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ИНЂИЈА

ОбележенДанослобођења
уПрвомсветскомрату

Општина Инђија обележила је 8.
новембар, Дан ослобођења у Првом
светском рату, када је српска војска
пре104године,послеголготестрада
њаодЦера,прекоКолубареиАлбани
је, преко херојског пробојаСолунског
фронта  стигла у српску Војводину
и уовај сремски град.ПоводомДана
ослобођења Инђије у Великом рату,
локална самоуправа организовала
је низ различитих активности. Најпре
суприпаднициПрвекопненебригаде
Војске Србије на шеталишту у ули
ци Војводе Степе промовисали војни
позивалиприказалиидеовојнеопре
ме.Тајдогађајнајвишеинтересовања
изазвао је код деце из Предшколске
установе „БошкоБуха“.Ученицисвих
инђијских основних школа имали су
прилику да разговарају са припадни
цимаВојскеСрбије,алиидауживају
у укусу војничког пасуља који је при
преман на лицу места. Припаднике
Прве копнене бригаде Војске Срби
је поздравио је председник општине
ИнђијаВладимирГакистакавшиколи

ки је значајВојскеСрбије,поготовоу
ситуацијиукојојседанасналазинаша
земља.
–ХвалаприпадницимаПрвекопне

небригадеВојскеСрбије који сунам
омогућили да се боље упознамо са
војним, часнимпозивом.Поистражи
вањима,ВојскаСрбијеуживанајвеће
поверење нашег народа. Данас смо
желели да прикажемо да је Војска
носећи стуб државе Србије, погото
воуовимтешкимвременимакадасе
суочавамосапроблемиманаКосовуи
Метохији.Каданашнародбранинаци
оналне и државне интересе. Нама је
сукоба и превишеи нежелимо више
никада да до њих дође, истакао је
Владимир Гак, председник општине
Инђијаидодао:
–Овојевеликипразникзанашград

ичеститамсуграђанима8.новембар,
Митровдан,данкада јесрпскавојска
ослободилаИнђијууПрвомсветском
рату.Великебиткепретходилесуовом
дану захваљујући којима је наш град
ослобођен.

Током обележавања 8. новембра,
Дана ослобођења општине Инђи
ја у Првом светском рату, делегације
општине,војскеиродољубивихудру
жењаположилисувенценаспомени
цимахероиниМилункиСавић, краљу
Петру I Карађорђевићу и краљици
МаријиКарађорђевић.Такође,одржа
најеисвечанаакадемијауКултурном
центру Инђија на којој су се бројним
гостимаобратилиЂорђеДимић,пред
седник Скупштине општине Инђија и
председник општине Владимир Гак
још једном истакавши важност свих
жртава начињених у прошлости како
бинашнародданасживеослободно.
На самом крају свечане академије,
ученициинђијскеГимназијеизвелису
представу „Лептир на бајонету“. Рад
ња представе хронолошки прати лик
сељакаизШумадије,ЈеротијаПавло
вића, ињеговедруговеи саборцеод
самог почетка рата. У представи су
приказани кључни моменти ратних
дешавања,борби,страхотарата,гол
готеипробоја. М.Ђ.

ПолагањевенацанаспоменикМилункиСавић

ПромоцијавојногпозивауцентруИнђијеСасвечанеакадемијеуКЦИнђија

МУЗИЧКИПРОГРАМ„ЧАЈУ8“

Почеојесењициклус
Нови, јесењи циклус

познатог музичког про
грама румског Културног
центра „Чај у 8“ започео
је2.новембраконцертом
двојице познатих гитари
ста Јована Михајлови
ћа и Вука Драгичевића.
Програм је настављен
9. новембра концертом
„Србија нас спаја“  кон
цертом соло песама за
глас и клавир, односно
наступом сопрана Аготе
ВиткаиКучераипијанист
кињеЈеленеСимоновић.
Ове две уметнице су

саставилесвојконцертни
програмодделаписаних
насрпском,алии језици
ма националних мањина
којеживеунашојземљи.
– Вечерас је публика

имала  прилику да чује
композиције, односно
соло песме композито
ра који представљају све
националне групације
којесемогунаћиуСрби
ји.МоглисудачујуСрбе,
Хрвате,Мађаре,Словаке,

Румуне,Бугаре,Македон
це,Гркетакодасмозаи
ста гледале да обухвати
моприпадникетихнација
којисустваралиукласич
ној музици. Пре сваког
извођења  смо говориле
и  неке занимљивости о

композиторума и самим
композицијама које је
потом публика могла да
чује, рекла је Агота Вит
каиКучера.
Она је додала да је

више пута наступала у
Руми, да је ту начинила

и своје прве професио
налнекоракесатамбура
шким оркестром „Бранко
Радичевић“, али и да је
сарађивала са професо
ром Борисом Черногубо
вимкојијеводиохор.

С.Џакула
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Немач ка не вра ћа добро том 
Председник Србије Александар

Вучић је, без и мало увијања,
саопштиодаНемачкаподржава

Приштину у њеним поступцима разу
лареногдеришта једногоддвајуопа
сних жаришта кризе у Европи. Вучић
је,разумесе,овоиранијезнаоалије
увекдипломатскиоколишиорачунају
ћи да ће несумњива и нескривена
немачкаподршкатакозванојРепубли
циКосовобитиограниченабардирект
нимнасиљемПриштиненадСрбима.
Нико не верује да му је стрпљење
пукло, већ је само увидеода снисхо
дљивостнедајеникакаврезултатида
је време именовати ствари правим
именом.
Требало је председнику много вре

мена да именује праву адресу при
штинскогослонцазаполитикупрогона
Срба са Косова.Додуше, он је поме
нуои срчанобританскоохрабривање
ПриштинепротивСрбанаКосову,али
ипоредтогаштоовајискомплексира
ни империјални патуљак може доста
зладананеседалекоодсвојихграни
цаидалекоодоправданогинтереса,
Срби су само немачку подршку При
штинидоживелиисадубокимразоча
рењем,исаизненађењемкојетоније.
Од Велике Британије се ничему
добромнисунадали,паништадобро
нисунидобили.
Србисусевећбилинавиклинадив

ну заблуду да је Хитлеров поход на
Европу,паинаСрбијууЕвропи,пато
лошки инцидент немачке политике
когаНемцисамисебинемогудаопро
сте. Хитлер, међутим, није окупио
некакву банду лудака и разбојника,
већјелегалнопобедионаизборимаи
мобилисао све потенцијале огромне
нацијезаполитичкоиекономскопоко
равање Европе. Аналитика Владими
раПутина,јединственапоразумевању
немачких прилика после Првог свет
ског рата, нашла је да су економске
приликеуНемачкојдалеветарулеђа
Хитлеровој странци. Наиме, Путин
каже да су победници у Првом свет
ском рату натоварили Немачкој, као
пораженој страни, тако високе ратне
репарације да се оне нису могле

отплаћивати без опасног осиромаши
вањанемачкихграђана.Терепараци
је,говориојеПутинпренеколикогоди
на,учинилесудагневовладаосиро
машенимНемцима,идасвојгласдају
Хитлеровојстранци.
Овакворазумевање,оволикоприја

тељства,Немцинеуживајуниодкога
другог уЕвропи.Па,ипак,невраћају
ПутинуиРусијиникаквомдобротомза
тако несебично разумевање њихове
историје.

Такође је тешко наћи политичара у
Европи који са толико политичког и
културолошког респекта говори о
НемачкојкаоштотоговориВучић,који
јесаневиђеноммарљивошћунавалио
да српску привреду ороди са немач
компривредом.
ЧимеНемцивраћајуВучићу.Враћају

му једнако као Путину – непријатељ
ствомипузајућомагресијомнаКосо
ву.
Вучићмождагрешиу једнојствари:

иакознаистину,ону јавномописива
њу немачко  српских односа не раз
дваја немачку спољну политику од
немачких привредника. Напротив, он

увек опомиње домаћу јавност на 80
хиљада запослених у немачкимфир
мама у Србији, па би могло да се
помислидасмодужнинемачкојдржа
ви што је послала привреднике у
Србију.
Можда је време да раздвојимо

немачке привреднике од немачке
политикепремаКосову.Наиме,немач
куполитикупремаКосовуводисличан
интерес,аконеисти,који јеуДругом
светскомратуодШиптараинемачких
нациста начинио савезнике. Немачке
привредникепакуСрбијудоводијеф
тинрускигасијефтина,аобразована,
раднаснага.
ДопустимодапостоједвеНемачке:

Немачкакојанеможедапрежалишто
Хитлер није победио, и Немачка која
не може да прежали што се Хитлер
међуњимародио.

Балканска мапа немачких саве
зника из Хитлеровог времена
скоро да се подудара са дана

шњом. Зар независност Хрватској
1991.годиненијебилаурученауправо
из Немачке, посебним трудом Ханса
ДитрихаГеншера,нацистичкогвојника
ичланаХитлерјунга,изарсеХрватска
није симболично захвалила Немцима
славном песмом  Данке, Дојчланд?
Зарданаснијеочигледноданемачка
политика сузбијања и закидања деј
тонскиховлашћењаРепубликесрпске
иденарукуБошњацима,савезницима
НемачкеуДругомсветскомрату?
 Осим преко гастарбајтера, Немци

немајуникаквевезесаШиптаримана
Косову.Нипо пореклународа,нипо
територији, ни по култури. Веза је
само по савезу у Другом светском
рату, толико важном за једну од оне
двеНамчкедасеонанедрженисоп
ственеполитичкефилозофијеоједној
државизаједнунацију,паАлбанцима
дајуидругудржаву!
Вучићево„откриће“кључногспонзо

раПриштиненијеникогаизненадило.
Чакјепроизвелоиизвесноолакшање,
незбогнадедаћесеспонзорзастиде
ти и устукнути, већ зато што му је и
стрпљивисрпскипредседникускратио
имепријатељаСрбије.
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Вучић можда гре ши у 
јед ној ства ри: иако зна 
исти ну, он у јав ном опи
си ва њу немач ко  срп
ских одно са не раз два ја 
немач ку спољ ну поли ти
ку од немач ких при вред
ни ка. Напро тив, он увек 
опо ми ње дома ћу јав ност 
на 80 хиља да запо сле них 
у немач ким фир ма ма у 
Срби ји, па би могло да се 
поми сли да смо дужни 
немач кој држа ви што је 
посла ла при вред ни ке у 
Срби ју

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ГРА ДА И ГРАД СКА СЛА ВА – МИТРОВ ДАН

Град који чува
тра ди ци ју и душу

Чиње ни це пока зу ју да смо цен тар при вре де у који дола зе 
вели ке ком па ни је, али се раз ви ја ју и мали бизни си, што резул
ти ра новим рад ним мести ма. Успе ва мо у томе зато што смо 
град кон ти ну и те та, на прво место ста вља мо потре бе гра да, а 
сва ко за собом оста вља добру осно ву, зато бих се захва ли ла и 
сво јим прет ход ни ци ма, рекла је гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић
ДанградаСремскаМитро

вица и градска слава –
Митровдан, обележени су
осмогновембра,премасвим
обичајимаитрадицији.Све
чаностјезапочетавечепре,
присуством представника
локалне самоуправе вечер
њем богослужењу, а наста
вљена на самМитровдан у
цркви Светог Димитрија.
Свету литургију служио је
епископ сремски Василије.
Верском, славском обреду

присуствовала је градона
челница Светлана Милова
новићсасвојимсарадници
ма,аокупиосеивеликиброј
верника.Тогаданаодржана
је и свечана седнице Скуп
штинеграда,накојојсубили
и представници митровач
ких јавних предузећа, уста
новаипривредника.Какоје
речено тога дана, сви они
заједно чине да Митровица
буде квалитетније место за
живот, свих својих грађана.

Окупљене је поздравила
градоначелница,алиипред
седникСкупштине.
– Чињенице показују да

смоцентарпривредеукоји
долазе велике компаније,
али се развијају и мали
бизниси, што резултира
новим радним местима.
Успевамо у томе зато што
смо град континуитета, на
прво место стављамо
потребе града, а свако за
собомостављадобруосно

ву,затобихсезахвалилаи
својим претходницима.
Желимодабудемомодеран
град, удобан заживот и да
истовремено сачувамо тра

Светлана Миловановић

Свечана седница 
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дицију и душу.Отворићемо
још једну индустријску зону
ијошдваауто–пута,каза
ла је Светлана Миловано
вић.
Свечана седница је при

ликадасесумирапретход
нагодинаиговориоплано
вима за будућност. Пред
седник Скупштине, Влади
мир Павловић, честитајући
свечанидан, говорио јеио
тојтеми.
– Чврсте темеље нам је

поставио Бранислав Неди
мовић,некадашњиградона
челник,којијеодговорноми
ефикасномлокалномсамо
управом, која је водила
рачунаосвакоминевстито
ру, домаћем и страном и у
свакој фази, од саме идеје
дауложеуСремскуМитро
вицу,пасведопочеткареа
лизацијеинвестиције,довео
дотогадаједанасунашем

граду незапосленост на
историјском минимуму од
3,5 одсто. То нису подаци
локалне самоуправе, већ
Националне службе за
запошљавање. Данас у
Сремској Митровици има
посла за сваког ко хоће да
ради,поручиојеПавловић.
Градска кућа тога дана

примилајеипријатељегра
да, односно представнике

градовапобратима,аупри
личен јеипригоданкултур
но – уметнички програм.
Хор „Сербика“ је отпевао
државнухимну „Божеправ
де“,априказанјеифилмо
прошлостиСремскеМитро
вице, која је након бројних
страдања постала модеран
иразвијенград.

А. Дра жић
Фото: Б. Туца ко вић

Владимир Павловић

Литијски опход око цркве

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.

Светом Архијерејском
литургијомусаборномхра
муСветогВеликомученика
Димитрија у уторак 8.
новембра прослављен је
празник овог славног све
титеља и заштитника
Сремске Митровице  који
се прославља као градска
слава.ТимповодомСветој
евхаристији коју је служио
Његово Преосвештенство
Епископ сремски Господин
Василије са свештенством
и свешетномонаштвом
присуствовали су много
бројнигостимеђукојимаи
градоначелница Светлана
Миловановић,заменикгра
доначелницеПетарСамар
џићипредседникСкупшти
неградаВладимирПавло
вић. Традиционално је
освећен и пререзан слав
ски колач и начињен је
литијски молитвени опход

око највећег митровачког
храма.
Његово Преосвештен

ствоЕпископВасилијепре
почеткаЛитургијеувеојеу
први црквенослужитељски
чинчтецабогословаДими
трија Николића а током
литургијског славља ипо
ђакон Милован Дерета
рукоположен је у ђаконски
чин.
ВладикаВасилијенадах

нуто је беседио о Светом
Димитрију и осталим зна
ниминезнаниммученици
маназивајући их „Божијим
светиоником и јединстве
ним цветовима Божије
баште“. Преосвећени је
подсетио на историјске
околности и збивања на
подручјуантичкогСирмију
ма где су од најранијих
дана успостављени култ и
подигнутихрамовиСветом

Синероту,  Анастасији и
Димитрију.
–Направимо једнувели

кушетњупораскошиБожи
јебаштеиуживајмоуњеној
лепоти.... Овде су мучени
ци а међу њима Свети
Димитрије имногиСирми
јумскимученици...Прибли
житесесвакомцветуутој
чудеснојбашти,уживајтеу
њенојлепотииопијајтесе
њеним мирисом, рекао је
владика позивајући верни
народдасеокренеизоби
љу врлина које су украс
свакогсветитеља.
Епископ Василије бесе

дио је о тешкоћама и иза
зовима савременог доба
позивајући српски и друге
народе да се клоне греха
којијеузроксвихсавреме
нихзалаиокренумолитви
Богуисветитељима.

Д. Мостар лић

Све том Архи је реј ском литур ги јом 
про сла вљен Митров дан
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Путем виртуелне платфор
ме, одржан је Сајам стручне
праксе за студенте који су
заинтересовани да стручну
праксуреализујуујавнојупра
виуакадемској2022/23.годи
ни.Студентисуималиприли
ку да сазнају више о понуди
готово 800места за праксу у
56органајавнеуправе.
Током Сајма студенти су

пратили презентације органа
и универзитета на виртуел
нимштандовимаиприсуство
вали тематским трибинама о
стручној пракси и запошља
вању у јавној управи, уз
директну комуникацију са
представницима органа и
универзитета.
Град Сремска Митровица

учествоваојенаСајмуструч
непраксенасвомвиртуелном
штанду,азаинтересованисту
денти имали су прилику да у
три термина испрате презен

тацију коју је представио
помоћник градоначелнице у
областиинвестицијаилокал
ног економског развоја Урош
Веселиновић.
Веселиновић је студенте

упознао са нашим градом
крозтриполучасовнаукључе

ња,краткимосвртомнаисто
ријскиразвојСремскеМитро
вице, као и представљањем
Митровице каква је данас
кроз њене потенцијале и
активности представника
локалнесамоуправе.
Како јерекаоВеселиновић,

студентисуималиприликуда
сеупознајусаосновнимначе
лима функционисања локал
несамоуправеидадобијусве
потребне информације. Град
јепрепознаодобрумогућност
да се намодеран начин при
ближистудентимаимладима
путем виртуелне платформе
коју је осмислило Министар
стводржавнеуправеилокал
несамоуправе.
–ГрадСремскаМитровица

је увек након завршетка про
грамастручнепраксеуспевао
даодаберенајбољекандида
те, који су сада део тима и
раде одговорне послове. Та
пракса ће се наставити и у
будућности, дајући шансу
младим људима да покажу
знање које су стекли на
факултетима, кроз искуство
којим ће се испрофилисати у
правепословнељуде,закљу
чиојеВеселиновић.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА НА САЈ МУ СТРУЧ НЕ ПРАК СЕ 

Потен ци ја ли гра да
пред ста вље ни студен ти ма

СЛЕ ДЕ ЋЕ НЕДЕ ЉЕ ДЕТАЉ НО ИСПИ РА ЊЕ ВОДО ВОД НЕ МРЕ ЖЕ

Одр жа ва ње ква ли те та
пија ће воде

Испи ра ње водо вод не мре же ће бити 
спро ве де но у сре ду 23. новем бра у вре
ме ну од 8 до 14 сати
Утокусуприпремезаиспи

рање цевовода којим се до
потрошача у јавном систему
водоснабдевања, допрема
вода за пиће, кажу у Јавно
комуналномпредузећу„Водо
вод“ у Сремској Митровици.
Реч је о редовним планира
ним активностима које се
предузимају са циљем да се
обезбедиодговарајућиквали
тетводезапићекакобионаи
даљебилапотпунобезбедна
за употребу. За митровачки
„Водовод“тојеједаноднајва
жнијих задатака до краја ове
календарске године. Извође
њерадовапланирасезасре
ду,23.новембар.
Превентивне мере којима

се вода за пиће штити од
евентуалних нечистоћа и
замућења, део су редовних
активноститокомгодине,пре
свега у склопу секцијског
испирањацевоводана краје
вима мреже. Овога пута, у

једномданутајпосаоћеобу
хватитицелокупнумрежукоја
једугаблизу400километара.
Познатоједајенашадистри
бутивнамрежавеомастараи
да то у погледу одржавања
представљавеликипроблем.
Испирањемреже језбогтога
веомаважно,какобисевода
ослободила примеса нечи
стоћа, односно хидроксида
гвожђа и мангана, а који се
временом таложе на дну
цеви. Услед промене прити
ска у цевоводу, те нечистоће
могу да проузрокују замуће
њеводе,нарочитоуситуаци
јама због којих је неопходно
затварање линије водоснаб
девања. Планирани радови
наиспирањуцевоводадопри
нећеодржавањуздравствене
исправности воде, у складу
са важећим Правилником о
хигијенској исправности воде
запиће,акоја јенаподручју
града Сремска Митровица и

даље једна од најбољих у
нашојземљи.
Испирање водоводне мре

жећебитиспроведеноусре
ду23.новембраувременуод
8 до 14 сати. У том периоду
сви потрошачи, прикључени
на јавни систем водоснабде
вањауСремскојМитровиции
17 насељених места остаће
безводе.

Неопходноједапотрошачи
претходно припреме залихе
водезапићеиосновнепотре
бе.Наконзавршеткарадоваи
поновног успостављања
водоснабдевања може да
дођедозамућењаводе,па је
потребно испустити воду из
славине, до појаве чисте
воде.

Љ. Ј.

Испи ра ње воде
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У првој фази биће заса ђе но 1.669 сад ни ца, а све укуп но 2.008. Тај број је ода бран 
јер је Срем ска Митро ви ца упра во 2008. годи не доби ла ста тус гра да

ПОЧЕ ЛА ВЕЛИ КА АКЦИ ЈА САД ЊЕ ДРВЕ ЋА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Фор ми ра ње зеле ног
прсте на око гра да
Учетвртак,десетогновем

бра,започетајевеликаакци
ја садњедрвећауСремској
Митровици. Циљ је форми
рање такозваног зеленог
прстена око града, које ће
унапредити квалитет вазду
ха.Озелењавање језапоче
тоодраднезоне„Језеро“,на
Јарачком путу. Симболично
сузаједничкимснагамадрво
засадили представници
Министарства заштите
животне средине и локалне
самоуправе, који су и парт
неринаовомпројекту.
–Оваакцијајевеомазна

чајна за становнике читаве
Србије, с обзиром на то да
министарство преко конкур
са,каоједнеодмеразауна
пређење квалитетаваздуха,
допринеће и појединачно
јединицамалокалнихсамоу
права,анаравноиграђани
ма. Ове године су средства
добиле четрдесет и три
локалне самоуправе и само
уовојсезонибићезасађено
педесет хиљада садница,
изјавила је Сара Павков из
Министарства за заштиту
животнесредине.
Зеленипојасунадлежном

комуналном предузећу, које
изводи садњу, називају и
зеленим штитом од аероза
гађења. На тај начин, кажу
још и да ће се унапредити
градскамикроклима,раздва
јајући индустријску зону и
саобраћајницеоднасеља.
–Једнодрвоможезагоди

нуданадаупијечетириипо
килограма полутаната из

ваздуха, а ослободи 145
килограма кисеоника. Изу
зетно је значајан и одабир
врстасадница.Јавор је јед
наодврстадрвећакојаеми
тује фитонциде, односно
честице које уништавају
микроорганизаме из вазду
ха. Ова врста садница,
поред четинара ће бити и
најбројнија у формирању
зеленог појас, изјавила је
председница Зелене одбор
ничке групе Тамара Милко
вић.
Упрвојфазибићезасађе

но1669садница,асвеукуп
но2008.Тајброј јеодабран
јер је Сремска Митровица
управо2008. годинедобила
статусграда.
– Сремска Митровица се

претходних година највише
бавиларазвојемпривредеи
обезбеђивањем радних
места,асада једошловре
ме да пређемо на виши
ниво. Реализујемо велику
садњу,овогпутаторадимоу
договору са струком, Мини
старствомзазаштитуживот
не средине. Резултат неће
изостати,каоштосузелене
оазе Градски парк, Спомен
гробљеилипарк кодАтлет
ског стадиона и красе наш
град,такоћеиовесаднице
красити град генерацијама
коједолазе,поручиојепред
седникмитровачкеСкупшти
неВладимирПавловић.
Поред јавора саде се и

граб, бреза, липа и више
врстачетинара. А Дра жић

Фото: Б Туца ко вић
Почетак велике садње дрвећа

МЕРА ЕНЕР ГЕТ СКЕ САНА ЦИ ЈЕ У ИНЂИЈИ

Рас пи сан јав ни кон курс
На основу Одлуке Општинског

већа општинеИнђија која је донета
напоследњемзаседању,расписанје
Јавни конкурс који се односи на
суфинансирање мера енергетске
санације, породичних кућа, станова
истамбенихзграда.Мересеодносе

на унапређење термичког омотача,
термотехничкихинсталацијаиуград
њусоларнихколекторазацентралну
припрему потрошне топле воде на
територији општине Инђија.  Јавни
конкурстрајеод8.до30.новембра
2022. године. Сва неопходна доку

ментација доступна је на званичној
web презентацији Општине Инђија
www.indjija.net,асвеинформацијеу
вези Јавног конкурса контактом
путем електронске адресе: energet
skaefikasnost@indjija.rs.

