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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Кад се мр зи, ни шта од сме ха
Ко му ни зам је сру шен са вла сти, али и 

да ље мо же да оши не ре пом оно га 
ко га нај ви ше мр зи Срп ску пра во

слав ну цр кву. А упра во је то учи нио јед
ном те ле ви зиј ском се ри јом. Ово је у 
осно ви раз о ча ре ња Срп ске пра во слав не 
цр кве те ле ви зиј ском се ри јом  „По па ди ја“, 
про кла мо ва но ху мо ри стич ком, а су штин
ски кле вет нич ком, ко ја се еи ту је на ТВ 
Пр ва. 

Епи скоп звор нич коту злан ски Фо ти је 
са гор чи ном је ре као да „та кву ху лу и 
та кво исме ва ње све ште нич ког бра ка, 
та кво исме ва ње Срп ске пра во слав не 
цр кве, ње них вер ни ка али и дру гих по ме
сних пра во слав них цр ка ва, дав но ни сам 
та ко не што не до лич но ви део. Они љу ди 
ко ји ни шта, или ско ро ни шта не зна ју о 
ве ри, ре ћи ће: ви диш, мо гу ће је да та ко 
све ште ни ци и њи хо ве су пру ге жи ве.”

 Ана ли тич ни и вр ло пи сме ни угри но
вач ки па рох, пре зви тер Алек сан дар Чав
ка пи ше да „Цр ква свој иден ти тет цр пи из 
Ев ха ри сти је, а ова се ри ја кроз  ње но 
исме ва ње уда ра на све то та јин ски жи вот. 
У се ри ји све ште ник при пре ма прос фо ру 
уз ис пра зан раз го вор и љу ба ка ње са сво
јом по па ди јом. Пр ва Ли тру ги ја за ње га је 
‘по че так ра да ка се’. Исме ва се јед на од 
нај ве ћих све тих тај ни на ше Цр кве – све та 
Тај на кр ште ња. О ‘бла го си ља њу’ ве пра 
све том во дом ка ко би успе шно опло дио 
кр ма чу је су ви шно и го во ри ти”.

Исто ри чар Алек сан дар Ра ко вић ка же у 
ин тер вјуу јед ној на ци о нал ној те ле ви зи ји 
да је из ми шља ње па по том исме ва ње 
јед не на ка зно раз блуд не све ште нич ке 
по ро ди це ве о ма на ме ран по ду хват ру же
ња срп ске цр кве и на ци је. „Ни је ни ма ло 
ду хо ви то ка да се ве пар бла го си ља ра ди 
па ре ња и ка да је об мо тан срп ском за ста
вом. Се ри ја је вр ло про ми шљен, не знам 
да ли и на ру чен, про је кат ко ји ци ља да 
кроз на вод ни ху мор ба га те ли ше срп ску 
цр кву”. 

Про тив ова квог кле ва та ња не ви не 
ху мо ри стич ке се ри је по бу нио се Вла ди
мир Вељ ко вић, је дан од ау то ра у „Пе шча
ни ку“, ко ји сма тра да сва ки ху мор, па и у 
овој се ри ји, мо ра по сво јој при ро ди да 
пре на гла ша ва ства ри да би био ху мор. 
„Лик мла дог и сми ре ног све ште ни ка, 
ре ци мо, ко га у јед ном ка дру ви ди мо да 

но си ма ји цу „Joy Di vi sion“ и ко ји са ле пом 
и атрак тив ном по па ди јом ма шта о па ро
хи ји у Л.А. чи ни нам се не у по ре ди во 
ау тен тич ни јим и ис кре ни јим у од но су на 
вла ди ку ко ји по сто ји у ствар ном жи во ту и 
ко ји у јав но сти на сту па као ве ли ки зна
лац рок му зи ке, а при том по се ћу је Мо скву 
за вре ме ра та у Укра ји ни, да ју ћи та ко 
отво ре ну по др шку агре со ру”, пи ше Вељ
ко вић.

Иа ко ни је баш ја сно ка ко из ми шље ни 
лик мо же би ти ствар ни ји од ствар ног, 
ја сно је да ау тор у „Пе шча ни ку“ бра ни 
ле ги тим но пра во умет но сти и ху мо ра као 
јед ног од стил ских ала та.

Ако за не ма ри мо осе ћа је и пред о се ћа је 
љу ди из срп ске цр кве и при лич но уте ме
ље не уви де кру га „на ци о нал них” ин те
лек ту а ла ца, и ако по ве ру је мо у ре чи 

ау то ра се ри је да ни су хте ли да се би ло 
ко ме под сме ва ју и би ло ко га да ру же већ 
са мо да ху мо ром раз га ле гле да ли ште, 
он да нам оста је са мо да се уме ша мо у 
при чу о ху мо ру.

Ху мор се мо же де фи ни са ти као свој
ство или спо соб ност љу ди, си ту а ци ја и 
обје ка та да иза зо ву осе ћај ко га пра ти 
смех или осмех. Ме ђу тим, то свој ство не 
иза зи ва исти осе ћај код свих љу ди, па ће 
чо век из за пад њач ке кул ту ре од го ври ти 
сме хом на исту по ја ву ко ја ће на шег 
чо ве ка оста ви ти рав но ду шним. Ау то ри 
се ри је су већ зна чај ним де лом жи во та 
за пад ња ци, што они са по но сом и ис ти чу, 
па је мо гу ће да су са мо по ну ди ли да се и 
Ср би ја сме је оно ме што би би ло сме шно 
у Аме ри ци. 

У ствар но сти је не што сме шно или ни је 
са мо у на шој пред ста ви ње му. Да би смо 
се не че му сме ја ли, мо ра ли би смо над 
њим осе ти ти над моћ у сва ком по гле ду: у 
фи зич ком, естет ском, ин те лек ту ал ном, 
па чак и са мој свр сис ход но сти. Пред мет 
мо ра би ти ин фе ри о ран у сва ком по гле ду, 
мо ра би ти то ли ко ис под нас до на шег 
са жа ље ња. Али, ако са жа ље ње по ти че 
из мр жње, као што је мр жња нео ли бе
рал ног све та пре ма пра во сла вљу, он да 
ни шта од сме ха. 

Ни јед но је ван ђе ље не све до чи да се 
Христ сме јао не ко ме или не че му. Ни јед но 
ме сто у уче њу све тих ота ца не ис ти че 
смех као хри сто но сну вр ли ну, упра во за то 
што онај ко ји се сме је, сме је се оба ве зно 
не ком ни жем од се бе, и он ни ка ко не 
мо же би ти „нај гре шни ји и нај бед ни ји од 
свих”, што је за јед нич ки име ни тељ свих 
хри сто но сних људ ских ка рак те ра. Ка ко 
он да осво ји ти ху мор а са чу ва ти мо рал
ност као естет ску вре ност умет но сти? 

Пи сци, а ме ђу њи ма и сце на ри сти, 
мно го пу та су по ка за ли ка ко се то 
по сти же, али је са мо ау то и ро ни ја у 

из ве сној ме ри из др жа ла про ве ру хри сто
но сног нор ма ти ва „нај гре шни ји и нај бед
ни ји од свих”, са мо она мо же у из ве сном 
сми слу би ти хри сто но сна. Мно ги на ши 
умет ни ци од Сте ва на Срем ца до Си ни ше 
Па ви ћа по ка за ли су да етич ност ху мо ра 
мо же да се одр жа ва и по ста вља њем 
ју на ка у пред мет под сме ха на осно ву 
њи хо ве грам зи во сти или не ког дру гог 
по ро ка.  

Узи ма ње по ро ди це пра во слав ног све
ште ни ка за основ ну сли ку из о па че но сти 
има ло би етич ку по руџ би ну, ка ко у ху мо
ри стич ком та ко и не ху мо ри стич ком ства
ра ла штву, са мо у слу ча ју ве ли ке ра ши ре
но сти из о па че но сти. Без то га, по бу де 
ау то ра „По па ди је“, по го тву што су ау то ри 
већ на по ла Аме ри кан ци срп ског по ре кла, 
ни ка ко не мо гу из бе ћи сум њу у у уплив 
са та ни зма. Ми мо же мо и пот пу но ве ро ва
ти јав ном огра ђи ва њу ових мла дих умет
ни ка од ло ше на ме ре, али то не ис кљу чу
је упли ве са та ни зма у ли цу филм ске и 
те ле ви зиј ске умет но сти, упли ве то ли ко 
пу та ви ђе не и чак иде о ло шки при зна те у 
хо ли вуд ској про дук ци ји. Ови мла ди умет
ни ци из гле да не зна ју шта су про из ве ли.

Да би нам био сме шан, 
пред мет мо ра би ти ин фе
ри о ран у сва ком по гле ду, 
мо ра би ти то ли ко ис под 
нас до на шег са жа ље ња. 
Ако са жа ље ње по ти че из 
мр жње, као што је мр жња 
нео ли бе рал ног све та пре
ма пра во сла вљу, он да 
ни шта од сме ха

Следећи број М новина излази 11. јануара
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦА СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ СВЕ ТЛА НА МИ ЛО ВА НО ВИЋ

Циљ нам је да град
бу де функ ци о на лан

Град мо ра и тре ба ло би да се ме ња пре ма по тре ба ма вре ме на, ко је су усло вље не 
по тре ба ма гра ђа на. Циљ нам је да град бу де функ ци о на лан

Иза нас оста је еко ном ски тур бу
лент на го ди на, са не ста бил ним тр жи
шти ма на гло бал ном ни воу, што се 
нај ви ше осе ти ло на по љу енер ге ти ке. 
Иа ко је не ста бил ност у све ту до шла 
нео че ки ва но и не на ја вље но, ни смо је 
до че ка ли не спрем но. Та ко кра јем 

го ди не Срем ска Ми тро ви ца у ко јој су 
сви пла ни ра ни про јек ти и ре а ли зо ва
ни, мо же да се по ди чи и епи те том 
енер гет ски ште дљи вог гра да, што 
са мо по твр ђу је од го вор но ру ко во ђе
ње ре сур си ма у са рад њи са сво јим 
гра ђа ни ма. О то ме ка ко ће функ ци о

ни са ти град на да ље у но во на ста лим 
усло ви ма, раз го ва ра ли смо са гра до
на чел ни цом Све тла ном Ми ло ва но
вић.

– Пре сто ти ну и че тр де сет го ди на 
иде ја и упор ност ви ђе ни јих Ми тров ча
на је тран сфор ми са ла наш град из 
ау стро у гар ске ка сар не у при ја тан гра
дић на пре ла зу из сред ње Евро пе на 
Бал кан. То је ва жан мо ме нат на ше 
бо га те исто ри је ду ге се дам хи ља да 
го ди на. Град мо ра и тре ба ло би да се 
ме ња пре ма по тре ба ма вре ме на, ко је 
су усло вље не по тре ба ма гра ђа на. 
Циљ нам је да град бу де функ ци о на
лан, ре кла је Све тла на Ми ло ва но вић.

М НО ВИ НЕ: Срем ска Ми тро ви ца 
ва жи за град ко ји је при ма мљив 
ин ве сти то ри ма. На ко ји на чин је 
ло кал на са мо у пра ва ор га ни зо ва ла 
сво је по тен ци ја ле, та ко да по ста не 
атрак тив на за ула га ња?

СВЕ ТЛА НА МИ ЛО ВА НО ВИЋ: Град 
Срем ска Ми тро ви ца има че ти ри глав
на сту ба раз во ја. То су при вре да, еко
ло ги ја, ту ри зам и ин фра струк ту ра. 

Шта ће Срем ска Ми тро ви ца мо ћи 
да по ну ди но вим ин ве сти то ри ма, с 
об зи ром на то да су по сто је ће ин ду
стриј ске зо не већ по пу ње не?

Пр ви ко рак ће би ти ко му нал но опре
ма ње про сто ра са дру ге стра не ау топу
та, од но сно зо не „Се вер 3“ ка ко би смо 
по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма пру жи ли 
основ не усло ве за отва ра ње но вих 
ди стри бу тив них и из ло жбе них цен та ра 
и ком па ни ја. Наш град је вр ло ин те ре
сан тан и до ма ћим и стра ним ин ве сти то
ри ма због бли зи не др жав не гра ни це за 
Хр ват ском и Бо сном и Хе р це го ви ном, 
али то ме до при но си и бли зи на Бе о гра
да и Но вог Са да. У ско ри јој бу дућ но сти 

ће Ми тро ви ца би ти опа са на са три ау то
пу та, што је та ко ђе бит но за по тен ци јал
не ин ве сти то ре, због бр зи не про то ка 
ро бе и љу ди. Ка ко смо чу ли од са да
шњих ин ве сти то ра, оно што их је при ву
кло у наш град је и бр за ад ми ни стар ци
ја. На ша Град ска упра ва за ур ба ни зам 
је ме ђу пр ви ма у Ср би ји по из да ва љу 
гра ђе вин ских до зво ла и отво ре ни смо 
за сва пи та ња. Тре нут но у гра ду по слу је 
49 до ма ћих и стра них ком па ни ја. Из дво
ји ла бих не ке од њих, „Ми трос“, „Me tal fer 
Steel Mill“, „John De e re“, „Ea ton ele cr tic“, 
„Co o per stan dard“, „HILEX“, „Ak si o ma 
plus“, „Ta ra fil ters“, „Belt“, „La bor SRB“, 
„Sla vi a med“ и дру ги. 

Но ва ин ду стриј ска зо на

Све тла на Ми ло ва но вић

M NOVINE :
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При вред не по тен ци ја ле смо ор га ни
зо ва ли у не ко ли ко атрак тив них ин ду
стриј ских зо на, ко је су ини ци јал на 
ка пи сла за још ин тен зив ни ји раз вој. 
На ред не го ди не је пла ни ра но ко му
нал но опре ма ње тре ће ин ду стриј ске 
зо не, јер то зах те ва ју по тен ци јал ни 
ин ве сти то ри. Наш град им је по себ но 
за ни мљив за ула га ње, због од лич ног 
ге о граф ског по ло жа ја. Ре ка Са ва га 
сво јим плов ним пу тем по ве зу је са 
зна чај ним од ре ди шти ма ши ром Евро
пе. У Сре му је на зо би ла зна и по љо
при вре да, као ва жан ре сурс и по тен
ци јал. При мар на по љо ри вред на про
из вод ња чи ни осно ву на ше при вре де. 
Као по моћ на шим по љо при вред ним 
про из во ђа чи ма, ове го ди не је осно
ван „Агро би знис ин ку ба тор“ уз по моћ 
По кра јин ске вла де, ко ји ће по ред 
по љо при вред не стуч не слу жбе гра да 
и Аген ци је за ру рал ни раз вој би ти од 
ве ли ке по мо ћи на шим по љо при вред
ни ци ма. Ње го ва функ ци ја је да пру жи 
струч ну и са ве то дав ну по моћ на јед
ном ме сту. На и ме, у јед ном објек ту ће 
се по ред ин ку ба то ра на ла зи ти и кан
це ла ри је Аген ци је за ру рал ни раз вој и 
По љо при вред не струч не слу жбе. Ту 
ће наш по љо при вред ник до би ја ти све 
по треб не ин фор ма ци је о ак ту ел ним 
кон кур си ма и ме ра ма под сти ца ја, 
по моћ у при ку пља њу и по пу ња ва њу 
по треб не до ку мен та ци је, из ра ди 
би знис пла но ва и што је нај ва жни је 
по моћ мла дим по љо при вред ни ци ма у 
по чет ним ко ра ци ма ка за по чи ња њу 
соп стве не про из вод ње.

Ко је би сте пла но ве у обла сти 
ин фра струк ту ре из дво ји ли за сле
де ћу го ди ну?

Мо же мо из дво ји ти још три ка пи тал
на про јек та, по ред опре ма ња ин ду
стриј ске зо не „Се вер 3“. То су на ста
вак из град ње спорт ске ха ле у Ма чван
ској Ми тро ви ци, из ра да про јект не 
до ку мен та ци је и по че так ре кон струк
ци је Град ске пи ја це, ре кон струк ци ја 
по зо ри шта „До бри ца Ми лу ти но вић“ уз 
по моћ По кра јин ске вла де, из град ња 
два но ва вр ти ћа и на ста вак из град ње 
пут не ин фра струк ту ре, од но сно тро
то а ра и ули ца.

Ова го ди на је, чи ни се, би ла 
кључ на за по кре та ње ви ше про је
ка та ко ји се од но се на еко ло ги ју?

Пи та ње еко ло ги је је пи та ње бу дућ

но сти. По том пи та њу, чи ни мо све 
ка ко би смо бу ду ћим ге не ра ци ја ма 
оста ви ли здра ву сре ди ну за жи вот. 
Пла ни ра мо да укло ни мо све ди вље 
де по ни је и кроз про јек те, у са рад њи 
са Ми ни стар ством за за шти ту жи вот
не сре ди не, на ста ви мо при мар ну 
се па ра ци ју от па да у до ма ћин стви ма и 
про је кат „Одва ја мо“, по ко ме је опре
де ље но но вих 7.500 кан ти. На ста
вља мо и са сад њом др ве ћа и ак ци јом 
„Јед но др во за сва ког Ми тров ча ни на“. 
Циљ нам је да фор ми ра мо зе ле ни 
по јас око на шег гра да, ко ји пред ста
вља за шти ту од ае ро за га ђе ња. Ва жни 
су нам сви сег мен ти за шти те жи вот не 
сре ди не, па бих та ко по ме ну ла и то 
да мно ги гра до ви не мо гу да ре ше 
пи та ње пи ја ће во де, а на ше Јав но 
ко му нал но пред у зе ће „Во до вод“ нам 
ис по ру чу је во ду чи ји је ква ли тет и 
ви ши од стан дар да.

На ко је обла сти дру штве ног 
жи во та град ста вља по се бан ак це
нат?

Ис ко ри шћа ва ње ту ри стич ких по тен
ци ја ла гра да и уна пре ђе ње по ну де и 
ква ли те та услу га пред ста вља ју је дан 
од при о ри тет них на ших за да та ка. 
Ба зи ра мо се на три обла сти. То су 
по тен ци ја ли Фру шке го ре, Спе ци јал
ни ре зер ват при ро де „За са ви ца“ и 
бо га то кул тур но исто риј ско на сле ђе 
по ко ме је наш град по знат. У то ме 
нам по моћ пру жа и но во о тво ре ни 
обје кат Ту ри стич ког ин фо  цен тра, 
сме штен у са мом цен тру гра да као и 
ин сти ту ци је по пут уста но ва кул ту ре. 
Срем ска Ми тро ви ца је по зна та и по 
ма ни фе ста ци о ном ту ри зму ко ји већ 
де це ни ја ма не гу је мо, а у том прав цу 

ће мо и на ста ви ти. На ши фе сти ва ли 
ко ји ма мо же мо да се ди чи мо су „Срем 
фолк фест“, „Вин ски парк“, Фе сти вал 
бе сед ни штва и мно ги дру ги. Тре ба ло 
би ис та ћи и зна чај се о ског ту ри зма, 
ко ји је ве о ма за ни мљив ту ри сти ма. 
Има мо ве ли ки број ет но  до ма ћин
ста ва са над ле ко чу ве ним срем ским 
спе ци ја ли те ти ма и гур ман лу ци ма. 
Наш град је мул ти кул тур лог ка рак те
ра. То ме до при но си мо кроз по др шку 
ра да удру же њи ма на ци о нал них за јед
ни ца, не гу је мо је зи ке на ци о нал них 
ма њи на у на шим шко ла ма и кроз раз
не кул тур не ма ни фе ста ци је. Нај ва
жни је је би ти отво рен пре ма су гра ђа
ни ма. Ми у Град ској упра ви смо у 
слу жби Ми тров ча на. За ла же мо се за 
њи хо ве про бле ме и зах те ве, јер то су 
про бле ми свих нас. Пре по зна ти раз
ли ке и слич но сти љу ди, са слу ша ти 
свог су гра ђа ни на обез бе ди ти мо гућ
ност за до бро рад но ме сто, раз ви ја ти 
ве ли ку и ма лу при вре ду и не го ва ти 
чо ве ка, по ста ви ти усло ве да мла ди 
ов де за сну ју по ро ди це, чу ва ти исто
риј ско бо гат ство – све то чи ни јед ну 
ве ли ку по ро ди цу и осе ћај ко ји се зо ве 
„град“.

Срем ска Ми тро ви ца је јед на ко 
по све ће на раз во ју са обе стра не 
Са ве. Ко ји су про јек ти ре а ли зо ва ни 
и шта је још у пла ну у се вер ној 
Ма чви?

То ком 2022. го ди не за вр ше на је 
из град ња но вог мо ста на Бо га зу. Ре а
ли за ци јом тог про јек та, ме шта ни 
се вер не Ма чве су до че ка ли ре ше ње 
ви ше го ди шњег про бле ма. Тај мост 
спа ја ста нов ни ке са де сне стра не 
ка на ла, са цен трал ним де лом 
Ма чван ске Ми тро ви це. Но ви мост дуг 
је пре ко 28 ме та ра, има две ко ло во
зне тра ке и пе шач ке са обе стра не. 
Дру га ва жна ин ве сти ци ја ко ја је ре а
ли зо ва на је ком плет на ре кон струк ци
ја шко ле у 

За са ви ци I. И овај про је кат је успе
шно при ве ден кра ју у са рад њи са 
По кра јин ском вла дом. Та ко ђе, за по
че ти су и ра до ви на из град њи фи скул
тур не са ле у Ма чван ској Ми тро ви ци.

Све тла на Ћо сић

На ко јим ло ка ци ја ма ће се на ла зи
ти но ва два вр ти ћа?

У ци љу сма ње ња ли сте че ка ња, ко ја 
је и тре нут но у Сре му нај кра ћа, из гра
ди ће мо два но ва вр ти ћа сход но по тре
ба ма, а то је у Ма лој Бо сни и у Ма чван

ској Ми тро ви ци. Та ко ђе, су фи нан си ра
мо тро шко ве бо рав ка де це у пред
школ ској уста но ви са 85 од сто, а оста
так из но са ко ји пла ћа ју ро ди те љи, 
упр кос по ску пље њи ма, ни је про ме
њен. 

Срем ска Ми тро ви ца је на дру гом 
ме сту, по сле Бе о гра да по уште ди 
стру је. Шта је то ме до при не ло?

Срем ска Ми тро ви ца је ори јен ти са на 
ка енер гет ској ефи ка сно сти кроз раз ли
чи те ме ре. По себ на па жња то ме је 
по кло ње на пре две го ди не ре кон струк
ци јом си сте ма јав не ра све те ка да је 
за ме ње но бли зу 10.000 ста рих, енер гет
ски не е фи ка сних све тиљ ки, но вом ЛЕД 
ра све том, у гра ду и свим се ли ма. Ау то

ма ти за ци јом си сте ма гре ја ња и ин ста
ли ра њем са вре ме них фре квент них 
то плот них пум пи, град је уште део 15 
од сто на по тро шњи то плот не енер ги је у 
од но су на прет ход ну го ди ну. У ци љу 
убла жа ва ња енер гет ске кри зе, спро во
ди мо и про је кат енер гет ских ва у че ра за 
на ше гра ђа не, a са Ми ни стар ством 
ру дар ства и енер ге ти ке спро во ди се 
ме ра енер гет ске са на ци је по ро дич них 
ку ћа и ста но ва. 

Два но ва вр ти ћа
ће сма њи ти ли сте че ка ња

Ми тро ви ца енер гет ски
од го во ран град

Медијски пројекат „Митровица град будућности“ 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.
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АЛЕК САН ДРА ЋИ РИЋ, ПРЕД СЕД НИ ЦА ОП ШТИ НЕ РУ МА 

Ре кор дан бу џет
за ве ли ка ула га ња

Рум ска оп шти на у по след њих не ко ли
ко го ди на бе ле жи тренд при вред ног 
ра ста и по ве ћа ња бро ја рад них ме ста, 
што ути че и на сма ње ње бро ја не за по
сле них. До бре при вред не ак тив но сти 
ути чу на пу ње ње бу џе та, ко ји та ко ђе 
бе ле жи кон стан тан раст па је пр во пре
шао ци фру од две ми ли јар де, а за 
на ред ну го ди ну је усво јен бу џет „те жак“ 
ско ро че ти ри ми ли јар де ди на ра. О ак ту
ел ном тре нут ку и пла но ви ма за на ред
ну го ди ну са го вор ни ца нам је пред сед
ни ца Оп шти не Алек сан дра Ћи рић.

М НО ВИ НЕ: Ка ко про це њу је те 
са да шњи тре ну так рум ске оп шти не 
и, има ју ћи у ви ду ком пли ко ва ну 
си та у ци ју у це лом све ту, да ли сте 
за до вољ ни ко ли ко се од пла ни ра ног 
оства ри ло у овој го ди ни на из ма ку?

АЛЕК САН ДРА ЋИ РИЋ: Ово је би ла 
го ди на ве ли ких иза зо ва, ве ли ког ра да и 
тру да ло кал не са мо у пра ве и оп штин ске 
упра ве да ис пу ни мо оно што смо на шим 
су гра ђа ни ма и обе ћа ли. Има ли смо и 
из бо ре и уло жи ли смо до ста тру да да 
би смо оправ да ли ука за но по ве ре ње 
на ших гра ђа на. Да нас, са гле да ва ју ћи 
раз ли чи те аспек те, без скром но сти и са 
ве ли ким за до вољ ством, кон ста ту јем да 

са вре ме на Ру ма до жи вља ва је дан од 
сво јих про спе ри тет них пе ри о да. Из соп
стве них рас по ло жи вих ка па ци те та и уз 
зна чај ну, пре суд ну по моћ од ре ђе них  
ре пу блич ких ми ни стар ста ва и по кра јин
ских се кре та ри ја та, Оп шти на по др жа ва 
не сме та но по зи тив но по сло ва ње су бје
ка та у при ват ном и јав ном сек то ру. Уз 
то, пра ти мо ис ка за не по тре бе су гра ђа
на у же љи да  уна пре ди мо њи хов сва ко
днев ни жи вот и рад. 

У рум ској оп шти ни при вред на нор
мал но функ ци о ни ше, бар до са да 
ни су за бе ле же ни ве ћи про бле ми, 
што се ви ди и по при ли ви ма у 
оп штин ски бу џет.

У обла сти еко но ми је, на те ри то ри ји 
на ше оп шти не по слу је, оства ру је до хо
дак и за по шља ва хи ља де на ших су гра
ђа на ви ше од 22 до ма ће и стра не ком
па ни је. За хва љу ју ћи не сма ње ном ин те
ре со ва њу ин ве сти то ра за по вољ не 
усло ве ко је ну ди мо за успе шно по сло
ва ње, ове го ди не се за нас опре де ли ла 
и ве ли ка ки не ска ком па ни ја „Ha i tian“. Те 
успе шне ком па ни је не са мо што зна чај
но по пу ња ва ју наш бу џет омо гу ћа ва ју ћи 
ре а ли за ци ју про је ка та из раз ли чи тих 
обла сти,  већ ства ра ју ре ал ну мо гућ

ност да ће у на ред ном пе ри о ду сто па 
не за по сле но сти, тре нут но ни жа од пет 
про це на та, ве ру јем и да ље па да ти.

Рум ска Оп шти на увек ве ли ку 
па жњу по кла ња из град њи но ве и 
ре ви та ли за ци ји по сто је ће пут не 
ин фра струк ту ре.

Та ко је. У гра ду је уре ђе на  Же ле
знич ка и део Глав не ули це у зо ни одр
жа ва ња ва ша ра. Ас фал ти ра на су при
град ска на се ља „Ае ро дром“ и „Цер је“, 
Ули ца Вла де Об ра до ви ћа Ка ме ног као 
и део оште ће ног и не бе збед ног пу та 
кроз Бор ко вач ку до ли ну, а на не ко ли ко 
град ских рас кр сни ца по ста вље ни су 
успо ри ва чи бр зи не са аде кват ном сиг
на ли за ци јом. Нај зна чај ни ји про је кат 
био је ре ха би ли та ци ја фрек фент ног 
др жав ног пу та Ру ма – Го лу бин ци, ко ји 
про ла зи кроз Жар ко вац и Пу тин це. 
По ред то га, ас фал ти ра но је ви ше ули ца 
у До брин ци ма, об но вљен пут у Ма лим 
Ра дин ци ма и из гра ђен но ви пут из ме ђу 
До њих Пе тро ва ца и До бри на ца. У то ку 
су ра до ви на из град њи кру жног то ка, на 
кра ју Па вло вач ке ули це, код Ге рон то ло
шког цен тра „Срем“, а ра до ви ће се 
од ви ја ти у три фа зе. По ред кру жног 
то ка и ас фал ти ра ња, у тре ћој фа зи је 

Александра Ћирић (фото: П. Ремецки)
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пла ни ра на и  из град ња пе шач ке и би ци
кли стич ке ста зе. Град би тре ба ло да 
до би је још је дан кру жни ток и то код 
Ри го вог мли на, на прав цу пре ма Срем
ској Ми тро ви ци. Из град ња овог кру жног 
то ка је у над ле жно сти ЈП „Пу те ви Ср би
је“, али по сто ји обе ћа ње овог јав ног 
пред у зе ћа да ће се тај кру жни ток си гур
но ра ди ти.

Би ло је до ста ини ци ја ти ва и од лу
ка ко је се од но се на уре ђе ње гра да и 
јав них по вр ши на и пар ко ва, уре ђе ње 
Град ског тр га и фа са да.

Ми смо ове го ди не рас пи са ли ме ђу
на род ни ар хи тек тон ско  ур ба ни стич ки 
кон курс за про је кат уре ђе ња ур ба них 
пар ко ва. У на ред ној го ди ни пред сто ји 
по че так ре а ли за ци је и уре ђе ња тих 
ур ба них де ло ва гра да по  одо бре ним 
идеј ним ре ше њим за ко ја су се гла са
њем опре де ли ли на ши су гра ђа ни. Уре
ди ли смо но ви парк код До ма здра вља 
у спо мен ра но пре ми ну лом др Дра га ну 
Ов ци ну, а по сто је ћи пар ко ви су до би ли 
но ва зва нич на име на по за слу жним 
лич но сти ма ве за ним за на шу Ру му. 
По че ло је етап но уре ђе ње цен трал ног 
град ског је згра. На Градскoм тр гу смо  
по ста ви ли но ве де ко ра тив не кан де ла
бре, клу пе, др жа че за би ци кле и кан те 
за сме ће. У скло пу ових по сло ва, окон
ча ни су ра до ви на „Ма лој фон та ни“, 
пја це ти из ме ђу бло ка згра да, бли зу 
Град ског тр га са но вом фон та ном. Рас
пи са ли смо и кон курс за ци ља но уре ђе
ње фа са да згра да по зан тих рум ских 
по ро ди ца и од ре ди ли ко ја ће се пр ва 
ре кон стру и са ти. Сле ди нам и ком плет
но ре но ви ра ње на шег по зна тог „Спо ме
ни ка ре во лу ци је“ на са мом Град ском 
тр гу, ко ји је сва ка ко, наш за штит ни знак.

За шти та жи вот не сре ди не је је дан 
од нај ва жни јих за да та ка оп шти не. 

Већ по чет ком ове го ди не за тво ри ли  
смо  град ску де по ни ју и  при кљу чи ли се 
на си стем Ре ги о нал не де по ни је „Срем 
 Ма чва“,  што је ре ши ло до са да шњи 
про блем од ла га ња и го ми ла ња от па да. 
Па ра лел но су за вр ше ни по сло ви на 
за тва ра њу и чи шће њу ло кал них де по
ни ја у До њим Пе тров ци ма, Пу тин ци ма, 
Жар ков цу, Клен ку и Вог њу, док су у Сте
ја нов ци ма, Кра љев ци ма, До брин ци ма и 
Пла ти че ву ре ше ни про бле ми ди вљих 
де по ни ја. У ову сфе ру спа да и отва ра
ње но вих ко тлар ни ца на гас ко је сма њу
ју за га ђе ње ва зду ха у гра ду. Спро ве ли 
смо кон курс за су фи нан си ра ње про гра
ма енер гет ске са на ци је стам бе них згра
да, по ро дич них ку ћа и ста но ва. Би ло је 
ве ли ко ин те ре со ва ње и да би од го во ри
ли на све при ја ве ко је ис пу ња ва ју усло
ве, а би ло их је  427, из дво ји ли смо 
до дат на сред ства. Мо гу по ме ну ти и 
енер гет ске ва у че ре, ма да они спа да ју и 
у област со ци јал не за шти те, а ра ди се 
о по мо ћи од по 15.000 ди на ра за ви ше 
од 2.000 со ци јал но нај у гро же ни јих 
до ма ћин ста ва, ка ко би мо гли да пла те 
ра чу не за утро шак енер ге на та код 
ло кал них ди стри бу те ра или на бав ку 
огре ва.

У овој го ди ни во ди ло се ра чу на о 
де ци, али и по мо ћи труд ни ца ма, 
по ро ди ља ма... Обез бе ђе на су зна чај

на сред ства да би им се по мо гло.
Сву рум ску де цу смо об ра до ва ли 

но во го ди шњим па ке ти ћи ма на ула ску у 
го ди ну ко ја је са да на из ма ку. Сви уче
ни ци основ них шко ла су до би ли бес
плат не уџ бе ни ке, а сва де ца има ју бес
пла тан вр тић што сва ка ко по ма же 
ро ди те љи ма. У ци љу по ве ћа ња на та ли
те та и као вид со ци јал не за шти те и 
по др шке бу ду ћим ро ди те љи ма,  за пр во 
де те све по ро ди ље до би ја ју јед но крат
ну нов ча ну по моћ од 30.000 ди на ра, 
не за по сле ним по ро ди ља ма при па да 
го ди ну да на по 15.000 ди на ра ме сеч но, 
од но сно 20.000 ди на ра ако су ро ђе ни 
бли зан ци. Све труд ни це, за по сле не или 
не за по сле не, са на вр ше ним че твр тим 
ме се цом труд но ће сти чу пра во на јед
но крат ну нов ча ну на кна ду у из но су од 
20.000 ди на ра. Но ви вр тић „Коц ки ца 2“ 
има до дат них 280 ме ста, чи ме ком плет
но уки да мо, и она ко не знат не, ли сте 
че ка ња, а из гра ђен је и опре мљен ком
плет но на шим сред стви ма. Обез бе ђу је
мо и нов ча ну по моћ за те шко обо ле ле 
рум ске ма ли ша не, за њи хо во ле че ње. 
Ове го ди не смо уло жи ли и 40 ми ли о на 
ди на ра у уре ђе ње шко ла ка ко би рум
ски уче ни ци има ли бо ље усло ве за уче
ње и рад.

