране``CORAX
INŽENJERING``, ПР Наташа Дошеновић, архитектон
скеделатности,НоваПазова,МајораГавриловића42.

2. Инвеститор израде Урбанистичког пројекта је Горан
Николић,ВељкаДугошевића173/16,Рума.

3. Позивају се сва заинтересована правна и физичка
лицадаизвршеувидуУрбанистичкипројекат,каоида
утокутрајања јавнепрезентациједоставесвојепри
медбеисугестијеуписаномобликуОдељењузаурба
низамиимовинскоправнепословеОпштинскеуправе

општине Пећинци, Пећинци, ул. Слободана Бајића
бр.5.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити
одржанаод2.до9.новембра2022.године,свакоград
ног дана од 9 до 14 часова.Место одржавања јавне
презентацијесупросторијеОпштинскеуправеопшти
неПећинци,собаброј7.,уПећинцима,ул.Слободана
Бајићабр.5.

5. Лице овлашћено за давање обавештења о садржају
јавнепрезентацијејеАлександраВучић.Подручјеобу
хваћено Урбанистичким пројектом налази се у КО
Огар, обухвата кп.бр. 3, 4/1 и 4/2 укупне површине
2321m2.

Је се ње
под вла че ње цр те

Тре ну так исти не
Дошлисмоидотренуткаистине.Игра

јусезадњаколауфудбалскимеврокупо
вима. У Лиги шампиона је остало још
неколиконедоумица.Свакакодајевест
године,амождаидеценије,даћеунока
утфазу проћи само једаншпански тим
– Реал Мадрид. Време доминације
шпанских клубова у Европи је изгледа
прошло,аглавниразлогјеновац.Енгле
зипокупишесвештоваља,док јеРеал
јединиуспеодазарадиловуодпрошло
сезонске титуле европског првака. Ови
остали су изгледа у дуговима до гуше.
Кризајеузеламаха.
Звезда и Партизан затварају јесењи

део европске авантуре у различитом
расположењу. И док се црно – бели с
правом надају проласку даље, комшије
ћеиматипакленотежакпосаоупослед
њемколу.
Партизан је поразом од Нице себи

закомпликовао ситуацију, али им је
довољанибодудуелусаСловацкому
Београду.
Садругестране,Звездаморададоби

јеМонакоугостимаакожелидаимасве
концеусвојимрукама.Тешко јевадити
се на гостовању уФранцуској и тога су
сви свесни. Али радује донекле добра
игра и победа над Трабзоном прошлог
четвртка.Постојиреалнаопцијаданаш
тим завршина задњемместу у групии
опростисеодЕвропевећсад,ајасноје
дасусвимаплановепокварилиМађари
који су одиграли сјајно и тренутно су

први у групи. А мислили су сви да ће
бититоповскомесо.

По ср ну ће
Овесезонеимамоприликудагледамо

Ливерпулкакавнисмовиделиускорије
време. Ред си муку муче у енглеском
првенствуинемогудасесаставе.Тре
нутносунасрединитабелеидоживели
су до сада више пораза него за целу
претходну сезону. Пораз од Лидса код
кућепрошлогвикендадодатнојеупалио
алармеиевидентноједанештодебело
нештимауекипи.
Нисмо навикли да видимо Јиргена

Клопакакокоментаришенеуспехесвоје
екипеизнедељеунедељу,алиНемацје
најмање крив за то што се дешава.
Повређеному је пола екипе, везни ред
практичнонепостоји,аутаквимуслови
ма,најбољииграчМоСалахбиваодсе
ченодостаткаекипе.Копрцасеомалени
Египћанин и успева спорадично да
подигнеекипу,али јасно једа јеуовом
моментупрактичносам.
Одлазак Манеа је, испоставило се,

велики ударац за тим. Клупа је попри
личнотанка,пајенемачкистручњакпри
морандаимпровизује.Какосаиграчима,
такоисатактиком.
Требарећида јеЛиверпул свих ових

година пословао поштено и транспа
рентно.Паресенисубесомучнотроши
лекаоуслучајунекихривалскихклубо
ва. То је нагласио и сам Клоп у једној
изјави, поткачивши Гвардиолу ињегову

казнену експедицију у коју су уложене
стотине милиона. Ал‘ слаба вајда од
тога.ОстајеЛигашампионакаоприлика
за евентуално спашавање сезоне.
Мождаодпролећабудемогледалионај
стариЛиверпул.