М. Ђ.
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ДАН ОПШТИ НЕ ИРИГ

При ли ка да се суми ра
ура ђе но и награ де заслу жни
колек ти ви и поје дин ци

Пове љу Општи не Ириг је добио Дом здра вља, за вели ку пожр тво ва ност и пре да
ност у бор би про тив виру са COVID19 као и за очу ва ње јав ног здра вља. Захвал ни ца 
Општи не Ириг за 2022. годи ну уру че на је Црве ном крсту Ириг за пру жа ње помо ћи 
дру штве ној зајед ни ци кроз хума ни тар не акци је и дона ци је
ДанОпштинеИриг,13.новембар,обе

лежен је одржавањем свечане скуп
штинске седнице у простору Српске
читаонице. После интонирање химне,
одборницима и гостима се обратио
председник Општине Тихомир Стојако
вић који је подсетио на све урађено у
периодуодпрошлогновембра.
Какоби сеиришкаопштина успешно

развијала потребна су и планска доку
мента,пасутако,прекоЗаводазаурба
низам,донетибројнипланови,
измена просторног плана општине,

плангенералнерегулацијеВрдника,као
планови детаљне регулације за више
местауциљуразвојатуризма.

Радилосеинапобољшањуводоснаб
девања, урађени су бунари у Иригу у
вредности скоро 11 милиона динара,
бунарЈазак, каоитехничкадокумента
цијазановебунаре.
–Достасмоурадилинасаобраћајној

инфраструктури у нашој општини, неке
путевесморадилизаједносаЈП„Путе
ви Србије“. То је 15 километара пута
ИригВрдник,петипокилометарапута
ИригНерадин,путЈазакМалаРемета
удужиниодпеткилометара.Тујеипут
ВеликаРеметадоизвораУбавацчијаје
дужинакилометар.Комплетнојеревита
лизован и Гребенски пут у делу кроз
иришкуопштину,анајвећирадовисуна

Фрушкогорском коридору, изузетно зна
чајном за иришку општину. У току је и
велики пројекат асфалтирања улица у
вишенасељенихместачијајевредност
140милионадинара,истакаојеТихомир
Стојаковић.
Онједодаоидасузначајнаулагања

билаупољопривредуиатарскепутеве,
социјалну заштиту, реновирање објека
тамеснихзаједницаусвимселима,тако
да је тај посао остао да се уради још
само у Крушедол селу. Улагало се и у
школе и Дом здравља, а ученици до
четвртогразредасуовегодинепрвипут
добилисвибесплатнеуџбенике.
Свечаној седници СО Ириг је прису

ствовао Игор Мировић, председник
Покрајинскевладе.Мировић једобиои
посебнузахвалницууправозбогзначај
непомоћиПокрајинскевладеубројним
пројектима,алиисвогличногангажова
њаипомоћиунапоримаиришкеопшти
не,посебноусферипутногсаобраћајаи
развојатуризма.
ОнјеИрижанимачеститаоДанопшти

не и истакао да је Покрајинска влада
увектудапомогнекакобисереализо

ЗахвалницаОпштинеИригиновчана
награда, у износу од 50.000 динара је
урученаседамнаестогодишњемФилипу
ЈовановићуизКрушедолСела,запока
зануизузетнухрабростиприбраносту
избегавању трагедије на путу Ириг 

Рума. Наиме, он је 8. септембра, као
путник у аутобусу, наконшто је возачу
изненада позлило, реаговао на време,
преузеокомандунадвозиломизауста
виоаутобуссапутницимаитакоизбе
гаонесрећуиспасаоживотељуди.

Захвал ни ца Фили пу Јова но ви ћу

Награ ђе ни за Дан општи не
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вали значајни планови и тако ће бити,
кадајеИригупитању,иубудуће.
–МалочассмоуУлициНиколеТесле

обишлирадовекојисеизводенесамоу
Иригу,негоиусвимнасељениммести
ма,нареконстрижукцијиулица,помогли
смо и када је реч о другим важним
пословиманатериторијиОпштинеИриг.
То је мала општина, а то некада може
бити и верујем да ће то у будућности
бити, њена срећа. Крајње конкретно,
нареднегодинећемоприступитиизград
њипречистачаотпаднихводанатерито
рији иришке општине, наставићемо са
улагањемулокалну путну инфраструк
туру,промовисаћемоипомагатистареи
новетуристичкеразвојнеманифестаци
је које треба да доведу много туриста,
истакаојеМировић.
Онједодаодасеодпочеткабориои

изборио за реализацију овог великог
инфраструктурногпројекта, чија јереа
лизација у току, а то је Фрушкогорски
коридор.
–Тајпосаоседанасрадиизадведо

тригодинећемосаобраћајизместитииз
овогместаиутомтренуткуИригћекре
нутиуновуфазуразвоја.Тадаћебројни
туристиизцелогсветадолазитинесамо
уВрдник,већиуИригидруганасељена
места,остављатиовдесвојновац,ами
ћемо бити ту да помажемо оне који
данасвреднорадедабиИригбиомного
развијенијаиуспешнијаопштина,пору
чио је председник Покрајинске владе
ИгорМировић.
Наовој свечаној седниципредседник

Тихомир Стојаковић је потом уручио
признања заслужним колективима и
појединцимазаову годинуи то јепрви
пут да су се ова признања доделила
поводомДанаопштине.
ПовељуОпштинеИриг је добиоДом

здравља, за велику пожртвованост и
преданост у борби против вируса
COVID19каоизаочувањејавногздра
вља.ЗахвалницаОпштинеИригза2022.
годинуурученајеЦрвеномкрстуИригза
пружање помоћи друштвеној заједници
крозхуманитарнеакцијеидонације.
–Упротекледвепандемијске године

писаласеисторија.Страх,неизвесност,
стотинемилионаоболелих...Цеосветје
стаоуужасукојигајеснашао.Уложено

јемноготрудаижртведасеИрижанине
постидењиховогДомаздрављаиљуди
којирадеуњему.ОваПовељанамсве
дочидасмоиспунилиочекивањанаших
суграђана, да смо лечили, штитили и
утешили и показали се достојним слу
жбе за коју смобилипозвани, рекао је
дрНебојшаАцин,директорДомаздра
вља.
–ОванаградаОпштинеИригјевели

копризнањезанашуорганизацију,ато
је, пре свега, признање за све наше
волонтере који су годинама, из генера
цијеугенерацију,континуираноспрово
дили низ хуманитарних активности
усмеренихдасепомогнеонима којима
је помоћ најпотребнија. Захваљујемо
нашојлокалној самоуправи која је пре
позналатајрадисигурнисмодаћемои
у наредном периоду бити организација
којајеспремнадаодговоринасвеиза
зовекојисепоставепреднас,истакаоје
Бобан Ћирић, секретар Црвеног крста
Ириг.
У уметничкомпрограму су наступили

глумац Лепомир Ивковић и оперски
певач Милош Радовић уз клавирску
пратњуАлександраРадовића.
Подсетимо, новим Статутом иришке

општине који је усвојен у марту 2019.
године, пореддругихновина, одређено
је да се 13. новембар обележава као
Дан општине. Наиме, 13. новембра
1918. године,дакле58данапопробоју
Солунског фронта, у Ириг је ушао 9.
пешадијски пук српске војске и тада је
ИригослобођенуПрвомсветскомрату.
УВеликомратусрпскавојскајеподнела
највећужртву,апогинулојевишеод1,2
милионаграђанаСрбије.
Ирижани су у овом ослободилачком

рату дали свој допринос активним уче
шћемкаодобровољцинастранисрпске
армије. Општина Ириг са својих сада
шњих12 насељенихместа, укључујући
ту и место Ириг, дала је најмање 154
добровољаца,штобораца,штонебора
ца,докјесамИригдао54српскадобро
вољца, мада коначан број никада није
тачноутврђен. Сми ља Џаку ла

Тихо мир Сто ја ко вић и Игор Миро вић

Дан општи не Ириг
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АСФАЛ ТИ РА ЊЕ УЛИ ЦА У ИРИ ШКОЈ ОПШТИ НИ: ИГОР МИРО ВИЋ ОБИ ШАО РАДО ВЕ 
У УЛИ ЦИ НИКО ЛЕ ТЕСЛЕ

Нови кон цепт раз во ја Ири га
Жели мо да помог не мо 
Ириг, као нека да недо

вољ но раз ви је ну, а данас 
општи ну која ће након 

вели ких инфра струк тур
них радо ва и након вели
ких зајед нич ких пла но ва 

које има мо са Вла дом 
Репу бли ке Срби је, бити 

веру јем, јед на од нај леп
ших, нај у ре ђе ни јих и 
општи на са нај ве ћим 

потен ци ја лом, не само у 
Сре му, већ и у чита вој 

Вој во ди ни, рекао је Игор 
Миро вић

Уиришкојопштини јеутокуреализа
ција свакако највећег пројекта у овој
години,ато јеревитализацијаколовоза
уулицамаунеколиконасељенихместа
уовојопштини.Речјео14улицакојесе
асфалтирају у седамнасељенихместа:
Иригу, Врднику, Ривици, Малој Ремети,
Нерадину, Гргетегу и Крушедол селу.
Вредностпројектаје140милионадина
ра100милионаједобијеноодУправе
за капиталнаулагањаВојводине,док је
40милионадинараобезбедилалокална
самоуправа.
Председник Покрајинске владе Игор

Мировићје14.новембра,сачелницима
иришкеопштине,обишаорадовеуУли
циНиколеТеслеуИригу.

– Желимо да помогнемо Ириг, као
некада недовољно развијену, а данас
општину која ће након великих инфра
структурних радова и након великих
заједничкихплановакојеимамосаВла
дом Републике Србије, бити верујем,
једна од најлепших, најуређенијих и
општина са највећим потенцијалом, не
самоуСрему,већиучитавојВојводини.
Увериосамседаизвођачирадепрема
плану, а наставићемо са овим важим
послом реконструкције саобраћајница,
штозначибољиквалитетживотазасве
грађане,истакаојеИгорМировић.

Он је додао да је, на путу ка Иригу,
видеоирадовенаФрушкогорскомкори
дору,којићекадасезаврши,значитии
једанновипочетакзаовумалуопштину.
 – Моћи ћемо да иришку општину и

Иригпоставимоуједанновиплан,нови
начинразмишљања,новисистемразво
јакрозтуризам,угоститељство,крозвер
ски туризам, културне садржаје, дакле
крозједанновиконцептразвоја.Иригће
наредних година имати прилику да, не
самоизпокрајинскихвећииздржавних
фондова, повуче значајна финансијска
средства.Мисмозаминулихшестгоди
науложиливишеод800милионадина
ра ,изградилисмоГребенскипут,сани
ралиобјектеукојимасеналазеиришка
децаимного тогадругог, помагаћемои
наредних година и мислим да ће Ириг
битиједнаоднајлепшихинајуређенијих
општинауВојводини,указаојеМировић.
Он једодаодаИригимапотенцијале

дапостане једнатуристичкаи културна
оазасастарим,алииновимманифеста
цијама које ће се даље подржавати и
промовисати.
–ЈабихсезахвалиодиректоруУправе

за капитална улагања и покрајинском
премијеруИгоруМировићуштосуобез
бедилисредствазаоверадовеинадамо
се да ћемо овај тренд наставити и у
наредним годинама.Трудили смо седа
некеулицеасфалтирамоускоросваком
однашихнасељенихместа, а тамо где
нисмо гледаћемо да то исто урадимо
следеће године. Поред квалитетнијег
живота грађана и боље саобраћајне
инфраструктуре,овоћесвакакоунапре
дити туристичку понуду наше општине,
рекао је Тихомир Стојаковић, председ
никиришкеопштине.

С. Џаку ла

Тихо мир Сто ја ко вић и Игор Миро вић

Радо ви у Ули ци Нико ле Тесле у Ири гу
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Јед но крат на помоћ нај у гро же ни ји ма
за набав ку енер ге на та
Уиришкојопштини500социјалнонај

угроженијих породица добиће једно
кратнуновчанупомоћод10.000динара
ради обезбеђивања енергената за ову
грејну сезону, зашта је укупнообезбе
ђено пет милиона динара. Центар за
социјалнирадуИригу једонеоодлуку
којомсурегулисаниуслови,корисници,
критеријуми и начин доделе ове помо
ћи.
Корисницисудомаћинстванатерито

ријииришкеопштине,аправонадоде
лу те помоћи утврђује Комисија коју је
образоваоЦентарзасоцијалнирад.
Условисудаукупнамесечниприходи

ипримањаподомаћинствунепрелазе

36.000 динара, број чланова домаћин
ства,а кодпољопривреднихпензионе
радаимајуземљедоједногхектара.
На основу ове одлуке расписан је и

јавни позив који је био отворен до 6.
новембра.ПозакључењупозиваКоми
сијаћепреиспитатисвеподнетезахте
ве и одредити оне који су остварили
право на ову једнократну новчану
помоћ.
Сви они који добију решење о испу

њеним условима за добијање помоћи,
средства ће добити уплатом на свој
текућирачунилићеихмоћиподићина
благајни Центра за социјални рад у
Иригу. С. Џаку ла

Центар за социјални рад Ириг

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТׅ“

Добар рад награ ђен
број ним при зна њи ма

На последњој седници СО Ириг,
одборницисуусвојилиизвештајораду,
као и план радаДУ „Дечија радост“ о
чемујеговориладиректоркаовеуста
нове Јелена Видановић. У претходној
радној години у „Дечијој радости“ је
било 18 васпитно образовних група
којејепохађалооко320деце.Уобјек
тимауИригуиВрдникујебило13гру
па,апетуосталимнасељениммести
ма.
– У тим подручним одељењима су

билемалегрупекојејевећинуфинан
сирала општина Ириг, управо због
мањегбројадеце.Оноштојезначајно
поменутизапретхноднугодинујереа
лизација различитих образовних про
јектаускладусановимосновамапро

грамапредшколскогваспитањаиобра
зовања.Тусуипројектикојисереали
зујуусарадњисародитељимаилокал
ном заједницом, али и основним и
средњом школом и Српском читаони
цом,указалаједиректоркаВидановић.
Потписанјеиспоразумосарадњиса

ФондацијомНовакЂоковићзапотребе
отварањаЦентразародитељеуобјек
ту„Вила“уВрднику,гдејеодржандру
ги циклус програма „Подршка непер
фекција и унапређење родитељских
компетенција“.
– За наш укупан рад и залагање су

добијене и награде  за реализацију
програма„Зачистијеизеленијешколе
уВојводини“,тосуеколошкипрограми
којисереализујувећдесетакгодинау

нашој установи, потом награда Ново
садског сајма образовања, награда
„Луча“занашегваспитачаЂорђаОро
лицкогисвакаконајпрестижнијанагра
да, а то је Светосавска награда коју
додељује Министарство просвете,
истаклаједиректоркаВидановић.
И у овој радној години ДУ „Дечија

радост“радиуоквиру18формираних
васпитнообразовнихгрупа13уобјек
тима „Чаролија“ и „Вила“ и пет у под
ручним одељењима. Локална самоу
праваизарадну22./23.годинуфинан
сира мале групе у подручним одеље
њима.Уустановиимаукупно42запо
слених,анајвише,њих31јеангажова
ноуоквируваспитнообразовнограда.

С. Џаку ла

Јеле на Вида но вић Обје кат Вила у Врд ни ку
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ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА СПОРТ И ОМЛА ДИ НУ ДАНЕ БАСТА ПОСЕ ТИО
ОПШТИ НУ ПЕЋИН ЦИ

Зајед нич ким сна га ма
до нових ула га ња у спорт
Покрајински секретар за

спортиомладинуДанеБаста
посетиоје8.новембраопшти
нуПећинци, где јеимаорад
нисастанаксапредседником
општине Синишом Ђокићем
на тему даљих улагања у
спортиспортскуинфраструк
туру, као и функционисања
Спортског Савеза „Развој
спортова“ и Канцеларије за
младе.
– У наредном периоду нас

очекује пуно новина. Покра
јински секретаријат за спорт
и омладину ће у наредном
периоду сигурно бити добар
партнер Општини Пећинци.
Заједничким снагама ћемо
радити на улагањима што
у омладину, што у спортску
инфраструктуру,штоуспорт
скеклубове,изјавиојеБаста.
Он је најавио да ће почет

ком наредне године Покра
јински секретаријат на чијем
јечелуотворитиновеконкур
се и додао да очекује да се
Општина Пећинци појави на
том конкурсу са добрим про
јектима.
ПредседникЂокић је иста

као да је подршка Покрајин
ског секретаријата изузетно
значајна за даље унапређе
њеусловазаразвојспортау

пећиначкојопштини.
– Са покрајинским секре

таром смо се договорили да
у наредном периоду одре
димо основне смернице и
приоритете кадасуупитању
инвестиције у спорт и да, у
складу са тим смерницама,
припремимопројектесакоји

маћемоаплициратизасред
стванаконкурсуПокрајинског
секретаријата. Верујем да
захваљујући њиховој подр
шци можемо током наредне
годинеућиуинвестицијекоји
маћемозначајноунапредити
спортску инфраструктуру на
нашојтериторијиисамимтим

побољшати услове за младе
људе који желе да се баве
спортом, истакао је председ
никЂокић.
Састанку је присуствовао

и секретар Спортског саве
за „Развој спортова“ Милан
Ђокић.

С.  Ђ.

Дане Баста и Синиша Ђокић

КЛУ Б ГРА ДО ВА И ОПШТИ НА СА ПОВОЉ НИМ ПОСЛОВ НИМ ОКРУ ЖЕ ЊЕМ

Пећи нач ка упра ва по мери при вре де
На седници Клуба градова и

општинасаповољнимпословним
окружењем (BFCклуб),одржаној
7. новембра, помоћница мини
стразадржавнууправуилокалну
самоуправу,МаринаДражић,уру
чила је BFC SEE сертификате
представницима Новог Сада,
РумеиПећинаца,каопотврдуда
пружајууслугепонајвишимстан
дардима. Она је рекла да је
њихов циљ да успоставе управу
по мери привреде,што је и кон
цептBFCSEEцертификације.
–Доказколикоценимоовајкон

цепт је тај што на конкурсима
Министарствакадаимамослучај
два кандидата са истим бројем
бодова,предностдобијајуопшти
некојеимајуцертификат,реклаје
Дражић.
Уимепећиначкелокалнесамо

управе сертификат је примио
заменик председника општине

ЗоранВојкић,којијеоцениодаје
овајцертификат јошједнапотвр
да колико је општина Пећинци
напредовала у стварању повољ
ногпривредногокружењанасво
јој територији, о чему сведоче и
бројнизадовољниинвеститории
једна од најразвијенијих инду
стријскихзонаурегиону.
BFCКлубокупља25градоваи

општинауСрбијикојесууспешно
прошлепрограмBFCSEEилисе
налазеупроцесусертификације,
сациљемдазаједнораденауна
пређењу услова пословања на
локалу.
УСрбијитренутно10локалних

самоуправаимаважећиBFCSEE
цертификат,аупетземаљареги
она(Србија,Хрватска,БиХ,Црна
ГораиСевернаМакедонија)укуп
но 44, док је кроз процес серти
фикације прошло више од 100
градоваиопштина. С. Ђ.

Уручење цертификата Зорану Војкићу
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МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У АКСЕН ТИ ЈЕ ВОМ КУЋЕР КУ 

Куће рак у Сре му

Туристичка организација општине
Пећинци и Удружење грађана ОГАРни
зација, у сарадњи са Удружењем жена
„Огарчанке“иОШ„СлободанБајићПаја“
из Огара, организовали су 8. новембра
манифестацију „КућеракуСрему“удво
риштуетнокућеАксентијевкућерак,коју
је финансирао Покрајински секретари
јат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство.
Како нам је реклаЉубица Бошковић,

директоркапећиначкеТуристичкеоргани
зације,токомманифестацијеодржанесу
ирадионицесаогарскимосновцимакоје
субилезабавногиедукативног каракте
ра.
– Надамо се да ће ова манифеста

ција у наредним годинама, кроз бројне
едукативне радионице допринети чува
њу и неговању старих заната и вешти
на као нематеријалне баштине Срема,
алиидопринетипромоцијиАксентијевог

кућерка,каоједногоднајзначајнијихтури
стичких локалитета на територији наше
општине,рекланамјеБошковић,инагла
сила да је организација манифестације
билазаједничкиподухватвишечинилаца
на локалу, који су, сваки из свог домена
радаи интересовања, допринели квали
тетуиразноврсностисадржаја.
Председница Удружења ОГАРнизаци

јаиетнологДушанкаСтанковићкажеда
суоваквеманифестациједобраприлика
занеговањеипромоцијународноггради
тељства,алиизаупознавањенајмлађих
саспоменичкимнаслеђемкрајаизнача
јемњеговогодржавањаичувања.
Две радионице посебно су биле инте

ресантне деци. Етнолог конзерватор
Републичкогзаводазазаштитуспомени
какултуреизБеоградаМаријаДрагишић
одржалајерадионицусаблатниммалте
рима,токомкојесусвизаједнопоправља
ли пукотине на земљаном поду у кући,

докједемонстрацијураданагрнчарском
колуодржалаБојанаБојанић,примењени
мастеруметникизБеограда,итимепри
сутнеупозналасатехникамаобликовања
различитихпредмета,алатом,употребом
грнчаријеупрошлостиињенојсавреме
нојприменииупотребнојвредности.
Уоквируманифестацијепостављенаје

иизложбаОсобе саинвалидитетом које
су мењале свет, коју је отворила Биља
на Јовичић, директоркаЦентра за соци
јалнирадПећинци, амеђупосетиоцима
манифестацијебиласуидецаизДневног
боравказадецуимладесасметњамау
развојуизСуботишта.
Удружење жена „Огарчанке“ припре

миле су демонстрацију ручних радова
и организовале изложбу најуспешнијих
ручнихрадовачланицаудружења,алии
припремилевеликибројсланихислатких
посластицазасвеучеснике.

С. Ђ.

Манифестација у дворишту етно куће Аксентијев кућерак

ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА АПВ БОРА ВИ ЛА У ПОЉ СКОЈ

И општи на Пећин ци пред ста вље на у Пољ ској
Осмочлана делегација Аутономне

ПокрајинеВојводиненедавнојеборави
лаувишедневнојпосетиградуЖешову,
у Подкарпатском региону у Пољској.
Делегацију је предводила саветница
покрајинског секретара за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и
локалнусамоуправуВидосаваЕндерић,
ауделегацијисубилаичетирипослани
каСкупштинеАПВојводине,међукојима
и покрајински посланик из пећиначке
општинеАлександарМандић.
Посета је организована у оквиру про

јекта „Јавна дипломатија 2022“, а по
речимаАлександраМандића,циљпосе
те је била размена знања и искустава,
каоиинтензивирањесарадњедвеобла

сти–АПВојводинеиПодкарпатскогвој
водства.
–Токомовеиницијалнепосете,наша

делегација се састала са маршалом
Подкарпатског региона Владиславом
Ортилом, а састанку је присуствовао и
амбасадорРепубликеСрбијеуПољској
НебојшаКошутић.Насастанкујеоцење
но да су односи између два региона
добри,алиидапостојипросторзапро
ширење сарадње, која би могла бити
реализована потписивањем Заједничке
изјавеосарадњиизмеђуАПВојводинеи
Подкарпатског војводства приликом
најављене узвратне посете делегације
Подкарпатског региона, изјавио је Ман
дић.