Тра ди ци о нал но, рум ска Оп шти на 
до ста ула же у област здрав ства, у 
на бав ку опре ме и во зи ла за Дом 
здра вља, као и у спорт. Ме ђу тим, ове 
го ди не су пр ви пут из дво је на и зна
чај на сред ства у сфе ри кул ту ре.

Из бу џе та смо опре де ли ли сред ства у 
ви си ни од 24,7 ми ли о на ди на ра за 
на бав ку ме ди цин ске опре ме и мо би ли
ја ра за Дом здра вља, док смо за че твр
ти ну ви ше сред ста ва из дво ји ли у овој у 
од но су на про шлу го ди ну за спорт ску 
ин фра струк ту ру и за су фи нан си ра ње 
на ших фуд бал ских клу бо ва.  

Уста но ве кул ту ре у овој го ди ни, за хва
љу ју ћи раз у ме ва њу ло кал не упра ве, 

Већ по чет ком ове го ди не 
за тво ри ли  смо  град ску 
де по ни ју и  при кљу чи ли 
се на си стем Ре ги о нал не 
де по ни је „Срем  Ма чва“,  

што је ре ши ло до са да
шњи про блем од ла га ња и 
го ми ла ња от па да. Па ра

лел но су за вр ше ни 
по сло ви на за тва ра њу и 
чи шће њу ло кал них де по
ни ја у До њим Пе тров ци

ма, Пу тин ци ма, Жар ков цу, 
Клен ку и Вог њу, док су у 

Сте ја нов ци ма, Кра љев ци
ма, До брин ци ма и Пла ти

че ву ре ше ни про бле ми 
ди вљих де по ни ја. У ову 
сфе ру спа да и отва ра ње 
но вих ко тлар ни ца на гас 
ко је сма њу ју за га ђе ње 

ва зду ха у гра ду

Александра Ћирић и Ирена Вујовић 
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сти чу за слу же ну афир ма ци ју. Обез бе ђу
је им се рад ни про стор кроз ре но ви ра
ње и адап та ци ју по сто је ћих и но вих 
обје ка та, а за тим и са вре ме на опре ма, 
ин фра струк ту ра и струч ни ка дар. По сле 
ско ро че ти ри де це ни је, Кул тур ни цен тар 
је зна чај но об но вљен уз уво ђе ње са вре
ме не опре ме. Град ска би бли о те ка се, 
по сле ви ше од се дам де сет го ди на про
ве де них у ску че ном и не до вољ ном про
сто ру за рас ту ће по тре бе ко ри сни ка, 
пре се ља ва у обје кат ар хи тек тон ског, 
кул тур ноисто риј ског зна ча ја де таљ но 
кон зр ва тор ски и на мен ски адап ти ран. У 
За ви чај ном му зе ју, сме ште ном пу них 
шест де це ни ја у два и по сто ле ћа ста рој 
згра ди, од ви ја се јед на од нај е фи ка сни
јих, те мељ них и нај це ли ход ни јих ре кон
струк ци ја у ње го вој ду гој исто ри ји. 
По сле свих ра до ва,  Ру ма ће до би ти 
му зеј ску уста но ву мо дер ног и атрак тив
ног са др жа ја, ко ја јој одав но при па да по 
бо га том кул тур но  исто риј ском на сле ђу. 

  
Крај го ди не ре зер ви сан је за до но

ше ње од лу ке о бу џе ту за на ред ну 
го ди ну, а он је ам би ци о зно пла ни ран 
у ви си ни од ско ро че ти ри ми ли јар де 
ди на ра.

Наш бу џет је озби љан и ве лик и из но
си ће 3,9 ми ли јар ди ди на ра. У про те
клих не ко ли ко де це ни ја Ру ма ни је има
ла то ли ко сред ста ва у свом бу џе ту, ко ја 
на ма зна че и ве ли ку од го вор ност у 
сми слу да бу џет пра вил но рас по ре ди
мо на све сфе ре жи во та на ших су гра ђа
на и та ко им обез бе ди ли ква ли тет ни ји 
на чин жи во та.

На ста вља мо оно што смо за по че ли и 
ве ћим де лом ре а ли зо ва ли у овој го ди
ни, али и све оно што смо прет ход них 
ме се ци на ја вљи ва ли да ће мо ура ди ти. 
На ста вља мо са ула га њим у на ша јав на 
пред у зе ћа „Ко му на лац“ и „Во до вод“. 
За по чи ње мо ре кул ти ва ци ју град ске 
де по ни је, за шта из да ва ја мо 100 ми ли о
на, а има ће мо и по моћ Ми ни стар ства 
за шти те жи вот не сре ди не. Исто ва жи и 
за Дом здра вља  по ма же мо код фи нан
си ра ња апо те ка, на ба ви ће мо још јед но 
са ни тет ско во зи ло, сле ди ре но ви ра ње 
Хит не слу жбе, али и дру гих оде ље ња 

фа зно, као и на бав ка но ве опре ме. У 
сфе ри со ци јал не за шти те, на ста ви ће мо 
са свим оним ме ра ма ко је смо има ли и 
у овој го ди ни: бес плат ни вр ти ћи, уџ бе
ни ци, по моћ по ро ди ља ма, ме ре енер
гет ске са на ци је... Исто ва жи и за обра
зо ва ње. За ка пи тал на ула га ња у школ
ске објек те за на ред ну го ди ну смо опре
де ли ли 42 ми ли о на ди на ра. Де це ни ја ма 
у уста но ве кул ту ре ни је ула га но. Ка да 
смо за по че ли про јек те и ра до ве на свим 
уста но ва ма кул ту ре, по чев ши од За ви
чај ног му зе ја и Кул тур ног цен тра, ви де
ли смо да ту ра до ви не мо гу ста ти, 
од но сно да код обе згра де мо ра мо за вр
ши ти ком плет ну ре кон струк ци ју. Ра ди
ће мо ре па ра ци ју би не у Ве ли кој са ли, 
озву че ње , за ме ну пла фо на, као и бру
ше ње и чи шће ње мер мер них по вр ши на 
у уну тра шњо сти ве ли ког хо ла Кул тур ног 
цен тра. У За ви чај ном му зе ју су ра до ви 
мно го обим ни ји и ком плек сни ји. Од ја ну
а ра ће по че ти уград ња цен трал ног гре
ја ња,  на кон то га ме ња мо пло чи це и 
по до ве у са мом при зе мљу где ће би ти 
ве ћи део стал не по став ке, али и за ме ну 
елек тро ин ста ла ци ја.

У на ред ној го ди ни на ста вља ју се 
ра до ви на уре ђе њу Бор ков ца, као и 
ве ли ки про је кат ве зан за пут ну 
ин фра струк ту ру, што је све об у хва
ће но и бу џе том.

Кре ће мо у ре а ли за ци ју уре ђе ња пла
же, при о ба ља  и ста зе од бра не до је зе
ра. Већ од ја ну а ра ће гра ђа ни има ти на 

увид про је кат ка ко ће из гле да ти наш 
Бор ко вац, а ко ји је фа сци нан тан. За то 
смо из дво ји ли 100 ми ли о на ди на ра. 
Ра ди ће се у фа за ма та ко да ће мо ис пу
ни ти на ше обе ћа ње да ће мо за го ди ну 
и по до  две има ти пре ле по из ле ти ште. 

Кре ће мо и у ре кон струк ци ју Па вло
вач ке ули це. Ра ди ће се у три фа зе, 
пр ва об у хва та ре кон струк ци ју Па вло
вач ке ули це до Вла ди ми ра На зо ра, 
дру га фа за је са ма Ули ца Вла ди ми ра 
На зо ра до Ин ду стриј ске и тре ћа је  од 
Ин ду стриј ске ули це до са мог из ла за, 
од но сно до спо ме ни ка „Кри ло“.

Оче ку је мо да за поч не мо и про је кат 
Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа, ко ја ће би ти  
бу ле вар ског ти па. Про јек те смо по де ли
ли у две бу џет ске го ди не да би смо их 
мо гли ре а ли зо ва ти и има ће мо при ла зе 
гра ду ка кве за слу жу је мо  да се стек не 
ути сак да се ула зи у је дан раз ви јен град 
што Ру ма и је сте.

На кра ју овог но во го ди шњег ин тер
вјуа, шта би сте по же ле ли гра ђа ни ма 
рум ске оп шти не?

 Пр во бих по же ле ла  оно што је нео п
ход но сви ма на ма, а то је здра вље, без 
здра вља не ма мо ни шта. По же ле ла бих 
сви ма да стек ну свој ду хов ни мир, по ро
дич ни мир, јер кад има те те  две ства ри, 
све оста ло се на до ве зу је, на до гра ђу је и 
ла ко ре а ли зу је. Без здра вља и по ро
дич ног ми ра, ко ји су осно ва све га, 
не ма мо ни шта. Свим су гра ђа ни ма 
же лим срећ ну 2023. го ди ну!  С. Џ.

У то ку су ра до ви на из град њи кру жног то ка, на кра ју 
Па вло вач ке ули це, код Ге рон то ло шког цен тра „Срем“, 
а ра до ви ће се од ви ја ти у три фа зе. По ред кру жног 
то ка и ас фал ти ра ња, у тре ћој фа зи је пла ни ра на и  
из град ња пе шач ке и би ци кли стич ке ста зе. Град би 
тре ба ло да до би је још је дан кру жни ток и то код Ри го
вог мли на, на прав цу пре ма Срем ској Ми тро ви ци. 
Из град ња овог кру жног то ка је у над ле жно сти ЈП 
„Пу те ви Ср би је“, али по сто ји обе ћа ње овог јав ног 
пред у зе ћа да ће се тај кру жни ток си гур но ра ди ти

Кружни ток код Геронтолошког центра
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ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ДРУ ШТВЕ НЕ 
ДЕ ЛАТ НО СТИ 

Оба ве ште ње
о ста ту су
енер гет ски
угро же ног куп ца
 

Но ва уред ба о енер гет ски угро же ном куп цу, 
ко ја је об ја вље на у Слу жбе ном гла сни ку бр 
137/2022.го ди не, има од ред бе по ко ји ма су 
убла же ни усло ви за сти ца ње ста ту са енер
гет ски угро же ног куп ца. 

То се од но си на нов ча ни цен зус и ква дра ту
ру стам бе не је ди ни це, али су уве де не и но ве 
ка те го ри је ли ца ко ја мо гу оства ри ти овај ста
тус, а то су ко ри сни ци  уве ћа ног до дат ка за 
по моћ и не гу дру гог ли ца и се о ска до ма ћин
ства по усло ви ма ко је про пи су је уред ба.

Енер гет ски угро же ни ку пац оства ру је 
по пуст на је дан од сле де ћих енер ге на та: 
стру ја, при род ни гас и то плот на енер ги ја ко ја 
пред ста вља но ви ну по уред би. На те ри то ри ји 
рум ске оп шти не  до са да је ово пра во ис ко ри
сти ло око 800 ко ри сни ка, док се по но вој 
уред би  оче ку је дра стич но по ве ћа ње бро ја 
ко ри сни ка овог пра ва.

Све ин фор ма ци је гра ђа ни мо гу до би ти у 
Оде ље њу за дру штве не де лат но сти, у  Глав
ној ули ци бр. 107.

У ам ба са ди Ја па на у Бе о гра ду одр
жа на је све ча ност по во дом обе ле жа
ва ња 140 го ди на би ла те рал них од но
са Ја па на и Ср би је. То је би ла и при
ли ка да се до де ле при зна ња удру же
њи ма и по је дин ци ма ко ји ак тив но 
ра де на не го ва њу при ја тељ ских 
од но са две зе мље.

Ово при зна ње је до би ло и Удру же
ње срп скоја пан ског при ја тељ ства 
„Ср це Сре ма“ из Ру ме и то за ду го го
ди шњу са рад њу са Ам ба са дом Ја па

на, за про мо ци ју ја пан ске кул ту ре и 
не го ва њу до брих од но са Ср би је и 
Ја па на.

Удру же ње срп скоја пан ског при ја
тељ ства фор ми ра но је у Ру ми пре 18 
го ди на и ак тив но ра ди на не го ва њу 
при ја тељ ства две зе мље, али и про
мо ци ју ја пан ске кул ту ре и тра ди ци је. 

Ре а ли зо ва но је и ви ше за јед нич ких 
про је ка та, по след њи је по ста вља ње 
сун ча ног са та у ГЦ „Срем“ Ру ма, ка да 
је у  Ру ми гост био и ам ба са дор Ја па

на Ка цу ма та Та ка хи
ко. Ам ба са дор Ја па на 
је на овој све ча но сти 
до де лио при зна ња 
на гра ђе ни ма, а у име 
Удру же ња „Ср це Сре
ма“ при зна ње је при
мио ње гов пред сед
ник Ни ко ла Пје вац.   

По ред Ру мља на, 
на гра де су уру че не 
Му зе ју ју го сло вен ске 
ки но те ке, Бе о град ској 
фил хар мо ни ји, Удру
же њу „Та ка“ из Ни ша 
и Клу бу при ја тељ ства 
„Ша бац Фу ђи ми“.

140 ГО ДИ НА СА РАД ЊЕ СР БИ ЈЕ И ЈА ПА НА

На гра да за „Ср це Сре ма“

Ка цу ма та Та ка хи ко и Ни ко ла Пје вац

ВР ТИЋ „КОЦ КИ ЦА 1“ 

Об но вље на деч ја ку па ти ла

Вр тић „Коц ки ца 1“ отво рен је пре де сет 
го ди на, а не дав но су у овом објек ту ре но
ви ра на де чи ја ку па ти ла, са ни тар ни чво ро
ви, ку хињ ски и ма га цин ски про стор, а цео 
обје кат је окре чен. Вред ност ових ра до ва 
је би ла 3,3 ми ли о на ди на ра, а сред ства су 
обез бе ђе на у оп штин ском бу џе ту.

Овај „По ле тар чев“ обје кат је 21. де
цем бра об и шла пред сед ни ца Оп шти не 
Алек сан дра Ћи рић и то је би ла при ли ка 
да са гле да по бољ ша не усло ве у ко ји ма 
бо ра ви 220 ма ли ша на ко ји су рас по ре ђе
ни у осам вас пит них гру па, од ја сле ног до 
пред школ ског уз ра ста. 

– Тру ди мо се да на шим нај мла ђи ма 
омо гу ћи мо што бо ље усло ве за бо ра вак, 
као и вас пи та чи ма, ку ва ри ма, спре ма чи

ца ма што бо ље усло ве ра да. За до вољ на 
сам ка ко су ра до ви из ве де ни, ви ди мо и по 
ре чи ма за по сле них да је ква ли те тан рад у 
пи та њу и да ће де ца има ти од лич не усло
ве за бо ра вак ов де, ис та кла је пред сед
ни ца Ћи рић. 

Она је на ја ви ла да обје кат од мах уз 
„Коц ки цу 1“, од но сно „Коц ки ца 2“ са ра
дом по чи ње по чет ком дру гог по лу го ди шта 
и та да ће ова два објек та би ти по ве за на.

У УП ВО „По ле та рац“ има око 1.700 ма
ли ша на, а уз но ви обје кат ће мо ћи да при
ми 300 де це, уста но ва ће има ти ка па ци
тет од 2.000 ме ста.

Алек сан дра Ћи рић је ис та кла да су и 
дру ги вр ти ћи у до бром ста њу, али да им 
је по треб на ре кон струк ци ја: не где за ме на 

сто ла ри је, уре ђе ње фа са де... 
– Ка да је реч о се о ским обејк ти ма „По

ле тар ца“, у Ни кин ци ма се ра ди на ре но ви
ра њу објек та, у Хрт ков ци ма ће се на ред
не го ди не ра ди ти про је кат у вред но сти 
од 60 ми ли о на ди на ра, та ко да оче ку је мо 
да ће до кра ја на ред не го ди не то би ти и 
ре а ли зо ва но, по кри ва ће Хрт ков це, али и 
оста ла се ла ко ја не мо гу да при хва те ве
ли ки број де це. У Пу тин ци ма је обје кат у 
до бром ста њу, они су ра ди ли про ши ре ња 
за још јед ну учи о ни цу, та ко да су ми ра ју ћи 
ути ске при ли ком оби ла ска свих обје ка та 
мо гу да ка жем да де ца има ју до бар на ме
штај, до бра је ис хра на, то пло је и чи сто, а 
вас пи та чи су до бри, ука за ла је Алек сан
дра Ћи рић.

Оби ла зак Коц ки це 1 Об но вље на ку па ти ла
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ТИХО МИР СТО ЈА КО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИРИГ

Ириг све запа же ни ји
на тури стич кој мапи

Крај годи не је увек при ли ка да се под ву че црта и ана ли зи ра шта је учи ње но, а шта 
није и утвр де пла но ви за наред ну годи ну. Када је реч о ири шкој општи ни, ова годи на 
је про те кла у зна чај ним актив но сти ма на побољ ша њу пут не инфра струк ту ре, потвр
ђи ва њу као све зна чај ни је тури стич ке дести на ци је и покре та њу нових мани фе ста ци
ја упра во у циљу даље афир ма ци је ири шке општи не. О томе, као и дру гим актив но
сти ма, за М новине гово ри пред сед ник Општи не Тихо мир Сто ја ко вић

М НОВИНЕ: Да би се све пла ни ра но 
и реа ли зо ва ло, основ но је да се у што 
већем про цен ту оства ре пла ни ра ни 
при хо ди. Каква је ту ситу а ци ја за годи
ну на изма ку?

ТИХО МИР СТО ЈА КО ВИЋ: Годи ном на 
изма ку сам задо во љан када је реч о при
ход ној и рас ход ној стра ни буџе та. Нарав
но да нам је жеља да у наред ној годи ни 
буде још боље, а биће, то кажем на осно
ву  пара ме та ра које већ сада зна мо.

Поче ле су да се раде вели ке ства ри на 
тери то ри ји наше општи не у овој годи ни. 
Поче ло је буше ње туне ла кроз Фру шку 
гору, то је држав на инве сти ци ја вред но
сти од 606 мили о на евра. Затим, у овој 
годи ни смо ура ди ли један пут од изу зет
ног зна ча ја за источ ни део наше општи
не, то је пут  изме ђу Ири га и  Нера ди на у 
дужи ни од пет кило ме та ра.  Реви та ли за
ци ју су ради ли „Путе ви Срби је“, што је 
финан си ра ла  Вла да Репу бли ке Срби је. 
За наред ну годи ну оче ку је мо наста вак 
радо ва на тој део ни ци у дужи ни од седам 
кило ме та ра и да се спо ји са Мара ди ком у 
Општи ни Инђи ја.

До кра ја годи не је у пла ну и завр ше так 
радо ва на реха би ли та ци ји коло во за  у 
седам места и на 14 лока ци ја  у ири шкој 
општи ни. Вред ност те инве сти ци је  је 140 
мили о на дина ра, Општи на је уче ство ва
ла са 40, а Покра ји на пре ко Упра ве за 
капи тал на ула га ња Вој во ди не са 100 
мили о на дина ра. После пау зе од више 
годи на, у окви ру овог про јек та се раде и 
ули це у Ири гу. Ове годи не смо ради ли и 
на атар ским путе ви ма, важним за наше 
пољо при вред ни ке. Вред ност ових радо
ва је 24,7 мили о на дина ра без ПДВ а, 70 
одсто сред ста ва за ове радо ве је доби је
но од Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар
ство, док је 30 одсто обез бе ди ла локал на 
само у пра ва. Ура ђе но је 3,1 кило ме тар 
атар ских путе ва, а радо ви су реа ли зо ва
ни  у Ири гу, Врд ни ку, Риви ци, Малој 
Реме ти, Нера ди ну, Грге те гу и Кру ше дол 
Селу.

Капи тал ни су и радо ви на кана ли за
ци ји, али исто тако и гаси фи ка ци ји 
ири шке општи не која је била (сем 
самог Ири га) међу рет ким општи на ма 
у Вој во ди ни која није гаси фи ко ва на.

У Ири гу смо ура ди ли  и кана ли за ци ју у 
сарад њи са АП Вој во ди ном у дужи ни од 
два кило ме тра. Прва фаза радо ва је под

ра зу ме ва ла  кана ли за ци ју у три ули це у 
дужи ни од 600 мета ра: у Кара ђор ђе вој, 
као и у ули ца ма Змај Јови на  и Вука Кар
џи ћа. Укуп на вред ност ових радо ва је око 
16 мили о на дина ра  12,5 мили о на дина
ра је обез бе ди ла Упра ва за капи тал на 
ула га ња Вој во ди не, док је 3,5 мили о на 
дина ра обез бе ди ла  локал на само у пра
ва. Ири шка општи на је доби ла сред ства 
и за дру гу фазу радо ва на кана ли за ци о
ној мре жи и то од Покра јин ског секре та
ри ја та за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство. Вред ност ових радо ва је око 

20 мили о на, а ура ђе на кана ли за ци је је у 
дужи ни око 940 мета ра. 

Ура ђе на је и про јект но тех нич ке доку
мен та ци је за завр ше так кана ли за ци је у 
Врд ни ку за шта је ири шка општи на доби
ла око мили он дина ра, као и доку мен та
ци ју за пре чи стач отпад них вода у Врд
ни ку. Завр ше на је кра јем про шле годи не 
и гаси фи ка ци ја, радо ви су поче ли 2019. 
годи не, а у овај про је кат ЈП „Срби ја гас“ је  
уло жио  шест мили о на евра. Изгра ђе но 
је 80 кило ме та ра гасне мре же на при ти
ску до чети ри бара и око 25 кило ме та ра 

Тихо мир Сто ја ко вић

M NOVINE :
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на сред њем при ти ску од 16 бара. Инте
ре со ва ње гра ђа на за при кључ ке и гре ја
ње на гас је вели ко. Међу тим,  посто ји 
један дру ги про блем да већи на гра ђа на 
нема упо треб ну дозво лу  за објек те, а 
без тога не могу да  се про кљу че на гас. 
Сада су у про це ду ри при ба вља ња упо
треб них дозво ла где се ство ри ла мања 
гужва. Про је кат гаси фи ка ци је је већ 
оправ дао сво ју реа ли за ци ју. „Срби ја гас“  
је  дистри бу тер, једи но у самом насе ље
ном месту Ириг дистри бу тер је ЈП „Гас
Рума“. Са ЈП  „ГасРума“ има мо дого вор 
да се гаси фи ку је викендзона у Ири гу до 
Ири шког вен ца, где има око 2.000 обје ка
та.

При мет но је да ири шка општи на за 

свој даљи раз вој, посеб но тури зма 
као зна чај не при вред не гра не, има 
вели ку подр шку виших нивоа вла сти, 
од покра јин ске до репу блич ке.

Нека да смо били међу нераз ви је ним 
општи на ма, данас се код нас гра ди Нова 
бања Врд ник, Фру шко гор ски кори дор, 
раз ви ја тури зам...

Ириг се нала зи на пра вом месту, на 
лока ци ји која је изу зет на. Ми има мо 
вели ку подр шку са свих стра на, пого то во 
од Репу бли ке и Покра ји не.  Нема тих 
речи који ма може мо да им захва ли мо на 
подр шци, а ми ћемо се тру ди ти да то 
пове ре ње у наред ној годи ни сва ка ко 
оправ да мо. У изград њи Фру шко гор ског 
кори до ра сво је уче шће је има ла и ири
шка општи на. На тери то ри ји наше 

општи не је спро ве де на екс про при ја ци ја, 
када је у пита њу реа ли за ци ја ове инве
сти ци је.  Било је пре ко 700 ката стар ских  
пар це ла које су биле пред мет екс про
при ја ци је у сарад њи са ЈП „Путе ви Срби
је“  и  „Кори до ри Срби је“. Општин ска  
упра ва је реа ли зо ва ла ком плет ну екс
про при ја ци ју на тра си кори до ра, екс про
при ја ци ју  за лока ци ју буду ће депо ни је, 
као и за изград њу глав ног рад ног кам па 
за кине ски  ЦБЦ, ком па ни ју која ради на 
реа ли за ци ји Фру шко гор ског  кори до ра. 

Мно го се ради и на зашти ти живот не 
сре ди не.

Завр ши ли смо пла ни ра ну изград њу 
кана ли за ци је у Ири гу у укуп ној вред но

Асфал ти ра на део ни ца пута Ириг  Мара дик

На скуп штин ској сед ни ци одр жа ној 
16. новем бра одбор ни ци су јед но гла
сно усво ји ли одлу ку о општин ском 
буџе ту за наред ну годи ну. Како оце
њу је те овај буџет за 2023. годи ну?

– Жеља нам је да и у наред ној годи ни 
наста ви мо са још већим актив но сти ма, 
па је буџет за 100 мили о на дина ра већи 
у одно су на ово го ди шњи. Пла ни ра ли 
смо 50 мили о на дина ра за уре ђе ње 
ули ца на тери то ри ји општи не Ириг, што 
зна чи да наста вља мо са актив но сти ма 
које смо запо че ли у овој годи ни. Кон ку
ри са ће мо да и од Покра ји не доби је мо 
исто толи ко или више него што смо 
доби ли у овој за асфла ти ра ње ули ца. 
Тру ди ће мо се да радо ва буде у свим 
месним зајед ни ца ма, да омо гу ћи мо 
рав но ме ран раз вој. За ата ре ске путе ве 
смо опре дли ли 20 мили о на дина ра 
наших сред ста ва, а толи ко оче ку је мо и 
од Покра јин ског секре та ри ја та за пољо
при вре ду. Та сума од око 40 мили о на би 
била довољ на за уре ђе ње око седам 
кило ме та ра ових путе ва.

Пла ни ра мо и изра ду про јект нотех
нич ке доку мен та ци је за водо вод у Врд
ни ку за чега има мо 18 мили о на дина ра. 
Тен дер је рас пи сан, а ради ће мо 30 
кило ме та ра водо вод не мре же, буду ћи 
да тамо има мо про бле ма са водо снаб
де ва њем, посеб но лети. Опре де ли ли 
смо и девет мили о на дина ра за рекон
струк ци ју водо вод не мре же у Врд ни ку 
што би тре ба ло да се ура ди до лета.

У циљу рав но мер ног раз во ја села, 
оче ку је се уре ђе ње оних месних зајед
ни ца које су пре о ста ле. То су Кру ше дол 
Село, чији је обје кат месне зајед ни це у 
изу зет но лошем ста њу, као и згра ду 
месне зајед ни це Ириг, а за обе смо 
опре де ли ли по три мили о на дина ра. 
Тако ђе и обје кат у Грге те гу, да људи 
има ју при стој но место за оку пља ње. У 
пла ну су још и Јазак, Нера дин и Риви
ца.

У наред ној годи ни наста вља мо са 
уре ђе њем шко ла у Кру ше дол Селу и 
Нера ди ну. Пла ни ра мо и ула га ња у раз
вој спор та: кошар ка шки терен у Ири гу и 

Врд ни ку, терен за мали фуд бал у Ири гу 
и терен ФК Рудар. Тре ба ло би да надо
гра ди мо и обје кат Поли циј ске ста ни це, 
ради ће се про јект на доку мен та ци ја за 
рекон струк ци ју Дома кул ту ре, а нисмо 
забо ра ви ли ни вер ске зајед ни це.

Наста ви ће мо и са мера ма које смо 
запо че ли у овој: то је регре си ра ње тро
шко ва пре во за уче ни ка и сту де на та у 
изно су од 50 одсто од цене месеч не 
кар те, набав ка уџбе ни ка за уче ни ке од 
првог до четвр тог раз ре да, набав ка деч
јих аутоседи шта, јед но крат не испла те 
по рође њу дете та од 15.000 до 40.000 
дина ра, бес плат но заба ви ште за тре ће 
дете. За пољо при вред ни ке смо пла ни
ра ли три мили о на дина ра за кре ди те, а 
два мили о на дина ра за опре му коју су 
наба ви ли  за регре си ра ње дела тро
шко ва набав ке опре ме.  За  набав ку 
памет них табли смо опре де ли ли чети ри 
мили о на дина ра за уче ни ке  који шко ле 
поха ђа ју по сели ма, да има ју исте усло
ве као што их има ју уче ни ци у Ири гу и 
Врд ни ку.

О буџе ту за 2023. годи ну
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сти од 38 мили о на дина ра и, као што сам 
рекао, доку мен та ци ју за кана ли за ци ју и 
пре чи стач отпад них вода у Врд ни ку, као 
и у Риви ци, Јаску и Малој Реме ти. Завр
ше но је и пошу мља ва ње пут ног поја са и 
јав них повр ши на у насе ље ним мести ма 
у нашој општи ни. Заса ђе но је нешто 
више од 1.000 сад ни ца, 900.000 дина ра 
смо доби ли од Мини стар ства зашти те 
живот не сре ди не, а ми смо издво ји ли 1,2 
мили о на дина ра. Пошу мља ва ње је од 
вели ке важно сти за зашти ту живот не 
сре ди не и чисти ји ваздух у нашој општи
ни. Запо че ла је и  рекон струк ци ја котлар
ни це за гре ја ње у врти ћу „Вила“ у Врд ни
ку, чија је укуп на вред ност око 3,6 мили
о на дина ра. Обез бе ди ли смо око 720.000 
дина ра, а износ од 2,8 мили о на дина ра 
Мини стар ство зашти те живот не сре ди не. 
Финан си ра на је и мера набав ке котло ва 
на при род ни гас или био ма су за дома
ћин ства у изно су од 3,3 мили о на дина ра, 
а сред ства за набав ку котло ва доби ло је 
28 дома ћин ста ва. За укла ња ње дивљих 
депо ни ја смо опре де ли ли око 7,7 мили о
на дина ра.

Сва ка ко важна, област је соци јал на 
и дечи ја зашти та, помоћ нај у гро же ни
ји ма, као и избе глим лици ма.

У овој обла сти су наши тран сфе ри и 
оба ве зе пре ма Цен тру за соци јал ни рад, 
Црве ном крсту, помоћ избе глим и расе
ље ним лици ма, инва лид ним лици ма, 
деци и уче ни ци ма за финан си ра ње тро
шко ва пре во за и бес плат ни уџбе ни ци за 
уче ни ке. Наши тран сфе ри Цен тру за 
соци јал ни рад су око 10 мили о на дина
ра, док смо за откуп сео ских кућа и 
набав ку гра ђе вин ског мате ри ја ла за 
избе гла лица издво ји ли  ско ро 10 мили о
на дина ра. За реги о нал ни стам бе ни про
грам за избе гли це  утро ше но је 16,7 
мили о на, а за  подр шку реа ли за ци ји 
про гра ма Црве ног крста ско ро пет мили
о на, док смо за јед но крат не помо ћи 
издво ји ли 1,9 мили о на дина ра. Код Цен
тра за соци јал ни рад за услу гу лич ног 

пра ти о ца за децу са посеб ним потре ба
ма обез бе ди ли смо пре ко 2,7 мили о на 
дина ра. Про шле и ове годи не смо наб ви
ли и аутоседи шта за све ири шке мали
ша не узра ста до годи ну дана. Тако ђе, 
про шле годи не смо, први пут, наба ви ли 
бес плат не уџбе ни ке за све прва ке, а ове 
годи не смо то про ши ри ли на све основ це 
од првог до четвр тог раз ре да. За ове 

наме не смо у буџе ту опре де ли ли 3,5 
мили о на дина ра. Сва ка ко да је  ова 
набав ка зна чај но олак ша ње  за кућ ни 
буџет,  има ју ћи у виду да један ком плет 
кошта од 7.000 дина ра па нави ше. У 
наше две основ не шко ле бес плат не 
уџбе ни ке је добио око 320 уче ни ка.

У ири шкој општи ни ове годи не је 
издво је но и више сред ста ва него про
шле за мере побољ ша ња енер гет ске 
ефи ка сно сти, одно сно за енер гет ску 
сана ци ју стам бе них згра да и кућа. 

За ове наме не је опре де ље но чети ри 
мили о на дина ра, а уго во ре смо пот пи са
ли са 29 наших сугра ђа на. Већ сам иста
као, у окви ру зашти те живот не сре ди не, 
пот пи са ли смо још 28 уго во ра за набав ку 
котло ва на при род ни гас и пелет. Тако ђе, 
први пут ове годи не, има ју ћи у виду ситу
а ци ју са енер ген ти ма, 500 соци јал но нај
у гро же ни јих поро ди ца доби ло је  јед но
крат ну нов ча ну помоћ од 10.000 дина ра 
ради набав ке енер ге на та за ову греј ну 
сезо ну, за шта је укуп но обез бе ђе но пет 
мили о на дина ра.

Шта бисте поже ле ли свим сугра ђа
ни ма у новој 2023. годи ни?

Здра вља, пре све га, међу соб но пошто
ва ње, као и да успе шно одго во ри мо на 
све иза зо ве који буду пред нама. Посеб
но, јер ми се чини да има мо реал не 
осно ве да веру је мо да ћемо наше пла но
ве у сле де ћој годи ни и оства ри ти. Да  
буде мо при ја те љи јед ни дру ги ма, и да са 
новим енту зи ја змом зако ра чи мо у Нову 
годи ну. 