Пре у зи ма ње при ма та
Надметања у кошаркашкој Евролиги

увеликотрају.ИдоксеједнастранаБео
градарадује,другумучилетаргија.
Партизанје,каоиЗвезда,лошепочео

такмичење, али се знало да ће чета
Жељка Обрадовића у неком тренутку
упалити моторе и кренути да добија.
Тешко је замислити да ће црно – бели
губитимногомечева,посебнонадома
ћемтерену.Пунахаланасвакојутакми
цијевеликифактор.Поредтога,Жоцје
скоцкаосјајнуекипуиакоовесезонене
узмунеки трофеј, онда не треба нида
играјукошарку.
Њихов ривалски клуб је тек забеле

жио прву победу у Евролиги против
Бајерна. Радује пуна хала, али треба
имати у виду да Звезда има прилично
размажене навијаче, којима изгледа
само одговара термин петком увече.
Излазакнатекмупанаставакзајебанци
јеуграду.
Утомсегменту,Партизанихшије.Има

јаку базу кошаркашких навијача. Осете
сви да је коначно дошао тренутак да
преузмуприматодЗвезде,мадаостаје
дасмрдионосрамнонапуштањенацио
налногпрвенствапрошлесезоне.
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ГРАД СКИ БА ЗЕН „ПИН КИ“ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Но ва ге не ра ци ја бу ду ћих пли ва ча
ПодокриљемГрадскеуправезакулту

ру и спорт, а у сарадњи са Спортским
центром Пинки и градским базеном,
Спортски савез града већ пету годину
реализујепројекат „СремскаМитровица
–градбезнепливача“.Уоквируовогпро
јекта,децаизсеоскихсрединабесплат
но долазе на градски базен и пролазе
обуку,наконкојеполажупливачкииспит
ипостајуфункционалнипливачи.
– Циљ пројекта је да укључимо што

вишедецеуспорт,дапостануозбиљни
пливачиидаимајумогућностбезроди
тељских трошкова да науче да пливају.
Стручни рад и превоз су, такође, бес
платни,изјавиојеНемањаЦрнићсекре
тарСпортскогсавеза.
У петак, 28. октобра су малишани из

Јарка имали час пливања у трајању од
45минута и том приликом се одазвало
16ђака.
–ЗахвалнисмоГрадуСремскаМитро

вицакојијеизашаоусусретиовоггене
рацији, а надам се и да ће и будућим.
Ово је подстрек младимљудима да се
посветепливању,јерјетоважанспорти
заживотизаздрављедеце.Жељамије

дасеовајпројекатнастави.казаојеучи
тељЂорђеВукосављевићизЈарка.
Деца на часовима пливања уче не

самотехнику,већипонашањенаводи,
како је се не би плашили, а са њима
радестручналицаизСавеза.
–Накрајуобукеорганизујемополага

ње пливачког испита, који подразумева
скокуводусаивицебазенаинеопходно

једадетеисплива25метара,безијед
ногзастајањаихватањазаивицубазе
на.Тадасесматрадаједетефункциона
ланпливач,појаснилајеАнгелинаАној
чићВуковић, којаподучавадецуплива
њу.
Термини се одржавају сваког дана, а

ђацисесмењујупошколама. А. Д.
Фо то: Б. Т.

Школица пливања

ПЛИ ВАЧ КИ И ВАТЕР ПО ЛО КЛУБ „СРЕМ“

Стра хи њи не и Мате ји не меда ље
за исто риј ски успех

У суботу и недељу 29. и 30. октобра
2022.годинеодржанје43.Међународни
митингмладихпливача „Врачар“уБео
граду.Учествовало је20клубова,одно
сно283такмичараизтридржаве–Босне
иХерцеговине,МакедонијеиСрбије.
Првог такмичарског дана Пливачки и

ватерполо клуб „Срем“ наступио  је са
пет пливача. Историјски успех сремско
митровачкогклубаоствариојеСтрахиња
Дрмановић, дечак рођен 2011. године.
Страхиња је пливао четири дисципли
не–50метаракраул,100метаракраул,

50метараделфини100метараделфин,
освојивши све четири златне медаље.
Овајрезултатдовеогајенапрвоместо
свих пливача првог такмичарског дана,
одукупно104такмичараумушкојконку
ренцији.
Маратонац Матеја Видовић, рођен

2008. годинеостварујесвебољерезул
тате и на базенским такмичењима. У
дисциплини100метаралеђнозаузео је
четвртоместоаудисциплини100мета
рапрсноосвојиојесребрнумедаљу.
Најмлађа представница митровачког

клуба Мирна Љубисављевић, рођена
2013. године у дисциплини 50 метара
краул и 100метара краул поправила је
своје најбоље време и најавила да за
њу добри такмичарски дани тек дола
зе.АндрејМоцко, рођен 2010. године у
трцина100метаракраули100метара
мешовитотакођејепоправиосвојевре
ме.БошкоЂекић,рођен2012. годинеу
дисциплини50метаракраули100мета
ракраулзаузеојевисокочетвртоместо.
Бошкојепливаоина50метараделфин
стилом.