ОнјеупутиопозивмаршалуОртилуи
делегацији пољских привредника да
посетеопштинуПећинциидасеупозна
јусамогућностимазаинвестирање.
– Ја сам, као покрајински посланик и

представник пећиначке локалне самоу
праве, уручио маршалу Подкарпатске
области књигу на енглеском језику о
Специјалном резервату природе Обед
скабара,каоикаталогеипрезентацију
Општине Пећинци на енглеском језику,
како би потенцијални инвеститори из
Пољскемоглинаправиначиндасагле
дају могућности за привредна улагања
на нашој територији, нагласио је Ман
дић.

С. Ђ.



14 16. NOVEMBAR 2022.  M NOVINE ОПШТИНА БЕОЧИН

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

У БЕО ЧИ НУ ОТВOРЕНА 17. МЕЂУ НА РОД НА ИЗЛО ЖБА ФОТО ГРА ФИ ЈА
„ПРА ВО СЛА ВЉЕ НА ИНТЕР НЕ ТУ“

Дру штво „Бео фо то“
орга ни зо ва ло сјај ну изло жбу

УхолуДомакултуреуБеочинуусубо
ту,12.новембрајеотворена17.Међуна
роднаизложбафотографија „Правосла
вље на интернету“, а коју под патрона
том Фото савеза Србије и уз покрови
тељство Општине Беочин и бројних
донатора организује овдашње Друштво
љубитеља фотографије, филмских и
видеоостварења„Беофото“.Запосебан
доприносафирмацијиопштинеДруштво
љубитеља фотографије, филмских и
видео остварења „Беофото“, добитник
овогодишњеОктобарскенаграде,најве
ћег признања које додељује општина
Беочин. Традиционалну манифестацију
којасебезпрекидаорганизујеседамна
ест година, отворила је председница
општине Беочин Биљана Јанковић. О
животномпутуСветогисповедникаВар
наве хвостанског и беочинског у чију
част сеиорганизујеоваизложба, гово
риојепарохправославнецрквеуБеочи
нујерејМилошМаријанац.
За овогодишњу изложбуфотографија

Православље на интернету 438 фото
графија послало је 98 аутора из осам
земаља: Северне Македоније, Босне и
Херцеговине,Пољске,Русије,Аустрали
је,Бугарске,ЦрнеГореи36местаСрби
је.
Спасо Младеновски из Јаше Томића

сафотографијомЛитургија1добитникје
прве награде за појединачну  фотогра

фију. Друго место освојио је Слободан
ЧавићизШимановацаатрећеМаргари
таТолмачеваизРусије.У конкуренцији
за појединачну фотографију жири је
похвалио радове Емилије Бастајић из
Купинова,  Николине Осмић из Новог
СадаиМајеСтошићизПараћина.
Најбољу колекцију фотографија на

беочинском конкурсу имао је кандидат
за мајстора фотографије Александар

ЈовановићизВаљева.Другоместопри
палојеИлијиДимитријевићуизУжицаа
трећејеосвојилаЕлизабетаКулинскаиз
Свилоша. Похвале за колекцију заслу
жилису:JaroslawCharkiewiczizПољске,
МиленаМиленковићизПараћинаиЈан
ВалоизНовогСада.
Жири Фото савеза Србије, који су

чинили Хаџи Миодраг Миладиновић,
ЖељкоЂурићиВојиславЛуковић,при
хватиоје143фотографијеодстране88
аутора.
Награда„СаваДрагојловић“занајбо

љу фотографију домаћег аутора коју
проглашаважириорганизатора,припала
јеМилинкуРадосављевићуизБеограда.
Програм свечаног отварања изложбе

којијеводилаТеодораЛазић,употпуни
ла је сјајним наступом Певачка група
„Царић“ која под вођством Светлане
Зарићделујеприосновнојшколи„Јован
Грчић Миленко“ у Беочину. Значајну
помоћуреализацијиизложбе17.Право
славље на интернету као и претходних
година Друштво „Беофото“ имало је од
стране чланица Удружења жена „Фру
шкогорскицвет“изБеочинсела.
Поставка од98фотографијамоћиће

дасевидиухолуДомукултуреБеочину
нареднихмесецданакаоинастраници
друштва,наадреси:www.beofoto.rs

Извор: Дру штво „Бео фо то“ Бео чин
Фото: Исмет Аде мов ски

Изло жбу је отво ри ла пред сед ни ца 
Општи не Бео чин Биља на Јан ко вић

Ауто ри награ ђе них фото гра фи ја и орга ни за то ри изло жбе
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ЛОВАЧ КО ДРУ ШТВО „ПЕЋИН ЦИ“

Два де сет три годи не брат ства 
Пећи на ца и Луко ва
Ловачко друштво „Пећин

ци“угостилоје5.и6.новем
бра госте из Ловачког дру
штва „Луково“ у општини
Бољевац, са којим су се
побратимили пре 23 године.
Пећиначкиловцису за госте
припремили богат ловачки
програм. У суботу је органи
зованловнадивљепаткена
језеримауСибачу, а у неде
љуловнафазанеуловишту
Ловачког друштва „Доњи
Товарник“.
Усуботу јеорганизованаи

свечанавечера,акаконамје
рекао председник Ловачког
друштва „Пећинци“, Небојша
Гајић, била је то прилика да
сепотврдибратскиодносдва
ловачкадруштва.
– Током вечере смо гости

ма уручили свечану повељу

којом смо се обавезали да
ћемо побратимски однос
неговатиизабудућегенера
ције.Имаосамчастдапове

љу уручим члану Ловачког
друштва„Луково“изаменику
председника Скупштине
општине Бољевац Драгану

Радосављевићу,којијепред
водио делегацију гостију.
Мислимдасмосејошједном
показали као добри домаћи
ниидасунашигостиужива
ли у програму који смо при
премили за њих, а посебно
ми је драго што су госте на
вечери дочекали и председ
ник наше општине Синиша
Ђокић и потпредседник
Ловачкогудружења„Обедска
бара“ Милан Степановић,
рекаојеГајић.
Дасугостибилизадовољ

ни потврђује и то што су
пећиначкимловцимавећупу
тилипозивзаузвратнупосе
тутокомнареднегодинеиза
учешће у лову који ће луко
вачкиловциорганизоватина
РтњуиКучајскимпланинама.

  С. Ђ.

Небојша Гајић и Драган Радосављевић

КУПИ НО ВО

Ватро га сци у пот пу но сти 
опе ра тив ни

У Добровољну ватрогасну јединицу
„ДеспотЂурађБранковић“изКупинова
недавнојестиглавреднадонација.Реч
јеоватрогасномкамиону,којијеКупин
цима донирао Ватрогасни батаљон
СремскаМитровица,акојије,поречи
ма командира ДВЈ Купиново Жељка
Јевтића, учинио ову јединицу у потпу
ностиоперативном.
–Укамионсмоспаковаликомплетну

нову опрему за гашење пожара, коју
смодобилинаконкурсуСекторазаван
реднеситуације,акамионјеупотпуно
сти технички исправан, регистрован и

спреман за интервенцију, уколико се
укажепотреба.Нашприоритетидаље
остајунасељаКупиново,ОбрежиАша
ња, која су најудаљенија од седишта
професионалнеВатрогаснеспасилачке
јединицеПећинци,алисмозахваљују
ћи камиону у потпуности спремни да
интервенишемобилогденатериторији
нашеопштине,каоподршкапрофесио
налним ватрогасцима, изјавио је Јев
тић.
ДВЈ „Деспот Ђурађ Бранковић“ тре

нутно има 10 припадника, који су сви
прошли основну ватрогасну обуку и

спремнисузаобукуСекторазаванред
неситуацијеилиценцирање.
–Тимећенашиприпадници употпу

нити досадашња знања и вештине.
Захваљујући донацијама, али и подр
шци пећиначке локалне самоуправе,
свинашиприпаднициимајукомплетну
заштитнуопрему,такодасмоупотпу
ности опремљени за све врсте интер
венција. И Шумска управа Купиново
нам је изашла у сусрет, па је камион
стационаран у адекватним условима у
кругу њихове механизације, каже Јев
тић. Д. С.
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Сле де зна чај на ула га ња у „Водо вод“
Румска општина, како су челници и

најавили,настављасезначајнимулага
њемусвојајавнапредузећакакобиим
обезбедила могућност да квалитетно
одговоренасвојеобавезепремаграђа
нима. На седници Општинског већа
Румакојајеодржана7.новембра,усво
јенјепосебанпрограмкоришћењасуб
венција заЈП „Водовод“.Реч јеосуми
од 26,4 милиона динара за набавку
потребнемеханизације  набавкумини
багера чија је вредност 8,4 милиона
динара и камиона чија је вредност 18
милионадинара.
– Подсетићу да смо помогли „Кому

налцу“ са обновом механизације како
биефикаснијеобављалосвојуделатно
сти, на задовољство наших суграђана.
ТакосморешилидатоурадимоисаЈП
„Водовод”, чија је механизација у при
лично лошем стању и није обнављана
неколико деценија. За почетак смо
одлучилидапомогнемокуповином јед
ногминибагераикамиона,штојесамо
почетак великих улагања у предузеће,
какобиономоглоквалитетнодарадии
данемамозастојаисметњиуњиховом
раду,кажеАлександраЋирић,председ
ницаОпштине.
Наовојседницијеусвојенипланзим

скогодржавањапутева,штојепретход
но била и тема на седници Штаба за
ванредне ситуације. Тако ће државне
путевепрвогидругогреданатеритори
ји Општине током зиме одржавати
„Сремпут“ АД. У питању су ауто  пут,
затим магистрални пут од Ирига до
Кленка М21 и регионални путеви од
СремскеМитровице и ка Путинцима и
Пећинцима,каоиглавнипутниправциу
самом граду који спадају урегионалне
путевеипутевикаселима.Јавнопред
узеће „Комуналац“ задужено је за
чишћењеснегаиледана јавним град
скимповршинамаиулицама.Обезбеђе
ноје125тонасоли.Зачишћењетрото
араиповршинаиспредприватнихкућа
задуженисусамивласници.

С. Џаку ла

На седнициОпштинског већа усвојен
јеипредлогзанаградекојеседодељују
поводомДанаопштине,24.новембраи
којећебитиуручененасвечанојседници
СОРуматогдана.
ОвајпредлогсаОпштинскогвећа,пре

ове свечане, требало би да потврде
одборнициСОРуманаседницикојаће
сеодржатипреовесвечане.
Комисија за одликовањаидругадру

штвена признања је спровела јавни
позив за достављање предлога и на
основу тога одлучила о добитницима
овогодишњихпризнања.
ЗазвањепочасногграђанаРуменије

билопредлога.
Румскаповељасе,заизузетнерезул

тате у области музичког стваралаштва,
као и допринос промоцији Општине
Румауземљиииностранствудодељује
Вокалноинструменталномсаставу„Вре
ло“.
ЗахвалницеОпштинеиновчаненагра

деодпо30.000динараћедобитиседам
појединаца. То је Ђорђе Бошковић,
музејскисаветникисторичарзадугого
дишњи научно истраживачки рад у
откривању и очувању историје Руме,
СтефанЗубовић,чланЏудоклуба„Сло
вен“запостигнутеизузетнерезултатеу
областиовогспорта,ВеснаДимов,вас
питачицаупензијизадугогодишњивас
питнирадуУПВО„Полетарац“идопри
носкоји једалауваспитањумногоброј
них генерација, Драгомир Јанковић,
музејскисаветникисторичарзадугого
дишњи научно истраживачки рад и
доприносуафирмисањукултуреуРуми,
Горан Бајић из Жарковца, предузетник
за допринос развоју и афирмацији
Општине,ВеснаСубашић,учитељицаза
дугогодишњиобразовнирадуОШ„Вељ
ко Дугошевић“ на образовању многих
генерацијаученикаиакадемикпрофдр
хаџи Милутин Стојковић, за значајан
доприносуразвојуиафирмацијиРуме.

ДАН ОПШТИ НЕ РУМА
Пред ло зи за награ де

Седница Општинског већа

УРВИ РУМА

Обе ле же на сла ва 
Удружење ратних војних

инвалидауРумиобележилоје
својуславу,СветогДимитрија.
Милија Вересија, председник
УРВИ Рума је том приликом
истакао добру сарадњу са
локалномсамоуправом.
– Удружење кроз свој годи

шњи план акценат ставља на
пројекат опоравка чланова у
Бањи Врдник, а ове године
смоорганизовалиипрвикуп
такмичењеупецањузаратне
војнеинвалиде,каоитрадици
оналну прославу славе
Митровдана,којуславимовећ

осамгодина,кажеВересија.
Локална самоуправа пома

же радУдружења и кроз про
јектнофинансирањеовегоди
не је издвојила 400.000 дина
ра.
– Удружење ратних војних

инвалида јепосталовидљиво
итакоштосенашипредстав
ници појављују и учествују
свим догађајима везаним за
обележавање годишњица и
важнихдатумаувезисарато
вимау20.веку,рекаојеМили
јаВересија.

С. Џ.
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Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

ПОСЕ ТА МИНИ СТАР КЕ ВУЈО ВИЋ ПАРК ШУМИ БОР КО ВАЦ

Поче ло пошу мља ва ње
Пошумљавање Парк шуме

Борковац започело је 10.
новембра,данакадајеупре
ко 30 општина и градова у
Србијизапочелавеликаакци
ја садње дрвећа под слога
ном„Србијасади“.
Собзиромдасеревитали

зација борковачкешумереа
лизујеузпомоћМинистарства
заштите животне средине,
министаркаИренаВујовић је
у Борковцу присуствовала
почеткуреализацијеовогпро
јекта. Ресорно Министарство
је за ове намене определи
ло 7,5 милиона динара, док
је румска општина издвојила
додатних 2,5 милиона дина
ра.
Министарка Ирена Вујовић

ипредседницаОпштинеАлек
сандра Ћирић су том прили
ком симболично посадиле
дрво, а ова посета је била
приликадасенајавиидаља
подршка локалној самоупра
виунапоримадасештовише
заштитиживотнасредина.
Министарка је похвалила

румску општину као доброг
сарадника Министарства
заштите животне средине,
али и добре пројекте који су
кандидовани за добијање
средстава захваљујући који
маћесенанеколиколокаци
јаурумскојопштинизасадити
око4.000садница.
– Када говоримо о аероза

гађењу, оно што је важно за
Румујезамена50годинаста
рог котла на мазут у котлар
нициЦентарјугкојићебити
замењен на еколошки здра
вији енергент до краја годи

не.Тренутносуутокупробе,
такодаћепреко3.000метара
квадратнихстановаузграда
мабитиприкљученонанови
системгрејања.Упретходном
периоду смо чистили дивље
депоније, на само две лока
ције јеуклоњенопреко3.000
тона отпада. Све су то мере
које чине квалитет ваздуха
бољим, а пре свега читаво
стањеживотнесрединеурум
скојопштини,истаклајеИре
наВујовић.

Она је додала да је план
дасетокомвикендауСрбији
засадиоко50.000садница,а
акција„Србијасади“ћетраја
тидопочеткадецембра.
Председница Општине

АлександраЋирићјеуказала
дајесвакакоједанодприори
тетауправозаштитаживотне
средине.
–Мисмоданаспочелисад

њу неколико аутохтоних сор
тидрвећакојасуовдезаово
подручје карактеристична и

препознатљива. Паралелно
саовомлокацијом,наставља
мо садњу дрвећа на путном
појасуодЖарковцадоПути
наца и према језеру Добро
дол.ЗаовунаменуОпштина
је издвојила четири милиона
динара, истакла је председ
ницаЋирићкојајезахвалила
министарки Вујовић на подр
шцизареализацијупројеката
којисуодважностизачистију
изеленијуживотнусредину.

С. Џаку ла

Алек сан дра Ћирић и Ире на Вујо вић

Пошу мља ва ње Бор ков ца
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Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

НАКОН СКО РО ДЕЦЕ НИ ЈУ И ПО СПОРТ СКА ХАЛА У ИНЂИ ЈИ БИЋЕ СТА ВЉЕ НА У 
ФУНК ЦИ ЈУ

Изво де се радо ви
на пар тер ном уре ђе њу

Радови на новој спортској хали у
Инђијиодвијајусепредвиђеномдина
миком.Утокусурадовинапартерном
уређењу, односно изградњи паркинг
простора преко пута спортске хале.
Паралелносаовим,изводесерадови
на изградњи енергетског блока, дела
којићесекориститизагрејањеунутар
поменутогспортскогобјекта.
Како је истакао Драган Иброчић,

начелник Одељења за привреду и
инвестицијеопштинеИнђијау току је
изградња антифилтрационе завесе
штојеједанодпредвиђенихрадована
заштити објекта од продирања под
земнихвода.
–Поредсвихпоменутих,вршесеи

радови унутар објекта нове спортске
хале који се односе на електричне
инсталације и припреме подлоге за

постављање керамичких плочица
истакао јеИброчићидодаодаћена
паркингу преко пута хале бити изгра
ђено250паркингместа.Такође, пар
кингместасупредвиђенаиокосамог
објекта али ће се формирати нешто
касније, каконебиометалитренутне
радове.
– Радови око самог објекта биће

изведени након постављања анти
филтрационе завесе и подразумевају
изградњупаркинга,тротоараипоста
вљање расвете око самог објекта,
рекао је начелник Одељења за при
вредуиинвестицијеопштинеИнђија.
Иначе, подсетимода је председник

ОпштинеИнђијаВладимирГакпотпи
сао 21. марта 2022. године у Влади
Војводине, још једануговорофинан
сирањузавршеткановеспортскехале

уИнђијивредан213милионадинара,
подсетивши тада да је за завршетак
свих радова неопходно преко 700
милионадинара.
–Радовинаспортскојхалисунаста

вљениикомплетанзавршетакрадова
сеочекујезаокогодинудана,истакао
јеГакнаконпотписивањауговора.
РадовинаизградњиСпортскехале

уИнђији почели су још 2008. године,
запотребемеђународнеспортскесмо
тре младих „Универзијада 2009“. До
сада јеуложеновишеод14милиона
евра и њену изградњу пратио је низ
проблемаиаферакојесусевезивале
забившувласт.Наконскородеценију
и по, како кажу надлежни, спортска
халауИнђијибићестављенауфунк
цију.

М. Ђ.

ИНЂИ ЈА У ТРЦИ ЗА НАЈ БО ЉУ ТУРИ СТИЧ КУ
ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈУ У СРБИ ЈИ

Онлајн гла са ње
за „Тури стич ки цвет“
ТуристичкаорганизацијаОпшти

неИнђијаовегодинеучествујена
конкурсу за награду „Туристички
цвет“.Упитању јепрестижнопри
знањеизоблаституризманакоје
се пријавило осам градова и
општина. Како су истакли пред
ставнициТуристичкеорганизације,
учествују у наградном конкурсу
ТуристичкеорганизацијеСрбијеза
најпрестижнију награду у области

туризма као једини представник
Срема у категорији „туристичка
организација“.
–Уколикосматратедасмодобро

радилисвојпосаоидасмозаслу
жилиовунаграду, гласајтезанас,
поручују из Туристичке организа
ције општине Инђија и додају да
онлајнгласањетраједо17.новем
браналинку:https://turistickicvet.rs/
glasanje.html. М. Ђ.

Како је недавно потврдио председник
општине Инђија Владимир Гак, прва фаза
изградњеспортскехалеуБешкитребалоби
да почне до краја ове године. Поменути
спортскиобјекатбићекапацитета500места,
што ће умногоме олакшатифункционисање
спортскимклубовимаизБешке,алиидругих
места.
–СтановнициБешкедобићеспортскухалу,

каоштојетоиобећано.Радовићебитиизве
денипоутврђенојдинамици,адоНовегоди
небићеокончанапрвафаза,потврдиојеГак
и додао да ће поменути објекат бити опре
мљензасвеврстеспортова.

БЕШКА
Поче ће изград ња 
спорт ске хале

Радо ви на изград њи пар кин га код хале Радо ви на новој хали
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У ЦЕН ТРУ ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД РАДИ О НИ ЦА „УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ УСЛО ВА СТА НО ВА ЊА 
РОМА У ОПШТИ НИ СТА РА ПАЗО ВА“

О колек тив ном ста но ва њу

ОпштинаСтараПазовајепренеколи
ко годинареализовалапројекатизград
ње станова за стамбено угрожене при
паднике Ромске популације на њеној
територији. У међувремену тридесетак
породица су постали  корисници ових
стамбенихјединицаијавиласепотреба
зањиховомедукацијомопотешкоћамау
коришћењустановаипростораокозгра
де, као и начинима зањихово решава
ње. Околина насеља је нарушена
дивљим депонијама, а приметно је и
неодговорнопонашањенекихкорисника
становакадајехигијенапростораупита
њу.УЦентрузасоцијалнирадпочетком
новембра су сеокупили кориснициста
нова, представници Центра, општинске
стамбенеагенцијеи Црвеногкрстакао
партнераупројекту.
Циљпројектајеипружањеподршкеу

саветодавномтелу,односноупознавање
корисника станова са институцијама
којимасемогуобратитикадаимајуодре
ђенипроблем.Циљјеупобуђивањесве
тиотомедаморајубринутиотомпро

стору и друштвеној својини. Пројекат
предвиђа и пружање подршке у виду
хигијенских пакета за личну хигијену и
хигијену простора, као и да се одради
дезинфекција тог простора и уређење
зеленихповршинауњеговојоколини,јер
су управо оне уништене неодговорним
поступањемнекиходкорисникастанова.
Запотребепројектаурађенајеанкета

међу станаримаФрушкогорског насеља
о потешкоћама са којима се суочавају
кадајеупитањустановањеуовимзгра
дама.
Милана Раду, координатор за ромска

питања је објаснила да се то углавном
односило на недостатак расвете, недо
вршену инфраструктуру и недостатак
контејнера.
–Собзиромнато,датамоимадоста

децешколског узраста која се у вечер
њимсатимавраћајуизшколе,тамојесте
проблемрасвета,достајемрачно,одре
ђени делови пута нису асфалтирани а
они суималимогућностидапредложе
начинерешавањааЦентарбиовомслу

чајубиокаоњиховпредставник,какоби
сеусарадњисаосталиминституцијама
њиховостановањеунапредилоунаред
номпериоду.
На радионици представницаОпштин

ске стамбене агенције Ивана Чубрило
вићјејошједномсаприсутнимстанари
мапрошлакрозњиховеуговорнеобаве
зе као корисника станова, јер бројне
потешкоћепроизилазеуправезбогнепо
штовањапреузетихобавеза.
–Штајеоноштотребадапоштују,на

којиначинтребадасеопходекакопре
мастамбенимјединицама,такоипрема
свомкомшилукуипремасамимстамбе
ним зградама, на који начин се живи у
тимстамбенимзаједницамаитаедука
цијабитребалодадопринесењиховом
бољемживљењуиупознавањусањихо
вимправима,алииобавезама.
ПројекатјеподржанодстранеОпшти

не Стара Пазова и подразумеваће још
едукација, радионица и акција везаних
за унапређењеуслова становањаРома
улокалнојсредини. З. К.