С. Џаку ла

Асфал ти ра ње ули ца у Врд ни ку

Асфал ти ра ње ули ца у Јаску
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ИРИГ

Но во пред у зе ће за
ур ба ни зам и из град њу

На 27. сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Ириг до не та је од лу ка о исту па њу из 
Јав ног пред у зе ћа за про стор но и ур ба
ни стич ко пла ни ра ње и про јек то ва ња 
„За вод за ур ба ни зам Вој во ди не“,  а ста
вље на је ван сна ге и по сто је ћа од лу ка о 
су о сни ва њу овог јав ног пред у зе ћа. Ка ко 
је ин фор ми сао Оли вер Ог ње но вић, на
чел ник Оп штин ске упра ве, то је ујед но 
и по че так про це ду ре за осни ва ње но вог 
јав ног пред у зе ћа ко је ће се ба ви ти про
стор ним пла ни ра њем и ур ба ни змом на 
те ри то ри ји ири шке оп шти не. 

На и ме, 2017. го ди не је осно ва но ЈП  
„За вод за ур ба ни зам Вој во ди не“ и то 26 
ма лих вој во ђан ских  ло кал них са мо у
пра ва за јед но са АПВ. 

– Тај пе ри од од осни ва ња до да нас 
је обе ле жио је дан успе шан рад, где су 
по ста вље ни и стра те шке смер ни це, ци
ље ви и кон цеп ту ал ни раз вој и ста те ги ја 
раз во ја Оп шти не Ириг, као и та да, та ко  и 
бу ду ће  ту ри стич ке пре сто ни це Фру шке 
го ре, а сло бод но мо гу да ка жем и Вој во
ди не, ре као је Ог ње но вић.

Он је до дао да је „За вод за ур ба ни зам 
Вој во ди не“ дао зна ча јан до при нос у до
но ше њу чи та вог ни за план ских до ку ме
на та, а та ко ђе у по след ње две го ди не 
ра ди ло се и на из да ва њу ло ка циј ских 
усло ва , од но сно ур ба ни стич ких ми шље
ња о ло ка ци ја ма за сва јав на и при ват на 
ула га ња на те ри то ри ји ири шке оп шти не.

Сле де ћи ко рак је да се за јед но са Оп
шти ном Ру ма фор ми ра но во јав но пред
у зе ће.  

–  Оче ку је нас ин тен зи ван тран зи ци о
ни пе ри од и ве ли ки рад, али  ће мо има
ти при ли ку да фор ми ра мо јед но здра во 

јав но пред у зе ће ко је ће има ти озбиљ ну 
при ход ну стра ну и ко је ће ус пе ти да одр
жи овај ве ли ки ин ве сти ци о ни ци клус ко
ји смо за по че ли у прет ход ном пе ри о ду, 
сма тра Оли вер Ог ње но вић.

До но ше ње ових од лу ка је био пр ви ко
рак, а сле де ћи је до би ја ње са гла сно сти  
АП Вој во ди не, те до но ше ње од лу ке  о 
осни ва њу но вог јав ног пред у зе ћа.  

У на ред ном пе ри о ду ће се де фи ни са
ти осно вач ки уло зи из ме ђу две оп шти не, 
за по сле ни, над зор ни од бор... 

– Че ка нас ин тен зи ван пе ри од и ве лик 
ис ко рак у оса мо ста љи ва њу. До осни ва

ња но вог пред у зе ћа све по сло ве ће вр
ши ти За вод за ур ба ни зам Вој во ди не, ре
као је Ог ње но вић.

У скла ду са на ја вље ном про це ду ром, 
на по след њој скуп штин ској сед ни ци одр
жа ној 16. де цем бра, од бор ни ци су до
не ли од лу ку о су о сни ва њу Јав ног пред
у зе ћа „Ур ба ни зам и из град ња Ру ма“. 
Овом од лу ком, Оп шти на Ириг осни ва 
ово пред у зе ће као за јед нич ко јав но са 
ве ћин ским осни ва чем Оп шти ном Ру ма.

У од лу ци се ис ти че да је циљ ње го
вог осни ва ња обез бе ђи ва ње кон ти ну и
ра ног и ква ли тет ног оба вља ња по сло ва 
из обла сти про стор ног и ур ба ни стич ког 
пла ни ра ња, за шти те жи вот не сре ди не 
и дру гих струч них по сло ва из окви ра 
де лат но сти за ко ју је Јав но пред у зе ће 
осно ва но.

На осно ву ове од лу ке ЈП „Ур ба ни зам 
и из град ња Ру ма „ је но си лац ис кљу чи
вог пра ва за оба вља ње по сло ва из сво је 
над ле жно сти на  те ри то ри ји ири шке оп
шти не. 

Се ди ште пред у зе ћа је у Ру ми, а од
лу ком се ре гу ли ше и да ће по сло ви ко
је јав но пред у зе ће оба вља  за Оп шти ну 
Ириг као су о сни ва ча, би ти утвр ђи ва ни  
за сва ку ка лен дар ску го ди ну, у скла ду 
са усво је ним бу џе том ири шке оп шти не  
и про гра мом ра да ор га на над ле жног за 
по сло ве про стор ног пла ни ра ња и ур ба
ни зма за ту го ди ну. 
Сви нео п ход ни еле мен ти из вр ше ња 
по сла ко ји ће јав но пред у зе ће ра ди ти за 
Оп шти ну Ириг  у од ре ђе ној ка лен дар ској 
го ди ни, ре гу ли са ће се уго во ром из ме ђу 
Оп шти не и јав ног пред у зе ћа. 

С. Џа ку ла

Оли вер Ог ње но вић

ИРИГ

До при но си  за гра ђе вин ско зе мљи ште
Скуп шти на оп шти не Ириг је ове го ди не 

до не ла но ву од лу ку ве за ну за утвр ђи ва
ње до при но са за уре ђи ва ње гра ђе вин
ског зе мљи шта. 

– До но си мо но ву од лу ку јер има мо 
до ста до брих про ме на ко је иду у при лог 
оп штин ском бу џе ту. Осим стам бе них, 
до да је се но ва екс тра зо на, а то је зо на 
Но ве ба ње у скла ду са но вим про стор
ним пла ном Оп шти не Ириг. Ту су  де фи
ни са ни и нов ко е фи ци јент на ме не и ко е
фи ци јент зо не, има мо по том, стан дард ну 
пр ву зо ну ко ја оста је не про ме ње на у 
од но су на прет ход ну од лу ку, док је дру га 
зо на оста ла де ли мич но иста, по ја сни ла 
је но ву од лу ку Гор да на Џи гур ски, ше фи
ца Слу жбе за при вре ду и ло кал ни еко
ном ски раз вој.

Тре ћа зо на, ка ко је де фи ни са на у ста
рој од лу ци се уки да, и ком плет но гра ђе

вин ско зе мљи ште на те ри то ри ји Ири га и 
Врд ни ка се при па ја у дру гу зо ну, осим 
оног из пр ве зо не град ског гра ђе вин ског 
зе мљи шта. 

 – Има мо но ву тре ћу зо ну, то је са да 
ви кенд  зо на и ко е фи ци јен ти су из јед на
че ни са пр вом зо ном. По след ња зо на су 
оста ла на се ље на ме ста где су ко е фи ци
јен ти не про ме ње ни. Ко е фи ци јен те у 
овом мо мен ту ни смо ме ња ли, ми сли мо 
да су ове про ме не у но вој од лу ци до вољ
не за ову го ди ну, ис та кла је Гор да на 
Џи гур ски.

Да кле, у ири шкој оп шти ни, са да је 
од лу ком де фи ни са на екс тра зо на   „Зо
на Но ве ба ње“ и че ти ри зо не, али са 
од ре ђе ним из ме на ма у об у хва ту.

Објек ти ко ји се гра де дуж ули ца ко је 
де ле две зо не об ра чу на ва ју се пре ма 
на кна ди у ви шој зо ни. С. Џ.

Гор да на Џи гур ски
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ИН ТЕР ВЈУ: СИ НИ ША ЂО КИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ПЕ ЋИН ЦИ

Ви сок ни во ин ве сти ци ја
упр кос гло бал ној кри зи

Го ди на ко ја је на из ма ку оста ће за пам
ће на по гло бал ној енер гет ској и еко ном
ској кри зи, ко ја је ути ца ла и на на шу 
зе мљу. Ипак, и у усло ви ма ко ји су би ли 
да ле ко од иде ал них у оп шти ни Пе ћин ци 
су то ком ове го ди не ре а ли зо ва не број не 
ка пи тал не ин ве сти ци је. Раз го вор са 
пред сед ни ком оп шти не Пе ћин ци Си ни
шом Ђо ки ћем по чи ње мо пи та њем ко ли
ко је би ло те шко ре а ли зо ва ти ве ли ке 
ин ве сти ци је у ова квим усло ви ма?  

СИ НИ ША ЂО КИЋ: Сва ка ко ни је би ло 
ла ко и ин ве сти ра ње ни је увек ишло пла
ни ра ном ди на ми ком. Али ни од јед не 
ин ве сти ци је ни смо од у ста ли и ус пе ли 
смо да ре а ли зу је мо не ке од ка пи тал них 
ин фра струк тур них ин ве сти ци ја ко је су од 
кључ ног зна ча ја за на ше гра ђа не, а на 
ко је су че ка ли го ди на ма, па и де це ни ја
ма. Све то не би би ло мо гу ће без ве ли ке 
по др шке пред сед ни ка Ре пу бли ке Алек
сан дра Ву чи ћа, Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и По кра јин ске вла де. Др жав но ру ко вод
ство је ус пе ло да одр жи еко ном ску ста
бил ност зе мље и за хва љу ју ћи то ме су 
обез бе ђе на сред ства за ин ве сти ци је. 
Зна чај на сред ства је из дво ји ла и ло кал
на са мо у пра ва из оп штин ског бу џе та.”

М НО ВИ НЕ: Ко је ин ве сти ци је би сте 
из дво ји ли као нај зна чај ни је?

СИ НИ ША ЂО КИЋ: Јед на од нај ве ћих 
је га си фи ка ци ја оп шти не, у ко ју је уло же
но 6,1 ми ли о на евра и ко ја ће свим гра ђа
ни ма и при вред ни ци ма у на шој оп шти ни 
омо гу ћи ти да ко ри сте гас као чи сти ји и 
еко ном ски ис пла ти ви ји енер гент. Тре нут
но су у из град њи ка на ли за ци о не мре же у 
По пин ци ма и Пр хо ву. Са мо за ове две 
ин ве сти ци је ми ни стар ства за шти те 
жи вот не сре ди не и јав них ула га ња из дво
ји ла су 616 ми ли о на ди на ра, а Оп шти на 
Пе ћин ци 12,5 ми ли о на соп стве них бу џет
ских сред ста ва. Већ смо при пре ми ли ком
плет ну тех нич ку до ку мен та ци ју са до би је
ним гра ђе вин ским до зво ла ма за ка на ли
за ци о не мре же у на се љи ма Бре стач, 
Огар, Деч, Срем ски Ми ха љев ци, Кар лов
чић и Обреж. Оче ку је мо да у до глед но 
вре ме кре не из град ња ка на ли за ци ја у 
Бре ста чу, Ога ру и Де чу, као и ра до ви на 
про ши ре њу ка на ли за ци о ног пре чи ста ча у 
Пе ћин ци ма. Та ко би ве ћи део те ри то ри је 
пе ћи нач ке оп шти не био по кри вен ка на ли
за ци јом, а крај њи циљ нам је да сва на се
ља до би ју ка на ли за ци о ну мре жу. По чет
ком го ди не је отво рен но ви обје кат вр ти ћа 
у Ши ма нов ци ма, на ко ји се че ка ло не ко
ли ко де це ни ја, а у ко ји је уло же но бли зу 
340 ми ли о на ди на ра. За хва љу ју ћи пре 
све га пред сед ни ку Ву чи ћу у пот пу но сти је 
ре кон стру и сан пут Ши ма нов ци – Аша ња. 

Сва ка ко ни је би ло ла ко и 
ин ве сти ра ње ни је увек 

ишло пла ни ра ном ди на ми
ком. Али ни од јед не ин ве
сти ци је ни смо од у ста ли и 
ус пе ли смо да ре а ли зу је

мо не ке од ка пи тал них 
ин фра струк тур них ин ве

сти ци ја ко је су од кључ ног 
зна ча ја за на ше гра ђа не, а 
на ко је су че ка ли го ди на
ма, па и де це ни ја ма. Све 
то не би би ло мо гу ће без 
ве ли ке по др шке пред сед
ни ка Ре пу бли ке Алек сан
дра Ву чи ћа, Вла де Ре пу
бли ке Ср би је и По кра јин

ске вла де

Синиша Ђокић

M NOVINE :
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Ста нов ни ци ви ше на се ља су на овај пут 
че ка ли го ди на ма, јер је био нај ло ши ји у 
оп шти ни, а са да је нај бо љи.

Ко ли ко је кри за ути ца ла на при вре ду 
у оп шти ни Пе ћин ци и да ли је би ло 
по ве ћа ња не за по сле но сти?

При вре да је сва ка ко ра ди ла у оте жа
ним усло ви ма, али на на шој те ри то ри ји 
по слу ју успе шне свет ске и до ма ће ком па
ни је ко је има ју сна ге да се при ла го де и 
из бо ре са кри зом. Нај бо љи по ка за тељ за 
то је што у оп шти ни Пе ћин ци ни ка да ни је 
би ло ма ње не за по сле них не го на кра ју 
ове го ди не. У 2022. смо ушли са 601 не за
по ле ним, а за вр ша ва мо је са 527, што је 
исто риј ски ре зул тат.”  

Ва ша оп шти на је по зна та по ме ра
ма по др шке по ро ди ци. Да ли ће све 

ме ре оста ти на сна зи и у на ред ној 
го ди ни?

Оп шти на Пе ћин ци у 2022. го ди ни ни је 
од у ста ла ни од јед не ме ре по др шке 
по ро ди ци и де ци. Ис пла ћу је мо по 40.000 
ди на ра за сва ко но во ро ђен че, сти пен
ди ра мо сту ден те, а и сту ден ти ма и 
сред њо школ ци ма ре гре си ра мо тро шко
ве пре во за. За тре ће и че твр то де те у 
по ро ди ци, као и за јед но де те у по ро ди
ца ма са бли зан ци ма фи нан си ра мо бес
пла тан бо ра вак у вр ти ћу. Та ко ђе, кроз 
јед но крат не нов ча не ис пла те по ма же мо 
гра ђа ни ма ко ји су се на шли у си ту а ци ји 
да су им по треб на сред ства за ле че ње 
или у не ким дру гим ван ред но те шким 
окол но сти ма. Све до са да шње ме ре 
ће мо спро во ди ти и у на ред ној го ди ни, а 
уво ди мо и јед ну но ву ме ру. Од на ред не 
го ди не фи нан си ра ће мо 30 од сто бо рав

ка у вр ти ћу за сва ко де те у на шој оп шти
ни.

Оп шти на Пе ћин ци се од са мог 
по чет ка укљу чи ла у про грам по ве ћа
ња енер гет ске ефи ка сно сти. Ко ли ко је 
тај про грам са да зна ча јан у све тлу 
енер гет ске кри зе ко ја је за хва ти ла 
це лу пла не ту?

Све је зна чај ни ји, јер је енер ги ја све 
ску пља. Овај про грам ре а ли зу је мо у 
са рад њи са Ми ни стар ством ру дар ства и 
енер ге ти ке. По че ли смо про шле го ди не и 
до са да смо има ли два кон кур са за по ве
ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти стам бе
них обје ка та и је дан за уград њу со лар
них па не ла. По кон кур си ма за по ве ћа ње 
енер гет ске ефи ка сно сти стам бе них обје
ка та бес по врат на сред ства у из но су од 
укуп но бли зу 10 ми ли о на ди на ра до би ле 
су 92 по ро ди це са те ри то ри је на ше 
оп шти не, а за уград њу со лар них па не ла 
је 15 по ро ди ца до би ло бес по врат на 
сред ства у из но су од шест ми ли о на 
ди на ра. Бес по вр та на сред ства су обез
бе ди ли у јед на ком из но су Оп шти на и 
Ми ни стар ство. На тај на чин гра ђа ни ма 
по ма же мо да сма ње ра чу не за утро ше ну 
енер ги ју, а сма ње њем утро шка енер ги је 
чу ва мо жи вот ну сре ди ну. Ово је стра те
шки про грам ко ји ће би ти на ста вљен и у 
на ред ним го ди на ма.

Шта оче ку је те од 2023. го ди не?  
Иа ко бих во лео да гре шим, оче ку јем 

да ће на ред на го ди на та ко ђе би ти кри
зна. Ипак, на дам се да ће мо, за хва љу ју
ћи по ли тич кој ста бил но сти и на ни воу 
др жа ве и на ни воу ло кал не са мо у пра ве, 
ус пе ти да за вр ши мо за по че те про јек те и 
да за поч не мо но ве. На на ма као оп штин
ском ру ко вод ству је да се по на ша мо 
од го вор но и да мак си мал но ис ко ри сти мо 
сва ку при ли ку ко ја нам се пру жи за да љи 
раз вој на ше ло кал не за јед ни це.

Обилазак радова на изградњи канализационе мреже у Попинцима

40.000 динара за сваку бебу у општини Пећинци

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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ИН ТЕР ВЈУ: МИ ЛО РАД ПАН ТИЋ, ПО ВЕ РЕ НИК ОП ШТИН СКОГ ОД БО РА СНС ПЕ ЋИН ЦИ

Са мо рад и ре зул та ти ра да 
до но се по ве ре ње гра ђа на

На че лу Оп штин ског од бо
ра Срп ске на пред не стран ке 
Пе ћин ци је осам го ди на и за 
то вре ме СНС у оп шти ни 
Пе ћин ци на свим из бо ри ма 
бе ле жи ре зул та те ко ји су 
ме ђу нај бо љим у Ср би ји. 
До каз за то су и пред сед нич ки 
из бо ри, ко ји су одр жа ни ове 
го ди не, а на ко ји ма је у оп шти
ни Пе ћин ци Алек сан дар 
Ву чић осво јио пре ко 74 од сто 
гла со ва иза шлих би ра ча. О 
по ве ре њу ко је су гра ђа ни 
Пе ћи на ца у ве ли ком бро ју 
ис ка за ли Срп ској на пред ној 
стран ци и бу ду ћим пла но ви
ма, раз го ва ра ли смо са по ве
ре ни ком Оп штин ског од бо ра 
СНС Пе ћин ци Ми ло ра да Пан
ти ћа.

М НО ВИ НЕ: Ко ји је кључ
ни раз лог за ова ко ви сок 
сте пен по ве ре ња гра ђа на 
пе ћи нач ке оп шти не у Срп
ску на пред ну стран ку?

МИ ЛО РАД ПАН ТИЋ: 
Ре зул та ти пред сед нич ких 
из бо ра су, пре све га, од раз 
по ве ре ња ко је гра ђа ни има ју 
у Алек сан дра Ву чи ћа и у 
ње го ву му дру др жав нич ку 
по ли ти ку. Алек сан дар Ву чић 
је је ди ни пред сед ник Ср би је 
ко ји је по се тио оп шти ну 
Пе ћин ци. Иа ко је оста ли 
пред сед ни ци ни су по се ти ли 
ни ка да, он је у по се ти био два 
пу та и оба пу та су те по се те 
ре зул то ва ле ве ли ким ин ве
сти ци ја ма, а не пра зним обе

ћа њи ма. На рав но, и Срп ска 
на пред на стран ка ужи ва 
ве ли ко по ве ре ње гра ђа на у 
на шој оп шти ни и то је ре зул
тат сва ко днев ног ра да. Ова

кав ре зул тат се не по сти же 
из бор ним кам па ња ма. Рад је, 
на про тив, оно што се до га ђа 
из ме ђу из бо ра. Са мо рад и 
ре зул та ти ра да мо гу да до не

су ова ко ве ли ко по ве ре ње 
гра ђа на, јер гра ђа ни ја ко 
до бро раз ли ку ју рад и ре зул
та те од сплет ка ре ња,  по ли ти
кант ства, де ма го ги је и бла ће
ња про тив ни ка у из бор ној 
кам па њи.

Ко ји су то ре зул та ти вла
сти СНС ко ји вам до но се 
та ко ви сок реј тинг? 

– Ре зул та ти су еко ном ски 
раз вој и ве ли ке ин фра струк
тур не ин ве сти ци је ко је по пра
вља ју ква ли тет жи во та на ших 
гра ђа на, јер циљ на ше по ли
ти ке су увек гра ђа ни и та ко 
мо ра да бу де. И по ред пан де
ми је и по ред гло бал не енер
гет ске и еко ном ске кри зе, у 
ошти ни Пе ћин ци го ди ну за вр
ша ва мо са укуп но 527 не за по
сле них. Не за по сле ност ни ка
да ни је би ла ова ко ни ска, а у 
оп шти ни Пе ћин ци сва ко ко 
же ли да ра ди мо же да на ђе 
по сао и да ра дом обез бе ди 
ег зи стен ци ју за сво ју по ро ди
цу. То је ре зул тат ко ји не мо же 
да се по рек не. Ту су и ка пи
тал не ин фра струк тур не ин ве
сти ци је ко је уна пре ђу ју ква ли
тет жи во та на ших гра ђа на. 

Милорад Пантић

Посета председника Вучића општини Пећинци

M NOVINE :
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Синиша Ђо кић: Тру ди мо се да
сва ко де те осе ти ра дост пра зни ка

Пред сед ник оп шти не Пе ћин ци Си ни ша 
Ђо кић уру чио је 23. де цем бра но во го ди
шње па ке ти ће по ла зни ци ма Пред школ
ске уста но ве „Вла да Об ра до вић Ка ме ни” 
у Пе ћин ци ма. 

Ка ко нам је ре као пред сед ник Ђо кић, 
за пред сто је ће но во го ди шње пра зни ке, 
пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва обез бе
ди ла је сред ства за 1606 но во го ди шњих 
па ке ти ћа за де цу из пред школ ске уста
но ве и основ це од пр вог до че твр тог раз
ре да у свих 15 на се ља пе ћи нач ке оп шти
не, за де цу ко ја по ха ђа ју спе ци јал на 
оде ље ња у Ку пи но ву и Пе ћин ци ма, ко ри
сни ке Днев ног бо рав ка за де цу и мла де 
са смет ња ма у раз во ју у Су бо ти шту, као 
и за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња сме
ште ну у хра ни тељ ским по ро ди ца ма. 

– Сва ке го ди не се тру ди мо да но во го
ди шњи па ке тић стиг не до сва ког де те та у 
на шој оп шти ни и да сва ко де те осе ти 
ра дост пра зни ка, јер де ца су на ше нај ве
ће бо гат ство, а њи хо ва сре ћа због пред
сто је ћих пра зни ка је не што што на ше 
да не, ма кар на тре ну так, ис пу ни ра до
шћу – ре као нам је пред сед ник Ђо кић.

Но во го ди шња ат мос фе ра вла да ла је 

по след њег да на пр вог по лу го ди шта у 
свим обра зов ним и вас пит ним уста но ва
ма на те ри то ри ји пе ћи нач ке оп шти не, а 
пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве лич
но су уру чи ли па ке ти ће сва ком де те ту. 

Ма ли ша не у Ши ма нов ци ма па ке ти ћи ма 
је об ра до вао за ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не Зо ран Вој кић, док се са де цом 
у Ку пи но ву дру жи ла по моћ ни ца пред сед
ни ка Оп шти не Ве ри ца Се вер.

Подела пакетића

Са мо у овој го ди ни су за вр ше
не или за по че те ин ве сти ци је 
вред не пре ко ми ли јар ду 
ди на ра. Ове го ди не је за вр
шен но ви вр тић у Ши ма нов
ци ма, у ко ји су По кра јин ска 
вла да и Оп шти на Пе ћин ци 
уло жи ле 340 ми ли о на ди на
ра. О но вом вр ти ћу су де це
ни ја ма го во ри ле све вла сти у 
на шој оп шти ни, али је Срп ска 
на пред на стран ка и за по че ла 
и за вр ши ла ову ин ве сти ци ју. 
Ове го ди не је ре кон стру и са на 
нај го ра са о бра ћај ни ца у 
оп шти ни Пе ћин ци – пут 
Ши ма нов циАша ња. И на ову 
ин ве сти ци ју су гра ђа ни тог 
де ла оп шти не че ка ли го ди на
ма, а ре а ли зо ва на је за хва
љу ју ћи пред сед ни ку Алек сан
дру Ву чи ћу. Са да је то нај бо
љи пут у на шој оп шти ни. Гра
де се ка на ли за ци је у По пин
ци ма и Пр хо ву. У те ра до ве је 
уло же но пре ко 600 ми ли о на 
ди на ра, за хва љу ју ћи по др
шци Ми ни стар ства за шти те 
жи вот не сре ди не и Ми ни стар
ства за јав на ула га ња. У 
на ред ној го ди ни оче ку је мо 
по че так ра до ва на из град њи 
ка на ли аз ци ја у Ога ру, Бре ста
чу и Де чу, и на про ши ре њу 
пре чи ста ча ка на ли за ци о ног 
от па да у Пе ћин ци ма, а у пла
ну су мно ге дру ге ин ве сти ци
је. И ове ре зул та те ни ко не 
мо же да по рек не, иа ко не ки 
по ку ша ва ју, али гра ђа ни пре
по зна ју рад и због то га по др
жа ва ју Срп ску на пред ну 
стран ку.“ 

СНС у не ко ли ко по след
њих са зи ва има ап со лут ну 
ве ћи ну у Скуп шти ни оп шти
не Пе ћин ци. Ко ли ко то 
ва жно за еко ном ски раз вој 
оп шти не? 

– Ми слим да је то кључ ни 
фак тор, јер без по ли тич ке ста
бил но сти не мо же мно го да се 
ура ди. Оп штин ско ру ко вод
ство не мо же да успе шно да 
ра ди без чвр сте по др шке 
од бор ни ка у Скуп шти ни 
оп шти не. Та мо где је у Скуп
шти ни сва ђа и не сло га не 
мо же би ти ве ли ких ре зул та та. 

Ни је дан ин ве сти тор не же ли 
да свој те шко сте че ни но вац 
ула же та мо где не зна да ли 
ће ус пе ти да ре а ли зу је ин ве
сти ци ју до кра ја. По ли тич ка 
ста бил ност олак ша ва и са рад
њу са ви шим ни во и ма вла сти. 
Оп шти на Пе ћин ци већ го ди на
ма има ја ку по др шку свих 
ви ших ни воа вла сти, и од 
пред сед ни ка Ре пу бли ке, и од 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и од 
По кра јин ске вла де, ко ји увек 
има ју раз у ме ва ња за по тре бе 
на ших гра ђа на и ве ру јем да 
ће та ко би ти и у бу дућ но сти.

Шта би сте гра ђа ни ма 
оп шти не Пе ћин ци по же ле ли 
у 2023. го ди ни? 

– По же лео бих им исто што 
и се би. Нај ви ше здра вља и 
ми ра. То не зву чи као мно го, 
али по не кад је то те шко 
оства ри ти. То је нај ва жни је. 
Док смо здра ви и док вла да 
мир све мо же мо оства ри ти. 
По же лео бих им љу ба ви и 
сло ге у по ро ди ци, јер је по ро
ди ца нај ва жни ја ствар на све
ту. Сви ма же лим и успе ха у 
по слу ко јим се ба ве и бо љи 
жи вот у 2023. го ди ни.

Обележавање страначке славе
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ПРЕД СЕД НИ ЦА ОП ШТИ НЕ БЕ О ЧИН БИ ЉА НА ЈАН КО ВИЋ

Нај по но сни ја сам
кад се ре а ли зу ју про јек ти

Не пред ви ди ва го ди на на 
гло бал ном ни воу до не ла је 
иза зо ве у све ло кал не са мо у
пра ве, па та ко и у Бе о чин. На 
кра ју 2022. го ди не пред сед ни
ца Би ља на Јан ко вић, на кон 
са мо шест ме се ци свог ман
да та, ка же да је ипак за до
вољ на по стиг ну тим ре зул та
ти ма, јер је уло же но мно го 
на по ра за ре а ли за ци ју број
них про је ка та.

М НО ВИ НЕ: Оп шти на Бе о
чин је ве ли ку па жњу усме
ри ла на сво је нај мла ђе 
су гра ђа не, то ком ове го ди
не. Ко је су то ак тив но сти 
до при не ле леп шем де тињ
ству Бе о чи на ца?

БИ ЉА НА ЈАН КО ВИЋ: 
Кре ну ћу од од лу ке ло кал не 
са мо у пра ве ко ја је усво је на у 
про те клом пе ро ду да оп шти на 
фи нан си ра бес плат не уџ бе ни
ке свим уче ни ци ма у две 
основ не шко ле, што је рас те
ре ти ло по ро дич ни бу џет ро ди
те ља. За тим, има мо и под јед
на ко зна чај ну ме ру уво ђе ња 
бес плат ног вр ти ћа за сву 
де цу. По др жа ва мо и су фи нан
си ра мо пре воз уче ни ка и ка да 
то све су ми ра мо, до би је мо 
јед ну зна чај ну по др шку по ро
ди ца ма. Тра ди ци о нал но до де
љу је мо и сти пен ди је за сред
њо школ це и сту ден те, а ове 
го ди не смо има ли ве ћи број 
мла дих ко ји је мо гао да кон ку
ри ше. 

Ка ко на пре ду је ре кон
струк ци ја цен трал ног вр ти
ћа у Бе о чи ну?

– Ра до ви на пре ду ју пред ви
ђе ном ди на ми ком и оче ку је мо 
да ће би ти за вр ше ни у ма ју 
2023. го ди не. Од иду ће школ
ске го ди не на ши нај мла ђи 
су гра ђа ни ће има ти на рас по
ла га њу пре у ре ђен обје кат, са 
до гра ђе не две но ве про сто ри
је, ка ко би смо сма њи ли ли сте 
че ка ња. Бо ра вак де це у вр ти
ћу, али и ван ње га ће уна пре
ди ти и план из град ње де чи јих 
и спорт ских игра ли шта ко јем 
смо при сту пи ли од мах, јер је и 
то би ла јед на од нај у че ста ли
јих по тре ба гра ђа на. За вр ши
ли смо из град њу игра ли шта у 
Но во град њи, де лу Бе о чи на 
ко ји је на про шло го ди шњем 
про јек ту пар ти ци па тив ног 
бу џе ти ра ња осво јио нај ви ше 

гла со ва. Та ко ђе, не дав но је 
за вр ше на и те ре та на на отво
ре ном ко ја ће мно го зна чи ти 
мла ди ма. У пла ну за 2023. 
го ди ну нам је да у свим 
ме сним за јед ни ца ма ре кон
стру и ше мо или из гра ди мо 
но ва деч ја игра ли шта. И ове 
го ди не је кроз пар ти ци па тив но 
бу џе ти ра ње нај ви ше гла со ва 
на ших гра ђа на при па ло про
јек ти ма ко ји су, та ко ђе у ве зи 
са деч јим мо би ли ја ри ма. Овог 
пу та, ра ди ће се игра ли ште у 
на се љу Дум бо во, у Ме сној 
за јед ни ци Ра ко вац, а би ће 
огра ђен и вр тић у Лу гу. Оче ку
је нас и ре кон струк ци ја ве ли

ких спорт ских те ре на и три би
на у Шпи цер ба шти за ко ју смо 
у По кра ји ни кон ку ри са ли и 
до би ли сред ства у ви си ни од 
10,6 ми ли о на ди на ра. 

На ме сто пред сед ни це 
оп шти не сте сту пи ли 21. 
ју на ове го ди не. Шта је био 
ваш пр ви ко рак у ци љу 
по бољ ша ња ква ли те та 
жи во та Бе о чи на ца?

– Ка да сам сту пи ла на ову 
функ ци ју мој за да так је био да 
ослу шку јем не са мо по тре бе 
гра ђа на Бе о чи на, већ и свих 
оста лих ме сних за јед ни ца, 
ко је сам об и шла и по се ти ла. 

Чу ла сам њи хо ве кључ не про
бле ме. Об и шла сам и сва јав
на пред у зе ћа и упо зна ла се са 
ви ше го ди шњим смет ња ма у 
ра ду, ко је за јед нич ки мо ра мо 
ре ши ти. На сто ја ли смо да 
ка би нет, рад и ак тив но сти у 
оп шти ни учи ни мо тран спа
рент ним, отво ри ли вра та и 
по зва ли гра ђа не на раз го во ре 
сва ке не де ље. Од мах смо 
на пра ви ли пла но ве за ре ша
ва ње хит них пи та ња ко ја се 
пр вен стве но од но се на рад 
јав них пред у зе ћа ко ја су 
ва жан сер вис гра ђа на. 

Ка кви су то про бле ми и на 

Биљана Јанковић

M NOVINE :

Срећ на сам кад ура ди мо не што за сво је гра ђа не ка ко у гра ду, 
та ко и у се лу, по себ но кад ме не ко за гр ли и од ср ца се за хва ли, 
али то је наш по сао, да ре ши мо про бле ме чак и оне ма ле, за ко је 
ни ко не ма слу ха, а при чи не мно го за до вољ ства ме шта ни ма

Медијски пројекат : У ФОКУСУ: ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
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ко ји на чин ће би ти пре ва зи
ђе ни?