Рекор дер Стра хи ња Дрма но вић (дру ги с лева) Мате ја Видо вић
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Стан дард но поу зда на одбој ка ши ца Дуња Гра бић, од ове сезо не заме ник капи те на „Сре ма“, 
један је од сту бо ва прве поста ве митро вач ког супер ли га ша. Захва љу ју ћи кон ти ну и ра ном 
играч ком напрет ку могла би се испу ни ти жеља тален то ва не одбој ка ши це да у доглед но вре
ме дрес мла де репре зен та ци је заме ни дре сом свет ских прва ки ња  сени ор ске жен ске селек
ци је Срби је

ДУЊА ГРА БИЋ, ОДБОЈ КА ШИ ЦА ГЖОК „СРЕМ“
И МЛА ЂЕ СЕНИ ОР СКЕ РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ СРБИ ЈЕ

Тален то ва но „дете“
митро вач ке шко ле одбој ке

Митровачка публика уже
лела се суперлигашких
одбојкашких окршаја.

Тријумф одбојкашица „Срема“
прошлог викенда против гошћи
из суботичког „Спартака“ било
је премијерно домаће издање
реконструисане екипе „Сре
ма“ замишљене каодобарспој
младости и искуства. Уводне
утакмиценовесезонепоказале
судаиграирезултатСремица
и даље у доброј мери зависе
од младих, али и супелигашки
„прекаљених“ домаћих играчи
цапопутДуњеГрабићилиАне
Михајловић.
Стандардно поуздана Дуња

Грабићкојајепротеклихгодина
играланапозицијикоректорау
нову сезону ушла је на захтев
ном месту примача сервиса.
Као битан „шраф“ и једно од
„деце“митровачкешколеодбој
кепосталајезамениккапитена
своје екипе, што потврђује да
је Дуња не само својим игра
ма већ и огромном енергијом
коју размењује са саиграчи
цама један од стубова прве
поставе „Срема“. Талентова
на Митровчанка рођена 2003.
године током овог лета није
много одмарала с обзиром да
је као чланица репрезентације
Србије у конкуренцији млађих
сениорки учествовала најпре
на квалификационом турниру
у Убу, а потом и на Европском
првенству у Италији, одакле је
половином јула донела сребр
нумедаљу.Дуњакојајепрошла
сверепрезентативнеселекције,
у години када је српска сени
орска женска репрезентација
одбранила светску титулу, има
још већимотив да напредује и
по могућности, што пре обуче
дрес најквалитетније светске
екипе. Каже да врло емотивно
доживљава сваки успех репре
зентације Србије, не кријући
дајеисамазамишљалакакоу
националномдресупрославља
успех.
Скромна и лепо васпитана

девојка из митровачког „Орла“
уверена је да у овом спорту
можедојошсавршенијихигара.
Таленатиперспективу „Сремо
ве тројке“ често је истицала и
Мирјана Мусулин, досадашњи

тренер првог тима и селектор
кадетскерепрезентацијекоја је
тренутноуКиниињенповратак
очекујесеудругомделусезоне.
У осврту на почетак текуће

сезонеДуњапримећуједањена
екипаистручништабначелуса
НиколомКаприцемипореддве
битнепобеде јошувекрадена
достизањужељене и констант
неформе.Онаће којаћебити
неопходна,нарочитоунаступа
јућим сусретима са искусним и
снажним суперлигашким фаво
ритима.
–Имамоновумладуекипу у

којој су све играчице перспек
тивне и циљим је да у нашем
клубунапредују.„Хемија“утиму
јеодлична.Тренирамодвапута

дневно и желимо да обезбе
димо стабилну суперлигашку
позицију или средину табеле.
Наравно, знамо своје могућно
сти и уколико је могуће, воле
ли би смо да изненадимо неке
од екипа из самог одбојкашког
врха.Затосетрудимоиусвакој
утакмициидемонапобеду,каже
ДуњаГрабић.
Дуњин улазак у одбојкашке