Детаљ са радионице

СЕ КРЕ ТАР КА МИ НИ СТАР СТВА ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ У ГО ЛУ БИН ЦИ МА

Шест хи ља да сад ни ца у Го лу бин ци ма
Министарствозаштитеживотнесреди

неусарадњисалокалнимсамоуправама
у јесењој сезони, обезбедило је садњу
вишеод50.000стабалаширомСрбијеи
тиме,измеђуосталог,допринелоичисти
јемваздухуунашојземљиибољемква
литету живота грађана. Голубинци су у
оквиру акције Министарства „Србија
сади“обогаћенисачак5.940стабалакоја
сузасађенанадвелокацијеуовомместу.
Упитањусусадницецрногјавора,бреста
ицрногбора.ПредседникМеснезаједни
цеГолубинциДраганЂукићистакаоједа
МЗГолубинци,начелусапредседником
Радиновићем, поздравља овај пројекат
којисеспроводивећдвегодинеуназад.

–Ми се данас налазимо на изузетно
значајнојлокацијизанашеселонакрају
Марадичкеулице.Овдећебитипосађе
нополовинаодпланираних6.000садни
цадокћедругаполовинабитипосађена
надругомкрајуместаизправцаПутина
ца,рекаојеДраганЂукић.
Ивана Јокић, секретар Министарства

заштитеживотнесредине,реклајепри
ликом посете Голубинцима да јеМини
старкаИренаВујовићовегодинепотпи
салауговореса43локалнесамоуправе
за суфинансирање пројеката озелења
вањеипошумљавање.Истакла једа је
бољасликанашесрединесадауодносу
напретходнегодине.

– У последње две године смо доста
уложилиуживотнусрединуИзненадила
самсекакојеовдеуГолубинцимачисто
а људи врло предани томе да њихова
околинабудечиста.Подизањесвестио
заштити животне средине иде из куће,
свегенерацијеморајудасеукључеуову
борбу,изјавилајеИванаЈокић.
Само прошле године посађено је око

150.000стабала.МинистаркаВујовић је
приликом једне овакве акције изјавила
да јеовајпројекатнарочитопотребану
општинама АП Војводине где је мања
пошумљеностуодносунаостатакСрби
је.

Д. Г.
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ОДР ЖА НА ПРО МО ЦИ ЈА РОМА НА „КЛЕ ТВА“ ЈЕЛЕ НЕ БАЧИЋ АЛИМ ПИЋ

Добро та побе ђу је зло
Јелена Бачић Алимпић је

пред пуном митровачком
библиотекомодржала промо
цију књиге „Клетва“, у четвр
так,десетогновембра.Усвом
дванаестом роману пише о
љубави, храбрости и одано
сти.Јеленукњижевнајавност
сматра једном од тренутно
најпопуларнијих домаћих
ауторки,садесетинамахиља
дапродатихромана.
–Волимдадођем уСрем

ску Митровицу. Сремци су
посебансојВојвођана,аиако
сам бачванка, волим их јер
воле да попију, попну се на
бурадипуцајуумесец,узве
зде... Сремци су посебни
људиикадавасониприхвате
ипримекаосвог,тојезаиста
права ствар, па се ја једним
деломосећамикаоСремица,

рекла је Јелена БачићАлим
пић.
Разговарајућиоњеној књи

зи, ауторка је казала и то да
би волела да као порука са
њене промоције изађе – да
добротапобеђујезло.
– Можда је то мало сања

лачкииилузорно,аливерујем

да доброта мора да победи
зло.Надам седа ће публика
са ове промоције да понесе
лепеутискеидаовонијејед
но досадно књижевно вече.
Волимдаихукључимуразго
вор, истакла Јелена Бачић
Алимпић.
Ауторку „Клетве“ јавност

знаикаодугогодишњегтеле
визијског новинара и водите
ља.Одговарајућинановинар
скапитања,испричалаједаје
писање ипак њена већа
страст.
– Писање је много теже, а

рад на телевизији је тимски
рад,гдесеможетепровућии
импровизовати,аликадслово
постанемртвонапапиру,тоје
заувек и после нема више
извлачења. После дванаест
књигаистотинуликовајесве
тежеитрудимседаоправдам
то поверење читалаца. Моје
секњигештампајуунајвећим
тиражимауземљиитојејед
навеликаодговорност.У том
смислујетомногоизазовније,
али је и љубав према томе
много већа, закључила је
БачићАлимпић. А. Дра жић

Про мо ци ја „Кле тве“ Јеле не Бачић Алим пић

СТАРА ПАЗОВА

У част пре да ка за 
бу дућ ност по то ма ка
Сведопоследњегместајеунедељу,

13.новембрабилапопуњенастаропазо
вачкаПозоришнасала.Великапосеће
ностнијеизненадиласобзиромнатода
је одржан спектакуларан концерт вре
дансвачијепажње– као једнобилису
уметницикрфскефилхармоније,тамбу
рашког оркестра Љубинка Лазића и
средњемузичкешколе„КостаМанојло
вић“.Препочеткаконцертакоји јесим
болично назван „У част предака за
будућностпотомака“гостимаипублици
серечимадобродошлицеобратиопред
седник општине Стара Пазова Ђорђе
Радиновић, који је и сам признао да је
посебноемотиван кадапричао грчко 
српском пријатељству и о историјској
повезаностиовогострваинашеопшти
не.Братствопостојиинегујесевишеод
десетгодина,адефинитивнодоказтоме
био је громогласан аплауз када је 12
тамбурашазасвиралопрветоновечуве
не песме „Тамо далеко“, компоноване
управо на овом „острву спаса“ током
Првогсветскограта.Тамбурамасупрет
ходилихармоника, клавирифлаутана
којимасусвојеумећепоказалимомции
девојкеизСМШизЗемуна.Оноштосу
свиједвачекалијебилауправофилхар
монија са Крфа која је на самом крају
одушевила све присутне и надмашила
очекивања.
Била је то и прилика  да се прикупе

средствазаформирањедечјегобразов
ногкампаприкомбиђациодавдемогли
даодунаКрфнаредноглетаинаставе
неговањетрадицијесасвојимвршњаци
маизГрчке.Приликудачујузвукегрчке
филхармонијеимаћеиљудиизБеогра
да,НовогСадаиСуботице,аСтаропа
зовчанима ће сигурно ово вече дуго
остатиупамћењу.

ПРО МО ЦИ ЈА РОМА НА МИОДРА ГА МАЈИ ЋА
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

„Руд ник“ на спла ву

Насплаву„Табаско“уСремскојМитро
вици, прошле среде, 10. новембра, одр
жанајепромоцијановогроманаМиодра
гаМајића „Рудник“.Промоцију јеоргани
зовала Књижевна заједница Сремске
Митровице уз техничку помоћ књижаре
„БукБар“.Ороманује,поредсамогауто
ра, говорила председница Књижевне

заједнице Мирјана Марковић, делове
романајечитаоЗвонкоБеднар,аумузич
комделу је наступиоХајрудинДурмано
вић. Миодраг Мајић је до сада објавио
романе „Деца зла“ и „Острво пеликана“.
СудијајеАпелационогсудауБеограду.

С. Ћ.
Фото: Весна Белић

Са про мо ци је: Звон ко Бед нар, Хај ру дин Дур ма но вић, 
Мио драг Мајић и Мир ја на Мар ко вић

УхолуПозоришнесалеуСтаројПазови
је у четвртак, 10. новембра представљен
роман„Усенцибагремовогдрвета“књижев
ницеизЗемунаЈованеСтојановић.Ауторка
овогпутаходастазамаисторијекојесуута
балесрпскедевојкеижененаразмеђу19.и
20. века, у ратним временима. „У сенци
багремовогдрвета“јепсихолошкиромани
породичнадрамаукојојљудиживе,боресе
ипоноворађају.Посвећенјењенојмајции

представља њен наклон женама Балкана,
јеронесухероинеусвимвременима.
НапромоцијиуСтаројПазовиоромануи

књижевном стваралаштву Јоване Стојано
вић говориле суЉиљана Кремић, профе
соркасрпскогјезикаикњижевности,иЈели
цаДеспот,председницаУдружењазаафир
мацијуинвалида„Феникс“изСтареПазове,
којејепружилоподршкууорганизацијиовог
догађаја. З. К. 

СТАРА ПАЗОВА
У сен ци багре мо вог дрве та
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ЛЕКАР СКА СЛА ВА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Про сла вље ни Све ти вра че ви – бесре бре ни ци
У капели Светих Козме и Дамјана у

кругуОпштеболницеСремскаМитрови
ца, у организацији сремскомитровачке
подружнице Друштва лекара Војводине
обележена је лекарска слава архијереј
ском литургијом, читањем молитве и
освећењемирезањемславскогколача.
Свечаничинобредаслужилисуархи

јерејски намесник протојереј ставрофор
Саво Ракита, протонамесник Радослав
РадовановићдуховникхрамаСв.Козме
и Дамјана и протојереј ставрофор Гво

зденАрамбашић  старешинаСаборног
храмаСв.ДимитријауСремскојМитро
вици,којијеусвомобраћањуприсутни
ма рекао да је добар лекар оруђе или
оружје у Божијим рукама и да је дана
шњамолитваБогууслишење,данаши
лекари буду здрави и душом и телом
како би свој посао радили здрави и у
миру.
В. д. директора митровачке Опште

болнице прим. др Драган Малобабић,
захвалио је свештеницима и присутним

лекаримаиздравственирадницимакоји
суиздвојиливремезасветуархијерејску
литургијууданукојиславилекарскупро
фесију.
–Надамседасмоизасебеоставили

тежак период због епидемије корона
вирусом, вратили смо се својим редов
нимактивностимаатојелечењеиспа
савањеоболелих,аславупрослављамо
у миру и заједништву, наглашава др
Малобабић
Домаћинславеовегодине  јеслужба

Хитне медицинске помоћи Дома здра
вљаСремскаМитровица, а за следећу
годину, славу  преузима  Дом здравља
Шид.
Заштитници лекара Свети Козма и

Дамјан су браћа по телу и духу, поре
кломизАзије,одмајкехришћанкеиоца
незнабошца.Поштосураноосталибез
оца,мајкајеуложилавеликитрудивре
медаихваспитаваухришћанскомдуху.
Поредтогаучилисусеиразнимлекари
јама па како „бадава примаше, тако и
бадавадаваше“.Збогтогасуихназвали
бесребрници, јер нису узимали новац
док су видали болесне и у исто време
ширили хришћанство. Резултати њихо
воглечењабилисуимпресивни,зачуђу
јући, често исцелитељски. Због тога су
их сматрали свецима. У нашемнароду,
СветиВрачеви су заштитницилекарске
професије. Б. С.

У БЕО ЧИ НУ ОДР ЖА НА ПРО МО ЦИ ЈА РОМА НА САВ КЕ КОЗИЋ  „КОРАК ДАЉЕ“

Живот на при ча у 14 погла вља
Да живот пише романе још

једном се показало у случају
беочинске књижевнице Сав
ке Козић. Њен роман „Корак
даље“, промовисан 10. новем
брауДому културеуБеочину,
јењенаживотнапричасмеште
наизмеђукорицаовогромана.
У рецензији романа насло

вљеној са „Енергија воље и
мудрости“ књижевник Милијан
Деспотовић написаће да „…
књижевницаСавкаКозићпуту
је кроз живот своје јунакиње
Саване, препознајући делом и
сопствени пут оддевојчицедо
зрележене која сесвега сећа,
памти и у памћењу обнавља,
у својој свести у свестињеног
читаоца, сва преживљавања,
вере и сумње, преноси при
мљене поруке. Отуда је ово
романескно штиво доста суге
стивно,исписаноу14поглавља
увезених протоком времена у
комејеисписанчитавродослов
породица које су прошле кроз
више етапа друштвеног раз
воја у којима је нада устајала
и посртала, са тим менама се
раслоисазревало“.
Ауторица романа Савка

Козић захваљујући се дона

торима који су помогли обја
вљивање романа и присутној
публици.
–Начовечијојживотнојстази

нађе се много успона и падо
ва,ападовибитребалоданам
послужезачвршће–јачеверо
вање,забољесутраиснажније
корачање.Негдесампрочитала
дасупоразикраткаодмарали
шта за наставак пута. Можда,
заштонеповероватидајетако,
реклајеСавкаКозић.
Издавачроман„Коракдаље“

је Издавачка радионица књи
жевног друштва „Развигор“ из
Пожеге, а роман је објављен
почетком 2020. године. Књи
жевница Савка Козић чланица
је Књижевног клуба КУД „Бри
ле“ и Савеза књижевника у
отаџбини и расејању, објавила
је збирку поезије „Пут“ 2012.
године, а радови – поезија и
прозасујојобјављениуброј
ним зборницима и антологија
ма.Пишеихаикупоезију.
На промоцији су учествова

лечланицеАматерскогпозори
шта КУД „Бриле“ Ратка Дулић
и Вида Ђурић, а промоцију је
водиоСекулаПетровић.

М. Н.

Са про мо ци је: Секу ла Петро вић,
Сав ка Козић, Рат ка Дулић и Вида Ђурић
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Градскабиблиотека „АтанасијеСтојко
вић“уРумиорганизовалаје5.новембра
петупоредуКњижевнуколонијунатему
„Поезија и матерњи језик“. Овогодишњи
учесници колоније су били др Драгица
Ужарева и Гордана Симеуновић из Бео
града, Јасна Миленовић из Сремске
Каменице,
СашаНишавићизНовогСада,Драган

МарковићизЛозницеиЖељкаАврићиз
СремскеМитровице.
Дамир Васиљевић Тоскић, директор

Градскебиблиотекеистичедасусеопре
делилизаовутемузатоштопоезијутума
чикаомузикудуше.
– То је оно што оплемењује човека,

душаморадасехранинечим,атојесва
какопоезија.Мисмоокупилиетаблирана
именанапесничкојмапиСрбијеиРумаје
тако стециште поезије не само овде у
Срему,негоирегиону,јерсупесницикоји
сунасданаспосетилиисакојимасарађу
јемо,именакојасуеталониусвојојстру
ци.ОвојебитноизанашуБиблиотеку,да
држи висок стандарде када су њене
активностиупитању,истакаоједиректор
ВасиљевићТоскић.
Др Драгица Ужарева, књижевница из

Београдакажедасерадоодазвалапози
вунаовуКњижевну колонију, јер је тои
предметњеногинтересовања,каопесни
каидокторакњижевости.
–Језикјеосноваочувањанационалног

бића, а језик се чува кроз књижевност.
Поезијајејединакојасеучинапамет,све
друго ми читањем усвајамо, и структуру
реченице. Али поезија је оно што од
детињстваучимонапамет,тојеоноштоу
нама остаје као програмирано, и онда
када долази налет туђица  кроз векове
долазиле су те француске, немачке,
руске, а сада је поплава англицизама.
Оноштоостанекрозоноштосмонаучи
ли захваљујући поезији од најранијих
дана,тојеоноштонампомажедаопста
немо,сматрадрУжарева.

Са друге стране, песници стварају и
новијезик,коликогодсетрудедаочувају
оноштојенашејезичконаслеђе,толико
га и унапређују  песнички језик је језик
будућности.Оноштоједанасновакова
ница, кроз неколико генерација ће бити
речусталнојупотреби,анајбољидоказ
затонамјеипоезијаЛазеКостићакојије
познатпотимкованицамаиновимречи
ма.

 – Романиидаљеимајупредност,тоје
традиција, поезија углавном некако иде
испердсвогвременаизбогтогаможеда
се учини превише затвореном и недо
ступном. Ја увек инсистирамда поезији
требавратитиглас,даморадасеговори,
каошто јеинастала,узпратњумузике,
као говорење или певушење. Она и
данасморабитиизвођенадабиприву
клапажњумладих,реклајеДрагицаУжа
ревакојадодаједајеиупоезији,каоиу
свакој другој уметности, време прави
судија. 

– ОвоједивангестГрадскебиблиотеке
која нас је окупила. Поезија је за мене
разговор одабраних, то је једна мала
честица која повезује векове и песма је
многопутапаметнијаодпесника,адодат
нообјашњењепоезијејесувишно.Искре
номислимда кроз песникаБог понекад
певаилимудошаптаватеречи.Мојјезик
је сублимиран и матерњи, у духу ове
теме, језик који се понесе из завичаја и
тихсеречинеодричемВремејемајстор
ско решето које ће ставити све на своје
место. Смрт поезије одавно предвиђају,
алионајоштрајеинадамседаћетраја
ти, јер је то нешто неуништиво, сматра
СашаНишавић,песникизНовогСада.
Каоиуслучајупретходнечетирикњи

жевнеколонијекојесусвеовековеченеу
виду зборника, и ову пету о поезији ће
пратити одговарајући зборник који ће
штампати организатор, Градска библио
тека„АтанасијеСтојковић“уРуми.

С. Џаку ла

5. КЊИ ЖЕВ НА КОЛО НИ ЈА У РУМИ

Језик се чува
кроз књи жев ност

Пета Књи жев на коло ни ја у Руми

ПРЕД СТА ВЉЕН ПРО ЈЕ КАТ
О ЖИВО ТУ И ДЕЛУ МИЛА НА 
ЈОВА НО ВИ ЋА БАТУ ТА

Зна ме ни ти лекар 
свет ског кова
У среду, 9. новембра у Библиотеци

„Глигорије Возаровић“ представљен је
пројекат Одељења за књижевност и
језикМатицесрпске, „МиланЈовановић
Батут–животидело.Упрограмусууче
ствовалидрЗорицаХаџић,редовнипро
фесор на Филозофском факултету у
Новом Саду, Јелена Јовановић Симић,
виши кустос Музеја науке и технике у
БеоградуимрДејанМилорадов,лекси
кограф у Одељењу за књижевност и
језикМатицесрпске.Онисупредстави
ли пројекат, али и говорили иживоту и
радуБатута.
Милан Јовановић Батут рођен је у

Сремској Митровици 1847. године, а
умро јеуБеограду1940.године.Био је
знаменитисрпскилекариједаноддома
ћих истакнутијих лексикографа. У свом
дугом и плодоносном животу бавио се
разноликимделатностима,крчећистазе
будућимгенерацијамаистраживачараз
личитих научних дисциплина. Историја
гапамтикаолекаракојијеуСрбијуувео
хигијену,каозачетникасоцијалнеипре
вентивне медицине, као сјајног здрав
ственогпросветитеља.Учиојекодводе
ћихугледнихнаучникаЕвропеПетенко
фера,Коха,Пастера,Вотсона...Батутје
један од оснивача Медицинског факул
тета у Београду и његов први декан.
Уређивао јечасописеЗдравље,Народ
но здравље,Српскиархивицелокупно
лекарство.Врлосемало,међутим, зна
да јеМилан ЈовановићБатут био члан
Књижевног одељења Матице српске,
затимипочасничланМатицесрпске,да
јевеомамарљивосарађиваоуЛетопису
Матицесрпске,алиидајепрвиизашао
с идејом о изради српскогмедицинског
речникакојијебиозаснованнанародној
терминологији.
Најмањесе знаоБатутовомрадуна

медицинском речнику те о судбини тог
рукописа и речничке грађе. Батут је од
раних студентских дана па готово до
пред сам крај живота скупљао српску
народну и страну медицинску лексику.
Имао је обилну картотеку медицинских
израза,преко40.000листића,објављи
вао у неколико наврата  своју грађу у
Летопису.Савтајлексикографскипосао
слободно се може сматрати животним
деломМиланаЈовановићаБатута.
Програм је употпуњен пригодном

музичком пратњом Љубице Јовановић
виолинисткиње и Александре Ђорђе
вић,којајесвиралавиолончело.



2316. NOVEMBAR 2022.  M NOVINE

ДРО НИ ЋИ ИЗ ЛАЋАР КА ЧЛА НО ВИ ИНТЕР НА ЦИ О НАЛ НЕ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ ПОЛИ ЦА ЈА ЦА

Поли цај ци по тра ди ци ји
Дар ко, супру га Мили ца и брат Мар ко, ово су чла но ви поро ди це Дро нић из 

Лаћар ка, који слу же сво јој земљи. Све тро је су чла но ви Интер на ци о нал не 
поли циј ске асо ци ја ци је, осно ва не 1950. годи не, која функ ци о ни ше и у нашој 
земљи. Орга ни за ци ја на свет ском нивоу бро ји више од 400 000 поли ца ја ца 
чла но ва
Породица Дронић из

Лаћаркагенерацијамауназад
је у униформама које чувају
редимир,безбедностземље
и становника. Данас имају
чак три униформисана и то
млада члана породице,Дар
ко, супруга Милица и брат
Марко.Овосумладичланови
породицеДронићизЛаћарка,
којислужесвојојземљи.Све
троје су члановиИнтернаци
оналне полицијске асоција
ције, основане 1950. године,
која функционише и у нашој
земљи.Организацијанасвет
скомнивоубројивишеод400
000 полицајаца чланова.
Мотоимјеслужбакрозприја
тељство, без обзира на пол,
функцију или расу. Такође,
организацијасебавиихума
нитарним радом, разменом
искустава и међусобним
помагањем.ОдДронићапрви
јеприступиоДарко.
– У организацију сам при

ступио 2019. године, након
догађајауХоландији, којису
пренели многи медији. Тада
сам боравио тамо на годи
шњемодмору,аухватиосам
извршиоца кривичног дела
крађа.Спасаосамторбујед
ној швајцарској држављанки
којами се захвалила на нај
бољимогућиначин.Послала
мијеразгледницуиножшвај
царске полиције. Од колега
изХоландијесамдобиопри
годнедарове,аменинајдра

жи међу њима је значка
њиховеполиције.Након тога
организацијиприступила јеи
мојасупругаМилицаимлађи
братМарко.Поноснисмојер
смо чланови ИПА, рекао је
Дарко Дронић, портпарол
ИПАзарегионСрема.
Дронићи су најпре одслу

жиливојску,аондазаменили
униформе, опет у служби
народа.Млађибрат се угле
да на старијег, а Дарка и
Милицујеспојилаистапаси
ја.

–Одмалихногумијеузор
мој брат Дарко. Уписао сам
истусредњушколукаоион,
истисмобилиродидоксмо
служили војни рок. Угледам
се на њега и волим то да
истакнем, казао је Марко
Дронић.
Да им је љубав према

отаџбиниукрви,потврђујеи
прошлостовепородице.
– Све је почело са мојим

претком Миланом Минићем,
учесником Првог светског
рата. Прошао је албанску

голготу,носилац јеАлбанске
споменице.Обадедесубили
борци,атајстатусимаимој
отац.Данас нас троје служи
својојземљи,додаојеДарко
Дронић.
Дарко се од малих ногу

успешно бавио и спортом,
али поред свих медаља и
заслуга својим највећим
успехом сматра долазак на
свет своје наследнице Јане,
коју ишчекују сваког тренут
ка.