– Јав но пред у зе ће „То пла
на“ има ло је про блем са 
ко тлом. Ус пе ли смо да ре мон
ту је мо два, али је би ла нео п
ход на на бав ка тре ћег. За хва
љу ју ћи по кра јин ској вла ди и 
пред сед ни ку Иго ру Ми ро ви ћу, 
до би ли смо сред ства у из но су 
од 36 ми ли о на ди на ра за 
на бав ку и ин ста ла ци ју но вог 
греј ног ко тла за ко ји оче ку је мо 
да ће до фе бру а ра би ти 
ин ста ли ран. Та ко ђе зна чај но 
пи та ње је би ло у фа бри ци 
во де у ко ју де це ни ја ма ни је 
ула га но. Тре нут но се из ра ђу је 
про јет нотех нич ка до ку мен та
ци ја за ре ви та ли за ци ју те 
фа бри ке где је но си лац про
јек та ЈКП „Бе о чин“. На дам се 
да ће про је кат би ти за вр шен 
до по ло ви не ја ну а ра, а до го
во ре на је и по др шка По кра јин
ске вла де у ње го вој ре а ли за
ци ји. Ра до ви би тре ба ло, пре
ма на шем пла ну, да бу ду ре а
ли зо ва ни у две фа зе то ком 
2023. и 2024. го ди не а вред
ност ин ве сти ци је је око 500 
ми ли о на ди на ра. 

ЈКП „Бе о чин“ је та ко ђе има
ло до ста про бле ма и ис ко ри
сти ла би при ли ку да се за хва
лим пред у зе ћу „Град ска 
чи сто ћа“ из Бе о гра да од ко јих 
смо кроз до на ци ју до би ли 
ка ми он за од во же ње сме ћа, 
40 кон теј не ра и ци стер ну за 
во ду. Та ко ђе, до го во ре на је и 
до на ци ја ком па ни је „Ла фарж“ 
у ви ду но вог ка ми о на за од но
ше ње сме ћа, а пре ко По кра
јин ског се кре та ри ја та за ур ба
ни зам и за шти ту жи вот не сре
ди не смо обез бе ди ли још 230 
кан ти и шест кон теј не ра. Све 
ово ће ути ца ти на по бољ ша
ње ква ли те та услу ге на шим 
су гра ђа ни ма и до при не ти 
то ме да нам ули це бу ду чи сти
је.

Ка да су у пи та њу дру ги 
ин фа струк тур ни про јек ти, 
шта је до са да ура ђе но и 
шта је још у пла ну?

– Ин фра струк тур ним ра до
ви ма об у хва ће но је уре ђе ње 
ули ца у пет ме сних за јед ни ца 
где је у ве о ма крат ком пе ри о
ду ура ђе но се дам ули ца. 
Та ко ђе, ра ди ло се и у гра ду 
где смо ас фал ти ра ли пет ули
ца. За вр шли смо ра до ве на 
из ра ди ка на ли за ци је у Бе о чин 
се лу а оста је нам ре ша ва ње 
пи та ња ка на ли за ци о не мре же 
у Ста ром Ра ков цу, на се љу 
По то рањ у Че ре ви ћу, Ба но
што ру и Су се ку. За не ке од 
ових ме ста тре ба нај пре из ра
ди ти прој кет нотех нич ку до ку
мен та ци ју, а не где се већ сти
гло до ре а ли за ци је. Ов де нам 
зна чај ну по др шку да је По кра
јин ски се кре та ри јат за ур ба ни

зам и за шти ту жи вот не сре ди
не, ко ји кон кур си ма че сто 
пред ви ди сред ства и за укла
ња ње ди вљих де по ни ја, ко ји
ма се та ко ђе ба ви мо. 

Бе о чин има од лич ну по зи
ци ју и усло ве за раз вој ту ри
зма, за хва љу ју ћи бли зи ни 
Ду на ва и Фру шке го ре, али 
има и бо гат кул тур ни жи вот. 
Шта су вам нај ве ћи аду ти за 
при вла че ње ту ри ста?

– Пр во ћу по ме ну ти но ви не. 
Фор ми ра њем но вог бу џе та 
раз дво ји ли смо сек то ре ту ри
зма, кул ту ре и спор та, ка ко би 
они ефи ка сни је функ ци о ни са
ли. То зна чи да ће до са да шњи 
Цен тар за кул ту ру, спорт и 
ту ри зам, по ста ти Цен тар за 
спорт, Цен тар за кул ту ру и 
ко нач но, по пр ви пут, има ће мо 
и Ту ри стич ку ор га ни за ци ју 
оп шти не Бе о чин. То је ве о ма 
зна чај но за ово под не бље, да 
би се ис ко ри сти ли сви дру
штве ни по тен ци ја ли и при род
ни ре сур си ко јим рас по ла же
мо. Та ко ђе, у бу џе ту за 2023. 
го ди ну смо пред ви де ли по ве
ћа ње ула га ња у спорт за 25 
од сто, де лат ност ту ри зма ће 
има ти са мо ста лан бу џет, а 
кул ту ру и раз вој ма ни фе ста
ци ја пла ни ра мо да  по др жи мо 
су фи нан си ра њем нај пре кроз 
све рас по ло жи ве ре пу блич ке 
и по кра јин ске кон кур се. Сред
ства од про јек та „Гра до ви у 
фо ку су“ би ла су из у зет но зна
чај на ове го ди не, ко ја смо 
ус пе ли да усме ри мо на за вр
ше так ре кон струк ци је по зо ри
шне са ле, би не и ра све те бе о
чин ског До ма кул ту ре. Из нос 
ко ји је опре де љен за ове 
ра до ве је се дам ми ли о на 
ди на ра. 

У ком тре нут ку сте би ли 
нај по но сни ји ове го ди не и 
да ли је те шко би ти же на на 
функ ци ји пред сед ни ка 
оп шти не?

– Нај по но сни ја сам ка да се 
не ки про је кат ре а ли зу је и 
ка да ви дим ко ли ко су гра ђа ни 
због то га срећ ни. По не кад 
је сте те шко би ти же на на че лу 
јед не оп шти не. Оба ве зе су 
број не а од го вор но сти ве ли ке 
и по не кад не знам ка да ћу се 
вра ти ти ку ћи, али ми слим да 
мо ја де ца има ју раз у ме ва ња и 
по ро ди ца је та ко ја је мој 
осло нац и да је ми по др шку. 
Срећ на сам кад ура ди мо 
не што за сво је гра ђа не ка ко у 
гра ду, та ко и у се лу, по себ но 
кад ме не ко за гр ли и од ср ца 
се за хва ли, али то је наш 
по сао, да ре ши мо про бле ме 
чак и оне ма ле, за ко је ни ко 
не ма слу ха, а при чи не мно го 
за до вољ ства ме шта ни ма.

А. Дра жић
Фо то: Б. Ту ца ко вић

БЕ О ЧИН

Де ца на
„Рас пу сти ли шту“

Пред сед ни ца Оп шти не 
Бе о чин Би ља на Јан ко вић и 
ди рек тор ка Цен тра за кул
ту ру спорт и ту ри зам Ива на 
Бран ков су у дру штву нај
мла ђих Бе о чи на ца отво ри
ле про грам ово го ди шњег 
„Бе о чин ског рас пу сти ли
шта“, 22. де цем бра. Уз дру
же ње, слат ки ше, осме хе и 
ра дост свих су гра ђа на, на 
Тр гу мла до сти је оки ће на 
и град ска јел ка, а пра знич

ну ат мос фе ру упот пу нио је 
за јед нич ки на ступ му зич ке 
шко ле „Mu sic star“ и де це 
и вас пи та ча Пред школ ске 
уста но ве „Љу ба Стан ко вић“ 
ко ји су пе ва ли свој но во го
ди шњи ре пер то ар.Ов а ма
ни фе ста ци ја то ком не де
љак да на тра ја ња оку пља 
ма ли ша не на при год ним 
ак тив но сти ма по во дом пра
зни ка.

ФО ТО: Оп шти на Бе о чин

Отва ра ње „Рас пу сти ли шта“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
По де ла деч јих па ке ти ћа

У са рад њи Град ске упра ве 
за обра зо ва ње и Асо ци ја ци
је уче нич ких пар ла ме на та 
основ них и сред њих шко ла 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
спро ве де на је ак ци ја „Слат
киш на дар“. Циљ ове ак ци је 
је био да уче ни ци основ них 
шко ла са те ри то ри је гра да 
при ку пе про из во де, слат ке и 
сла не, ра ди фор ми ра ња 
но во го ди шњих па ке ти ћа за  
њи хо ве дру га ре ко ји тре нут
но ни су у мо гућ но сти да то 
се би при у ште. Ак ци ја је би ла 
ве о ма успе шна, и у то ку две 
не де ље, ко ли ко је тра ја ла, 
на осно ву при ку пље них про

из во да при пре мље но је 200 
па ке ти ћа. Они су ди стри бу и
ра ни основ ним шко ла ма, 
ко је ће их да ље про сле ди ти 
сво јим уче ни ци ма.  Ко ор ди
на тор Асо ци ја ци је уче нич ких 
пар ла ме на та, Со ња Ту ца ко
вић, је на гла си ла да је спро
ве де на ак ци ја би ла ве о ма 
успе шна и да се овом ак ци
јом, по ред ле пог ге ста,  код 
уче ни ка раз ви ја oсећај ем па
ти је, со ли дар но сти и то ле
ран ци је. Исто вре ме но се 
за хва ли ла свим уче ни ци ма и 
њи хо вим ро ди те љи ма, али и 
свим шко ла ма ко је су узе ле 
уче шће у ак ци ји.

Па ке ти ћи од уче ни ка за угро же не дру га ре
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ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА ВЛА ДИ МИР ГАК

2022. го ди на у зна ку
исто риј ске ин ве сти ци је
ја пан ске ком па ни је „То јо Та јерс“

Го ди ну 2022. у оп шти ни Ин ђи ја обе ле
жи ло је све ча но отва ра ње по го на ја пан
ске ком па ни је „То јо Та јерс“ у се ве ро и
сточ ној рад ној зо ни и по че так про из вод
ње ау то мо бил ских гу ма. Ова ин ве сти ци
ја по не ла је епи тет исто риј ске, не са мо 
за срем ски град већ је њен зна чај да ле ко 
ши ри, сма тра пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак су ми ра ју ћи ре зул
та те ра да у овој го ди ни.

– Отва ра ње ја пан ске ком па ни је је сва
ка ко до га ђај го ди не и овог ве ка, мо гу га 
сло бод но та ко ока рак те ри са ти. Ка да 
го во ри мо о ја пан ској ин ве сти ци ји, њен 
зна чај је не мер љив у овом тре нут ку, а 
ста нов ни ци на ше оп шти не бе не фи те од 
ње не ре а ли за ци је тек ће осе ти ти ис ти че 
Гак. 

Он до да је да је тре нут но за по сле но 
576 рад ни ка, а да ће про ши ре њем ка па
ци те та тај број до сти ћи 1200 рад них 
ме ста.

– Већ сам ви ше пу та го во рио да су 
пла те да ле ко из над про се ка, а да ће 
на ша ло кал на са мо у пра ва већ од сле де
ће го ди не, од раз ли чи тих по ре за и до при
но са при хо до ва ти око 150 ми ли о на ди на
ра го ди шње, што зна чи да ће мо за хва
љу ју ћи при хо ди ма ко је нам до но си „То јо 
Та јерс“ мо ћи да гра ди мо но ве вр ти ће, 
ас фал ти ра мо пу те ве и ре а ли зу је мо мно
ге дру ге ин ве сти ци је ко је су од су штин
ског зна ча ја за ста нов ни ке на ше оп шти
не, ка же пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја.

Освр нув ши се на ре а ли зо ва не про јек
те у 2022. го ди ни, пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак у но во го ди шњем 
ин тер вјуу за ме ди је, ис та као је да је 
је дан од њих за вр ше так ра до ва на но вој 
спорт ској ха ли у Ин ђи ји, за шта су обез
бе ђе на нео п ход на сред ства.

– Ха лу смо на сле ди ли, као и ду го ве 
али смо, та ко ђе, као од го вор ни до ма ћи

ни, обез бе ди ли сред ства да се тај обје
кат ко нач но за вр ши до кра ја 2023. го ди
не и ста ви у функ ци ју ис ти че Гак и 
до да је да су у то ку ра до ви на по ста вља
њу ан ти фил тра ци о не за ве се и пре о ста
ли ра до ви уну тар објек та.

У то ку 2022. го ди не, за по чет је још 
је дан про је кат ко ји се од но си на спорт ску 
ин фра струк ту ру, а на ко ји се, ка ко ка же 
пр ви чо век Оп шти не Ин ђи ја че ка ло ви ше 
де це ни ја. У пи та њу је из град ња мул ти
функ ци о нал не спорт ске ха ле у Бе шки.

– Уско ро ће кре ну ти ра до ви на по ста
вља њу те ме ља за бу ду ћу спорт ску ха лу 
у Бе шки, што пред ста вља пр ву фа зу 
пред ви ђе них ра до ва. Мо гу да по твр дим 
да ће до кра ја сле де ће го ди не обје кат 
би ти „под кро вом“, а сре ди ном 2024. 
го ди не би ће ста вљен у функ ци ју ис та
као је Гак.

Осим ин фра струк тур них про је ка та, 
под јед на ко се ула га ло у спорт, ту ри зам, 

Вла ди мир Гак, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја
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кул ту ру и по љо при вре ду. Ка ко је ис та као 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја, пр ви пут у 
исто ри ји тог гра да, је дан спорт ски ко лек
тив је осво јио ти ту лу др жав ног пр ва ка, 
Жен ски ру ко мет ни клуб „Же ле зни чар“. 
Ру ко ме та ши це су уче ство ва ле и у ква ли
фи ка ци ја ма за европ ску ли гу.

– И мно ги дру ги спорт ски ко лек ти ви, 
али и по је дин ци за бе ле жи ли су за вид не 
ре зул та те у 2022. го ди ни. Из тог раз ло га 
на ста ви ће мо да ула же мо у спорт и да и 
да ље обез бе ђу је мо до бре усло ве за 
на ше спорт ске клу бо ве ис та као је Гак.

Он је до дао да је и у обла сти ту ри зма 
на чи њен зна ча јан ко рак на пред, ис ти чу
ћи да је са мо у „Келт ском се лу“ бо ра ви ло 
ви ше од 10 хи ља да по се ти ла ца, те да су 
за 2023. го ди ну пла но ви још ам би ци о
зни ци.

– Сле де ће го ди не би ће по кре нут про
је кат „Срп ска Ка па до ки ја“, за тим тре ба 
да ре а ли зу је мо пр ву фа зу про јек та 
из град ње ше та ли шта из над Ду на ва у 
Ста ром Слан ка ме ну али на ста вља мо и 
са уре ђе њем пут не ин фра струк ту ре, ко ја 
је зна чај на и за да љи раз вој ту ри зма.

При вред ни раз вој оп шти не Ин ђи ја 
на ста ви ће се истим ин тен зи те том и у 
2023. го ди ни. 

– Не ко ли ко ин ве сти то ра гра ди сво ја 
по стро је ња, док ће оста ли кре ну ти са 
из град њом. „Ке мо им пекс“ при во ди кра ју 
из град њу објек та у ин ду стриј ској зо ни, а 
ту су и ин ве сти то ри ко ји се ба ве про из
вод њом ар ма ту ре, мер ме ра и гра ни та 
ко ји, та ко ђе, гра де сво је по го не ис та као 
је Гак.

Та ко ђе, он је ис та као да је у бу џе ту за 
сле де ћу го ди ну пред ви ђен ве ли ки број 
ин ве сти ци ја, а нај зна чај ни је су из град ња 
тр га у цен тру Ин ђи је, из град ња но ве 
град ске пи ја це, про ши ре ње вр ти ћа „Ла
буд“ у Ин ђи ји, као и обје ка та у Но вим 
Кар лов ци ма, Ма ра ди ку, Јар ков ци ма, 
школ ске са ле у Љу ко ву и мно ги дру ги.

– Кре и ра ли смо бу џет та ко да он бу де 
по ме ри по ро ди це, јер сма тра мо да је 
Ин ђи ја пра во ме сто за по ро ди цу. У при
лог то ме го во ри и зва ни чан по да так да 
ће тре ћи на бу џе та за 2023. го ди ну би ти 
утро ше на за пред школ ско, основ но и 
сред ње обра зо ва ње, спорт, кул ту ру, 
со ци јал ну и де чи ју за шти ту. Ка да го во ри
мо у број ка ма, то је 30,50 од сто од укуп
ног бу џе та тј. око 10 ми ли о на евра об ја
снио је Гак.

Он је под се тио да је ис пу ње но обе ћа
ње да то ро ди те љи ма те ће од 1. ја ну а ра 
би ти бес пла тан бо ра вак за сву де цу у 
вр ти ћи ма на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја.

– Оп шти на Ин ђи ја до са да је суб вен
ци о ни са ла 80 од сто од це не бо рав ка 
де це у вр ти ћи ма, а за сва ко тре ће ро ђе
но де те бо ра вак је био бес пла тан. Уво ђе
њем ове ме ре же ли мо још ви ше да 
до при не се мо да ро ди те љи рас те ре те 
кућ ни бу џет и да још јед ним по те зом 
по ка же мо да је Ин ђи ја пра во ме сто за 
по ро ди цу ре као је Гак.

Пред сед ник Оп шти не је ре као и да се 
мно го по ро ди ца се до се ли ло из раз ли чи
тих де ло ва на ше зе мље у Ин ђи ју због 
по сла. 

– То је оно што смо же ле ли и ра ди ће
мо и да ље на то ме да се по ве ћа број 
ста нов ни ка. По след њи по да так го во ри 
да је ско ро 1700 ли ца про ме ни ло пре би
ва ли ште на оп шти ну Ин ђи ја ка же пред
сед ник ове срем ске оп шти не до да ју ћи да 
ће у 2023. го ди ни на ста ви ти са под јед на
ким ула га њем у се о ске сре ди не.

Он је на ја вио да ће се сле де ће го ди не 
на ста ви ти са ас фал ти ра њем ули ца. 

– Пла ни ра на је из град ња ка пе ла на 
ме сним гро бљи ма у Чор та нов ци ма и 
Ма ра ди ку, у Љу ко ву се обје кат при во ди 
кра ју. Све што ће мо ра ди ти у на ред ној 
го ди ни би ће као и увек од го вор но и у 
ко рист на ших су гра ђа на! ис ти че Гак.

М. Ђ.

„То јо Та јерс“ обе ле жио 2022. го ди ну

МАР ТИН ЦИ

Пра знич не
ак тив но сти
за све уз ра сте

У Мар тин ци ма је одр жа но пред но во
го ди шње дру же ње за ста ри је и мла ђе, 
25. де цем бра. Том при ли ком у До му 
кул ту ре је Кул тур ни цен тар ор га ни зо
вао ин те ре сан тан про грам, а у фол
клор ном де лу уче ство ва ли су и го сти из 
Ку зми на и Бо су та. По де ље но је 250 
па ке ти ћа, ко је је ме сна за јед ни ца при
пре ми ла за де цу уз ра ста до че твр тог 
раз ре да. Удру же ње же на из Мар ти на ца 
је на пра ви ло ме де ња ке, де ко ра ци ју, 
као и но во го ди шњу про дај ну из ло жбу 
укра са и ике ба на. Де ца су уз ва тро мет 
до че ка ла Де да Мра за. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ху ма ни тар ни 
ва шар

У Основ ној шко ли „Сло бо дан Ба јић 
Па ја“ одр жан је но во го ди шњи ва шар у 
пе так, 23. де цем бра. Ор га ни зо ва ли су 
га уче ни ци од пр вог до осмог раз ре да, 
са сво јим ро ди те љи ма и на став ни ци
ма. На ва ша ру, ко ји је био ху ма ни тар
ног ка рак те ра су из ло же не ру ко тво ри не 
ко је су за јед нич ки при пре ми ли, а сред
ства од про да је би ће усме ре на за ле че
ње уче ни ца из њи хо ве шко ле.   

А. Д.
Фо то: Б. Т.

Из ло жба
деч јих ра до ва

Пред школ ска уста но ва „Пче ли ца“ је 
у хо лу Град ске ку ће отво ри ла из ло жбу 
про це сних па ноа и деч јих ра до ва. На 
њи ма су пред ста вље не про мо тив не 
ак тив но сти ко је спро во ди вр тић са дру
гим ор га ни за ци ја ма у дру штву. Сво је 
ра до ве су пред ста ви ла де ца из обје ка
та „Ма сла чак“, „Зве зди ца“ и „Ла не“, а 
при ли ку за то ће у на ред ном пе ри о ду 
до би ти и дру ги вр ти ћи. 
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ЂОР ЂЕ РА ДИ НО ВИЋ:

Општина Стара Пазова наставља 
са развојем и у 2023. години

Пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић одр жао је го ди шњу кон фе
рен ци ју за но ви на ре и том при ли ком из ра зио за до вољ ство да љим раз во јем оп шти не 
у 2022. го ди ни, од при вред ног до спорт ског. Ра ди но вић је на ја вио и ка пи тал не про
јек те за на ред ну бу џет ску го ди ну

Оп шти на Ста ра Па зо ва је и 
у 2022. го ди ни за бе ле жи ла 
зна ча јан раз вој и у на ред ну 
го ди ну ула зи без ду го ва ња и 
кре дит ног за ду же ња, на гла
сио је пред сед ник Оп шти не 
Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но
вић на кон фе рен ци ји за но ви
на ре одр жа ној у про сто ри ја ма  
Оп шти не. Осим исто риј ског 
про јек та из град ње и ре кон
струк ци је пут не мре же у ста
ро па зо вач кој оп шти ни, вред
ног ми ли јар ду ди на ра, пред
сед ник  Ра ди но вић као зна ча
јан мо ме нат у 2022. го ди ну 
ис та као је до ла зак МТУ, 
не мач ке ко ма па ни је, и до ма
ће шпе ди ци је „Тран сфе ра“, 
ко ја је сво је це ло куп но по сло
ва ње пре се ли ла у ову срем
ску оп шти ну. Ло кал но ру ко
вод ство ра ду је и ин фор ма ци
ја да су ове фир ме већ на ја
ви ле и сво ја по слов на про ши
ре ња.

– По чет ком апри ла на ред не 
го ди не би ће отво рен „Биг 
фешн парк“ у Но вој Па зо ви, а 
оче ку је се и до ла зак сло вач ко 
 бел гиј ске фир ме „Бе си ко“, 
ко ја ће из гра ди ти ин ду стриј
ски парк у зо ни из ме ђу Но ве 
Па зо ве и Но вих Ба но ва ца. 
До ма ће ло кал не фир ме, та ко

ђе, про ши ру ју сво је по сло ва
ње, до дао је Ра ди но вић.

Бу џет за на ред ну го ди ну 
над ма ши ће че ти ри ми ли јар де 
ди на ра, за око 400 ми ли о на 
ви ше у по ре ђе њу са ово го ди
шњим сред стви ма, што 
на рав но по ве ћа ва мо гућ но сти 
на пре до ва ња оп шти не, ко ја је 
ре ги о нал ни ли дер на ви ше 

по ља. На кон фе рен ци ји је 
на ја вље но и уво ђе ње ло кал
ног пре во за ко ји тре ба до ма ја 
да за жи ви, из град ња ка на ли
за ци је као део про јек та „Здра
ва Ср би ја“, отва ра ње деч јих 
игра ли шта, про ши ре ње вр ти
ћа, уре ђе ње до мо ва кул ту ре.  
Ин ве сти ра ће се у со ци јал ни 
про грам, обра зо ва ње, кул ту

ру, спорт, ис та као је пред сед
ник Ђор ђе Ра ди но вић. 
Оп шти на ослу шку је по тре бе 
сво и јих гра ђа на и ин ве сти ра у 
сва ко на се ље. На кра ју кон
фе рен ци је је пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва свим 
гра ђа ни ма че сти тао на сту па
ју ће но во го ди шње и бо жић не 
пра зни ке. Д. Г.

Ђор ђе Ра ди но вић

СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТА РА ПА ЗО ВА

Раз вој ни бу џет од 4,2 ми ли јар де ди на ра
Бу џет оп шти не Ста ра Па зо

ва за на ред ну го ди ну над ма
ши ће че ти ри ми ли јар де ди на
ра, што је за око 400 ми ли о на 
ви ше у по ре ђе њу са ово го ди
шњим сред стви ма. При хо ди и 
при ма ња раз вој ног бу џе та 
из но се 3.862.057.000,00 ди на
ра, а при хо ди из оста лих 
из во ра фи нан си ра ња 
353.760.000,00 ди на ра. На 
сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Ста ра Па зо ва одр жа ној у 
пе так, 23. де цем бра бу џет је 
ве ћи ном гла со ва и усво јен 
као и оста ле тач ке днев ног 
ре да.

Укуп но 45 од бор ни ка и 
од бор ни ца са гла си ли су се са 
про гра мом по сло ва ња јав них 
пред у зе ћа за 2023. го ди ну. 

Та ко ђе су усво ји ли и ин фор
ма ци ју о из вр ше ним је се њим 
ра до ви ма на те ри то ри ји 
оп шти не Ста ра Па зо ва. 
Од бор ни ци су се по хвал но 
из ја сни ли о ре а ли зо ва ним 
про јек ти ма ло кал не са мо у
пра ве у од ла зе ћој го ди ни, а 

њи хо ва пи та ња од но си ла су 
се на за вр ше так во до во да у 
Вој ки, отва ра ње екс по зи ту ре 
не ке од ба на ка у Но вој Па зо
ви, ре ша ва ње про бле ма пре
во за. Од го во ре на ви ше 
од бор нич ких пи та ња дао је 
пред сед ник Оп шти не Ђор ђе 

Ра ди но вић, ко ји је са са рад
ни ци ма при су ство вао за се да
њу.

На по след њем за се да њу 
ло кал ног Пар ла мен та у овој 
го ди ни по ста вљен је за ме ник 
се кре та ра Скуп шти не оп шти
не Ста ра Па зо ва. Ту функ ци ју 
оба вља ће Та тја на Гра о вац 
Kристић, ди пло ми ра ни прав
ник из Ста рих Ба но ва ца, 
за по сле на у оп штин ском Оде
ље њу за имо вин скоправ не 
по сло ве. Пред сед ни ца Скуп
шти не оп шти не Ста ра Па зо ва 
На та ша Ми ћић овом при ли
ком свим су гра ђа ни ма и 
од бор ни ци ма упу ти ла је 
Бо жић ну и Но во го ди шњу 
че стит ку.

Д .Г.

Са седнице
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Бу џет ве ћи од че ти ри
ми ли јар де ди на ра

Нај вред ни ји про је кат је из град ња фи скул тур не са ле у Ма чван ској Ми тро ви ци, а по 
оби му нај ве ћи про је кат би ће ко ма са ци ја у ка та стар ској оп шти ни Ди вош

На по след њој сед ни ци Скуп шти не гра
да Срем ска Ми тро ви ца у 2022. го ди ни, 
одр жа ној 23. де цем бра, од бор ни ци су 
усво ји ли бу џет за на ред ну го ди ну. Нај ва
жни јим фи нан сиј ским до ку мен том за 
функ ци о ни са ње гра да, утвр ђе но је да ће 
бу џет из но си ти 4.024.148.000,00 ди на ра. 
Из ве сти лац, на чел ник Град ске упра ве за 
бу џет и ло кал ни еко ном ски раз вој Ду шко 
Ша ро шко вић је обра зло жио од лу ку и 
го во рио о нај ве ћим про јек ти ма.

– Нај вред ни ји про је кат је из град ња 
фи скул тур не са ле у Ма чван ској Ми тро ви
ци, а по оби му нај ве ћи про је кат би ће 
ко ма са ци ја у ка та стар ској оп шти ни 
Ди вош. На рав но, ту су и из град ња вр ти ћа 
у Ма чван ској Ми тро ви ци и на се љу „Сло
бо дан Ба јић Па ја“. Бу џет за 2023. го ди ну 
је са чи њен на ба зи ре а ли за ци је из 2022. 
го ди не, уве ћан је за 13 од сто, ко ли ко 
до зво ља ва Ми ни стар ство фи нан си ја, а и 
на ши ре ал ни из во ри. Пред ви ђен је и 
су фи цит, што го во ри да не ма мо про бле
ма око функ ци о ни са ња. Сма трам да 
ће мо мо ћи да ура ди мо и ви ше од оно га 
што пла ни ра мо, а ја већ ду го го ди на 
ра дим овај по сао и ка жем да ако не ма 
ам би ци ја, не ма ни на прет ка. Овај бу џет 
но си не ко ли ко ри зи ка, не због се бе, већ 
због це на енер ге на та ко је су не ста бил не 
на свет ском тр жи шту, па ће та ко би ти и у 
Срем ској Ми тро ви ци. Дру га ствар је 
ин фла ци ја и раст це на ко је мо гу иза зва ти 

по ре ме ћа је тр жи шта, што ће ути ца ти на 
бу џет, али на ко ји на чин, то ни ко у овом 
тре нут ку не зна, ре као је Ша ро шко вић

Ове го ди не, град ски бу џет не пред ви ђа 
кре дит на за ду же ња, јер ка ко је ре че но 
то ком сед ни це, за тим не ма по тре бе.

– По сле пет го ди на пр ви пут ни смо 
пла ни ра ли кре дит но за ду жи ва ње за те ку
ћу ли квид ност у на ред ној го ди ни. Оп ште 

је по зна то да су при хо ди у пр ва два ме се
ца го ди не зна чај но ма њи не го што то 
би ва то ком остат ка го ди не, а по сто је тро
шко ви ко ји мо ра ју да се из вр ше и у том 
пе ри о ду. Ми смо ра ни је ко ри сти ли мо гућ
ност кре ди та за те ку ћу ли квид ност, ко ји 
вра ти мо до кра ја го ди не. У бу џе ту за 
2023. го ди ну по сто ји са мо оба ве за за 
вра ћа ње ду го роч ног кре ди та ко ји је сво је
вре ме но узет за ка пи тал не про јек те, ура
ђе не у гра ду, из ја вио је Ду шко Ша ро шко
вић.

Из ме ђу оста лог, бу џе том је пред ви ђе но 
и фи нан си ра ње из град ње спорт ских дво
ра на, одр жа ва ње по сто је ће спорт ске 
ин фра струк ту ре, ре кон струк ци је деч јих 
вр ти ћа као што је „Леп ти рић“, али и 
из град ња пе шач ких и би ци кли стич ких 
ста за. Ула га ња ће би ти и у кул ту ру, кроз 
ма ни фе ста ци о ни ту ри зам. У се ли ма ће 
би ти опре де ље на сред ства за из град њу 
ка пе ла.  

Пред ви ђен је бу џет ски су фи цит у из но
су од 61.045.000,00 ди на ра, из ког ће 
де лом би ти озбе збе ђе на по треб на сред
ства за фи нан си ра ње от пла те ду га у 
из но су од 100.500.000,00 ди на ра и из 
не рас по ре ђе ног ви шка при хо да из прет
ход них го ди на. У те ку ћу бу џет ску ре зер ву 
се из два ја 40.000.000,00 ди на ра, а у 
стал ну бу џет ску ре зер ву 5.000.000,00 
ди на ра. А. Дра жић

Фо то: Б. Ту ца ко вић

Ду шко Ша ро шко вић

ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДО НИ РАО ОПРЕ МУ ДО МУ ЗДРА ВЉА

Уру чен рас хлад ни уре ђај
за скла ди ште ње вак ци на

Град Срем ска Ми тро ви ца 
обез бе дио је До му здра вља 
рас хлад ни уре ђај за скла ди
ште ње вак ци на. Уру че ње је 
упри ли че но у по не де љак, 26. 
де цем бра. Вред ност ове 
до на ци је је 830.000 ди на ра, а 
пре дао је пред сед ник ми тро
вач ке Скуп шти не гра да, Вла
ди мир Па вло вић у при су ству 
на чел ни ка за здрав стве ну 
за шти ту и за шти ту жи вот не 
сре ди не, Дра же на Ри ђо ши ћа.

– При мар на здрав стве на 
за шти та је у над ле жно сти 
ло кал не са мо у пра ве и у скла
ду са тим осло шку је мо по тре
бе ка ко на ших гра ђа на, та ко и 
за по сле них у До му здра вља. 
Обез бе ди ли смо рас хлад ни 
уре ђај ко ји им је био пре ко 
по тре бан. На ста ви ће мо са 

овом прак сом и убу ду ће. 
По чет ком 2023. го ди не ће сти
ћи во зи ло за по ли ва лент ну 
па тро на жу, а до би ли смо 
ин фор ма ци ју да у За са ви ци II 
не ма мо аде кват ну ам бу лан ту 

и на сто ји мо да је оспо со би мо, 
из ја вио је Вла ди мир Па вло
вић.

Ка па ци тет но вог рас хлад
ног уре ђа ја је 1.300 ли та ра и 
као та кав мо же да под ми ри 

го ди шње по тре бе за аде кват
но др жа ње вак ци на.

– До са да су се вак ци не 
чу ва ле у слу жба ма ко је вр ше 
вак ци на ци ју, а то су пе ди ја
три ја и слу жба оп ште ме ди ци
не. Са да смо у са рад њи с 
гра дом омо гу ћи ли да чу ва ње 
вак ци не бу де цен тра ли зо ва
но, под аде кват ном тем пе ра
ту ром. То ком пан де ми је ко ро
на –ви ру са град је исти та кав 
фри жи дер обез бе дио за 
За вод за јав но здра вље, и ту 
су се чу ва ле вак ци не про тив 
CO VID19. Ми слим да смо 
са да на ни воу це ле Ср би је, 
је ди ни дом здра вља ко ји има 
ова кав рас хлад ни уре ђај, 
ре као је др Адил Ел хаг, ди рек
тор До ма здра вља.

А. Д.