водебио јепомногочемунео
чекиван.Поштојеранијекрену
лаушколу,већсашестгодина
нашла се пред одбојкашком
мрежом, највише заслугом
тадашњег наставника „Попови
ћеве“основнешколеитренера
СлободанаБобеСтојиљковића
који је данас председник град

скогженскогодбојкашкогклуба.
Боба јеочигледноуочиоДуњи
не предиспозиције и висину.
Позвао је тадашњу „првакињу“
да после школе дође на тре
нинг.Какосамакаже,оодбојка
шкомспортудотаданијезнала
ништа.Искрено,ни једандруги
спортнијејезанимаособзиром
да јеуборилачкојвештиниџиу
џици код тадашњег учитеља
АлександраАлимпијевићабила
прилично успешна. До звања
носиоца зеленог појаса пуних
пет година упоредо је тренира
ла оба спорта. Када је наслу
тила своју одбојкашку перспек
тиву „окренула“ се спорту са
лоптом и како сама каже, није
погрешила. Признаје да још

У пау зи про фе си о нал них оба ве за нађе се вре ме за опу ште ну шет њу и ужи ва ње: 
Дуња Гра бић у митро вач ком град ском пар ку
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увекволидапогледанекуборбу
издоменаборилачкихвештина.
–Изљубавипремаборилач

ком спорту можда сам отишла
напотпунодругустрану,уекип
ниспортукоменемаконтакта,
алисвакакодаимаборбености
иенергије.Каснијесумирекли
дасамкрозтеборбеитехнике
стекла спретност, окретност и
координацијукојесумипомогле
у одбојци, јер сам била заиста
висока за своје године и тре
бала ми је нека корекција коју
самдобилаусвомпрвомспор
ту,кажеДуња,којаје„брусећи“
таленат прошла све селекције
„Срема“ и пре неколико година
ушла је на списак првог тима,
иаконијеодмахзаиграла.
У међувремену је заврши

ла средњу медицинску школу
после које је на вишој школи
наставилашколовањезафизи

отерапеута. Још као основ
ца примећивали су је многи
стручњаци, па је у петом раз
реду уследио позив за одлазак
у „Црвену звезду“. Останак у
Митровицитадасепоказаокао
добра одлука. Како су одбојка
шкиврховињенпримарнициљ,
Дуњаћеовусезонусвакакопро
вестиуродномградуапотомје
могућ одлазак у другу средину
или иностранство, уколико ће
то допринети њеном одбојка
шкомразвоју.Кажедајетренут
нозадовољнаначиномстручног
рада и атмосфером у „Срему“.
У досадашњој каријери проме
нила је шест тренера и свако
је „уписао“ неку од заслуга за
њеноодбојкашкоумеће.Најви
ше тренингабило је у трогоди
шњемрадусатренеромВлади
миром Капришем који је екипу
„Срема“увеоуСуперлигу,алије

Дуњинсениорскинапредакнај
очигледнијиподстручномпали
цомМирјанеМусулин.
– Као да су нам се енергије

некако поклопиле, одлично се
разумемо и сарађујемо, рекла
јеДуња.
Натеренујевеликипрофеси

оналац,алииемотивац.Насвој
начин„преживљава“свакиосво
јениилиизгубљенипоен.
– Трудим се да, чак и онда

каднеидекакотреба,позитив
нуенергијупребацимнасаигра
чице.Наистиначиноневраћају
и мени, тако да једне другима
покривамо тренутне недостат
кеифункционишемокаоправи
тим.Уовоммоментукаопримач
сервиса осећам већу одговор
ност и трудимседаштобоље
увежбам игру на тој позицији,
кажевишеструко кориснаигра
чицаодкојесенасвакојутакми

циочекује десетдопетнаестак
поена,кажеДуња.
Увежбавању доброг пријема

сервиса на тренинзима пома
же и Дуњина нова саиграчица
МилицаЖивановићкојајегоди
намабиланајуспешнијисервер
лиге. Подршка родитеља игра
битну улогу у каријери, наро
чито младих спортиста. Дуњин
тата Горан редован је на утак
мицама „Срема“. Довољно је
„ватрен“и гласанда гаДуњаи
њенесаиграчицедоброчујуна
терену.Путујенамногагостова
ња.Углавномјепунразумевања
за Дуњину игру. Једино га као
осведоченог „звездаша“ поне
кад  изнервира лошије издање
или пораз против „Партизана“.
Мамаје,кажеДуњавеликитре
марошињене утакмице углав
номпратиодкуће.