Алек сан дра Дра жић

Дар ко, Мили ца и Мар ко Дро нић

УСТА НО ВА ЗА НЕГО ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ „СРЕМ“

Митро ви ца кроз објек тив
УхолуГрадскекућејеупонедељак,

седмог новембра отворена изложба
фотографија, пристиглих на конкурс
„Митровицакрозобјектив“.Овајдога
ђај по трећи пут организује Устано
ва за неговање културе „Срем“. Том
приликом награђени су и они нају
спешнији. Прва награда припала је
Николини Панић и фотографији „Из
прикрајка“, друга награда је отишла
урукеСинишеНиколићазафотогра
фију„Мостједан“,атрећунаградује
добилаЉиљанаНенадићза„Житни
трг“.
– Све пристигле фотографије су

заиста лепе, приказују наш град и
жири је имао тежак задатак да иза

бере најбољу. Имамо једну награду
коју додељује Студио „Моонмулти
медија“. Слектор је био фотограф
Нермин Рамадани, који је одабрао
три фотографије, које су награђена.
Награда публике је одабрана „лајко
вима“путемФејсбукстаницеУстано
ве,изјавилаједиректорицаМиросла
ваИлијић.
Награда публике отишла је у руке

МајиОгњановићза„Сонетосамоћи“,
а студио „Моонмултимедија“ награ
диојеИванкуСтојаковићзафотогра
фију „Богојављење“. Надметало се
укупно35фотографија.

А. Д.
Фото: Нико ли на Панић

„Из прикрајка“
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Обна вља ју се фаса де
на град ским трго ви ма

Фасаденакућамауцентруградаиз19.
веканаТргуЋиреМилекића,ТргуСветог
СтефанаиЖитномтргу,заштићенимкул
турно  историјским целинама, предста
вљајуправе туристичкебисереСремске
Митровице!
Већинањихјепотпунореконструисана,

заразликуодфасаданаЖитномтргукоје
пропадају и представљају опасност за
пролазнике зато што њихови власници
немајупараилинећедаихобнове!
–Трг Ћире Милекића, Трг Светог Сте

фанаиЖитнитргпредстављајузаштиће
непросторнокултурноисторијскецелине
одвеликогзначаја.Кућесу грађенекра
јем18.ипочетком19.векасаелементи
ма барока и грађанске архитектуре.
Завод поседује пројекте свих грађевина
натрговимаипрописујезахтевезањихо
вуреконструкцију,којисеодносенабојуи

изглед фасаде, ширину прозора, као и
изгледкровнеконструкције.Каданамсе
власницикућанатрговимаобрате,обно
вафасадаморадасеизводипонашим
строгим условима, наводи Љубиша
Шулаја,директорЗаводазазаштитуспо
меникакултуреуСремскојМитровици.
Протеклихгодинаизвршенајекомплет

на реконструкцијафасада и кровне кон
струкције Библиотеке, Позоришта, Гале
рије и Црквене православне општине,
које заузимају укупно 1.500 квадратних
метараусклопуСрпскогдома,заштиће
ног споменика културе из 1895. године.
Речјеонајрепрезентативнијојграђевини
која својом куполом доминира Тргом
Ћире Милекића и представља симбол
СремскеМитровице.
Међутим, доста фасада, особито на

Житном тргу међу којима и кућа првог

митровачкогградоначелникаЋиреМиле
кићаидаљепропадаподзубомвремена
представљајућиопасностпопролазнике.
Није реткост да на пролазнике падају

громаде малтера, балкона, греда или
читавиделови грађевине,док јеотпада
њецреповапринајмањемветрузашета
чецентромградапосталавећуобичајена
појава. Градска грађевинска инспекција
редовно обилази угрожене објекте на
градским трговима и издаје решења о
њиховојсанацији,аличестобезрезулта
та.
Какосеуглавномрадиоетажнојсвоји

нивишевласникатешкосепостижедого
вороплаћањупоправки,док је,пак,код
неких кућа на Житном тргу случај да у
дворишним становима живе социјално
угрожене породице које немају новца за
обновуфасада. Нар ци са Божић

Вила Мани го ди ћа

Кућа Ћире Миле ки ћа на Жит ном тргу

Вила Мани го дић

Про те клих годи на извр ше на је ком плет на рекон струк ци ја фаса да и кров не кон
струк ци је Библи о те ке, Позо ри шта, Гале ри је и Цркве не пра во слав не општи не, које 
зау зи ма ју укуп но 1.500 ква драт них мета ра у скло пу Срп ског дома, зашти ће ног спо ме
ни ка кул ту ре из 1895. годи не. Реч је о нај ре пре зен та тив ни јој гра ђе ви ни која сво јом 
купо лом доми ни ра Тргом Ћире Миле ки ћа и пред ста вља сим бол Срем ске Митро ви це

Трг Ћире Миле ки ћа

У Старом шору ових дана,
понацртимаЗаводазазашти
ту споменика културе, почела
је обнова Виле Манигодића,
репрезентативног објекта са
почетка20.века.
Грађанска кућа под зашти

томдржаведеценијамајепро
падала и налази се у ката
строфалномстању.
Саградио ју је двадесетих

година прошлог века имућни
Митровчанин Ђорђе Маниго
дић, високи службеник у вла

диЈугославије.
Раскошну вилу завештао је

након смрти Православној
цркви, а држава ју је, заједно
са Српским домом, национа
лизовала1959.годинеидала
накориштењестанарима.
Реституцијом грађанска

кућа Манигодића враћена је
СПЦ, која и сноси трошкове
комплетнерестаурације енте
ријера и екстеријера. Намена
реконструисане грађевине за
садајенепозната.
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ХУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Пле ши мо
за Ната шу

Хуманитарни концерт „Плешимо
заНаташу“ одржаће се 19. новем
брауПозоришту„ДобрицаМилути
новић“ у 19 часова. Организатори
концертасуСтудиомодерногикла
сичног балета „Олена“ под струч
ним руководством Олене Римац и
Жељка Римца и Спортски савез
града Сремска Митровица. У пле
сно–музичкомдогађајунаступиће
иМузичкокреативницентар„Вивак“
под управом Тамаре Пајкановић и
ДНУК„Коломејка“сасолонаступом
Ане Лешчук и председником удру
жења Николом Љаховићем. Сав
приходсаовогдогађајабићеусме
рен за лечење суграђанкеНаташе
Недић. А. Д.

СТЕНД  АП У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Вече смеха 
Унедељу,20.новембра,сапоче

ткому20сатиуСремскојМитрови
цићесепопрвипутодржатистенд
ап вече, у организацији сада већ
познатедомаћеекипеАртФронт,у
сарадњи са Standup.rs. Овај мали
празник хумора ће бити одржан у
Дому омладине, где ће наступити
звездесрпскекомедијеСрђанДин
чић, Александар Милосављевић,
НиколаРадојловићиРадомирНес
торовић.
Карте су у претпродаји у кафеу

„Компас“наЖитномтргупоцениод
700динара.Збогограниченогброја
места у Дому омладине, пожурите
даобезбедитесвојукартупредсам
датум.

НО ВА ПА ЗО ВА

Лов ци у ак ци ји
по шу мља ва ња

Иакојеутокусезоназимскоглова,
чланови Ловачког друштва „Нова
Пазова“лепеновембарскеданеосим
за активности на ловишту користе и
за пошумљавањенових парцела, јер
је добробит од будућих шума више
струка.
Напарцелиодхектарипо, којасе

налазинапотезуизапругепосађенје
сибирскибрестибагрем.Својуподр
шкуовојакцијипошумљавањадалоје

иЈKП„Чистоћа“СтараПазова,увиду
садницабрестаипотребнемеханиза
ције.
Ловачко друштво „Нова Пазова“,

којесвојеактивностинепрестанореа
лизујеод1946.године,тренутноброји
око 40 чланова, што почасних што
редовних,полакосеприпремазасне
жанпериодиприхрањивањедивља
чи.

Д. Г.

ОШ „БОШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“ СТАРА ПАЗОВА

Шко ла про сла ви ла свој дан
Основна школа „Бошко Палковљевић

Пинки“ из Старе Пазове као дан своје
установеславиМитровдан,међутимове
школскегодинесупрославуорганизова
ли9.новембра.
Програм  поводом Дана школе под

називом„Билојетоуједнојземљисеља
ка“, био је инспирисан слободом.  Кроз
рецитале,песмеиигру,ученицисупри
казали  историјске догађаје на „брдови
томБалкану“,сакцентомнаДругисвет
ски рат,  а посебно место имала је и
сцена о народном хероју Бошку Палко

вљевићу Пинкију, чије име са поносом
носиоваобразовнаустанова.
Ова година је кажубилапосебнашто

се тиче ентузијазма, како наставника,
такоиученикакојихупрограмубилооко
80.Припремајебилаврлоозбиљна,јер
сви су се ужелели оваквих програма,
пошто се  у претходне две године није
славилонаовајначин.
„Слобода је шанса да будемо бољи“,

нагласила је директорка  Зорица Јови
чић,атимесеруководеиониузмото,да
свакимданомбудусвебољи. З. К.
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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? (21)

Који се ува ти да купа сви ње на 
Сави пла ти ће гло бу 50 форин ти 
или 10 дана затво ра

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

Током лета 1895. годи
ненаподручјуСремаи
других делова аустро

угарске државе ширила се
заразна болест свиња.Вла
сти су биле принуђене на
низ превентивних мера које
сусеоглашавалепрекообја
ва и забрана у прогласним
књигама.Уједномодтаквих
огласакојијепотписануиме
градоначелникаМилекића и
заведен је 18. августа1895.
године позивају се власни
цисвињадапријавеуочене
болести.Забрањујесеизво
ђење свиња на пашу, као и
њихово клање без пропи
саних прегледа ветерина
ра. Оглас је највероватније,
попут многих из тог време
на штампан у митровачкој
штампаријиКостеТрумића.
Огласом број 552 од 20.

августа 1895. године забра
њује се извођење паса
(вашки) који нису везани
или немају заштитну корпу.
Забрањује се и извођење
пернате живине и гусака на
слободнушетњупоулицама.
Такође, под претњом казне
није дозвољено ни купање
свињанаСави.
„Вашкекојимаморадржа

тивезаненаланцукодкуће,
којенисувезанеморајуима
тикорпунаносуиливодити
на конопцу. Перјата живад
гускенесмесепоулицама
пуштати.Којисеуватида
купасвињенаСавиплати
ћеглобу50форинтиили10
даназатвора“
Огласом број 590 од 30.

августа1895.годинепозива
ју се ученици српске нацио

налности који су навршили
шестгодинанауписусрпску
основнушколу.Школованом
децомсматраћесесамоуче
ницикојисучетириразреда
завршилидобримуспехом.
„Сутраусуботуу8сати

пре подне биће ушколава
њеиискшколовањесрпских
ученика у српској основној
школи.Позивајусеовимсви
родитељи да своју децу,
која су шесту годину навр
шила на уписивање доведу.
Исшколована ће бити само
она деца, која су 4. разред
садобримуспехомсвршила.
Ђорђе Јовановић, градски
редар“

Огласом од 8. новем
бра 1895. године гра
ђанисеобавештавају

ипозивајудаузмуучешћеу
попису становништва. Дају
се детаљна упутства о оба
вези и начину пријављива
њачлановапородицеалии
свих лица која живе и раде
у њиховим домаћинствима
(станари, шегрти, калфе,
слуге...)
„У понедељак 11. новем

браовегодинепочињепопис
житељства – коншкрипци
ја, као сваке године, стога
сеовоградскикућевласници
позивајудакадабудупоово
градском редарству позва
ни, нефаљено дођу и своје
кирајџије, слуге, слушкиње,
калфе, шегрте и све оне
штоуњиховимкућамаста
нују,њиховоиме,презимеи
дисунадлежни,кодовоград
ског поглаварства назначу.
Ткосеовомпозивунеодазо
вебићекажњен.“

Текст штам па ног огла са о спре ча ва њу 
шире ња боле сти сви ња
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У СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ ИЗ ЗБИР КЕ ДЕЈ ВИ ДА РОК ФЕ ЛЕ РА, ПРЕ КО БЕО ГРА ДА 
ГДЕ ЈЕ НАСТАО, ДОЛА ЗИ „КРУГ“ ЛАЗА РА ВОЗА РЕ ВИ ЋА

Ајде Кругпо род ном кра ју
Воза ре ви ћа је опчи ња ва ла Визан ти ја и сред њо ве ков но сли кар ство, а доно сио је 

то на једин ствен начин. Може мо се пита ти шта је Рок фе лер знао о томе, али чиње
ни ца да га је сли ка фасци ни ра ла, а наво ди се како је изго во рио „Ова сли ка је моја, 
пуна је ори ги нал но сти“. Педе сет годи на више нико сли ку није видео и када се поја
ви ла вест да ће бити пред мет на аук ци ји Рок фе ле ро ве зао став шти не, ства ри су 
поче ле да иду у добром прав цу и Круг је сти гао назад у Бео град, где је и настао. 
Лазар је од про да је сли ке купио тај сим па тич ни црве ни кабри о лет са покрет ним 
кро вом, а сре ћом и он је сачу ван

Кадасеједноделонађеудруштву
ВанГога,Сезана,Пикаса,незначи
дастеважнисамозатоштостеу

високомдруштву,кадатодруштвооку
пиДејвидРокфелернезначидавамје
ондаолетитимитетдаувисокомдру
штвуборавите,већдајестеелитаида
томскупуприпадате.УСремскуМитро
вицу из збирке Дејвида Рокфелера,
преко Београда где је настао, долази
Круг Лазара Возаревића. Од јуна ове
године дело које је готово биломит и
легенда изложено је уМодерној гале
ријиБеограданаотварањуизложбегде
јепосетиоцедочекаоЛазароваутокоји
је купио продајом ове слике и где су
моглидавидештаповезујеРокфелера
иВозаревића.
Асоцијација на презиме Рокфелер

јестебогатство,моћ,владавинаизсен
ке. Прва милијардерска породица на
светуитекакообликујесветизсенке,
али своју моћ баштине на учешћу у
друштвенимтоковимавишенегопосе
довањем„живог“кеша.Филантропијаје
начиннакојиобликујудруштвенетоко
ве,анегдесенаводидајеДејвидРок
фелер својевремено имао утицај на
најчувенији музеј на свету МоМа –
Музеја модерне уметност у Њујорку.
Нијеважнодали јеРокфелерпоседо
ваознањеилисамофасцинацијупре
мауметности,важноједасусеВозаре
вић,његовасликаиРокфелернашлиу
правовременаистомместу.
Било је то девето Бијенале у Сао

Паулу 1967. године, где су се нашла
измеђуосталихиделаЕндијаВорхола,
аЈугославијасепотрудиладасепред
стави на оваквој „мега  платформи“
савременеуметности.Измеђуосталих
била су ту и Возаревићева дела из
његовепоследњефазе,постенформе
ла. Енформелисти су такође били
помало неподобни према југословен
скојцензури, јерњиховаделанисуна
правиначинодражаваласоцијалистич
киначинживота,асамТитојесматрао
да култура мора бити „општејугосло
венска по тематици и социјалистичка
по карактеру“. Сваки уметник прође
крознизоспоравања,паиакојетобио
мали лов на вештице, Возаревић је
засигурно био нешто најинтригантније

и најупечатљивије да представи Југо
славију.
ВозаревићајеопчињавалаВизантија

и средњовековно сликарство, а доно
сиојетонајединственначин.Можемо
сепитатиштајеРокфелерзнаоотоме,
аличињеницадагајесликафасцини
рала, а наводи се како је изговорио
„Овасликајемоја,пунајеоригинално
сти“. Педесет година више нико слику
нијевидеоикадасепојавилавестда
ћебитипредметнааукцијиРокфелеро
ве заоставштине, стварисупочеледа
иду у добром правцу иКруг је стигао
назадуБеоград,гдејеинастао.Лазар
јеодпродајесликекупиотајсимпатич
ницрвеникабриолетсапокретнимкро
вом,асрећомионјесачуван.

ЛазарВозаревићјепреминуогоди
ну дана после ове продаје, а
1973.СкупштинаопштинеСрем

ска Митровица оснива Галерију под
његовим именом и спомен  збирком,
којунапоносГрадСремскаМитровица
имаиданас.ТадашњаОпштинајесма
траладаСремскаМитровицаморада
поседује Лазареве слике и од његове
супругеикћериоткупљују59сликаи21
цртеж. Темеље Галерије су ударили
ЂорђеПанићиЛазарТрифуновић,који
сусматралидајењенамисијатребада
будешираодсамогчувањамеморијал
ногнаслеђа.Од2012.годинеовазгра
да је у више фаза реконструисана и
садаимаједанупечатљививероватно
првобитанспољниизглед.Јошважније
одтога,јестедасуЛазаровадела,као
важноматеријалноикултурнонаслеђе
нашегдруштварестауриранаиконзер
вирана.
Возаревића величина није у томе

што се нашао у друштву Пикаса у
колекцији Рокфелера, већ зато што је
Возаревић.Уметностјенепоновљиваи
само када се открије права формула,
онапостајејединственаивечна.Воза
ревићевовреметекдолазиитевизан
тијске златна и бордо ће тек засијати,
облицићедобитисвојевеликесене,а
собзиромдајенекопрепедесетгоди
на имао свест о значају и величини
нашегорелиста,инашмалиградћесе
Возаревићемименомнавеликопросла
вити. Читан ка

Воза ре ви ћа вели чи на 
није у томе што се 

нашао у дру штву Пика
са у колек ци ји Рок фе
ле ра, већ зато што је 
Воза ре вић. Умет ност 

је непо но вљи ва и 
само када се откри је 
пра ва фор му ла, она 

поста је једин стве на и 
веч на. Воза ре ви ће во 
вре ме тек дола зи и те 
визан тиј ске злат на и 

бор до ће тек заси ја ти, 
обли ци ће доби ти сво

је вели ке сене, а с 
обзи ром да је неко пре 
педе сет годи на имао 

свест о зна ча ју и вели
чи ни наше горе листа, 
и наш мали град ће се 
Воза ре ви ћем име ном 
наве ли ко про сла ви ти
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Хра бра, по жр тво ва на
и рев но сна же на Пише: др Сне жа на Булат

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (28) ЉУ БИ ЦА ОБРЕ НО ВИЋ, СУ ПРУ ГА
КНЕ ЗА МИ ЛО ША ОБРЕ НО ВИ ЋА

Љубица, познатија као
Велика владарка,
билајећеркаРадоса

ва и Марије Вукомановића.
Рођена је у селу Срезојевци
испод Рудника 14. јануара
1785.године.МилошиЉубица
су се упознали 1803. Према
Милићевићевим речима,
Милош је при првом сусрету
биоочаранњеним господстве
нимдржањемилепотом: „Јед
ног дана ударих испод села
СрезојевацанарекуДичину.Ту
на белилу затекох Љубицу и
њенумајку;онебељашеплат
но.Тадамијебило20година...
Стајао сам ваљда читав сат
самодадуже гледамЉубицу:
била јелепазачудо.“Љубица
је постала Милошева жена, с
пролећа 1806, а кумовао је
нико други, до Карађорђе
Петровић. Љубица је Милошу
подарила осморо деце, али је
само њих четворо остало у
животу,Петрија,Савка,Милан
иМихаило.
Судбина кнегиње Љубице

посве је необична.Историја је
памтикаохрабру,пожртвовану
и ревносну жену, али јој исто
тако приписује неопростиве
грехове. Пођимо од самих
почетака...
Милош иЉубица нису има

ли нимало хармоничан брак.
Разлог свакодневних сукоба
билајеМилошеваприврженост
другим женама. Гавриловић је
давно проценио Милошев
однос према женама: „Милош
јебиоједномречјуженскарош.
Гласкоји јеутомпогледуужи
ваосасвимјеоправдан.“Веро
ватно није ни слутио шта ће
његовељубавнеавантурепро
узроковати. Наиме, историја
посебно памти случај Петрије
Пљакић. Након ашиковања са
лепом Петријом, Милош је
позвауконак,какобипомагала
Љубици око домаћинства.
Недуго затим, помоћница
Петрија, постала је Милошева
љубавница.
Мудра и осетљиваЉубица,

наслућивала је мужевљеву
неверност.ЕвокакојеМилиће
вићописаоњиховупрвусвађу:
„Милош погледа у Љубицу.

Онабејашемодраулицу;доња
јојјеуснадрхтала...
Тисинештољутаречеон.
Инебибила,какомије.
 А што ти је. Од кога ти је

тешко?
Управоодтебе.
Аштоодмене?
Какошто?Јасамтвојдруг,па

сетисамномникаднесмејеш
онако,каосовомженомизсве

та!Сњомсеразговарашвише,
сњом се смејеш слађе, но са
мном...“

Милошевољубависањеи
непоштовање своје
супруге, изазвало је

породичну трагедију. Ово је
било прво проливање крви у
породици Обреновић. Иако
никонијеочекивао,бићесмер
неипокорнеЉубица,доживе
ће потпуну трансформацију.
Свеседесилоједнестравичне
децембарскеноћи.СаКруном,
Љубица јетребалодапођена
излет, али је облак од Космаја
поплашиогоспође,тесусевра
тиле кући. Ушавши у собу,
Љубицајеималаштадавиди.
Те кобне вечери, пришла је
Петрији, а „бејаше бледа као
крпа. Пришавши Милошевој
постељи, дохвати с клина
пиштољ који је обично висио
изнад кнежеве главе. Љубица
рече:ПиштољјестеМилошев,
алијерукаЉубичина;давиди
мо хоће ли слагати! Пиштољ
пуче;Петрија,обливенакрвљу,
паденапатос.“
Након трагичног удеса, сти

шале су се страсти, те се
Љубицавратилауконак.Њихо
ви односи су трајно остали
хладни, а због Милошевих
честиходсустава,виђалисусе

Ми лош
и Љу би ца

ни су има ли 
ни ма ло

хар мо ни чан 
брак.

Раз лог
сва ко днев них 
су ко ба би ла је 

Ми ло ше ва
при вр же ност 

дру гим же на ма. 
Га ври ло вић

је дав но
про це нио 
Ми ло шев

од нос
пре ма же на ма: 
„Ми лош је био 

јед ном реч ју 
жен ска рош.
Глас ко ји је

у том по гле ду 
ужи вао са свим 

је оправ дан.“

Кне ги ња Љу би ца Кнез Ми лош
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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.

свременанавреме.Милошје
идаљеимаољубавнице,држе
ћисешеријатскогправа,Љуби
ца није имала избора, но да
прихватитакавживот.Каошто
Љушићистиче„КнегињаЉуби
ца остала је у лепој успомени
српскомроду.Њеноимепоми
њало се с поносом, како за
владавине Обреновића тако и
Карађорђевића–неуобичајено
занашудинастијскуповесткоја
јеобиловаланетрпељивошћу.“
Ова јуначка жена, умела је

да прекорева свогамужа када
бипосустајаоуборбамасаТур
цима: „Ето видите шта раде
људи! А ви, шта сте учинили?
Кецеље женске пашите, а ми
жене да идемо да се бијемо.“
Истотако,предањекажеда је
одбилаМилош савет, да се за
време Првог српског устанка
повучеубезбеднијекрајеве„...
Живанећуизсвогазавичаја,а
мртвумемогуипсиизести...“
Када јеречовођењуЉуби

чинеполитике,кажудајебила
крхка и попустљива. Године
1842.писалајекнезуопрогони
ма присталица Обреновића у
Србији:„Етокчемусеприводе
отечество наше, које док је у
стање славе доведено било,
васједостатрудаикрвистало,
асадовидушманиочевиднона
пропастњеговуиду,иникотаку
илинећеилинеможедаусмо
три“.
Из писама кнезу Милошу,

можемо закључити да је била
веома савесна и одговорна.
Права глава куће, иако према
Пирху, кнегиња тек нешто пре
1833.добијамогућностдасед
не заједно самужем за време
ручка.Дотада,стајалајесћер
камасобестранекнезаислу
жиле га за време ручка, јер
„такозахтевастарисрпскиоби
чај“. Погледајмо само њене
извештаје које је слала кнезу
Милошу: „Јуче покосили смо
све, само нам јошт данас и

сутра остаје да сакупимо и
упластимо:Дубравицу,Забелу,
Клепечку, Рамски рит, Брест,
ливадеуГрадиштуиРијечкој...
Што се тиче овдашњи пољски
послованаМорависеносаде
ли смо. Изашло је 15 сена од
којих 10 садели смо у бранику
на оној пољани, а 5 онде код
шупе. Кукуруз на Морави око
пали смо... но сада слабо од
овесушерасте...овцеикраве
наМоравипреместилисмо,но
онде неће стока најситнија
бити,акоскорокишенебудеи
траванекрене“(Петровић).