Адил Ел хаг, Вла ди мир Па вло вић и Дра жен Ри ђо шић
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Ше сто ро де це по вре ђе но на кон 
што се об ру шио пла фон у вр ти ћу

Ше сто ро де це за до би ло је лак ше те
ле сне по вре де ка да се у уто рак, 20. де
цем бра у објек ту „Не вен“ Пред школ ске 
уста но ве „Бо шко Бу ха“ у Ин ђи ји об ру шио 
пла фон у про сто ри ји у ко јој је сме ште на 
гру па де це ја сле ног уз ра ста. Над ле жни 
из вр ти ћа од мах су ре а го ва ли, а ин тер
ве ни са ла је и Слу жба ин ђиј ске хит не 
по мо ћи.  Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак од мах је иза шао на ли це 
ме ста, по сле че га је об и шао по вре ђе ну 
де цу на Ин сти ту ту у Но вом Са ду. Убр
зо за тим је  одр жа на и кон фе рен ци ја 
за ме ди је у згра ди ло кал не са мо у пра ве 
где је, од го ва ра ју ћи на пи та ња но ви на
ра, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја ис та као 
да ни шта ни је ука зи ва ло на то да ће се 
пла фон об ру ши ти у тре нут ку ка да су де
ца кре ну ла на спа ва ње, те да ни је би ло 
ни ка квих фи зич ких оште ће ња на пла фо
ну ко ја би мо гли да ука жу да ће до ћи до 
не ми лог до га ђа ја.

– Нај бит ни је у це лој си ту а ци ји је да су 

сва де ца до бро и да су истог да на пу ште
на ку ћи, осим де вој чи це и де ча ка ко ји су 
по вра ћа ли и ко ји су за др жа ни дан ду же, 
али су и они на кон тог за др жа ва ња от
пу ште ни са бол нич ког ле че ња ис та као 
је Гак и до дао да су истог да на струч на 
ли ца иза шла на ли це ме ста ка ко би утвр
ди ли  раз лог об ру ша ва ња пла фо на. 

Гак је на кон фе рен ци ји под се тио је да 
је обје кат „Не вен“ из гра ђен 80тих го ди на 
про шлог ве ка и да је имао све нео п ход не 
до зво ле за рад. 

– Ве штак гра ђе вин ске стру ке истог да
на је иза шао на ли це ме ста и ње гов зва
ни чан из ве штај би ће уско ро за вр шен. 
Не зва нич но сам са знао да на објек ту по
сто ји та ко зва на „скри ве на ма на“ и да се 
ни је мо гла уо чи ти „го лим оком“ као и да 
ни ко ни је мо гао тек та ко да пред ви ди да 
ће до ћи до уру ша ва ња пла фо на. Све ово 
је не зва нич но, али зна ће мо тач не узро ке 
ка да нам стиг не зва ни чан из ве штај ве
шта ка об ја снио је Гак.

Док се не утвр де све окол но сти због 
ко јих је до шло до об ру ша ва ња де ла пла
фо на у објек ту вр ти ћа „Не вен“ као и ње
го ва без бед ност по де цу ко ја у ње му сва
ко днев но бо ра ве, пред сед ник оп шти не 
Ин ђи ја ис та као је да су ма ли ша ни сме
ште ни у но ви обје кат „Ла буд“.

– Ми ће мо ан га жо ва ти гра ђе вин ску 
фир му ко ја тре ба да из вр ши де таљ ну 
ана ли зу и чи ји струч ња ци тре ба да пре
гле да ју сва ки ћо шак у објек ту „Не вен“. То 
је по сао ко ји тре ба да се оба ви ка ко би 
до би ли зва ни чан до ку мент да ли обје кат 
мо же да ље да се ко ри сти. Тре ба вре ме
на и да се са ни ра оно што се об ру ши ло 
ис та као је пред сед ник оп шти не Ин ђи ја 
и на кра ју се за хва лио за по сле ни ма у 
Пред школ ској уста но ви „Бо шко Бу ха“ ко
ји од го вор но ра де свој по сао као и сви ма 
ко ји су уче ство ва ли у збри ња ва њу по
вре ђе не де це. М. Ђ.

Пред сед ник оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак раз го ва рао је дан на кон не ми
лог до га ђа ја са ро ди те љи ма чи ја су 
де ца по вре ђе на на кон па да де ла пла
фо на у објек ту вр ти ћа “Не вен”. На том 
са стан ку је за клљу че но да је нај ва жни
је  да ни ко ни је стра дао, да су де ца 
до бро као и да се та кав до га ђај ни је 
мо гао пред ви де ти. Гак је по ну дио 

по моћ у слу ча ју да је ро ди те љи ма нео
п ход на, ис та кав ши да је Оп шти на ту да 
сва ком гра ђа ни ну по мог не, а на ро чи то 
у ова квим си ту а ци ја ма. Осим при је ма 
за ро ди те ље код пред сед ни ка оп шти
не, у то ку про шле не де ље по вре ђе ну 
де цу об и шла је и ди рек то ри ца Пред
школ ске уста но ве „Бо шко Бу ха“ Је ле на 
Кре со ја.

Са ста нак са ро ди те љи ма

Владимир Гак се са стао са ро ди те љи ма по вре ђе не де це

Об ру шио се пла фон у вр ти ћу Не вен
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Медијски пројекат: „Општина Инђија јуче данас сутра“

СА 66. СЕД НИ ЦЕ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА У ИН ЂИ ЈИ

Утвр ђен пред лог од лу ке о бу џе ту 
оп шти не Ин ђи ја за 2023. го ди ну

Ин ђиј ски већ ни ци утвр ди ли су на 66. 
сед ни ци одр жа ној у пе так, 23. де цем бра, 
пред лог од лу ке о бу џе ту оп шти не Ин ђи ја 
за 2023. го ди ну. Ло кал на ка са про јек то
ва на је на не што ви ше од 4,8 ми ли јар де 
ди на ра. Бу џет за сле де ћу го ди ну би ће 
раз вој ни и за хва љу ју ћи то ме, али и 
но вим ин ве сти то ри ма , на ста ви ће се 
при вред ни раз вој ове срем ске оп шти не 
али и да ља ула га ња у ин фра струк ту ру. 
Ка ко је обра зло жио пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак, чак тре ћи на бу џе
та за 2023. го ди ну би ће утро ше на на 
со ци јал ну и деч ју за шти ту, здрав ство, 
пред школ ско, основ но и сред ње обра зо
ва ње и спорт.

– Кон крет но, за ко му нал ну де лат ност 
из бу џе та би ће из дво је но 14,7 од сто 
сред ста ва од но сно 716 ми ли о на ди на ра, 
док ће мо за по љо при вред ну про из вод њу 
из дво ји ти 2,72 од сто што је укуп но 133 
ми ли о на ди на ра. За са о бра ћај и са о бра

ћај ну ин фра струк ту ру опре де ље но је 
14,47 од сто из бу џе та од но сно 706 ми ли
о на ди на ра ис та као је Гак.

Он је до дао да ће за пред школ ско 
обра зо ва ње би ти из дво је но 7,86 од сто 
сред ста ва из бу џе та, што је 379 ми ли о на 
ди на ра, 4,43 од сто од но сно 216 ми ли о на 
за основ но обра зо ва ње, за сред њо школ
ско обра зо ва ње 1,62 од сто сред ста ва из 
бу џе та од но сно 79 ми ли о на ди на ра, а за 
со ци јал ну и деч ју за шти ту би ће из дво је
но 4,6 од сто сред ста ва из бу џе та, од но
сно 224 ми ли о на ди на ра.

– За здрав стве ну за шти ту пред ви ђе но 
је да ва ње у из но су од укуп но 131 ми ли о
на ди на ра, за кул ту ру  203 ми ли о на и за 
спорт 230 ми ли о на ди на ра. Ка да са бе ре
мо со ци јал ну и де чи ју за шти ту, сред ства 
пред ви ђе на за здрав ство, обра зо ва ње и 
спорт то је укуп но 30,53 од сто од укуп ног 
бу џе та за 2023. го ди ну, што из но си око 
ми ли јар ду и 260 ми ли о на ди на ра. Сма

трам да то нај бо ље илу стру је у ком прав
цу иде бу џет, ка ко је кре и ран и ко ли ко 
нам је зна чај но да одр жи мо ни во да ва ња 
за здрав ство, обра зо ва ње, кул ту ру, спорт 
и со ци јал ну за шти ту. Не ве ру јем да ће те 
у мно го оп шти на на ћи бу џет ко ји је кре и
ран на овај на чин. На рав но да не ће мо 
за бо ра ви ти ин ве сти ци је, али ће мо о 
то ме го во ри ти на кон што Скуп шти на 
ка же ко нач ну реч на пред лог од лу ке о 
бу џе ту за на ред ну го ди ну.  ис та као је Гак 
на кон сед ни це Оп штин ског ве ћа.

Гак је на кра ју до дао и да ће од 1. ја ну
а ра 2023. го ди не бо ра вак у вр ти ћи ма за 
сву де цу у оп шти ни Ин ђи ја би ти бес пла
тан, што је јед на од ме ра по пу ла ци о не 
по ли ти ке и на чи на да се по мог не по ро
ди ца ма. На 66. сед ни ци Оп штин ског 
ве ћа у Ин ђи ји утвр ђе ни су и пред ло зи 
ре ше ња о да ва њу са гла сно сти на про
гра ме по сло ва ња свих јав них пред у зе ћа 
и уста но ва за 2023. го ди ну.  М. Ђ.

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа у Ин ђи ји

На 26. сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Ин ђи ја одр жа ној у че твр так, 22. де цем
бра, ве ћи ном гла со ва од бор ни ка до не та 
је odлука о ре ба лан су бу џе та оп шти не 
Ин ђи ја за 2022. го ди ну. Ка ко је обра зло
жио пред сед ник Oпш тине Ин ђи ја Вла ди
мир Гак, у пи та њу је по след њи ре бе ланс 
у те ку ћој го ди ни ко ји је до нет због ускла
ђи ва ња свих по зи ци ја у бу џе ту. Та ко ђе, 
до дао је да ће ове го ди не из вр ше ње бу
џе та би ти у из но су од око 3,1 ми ли јар ду 
ди на ра, што је око 70 од сто од укуп но 
че ти ри ми ли јар де 165 ми ли о на ди на ра, 
ко ли ко из но се сред ства у бу џе ту на кон 
усво је ног ре ба лан са.

– У пи та њу је ве ли ки по мак у од но су 
на прет ход не го ди не, јер смо ус пе ли да 
вра ти мо ду го ве ко ји су нас оп те ре ћи ва
ли и због ко јих је из вр ше ње бу џе та прет

ход них го ди на би ло ма ње. Тек ће мо за 
на ред ну го ди ну има ти све бе не фи те од 
ја пан ске ком па ни је „То јо Та јерс“ јер, ка
ко сам већ ре као, на го ди шњем ни воу 
у бу џет ће се „сли ти“ око 150 ми ли о на 
ди на ра од по ре за и до при но са, што ће 
зна чај но по пра ви ти при хо дов ну стра ну 
бу џе та об ја снио је пред сед ник оп шти не 
Ин ђи ја.

Гак је до дао и да је у од но су на 2016. 
го ди ну бу џет оп шти не Ин ђи ја по ве ћан 
ду пло, на во де ћи при мер да је пре шест 
го ди на из но сио 1,7 ми ли јар ди а да је ове 
го ди не пре ко 4 ми ли јар ди ди на ра.

– Те број ке су нај бо љи по ка за тељ ко
ли ко смо се тру ди ли и ко ли ко смо ра ди
ли шест го ди на уна зад до дао је Гак.

На 26. сед ни ци СО Ин ђи ја од бор ни
ци су усво ји ли, из ме ђу оста лог, и из ме

не у ово го ди шњем про гра му по др шке за 
спро во ђе ње по љо при вред не по ли ти ке и 
по ли ти ке ру рал ног раз во ја оп шти не Ин
ђи ја. Пред сед ник оп шти не Ин ђи ја под
се тио је да је ове го ди не из дво је но 38 
ми ли о на ди на ра за ову на ме ну као и да 
ће аграр ни бу џет у 2023. го ди ни би ти и 
ве ћи.

– Оп шти на Ин ђи ја је ме ђу пр ве три ло
кал не са мо у пра ве у Вој во ди ни по из два
ја њи ма за раз вој и под сти цај по љо при
вред не про из вод ње. Не ма мо раз ло га да 
сма њу је мо би ло ко ју по зи ци ју у бу џе ту 
па та ко ни ону ко ја се ти че под сти ца ја 
за по љо при вре ду и ру рал ни раз вој, та ко 
да ће сле де ће го ди не сред ства би ти још 
ве ћа по твр дио је пред сед ник оп шти не 
Ин ђи ја.  

М. Ђ.

СА 26. СЕД НИ ЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИН ЂИ ЈА

Усво јен по след њи ре ба ланс бу џе та
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Рум ска Оп шти на ове го ди не на ста вља 
прак су на бав ка но во го ди шњих па ке ти ћа 
за по че ту про шле го ди не. Ра ди се о то ме 
да ло кал на са мо у пра ва обез бе ђу је па ке
ти ће за све ма ли ша не уз ра ста до 10 го
ди на.

Ове го ди не, по де ла но во го ди шњих па
ке ти ћа је за по че ла 23. де цем бра у Хрт
ков ци ма, а ма ли ша ни и њи хо ви ро ди
те љи су се оку пи ли и са ли за фи зич ко 
вас пи та ње у хрт ко вач кој основ ној шко ли, 
где је из ве ден и при го дан про грам. 

Па ке ти ће је хрт ко вач ким ма ли ша ни ма 
за јед но са Де да Мра зом по де ли ла Би ља
на По по вић Јо ва но вић, за ме ни ца пред
сед ни ка Оп шти не. 

– Дра го ми је да ви дим срећ ну де цу 
ко ја су до би ла па ке ти ће и ко ји ма то пу
но зна чи. По де лу па ке ти ћа смо за по че ли 
по след њег школ ског да на и у на ред ним 
да ни ма, сва ка ме сна за јед ни ца ће би ти 
оба ве ште на о да ту му по де ле па ке ти
ћа ка ко би мо гле да ор га ни зу ју до ла зак 
де це. На ма је ва жно да па ке тић до ђе до 
сва ког де те та за ко је је обез бе ђен, ре кла 
је Би ља на По по вић Јо ва но вић.

Ове го ди не је, на осно ву спи ско ва, на
ба вље но 5.000 но во го ди шњих па ке ти
ћа за рум ску де цу, а про шле, ка да се са 
овом по де лом и по че ло, би ло је обез бе
ђе но 4.000 па ке ти ћа.

С. Џа ку ла

ХРТ КОВ ЦИ

По де ла па ке ти ћа

По де ла па ке ти ћа у Хрт ков ци ма

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ РУ МА

Скуп шти на ис пу ни ла сво ју функ ци ју
У овој го ди ни, ко ја је на са мом 

из ма ку, од бор ни ци СО Ру ма су 
сво ју по след њу сед ни цу има ли 17. 
де цем бра.  На рав но, по ред свих 
та ча ка днев ног ре да, нај ви ше 
па жње увек иза зи ва она ко ја се 
од но си и на нај ва жни ју од лу ку ко ју 
СО Ру ма до но си, а то је она ве за
на за бу џет за на ред ну го ди ну. Ова 
по след ња сед ни ца је би ла и при
ли ка да Сте ван Ко ва че вић, пред
сед ник СО Ру ма, оце ни њен ово го
ди шњи рад. 

– Ја сам за до во љан ра дом скуп
шти не у овој го ди ни. Скуп шти на је 
као и прет ход них го ди на би ла 
ак ти ван парт нер из вр шне вла сти у 
кре и ра њу и ре а ли за ци ји раз вој не 
по ли ти ке оп шти не.  Ве ћи на од бор
ни ка је ак тив но ра ди ла на скуп
штин ским сед ни ца ма, ма да има мо 

је дан број од бор ни ка ко ји се опре
де лио да не уче ству је у ра ду Скуп
шти не. То је њи хо ва по ли тич ка 
про це на, а ми слим да су од бор ни
ци ко ји су уче ство ва ли у ње ном 
ра ду, мак си мал но од го вор но ра ди
ли свој по сао, став је Сте ва на 
Ко ва че ви ћа.

Он је до дао да се, као пред сед
ник, тру дио да кре и ра јед ну кон
струк тив ну де мо крат ску ат мос фе
ру. 

– Сед ни це ни су би ле обе ле же не 
не ким ин ци ден ти ма, са зи ва не су  
у ди на ми ци по тре ба до но ше ња 
од лу ка да би се обез бе ди ли нор
мал ни усло ви и рад на ших јав них 
пред у зе ћа и уста но ва, и уоп ште, 
функ ци о ни са ње ло кал не за је ни
це, ка же Ко ва че вић.

С. Џ.
Сте ван Ко ва че вић

ОМШ „ТЕ О ДОР ТО ША 
АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ“ РУ МА

Но ви ин стру мен ти 
од ло кал не
са мо у пра ве

По сле по лу кон церт ног кла ви ра, 
рум ска оп шти на је за ОМШ „Те о дор 
То ша Ан дре је вић“ обез бе ди ла 
но ве ин стру мен те за на ста ву. Овај 
пут је реч о три кла ри не та и два 
фла у те ко је је Сте ван Ко ва че вић, 
пред сед ник СО Ру ме уру чио Дар ку 
Ђо ки ћу, ди рек то ру шко ле.

Ди рек тор Ђо кић је ис та као да се 
шко ла обра ти ла за по моћ ло кал ној 
са мо у пра ви за на бав ку ових 
ин стру ме на та, јер они ни су би ли у 
мо гућ но сти да их ку пе.

 – Исто вре ме но, има мо по ве ћан 
број уче ни ка ко ји  су се при ли ком 
упи са опре де ли ли упра во за ове 
ин стру мен те, ка же Дар ко Ђо кић.

Сте ван Ко ва че вић је по же лео 
уче ни ци ма ко ји ће то ком шко ло ва
ња ко ри сти ти но ве кла ри не те и 
фла у те, да их они што бо ље слу же.

Вред ност на ба вље них ин стру ме
на та је 372.000 ди на ра.

С. Џ.

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



2728. DECEMBAR 2022.  M NOVINEОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

У 2023. но ва ме ра 
по др шке по ро ди ци

Го сту ју ћи у еми си ји „Те ма“ „Срем ске 
те ле ви зи је“, пред сед ник Оп шти не Пе ћин
ци Си ни ша Ђо кић је на ја вио да ће од 
на ред не го ди не Оп шти на Пе ћин ци спро
во ди ти још јед ну ме ру по др шке по ро ди
ци. У 2023. го ди ни пе ћи нач ка ло кал на 
са мо у пра ва ће фи нан си ра ти 30 од сто 
тро шко ва бо рав ка у вр ти ћу за сву де цу 
са те ри то ри је пе ћи нач ке оп шти не. Ка ко 
је ре као, и ова ме ра има за циљ да се 
ро ди те љи ма сма ње тро шко ви и олак ша 
од га ја ње де те та.

Пред сед ник Ђо кић је по твр дио и да ће 
све до са да шње ме ре, од ис пла те јед но
крат ног нов ча ног до дат ка од 40.000 
ди на ра за сва ко но во ро ђен че, пре ко пот
пу но бес плат ног бо рав ка у вр ти ћу за 
тре ће и че твр то де те у по ро ди ци и за 
јед но од де це у по ро ди ца ма ко је има ју 
бли зан це, до сти пен ди ра ња нај бо љих 
сту де на та и ре гре си ра ња тро шко ва пре
во за сту ден ти ма и сред њо школ ци ма, 
на ста ви ти да се спро во де и у го ди ни ко ја 
је пред на ма.

Туристичка
сиг на ли за ци ја

Дуж са о бра ћај ни ца ши ром те ри то ри је 
оп шти не Пе ћин ци не дав но је по ста вље
на но ва ту ри стич ка сиг на ли за ци ја, ко ја 
ће све број ни јим по се ти о ци ма олак ша ти 
ори јен та ци ју и упу ћи ва ти их на нај а трак
тив ни је ло ка ли те те ко је вре ди по се ти ти. 
По ре чи ма ди рек тор ке Ту ри стич ке ор га
ни за ци је оп шти не Пе ћин ци Љу би це 
Бо шко вић, но ве та бле са пу то ка зи ма су 
зна ча јан до при нос ту ри стич кој ин фра
струк ту ри.

– Ква ли тет на сиг на ли за ци ја је са став
ни део ту ри стич ке по ну де и но ви пу то ка
зи ће сва ка ко би ти олак ши ца по се ти о ци
ма, по себ но они ма ко ји пр ви пут до ла зе 
у на шу оп шти ну. Овом ин ве сти ци јом је 
об у хва ћен са мо део не до ста ју ће сиг на
ли за ци је, али ми већ има мо из ра ђен 
про је кат за ком плет ну об но ву по сто је ће 
и по ста вља ње но ве сиг на ли за ци је. 
На дам се да ће у до глед но вре ме овај 
ва жан по сао би ти у пот пу но сти за вр шен 
– из ја ви ла је Бо шко вић.

Сред ства за по ста вља ње но ве сиг на
ли за ци је у из но су од 1,8 ми ли о на ди на
ра, Оп шти ни Пе ћин ци је до де лио По кра
јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство по кон кур су 
за уна пре ђе ње и раз вој ру рал не ин фра
струк ту ре на те ри то ри ји АП Вој во ди не.

ПЕ ЋИН ЦИ

Оп шти на се укљу чи ла у 
про је кат „Зе ле на Ср би ја“

Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци Си ни
ша Ђо кић уго стио је ам ба са до ра Ин до
не зи је у Ср би ји Мо ха ма да Чан дру Ви дју 
Ју ду и за ме ни ка ди рек то ра Ди рек то ра та 
за ра ди ја ци о ну и ну кле ар ну без бед ност 
и си гур ност Ср би је (СР БА ТОМ) Бран ка 
Бра ји ћа и том при ли ком је са го сти ма 
за са дио 25 сад ни ца ли пе на про сто ру 
око ет но ку ће „Ак сен ти јев ку ће рак“ у 
Ога ру.

Ак ци ја сад ње је ре а ли зо ва на у окви ру 
про јек та „Зе ле на Ср би ја“ ко ји су по кре
ну ли Ди рек то рат и „Ко лор ме ди ја ко мју
ни кејшнс“ (Co lor me dia com mu ni ca ti ons), 
а ко ји за циљ има за шти ту жи вот не сре
ди не и по ди за ње све сти гра ђа на, ло кал
них са мо у пра ва и ком па ни ја о то ме 
ко ли ко је зна чај но озе ле ња ва ње и 
по шу мља ва ње на ше зе мље.

Пред сед ник Ђо кић се за хва лио го сти
ма што су баш оп шти ну Пе ћин ци по зва
ли да се при дру жи про јек ту „Зе ле на 
Ср би ја“.

– Оп шти на Пе ћин ци као ин ду стриј ски 
ви со ко раз ви је на оп шти на по ста ви ла је 
се би као при мар ни циљ очу ва ње жи вот
не сре ди не и за шти ту здра вља на ших 
гра ђа на. Сва ко но во ста бло на те ри то
ри ји оп шти не Пе ћин ци је по мак ка том 
ци љу – из ја вио је Ђо кић и ис та као да је 
Оп шти на Пе ћин ци у са рад њи са ме сним 
за јед ни ца ма већ ор га ни зо ва ла број не 
ак ци је озе ле ња ва ња јав них по вр ши на у 
прак тич но свим на се љи ма.

Ам ба са дор Ин до не зи је је ре као да му 
је увек за до вољ ство да узме уче шћа у 
про јек ту „Зе ле на Ср би ја“ и да на тај 
на чин да свој до при нос за шти ти жи вот
не сре ди не у Ср би ји.

– Хва ла вам што сте по зва ли Ин до не

зи ју да уче ству је у овом пле ме ни том 
по ду хва ту – ре као је Мо ха мад Чан дра 
Ви дја Ју да, ко ји је сво је са го вор ни ке 
упо знао са нај зна чај ни јим ме ра ма ко је 
ње го ва зе мља пред у зи ма у бор би про
тив кли мат ских про ме на, очу ва њу 
жи вот не сре ди не, сма ње њу еми си је 
штет них га со ва, спре ча ва њу уни шта ва
ња шу ма и спро во ђе њу кон тро ле упра
вља ња во да ма.

Бран ко Бра јић је ре као да је у окви ру 
про јек та „Зе ле на Ср би ја“ за про те кле 
три го ди не, ко ли ко тра је, за са ђе но 
не бро је но сад ни ца.

– На тај на чин смо по ку ша ли да ма кар 
сим бо лич но, али ипак зна чај но, до при
не се мо по ди за њу све сти о зна ча ју очу
ва ња жи вот не сре ди не код љу ди у гра
до ви ма и оп шти на ма ко је смо по се ти ли. 
Тај пут ко јим иде Ди рек то рат ап со лут но 
је при ма ран, јер јед на од на ших оба ве за 
је сте очу ва ње жи вот не сре ди не. Ми смо 
од луч ни да тим пу тем на ста ви мо и 
да ље и да се ова кам па ња ре а ли зу је и 
на ред них го ди на – из ја вио је Бра јић.

Про је кат је до са да ре а ли зо ван у 
са рад њи са број ним ам ба са да ма у 
Ср би ји, а оп шти на Пе ћин ци је два де сет 
осма ло кал на са мо у пра ва ко ја се при
дру жи ла про јек ту.

Пре ак ци је, пред сед ник Ђо кић је одр
жао са ста нак са го сти ма у згра ди 
Оп шти не и том при ли ком је ви со ком 
го сту из Ин до не зи је уру чио на по клон 
сли ку, а ди рек тор ка Ту ри стич ке ор га ни
за ци је оп шти не Пе ћин ци Љу би ца 
Бо шко вић је го сте упо зна ла са исто ри ја
том и зна ча јем „Ак сен ти је вог ку ћер ка“ 
као нај ста ри је очу ва не се о ске ку ће у 
Сре му.

Садња липе у Огару
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ПРА ЗНИ ЦИ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Деца окитила јелку и отворила 
„Новогодишњу улицу“

На Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа све ча но је отво
ре на „Но во го ди шња ули ца“, у че твр так 22. 
де цем бра и тра је до де ве тог ја ну а ра. Отво
ри ли су је гра до на чел ни ца Све тла на Ми ло
ва но вић и ма ли гра до на чел ник Ан дреј 
Бо жић, у дру штву Де да Мра за, ко ји је 
де лио па ке ти ће. 

– На ши су гра ђа ни ће има ти при ли ку да 
ов де ку пе про из во де, ко је су пра ви ла удру
же ња же на и до ма ћи ма ли при вред ни ци. 
На овај на чин же ли мо да им по мог не мо да 
пла си ра ју сво је про из во де и да до при не се
мо ле пој ат мос фе ри уз на ше нај мла ђе, 
ре кла је гра до на чел ни ца Све тла на Ми ло
ва но вић. 

Ма ли гра до на чел ник је сви ма че сти тао 
Но ву го ди ну и бо жић не пра зни ке и ре као да 
је здра вље нај ва жни ја же ља ко ју упу ћу је. 

– Ули ца је ве о ма ле па, а нај ви ше су ми 
се до па ле кон фе те и ба ло ни. Му зи ча ри су 
баш ле по сви ра ли и хо рић је сјај но пе вао. 
За то вре ме смо дру га де ца и ја ка чи ли 
укра се на јел ку, ка зао је Ан дреј Бо жић.

То ком тра ја ња „Но во го ди шње ули це“ 
одр жа ва се, тра ди ци о нал но и ве ли ки број 
ма ни фе ста ци ја за де цу, ре као је Ду шан 
Др ча, в. д. ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни
за ци је. Ове го ди не је по ста вљен и нај ве
ћи број ку ћи ца за из ла га че.

– Би ли смо на слат ким му ка ма, јер смо 
мо ра ли да се сна ђе мо за до дат не ку ћи це, 
с об зи ром на то да је вла да ло ве ли ко 
ин те ре со ва ње. Из ла га чи су про шле го ди
не пре по зна ли ко ли ко је ва жно њи хо во 
уче шће. Про ши рен је асор ти ман но во го
ди шњих и бо жић них су ве ни ра. Са мо отва

ра ње смо по све ти ли на шим нај мла ђи ма, 
а при пре ме за лет њу се зо ну смо већ за по
че ли. Мо гу да на ја вим да ће нај леп ше 
го ди шње до ба би ти пу но са др жа ја на пла
жи, а је дан од њих је и би о скоп на отво ре
ном, ка ко смо већ на ја вљи ва ли, из ја вио је 
Др ча.

Овај до га ђај су сво јим на сту пом уве ли
ча ли хор „Pic co lo“ уз ор ке стар „Rock 
School gu i tar“, пред ве ли ким бро јем 
Ми тров ча на. 

Ове го ди не ни је упа ље на но во го ди шња 
ра све та, у ци љу уште де елек трич не енер
ги је, а у скла ду са пре по ру ка ма Вла де 
Ср би је и Ми ни стар ства енер ге ти ке. 

Алек сан дра Дра жић
Фо то: Сир ми у мин фо

Са отва ра ња „Но во го ди шње ули це“

Ду шан Др ча и Ан дреј Бо жићСве тла на Ми ло ва но вић
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АНКЕТА

Ка ко ће мо у Но ву го ди ну
У су срет Но вој го ди ни нај че шће чу је мо 

оно пи та ње ве за но за њен до чек. Хо ће мо 
ли ићи не где или оста ти ку ћи, са ми или са 
нај ми ли ји ма и  пи ја те љи ма. Ове го ди не у 
Ру ми за до чек не ма но во го ди шњег кон
цер та, али ће сва ка ко ра ди ти ка фи ћи, 
би ло да има ју ор га ни зо ва ни до чек Но ве 
го ди не или не. У сва ком слу ча ју, нај бит ни
је је да у 2023. го ди ну уђе мо са они ма до 
ко јих нам је нај ви ше ста ло, здра ви и рас
по ло же ни. А да ли је то не ко екс клу зив но 
ме сто или не, сва ка ко је ма ње ва жно. 

Ево ка ко ће не ки од на ших су гра ђа на 
про ве сти ноћ у ко јој до че ку је мо, сви се 
на да мо, бо љу го ди ну.

Сла ви ца Бе го вић: За Но ву го ди ну ћу 
би ти код ку ће. Гра ђа ни ма же лим све нај
леп ше у 2023. го ди ни. Да нам бу де бо ље 
не го прет ход них,  да се ви ше дру жи мо и 
да сви ма бу де бо ље.

Јо ван ка Ко кир: Но ву го ди ну ћу до че
ка ти у кру гу при ја те ља, ку ћи. Сви ма 
же лим са мо здра вља и сре ће и да бу де 
мир.

Ве сна Са мар џи ја: По што сам пред у зет
ни ца, за Но ву го ди ну  ћу ра ди ти до ка сно 
уве че, а он да ћу нај ве ро ват ни је на Град ски 
трг  да ви ди мо ва тро мет. У сва ком слу ча ју 
ћу би ти са сво јом по ро ди цом. Има она 
див на ре пли ка из фил ма „Ко сов ски бој“ 
ка да се ка же „Не ка има мо јед но зр но за до
вољ ства и не ка нам оно бу де до вољ но“.

Јо ва на Сту пар: Но ву го ди ну ћу до че ка

ти са сво јим дру га ри ца ма са фа кул те та. 
Би ће то при ват на жур ка у Те ме ри ну, а за 
ре при зу иде мо у је дан ка фић та мо.

Ор га ни за ци ју смо пре пу сти ле дру га ри
ци ном бра ту. Ка да је реч о стај лин гу, све је 
спрем но. По же ле ла бих сви ма, пре све га 
пу но здра вља, да не бу де не ких про бле ма 
са ко ро ном као ове две прет ход не го ди не 
и на рав но, сре ће.

Сла ви ца Бе го вић, Јо ван ка Ко кир, Ве сна Са мар џи ја и Јо ва на Сту пар

МИР ЈА НА ПО ПО ВИЋ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ НЕ ГУ ЈЕ 14 МА ЧА КА

Ску па хра на, а пен зи ја ма ла
Да љу бав пре ма жи во ти ња

ма не мо же да се ис ка же ре чи
ма, по твр ђу је и ба ка Мир ја на 
По по вић из Срем ске Ми тро ви
це. Са сво је 74 го ди не бри не о 
14 ма ча ка. Ве ли ки број њих 
на шла је на ули ци, бо ле сне и 
по вре ђе не. До но си ла их је у 
сво ју ку ћу, ле чи ла, удо мља ва
ла... И та ко већ ду же од де це
ни је. Нај пре је са ра ђи ва ла са 
не ка да шњим удру же њем ко је 
се ба ви ло за шти том жи во ти
ња, али у ме ђу вре ме ну до шло 
је до про ме на, па Мир ја на 
та ко са да збри ња ва мач ке 
са ма. 

– Ја по ку пим и оне без ока, 
без зу ба, бо ле сне... Ле чим и 
удо мља вам, али све је те же 
про на ћи но ве вла сни ке, па 
та ко мач ке оста ну са мном. 
Ни шта ми око њих ни је те шко 
да ра дим, мно го их во лим, све 
су де бе ле и си те, а то мо же 
ла ко да се ви ди. Је ди ни про
блем ми је хра на за њих. 
Обра ти ла сам се ра зним ор га
ни за ци ја ма, али ни ко не мо же 
да ми по мог не. Во ле ла бих да 
љу ди до брог ср ца ми по мог ну 
и до ни ра ју хра ну за мач ке, јер 
ја имам 21.000 пен зи ју, оп те
ре ће на кре ди том у бан ци, а 
нај јеф ти ни ја хра на од ки ло
гра ма ко шта 300 ди на ра, што 
оне по је ду са мле ком за је дан 
дан. Не кад су то кон зер ве, 
са ла ме... Ка да то по мно жи те 
сва ког да на, ве ли ки је то 
но вац, об ја шња ва Мир ја на 
По по вић.