Дејан Мостар лић

Дуња је пријатна, увек рас
положена и приступачна осо
бакоја јесвакуприликутоком
рада у клубу, репрезентацији
или у свом окружењу иско
ристила да створи нова при
јатељства. Младим људима
радо препоручује бављење
спортом управо због мноштва
пријатељстава, успомена али
и могућности да се упознају
многиградовиидржаве.Упау
зи професионалних спортских
обавеза Дуња Грабић стиже
дасадруштвомисаиграчица
ма попије кафу, изађе у град
или оде у опуштену шетњу.
Расположењеумедазависии
од резултата утакмице за коју
се екипа спрема читаве неде
ље.Нашусаговорницуињену
екипу одушевио је недавни
гест градоначелнице Срем
ске Митровице која је са сво
јим сарадницима приредила
пријем митровачких одбојка
шицау градској кући.Кажеда
после овог сусрета заједно са
саиграчицама осећа још већу
одговорност,узутисакдараде
великустварзаовајград.Дуња

намјеиспричалаиједнуинте
ресантнупричуотомекакосе
младиспортистинавикавајуда
постанубудуће„звезде“.Једна
девојчица–Митровчанка, која
тренираипратиодбојкупоже
лела је да за свој рођендан
видиДуњуињенесаиграчице.
Жељајојсеиспунила.
– Никад се нисам нашла

у таквој ситуацији, па сам и
сама имала трему како ће то
да изгледа. Ја сам се на том
рођендану појавила носећи
торту а девојчица се толико
одушевила, као да види „не
знамни јакога“.Мени јебило
мало чудно јер нисам никад
билаутојситуацији.Билисмо
нешто као „звезде вечери“. За
мене је то била велика и заи
ста лепа ствар. После смо се
сликалесатомдецомкојојсмо
миуствариспортскииодбојка
шки узори. У граду нас углав
номљудидобропознају,пасе
дешава да некад на улици на
наспокажупрстом,штојемени
свакако драго и симпатично,
каже талентована митровачка
суперлигашица.

Идол мла ђим гене ра ци ја ма

Дуњи не лоп те често су нере ши ва ениг ма
за про тив ни це са дру ге стра не мре же

КУГЛА ШИ „СРЕ МА“ 

Пора же ни од „Пади не“
Куглаши „Срема“ доживели су прошле

недељепоразодекипе„Долина“изПадине.
Меч јеупотпуностиприпаодомаћојекипи.
„Долина“јепоказалазаштојепрвопласира
наијединаекипабезпоразаудосадашњем
делу првенства. Меч за митровачку екипу
почелисуМаркоЕгићиМариоРужецки.За
екипугостијусунаступалиГарафијатМихал
иСабоВладко.МаркоЕгићјеодиграоузбу
дљив меч. Повео је резултатом 10, затим
и са 21. Ипак, у последњем сету Сабо је
срушио 150 чуњева и славио у овом дуе
лубољимрезултатомуукупномбројуобо
рених чуњева. Марио Ружецки је започео
мечнесигурноипоследвасетага језаме
ниоРаткоПавлић.Павлић јеузеодвасета

противнику,алијебодприпао„Долини“због
бољегрезултатауоборенимчуњевима.
Други блок су започели Лукач Борис и

Шкарин Радослав за „Срем“ и Бешка Вла
димириЈакабЖелиславза„Долину“.Борис
је добро започео меч и подизао ниво игре
како је меч одмицао.На крају, кад је било
инајбитније,издржаојепритисакпротивни
каиса550оборенихчуњеваосвојиободза
тим „Срема“.Шкарин је имаонештолоши
јеиздањеиуспео једаремизирау једном
сету. Остала три је изгубио. После другог
блока „Падина“ води 31. У трећем блоку,
поправљање укупног скора био је импера
тив гостију. Наступили су Бачевић Брани
славиКовачићПредрагза„Срем“иБалаж

Даниел и Гарафијат Жељко за „Долину“.
Такмичари„Срема“судоброигралиалису
домаћини остали концентрисани и са два
одлична резултата (Балаж 579, Гарафијат
582)доносеекипи„Падине“убедљивупобе
ду.КовачићПредрагјеимаоодличансетод
174обореначуњаиукупнирезултатод582
оборена чуња.И поред тога нијемогао да
парирарасположеномГарафијату.
Утакмица јепоказалада је„Долина“ква

литетнаекипа,нарочитонадомаћемтерену.
Екипи„Срема“остаједачекареваншипро
кажесвојквалитет.Оведвеекипесуседо
садпоказалекаоглавникандидатизависок
пласман.

Извор КК „Срем“