Нећемоулазитиуприроду
имотивеЉубичне одлу
ке да приступи кнежевој

опозицијииовајпроблемоста
вљамоисторичарима.Мисамо
констатујемо да је политички
ангажман кнегиње Љубице,
дакако, довео до свргавања
кнеза Милоша. Абдицирао је
13. јуна1839.у користпресто
лонаследника Милана. Међу
тим, све ово се догађало у
времекадајеМилановаболест
узела маха. Умро је 26. јуна
1839. године, у двадесет и
шестомданувладавине.Истог
дана, на престо је доведен
малолетниМихаило.Истотако,
морамоказатидаћенаконовог
догађаја Љубица покушавати
свим силама да врати свог
мужа на престо Кнежевине
Србије...
Након Михаиловог одласка

из Србије и Љубица је била
приморана да емигрира. Пре
минулаје1843.годинеуНовом
Саду.Пренегоштоћезанавек
склопитиочи,изустилаје„Мно
гогрехаимам,њихћемилости
виБогсвеопростити,алишто
својом руком убих ону жену,
бојим се неће никад! Куд ме
занесемојаженскапамет?“

У сле де ћем бро ју:
Пер си да Ка ра ђор ђе вић,

су пру га кне за
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа

Ушав ши у со бу, Љу би ца је има ла 
шта да ви ди. Те коб не ве че ри, при
шла је Пе три ји, а „бе ја ше бле да као 
кр па. При шав ши Ми ло ше вој по сте
љи, до хва ти с кли на пи штољ ко ји је 
обич но ви сио из над кне же ве гла ве. 
Љу би ца ре че:  Пи штољ је сте Ми ло
шев, али је ру ка Љу би чи на; да 
ви ди мо хо ће ли сла га ти! Пи штољ 
пу че; Пе три ја, об ли ве на кр вљу, 
па де на па тос.“ 

ОМШ „ТЕО ДОР ТОША АНДРЕ ЈЕ ВИЋ“

Уче шће у про јек ту 
инклу зи је

Концертом ученика ОМШ
„Теодор Тоша Андрејевић“,
изодељењауСтаројПазови,
којијеодржануШколизаспе
цијално образовање „Антон
Скала“уСтаројПазови,завр
шенјепројекатовешколепод
називом „Музиком до једна
кости–уметничкамузикакао
инструментинклузије“.Проје
кат јереализованподпокро
витељством Покрајинског
секретаријата за образова
ње,прописе,управуинацио
налнемањине–националне
заједнице и подразумевао је
три концерта намењена осо
бама са сметњама у развоју
иособамаиздруштвеноосе
тљивихгрупа.
Концерт у ШОСО „Антон

Скала“ у Старој Пазови је
одржанпредоко60ученика.
Бранислава Трифуновић,

координаторка пројекта је
истакладаученициовешко
ле чине најзахвалнију и нај
бољупублику.
– Идеја и циљ пројекта

лежи у жељи да уметничка
музикабудедоступнасваком
детету и да сви једнако уче

ствују у креирању и опстан
ку културноуметничке мапе
једногграда.Утомконтексту,
одржали смо, као и прошле
године у оквиру истог про
јекта,концертусамојшколи,
причемусудецасвиралаза
децу.Свакакодабиовајпро
јекаттребалодадобијешире
размере, каже Бранислава
Трифуновић.
Дарко Ђокић, директор

ОМШ „ТеодорТошаАндреје
вић“ чије је седиште уРуми,
истакаојезначајоваквихпро
јекатаизахвалионадвогоди
шњој подршци Покрајинског
секретаријата.
– Пилот пројекат, реали

зован прошле године под
називом„Безграница–музи
ка као инструмент инклузи
је“ јенаишаонасјајанодзив
кодциљанепубликеидобио
је значајну медијску подр
шку, тако да је јасна одржи
востоваквихпројеката, каже
директорЂокић.
Претходна два концерта у

оквирупројектаодржанасуу
РумииПећинцима.

С. Џ.

Кон церт у Ста рој Пазо ви



30 16. NOVEMBAR 2022.  M NOVINE СПОРТ

Јединство – ИМТ 0:1; Нови
Сад1921–Златибор4:1;Рад
ничкиНБ–Мачва0:2;Слобода
– Лозница 2:2; Трајал –Желе
зничар (су били одиграли у
понедељак); Графичар – Рад
6:1;ИнђијаТОYОТИРЕС–Рад
нички СМ 0:1; ОФК Вршац –
Металац1:0.

Но ви Ба нов ци: Омладинац
–ПрвиМај2:1;Ста раПа зо ва:
Јединство–Раднички19122:1;
Бач ка Па лан ка: ОФК Бачка –
Текстилац0:2;Пан че во:Дина
мо 1945 –Нафтагас 3:1;Но ви
Сад: Кабел – Хајдук 1912 0:1;
Бе ле гиш: Подунавац – Борац
0:0;Адор јан:Тиса–ОФКБечеј
19183:0;Ста ни шић:Станишић
1920–Раднички0:1.

01.Јединство 14 9 1 4 23:19 28
02.Радн.1912 14 8 3 3 27:13 27
03.Текстилац 14 8 3 3 24:12 27
04.Нафтагас 14 7 2 5 19:22 23
05.ОФКБечеј 14 7 1 6 19:15 22
06.Борац 14 5 6 3 19:12 21
07.Хајдук 14 6 3 5 13:11 21
08.Подунавац 14 5 6 3 8:6 21
09.Тиса 14 6 2 6 29:25 20
10.Омладинац 14 5 5 4 12:11 20
11.Кабел 14 5 3 6 14:13 18
12.ПрвиМај 14 5 3 6 14:14 18
13.Динамо 14 4 4 6 19:23 16
14.ОФКБачка 14 2 4 8 7:15 10
15.Станишић 14 3 1 10 8:28 10
16.Раднички 14 2 3 9 9:25 9

Чукарички–МладостГАТ2:0;
Вождовац – Спартак ЖК 2:0;
Радник – Црвена Звезда 1:2;
Партизан – Нови Пазар 1:0;
Јавор Матис – Напредак 2:1;
Младост–Колубара2:0;ТСЦ–
РадничкиНиш2:0;Војводина–
Раднички19232:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01.Хајдук 14 10 4 0 26:2 34
02.ГФКСловен 14 9 2 3 33:15 29
03.Слога(Е) 14 9 1 4 25:16 28
04.Јединство 14 7 4 3 30:7 25
05.Индекс 14 8 1 5 26:20 25
06.Железнич. 14 7 3 4 24:12 24
07.Слобода 14 6 5 3 23:16 23
08.Слога(Т) 14 7 1 6 22:18 22
09.ДоњиСрем 14 5 3 6 17:18 18
10.Ветерник 14 5 3 6 17:28 18
11.Дунав 14 3 7 4 6:11 16
12.Младост 14 4 4 6 17:23 16
13.Славија 14 3 3 8 21:26 12
14.Радн.(НП) 14 3 3 8 11:23 12
15.Шајкаш 14 2 0 12 6:53 6
16.Радн.(Ш) 14 0 4 10 10:26 4

01.ИМТ 18 12 4 2 29:14 40
02.РФКГраф. 18 11 4 3 44:21 37
03.Железнич. 17 10 4 3 25:14 34
04.Инђија 18 6 9 3 24:16 27
05.Радн.(СМ) 18 6 8 4 12:11 26
06.НовиСад 18 7 4 7 23:22 25
07.ОФКВршац 18 7 4 7 18:20 25
08.Јединство 18 6 6 6 18:16 24
09.ГФКСлоб. 18 4 11 3 18:16 23
10.Мачва 18 5 6 7 17:21 21
11.Траyал 17 5 4 8 19:24 19
12.Металац 18 5 4 9 17:23 19
13.Лозница 18 5 4 9 18:31 19
14.Радн.(НБ) 18 5 2 11 11:22 17
15.Златибор 18 3 6 9 19:28 15
16.Рад 18 3 6 9 19:32 15

01.Ц.Звезда 19 17 2 0 50:7 53
02.Партизан 19 13 4 2 46:15 43
03.ТСЦ 19 11 6 2 34:12 39
04.Чукарич. 19 10 5 4 35:20 35
05.Војводина 19 9 6 4 28:18 33
06.НовиПазар 19 9 4 6 27:19 31
07.Вождовац 19 9 4 6 16:21 31
08.Радн.1923 19 7 4 8 18:17 25
09.Колубара 19 5 5 9 16:35 20
10.Напредак 19 5 4 10 16:21 19
11.Спартак 19 4 6 9 15:25 18
12.Младост 19 4 6 9 26:37 18
13.Раднички 19 4 5 10 23:38 17
14.Ј.Матис 19 4 4 11 20:39 16
15.Млад.ГАТ 19 3 4 12 9:31 13
16.Радник 19 1 5 13 14:38 8

Ру ма: Фрушка Гора – ОФК
Бикић 0:3; Ада шев ци: Грани
чар – Напредак 1:0; Ла ћа рак:
ЛСК – Јединство 1:0; Са лаш
Но ћај ски:Борац(Р)–Ердевик
2017 3:1; Ку ку јев ци: Обилић
1993 – Зека Буљубаша 3:0;
Срем скаРа ча:Срем–БСК0:0;
Ве ли ки Ра дин ци: Борац (ВР)
–Змај1:2.
01.Гранич. 13 11 1 1 34:8 34
02.ЛСК 13 10 2 1 36:11 32
03.Јединство 13 9 1 3 32:15 28
04.БСК 13 8 2 3 40:22 26
05.Обилић 13 8 2 3 28:13 26
06.ОФКБикић 13 8 1 4 21:10 25
07.Сремац 13 7 2 4 34:14 23
08.ЗекаБуљ. 13 7 1 5 34:22 22
09.Ердевик 13 3 1 9 19:25 10
10.Змај 13 3 1 9 10:41 10
11.Напредак 13 1 6 6 11:23 9
12.Ф.Гора 13 2 1 10 7:39 7
13.Борац(Р) 13 1 2 10 14:44 5
14.Борац(ВР) 13 1 1 11 15:48 4

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Обреж: Граничар – Љуково
1:1; Кру ше дол: Крушедол –
Полет(Н)2:0;Ја зак:ЦарУрош
– Напредак 2:1; До брин ци:
Сремац–ЧСК1:12;Но виКар
лов ци: Полет (НК) – Младост
4:3;Аша ња:Камени–Фрушко
горац0:0;Врд ник:Рудар–Хај
дук19321:3.

01.Полет(НК) 13 11 1 1 54:13 34
02.Крушедол 13 9 1 3 23:9 28
03.Камени 13 9 1 3 25:13 28
04.ЧСК 13 8 1 4 33:13 25
05.Младост 13 8 0 5 46:20 24
06.Полет(Н) 13 7 2 4 26:15 23
07.Хајдук 13 6 1 6 34:18 19
08.Фрушкогор. 13 5 3 5 26:16 18
09.Напредак 13 5 1 7 23:23 16
10.ЦарУрош 13 5 0 8 22:35 15
11.Рудар 13 4 1 8 24:22 13
12.Љуково 13 3 2 8 25:36 11
13.Гранич. 13 3 2 8 20:35 11
14.Сремац 13 0 0 13 4:114 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Бе шка: Хајдук (Б) – Јадран
0:1; Ви то јев ци: Партизан –
Срем 1:0; Деч: Сремац (Д) –
Борац19254:0;Ириг:Раднички
– Шумар 2:1; Во гањ: Слога –
Подриње 1:2; Ман ђе лос: Фру
шкогорац – Будућност 2:2;
По пин ци: Напредак Меридиан
–Сремац(В)2:2;Ку змин:Гра
ничар–Хајдук(В)0:2.

01.Будућност 14 9 3 2 47:20 30
02.Шумар 14 8 2 4 35:20 26
03.Партизан 14 8 1 5 33:20 25
04.Срем 14 7 3 4 32:15 24
05.Напредак 14 7 2 5 28:21 23
06.Срем.(Д) 14 7 2 5 23:20 23
07.Јадран 14 7 2 5 26:25 23
08.Хајдук(Б) 14 6 4 4 28:17 22
09.Подриње 14 6 1 7 18:22 19
10.Слога 14 5 4 5 24:32 19
11.Срем.(В) 14 5 3 6 23:28 18
12.Фрушкогор. 14 4 5 5 25:22 17
13.Гранич. 13 4 2 7 19:25 14
14.Хајдук(В) 13 4 2 7 15:23 14
15.Раднички 14 4 1 9 21:28 13
16.Борац 14 1 1 12 6:65 4

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Но ваПа зо ва:Раднички(НП)
– Доњи Срем 2015 2:4; Ру ма:
ГФК Словен – Слога (Е) 2:0;
До њи То вар ник: Слобода –
Раднички(Ш)1:1;Бач киЈа рак:
Младост – Индекс 2:1; Но ви
Сад: Славија – Слога (Т) 3:1;
Ди вош: Хајдук – Ветерник 6:1;
Ру мен ка: Јединство – Шајкаш
1908 8:0; Ста ри Ба нов ци:
Дунав–Железничар0:2.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Су бо ти ште: Витез – Словен
3:0; Бре стач: ОФК Брестач –
Младост1935субилиодиграли
упонедељак;Ловацјебиосло
бодан.

1.ОФКБрестач 7 7 0 0 23:2 21
2.Ловац 8 6 0 2 21:9 18
3.Витез 8 4 0 4 15:12 12
4.Словен 8 1 1 6 6:21 4
5.Младост 7 0 1 6 2:23 10

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА ПОЛЕ ТАР ЦЕ

Иви ни
кара ти сти први

Прошлог викенда у Спорт
скомцентрууИнђијиодржан
је Куп Војводине за полетар
це пионире и наде у катама
и борбама у организацији
Карате Савеза Војводине.
На такмичењу је учествова
ло46 клубовааКарате клуб
„Срем“ из СремскеМитрови
це представило је 25 такми
чара предвођених тренером
Ивом Винковић. У изузетно
јакој конкуренцији укупно су
освојили 26 медаља и то 15
златних,шестсребрнихипет
бронзаних, чиме су заузели
првоместоугенералномпла
смануклубова.
Злато су освојили Јова

на Бенак, Дуња Бережни
 2 пута, Душица Миљевић,
Александар Рајић, Ирена
Грујанић – 2 пута , ката тим
Мурић, Перовић и Грујанић,
ЖељкоМошић,ОгњенМило

шевић,ХеленаМалбашић–2
пута,МилицаМиљевић,Дуња
Ликић,АнђелаПеровићбор
бедо40кг.
Сребрне медаље су осво

јили Дуња Павловић, Маја
Перић,ДушанСавић,Анђела
Перовић, Невена Миловано
вић,МилаЛикић.
Бронзу су освојили Миона

Мурић, Андреа Лазић, Јана
Кркљеш, Дуња Павловић,
ЖељкоМошић.
Добре наступе су имали

и Коста и Вук Мачкић, Мила
Симић,каоинајмлађечлани
цеклубаНинаВукасиСофија
Кљајићусвомпрвомнаступу,
али овај пут нису оствариле
пласман на Куп Србије који
се одржава за две недеље
у Чачку. Освајачи медаља
остварилисупласманнаКуп
Србијегдеихочекујејошјача
конкуренција. Д. М.

Кара тист ки ње и тре нер „Сре ма“ на Купу Вој во ди не
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МЕЂУ ОП ШТИН СКА ФУД БАЛ СКА ЛИГА СРЕМ, 13. КОЛО

Лаћар ци на корак
од првен стве ног тро на

Дефи ни тив но је Лаћа рак захва ти ла фуд бал ска гро зни ца, што се види и на сли ка ма 
и на три би на ма које су биле испу ње не до послед њег места. Клуб је већ почео да раз
ми шља о про ши ре њу капа ци те та три би на, а све захва љу ју ћи добрим резул та ти ма 
постиг ну ти ове јесе ни, каже тре нер Недељ ко Дивљак Пега

Фудбалери ЛСК  а наставили су
одличну серију и у 13. колу Међу
општинске фудбалске лиге Срем –
Запад,остварилисупетиузастопни
тријумф. Победом (1:0) над директ
нимконкурентомзаврхтабеле,еки
пом „Јединства“ из Руме прошлог
викенда, Лаћарци су други на табе
ли са четирибода вишеодРумља
накојисутрећи.Тријумфом,којиих
држи на свега два бода заостатка
за водећим „Граничарем“, тренер
Недељко Дивљак може бити преза
довољан.
–ДефинитивнојеЛаћаракзахвати

лафудбалскагрозница,штосевиди
инасликамаинатрибинамакојесу
билеиспуњенедопоследњегместа.
Клуб је већ почео да размишља о
проширењу капацитета трибина, а
свезахваљујућидобримрезултатима
постигнути ове јесени. Захваљујући
радусвихструктура клуба,апосеб
норезултатиманатеренупубликасе
вратиланастадионуцентру.Јесењи
деопрвенствајеокончанонакокако
смо замислили, посебно пошто су

остваренечетириврловажнепобеде
гдесмопобедилитриекипеизврха
табелеБСКБешеново,„ЗекуБуљу
башу“ из Равња, „Ердевик 2017“, и
накрајупоследњуутакмицукојусмо
добилипротивдиректногпротивника
за највиши пласман  „Јединством“
из Руме. Ја као тренер могу бити
задовољан постигнутим резултати
маисарадњомсаиграчимаиупра
вом клуба.Захваљујемсе свимана
подршци и драго ми је да сам био
део нечег лепогшто се десило ове
јесени.Посебномиједрагодаимој
сарадник Драган Клинцов има исту
визију као и ја да је време да наш
клуб у коме смо одрасли треба да
напредује из године у годину. Тако
ђеморамдасезахвалимипублици
која нам је увек била ветар у леђа
билодасмоигралиуЛаћарку,било
нагостовању,рекаојеуизјавизаМ
новине,сумирајућикрајтекућеполу
сезоне,тренерДивљак,чијајеекипа
до сада забележила десет победа
узсамоједанпоразидванерешена
исхода. Д. Мостар лић

Захва љу ју ћи раду свих 
струк ту ра клу ба, а посеб
но резул та ти ма на тере ну 

публи ка се вра ти ла на ста
ди он у цен тру. Јесе њи део 
првен ства је окон чан она ко 
како смо зами сли ли, посеб
но пошто су оства ре не чети

ри врло важне побе де где 
смо побе ди ли три еки пе из 

врха табе ле  БСК Беше но во, 
„Зеку Буљу ба шу“ из Рав ња, 
„Ерде вик 2017“, и на кра ју 

послед њу утак ми цу коју смо 
доби ли про тив директ ног 

про тив ни ка за нај ви ши пла
сман  „Једин ством“ из Руме,

рекао је у изја ви за 
М нови не, суми ра ју ћи крај 
теку ће полу се зо не, тре нер 

Дивљак

Еки па, нави ја чи и струч ни штаб ЛСК а после побе де нај „Једин ством”
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НОСТАЛ ГИЧ НО СЕЋА ЊЕ НА НЕПРА ВЕД НО ЗАБО РА ВЉЕ НО (2)

Утак ми це са Шпа ни јом
и БиХ и виза за Немач ку

Уочи Свет ског првен ства у фуд ба лу, које ће се овог и наред ног месе ца одр жа ти у 
Ката ру, обја вљу је мо текст Сте фа на Јови ћа о репре зен та ци ји Срби је и Црне Горе, 
држа ве које више нама, али посто ји живо сећа ње на мом ке који су избо ри ли пла
сман на Свет ско првен ство у Немач кој 2006. годи не

Пише:
Сте фан Јовић

Наноге нам је долазила
Литванија. Мање
информисан интере

сент за фудбал би се под
смехнуо на помен те репре
зентације, међутим тада су
откинули бод и Шпанији и
Белгији и Босни и имали су
Јанкаускаса(мислимда јето
презиме)иШамберасаповре
мене стартере у Порту и
московском ЦСКАа тада
шњем освајачу Купа Уефа.
Ималисмоимперативпобеде
дабисмоосталина1.месту.
Победили смо, јако важна

победа, имао сам задовољ
ствода јеуживо гледам,2:0,
Кежман и Саша Илић, остао
жалзбогпромашеногпенала
СавеМилошевића,приликом

изласка са терена звиждуци
публике Сави због неискори
шћеногпенала,увексегадно
осећам када наша публика
звиждуцима части свој тим,
често сурово... Победа, то је
најважније, могла се почети
архивирати утакмица са неу
годнимпротивникомиокрену
тикључнојинајтежојутакми
ци,гостовањуШпанији.
Још увек нисмо примили

гол, одиграно седам кола,
одавносмоједининапланети
којима је то пошло за руком.
Игралосена„ВисентеКалде
рону“уМадриду,тадастадио
ну мадридског Атлетика,
новог клуба нашег Матеје
Кежмана.Шпанијаиаконамје
бодовногледалаулеђа,била

јенесумњивифаворитна тој
утакмици, још домаћини, да
не говорим неупоредиво ску
пљиипознатијииграчи.Прво
полувремебојажљиво,препу
стилисмопротивникуиници
јативу и десило се после
вишеод650минута,примили
смо гол.Раул Гонзалес,Реа
лово дете и узданица мати
рао је Јеврића. Шта да се
ради,негдесемораопримити
гол, мало их се може похва
лити да су против Шпанаца
на њивом терену остали
нетакнутемреже.
Почелоједругополувреме,

другачија и одважнија игра
наших.Помогаојетомезаси
гурно улазак Николе Жигића
који је заједно са Станкови

ћемспојиоКежманасаголом
иепилогјебилоизједначење,
1:1.Такосенакрајуизаврши
ло. Биле су још две више
полушансенегошансезанас,
норемијусадомаћомШпани
јомникоживсенебиусудио
„у зубе да гледа“. Успех
недвосмислен. Нација се
поново уздрмала, почело је
са ишчекивањем октобра,
завршетка квалификација и
коначне одлуке. Држали смо
ствари чврсто у својим рука
ма. Чекале су нас још две
утакмице. Апострофирам,
осам кола, све победе сем
једног ремија код фаворита
Шпаније,примљенсамоједан
гол.Прво смоишли уЛитва
нију.
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Литванцисупослепора
за у Београду били
деморалисани, изгуби

ли су шансе за прикључак
борби за пласман наСП, то
намјеишлонаруку.Дочека
лисунаснаомаленомстади
ону пред симболичномпосе
том. Утакмица без много
атрактивности, резултат нај
важнији,2:0,КежманиВукић.
Свећесезаборавити,резул
татћесејединопамтити.
Јошсамоједнапрепрекаи

уНемачкојсмо.Погодилосе
дапоследњаутакмицабудеу
БеоградупротивБиХ.Есад,
некоме такве утакмице дођу
каофетишидоводедо нае
лектрисаности. Ако мене
питате,неумиремодузбуђе
ностиижељногишчекивања
јертосуутакмицесанабојем
и то не због спорта већ због
нечег другог. Била је 2005.
Нисмо много временски
одмакли од трагичних дога
ђаја деведесетих година.
Поред свега утакмица је
носила и огромну спортску
тежину, пласман на СП.
Босанцимајетребалапобеда
за улазак у бараж, нама је
победа доносила директан
одлазак на планетарно фуд
балскотакмичењедокнас је
бод спуштао на 2. место и
водио у бараж и тиме би
Шпанциишлидиректно.
Очекивано, стадион Црве