Ова ба ка жи ви у Ули ци Са ве 
Шу ма но ви ћа и ка же да су сви 

љу ди ко ји во ле ма це, код ње 
увек до бро до шли. На ро чи то 
јој дра го ка да их удо ме по ро
ди це са ма лом де цом, па 
од ра ста ју за јед но. Ње не мач
ке жи ве у дво ри шту, по не ке и у 
ку ћи, али има ју сло бо ду кре та
ња. Па та ко муж ја ци че сто оду 
и не вра ћа ју се ме се ци ма, али 
он да се опет по ја ве на ње ним 
вра ти ма. 

– Чи стим за њи ма, хра ним 
их ре дов но и ма зим. Во дим их 
код ве те ри на ра, бри нем о 
њи ма и увек ћу то чи ни ти, јер 
их мно го во лим. И са да не бих 
тра жи ла по моћ, али не из ла

зим на крај, јер и ме ни тре ба ју 
ле ко ви, жа ли се Мир ја на.

Све ма це има ју сво је ку ти је 
са то плим ће ба ди ма и по су де 
за хра ну и за во ду. Дво ри ште 
је ле по уре ђе но, та ко да мач ке 
бо ра ве у чи стом про сто ру. 
Та ко да бу ду ћи вла сни ци и 
са ми мо гу да се уве ре о на чи
ну на ко ји се ова ба ка бри не о 
че тво ро но жним љу бим ци ма.

– Кад сам по че ла да до во
дим мач ке ку ћи, спа ва ле су са 
мном у кре ве ту. Чи та ла сам да 
мач ке има ју не ку ле пу енер ги
ју и мо гу то да по твр дим. Кад 
сам нај љу ћа, мо је мач ке ме не 

сми ре. Сва ка има сво је име. 
Ра зних име на сам им да ла, 
Ле ла је она ве ли ка, што се 
по ка за ло да је ипак му шко, па 
жу ти је Жу ћа, а она без ока је 
Ма ја. Имам и Чар ли ја, Ми ло
ша, Ме ла ни ју, Ју цу, То шу, не 
мо гу ни да на бро јим од јед ном 
свих 14, ка же на ша са го вор ни
ца.

У на се љу „Блок Б“ ма ло ко 
не по зна је ову же ну и ла ко се 
до ла зи до ње. До да је и то да 
јој ни је циљ да све мач ке оста
ну код ње, већ и да их удо ме 
не ке до бре по ро ди це.

Алек сан дра Дра жић

Мир ја на са мач ка ма
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АНИП „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“ РУ МА

Го ди шњи кон церт „Ала ћу се на и гра ти“
Рум ски АНИП „Бран ко Ра ди

че вић“ тра ди ци о нал но одр жа
ва кра јем де цем бра свој го ди
шњи кон церт из во ђач ког 
са ста ва ко ји је и јед на све ча на 
за вр шни ца це ле се зо не. „Ала 
ћу се на и гра ти“ је на зив ово го
ди шњег кон цер та ко ји  је одр
жан у Ве ли кој дво ра ни Кул тур
ног цен тра. По сле тро го ди
шње па у зе, са ве ли ким жа ром, 
чла но ви ан сам бла су при пре
ма ли кон церт као ре тро спек
ти ву свих на сту па и де ша ва ња 
у овој го ди ни, ко ји су би ли 
број ни.

АНИП „Бран ко Ра ди че вић“ 
оку пља број не чла но ве ко ји 
ве жба ју и игра ју у пет деч јих 
гру па, при прем ном са ста ву, 
из во ђач ком са ста ву и На род
ном ор ке стру, а ове се зо не је 
фор ми ра на и жен ска пе вач ка 
гру па. 

– Умет нич ки ру ко во ди о ци 
се тру де да де ци пре не су 
бо га то на сле ђе на шег фол
кло ра и му зич ке тра ди ци је, а 
та кво зна ње и пре да ност се и 

на гра де. На ше ви три не су 
пу не  злат них, сре бр них и 
брон за них пла ке та и спе ци
јал них на гра да са ра зних 
фе сти ва ла. Сва ке го ди не бар 
јед на на ша деч ја гру па уче
ству је на так ми че њи ма, а ове 
го ди не су по сти гли од ли чан 

успех. Пр ви пут у исто ри ји 
АНИПа де чи ја гру па је осво
ји ла пр во ме сто на Ре пу блич
ком фе сти ва лу де чи јих ан сам
ба ла, ка же Пе тар По по вић, 
шеф АНИП „Бран ко Ра ди че
вић“.

Као го сти на овом од лич ном 

го ди шњем кон цер ту су на сту
пи ли чла но ви ОКУД „Све ти 
Са ва“ из Но ве Па зо ве. 

Овај ан самбл из Но ве Па зо
ве по сто ји већ две де це ни је, а 
на број ним на сту пи ма у зе мљи 
и ино стран ству осво јио је зна
чај на при зна ња и на гра де.

На ступ АНИП Бран ко Ра ди че вић

ИРИГ

Радови у згради 
„Рајковац

У згра ди „Рај ко вац“ у Ири гу 
на ла зе се и про сто ри је МЗ 
Ириг ко је ре но ви ра не про
шле го ди не. 

– Про шло го ди шње ра до ве 
смо за вр ши ли „соп стве ним 
сна га ма“, а са да су го то ви 
ра до ви на уре ђе њу ход ни ка 
и мо крог чво ра за шта је 
ло кал на са мо у пра ва обез бе
ди ла 750.000 ди на ра, ка же 
То ми слав Ста ној чев, пред
сед ник Са ве та МЗ Ириг.

Он ис ти че да су, са за вр
шет ком ових ра до ва, ста ви
ли у функ ци ју око 80 од сто 
це ле згра де, та ко да је оста
ло још не ких про сто ри ја ко је 
ће се сре ђи ва ти на ред не 
го ди не, ка ко би цео обје кат 

био функ ци о на лан.
Под се ти мо, на згра ди „Рај

ко вац“ је прет про шле го ди не 
ста вљен ком плет но нов кров 
ко ји је ко штао пре ко три ми ли
о на ди на ра, а по том и фа са
да. Вред ност тих ра до ва је 
би ла пре ко пет ми ли о на 
ди на ра. С. Џ.

То ми слав Ста ној чев

РУ МА

По ста вља ње ра све те 
у Ири шкој ули ци

Ка ко је и на ја вље но, у Ру
ми је пла ни ра но по ста вља
ње улич не ра све те на свим 
ула зи ма у град. Завршено 
је по ста вљање ра све те дуж 
Ири шке ули це, на из ла зу ка  
Ири гу. По ста вљено је 35 ме
тал них сту бо ва чи ја је ви си на 
10 ме та ра, а у ду жи ни ули це 

од 1.165 ме та ра. По ста вља
њем ове ра све те по ве ћа ва 
се и без бед ност гра ђа на, али 
и уче сни ка у са о бра ћа ју. Ра
ди се о са вре ме ној ЛЕД ра
све ти ко ја тро ши ма ње елек
трич не енер ги је од обич не 
ра све те.

С. Џ.

Ра све та у Ири шкој ули ци
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ПИ ТА ЛИ СМО ШМИН КЕ РА УМЕ СТО ВАС КА КО ДА СЕ УЛЕП ША ТЕ ЗА ДО ЧЕК НО ВЕ ГО ДИ НЕ

На гла си ти прир од ну ле по ту
Го ди ну ко ју оста вља мо иза нас су обе ле жи ли кри стал чи ћи и цир ко ни, ко је смо 

ле пи ли по ко си и ли цу, та ко да они мо гу би ти пун по го дак, као до да так но во го ди
шњем из гле ду

Сва ка пра знич на еу фо ри ја са со бом 
но си шљо ки це, рас кош, гла мур и сјај, 
сма тра ју шмин ке ри, а упра во то вр ло 
че сто и чи ни но во го ди шње одев не 
ком би на ци је и шмин ку. Ово го ди шњи 
трен до ви оста ју мо дер ни и на са мом 
за вр шет ку 2022. го ди не. 

–  Ка да пра зни ци на сту пе, сви се 
осе ћа мо еу фо рич но, па у скла ду са 
тим и на ша шмин ка за „нај лу ђу ноћ“ 
мо ра да бу де бес пре кор на и да пра ти 
одев ну ком би на ци ју, ка ко би це ло ку
пан из глед био пот пун. Ка да је реч о 
трен до ви ма, сва ке го ди не бу де не што 
но во. Го ди ну ко ју оста вља мо иза нас 
су обе ле жи ли кри стал чи ћи и цир ко ни, 
ко је смо ле пи ли по ко си и ли цу, та ко 
да они мо гу би ти пун по го дак, као 
до да так но во го ди шњем из гле ду, ка же 
шмин кер ка Ни ко ли на Ме ђе до вић из 
Мар ти на ца.

Из ње ног до са да шњег ис ку ства, 
ста ри је да ме углав ном би ра ју јед но
став ну шмин ку, док оне мла ђе че шће 
екс пе ри мен ти шу, што је са свим у 
ре ду.

– У ода би ру шмин ке тре ба ло би се 
во ди ти сен зи би ли те том осо бе. У ра ду 
сам на у чи ла да пре по знам шта би 
осо ба мо гла нај бо ље из не ти. Да ме 
во ле да иду на си гур не и не у па дљи ве 
ва ри јан те, а то су не жни то но ви, али ја 
ни сам тип шмин ке ра ко ји им до зво ли 
да пре ду го оста ју у зо ни сво га ком фо
ра. Ка да при до би јем по ве ре ње кли
јент ки ње, во лим да пред ло жим не ку 
но ви ну. Ста ри је да ме су ме ни по себ но 
дра га ка те го ри ја кли јент ки ња и са 
њи ма је фе но ме нал но ра ди ти. Да ме 
са зре лом ко жом би  тре ба ло да се 
пре пу сте про фе си о нал цу, јер је 
по треб но до бро ода бра ти про из во де 
за њих. Њи хо ва шмин ка би тре ба ло 
да бу де ла га на, са ле по об ли ко ва ним 
обр ва ма, што пред ста вља по ла до бро 

оба вље ног по сла. Ру ме ни ло је не из о
ста ван део, на гла ше не тре па ви це 
ма ска ром и руж у ни јан си од бо је ме са 
до бор до, са ве ту је Ни ко ли на.

У са мо стал ном шмин ка њу нај че шће 
се гре ши у ода би ру про из во да. Због 
то га се не би тре ба ло шмин ке ру обра
ћа ти са мо ка да је по треб на ње го ва 
услу га, већ и са ве то дав но.

–  Нај че шћа гре шка ко ја се пра ви је 
ода бир ни јан се пу де ра. Ме ни ни је 
стра но ни да са сво јим кли јент ки ња ма 
одем до про дај них ме ста, да би смо 
за јед но ода бра ле пра ву ни јан су за 
њих. Че сто се де си да до ђе до по гре
шног ода би ра, јер ку пу ју са ме не што 
што су ви де ле код ин флу ен се ра на 
дру штве ним мре жа ма или на ре кла
ма ма. Глав ни са вет је да се пре ку по
ви не шмин ке, по са ве ту ју са сво јим 
шмин ке ри ма, о из бо ру про из во да као 
и са мом на чи ну на но ше ња, јер ипак та 
шмин ка би тре ба ло да им сто ји то ком 
чи та ве „нај лу ђе но ћи“, сма тра на ша 
са го вор ни ца. 

Алек сан дра Дра жић

При пад ни це леп шег по ла уме ју 
че сто да бу ду и зах тев ни је од оно га 
што шмин ке ри мо гу да им пру же. 
Про блем на ста је јер су оче ки ва ња 
пре ви со ка, јер су им ре пе ри фо то 
мо де ли или ли ца са дру штве них мре
жа.

– То је је дан од глав них про бле ма 
са ко ји ма се су сре ћу шмин ке ри. Да ме 
пра те дру штве не мре же где све из гле
да фан та стич но и бес пре кор но, али 
уре ђи ва ње сли ка и ви део за пи са им 
ква ри пер цеп ци ју о ре ал но сти. Ре ци
мо, жи ви мо на под руч ју где го то во 

сва ка же на има спу ште не кап ке и сит
не очи, а упор но зах те ва ју од шмин ке
ра „мач ка сти по глед“, за тим да им 
са кри је мо тек сту ру не не го ва не ко же, 
ис пе гла мо бо ре, уве ћа мо усне, али 
че сто за бо ра ве да шмин ка ни је естет
ска хи рур ги ја. Шмин кер ске чет ки це 
ни су ча роб ни шта пи ћи. Сва ка же на 
по се ду је на се би не што ле по и по себ
но и ка да се пре пу сте ода бра ном 
шмин ке ру, он ће ту ле по ту до дат но 
на гла си ти, а осмех је увек по же љан 
да то упот пу ни, за кљу чи ла је Ни ко ли
на Ме ђе до вић.

Чет ки ца ни је ча роб ни шта пић

Ни ко ли на Ме ђе до вић



32 28. DECEMBAR 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

КА КО ЈЕ ГРАД СКА АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈА У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX ВЕ КА
УРЕ ЂИ ВА ЛА СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ МИ ТРОВ ЧА НА И СРЕ МА ЦА? (27)

„На јав ним ме сти ма,
по ули ца ма уз ку ће и та ра бе 
мо кри ти се не сме“

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

Огла сом број 771 од 1. 
ок то бра 1897. го ди не упо
зо ра ва ју се све ка фе џи је у 
го сти о ни ца ма да је од лу ком 
над ле жног Ми ни стар ства 
за тр го ви ну и за нат ство, у 
уго сти тељ ској де лат но сти 
за то че ње пи ћа го сти ма мо
гу ће ко ри сти ти са мо ча ше 
ко је су ба жда ре не, од но
сно на ко ји ма је сим бо лом 
кру не обе ле же на ко ли чи на 
пи ћа ко је се то чи. У про тив
ном је за пре ће но нов ча ном 
ка зном. 

„Кра љев ско угар ско ми
ни страр тсво за по љо дјел
ство, обрт и тр го ви ну од. 
21/8 1897 број 145 од ре ђу је 
да се бо це и ча ше ко је се 
ра бе у го сти о нах и крч мах 
од са да сми ју за за то че ње 
ра би ти са мо та ко, ако су у 
сми слу по сто је ће на ред бе 
оба жда ре не ба ждар ским 
би ље гом у об лу ку кру не. 
Ако се тко при го дом пре гле
да ва ња бо ца и ча ша у крч
мах ухва ти да му ча ше оба
жда ре не ни су ни су, би ти ће 
у сми слу по сто је ћег за ко на 
нов ча ном гло бом ка жњен. “

Оглас број 821 од 10. ок
то бра 1897. го ди не од но си 
се на све гра ђа не ко ји бо
лу ју од хро нич не оч не бо
ле сти:

“По зи ва ју се сви ко ји бо
лу ју од хро нич не оч не бо
ле сти тра хо ма да ре дов но 
че тврт ком и не де љом од 
23 са та пре под не до ла зе 
у град ско по гла вар ство на 
ле че ње ина че ће се по свој 
стро го сти за ко на ка зни ти“ ”

Огла сом број 874 од 22. 
ок то бра 1897. го ди не за
бра њу је се вла сни ци ма 
про дав ни ца (ду ћа на) да ра
де не де љом по сле пет са
ти, јер та ко пред ви ђа ју по
сто је ћи про пи си.

„По што се опа зи ло да се 
ду ћа ни у не де љу по сле 5 
са ти отво ре ни др же, ко је се 
по сто је ћим про пи си ма про
ти ви, то се про гла шу је да 
ће сва ки онај ко ји не де љом 
свој ду ћан по сле 5 са ти 
отво рен др жао бу де – нов
ча ном гло бом ка жњен би ти 
и не ће се ни ка ко ви из го во
ри при ми ти, сто га се ово 
про гла шу је тим, да ду ћа ни 
не де љом са мо до 5 са ти 
по сле под не отво ре ни би ти 
сме ду а у 5 са ти има ду се 
за тво ри ти“

У Огла су број 1004 од 
3. де цем бра 1897. го ди не 
на по ми ње се да је упр кос 

за бра ни мо кре ња на јав
ним ме сти ма по ули ца ма (у 
дру гим слич ним огла си ма и 
пред крч ма ма) ова по ја ва 
још увек при сут на. Због то
га се ис ка зу је прет ња нов
ча ном ка зном уз овла шће
ње ре дар ству (по ли ци ји) да 
та кве слу ча је ве бе ле жи и 
при ја вљу је.

„Упр кос за бра ни да се на 
јав ним мсе ти ма по ули ца ма 
уз ку ће и та ра бе мо кри ти не 
сме ипак се ста нов ни штво 
ове за бра не не др жи, те се 
сто га ова за бра на још је
дан пут про гла шу је ти ме да 
ће сва ки пре кр ши тељ ове 
за бра не нов ча ном гло бом 
од 1 до 20 фо рин ти ка жњен 
би ти а ре дар ство је упу ће но 
да сва ког та ко вог пре кр ши
те ља за бе ле жи и при ја ви.“

Огла сом број 1005. од 
истог да на 1897. го ди не ре
гу ли ше се пи та ње тр го ви не 

жи ви ном на град ској пи ја ци. 
Тр гов ци ма и пре куп ци ма 
ни је до зво ље но да жи ви ну 
ку пу ју пре 10 са ти, а по сле 
овог вре ме на то мо гу да вр
ше са мо тр гов ци ко ји за то 
има ју од го ва ра ју ћу до зво лу. 

„По што пи ља ри и дру ги 
ко ји са жи ви ном тр гу ју код 
све за бра не опет жи ви ну 
на пи ја ци пре 10 са ти ку пу
ју, то се по но во про гла шу је 
да ће сва ки пре кр ши тељ 
ове за бра не осе тљи во ка
жњен би ти јер се ово ме на 
пут ста ти мо ра. Ко га да кле 
ре дар ство ухва ти да пре 10 
са ти за тр го ви ну ку пу је на 
пи ја ци жи ви ну без раз ли ке 
да ли има пра во тр го ва ња 
са жи ви ном или не, би ће 
стро го гло бом ка жњен. По
сле 10 са ти пак мо гу пре
ку пљи ва ти са мо они ко ји 
обрт ни цу за ову тр го ви ну 
има ду.

Јед на од за бра на не до лич ног по на ша ња на јав ним ме сти ма
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МА ЛО СМО СЕ СТИ СЛИ, ПА ШТА ЋЕ НАМ БИ ТИ

Пра зни ци нам сти жу,
а Ми тро ви ца не шља шти (па шта)

Да ли је де ко ра ци ја мо гла да бу де укљу че на то ком две не де ље од јед
ног до дру гог Бо жи ћа? Ве ро ват но је мо гла. А да ли је то пре суд но за 
би ло шта у на шем жи во ту? Ни је

Не кад је у ово вре ме па дао снег, а 
сад је на по љу као про ле ће. Ако 
снег пад не, он да је и ма ло и без

ве зе, јер је баш би ло ле по вре ме и 
при јат на тем пе ра ту ра. Тре ба нам јел
ка, али су укра си ску пи. Што не ко ри
стиш оне од про шле го ди не? Па, не 
мо гу, не укла па ју ми за де ко ра ци ју. 
До ла зе пра зни ци, Но ва го ди на, за ко ју 
сви во ли мо да на пра ви мо но ве пла но
ве (од ко јих се углав ном од у ста не до 
15. ја ну а ра) и на рав но, нај ва жни је од 
све га, сви во ли мо да ка же мо ка ко 
ће мо пре и спи та ти сво је при о ри те те у 
сле де ћој го ди ни. Да ли је то баш та ко? 
Или смо упа ли у зам ку по тро шач ког 
дру штва, где су нам оне, еко но ми јом 
де фи ни са не, лук су зне по тре бе по ста
ле основ не. Да кле, не мо же мо да оки
ти мо јел ку укра си ма од про шле го ди
не, про шле го ди не су би ли пла ви, са да 
мо ра ју да бу ду цр ве ни. 

Про шле не де ље се по ве ло пи та ње и 
ис ка за но је не за до вољ ство из о стан
ком пра знич не јав не де ко ра ци је у 
Срем ској Ми тро ви ци, ко ја је де фи ни
тив но јед на од рет ких гра до ва, где је 
од лу че но да јав не де ко ра ци је не бу де. 
Те за ко ја се по вла чи, за што је оки ћен 
Бе о град, за што он да ни је на ни воу 

це ле др жа ве та ко. Исти на је сте, за што 
др жа ва ни је до не ла не ку но ву уред бу 
ко јом ће би ти ре ше но пи та ње јав не 
де ко ра ци је у мо мен ту ка да је пре по ру
че на штед ња стру је. Дру га ствар ко ја 
се ра до чу је је сте она да пра знич на 
де ко ра ци ја не тро ши пу но. Ни је у пот
пу но сти та ко, јер ре ци мо да 100 ма лих 
но во го ди шњих си ја ли ца тро ши 440 
ва ти. Да ље не ће мо мно жи ти, али се 
мо же прет по ста ви и ти ко ли ка је јав на 
по тро шња то ком но во го ди шњих пра
зни ка. Да ли је де ко ра ци ја мо гла да 
бу де укљу че на то ком две не де ље од 
јед ног до дру гог Бо жи ћа? Ве ро ват но је 
мо гла. А да ли је то пре суд но за би ло 
шта у на шем жи во ту? Ни је.

Док се у Срем ској Ми тро ви ци бу ни
мо што нам цен тар гра да не шља шти, 
у мно гим кра је ви ма све та је рат, глад и 
ре ал на го ла бор ба за жи вот. На то тре
ба до да ти да смо ми у Ср би ји по сле 
пре жи вље не хи пе рин фла ци је оче ли
че ни за та кве ства ри. Хи пе рин фла ци ја 
је би ла пре три де сет го ди на, а ми у 
Ср би ји нај че шће пам ти мо у ре ал ном 
ра спо ну од три де сет да на. За то ми се 
чи ни да смо ма ло раз ма же ни ка да 
ку ка мо што не шља шти цен тар јед ног 
гра ди ћа, јер је тај гра дић леп и без тих 

лам пи ца, са мо да га по глед мо ма ло 
без објек ти ва па мет них те ле фо на. И 
на кра ју кра је ва, ко ка же да на ши гра
до ви мо ра ју да нам ор га ни зу ју ску пе 
про сла ве Но ве го ди не, зар ни је то 
са мо по мо дар ство ко је ску по ко шта. 
Шта је то што је бес плат но? Бес плат но 
кли за ли ште – не по сто ји, ако вам ка жу 
да је бес плат но пла ћа се из бу џе та од 
ва шег по ре за. Но во го ди шња де ко ра
ци ја – не по сто ји, стру ја се пла ћа из 
бу џе та од ва шег по ре за. Беп слат ни 
па ке ти ћи – не по сто ји, пла ћа се из 
бу џе та из ва шег по ре за. 

Про ме ни ли смо кон цепт пра зни ка 
и за бо ра ви ли да то тре ба да 
бу де вре ме про ве де но у до бром 

дру штву, са по ро ди цом, да сла ви мо 
до ма ћин ски, а не рас ка ла шно. Но ва 
го ди на и Бо жић ни су ма ње ва жни ако 
не си ја Срем ска Ми тро ви ца. То што 
Срем ска Ми тро ви ца не си ја, мо же 
са мо да бу де плус, јер стру ја ни је алај
бе го ва сла ма и ни је не пре су шан 
из вор. Ма ло смо се сти сли, па шта ће 
нам би ти. На кра ју, се ти мо се сад ка ко 
смо све уме ли да из др жи мо де ве де се
тих, из др жи мо и јед ну Но ву го ди ну без 
де ко ра ци је у Срем ској Ми тро ви ци.

Чи тан ка

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА „РУМ ЊАН КЕ“

До на ци ја за Днев ни бо ра вак
Удру же ње же на „Рум њан ке“ пар го ди на уна зад по ма

же сво јим до на ци ја ма рад Днев ног бо рав ка за де цу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју. Та ко су им  ку пи ли те ле
ви зор, сто ли це, при пре ми ли па ке ти ће за Ус крс и слат ки
ше. 

Уо чи Но ве го ди не пот пи сан је и спо ра зум о са рад њи 
са Уста но вом „Со ли дар ност“ у окви ру ко је функ ци о ни ше 
Днев ни бо ра вак за де цу и мла де са смет ња ма у раз во ју. 

 – Љу ди из Днев ног бо рав ка су нам ре кли да су им 
по треб ни ве ли ки сто ло ви, али при ла го ђе ни по тре ба ма 
њи хо вих ко ри сни ка. Ми смо им ку пи ли два сто ла у вред
но сти 42.000 ди на ра, ка же Јо ван ка Ко кир, пред сед ни ца 
Удру же ња же на „Рум њан ке“.

Сред ства су чла ни це Удру же ња обез бе ди ле та ко што 
су ор га ни зо ва ле ху ма ни тар но ве че са том бо лом. С об зи
ром на то да је основ на ак тив ност овог удру же ња упра во 
ху ма ни тар на, чла ни це су упла ти ле и по 10.000 ди на ра 
по мо ћи за ле че ње Ру мља на Ла за ра Чо ли ћа и Стра хи ње 
Ка ва за.

Удру же ње же на „Рум њан ке“ од не дав но има и сво је 
про сто ри је ко је се на ла зе Же ле знич кој ули ци број 22.

С. Џа ку ла
Чла ни це удру же ња у Днев ном бо рав ку
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Вил хел ми на (Ми на) ро ђе на је у Бе чу 
12. ју ла 1828. као сед мо, од три на
е сто ро де це Ву ка Сте фа но ви ћа 

Ка ра џи ћа. Ми на је пре ма же љи мај ке 
Ане кр ште на у ка то лич кој цр кви, али је 
ка сни је пре шла у пра во сла вље и до би
ла име Ми ли ца. Иако ве ре на за Фло ра 
Ог ње ва, ру ку ми ље ни це Ву ка Ка ра џи ћа, 
на кон цу је осво јио Aлекса Ву ко ма но вић, 
про фе сор Ве ли ке шко ле. У њи хо вом 
бра ку ро ђен је син Јан ко. 

Ка ко би ре као До бра ши но вић, „са мо у
ки Вук је на се би за ки дао“, не би ли сво
јој кћер ки обез бе дио за вид но обра зо ва
ње. Ву ко ва Мин ка је до би ла нај бо ље 
обра зо ва ње ко је су мо гле по сти ћи де вој
ке из беч ких гра ђан ских по ро ди ца. Пер
фект но је го во ри ла не мач ки, срп ски, 
фран цу ски, ита ли јан ски, ру ски, ен гле ски 
и вр сно је сви ра ла кла вир. Ипак, Ми на је 
нај ви ше ужи ва ла да ра ди са сво јим 
оцем, ко ме је би ла де сна ру ка, по го то ву 
ка да је реч о во ђе њу пре пи ске „вр ше ћи 
ду жност час лек то ра, час ко рек то ра, час 
се кре та ра“. Не ма ње зна чај на је сте и 
ње на по моћ ка да је реч о при ку пља њу 
на род них пе са ма. 

Из не по зна тих раз ло га, Ми на ће свој 
пре вод срп ских на род них пе са ма усту
пи ти приjатељу, аустриј ском пе сни ку 
Аугу сту Лу дви гу Фра ни клу, ко га је упо

зна ла на сло вен ском ба лу у Бе чу, 27. 
ја ну а ра 1847. го ди не. Оду ше вље ни 
Аугуст је да не про во дио чи та ју ћи народ
ноблаго. Уз Ми ни но одо бре ње, пе сник 
ће их „умет нич ки об ра ди ти, при ла го ди ти 
ду ху не мач ког је зи ка“, а по том и об ја ви
ти 1852. го ди не, под на зи вом Гусле. 

Го ди не 1854. Мин ка је пре ве ла и об ја
ви ла на не мач ком збир ку на род них при
по ве да ка VolksmäarchenderSerben, као 
и пре ко хи ља ду срп ских на род них 
по сло ви ца, са пред го во ром Ја ко ба Гри
ма, Ву ко вог са рад ни ка и пре во ди о ца 
Ву ко ве срп ске гра ма ти ке. Не из о став но 
је спо ме ну ти и њен Споменар, ко ји је 
ка ко би ре кла Ги кић Пе тро вић „дра го цен 
до ку мент са за пи си ма ње них при ја те ља 
ис пи са ним у про зи и сти ху. Ту су сти хо ви 
и ње ног ве ре ни ка Фло ра Ог ње ва: Никад
Вас се нећу сећати Зато што Вас
никаданећузаборавити“. Ка да је ред о 
Ми ни ном књи жев ном ства ра ла штву, 
ин те ре сант не су и ње не пу то пи сне за бе
ле шке Неколико дана по Србији 1850. 
На и ме, Ми на је у дру штву сво га оца и 

Ен гле ски ње Луј зе Кер пу то ва ла по Ср би
ји. Пу то ва ње је тра ја ло од 3. до 20. ју ла 
1850. го ди не, од Бе о гра да, пре ко Жар ко
ва, Бе ле Во де, Же ле зни ка, Остру жни це 
до Ко лу ба ре. „Би ли смо сви умор ни да 
већ го ре не мо же би ти, и је два че ка смо 
да лег не мо спа ва ти. Про стре смо по 
зе мљи и ле го смо јед но по ред дру гог. 
Али  о ужа са! Хи ља де ко ма ра ца и дру
гих ин се ка та не да до ше нам про сто ока 
скло пи ти!“ Чи ни се да је та лен то ва на 
Ми на ипак нај ви ше ужи ва ла у оним 
мо мен ти ма ка да је ис пи си ва ла сти хо
ве... Из два ја мо део пе сме DasHerz:

Шта је нај див ни је у на шем би ћу?
Шта то чвр сто за тва ра у не ви дљи ве ода
је
Нај ве ћи бол и па кле не му ке,
Ово зе маљ ску сре ћу и рај ске сне?
Шта кри је нај ве ће ра до сти на све ту,
Шта та ко ла ко, а ду бо ко мо же би ти оја
ђе но?
То је ср це у на шим гру ди ма
Са сво јим на да њи ма, сво јом љу ба вљу.

Пе сни ки ња и сли кар ка Пише:
 др Сне жа на 

Булат

СРП СКЕ СПИ СА ТЕ ЉИ ЦЕ (5) – МИ НА КА РА ЏИЋ

Ву ко ва Мин ка је до би
ла нај бо ље обра зо ва

ње ко је су мо гле 
по сти ћи де вој ке из 
беч ких гра ђан ских 

по ро ди ца. Пер фект но 
је го во ри ла не мач ки, 

срп ски, фран цу ски, 
ита ли јан ски, ру ски, 
ен гле ски и вр сно је 

сви ра ла кла вир. Ипак, 
Ми на је на јви ше ужи
ва ла да ра ди са сво

јим оцем, ко ме је би ла 
де сна ру ка

Ми на Ка ра џић
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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.

Све да си за сут по ча сти ма и зла том,
Свим што суд би на мо же да ти пру жи,
Све да чи тав свет имаш у сво јој слу жби
И све дра го да ти успе,
Али ако при том не маш
Што је ди но мо же пру жи ти ти мир,
Че сти то ср це у гру ди ма сво јим
Та да си ипак нај си ро ма шни ји на све ту
(...)
И ка да те мно ги, па и сви на пу сте,
Ср це за жи во та оста је ти вер но.
Ко ли ко је слат ко че сто осе ћа но бла жен
ство
Удво је, при сно и ти хо раз го ва ра ти с 
њим.
Оди ста! че сти то ср це у то плим гру ди ма
Са мо бо жан ство ка дро је да сло ми.

Нео п ход но је овом при ли ком под ву ћи 
и зна чај Ми ни ног сли кар ства. Ка ко би 
ка зао Јо ва но вић, „под те ре том за слу га 
за сре ђи ва ње оче ве за о став шти не, по ти
сну та у мир ко јим је про во ди ла до бар 
део свог жи во та, у сен ци пре це њи ва не 
Ка та ри не Ива но вић, Ми на Ка ра џић, уда
та Ву ко ма но вић, за слу жу је као сли кар 
мно го бо љу суд би ну“. Аутопортрет, 
ПортретбратаДимитрија,Девојкаса
виновом лозом, са мо су не ка од де ла, 
ко ја Ми ни обез бе ђу ју зна чај но ме сто у 
исто ри ји срп ског сли кар ства XIX ве ка.

Из гу бив ши нај пре му жа, оца, а 
по том и си на, Ми на је жи ве ла са 
мај ком Аном у Бе чу. „Ана Ка ра џић 

и Ми на Ву ко ма но вић, обе удо ви це без 
лич них при хо да, жи ве ле су скром но од 
Ву ко ве ру ске и срп ске пен зи је и јед но 
вре ме од ма лог при хо да ко ји им је до но
си ло ње го во има ње Лагатор (...) Осим 
то га, оне су има ле при хо да и од про да је 
по смрт них из да ња Ву ко вих де ла. По зна
то је да је по сле Ву ко ве смр ти већ 1864. 
г. осно ван у Бе чу Од бор за из да ва ње 
ње го вих ру ко пи сних де ла Тро шком 
на род ни јех при ло га, ко је је тај од бор 
при ку пио (по чет ком 1869. би ло је ску
пље но пре ко 7.000 фор.), штам па на је 
Ву ко ва књи жев на за о став шти на с на ме
ром ’да се го то ве књи ге пре да ду Ву ко ви
ци на рас па ча ва ње, те да за књи ге при
мље на го то ви на њој и оста лој по ро ди ци 
бу де на ухвар’.“ Две ма удо ви ца ма, у 
су срет ће иза ћи и беч ки цар:

Ње го во к. унд к. Апо стол ско Ве ли чан
ство, сво јом пре у зви ше ном од лу ком од 
12. о. м. бла го и зво ле ло је нај ми ло сти ви
је при ми ти за сво ју при ват ну би бли о те ку 
де ло Не мач косрп ски реч ник, са ста вље
но од Ва ше га су пру га и об ја вље но из 
ње го ве за о став шти не, и тим по во дом 
одо бри ло Вам је за штам пар ске тро шко
ве при лог од 200 ф. а. в. Имам част да 
вам тај при лог уру чим с мол бом да 
на зна че ну при зна ни цу на то до ста ви те к. 
к. Упра ви ца ре вих до ба ра.