не Звезде препун. Пароле и
повици какви су се могли
претпоставити, али да оста
немо на спортском дискурсу.
Много су репрезентативци
ималиурађеногиза,превази
шлисебе,показалидазаслу
жују поштовање и похвале.
Било јепуно тешкихизазова
до тада и на једном нису
заказали.Остао је још један
степеник,најважнији.
Репрезентација Босне

респектабилна, остали су не
поражени против Шпаније
штавишеобапутасупобеди
гледали у очи, оборилиБел
гију и Литванију на плећа и
дошлиуБеоградсаишчеки
вањимакоје јеималоутеме
љењеупређашњимрезулта
тимаиквалитетнимиграчима
тиму. Све у свему утакмица
којој се морало приступити
опрезно. Само промишље
ном игром у таквим околно
стима могло се победити.
Није семоглапретпоставити
лепршава за око утакмица,
али борба и изгарање јесте.
Имали смо ветра у леђа са
трибина међутим то некада
може да буде и камен око
врата.
На срећу искористили смо

уводне минуте и притисак
под којим су се нашли про
тивници. Короман је допри

нео,Дуљајцентрирао,Жигић
асистирао, Кежман поенти
рао,1:0заСЦГ.Испоставило
секоначанрезултат.Сачува
ли смо предност. Немиле
сцене на трибинама нажа
лост, јаћупресвегапамтити
победу и одлазак на светско
првенствоуНемачку!
Успелоје,постигнутјециљ,

нацијауекстази.Славилосе
наТргу.Свисусрећни,иони
који на почетку нису давали
никакве шансе. Фудбал је
тада био у жижи и зениту
популарности након пеха
кошаркаша на ЕП играном
код нас исте године. Лудило
је дрмало тих дана. Ностал
гијадрмасада,средњошкол
сковреме,17година,безбри
жнијевременегосада,друга
чијисвет,наглавачкедругачи
ји.
Иовосусвемногизабора

вили,избледелоодмноштва
каснијих спортских новости,
избледелоодживотногследа
догађаја и пролазности,
нестало заједно са државом
којајенедугопотомепреста
ладапостоји.
Дасенеправимоневешти,

тако је одувек, биће заувек.
Заслуге бледе, грешчице и
киксевиостајудужеупамће
њу.Нетребанатомезамери
ти,природноје.Јаћупамти
ти оно што је било лепо,
успешно,вреднопоштовања.
То сам желео да поделим
овоммаломхроникомиони
ма који тада нису стасали
обелоданимштосезбивало,
онекојисусвепратилиопет
даподсетим.
Оноштосекасниједесило,

знајусви.Памтисе„шестица“
проти Аргентине, памти се
што је Петко позвао сина у
репрезентацију, Кежманов
наводно црвени картон про
тив Аргентине да би раније
шмугнуо на летовање итд.
Самоћукраткодасеосврнем
икажемдасмоуједнојоднај
тежих група на светским
првенствима икада (Аргенти
на,Холандија,ОбалаСлоно
ваче) играли достојанствено
и дали свој максимум. Две
утакмице одигране добро
против још далекосежнијих и
моћнијихекипаодонихуква
лификацијама.
Ко је био жељан критике

могаојујеувеклакопронаћи,
то сенеможенеутрализова
ти,немавајденипокушавати.
Свесносенећудужезадржа
вати на анализи самог Свет
скогпрвенства,рекохтоније
непознаница готово никоме,
нема потребе причати оно
штосвизнају.Требасеподсе
тити свих подвига који су ту
репрезентацију красили.Тре
басесећатисамооноглепог.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА–АПВОЈВОДИНА
ОПШТИНАПЕЋИНЦИ–ОПШТИНСКАУПРАВА

Одељењезаурбанизамиимовинскоправнепослове
На основу  чланa 63.  Закона о планирању и изград
њи („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)и
члана88.став2.Правилникаосадржини,начинуипо
ступкуизрадедокуменатапросторноги урбанистичког
планирања(“Сл.гласникРС“,бр.32/2019)

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УР БА НИ СТИЧ КОГ

ПРО ЈЕК ТА УР БА НИ СТИЧ КОАР ХИ ТЕК ТОН СКЕ 
РАЗ РА ДЕ ЗА ГРА ЂЕ ВИН СКЕ ПАР ЦЕ ЛЕ

К.П. БР. 1399/2, 1399/4, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 
1401/2, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1404/1, 1404/2, 
1404/3, 1404/4, 1404/9, 1404/10, 1405/1 и 1406 
К.О. Пе ћин ци ЗА ДО ГРАД ЊУ ПО СЛОВ НОГ 

КОМ ПЛЕК СА ``ЛУКИКОМЕРЦ``

1.НаЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУИЗЛАЖЕСЕУрбанистич
ки пројекат урбанистичкоархитектонске разраде за
грађевинске парцеле к.п.бр. 1399/2, 1399/4, 1400/1,
1400/2,1401/1,1401/2,1402/1,1402/2,1403/1,1404/1,
1404/2,1404/3,1404/4,1404/9,1404/10,1405/1и1406
К.О. Пећинци, који је израђен од стране ``DOMUS
CONSTRUCTION``dooБановићСтрахиње45.Инђија.

2.ИнвеститоризрадеУрбанистичкогпројектаје``ЛУКИ
КОМЕРЦ``дооСлободанаБајићабр.12,Пећинци.

3. Позивају се сва заинтересована правна и физичка
лицадаизвршеувидуУрбанистичкипројекат,каои
да у току трајања јавне презентације доставе своје
примедбеисугестијеуписаномобликуОдељењуза
урбанизам и имовинско правне послове Општинске
управе општине Пећинци, Пећинци, ул. Слободана
Бајићабр.5.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити
одржанаод16.до23.новембра2022.године,сваког
радногданаод9до14часова.Местоодржавањајав
непрезентацијесупросторијеОпштинскеуправеоп
штинеПећинци,собаброј7.,уПећинцима,ул.Слобо
данаБајићабр.5.

5.Лицеовлашћено задавањеобавештењао садржа
ју јавне презентације је Александра Вучић. Подруч
је обухваћеноУрбанистичкимпројектомналази се у
КОПећинци, обухвата кп.бр. 1399/2, 1399/4, 1400/1,
1400/2,1401/1,1401/2,1402/1,1402/2,1403/1,1404/1,
1404/2,1404/3,1404/4,1404/9,1404/10,1405/1и1406
укупнеповршине67.988,00м2.
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ЏУДО ТУР НИР У БЕЧЕ ЈУ
Џуди сти ма
из Лаћар ка
шест меда ља 

На 14. Меморијалном међународном
турниру „Жељко Николић“ у Бечеју који
је у организацији Џудо клуба „Младост“
изБечејаодржанунедељу13.новембра
2022. годинеучествовало јеоко400так
мичара из Србије и околних европских
држава.ЏудоклубЛСКизЛаћаркаизвео
је8борацаиосвојио6медаљачимесе
сврстао у клубове са највише освојених
медаља.Освајачиодличјаизовог клуба
су:ТамараКрстић2.местодо25кг,Алек
сејШтрбачки2.местодо34кг,Алексан
дарВинчић2.местодо 60 кг,Страхиња
Бировљев  2. место до 50 кг, Анастасиа
Пурешевић 3.местодо44кг,Страхиња
Гргичевић3место+50кг,ДимитријеОпа
чић5местодо50кг,ЖељкаПурешевић
5местодо34кг.
– Велики успех такмичара Џудо клуба

ЛСК јеодликавредногимарљивограда
како руководства тако и саме деце која
својимзалагањемпостижуправерезулта
те.Честиткесвимтакмичарима,кажутре
нери лаћарачког клубаМилан Јоветић и
НиколаАнтонић.

ПВК „СРЕМ“
Мате ја допли вао
до две меда ље

НаМеђународномпливачкоммаратону
уБечејукојејеодржанопротекленедеље,
такмичар ПВК „Срем“  Матеја Видовић
освојио је златнумедаљуна100метара
леђнимстиломисребрнумедаљуутрци
на 100 метара прсно. Поред освојених
медаљаобориојеишестклупскихрекор
да,ауспешнојепливаоина100метара
мешовито.

ЖРК „Срем“: Милица Шпољарић,
НиколинаБулатовић(7),ДраганаПетро
вић(3),МаријаМитрић(5),НаташаДра
говић, Марина Шпољарић, Емина Сма
јић,ЈованаБлажић(3),ЈанаВасиљевић,
Вања Ђулинац (3), Марија Шерфези,
Дуња Ђоровић, Анастасија Дракула,
Андреа Мијаиловић (1), Наташа Раду
ловић(4),МајаСкенџић.Тренери:Саша
Којовић,ДушанДрча.

ЖРК „Рад нич ки“: КатаринаЈанковић,
Јована Катић, Андреа Мицић, Теодора
Мандић(3),ДеаОровић,МаријаТапша,
Ања Пенић (1), Зорана Игњатовић (4),
Маша Живковић (7), Нина Вукосавље
вић (1), Ана Радоњић, Ивана Милојко
вић, Александра Тејић, Глорија Зелић
(6),АлександраВасић(1).Тренер:Иван
Мијатовић.
У сремскомитровачкој хали „Пинки“

рукометашице „Срема“ угостиле су 12.
новембрареномираногпротивникаеки
пу„Радничког“изБеоградаизабележи
ле значајну победу у борби за првен
ствениврх.Гошћеизпрестоницелошије
сузапочелемеч,аизабраницетренера
Саше Којовића повеле су 3:0 головима
Николине Булатовић и Наташе Раду
ловић.Гошћесуу16.минутудошледо
изједначењаинаконпадауигриСреми
ца у последњих десетак минута стекле
су три до четири гола предности. Први
део је завршен водством „Радничког“
13:10. Београђанке су водиле већи део
другог полувремена да би у 52. минуту
головима Булатовићеве и Радуловиће
ве „Срем“ најпре изједначио на 21:21 а
потомипрешаоуводствокојејезадржао
докрајамечаирезултата26:23.Наголу
Митровчанкисјајна јебилаголманЈана
Васиљевић,апоредпоменутихкрилних
играчицауредовимадомаћинауодбра

ниинападуистакласеиМаријаМитрић
која је проглашена за МВП утакмице.
Екипа „Срема“ имала је одлични подр
шкусатрибина.Најефикаснијаиграчица
победникабила једеснокрилоНиколи
наБулатовић са седам голова, док је у
редовимаБеограђанкиистиброј голова
далаМашаЖивковић.
Тренер Саша Којовић у изјави за „М

новине“ каже да је презадовољан три
јумфом против незгодног противника
којиихјепрошлегодине„кући“добиоса
осам голова разлике. Којовић каже да
је утакмица у Митровици била напета
уз мноштво резултатских обрта, али да
овапобедањеговојекипимногозначиза
наставак првенства. У последњем делу
овог дела шампионата „Срем“ гостује
екипи„Београда“.Митровчанисутренут
ночетвртисапетостваренихпобеда.

Д. Мостар лић

ЖРК „Срем“ СМ – ЖРК „Рад нич ки“ Бео град 26:23 (10:13)

ЖЕН СКА СУПЕР Б РУКО МЕТ НА ЛИГА, 8. КОЛО

Фан та стич на
завр шни ца Митров чан ки

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЖЕН СКА КОШАР КА ШКА ЛИГА
 ГРУ ПА А

Три јумф митро вач ких 
кошар ка ши ца

У утакмици 7. кола Прве регионалне
женске кошаркашкелиге– групеА, оди
гранојуБачкојПаланциухали„Тиквара“
протеклогвикенда,ЖКК„Срем“савладао
је домаћина више него убедљиво. Том
приликомСремицесупоказаледасуква
литетнија екипа и заслужено су тријум
фовале. У клубу су задовољни, кажу да
„Срем“нижепобедеиподижеформупред
одлучујућедербимечевекоји гачекајуу
хали „Пинки“. Циљ је кажу, пласман у
плејоф.

За„Срем“сууБачкојПаланцииграле:
МаријаКостић(17поена),МирјанаМило
вановић (16 п), Милица Инђић (15 п),
Мила Николић (11 п), Милица Триван (6
п),МилицаЂорђић(5п),НиколинаБала
нац  (4 п), Зорана  Дедовић (4 п), Сара
Карић(2п).ТренерНемањаСтаменковић
држао седоброг обичаја идао јешансу
свимиграчицама.Онесујеискористилеи
свакасеуписалаустрелце.
ЖКК „Срем“ је тренутнонадеоби тре

ћегместакојеводиужељениплејоф.

ЖКК „Дел фин“  Бач ка Палан ка  ЖКК „Срем“ СМ
26:80 (5:16, 7:28, 2:19, 12:17).

Мари ја Митрић, нај бо ља игра чи ца 
на мечу „Сре ма“ и „Рад нич ког“



3516. NOVEMBAR 2022.  M NOVINE

ЏУДО КЛУБ „СИР МИ УМ“ 
Три јумф Слав ка 
Лон ча ре ви ћа 

Међународни турнир у Бечеју окупио
јеунедељу13.новембра337такмичара
из44 клубаизшестдржава.Џудо клуб
„Сирмиум“ већ традиционално насту
па на овом престижном турниру. Овог
пута учешће су узели млађи и старији
дечациидевојчице.Кодмлађихдечака
идевојчицарезултатисунажалостизо
стали,алисупоказалидасеморадоста
радити на техничком усавршавању тех
никабацања,техникаупартеруитехни
ка хватова у гарду. Код старијихдечака
највише је показао Славко Лончаревић
којијеосвојиопрвоместоизлатнумеда
љу.Славко јеимаотримечасапротив
ницимаизтридржавеисвеихјесавла
даоипонима.Радујечињеницадајесве
бољиуначинувођењаборбе,гдеполако
изграђује свој стил хватова и одбрана,
кажууовомклубу.

КАРА ТЕ КЛУБ „СЕН СЕИ“ ИНЂИ ЈА
Одлич ни резул та ти 
у Јаго ди ни

Такмичари Карате клуба „Сенсеи“ из
Инђијеосвојилису19медаљаизавид
ночетвртоместоугенералномпласману
на недавно одржаном Отвореном Купу
Србије иМеморијалном карате турниру
„ДрагославРадовановић–Пјер“ у Јаго
дини.Напоменутомспортскомтакмиче
њуучествовалоје35клубоваса400так
мичараизРепубликеСрпске,Словеније,
РумунијеиСрбије.Каратеклуб„Сенсеи“
изИнђијеучествоваојеса13такмичара
изборивши веома добар резултат којим
су задовољни како такмичари, тако и
представнициклуба. М. Ђ.

MOZ ZART BET ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Побе да „Рад нич ког“
у ком шиј ском дер би ју

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“ Инђи ја – ФК „Рад нич ки“ СМ
0:1 (0: 0)

ФК „Инђи ја Тојо Тајерс“:Рнић,Недељ
ковић, Кукољ (Гаиловић 67′), Десан
чић (Стевановић 67′), Србијанац, Ђурић
(Ђокић77′),Бојовић(К)(Ракић77′),Мија
иловић, Стојановић, Радосављевић
(Ђуричковић87′),Јањић.

ФК „Рад нич ки“:Драгићевић,Миодраго
вић,Ивић,Чарапић(Гајић67′),Игњатовић,
Ковачевић(К)(ВладимирИлић79′),Петро
вић,Ђорђевић(Бачанин90′),СтефанИлић,
Грбовић,Маринковић.
Пред око 400 гледалаца у суботу, 12.

новембраодигранјекомшијскидербиПрве
лиге Србије на стадиону „Тојо Тајерс аре
на“уИнђији.Послескоромесецдана,ФК
„Инђија“ била је домаћин и то сремскоми
тровачком„Радничком“.
Домаћи су добро отворили меч када је

виђенашансаНедељковића.Он је са око
18метарашутираонаголгостујућеекипеи
задаодостапроблемаголмануДрагићеви
ћуалилоптанијезавршилаумрежигостију.
Домаћи су још два пута претили преко

Недељковића, а најбољу шансу у првом

полувременупропустио јеЧарапић.После
брзе акције „Радничког“ поменути играч
нашаосеуигри„једаннаједан“испредгол
манаРнићакојијеуспешносачуваомрежу
„зеленобелих“.
У другом полувремену слична игра на

терену. Први и једини гол виђен је у 56.
минуту меча, и то за госте из Сремске
Митровице.Илићјепрошаодоброполевој
страни,налоптунатрчавакапитен„Инђије“
БојовићишаљејеумрежуиспредЧарапи
ћа.Упрвомтренуткусечинилодајеиграч
гостију био стрелац, 0: 1. Покушавали су
домаћи да дођу до преокрета, али су до
краја утакмице имали само једну прилику
заголитопрекоЂурића.Онјешутираоса
окоосамметараодгола„Радничког“,лопта
сеугужвиодбија,акаснијеКукољчинипре
кршајиоваприликазаизједначењејепро
пуштена.До0:2гостисумоглиупоследњим
тренуцима меча када је Бачанин шутирао
високопреко гола.Накрајусусретаостаје
0:1исватрибодабележесеекипиФК„Рад
нички“СремскаМитровица. М. Ђ.

ЖЕН СКА ОДБОЈ КА ШКА СУПЕР ЛИ ГА СРБИ ЈЕ, 6. КОЛО

Одбој ка ши це
„Сре ма“ пора же не 

ЖОК „Уб“ Уб : ГЖОК „Срем“ СМ 3:0 (25:23, 25:21, 25:17) 
ЖОК „Уб“: Ерић, Цветичанин, Глиго

рић, Новосел, Вујковић, Перовић, Лукић
К, Петрановић, Тадић, Челић, Ђорђевић,
Бенитез.Тренер:МаријанаБоричић.

ГЖОК „Срем“:МихајловићА ,Михајло
вић М, Грабић, Гаћеша, Сарић, Дапчевић
(л), Јовановић, Стевановић, Драшковић,
Живановић, Антић, Егић, Станковић (л).
Тренер Никола Каприц, помоћни тренер
КатаринаЧутовић.
Одбојкашице Срема ушле су у серију

тешкихутакмица.Послепоразаод„Желе
зничара“изЛајковца,усуботу12.новембра
2022.годинеуспортскојхалиуУбууследио
јемечсајошједнимодкандидатазашам
пиона–екипом„Уба“.Победиоједомаћин.
Објективно против много јаче екипе се и
нијемогло нешто више учинити.Играчице
„Срема“ супужилечастанотпоримогусе
уздигнутеглавевратитиуМитровицу.Екипа
изУбакојујепредводилабившарепрезен

тативкаСлађанаЕрић  уз кубанску интер
националку Бенитез (Алфонсо) те искусне
АлександреЦветичаниниАнђелеНовосел
и најперспективнијом техничарком српске
одбојкеРадомПеровићимладомБојаном
Челићпоказалајесвесвојемогућности.
Митровчанкесуупрвадвасетапружиле

солиданотпорирезултатјебионеизвестан
досамогкраја.Трећисетјепрошаоудоми
нацијииграчица„Уба“.
У „Срему“ је солидну игру пружилаАна

Михајловић, а на пријему је била добра
ДуњаГрабић.
Ове недеље „Срем“ такође игра два

изузетно тешка меча. Овај пут пред сво
јом публиком. У заосталој утакмици петог
кола„Срем“ууторакиграпротивактуелног
шампиона „Црвене звезде“ у ПСЦ „Пин
ки“,дабипотомуредовномколуупетаку
салиМитровачке гимназије дочекао екипу
ТЕНТа. Д. М.

ПРВA МУШКA РЕГИОНАЛНA ЛИГA СЕВЕР
Пора же ни кошар ка ши
инђиј ског „Желе зни ча ра“
Кошаркаши„Железничара“претрпелису

новипоразу7.колуПрвемушкерегионал
не лиге Север. Они су се у Новој Пазови
састалисаистоименомекипоматајсусрет
одигранјеунедељу,13.новембра.Инђин
чани су пружали отпор домаћима током

целогмечаалијенакрајурезултатнасема
форубио88:81.
Након седам одиграних кола у ПМРЛ

Север , КК „Железничар“ Инђија заузима
трећу позицију са освојених 11 бодова у
досадашњемтокупрвенства.
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НИКО ЛИ НА БУЛА ТО ВИЋ, РУКО МЕ ТА ШИ ЦА ЖРК „СРЕМ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Да ли је ово руко мет на
годи на коју је Нина чека ла?

Јед на од игра чи ца „Сре ма“ која је про шле годи не при ву кла пажњу одлич
ним учин ком на пар ке ту – Нико ли на Була то вић, у првих осам кола нове сезо
не пости гла је 56 голо ва. Шесна е сто го ди шња девој чи ца из Црвен ке поста ла је 
један од осло на ца сво је еки пе. Играч ки и карак тер но све више сазре ва и пре
тва ра се у „ноћ ну мору“ за про тив нич ке одбра не и гол ма не. 
Рукометашицама „Срема“

прошле сезоне „за длаку“ је
измакао пласман у А супер
лигашко такмичење али је
екипаизСремскеМитровице
промовисала неколико игра
чица које су показале квали
тет за виши такмичарски и
репрезентативни ниво. Нај
бољаиграчицапрошлосезон
ског тима Наташа Ћетковић
потписала је за новосадску
„Војводину“ и недавно је као
члан сениорске репрезента
ције дебитовала на Европ
ском првенству у Словенији.
Једна од играчица „Срема“
која је прошле године приву
клапажњуодличнимучинком
напаркету–НиколинаБула
товић,упрвихосамколанове
сезонепостигла је56голова.
Била је најкориснији играч
седмог првенственог кола
а снагу и прецизност њене
деснице осетиле су прошле
недељегошћеизекипелеген
дарног београдског „Раднич
ког“.Акосеузмеподатакдаје
токомпрошлесезонеНиколи
напостиглавишеод70голо
ва јасно једаћеускоропре
вазићи ту цифру. Постала је
дефинитивно један од осло
нацасвојеекипе.Шеснаесто
годишњадевојчицаизЦрвен
ке, играчки и карактерно све
више сазрева и претвара се
у „ноћнумору“ за противнич
ке одбране и голмане.Њени
омиљенитренуциумечујесу
убитачни контранапади и
„зицери“ пред противничким
голом. Нарочито је инспи
ришу оне секунде и делови

секунде у којима је потреб
нодонетиисправнуодлукуи
ефикасно завршити рукомет
ну акцију. Када је адреналин
високателојеулетуказони
од шест метара, кроз главу
јој каже, пролази само једна

реченица – „Дајеш га Нина,
мораш да га даш, јер само
ако себе чврсто убедиш у то
постићићешгол“.Овај„злата
вредан“ подарио јој је сада
шњипредседникмитровачког
клуба и искусни рукометни

тренерДраганКрстић.
Екипа„Срема“идаљеима

квалитетну екипу у којој се
поред Николине издваја још
неколикоиграчица.Удруголи
гашкомтакмичењуовесезоне
конкуренција језначајнојача.