Ми сле ћи на Бран ка Ра ди че ви ћа, Ми на 
је дав но за пи са ла: „Око го ла ка ме на раз
би ја се вје тар, па ху ја њем сво јим као да 
нас опо ми ње: сје ти те се сво га пје сни ка, 
он је бо ље за слу жио“. За слу жи ла је и 
она... Крај

ИН ЂИ ЈА

По др шка по љо при вре ди
и ру рал ном раз во ју

Аген ци ја за ру рал ни раз вој (АР РИ) и 
Оп шти на Ин ђи ја ове го ди не из дво ји ли су 
укуп но 38 ми ли о на ди на ра за по др шку 
агра ру. Ве ли ко ин те ре со ва ње по љо при
вред ни ка вла да ло је за све кон курс не 
ли ни је.  У уто рак, 20. де цем бра у згра ди 
Оп шти не Ин ђи ја њих 106 пот пи са ло је 
уго во ре за сред ства ко ја су им до де ље на 
за ин ве сти ци је у фи зич ку имо ви ну.

Ме ђу они ма ко ји су до би ли сред ства 
би ли су и пче ла ри из Удру же ња „Рој“. 
Де јан Ћу ка ло вић, пче лар из Ин ђи је ис ти
че да сва ко ме зна че сред ства ко ја до би
ја ју бес по врат но од ло кал не са мо у пра
ве.

– Кон крет но, ја сам уло жио до би је на 
сред ства у на бав ку вр цаљ ки и још не ке 
опре ме за пче лар ство. Не са мо ме ни, 
већ сви ма ко ји се ба ве по љо при вре дом 
зна чи ка да до би је те по ло ви ну од уло же
них сред ста ва ис та као је Ћу ка ло вић.

Ка ко је ис та кла Ива на Пе јо вић Ше врт, 
ди рек то ри ца АР РИ, до кра ја го ди не ће 

би ти уру че ни и уго во ри по љо при вред ни
ци ма ко ји су оства ри ли пра во на сред
ства и по оста лим кон курс ним ли ни ја ма 
и то осам уго во ра по кон кур су за пре ра
ду и 70 уго во ра по кон кур су за оси гу ра
ње.

– По ка за ло се да су по љо при вред ни ци 
са те ри то ри је на ше оп шти не ве о ма за ин
те ре со ва ни за све кон кур се и да су ве о
ма за до вољ ни јер мо гу да се осло не на 
сво ју оп шти ну. По себ но смо срећ ни јер је 
све ви ше мла дих по љо при вред ни ка али 
и же на ко је су но си о ци по љо при вред них 
га здин ста ва и ко ри сни це сред ста ва ко је 
из два ја мо у са рад њи са ло кал ном са мо
у пра вом ис та кла је Ива на Пе јо вић 
Ше врт, ди рек то ри ца АР РИ.

Она  је на кра ју до да ла да ће сле де ће 
го ди не би ти из дво је но још ви ше сред ста
ва за по др шку по љо при вред ној про из
вод њи и ру рал ном раз во ју на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја.

М. Ђ.

Злат на и сре бр на пла ке та
за фол кло ра ше из Кр че ди на

На Ре пу блич ком 
фе сти ва лу деч јих фол
клор них ан сам ба ла 
Ср би је Кул тур ноумет
нич ко дру штво „Иво 
Ло ла Ри бар“ из Кр че ди
на осво ји ло је две пла
ке те, злат ну за ста ри ји 
и сре бр ну за мла ђи 
де чи ји ан самбл. По ред 
то га осво ји ли су и па кет 
де ло ва на род не но шње 
ко је је до де ли ла ра ди о
ни ца „Ри зни ца“ из Кра
ље ва, као и спе ци јал ну 
на гра ду за „нај бо љи 
ори ги нал ни ко стим“ у 
ко ре о гра фи ји „Игре око
ли не Ни ша“. Умет нич ки 
ру ко во ди о ци КУДа 
„Иво Ло ла Ри бар“ су 
Су за на Шкр бић и Ми лан 
Гр шић. 

Уру че но 106 уго во ра ин ђиј ским по љо при вред ни ци ма

Зла то и сре бро за КУД из Кр че ди на
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ОДЕСКЕ ПРИЧЕ

Кратка историја Одесе: 
Носталгије и ожиљци 
бисерне луке Црног мора

ПИШЕ: Муха рем Баздуљ

За раз ли ку од Кон стан це и неких дру гих црно мор ских лука, Оде са није древ ни град. 
Оде са је мла ђа од Вашинг то на, при ме ра ради, а запра во је врло слич но зами шље на. 
У вре ме док тај део црно мор ске оба ле чвр сто кон тро ли ше Осман ско цар ство, на 
лока ци ји дана шње Оде се нала зи ло се насе ље но место које бисмо без има ло крзма
ња могли опи са ти као село зва но Хаџи беј, док је у бли зи ни била твр ђа ва по име ну 
Јени Дуња. Чак и они који нису вич ни тур ском јези ку, пре по зна ће да име твр ђа ве 
зна чи – ско ро про ро чан ски – Нови свет

Књи гу какву је о Солу ну напи сао Марк 
Мазо вер, књи гу какву заслу жу је сва ки 
пра ви град, сва ки град досто јан да се 

назо ве гра дом, о Оде си је напи сао Чарлс 
Кинг. У уво ду опи су је како је Оде са изгле да
ла 1867, кад ју је тури стич ки посе тио Марк 
Твен, град широ ких ули ца које се секу под 
пра вим углом, град углав ном ниских кућа, 
дво спрат ни ца и тро спрат ни ца начич ка них 
уз буле ва ре, град ужур ба них пеша ка на 
плоч ни ци ма под дрве ћем багре ма. Таква 
каква је била, Оде са је Тве на под се ти ла на 
– Аме ри ку. И мада су људи на обли жњим 
лока ци ја ма живе ли од пам ти ве ка, Оде са 
као Оде са у вре ме Тве но ве посе те није 
посто ја ла ни пуних седам де сет пет годи на. 
Град је, наи ме, осно ван, уте ме љен 1794, па 
је у том тре нут ку у Оде си сигур но било 
људи ста ри јих од Оде се саме. 

За раз ли ку од Кон стан це и неких дру гих 
црно мор ских лука, Оде са није древ ни град. 
Оде са је мла ђа од Вашинг то на, при ме ра 

ради, а запра во је врло слич но зами шље
на. У вре ме док тај део црно мор ске оба ле 
чвр сто кон тро ли ше Осман ско цар ство, на 
лока ци ји дана шње Оде се нала зи ло се 
насе ље но место које бисмо без има ло 
крзма ња могли опи са ти као село зва но 
Хаџи беј, док је у бли зи ни била твр ђа ва по 
име ну Јени Дуња. Чак и они који нису вич ни 
тур ском јези ку, пре по зна ће да име твр ђа ве 
зна чи – ско ро про ро чан ски – Нови свет. 

Кад у послед њој деце ни ји осам на е стог 
века, у јед ном у низу рускотур ских рато ва, 
Ката ри на Вели ка при по ји тај део све та све 
већој Руској царе ви ни, на сце ну сту па 
„осни вач гра да“, човек који се родио у 
Напу љу као син тамо шњег шпан ског кон зу
ла и њего ве жене, ирске плем ки ње. Јун је 
месец 1749, дечак се рађа под име ном 
Хосе Паскал Домин го де Рибас и Бојонс. У 
земљи у којој ће се упи са ти у исто ри ји оста
ће запам ћен као Осип Миха и ло вич Дери
бас. 

О пла ће ни ци ма са Запа да који су се на 
руској стра ни бори ли у рускотур ским рато
ви ма, о њихо вим рома неск ним суд би на ма 
могла би се напи са ти књи га, као што је 
веро ват но и напи са на, и то не само јед на. 
Овде је довољ но рећи да је Дери бас уче
ство вао актив но у осва ја њу Хаџи бе ја те да 
је уско ро схва тио да је њего ва лока ци ја 
иде ал на за луку, наро чи то у кон тек сту бла
ге кли ме, јер би то прак тич но гаран то ва ло 
бро до ви ма зиму без леда, што је нешто 
чиме се нијед на тада шња руска лука није 
могла похва ли ти. Пред цари цу је изи шао са 
пла ном да заба че но село пре тво ри у дра
гуљ њених нових јужних посје да. Цари ци се 
иде ја допа ла. 27. маја 1794. изда ла је 
едикт у којем се потен ци ра „бла го род на 
лока ци ја Хаџи бе ја на Црном мору уз пред
но сти пове за не с тим“. Наре ди ла је изград
њу луч ког и трго вач ког цен тра име ну ју ћи у 
истом доку мен ту Дери ба са као „глав ног 
начел ни ка“ про јек та.

Пано ра ма Оде се
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Дери бас је, по неким све до че њи ма, од 
новог гра да био зами слио да начи ни источ
ни ји – и леп ши – Напуљ. Тра га ју ћи за име
ном, допа ло му се име дав не грч ке коло ни
је нешто даље на оба ли: Оде сос. Ту је било 
у скла ду са тада шњим руским оби ча ји ма 
„пре кр шта ва ња“ ста рих татар ских име на 
насе ља руси фи ко ва ним грч ким нази ви ма. 
На тај начин су име на доби ли Сер ва сто
пољ („Авгу стов град“) и Хер сон („Злат ни 
град“). Послед њу реч је, међу тим, по леген
ди има ла нај моћ ни ја жена у руској исто ри
ји, Ката ри на Вели ка инси сти ра ју ћи да име 
гра да и луке буде у жен ском роду: отуд 
Оде са.

Било како било у Слу жбе ном гла сни ку 
Руског дво ра у јану а ру месе цу 1795, 
први пут се поми ње град Оде са. Први 

талас брзог раз во ја Оде се пре ки нут је смр
ћу Ката ри не Вели ке. Њен наслед ник Павле 
Први је ско ро про грам ски под ри вао све 
њене „про јек те“, суко бља ва ју ћи се тако ђе 
са њеним миље ни ци ма. Током Павло ве 
вла да ви не Оде са стаг ни ра и Дери бас је 
депре си ван због кра ја свог сна. Ипак, овај 
пери од руске исто ри је тра јао је само пет 
годи на. Након што је Павле смак нут, насле
дио га је његов син Алек сан дар коме ће 
Оде са опет бити важна. Дери бас, међу тим, 
Павло ву смрт није доче као. У дру гој фази 
раз во ја Оде се кључ ну уло гу ће има ти још 
један човек са Запа да, чуве ног пре зи ме на: 
Рише ље. А што се Дери ба са тиче, њего ву 
успо ме ну нај леп ше чува зна ме ни та ули ца у 
самом срцу ста рог језгра Оде се, риту ал на 
пешач ка про ме на да и посло вич ни кор зо, 
место где локал ци кад уђу у прву мла дост 
„кужи ра ју“ сим па ти је, а тури сти се шећу са 
бла го опу ште ном доњом вили цом, ули ца 
која се зове Дери ба сов ска ја.   

Рише ље пак, одно сно Арман Ема нул 
Софи јаСеп ти ма ни де Вине ро де Пле си, 
гроф де Шинон, 5. гроф Рише ље (1766–
1822), бли зак је срод ник фамо зне „Црве не 
еми нен ци је“, нај моћ ни јег чове ка на дво ру 
Луја XIII; чуве ни кар ди нал био му је, наи ме, 

дедастриц. Он је после Фран цу ске рево лу
ци је сту пио у руску слу жбу, па га је 1803. 
цар Алек сан дар поста вио за гра до на чел ни
ка Оде се, као и глав ног адми ни стра то ра 
целе Ново ру си је, заду же ног за сва вој на, 
трго вач ка и адми ни стра тив на пита ња. 

Рише ље је зате као Оде су као рела тив но 
мали град, али с већ јасно начи ње ним 
обри си ма раста и шире ња које је поста вио 
Дери бас у сарад њи са холанд ским архи тек
том по име ну Франц де Воланд. За вре ме 
њего вог гра до на чел ни ко ва ња, број ста нов
ни ка вид но расте, а он гра ди згра ду позо ри
шта, неко ли ко шко ла, укљу чу ју ћи и гим на
зи ју те библи о те ку и вели ку штам па ри ју. 

Није, међу тим, Рише љеу било суђе но да 
га пра те само добра вре ме на. За њего вог 
ман да та деси ла се и прва од вели ких 
несре ћа које су заде си ле овај град: јед на 
од послед њих европ ских епи де ми ја бубон
ске куге. Све је поче ло у вре лом авгу сту 
1812. Нај пре се раз бо ље ла игра чи ца запо
сле на у локал ном позо ри шту која је и умр
ла већ након 36 сати од првих симп то ма. За 
дандва, раз бо ле ло се још неко ли ко људи 
из позо ри шта: од рекви зи те ра до глу ма ца. 
Сви су има ли исте почет не симп то ме: гла
во бо ља и врто гла ви ца, затим муч ни на и 
повра ћа ње, а све пра ће но општом сла бо
шћу и умо ром. Уско ро се смр то но сна епи
де ми ја раши ри ла по гра ду. У новем бру 
исте годи не, Рише ље наре ђу је апсо лут ни 
каран тин и само и зо ла ци ју. Нико од три де
сет две хиља де ста нов ни ка није смео изла
зи ти из кућа. Пошти ва ње наред бе оси гу ра
ва ло је пет сто ти на коза ка. То је био једи ни 
начин да се зау зда болест од које је уми ра
ло четр де сет људи днев но. Каран тин је 
уки нут након девет и по неде ља, тач ни је 
шезде сет и шест дана. Биланс је био стра
шан: од три де сет две хиља де ста нов ни ка, 
више од две и по хиља де је умр ло; прак тич
но сва ки два на е сти гра ђа нин Оде се био је 
жртва куге. 

Шест годи на након Рише ље о ве смр ти, 
његов град му је одао почаст ста ту ом која 

се, ево, после два века сма тра јед ним од 
њего вих глав них сим бо ла. Ста туа се нала
зи на врху фамо зних Потем ки но вих сте пе
ни ца. На све ча ном откри ва њу ста туе одр
жа на су три гово ра: један на фран цу ском, 
један на ита ли јан ском и један на руском, 
сасвим у скла ду са космо по лит ском при ро
дом гра да у којем у тој епо хи уз Русе и 
Укра јин це живе и Тур ци, Тата ри, Јевре ји, 
Руму ни, Грци, Буга ри, Срби, Албан ци, Ита
ли ја ни, Поља ци и Мол дав ци. У маси при
сут них издва ја се висок и мар кан тан пла во
о ки мушка рац, губер на тор Ново ру си је и 
први важан поли тич ки лидер гра да Оде се 
који је био Рус. Звао се Миха ил Семјо но вич 
Ворон цов. Он није био било ко: иста као се 
у рату про тив Напо ле о на, а Тол стој га име
ном поми ње у „ХаџиМура ту“. Тако ђе, успео 
се оже ни ти изу зет но зани мљи вом дамом, 
Ели за ве том Бра ниц ком, зва ном Лиза, 
Потем ки но вом пра не ћа ки њом. Лизи на мај
ка, гро фи ца Алек сан дра Бра ниц ка, држа ла 
је Потем ки на за руку у самрт ним часо ви ма, 
док је овај губио сво ју послед њу бит ку са 
упа лом плу ћа. 

Лиза Бра ниц ка, после сту па ња у брак 
– гро фи ца Лиза Ворон цо ва, упи са ће 
се у Оде су и у исто ри ју руске књи жев

но сти због крат ке, али стра стве не афе ре са 
нај ве ћим руским песни ком свих вре ме на: 
Алек сан дром Сер ге је ви чем Пушки ном. 
Песник је у Оде си у некој врсти про гон ства, 
али је вели ка зве зда. Гро фи ца Ворон цо ва и 
ина че је била скло на фле р ту. У кла си којој 
су при па да ли гроф и гро фи ца Ворон цов, 
пре љуб се није сма трао наро чи то зазор
ним, ако би се пошто ва ла пра ви ла дис кре
ци је. Пушкин је, међу тим, што у куло а ри ма, 
што у подру гљи вим сти хо ви ма, исме вао 
гро фа Ворон цо ва који је, да ствар буде 
гора, прак тич но био његов прет по ста вље
ни, пошто је, пре ма царе вој наред би, 
Пушкин фор мал но био држав ни слу жбе ник. 
Ворон цов је на неко ли ко начи на поку ша вао 

Кад у послед њој деце ни ји 
осам на е стог века, у јед

ном у низу рускотур ских 
рато ва, Ката ри на Вели ка 
при по ји тај део све та све 
већој Руској царе ви ни, на 
сце ну сту па „осни вач гра
да“, човек који се родио у 

Напу љу као син тамо шњег 
шпан ског кон зу ла и њего
ве жене, ирске плем ки ње. 

Јун је месец 1749, дечак се 
рађа под име ном Хосе 

Паскал Домин го де Рибас 
и Бојонс. У земљи у којој 
ће се упи са ти у исто ри ји 

оста ће запам ћен као Осип 
Миха и ло вич Дери бас

Спо ме ник цари ци Ката ри ни II
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да се реши Пушки на, а то му је напо слет ку 
и пошло за руком у запле ту са нео бич но 
бизар ним, ско ро би се могло рећи, библиј
скокаф ки јан ским окви ром. Наи ме, на Оде
су се у јед ном тре нут ку обру ши ла наје зда 
– ска ка ва ца! Обра чун с непри ја те љем под
ра зу ме вао је да га се нај пре боље упо зна, 
па је Ворон цев одлу чио да поша ље гру пу 
слу жбе ни ка по сели ма у око ли ни Оде се да 
по лива да ма и трав ња ци ма бро је ска ка ви
чи ја јаја. Такву зада ћу је доде лио и јед ном 
Пушки ну! За ово га је то било одвећ пони жа
ва ју ће, па је под нио остав ку на држав ну 
слу жбу. После тога, цар је одлу чио да из 
оде ског егзи ла песни ка поша ље на дру го 
место. Ворон цев је био задо во љан, а 
Пушкин је сво ју роман су са Лизом „шифро
вао“ у Оње ги нов однос са Татја ном Лари
ном.

После „ере Ворон це ва“, за вре ме 
Крим ског рата дола зи до још јед не 
фазе стаг на ци је у раз во ју гра да. 

Ипак, одмах након што је Крим ски рат завр
шен, важност Оде се поно во дола зи до 
изра жа ја. Град се додат но потвр ђу је као 
кључ на лука за извоз жита. Пери од дру ге 
поло ви не девет на е стог века је тако ђе и 
пери од пора ста важно сти јевреј ског еле
мен та у Оде си. Кра јем девет на е стог сто ле
ћа, про це нат Јевре ја у гра ду се пењао и до 
37 посто. У послед њим деце ни ја ма девет
на е стог века, Оде са се желе зни цом пове зу
је са Кије вом, Хар ко вом и Јаши јем. Кад је 
реч о „јевреј ској Оде си“ с кра ја девет на е
стог и почет ка два де се тог века, три пара
диг ма тич не фигу ре су Лав Троц ки, један од 
првих нобе ло ва ца из сфе ре меди ци не – 
Иља Иљич Меч ни ков те наро чи то Вла ди
мир Јев ге ње вич Жабо тин ски: акти ви ста, 
вој ник, цио ни ста, писац, један од нај зна чај
ни јих људи за ства ра ње Изра е ла, можда и 
нај у ти цај ни ји мисли лац за изра ел ску поли
ти ку данас, лич ност по којој је у Изра е лу 
име но ва но нај ви ше ули ца, трго ва и пар ко
ва (чак педе сет и седам) што га чини нај ви
ше „офи ци јел но коме мо ри ра ном“ осо бом у 
исто ри ји јевреј ске држа ве. Његов живот је 
био фасци нан тан, а у кон тек сту „духа вре
ме на“ у Оде си, посве је неза о би ла зан 
његов роман „Пет“. Жабо тин ски је роман 
напи сао на руском јези ку 1935, а прво изда
ње је штам па но и обја вље но наред не годи

не у Пари зу. Роман је током четр де се тих 
годи на пре ве ден на хебреј ски и у Изра е лу 
се дожи вља ва као кла сик. (Ина че, Жабо
тин ски је неза о би ла зан у савре ме ној изра
ел ској књи жев но сти и као књи жев ни пре во
ди лац: он је први човек који је на хебреј ски 
пре вео песме Едга ра Ала на Поа „Гавран“ и 
„Ана бел Ли“ као и дело ве Дан те о ве „Божан
стве не коме ди је). Овај роман, међу тим, у 
остат ку све та био је доско ро прак тич но пот
пу но непо знат. Први пре вод на енгле ски 
поти че из 2005. и први је пре вод на неки 
запад ни језик уоп ште. (Не посто ји пре вод 
на срп ски, мада је зани мљи во ноти ра ти да 
су про шле годи не на срп ском обја вље ни 
„Поли тич ки спи си“ Жабо тин ског, у пре во ду 
Пер ка Мато ви ћа и изда њу бео град ског 
Цен тра за наци о нал ну поли ти ку.) Заплет 
рома на је више сло јан и ком плек сан, али у 
њего вом сре ди шту се нала зи гру па успе
шних русо фон ских Јевре ја из Оде се, одно
сно поро ди ца Мил гром уз неко ли ци ну поје
ди на ца с њом пове за них. Под на слов је 
довољ но речит сам по себи: „Роман о живо
ту Јевре ја у Оде си на пре ла зу сто ле ћа“. 

Кључ ни дога ђај у јевреј ској исто ри ји Оде
се је погр ом из 1905. годи не, кад су Руси, 
Укра јин ци и Грци поби ли више сто ти не 
Јевре ја и спа ли ли више хиља да јевреј ских 
кућа и рад њи. Овај погром је убр зао и пове
ћао јевреј ску еми гра ци ју из источ не Евро пе 
ка Аме ри ци. Међу пре жи ве ли ма из погр о ма 
који ма је овај ипак непо врат но про ме нио 
живот био је и мла ди брач ни пар Цимер
ман, Зиг ман и Ана. У годи ни погр о ма њему 
је било три де сет, а њој два де сет и шест 
годи на. Као и хиља де дру гих, одлу чу ју се 
за одла зак. Неду го након што су сти гли у 
Аме ри ку, доби ће сина коме ће дати име 
Абрам. Сам Абрам пак, кад као два де сет
де ве то го ди шњак доби је сина, поне што 
типич но му неће дати неко ста рин ско 
јевреј ско име. Његов син зва ће се Роберт, 
Роберт Цимер ман, а сла ву ће му од Мине
со те све до Оде се про не ти име Боб Дилан. 

Није погр ом једи ни исто риј ски дога ђај из 
1905. у Оде си запам ћен до дана шњег дана. 
Побу на мор на ра на крста ри ци Потем кин, 
умет нич ки ове ко ве че на у фил му Сер ге ја 
Ејзен штај на из 1925, поста ће и оста ће ката
лог амблем ских и неза бо рав них при зо ра 
Оде се, а сце на са дечи јим коли ци ма на 

сте пе ни шту уре за ће се у исто ри ју кине ма
то гра фи је као јед на од нај у ти цај ни јих икад. 
Након што га је први пут видео, Чар ли 
Чаплин је „Крста ри цу Потем кин“ про гла сио 
нај бо љим фил мом свих вре ме на.

Поче так Првог свет ског рата над Оде су 
нано си нове црне обла ке. Осман ска мор на
ри ца у окто бру 1914. врши жесток напад на 
мор на ри цу цар ске Руси је и одно си лаку 
побе ду. Бит ка код Оде се Руси ма је нане ла 
вели ке и тешке губит ке, док Тур ци губи та
ка, па ни мате ри јал не ште те прак тич но 
нису ни има ли. Након Окто бар ске рево лу
ци је, Оде са је у наред них пет годи на у рат
ном хао су. Наиз ме ни це су је кон тро ли са ли 
бољ ше ви ци, вој ска оду ми ру ће АустроУга
р ске, арми је Фран цу ске и Грч ке те Бела 
гар да, да би напо слет ку ипак три јум фо ва ла 
Црве на арми ја. Неза бо рав но лите рар но 
све до чан ство о овим бор ба ма оста вио је у 
сво јој „Црве ној коњи ци“ један од нај ве ћих 
руских писа ца два де се тог века, рође ни 
Оде ша нин (Оде сли ја?) Исак Ема ну и ло вич 
Бабељ, аутор под јед на ко упе ча тљи вих, но 
у одно су на „Црве ну коњи цу“ сен ти мен тал
ноиди лич них „Оде ских при ча“. 

У око две деце ни је изме ђу два свет ска 
рата, Оде са се из цар ског гра да 
тран сфор ми са ла у совјет ски. Ста ра 

име на ули ца про ме ње на су, а новим име
ни ма ода на је почаст херо ји ма рево лу ци је 
и гра ђан ског рата. Посмрт ни оста ци гро фа 
и гро фи це Ворон цев су екс ху ми ра ни из 
Цркве Све тог Пре о бра же ња и пре ме ште
ни на локал но гро бље. Црква је затим сру
ше на, а каме ње од кога је била изгра ђе на 
је иско ри ште но за град њу шко ле. 

Ипак, једва да је било вре ме на да се та 
тран сфор ма ци ја коли котоли ко довр ши, а 
већ је почи њао Дру ги свет ски рат. Као 
стра те шки важан град, Оде са је од самог 
почет ка била изло же на ави он ском бом
бар до ва њу Немач ке и њених саве зни ка. 
Град се уско ро нашао под опса дом. Црве
на арми ја га је одсуд но бра ни ла, а део 
ста нов ни штва је посте пе но ева ку и сан. Кад 
сре ди ном окто бра 1941. бива јасно да ће 
непри ја тељ пот пу но одсе ћи Оде су, Црве на 
арми ја се стра те шки повла чи. Био је 
шесна е сти дан десе тог месе ца кад је 
Совјет ска вој ска напу сти ла град, а оку пи
ра ле су га румун ске тру пе, по прет ход ном 

Оно што је некад зна чи
ла Оде са оста ви ло је 
тра го ве широм све та, 

све до њујор шке Мале 
Оде се одно сно Брај тон 
Бича. Пушкин је некоћ 

твр дио да у Оде си 
мири ше Евро па (Оде са 
је физич ки бли жа Бечу 
и Ати ни, него Москви и 

Петро гра ду), а Чарлс 
Кинг пише да у Брај тон 

Бичи мири ше Оде са

Потем ки но ве сте пе ни це
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дого во ру са наци стич ком Немач ком. До 
кра ја оку па ци је, Руму ни ће кон тро ли са ти 
Оде су која је тако била једи ни совјет ски 
оку пи ра ни вели ки град којим нису упра
вља ли Нем ци. 

По послед њем совјет ском попи су из 
вре ме на пре Дру гог свет ског рата 
одр жа ном 1926, у Оде си је живе ло 

433.000 ста нов ни ка, од чега 158.000 Јевре
ја. Пет на ест годи на касни је, међу тим, 
Јевре ја је, по про це на ма, било чак 233.000, 
пошто су се прет ход них месе ци и годи на у 
град сли ле и број не избе гли це. Део Јевре ја 
је ева ку и сан док је опса да тра ја ла, а кад 
Руму ни ула зе у Оде су, про це њу је се да је у 
њој живе ло оста ло око 350.000 ста нов ни ка, 
од чега је било изме ђу 80 и 90 хиља да 
Јевре ја. 

И мада углав ном нису пали под власт 
Нем ци ма, суд би на Јевре ја који су оста ли у 
Оде си била је прак тич но јед на ко мрач на 
као и она њихо вих суна род ни ка у дру гим 
дело ви ма источ не Евро пе који су били оку
пи ра ни. Тих девет сто ти на и седам дана до 
поврат ка Црве не арми је за њих су били 
гори од пакла. Румун ски оку па то ри су дота
да шњу ули цу Кар ла Марк са про зва ли 
Хитле ро вом, док је доско ра шња Јевреј ска 
поста ла Мусо ли ни је ва. Њихов трет ман 
Јевре ја био је посве у скла ду са овим адми
ни стра тив ним интер вен ци ја ма. Црве на 
арми ја је три јум фал но осло бо ди ла Оде су 
10. апри ла 1944. У гра ду је тада (пре)живе
ло мање од педе сет, тач ни је четр де сет 
осам Јевре ја. 

Неки су успе ли да се спа се бегом, поне
кад уз помоћ локал ног ста нов ни штва. Спо
ме ник жртва ма холо ка у ста у Оде си ода је 
тако ђе почаст и за деве де се то ро „пра вед
ни ка“, углав ном Укра ји на ца, који су ризи ко
ва ли соп стве не живо те спа са ва ју ћи Јевре
је. 

После рат на Оде са ника да није до кра ја 
вра ти ла ста ру умет нич ко  космо по лит ску 
атмос фе ру, али се са избе гли ца ма из Оде
се који су се раз ли ли по целом СССРу – 
све до Ташкен та – дух Оде се уре зао у 
умет нич ку про дук ци ју и инду стри ју заба ве 
Совјет ског Саве за. Неко је згод но рекао да 
је Оде са за СССР у сим бо лич ком сми слу 
била оно што је за САД била дел та Миси
си пи ја. 

У годи на ма након Дру гог свет ског рата, 
Оде су у СССРу одре ђу је и оре ол гра да 
херо ја. Прва чети ри гра да која су доби ла ту 
титу лу били су Лењин град, Сер ва сто пољ, 
Ста љин град и – Оде са. Град је добио и 
нове херо је, при ме ра ради Људ ми лу 
Павли чен ко, девој ку баде ма стих очи ју, нај
смр то но сни ју снај пе рист ки њу у исто ри ји 
чове чан ства за коју је доку мен то ва но да је 
уби ла три сто ти не и девет непри ја тељ ских 
вој ни ка. Кад је рат почео, Људ ми ла је има
ла два де сет и пет годи на. Само током опса
де Оде се, изме ђу авгу ста и окто бра 1941, 
уби ла је сто ти ну осам де сет и седам непри
ја те ља. Вуди Гатри је о њој напи сао песму 
под насло вом „МиссПавлицхенко“. 

Два де се так годи на након сни ма ња свог 
нај по зна ти јег фил ма, Ејзен штајн се у сво јој 
мемо ар ској књи зи питао шта се деси ло са 
сто ти на ма ста ти ста из Оде се који се поја
вљу ју у „Крста ри ци Потем кин“. Нарав но, 
јед на суд би на га је нај ви ше инте ре со ва ла, 
суд би на дете та из оних коли ца, за које није 
знао ни да ли је било дечак или девој чи ца. 
Шта је с њим или њом, питао се вели ки 
режи сер, је ли уче ство вао у одбра ни Оде
се, је ли била међу избе гли ца ма, је ли се 
радо ва ла осло бо ди о ци ма из Црве не арми
је или пак лежи у некој масов ној гроб ни ци? 
Пита ња оста ју без одго во ра, а непо зна то 
дете бива један од сим бо ла суд би не овог 
гра да. 

И у Совјет ском саве зу Оде са је била 
тури стич ки цен тар. Рас па дом Источ ног 
бло ка, падом Бер лин ског зида, раз дру жи
ва њем СССРа и ства ра њем неза ви сне 
Укра ји не, број стра них тури ста у Оде си 
расте. До пре неко ли ко месе ци, епи цен тар 
њихо вог инте ре са била је Дери ба сов ска ја, 
ули ца, како каже хро ни чар, „пре пу на хип
стер ских кафи ћа, наци о нал них ресто ра на, 
посла сти чар ни ца, ирских пабо ва и McDo
nald so vih fast fud dži ni ca“. Обли жњи град ски 
парк, међу тим, дичи се спо ме ни ци ма који 
под се ћа ју на совјет ски пери од. Један је 
пра зна сто ли ца, а дру ги је ста туа дебељ ка 
на клу пи. Прва чува успо ме ну на Оста па 
Бен де ра, чуве ног књи жев ног јуна ка оде
слиј ског тем пе ра мен та, док дру га под се ћа 
на ствар ну лич ност, Лео ни да Уте со ва, 
рође ног Оде сли ју и ваљ да нај ве ћег и нај по
пу лар ни јег изво ђа ча попу лар не музи ке у 

Совјет ском Саве зу, пева ча кога је волео и 
Ста љин. 

Оно што је некад зна чи ла Оде са оста ви
ло је тра го ве широм све та, све до њујор шке 
Мале Оде се одно сно Брај тон Бича. Пушкин 
је некоћ твр дио да у Оде си мири ше Евро па 
(Оде са је физич ки бли жа Бечу и Ати ни, 
него Москви и Петро гра ду), а Чарлс Кинг 
пише да у Брај тон Бичи мири ше Оде са. 