Осе ћај сре ће тешко је опи са ти
УМитровици ће сигурно бити наред

нихгодинуданаапослетогасебевиди
у неком такође квалитетном женском
клубуукомећебитидобропримљенаи
гдећеседоброосећати.Тобипоњеној
жељимоглебитиекипеизМађарскеили
Словенијегдесерукометкаоспортизу
зетноцени.Акосепружиприликастуди
ралабиФакултетфизичкекултуре.Нина
је „Партизановац“, алиженски рукомет
нитимовогклубатек јеуповојуитре

нутно игра најнижу лигу, па не постоје
шанседанашасаговорницаобучецрно
белидрес.Кажедабијепобедапротив
„Звезде“ баш одушевила. Најважнијим
тренуткомудосадашњојкаријериНико
лина Булатовић сматра наступ на ово
годишњемфиналномтурнирукадетског
ПрвенстваСрбијеуШапцугдеје„Срем“
прескочившимногефаворитедошаодо
титулекадетскогдржавногпрвака.
–Осећајсрећеизадовољстваутрену

цима после победе уфиналу државног
првенства и данас немогу да опишем.
Моменаткадсмодобилепехаримеда
ље,тазаједничкаборбаиречикојесмо
једнадругојупућивале,заистасенемогу
заборавити.Насветојошсунамушлии
трубачи.Билојесјајно.Никооднасније
очекиваотакавуспехјерсмоимализаи
ста квалитетнепротивникеифаворите,
сећа се Николина историјског успеха
митровачкогклубаизјунаовегодине.

Ситу а ци је у игри које Нико ли на нај ви ше воли – скок шут „очи у очи“ са гол ма ном про тив ни ца
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Николина Булатовић сматра
да су Сремице „пробудиле“
посленештолошијеготвара
њасезоне.Узмелисеуобзир
дајеоворелативноноваеки
па која се у првих неколико
првенствених кола намерила
на озбиљнефаворите, реал
но јеочекиватидаћесеиза
бранице тренера Саше Којо
вићаиДушанаДрчедокраја
сезонепроказиватисвебољи
рукомет. Нина је особа која
ширећи позитивну енергију
окосебеувекверујеууспех.
– На терену се увек тру

димо и никад не одустајемо.
Имамо и даље велике амби
ције и жељу да наставимо
сапобедамакаошто јебило
прошлесезоне.Схватилесмо
данијебитносакојомекипом
играмо и одакле противнице
долазе,већдајемноготогау
намаинашојвољи,даимамо
квалитет да добијемо сваког
противника. Свакако да нам
у односу на прошлу годи
ну недостају неке играчице
попутНаташеЋетковић, али
смо ипак добиле квалитет
на појачања, Марију Митрић
или голмана Анастасију која
јепојачала товажноместоу
тиму.Штосетичемојихигара,
мождајебашово„моја“годи
на, прилика да се „пробијем“
и покажем колико могу, каже
НинаБулатовићкојајеутре
нутнојформацији „Срема“на
позицијидесногкрила.
Говорећи о особеностима

своје игре ова девојка рође
на 2006. године дефинисала
је себе као бескомпромисног
борца, „дивљу“ играчицу,
жељнудапосвакуценупре
узме лопту, претрчи терен,
надскочи одбрану и изве
де финту. „Кад узмем лоп
ту, често не размишљам већ
идем „на главу“,паштабуде

биће“, каже Нина. Оваква
играсрцемчестојеузрокова
лаповредечијепоследицеи
данасосећа.
Николина је у Сремској

Митровици последње три
године. Дошла је на позив
тренераСашеКојовићаиовај
град дефинитивно је место
њене рукометне афирмаци
је.Одлична јеученицаСред
ње прехрамбено  шумарске
и хемијске школе. Време за
учење и одмор проводи у
митровачком Дому ученика,
гдејојодовегодинедруштво
прави њена суграђанка Ана
стасијаДракула,новадевојка
упрвомтиму„Срема“.Њихо
вонераскидивопријатељство
датира од најмлађих дана
проведених у вртићу. Једна
другој велика су подршка у
животу и каријери. Заједно
су у школи, дому, у слобод
новреме.Поновосуиистом
клупском дресу. Анастасија
је искрена пријатељица која
на сваком растанку, знајући
Нинин карактер и навику да

без обзира на цену даје све
одсебе,својојдругарициувек
говори–„Чувајсе“.Казујућио
томеколико јој таподршкаи
пријатељство значе, емотив
наНиколинапустилајесузу.
Први рукометни дани сада

већоствареногталентавеза
ни су за родну Црвенку и
тамошњиклуб„Лаки“.Уруко
мет је као и многи успешни
спортисти дошла неочекива
но, сасвимспонтано.Туиде
ју предложила јој је мамина
пријатељица чија је ћерка
трениралаовајспорт.Тренер
Милорад Лајић препознао је
Николинин потенцијал, несе
бично јој преносећи прва
рукометна знања.Преступа
ња на паркет била је „жива“
девојчица у уличнимдечијим
играма,активнауатлетиции
фолклору.
– Кад сам била млађа, на

првим тренинзима и утакми
цамастављалисуменапиво
та,штомисебашсвидело.Ту
јебилоокретаипадовајерје
пивотмалогрубљииширитип

играчакометребадостасна
гедаузмелопту,„окрене“три
иличетирииграчаипостигне
гол.После,какосамизраста
ла и мршавила, играла сам
насредини јерсамприлично
брзаиимампокретљивеноге.
Ту,наместусредњегбекакоји
је„мозак“свакеекипефорси
раомејеитренерЛаки,каже
Николинакојајепослеразних
дешавања у матичном клубу
отишлауоближњиСивац.
Тамо је играла у Женском

рукометном клубу „Круле“,
аликакосамакаже,овденије
много напредовала, иако се
као„зврк“одиграчицесвојим
квалитетомиздвајалауклубу
и тадашњој, нижој такмичар
ској лиги. Уследио је позив
„Срема“ за наступ у млађој
екипидевојчицаузрастадо16
година. Николина га је радо
прихватила, играјући једну
годину упоредо у два клуба.
Атмосфера, саиграчице, тре
нерииначинрадау „Срему“
веомасујојсесвидели.
– Очигледно се мој тале

нат или стил игрељудима у
„Срему“ допао иако, пона
вљам–дотаданисаммного
размишљалаутокуигре,већ
сам многе ствари сама, на
брзину одрађивала. У клубу
мијереченодадостатогаса
мномтребадарадекакобих
напредовалаибилабоља.За
мене јетобилодовољно,па
самсатакомалогодинаодлу
чиладаживимовдеиунапре
димкаријеру.Мислимдасам
прилично напредовала, иако
имам још доста тога да нау
чим. Тренутно сам се у пот
пуности предала рукомету и
желимданасвакој утакмици
одсебедамвише,дадостиг
нем 100 одсто мојих капаци
тета.Циљмијеиодлазакна
предстојеће кадетско Европ
скопрвенствогдећемевиде
ти иљуди из других држава,
кажеубојитодеснокрило
митровачког клуба која је

од ове јесени удвостручила
голучинакпомечу.Николина
имаподршкупородицезасве
одлуке које доноси о правцу
својекаријере.Кажедамајка
редовнопратињенеутакмице
ипоноснајекадвидићеркуна
маломекрану.Нинајеозбиљ
но прихватила професионал
не обавезе. Доручак, терета
на, ручак,школа, тренинзи и
краткотрајниодморзарелак
сацију и учење, редован су
садржај сваког радног дана.
Ретке су прилике за излазак
идружење.Уморјеуобичаје
наставканарачунуспортског
успеха, нарочито када исто
времено играте у три лиге,
што је био случај претходне
сезоне.

Д. Мостар лић

У фоку су селек то ра
Николина Булатовић је

више од три године уфоку
су селектора женских руко
метних репрезентација
Србије. Почела је од пио
нирки, а данас је у саставу
кадетске националне селек
ције. Последње окупљање
пред припреме за Европско
првенство у августу 2023.
године било је пре непуне
двенедеље.СелекторЗоран
Барбуловићжелидапровери
што више играчица а Нина
сматрадајезадобилањего
воповерење, јерсена„сре
дини“ од ње доста очекује.
То се, како сама каже, види
крозкритикеигрдњекоје јој

упућујетокомигре,штозна
чиданањуозбиљнорачуна.
Већу „Срему“,анарочитоу
репрезентацији Србије, тре
нери су морали да смире
вишак Нинине експлозивно
сти и рукометног авантури
зма уклапајући њену игру у
тактичке замисли и потре
бе целог тима. Сад много
чешћеразмишљам том сво
јом „главицом“,ушаликаже
Николина. Предност играња
урепрезентацији је чињени
цадатамоније јединаигра
чицаод које се увек очекује
добарпродоригол,панема
тајпритисакдасамарешава
ситуације.

Нико ли на Була то вић (лево) и гол ман Ана ста си ја Дра ку ла,
нај бо ље при ја те љи це ван тере на, а од недав но и саи гра чи це у „Сре му“
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сви че ка ли?
ДугоишчекиваноСветскопрвенство

уфудбалујеконачнопредвратима.
Броје се дани и сати до почетка

манифестацијекојаћеокупиратипажњу
милионаљудиширомсветауследећих
месецдана.Мушкидеопубликевећуве
ликоприпрематеренкодсвојихлепших
половина, јер ће бити одсутан до 18.
децембра.Психички,абогамиифизич
ки.
У Србији ништа ново. По ко зна који

путиспраћамонашемомкенаМондијал
потајносенадајућидајебашовајтурнир
шансада заблистамо.Ида јебашовој
генерацији суђено да златним словима
будеуписанаунашуфудбалскуисторију.
ВерујесеидајеПиксибаштајдеосла
галицекојинам јенедостајаосвихових
година. Ложење је појачано на макси
мум. Морам признати да нисам никада
до сада приметио да су практично сви
убеђени да ћемо коначно направити
резултатвреданпажње.
Ипак, за почетак, треба бити поштен

парећидафудбалнијесрпскибренд.То
штосемиложимо,тојенекадругапри
ча.Ложесесви,умањојиливећојмери.
Нисмоуситуацијидабилокомепретимо
иобећавамобилошта.Итогатребада
будемосвесни.Посебноиграчинатере
ну.
У овоммоменту, успех нашихфудба

лера зависи искључиво од тренутног
надахнућа. Немојмо се заносити неким
дугорочним плановима. Треба искори
ститишансуичињеницуданамрепре
зентација игра добар фудбал. Коначно
имамо селектора чија реч има тежину.
Захваљујућисвојојбиографији,угледуи
харизми,Пиксијеумогућностидаподиг
не ову екипу и натера момке да играју
изнад својих могућности. И гледаће да
искористититонанајбољимогућиначин.
Најбитнија је, сложиће се сви, атмос

фера у нашем табору. Не мораш бити
много паметан па донети тај закључак
посленизанеуспеханашеселекцијена

највећој светској фудбалској смотри.
Увексмоималипристојнуекипу,алисе
некаконаместидаизбијенекапиздарија
чимодемонатурнир.Однашегселекто
расеочекуједаставитачкунатунеслав
нутрадицију.
ШтосесамогСветскогпрвенстватиче,

очекује нас турнир препун куриозитета.
Ако је на прошлом Светском новина
била увођење ВАР технологије услед
чегасусепеналисвираликаоодшале,
на овом Мондијалу имамо друге „про
блеме“.

Пресвега,упитан јетерминодржава
ња првенства с обзиром на то да је
новембар,аиграчисудојучеобављали
своје задатке у матичним клубовима.
Физичка припремљеност ће свакако
битиједанодбитнијихфактора.Садру
гестране,мождаћемогледативрхунски
фудбалбашзбогтогаштосезонеувели
ко трају, а играчи су у напону снаге.
Боље речено, нису имали времена за
лежање на плажи и вијање курава по
сплавовима.
Јошјеанфакторјеиместонакојемсе

одржава турнир. Катар је све, само не
топ дестинација за играње фудбала.

Међутим, пребогати Арапи су уложили
тонупарадасвепрођебеспрекорно.На
релативномаломпросторућебитиоди
гранисвимечеви,акажудасуновиста
дионикаосвемирскибродови.Ајдеито
давидимо.
Фаворит је,наравно,Бразил.Предво

ђена Неимаром, који иначе има тесне
везесановцемзапрљанимнафтом,ова
селекцијациљасамврх.Итосаправом,
узевшиуобзириграчкикадаркојимрас
полаже.
Аргентина, Француска, Енглеска и

Белгијасутакођеуужемкругуфавори
та.ИзприкрајкавребајуНемци,Шпанци,
Хрвати,СрбииПортугалци,абићезани
мљиво видети селекције Уругваја и
Сенегаланаделу.

Унашој групи рачуница је јасна.СаБразиломдајштадаш,аШвајцар
цеиКамерунцеморамодаодвали

мо. Неће бити лак посао, посебно са
Швајцарскомзакојуиграгомиланатура
лизованихиграча.Атусуионадвапро
вокатора.ОвдећеПиксиимати кључан
задатак да спреми екипу на психичком
плануиевентуалнопроданекушмекер
скуфорусвомколегиизсупротногтабо
ра.Дајебилосреће,урадиобитоКрста
јићпречетиригодине,алинеуме.
Реално гледано, пролазак групе био

бивеликастварзанашуселекцију.Али
стичесеутисакдасенашселектор,ани
овдашња јавност неће тиме задовољи
ти.Србијаимадобартим,игранападач
ки и атрактиван фудбал и могла би да
буде хит овог Светског првенства. Нај
битније је задржатидобруатмосферу у
екипи, а то није нимало лако, знајући
историјат наших погибија на великим
такмичењима.
Свиверујудаимамоекипу завелика

дела.Онинајхрабријипрогнозирајунам
полуфинале. Да ли је све ово реално?
Сазнаћемоврлобрзоунареднимдани
ма. Уствари, боље да сазнамо што
касније.Например,замесецдана.

По ко зна ко ји пут ис пра ћа
мо на ше мом ке на Мон ди
јал по тај но се на да ју ћи да 
је баш овај тур нир шан са 

да за бли ста мо. И да је баш 
овој ге не ра ци ји су ђе но да 

злат ним сло ви ма бу де упи
са на у на шу фуд бал ску 

исто ри ју. Ве ру је се и да је 
Пик си баш тај део сла га ли
це ко ји нам је не до ста јао 

свих ових го ди на

СПОРТ СКИ СА ВЕЗ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ша ре ни по ли го ни за пр ва ке
Спортски савез града Сремска Митровица у

сарадњи са спортском организацијом „Актив“, у
оквиру Новембарских дана, организовао је Дан
шарених полигиона за ученике првог разреда.
Онисуупонедељак14.новембраухали„Пинки“
учествовали у низ такмичења, прилагођених
њиховомузрасту,каоштосупрескакање,трчање,
вежбање...Тадецасуумартувећучествовалиу
оваквимполигонима,атоихочекујеинапролеће,
кадаћебитиодржанеМалеолимпијскеигре.Деч
јаанимацијауспортујециљспортскихрадникау
Митровици,аоњиховомуспеху говориимасов
ност малишана на оваквим догађајима. Овога
путабилоихјеокодвестотине.

А. Дра жић
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ОВАН: Сусрет са јед
номособомвишепод
сећа на игру емотив
ног прикривања и

тестирањанегонаискренуразме
нуосећања.Кадјепосаоупитању
налазитесепредновомдилемом.
Избегавајте такмичарске ситуаци
је, посебно када не располажете
провереним информацијама.
Обрадоваће вас поступак неких
блиских пријатеља. Посветите се
ведримсадржајимаиопуститесе. 

БИК: Вољена особа
игнорише ваше идеје
и покушава да вас
наведенасвојеплано

ве.Неможетедаседоговоритео
основним стварима. На послов
номпланунеуспеватедапредви
дите нечији одговор на задату
тему или да успоставите добар
односукомуникацијисасарадни
цима. Пријаће вам витаминска
исхранаивећаколичинатечности.

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема
потребе да гајите
велике илузије или
емотивна очекивања,

пред особом коју не познајете
довољно.Лакосезаносите.Важно
је да не причате превише пред
особомкојаможедавасокаракте
рише на погрешан начин. Будите
дискретни.Побољшајтесвојупси
хофизичку кондицију. Своје мале
слабости покажите само пред
породицомиблискомособом.

РАК:Сусретса једном
особом за вас пред
ставља велико задо
вољство и ужитак. На

жалост тај врхунац брзо пролази.
Пословни проблеми са којима се
тренутно суочавате захтевају
додатнинапоридобруконцентра
цију. Боље је да се не заносите
некимнеобичнимидејама,већда
сачувате свој пословни или дру
штвениуглед.Важноједасачува
тесамоконтролу.

ЛАВ: Налазите се на
велики корак испред
других, јерумете тач
но да предвидите

нечијуреакцијуупословнимпре
говорима.Јасновам једасавре
мениприступзаједничкимтемама
доносидугорочнијиуспех.Поста
вљатесувишестрогекритеријуме
предвољенуособу,аливашпод
стицај делује благовремено на
више начина. Емотивни изазови
представљају добру прилику да
се профилтрира заједнички
однос.

ДЕ ВИ ЦА: Неко од
сарадника нема
довољно интересова
њадаиспоштујезајед

нички пословни договор, што
неминовно условљава одређени
губитак. Делујете забринуто због
новихинформацијаипроменакоје
наговештавају ваши сарадници.
Упорнопокушаватедаунајкраћем
року решите неке велике пробле
ме.Немаразлогадасејогунитеи
да приговарате свом партнеру
збогнекихситница.

ВА ГА: Размислите о
промени одређених
критеријумаиусловау
договору са сарадни

цимакакобистепобољшалисвоју
пословну позицију. Слободно
можете да инсистирате на својим
идејама јер имате врло поуздане
показатељеоуспеху.Усвомемо
тивномзаносуспремнистедаучи
ните нешто посебно како бисте
импресиониралисвогпартнера.

ШКОР ПИ ЈА: Делујете
позитивноиангажова
ни сте на различитим
странама. Умете да

пренесете стваралачки импулс и
креативнуенергијунасвојуоколи
ну што вам олакшава остварење
многих планова које имате. нема
потребе да се упуштате у неке
новчанеризикеилидасезадужу
јете. Пажљивије ослушкујте пору
кекоједобијатеодблискихособа.
Бољеједапокажетевишескром
ноступонашању.

СТРЕ ЛАЦ: Све кори
снеинформацијемогу
давамолакшају успе
шно решавање неких

пословних питања које имате.
Обратитепажњунасугестије које
вамдајеједнаискуснаособа.Ако
вам је стало да промените или
побољшате свој однос са воље
ном особом онда покажите више
разумевања за критеријуме које
користидругастрана.

ЈА РАЦ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Потрудите
седаправилнодозиратесвојства
ралачки импулс са заједничким
интересимауразличитимправци
ма. Пролазите крозфазу осцила
ција, склони сте честим промена
маупонашањуилирасположењу.
Повремено вам је тешко да пра
вилно ускладите свој љубавни
ритамсаблискомособом.

ВО ДО ЛИ ЈА: Делујете
веома опрезно и не
желите превише да
ризикујете у послов

ним преговорима. Ипак мораћете
да се суочите са изазовима који
нисуповашојвољи.Затражитена
времедобарсаветодједнестари
је особе. Партнер има неке нео
бичне идеје тако да својим пона
шањем у вама подстиче осећај
емотивненесигурности.

РИ БЕ:Потребно је да
се растеретите од
додатнихобавеза,али
нематедовољноенер

гиједасеангажујетенавишестра
на истовремено. У достојанстве
номстилуприхватитесвекорисне
сугестије које вам упућују блиски
сарадници.  Желели бисте да
успоставите бољу контролу над
новим догађајима у љубавном
животу, међутим ништа значајно
неможетедаучинитебезпретход
ногдоговорасасвојимпартнером.

VREMEPLOV
16. но вем бар

1914.ПочелаКолубарскабитка,
највећа коју је српска војска
водила уПрвом светскомрату.
Битка завршена 15. децембра
победом српске војске над
аустроугарским трупама под
командом генерала Поћорека,
који је био присиљен да се
повуче из Србије. Изузетне
заслугезапобедуубици,укојој
језаробљенооко43.000аустро
угарских војника, имао генерал
ЖивојинМишић.

17. но вем бар
1800.КонгресСАДсепрвипут
састао у новој престоници,
Вашингтону, а председникСАД
ЏонАдамспостаопрви станар
објекта касније названог Бела
кућа.
1855. Шкотски истраживач Деј
вид Ливингстон открио водопа
де на реци Замбези, по енгле
ској краљици касније назване
Викторијиниводопади.

18. но вем бар
1991. После 86 дана опсаде,
припадници Југословенске
народне армије ушли у разру
шен Вуковар. У борбама с
хрватским снагама погинуло
вишехиљадаљуди,међуњима
велики број цивила. Од 45.000
предратних становника, око
10.000,коликојеосталоуграду,
изашлоизподрумапослегото
вотримесеца.

19. но вем бар
1996.Окупљањем35.000људи
уНишусупочелипротестизбог
фалсификовања изборних
резултатадругогкругалокалних
избора у Србији, на којима је
победилакоалиција“Заједно”
1996. Током првог, историјског
сусретапапеЈованаПавла IIи
председника Кубе Фидела
Кастра у Ватикану, поглавар
римокатоличкецрквејеприхва
тио позив да посети комуни
стичкуКубу.

20. но вем бар
1873. Два града на десној и
левој обали Дунава, Будим и
Пештаспојенисууједанифор
мирали мађарску престоницу
Будимпешту.
1923.ГаретА.Морганјепатен
тирао први аутоматски сема
фор.

21. но вем бар
1995.После тронедељних пре
говора,увојнојбазиРајтПетер
сон у граду Дејтону, у САД,
председнициХрватске,Боснеи
Херцеговине и Србије Фрањо
Туђман, Алија Изетбеговић и
СлободанМилошевић парафи
ралимировниспоразумкојимје
окончанратуБиХ.

22. но вем бар
1963.УградуДаласу,уТексасу,
САД, убијен председник САД
Џон Фицџералд Кенеди. За
атентат осумњичен Ли Харви
Освалд,когједваданакасније
уполицијскојстанициубиоЏек
Руби.

HOROSKOP

Сре да, 16. (3) но вем бар    
ОбнављањехрамаСв.велико
меученикаГеоргијаЂурђиц

Че твр так, 17. (4) но вем бар    
Преподобни Јоаникије Велики;
Св.свештмученикНикандар

Пе так, 18. (5) но вем бар    
Свети преподобномученици
ГалактиониЕпистима

Су бо та, 19. (6) но вем бар    
СветиПавлеИсповедник;Пре
подобниВарлаамХутински

Не де ља, 20. (7) но вем бар    
Света33мученикауМелитини;
ПреподобниЛазарГалијски

По не де љак, 21. (8) но вем бар    
СаборСветогАрхангелаМиха
ила и осталих Небеских Сила
Бестелесниј–Аранђеловдан

Уто рак, 22. (9) но вем бар    
Св.мученициОнисифориПор
фирије;Св.НектаријеЕпински

Crkveni
kalendar

Гур ман ске 
бут ки це 


По треб но:2 свињскебуткице,
главицацрноглука,200грпапри
ке,кашикамасти,со,зачин

При пре ма: У земљану посуду
илинекудругудубљупосудуста
витисвежебуткице,премазатиих
машћуиналитиводомдаогрезну.
Кувати око 2 сата уз повремено
окретањедабиравномернобиле
куване,аводаиспарила.Лукисе
ћинаребарца,апаприкенаколу
тове,ставитиупосудусабуткица
ма,посолитиизачинитипоукусу.
Месоиповрћединстатидокмесо
не почне да се лепи за прсте, а
поврћенеомекша.

• Збу ни ме ма ло, пре ви
ше ми је ја сно.
• Да се не ла же мо, мно го 
се ла же мо.
• Же на све ви ди ... а ко 
не ви ди, ви ди ње на дру
га ри ца!