А пра ва Оде са је у послед ње три деце
ни је про ла зи ла кроз још јед ну тран
сфор ма ци ју постав ши нај ва жни ја 

пут нич ка лука нове држа ве – Укра ји не. 
Локал не вла сти с почет ка два де сет и првог 
века откри ва ју да се ностал ги ја добро про
да је. Ипак, на зва нич ном нивоу, уџбе ни ци 
исто ри је су, као и дру где, про па ги ра ли 
„вигов ску пара диг му“ о току вре ме на који је 
при род но водио до укра јин ске Оде се. Тако 
је то у сво јој поми ња ној књи зи отпри ли ке 
опи сао Чарлс Кинг, про фе сор чуве ног аме
рич ког Џорџ та ун уни вер зи те та пре рав но 
десет годи на, дода ју ћи да се у Оде си одр
жао тра ди ци о нал ни дух отпо ра те да тамо
шње русо фо но ста нов ни штво „пре фе ри ра 
да наста ви кори сти ти свој вла сти ти матер
њи језик уме сто да учи зва нич ни укра јин
ски“. За Оде су је карак те ри сти чан иди ом 
који се коло кви јал но крсти као оде си јан ски, 
што би био гра ма тич ки руски, са доста 
укра јин ских рије чи, јидиш инто на ци јом и 
ганг стер ским шатро вач ким фра за ма. Иако 
су још од кра ја седам де се тих Укра јин ци 
били нај број ни ја етнич ка гру па, више од 
пола тих Укра ји на ца се у сва ко днев ном 
живо ту доми нант но слу жи ло руским јези
ком, што је важи ло и за гото во све пре о ста
ле Јевре је. Иако дале ко од ста ре мул ти ет
нич но сти, у Оде си и даље оста ју број не 
зајед ни це Мол да ва ца, Буга ра, Бело ру са и 
дру гих етнич ких ску пи на. 

Послед ње речи Кин го вој књи зи су  
„пороч ни шарм Оде се“. Оне су пома ло и 
кон тра пункт лајт мо ти ву целе књи ге о гра ду 
чије посто ја ње једва да пре ба цу је два дуга 
људ ска живо та, а већ је толи ко пута про ла
зио кроз несре ће и ката стро фе. Усред 
атмос фе ре још јед не такве ката стро фе, 
читам поно во Кин го ву књи гу при зи ва ју ћи 
мирис багре ма и топли ну сла ног зра ка 
тамо где багрем цве та. 

(Око мага зин, 30. март 2022.)

Кључ ни дога ђај у јевреј ској исто ри ји Оде се је погр ом из 1905. 
годи не, кад су Руси, Укра јин ци и Грци поби ли више сто ти не 
Јевре ја и спа ли ли више хиља да јевреј ских кућа и рад њи. Овај 
погром је убр зао и пове ћао јевреј ску еми гра ци ју из источ не 
Евро пе ка Аме ри ци. Међу пре жи ве ли ма из погр о ма који ма је 
овај ипак непо врат но про ме нио живот био је и мла ди брач ни 
пар Цимер ман, Зиг ман и Ана. У годи ни погр о ма њему је било 
три де сет, а њој два де сет и шест годи на. Као и хиља де дру гих, 
одлу чу ју се за одла зак. Неду го након што су сти гли у Аме ри
ку, доби ће сина коме ће дати име Абрам. Сам Абрам пак, кад 
као два де сет де ве то го ди шњак доби је сина, поне што типич но 
му неће дати неко ста рин ско јевреј ско име. Његов син зва ће 
се Роберт, Роберт Цимер ман, а сла ву ће му од Мине со те све 
до Оде се про не ти име Боб Дилан
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ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ПЕКАРСКИХ ПЕЋИ

Мачванска Митровица, Милована Глишића 4
Тел: 650002, 650118

Срдачне честитке
поводом новогодишњих
и божићних празника

СТАРА ПАЗОВА
Па ке ти ћи за де цу
из хра ни тељ ских по ро ди ца

За де цу из хра ни тељ ских 
по ро ди ца,  де цу под ста ра тељ
ством и за де цу у уста но ва ма 
со ци јал не за шти те у пе так, 23. 
де цем бра  је Клу бу за днев ни 
бо ра вак у ста ро па зо вач ком пар
ку ор га ни зо ва на је по де ла па ке
ти ћа. Ма ли ша ни се ра ду ју сва
ком по кло ну и Де да Мра зу, за 
ко га увек спре ме не ку пе сми цу, 
што је њи хов из раз за хвал но
сти. Че тр де се то ро де це уз ра ста 
до 11 го ди на је до би ло но во го
ди шње па ке ти ће, а за 85 ста ри
јих су обез бе ђе ни џе пар ци.

По де лу по кло на је ор га ни зо
вао Цен тар за со ци јал ни рад уз 
по др шку Оп шти не Ста ра Па зо
ва.  При сут не су овом при ли ком 

по здра ви ле и пред сто је ће пра
зни ке че сти та ле На та ша Ми лић 
Ми лаш, по моћ ни ца пред сед ни
ка Оп шти не Ста ра Па зо ва и  
Ра да Жу гић, ди рек тор ка по ме
ну те уста но ве.

На кон две го ди не па у зе, по но
во је за ову при ли ку при ре ђен 
про грам.  По зо ри ште „Са ња ли
ште“ из Бе о гра да је од и гра ло 
пред ста ву Бу нар но во го ди шњих 
же ља и то је оно, че му су се и 
ма ли ша ни и њи хо ви хра ни те љи 
ве о ма об ра до ва ли. Био је ово 
је дан ра до стан дан ко јим Цен
тар за со ци јал ни рад за јед но са 
хра ни тељ ским по ро ди ци ма 
за вр ша ва ову го ди ну.

З. К.

ГРАД СКИ ТРГ РУ МА

„Мо то Мра зе ви“ ве ли ког ср ца
Рум ски бај ке ри су и ове го

ди не по ка за ли да има ју ве ли
ко ср це и тра ди ци о нал но, по 
12. пут су  ор га ни зо ва ли „Мо
то Мра зе ве“ 24. де цем бра на 
Град ском тр гу. Они увек пр во 
иду у Днев ни бо ра вак за де цу 
и мла де са смет ња ма у раз
во ју, а ове го ди не су за све 
ко ри сни ке до не ли укуп но 94 
но во го ди шња па ке ти ћа. По
сле дру же ња са ко ри сни ци ма 
Днев ног бо рав ка, оба ве зан је 
де фи ле „Мо то Мра зе ва“ кроз 
град ске ули це и оку пља ње на 
Град ском тр гу. Чи ни се да је 
ово го ди шња ма ни фе ста ци ја 
би ла и нај број ни ја. 

– На Град ском тр гу се дру
жи мо са свим ма ли ша ни ма 
ко ји су до шли, по де ли мо им 
слат ки ше, а они се сли ка ју са 
„Мо то Мра зе ви ма“. Ове го ди
не су нам по мо гли и број ни 
пред у зет ни ци и та ко по ка
за ли да по др жа ва ју оно што 
ра ди мо на по љу ових ху ма
ни тар них ак тив но сти, ка же 
Ла ра Ди вић.

Де јан Ра до вић ис ти че да 
је до ста бај ке ра до шло из 
дру гих гра до ва, као што су 

Но ви Сад, Бе о град, Зре ња
нин,  Жа баљ, Ша бац, Ин ђи ја 
и Срем ска Ми тро ви ца. 

– То су на ши дру го ви ко ји 
нас по др жа ва ју. По ред по
де ле па ке ти ћа, и ове го ди не 
има мо и ху ма ни тар ну ак ци
ју, а при ку пља мо но вац за 
ле че ње на шег су гра ђа ни на 
Ла за ра Чо ли ћа. Ор га ни зу је

мо ху ма ни тар ну мо то жур ку 
у Ло вач ком до му, ка же Де јан 
Ра до вић.

У Ло вач ком до му би ће ор
га ни зо ва но дру же ње уз свир
ку три рок бен да. Улаз и хра на 
су бес плат ни, а сав при ход од 
про да је пи ћа би ће до ни ран 
Ла за ру Чо ли ћу за ле че ње. 

– По зи ва мо да то ви ше љу

ди до ђе на ову жур ку, јер ће
мо та ко при ку пи ти ви ше нов
ца за по моћ Ла за ру, ис ти че 
Де јан.

Рум ски бај ке ри ка жу и да 
ће на по кон има ти свој про
стор за оку пља ње и рад, бу
ду ћи да им је упра во про стор 
Ло вач ког до ма обе ћан на ко
ри шће ње. С. Џа ку ла

Мо то Мра зе ви у Днев ном бо рав ку
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ЕВРОП СКО ПР ВЕН СТВО
У ФИТ КИ ДУ

Митровчанке 
овенчане бронзом

У ма ђар ском гра ду Нагyка низс не дав но 
је одр жа но Европ ско пр вен ство у фит ки ду, 
на ком су бо је Ср би је бра ни ле три Ми тров
чан ке: Зо ра на Сла дек (21) Бо ри сла ва Ђу
кић (18) и Инес Ђор ђе вић (10) из  Фит нес 
и гим на стич ког клу ба „Стар СМ“. Са так ми
че ња су се вра ти ле овен ча не са два тре
ћа и јед ним че твр тим ме стом, што је пре ма 
ре чи ма њи хо вог тре не ра Сло бо да на Је
вре мо ви ћа из у зе тан успех, бу ду ћи да је на 
так ми че њу уче ство ва ло ви ше од 200 так
ми чар ки из де вет европ ских зе ма ља.

– На кон па у зе од пет го ди на, про у зро ко
ва них ко ро ном али и због не до стат ка фи
нан сиј ских сред ста ва, по но во смо се на
шли на пре сти жном так ми че њу и вра ти ли 
се са две брон за не ме да ље, ко је су осво
ји ле Инес Ђор ђе вић у II и Бо ри сла ва Ђу
кић у ју ни ор ској ка те го ри ји. Зо ра на Сла дек, 
се ни ор ка, оти шла је бо ле сна на так ми че ње 
и ус пе ла да за у зме ви со ко че твр то ме сто – 
ка же Сло бо дан Је вре мо вић и до да је да су 
на ово пр вен ство ус пе ли да оду за хва љу
ју ћи ка блов ском опе ра те ру СББ, ко ји је по
крио све тро шко ве пу та, бо рав ка и опре ме, 
ма ле, али фан та стич не ре пре зен та ци је.

Ина че, овај клуб је осно ван 2011. го ди
не и ње го ве пред став ни це су уче ство ва ле 
на пет европ ских так ми че ња са ко јих су до
не ле де сет ме да ља. Пре ма ре чи ма Је вре
мо ви ћа до сад су све тро шко ве бо рав ка и 
пу та са ми сно си ли, та ко да су на сту па ле у 
раз ли чи тој опре ми, сва ка у нај бо љој ко ју је 
има ла. 

 – На ши по че ци под се ћа ју на по је ди не 
сце не из фил ма „Мон те ви део“ и ова по
др шка је не про це њи ва. Бу ду ћи да у клу
бу тре ни ра до ста та лен то ва них де вој чи ца 
овај успех ће им да ти мо ти ва ци ју да ра де 
још бо ље – за кљу чу је Је вре мо вић.

СТО НИ ТЕ НИС
Јо ва но ви ћу
две ме да ље на 
тур ни ру у Оси је ку

На сто но те ни ском тур ни ру у Оси је ку ко ји 
је одр жан по чет ком про шле не де ље, тре
нер, играч и ве те ран срем ско ми тро вач ког 
клу ба „Срем спин” Жи ван Јо ва но вић на ста
вио је низ до брих ве те ран ских ре зул та та и 
осво јио брон зу у по је ди нач ној кон ку рен ци ји 
и зла то у ду блу са до ско ра шњим клуп ским 
са и гра чем Ра до ји цом Гла мо ча ком.

КО ШАР КА ШКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА ПИ О НИР КЕ

„Сре ми це“ пр ве без по ра за
ЖКК „Но во сад ска ЖКА”Но ви Сад – ЖКК „Срем“ 

Срем ска Ми тро ви ца 32:52. (11:15,10:13, 6:10, 5:14)  

У утак ми ци 8. ко ла Ква ли тет не ли ге 
Вој во ди не за пи о нир ке уз ра ста до 15 го
ди на, ЖКК „Срем“ је на го сто ва њу у Но
вом Са ду у су бо ту, 4. де цем бра 2022. 
го ди не убе дљи во по бе дио до ма ћу еки
пу „Но во сад ска ЖКА“. Ми тров чан ке су  
то ком це лог ме ча у ха ли „Спенс“ би ле 
у вођ ству. Ка ко је утак ми ца од ми ца ла, 
го шће су уве ћа ва ле раз ли ку и ру тин ски 
меч при ве ле кра ју у сво ју ко рист. „Срем“ 
има свих шест по бе да и иде на па у зу као 

је ди на не по ра же на еки па.
За еки пу из Срем ске Ми тро ви це у 

овом ме чу су  су игра ле: Ни ко ли на По по
вић, Ања Бој ко вић, Ду ња Бран ко вић, Ан
ге ла Ла ди нек, Ми ла Цвет ко вић, Те о до ра 
Ми ло ше вић, Ири на Ан дри ја ше вић, Ла на 
Ву че тић, Ми ла Ро дић, Ха на Ба ле но вић, 
Лу на Ба ле но вић, и Бра ни сла ва Па вло
вић. На клу пи је био тре нер Ни ко ла Ми
ло ше вић, ко ји је и овог пу та пру жио шан
су свим игра чи ца ма.

ХАЛА „ПИНКИ“

По чео тра ди ци о нал ни 
тур нир у ма лом фуд ба лу

У По слов но спорт ском цен ту „Пин
ки” у Срем ској Ми тро ви ци у пе так, 23. 
де цем бра по чео је тра ди ци о нал ни 34. 
ме ђу на род ни „Me tal fer Steel Mill” тур
нир у ма лом фуд ба лу. Ово го ди шњи 

тур нир оку пио је ви ше од 60 еки па ко
је ће се у свим уз ра сним ка те го ри ја ма 
над ме та ти за на град ни фонд од 750 
000 ди на ра. У то ку су так ми че ња еки па 
по гру па ма.

Пи о нир ке „Сре ма“ са тре не ром Ни ко лом Ми ло ше ви ћем

Де таљ са 34. срем ско ми тро вач ког тур ни ра
у ма лом фуд ба лу, (Фо то Мој град Срем ска Ми тро ви ца)
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ЛСК И ЛСКОВЦИ: ОТРГ НУ ТО ОД ЗАБО РА ВА – ПРЕ ДРАГ ПЕЈО ВИЋ 

Непо но вљи ва тех ни ка 
и шарм Пре дра га Пејо ви ћа

Знал ци фуд ба ла кажу, био је суви тале нат, физич ки довољ но сна жан, знао је да 
гра ди игру, имао је пре ци зан шут, украт ко, био је ком пле тан играч. Шар ман тан и на 
тере ну и ван њега Пејо вић је знао да буде и оштар, поне кад, како сам каже и без о бра
зан, али поред набро ја ног, имао је у игри нешто што га је чини ло дру га чи јим, нешто 
од маги је какву је имао Дејан Сави ће вић. Сви који су га гле да ли зна ју, да ово није 
пре те ри ва ње

За Четво шор це је био Бели. Касни је 
су га зва ли Пеђа, Пеја ... Пре драг 
Пејо вић (53) је од оних ЛСКових 

игра ча који није оди грао мно го утак ми ца 
на тере ну код ста ре шко ле, у цен тру 
Лаћар ка, али који је остао запам ћен као 
један од нај та лен то ва ни јих лаћа рач ких 
фуд ба ле ра свих гене ра ци ја. Знал ци 
фуд ба ла кажу, био је суви тале нат, 
физич ки довољ но сна жан, знао је да гра
ди игру, имао је пре ци зан шут, украт ко 
био је ком пле тан играч. Шар ман тан и на 
тере ну и ван њега Пејо вић је знао да 
буде и оштар, поне кад, како сам каже и 
без о бра зан, али поред набро ја ног, имао 
је у игри нешто што га је чини ло дру га чи
јим, нешто од маги је какву је имао Дејан 
Сави ће вић. Сви који су га гле да ли зна ју, 
да ово није пре те ри ва ње. Његов нај ве ћи 
усуд, међу тим, биле су повре де. Оне су 
га пра ти ле током целе кари је ре и оста ви
ле трај ни печат, не на саму игру и играч
ки допри нос на тере ну, коли ко на доме те 
и фуд бал ске виси не које је могао досе
ћи. Играо је полут ку у кла сич ној ЛСКовој 
постав ци, али како је рекао његов нека
да шњи саи грач Божа Вуко лић, где год да 
си га ста вио, он је био добар.

Рођен у поро ди ци у којој је спорт био 
ваздух који се дише, Бели Пејо вић је као 
дете хтео да се бави руко ме том. Отац 
Милан и мама Милан ка били су настав
ни ци физич ког у тада шњој митро вач кој 
„Назо ро вој“ шко ли (данас шко ла „Све ти 
Сава“, прим. аут.), а руко мет је био тада 
вео ма попу ла ран у Лаћар ку. Милан Мики 
Пејо вић је био добар руко ме таш у злат
ној гене ра ци ји Лаћа ра ца у којој су неиз
бри сив траг оста ви ли Иви ца Каро глан, 
Васа Козе љац, Зла тен ко Милин ко вић 
Ате и мно ги дру ги ...  

– Ја сам волео да играм руко мет, али 
тата ми није дао. Рекао ми је да ћу ја све 
што је он пости гао у руко ме ту уни шти ти, 
као. Није волео да играм. А ја сам целу 
Вој во ди ну оби грао са њима, зва ли су ме 
маско том, мени је било при род но да 
играм руко мет. У фуд бал ску при чу ме је 
увео Сини ша Нин ко вић. Сећам се да сам 
први тре нинг у пио ни ри ма одра дио тако 
што сам пре ско чио огра ду на ЛСКовом 
игра ли шту и директ но упао на терен. 
Били су тамо Милан Бабић, Горан Нин
ко вић, Крстић ... Ту полу се зо ну смо оди
гра ли фан та стич но, све смо живо побе
ди ли и били смо прва ци те лиге. Побе ђи
ва ли смо еки пе из Шида, Ста ре Пазо ве и 
игра ли смо реви јал но фина ле са репре

– Ја нисам дуго играо у ЛСКу. Ипак, 
почео сам и завр шио играч ку кари је ру 
Лаћар ку. У ЛСКу је било јако лепо кад 
сам почи њао, сви су били рас по ло же ни, 
били су насме ја ни. Ти ста ри ји игра чи су 
се јако лепо дру жи ли. Ја сам тада био 
кли нац, али нико никад ружне речи није 
рекао мла ђим игра чи ма. Вла да Мал ба
шић је био игра чи на свет ска, али је био 
човек добар, мекан к’о памук. Иви ца 
Гом бар је увек био гла дан голо ва ... то је 
било јаче од њега. Вет мић је био пре са

ве стан. Божа Вуко лић је био оштар као 
играч, Мома Дро нић тако ђе, Јови ца 
Поло ви на је био жесток на тере ну, 
пргав шти на, Лале Вуле тић исто ... 
Сећам се утак ми це у шесна е сти ни 
фина ла Купа у Субо ти ци са „Спар та
ком“. То је био огро ман успех за ЛСК. 
Сећам се те атмос фе ре, Дра ган Јова но
вић је увек пра вио атмос фе ру. Увек је 
био пре пун ауто бус људи који су ишли 
са нама на утак ми це, то је ствар но било 
пре ле по вре ме.

ЛСК пре и после све га 

ФУД БАЛ СКУ КАРИ ЈЕ РУ ЈЕ ПОЧЕО И ЗАВР ШИО У ЛСКУ: Пре драг Пејо вић
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зен та ци јом пио ни ра Вој во ди не. Вој во ди
на је у ста рој Југо сла ви ји има ла нај ја чу 
пио нир ску шко лу. То је био врху нац, 
међу тим ми смо изгу би ли. Било је 2:2 у 
регу лар ном делу, ја сам у послед њој 
мину ти дао гол за изјед на че ње, али сам 
био једи ни који је про ма шио пенал. Била 
је то чуд на утак ми ца, ми смо пот це ни ли 
про тив ни ка, то су све била нека дечи ца, 
мањи од нас, ми смо се спр да ли са 
њима. Али то тако бива, бог нас казнио, 
и они изјед на че, чак пове ду. И у послед
њој мину ти Милан Бибић ми дода лоп ту 
и ја дам гол и изву чем пена ле. И после 
једи ни про ма шим. Али, добро, што би 
рекао покој ни Сини ша Михај ло вић, ко 
није про ма шио пенал? Само онај ко га 

није шути рао, при ча Бели Пејо вић.  
Када је из пио ни ра пре шао у под мал

дак ЛСКа  тре не ри су били Мили вој 
Покра јац Пино ја и Бра ни слав Кузми нац 
Тутан. 

– Били смо врхун ски тим, на сва кој 
утак ми ци смо дава ли од пет до десет 
голо ва и по гол разли ци били смо нај бо
љи под мла дак у СФРЈ.  Само сам годи ну 
дана играо у под млат ку и одмах сам пре
шао у први тим. Тада је тре нер био Ђока 
Милан ко вић, и он је увек нагла ша вао да 
сам био нај мла ђи играч у првом тиму у 
исто ри ји ЛСКа. Ја то ствар но не знам, 
али знам да сам играо у еки пи која је, по 
мом мишље њу, била нај бо ља еки па ЛСК
а. Гол ман Дра ги ша Панић, Лале Вуле тић 

десни бек, Божа Вуко лић леви бек, Дра
ган Вет мић је био зад њи везни, Боле 
Лаза ре вић цен трал ни, Мома Дро нић 
пред њи што пер, Иви ца Гом бар цен тар
фор, Јови ца Поло ви на, Вла да Мал ба
шић, Горан Ста нић и ја.  Био је ту и Јови
ца Дро бац, Милу тин Дро нић Кеза, Дра ган 
Јова но вић ... То ми је био јако леп пери од 
у живо ту, тада су људи гене рал но лепо 
живе ли. Сви игра чи су били запо сле ни, 
има ли су добре пла те, одла зи ло се при
пре ме. Сећам се да смо ишли у Макар
ска, то ми је био први пут, а то нису ни 
биле кла сич не при пре ме већ лето ва ње за 
игра че са поро ди ца ма. Бошко Нин ко вић 

ПИО НИР СКИ ТИМ ЛСКА 1984. ГОДИНЕ: Сто је Жељ ко Њежић, Горан Балаћ, Сте ва Сла до је вић, Бра нисл ав Жабић, Бран ко 
Крстић, Сте гел Роналд. Чуче Миро слав Дерењ, Милан Бабић, Пре драг Пејо вић, Горан Нин ко вић и Алек сан дар Тадић

– Нисам имао пој ма да ме је Бран ко 
Хер цег Масак пре по ру чио „Кабе лу“. Он 
ми је био тре нер у пио ни ри ма, а касни
је и у првом тиму после повре де коле на 
и тубер ку ло зе коју сам пре ле жао. Кад 
је све то про шло, кад сам се изле чио 
дошао сам у „Срем“, тамо нисам уоп
ште играо, опет због повре де коле на. 
Онда сам се вра тио у ЛСК и тад је 
Масак био тре нер, и ствар но ме је 
човек трпео. Ја сам имао страх због 
коле на, имао сам про те зу и тре ба ло ми 
је дуго да се вра тим, да оја чам ту ногу, 
али никад више се нисам могао вра ти
ти пот пу но, јер коле но је било поки да
но. Ту се ништа није могло. Масак ме је 
нау чио неке ства ри, ствар но не могу да 
кажем. Он је био лига шки играч, опа сно 
добар. Имао је мало незгод ни ју нарав, 
али из ове пер спек ти ве га и раз у мем. 
Он је имао такво фуд бал ско зна ње, 
огром но, а радио је са игра чи ма  који 
нису могли да испра те оно што је он 
зами слио, обја шња ва Бели.

О Маску

Мај сто ри ја Пре дра га Пејо ви ћа
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је све то орга ни зо вао и држао. И људи из 
села су воле ли ЛСК, мно го је људи било 
веза но за клуб. Овај кре чи, овај коси ... Из 
љуба ви су ради ли и пома га ли. Ја чвр сто 
сто јим иза тога да кад је овде фуд бал у 
пита њу посто је само два клу ба, „Срем“, 
па онда ЛСК. Вели ка је тра ге ди ја за 
Митро ви цу да је један „Срем“ сада у нај
ни жем ран гу так ми че ња, каже Пејо вић.

У ЛСКу је био док није оти шао у вој ску, 
1987. годи не. Кад је упи сао факул тет у 
Новом Саду, већ је тре ни рао за ново сад
ски „Кабел“.

– За „Kабел“ сам почео почео да играм 
у про ле ће 1989. годи не. То је тада била 
међу ре пу блич ка лига у којој су игра ли 
клу бо ви из Хрват ске, Босне, Срби је и 
Вој во ди не. Срећ на окол ност је била да је 
„Кабел“ био испо ста ва ФК „Вој во ди на“. То 
су биле игра чи не. Били су ту мом ци из 
омла дин ских пого на „Вој во ди не“ који 
нису могли да про на ђу место у клу бу. 
Мно ги су дола зи ли у „Кабел“ и ту је 
ствар но био жесток рад и жесто ка кон ку
рен ци ја. Био је то озби љан клуб, први пут 
сам тада ишао у каран тин, терен су одр
жа ва ли пер фект но, јед ном реч ју кла са. 

Успео сам да иско ри стим при ли ку која ми 
се пру жи ла. Од ано ни му са за та три 
месе ца про лећ ног дела првен ства постао 
сам прва зве зда тима и нај бо ље оце њен 
играч лиге. Тре нер ми је био Вла да 
Савић. Јако ме је волео, имао сам добру 
сти пен ди ју и са финан сиј ске стра не у 
„Кабе лу“ је било супер. И дру штво је 
било добро, људи су ме при хва ти ли. 
Сећам се утак ми це про тив „Руда ра“ из 
Костол ца, „Рудар“ је тада био дру ги на 
табе ли. Мени је то била прва утак ми ца у 
Новом Саду и није ми било све јед но. 
При ла зи ми еко ном, загр ли ме и каже, 
ако даш гол осво јио си их. И ја дам гол. 
Побе ди ли смо 2:1 и заи ста сам их осво
јио. У „Кабе лу“ сам играо до лета 1991. 
годи не, сећа се Пејо вић. 

Неке неправ де, про пу ште не при ли ке 
или несрећ не окол но сти могу чове ку 
живот да пре о кре ну, а да он у том тре нут
ку тога није ни све стан. Неправ де и про
пу ште не при ли ке које је дожи вео у „Кабе
лу“ Бели Пејо вић је и те како био све стан. 
Тада шњи тре нер „Вој во ди не“ Љуп ко 
Петро вић је редов но дола зио на ста ди он 
„Кабе ла“ и када је видео Пејо ви ћа, тра
жио је од Вла де Сави ћа да Пејо вић пре
ђе у „Вој во ди ну“. Савић је одбио. 

– Сма трао је да још нисам довољ но 
зрео... Шта је ствар но било ја не могу да 
нага ђам. У сва ком слу ча ју, срео сам се 
после тога са Нико лом Вуко слав че ви ћем, 
који је са Иви цом Вуко вим из „Кабе ла“ 
оти шао у „Вој во ди ну“, и он ми је при чао 
да је Љуп ко рекао, хоћу Пејо ви ћа, а Вла
да Савић није дао. То је било вре ме кад 
је „Вој во ди на“ била првак, са Сини шом 
Михај ло ви ћем ... Кад сам то сазнао, 
наљу тио сам се и напу стио сам при пре
ме у хоте лу Елек тро вој во ди не на Фру
шкој гори, каже Пејо вић и дода је да се 

– Нама је једи на играч ка била лоп та. 
Некад је било да ти ни на ули ци ниси 
могао да играш фуд бал, ако ниси знао. 
Ни на ули ци у Четвр том шору. Е, коли ко 
смо про зо ра раз би ли... Кад смо били 
клин ци игра ли смо фуд бал и код мене 
на ћошку и где год је била лепа тра ва. 
Ста виш две цигле и тераш ... Сећам се 

Милан Бабић игра левом ногом, шути
ра ко луд. Мени лева била само за 
пошта па ње. Само сам десном знао. Е, 
нећеш га мај ци, кажем ја сам себи и ја 
лоп ту и удри, удри. Туко сам у зид ујна 
Дари не куће, која је била на ћошку, 
докле год  нисам нау чио, сме је се 
Бели. 

Лева нога Мила на Баби ћа
и ујна Дарин зид

Пре драг Пејо вић из дана када
је играо за ново сад ски „Кабел“

Про тив нич ка одбра на је тешко са њим изла зи ла на крај
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после два дана вра тио, а да га Савић 
није казнио, само је рекао: „’Ајде ...“ 

Након те епи зо де насту пи ле су и прве 
повре де. На утак ми ци про тив „Бече ја“ 
оти шла му је зад ња ложа. 

– Бечеј је тада био одлич на еки па, из 
сезо не у сезо ну су се пели у виши ранг, 
мислим да су касни је дошли и до прве 
лиге. Ми их побе ди мо, и пред сам крај 
утак ми це зад ња ложа ми оде, пре фор си
рао сам се, нисам био спре ман... Опо ра
вио сам се на кра ју сезо не 90/91. Сећам 
се и Куп утак ми це про тив „Врба са“ у 
Врба су. За „Врбас“ је цен тар фо ра играо 
неки Тепав че вић. Пола Прве лиге дошло 
је да га гле да. Деч ко је био добар и знао 
је да га гле да ју, а ја сам тада оди грао 
утак ми цу живо та. 80 мину та ми ништа 
нису могли, не 90 јер сам десет мину та 
пре кра ја добио црве ни кар тон... Чуда сам 
им пра вио. А црве ни кар тон сам добио 
кад ми је један уле тио са две ноге у коле
но. Пао сам, а он се вра ћа назад и ја као 
да га уда рим лак том, али он се измак не и 
про ма шим га. Међу тим, пад не на земљу 
и као јау че. Суди ја је видео да фоли ра и 
виче му „уста ни, уста ни“, и ја, кре тен, на 
очи свих при ђем и уда рим му шамар. И 
доби јем црве ни кар тон. Црно гор ци сви 
ско чи ли на мене ... Елем, сви ти што су 
гле да ли Тепав че ви ћа, после су мене зва
ли. Сећам се сутра дан ују тро дошао 
секре тар шабач ке „Мачве“, и још један у 
Лаћа рак, директ но кући. Мама и ја били 
сами, Мики оти шао на пија цу... Милан ка 
им ску ва ла кафу. И кажу они, тре нер нас 
је поса ло и рекао да се без тебе не вра
ћа мо. А ја већ био у при чи са „Новим 
Садом“, Мора ча и Беква лац су врши ли 
при ти сак на мене. А Шап ча ни су ми дава
ли све што сам тра жио, носи ли су и новац 
са собом и рекли ми да дођем сутра дан у 
Шабац у хотел „Сло бо ду“ да видим какве 
су собе да ли ће ми одго ва ра ти, ако не , 
да ми тра же стан и да упо знам игра че. 
Међу тим, у пола два ноћу зове на фик сни 
теле фон Мио драг Мора ча и каже, ују тро 
да се нацр таш у кан це ла ри ји, немој да те 
ђаво носи, при ча Пејо вић.

ФК „Нови Сад“ је тад ушао у дру гу лигу. 
Како каже Пејо вић, има ли су при чу, поку
пи ли су добре игра че. Пошто је добио 
црве ни кар тон, био је кажњен са са три 
утак ми це неи гра ња. Али, кре ну ле су при
пре ме и све је било одлич но.

– Давао сам голо ве, али како је кре ну ло 
првен ство, тако сам ја све чешће био на 
клу пи и ту поч ну про бле ми са коле ном, 
упа ли ла се тети ва, и муке и муке. Више 

нисам играо него што сам играо. Одра дио 
сам и зим ске при пре ме у Улци њу. Било је 
нас тро ји ца шпи це ва, Пан те лић, Допу ђа и 
ја. Углав ном, игра ли смо у Ваље ву, са 40 
мета ра сам дао гол из сло бод ног уда ра
ца. Био пре кр шај нада мном и Беква лац 
виче Пејо шут ни, Пејо шут ни, а публи ка 
поче ла да се спр да: „Узми Пејо лоп ту“. Ја 
је пук нем у саме рашље, оста ла је у оној 
гво зде ној кон струк ци ји. И како је који сле
де ћи сло бод њак био, публи ка вече: 
„Немој Пејо, немој...“ Сле де ће коло смо 
игра ли про тив „Инђи је“ и ту сам се повре
дио зато што нисам био довољ но загре
јан, а то је на душу тре не ра Беквал ца. 
Први минут и ја се повре дим... Ишао сам 
на Бањи цу, код покој ног др Нешо ви ћа у 
„Зве зду“, сви кажу није ништа поки да но... 
Али били су поки да ни лига мен ти. Нека ко 
се опо ра вим и поч нем да тре ни рам, али 
онда доби јем тубер ку ло зу ... Каме ни ца, 
шест месе ци сам пио леко ве и тек у сеп
тем бру је моја док то ри ца рекла да могу 

да играм. Али, нисам више хтео да играм 
за „Нови Сад“, оти шао сам код Мора че и 
тра жио папи ре. Мора ча ме молио, рекох 
„Нећу више Моки, са Беквал цем више 
нећу да радим, уни штио ме је.“  И то је 
био крај са „Новим Садом“, а Беква лац ни 
јед ном није назвао да пита како сам, при
ча Пејо вић.

У тако рови том ста њу дошао је у „Срем“ 
и како каже еки па је била одлич на. 

– Мени су тре не ри били покој ни Мика 
Патак и Џегер. Чика Раде Ива но вић ми 
каже: „Пејо, само лага но, само лага но, 
опо ра ви се да можеш да одра диш при
пре ме, па да на про ле ће можеш да 
играш“. И ја тако две неде ље трч ка рао по 
тере ну, гле дао како оста ли тре ни ра ју ... 
Ради ли су неку акци ју, неку завр шни цу, и 
ја Џеге ра питам могу ли ја? Ја сам њега 
ина че звао „Капе ло“ а он мене „Деја“. Он 
каже ’ајде, ’ајде и ја се затр чим и пре ска
чем гол ма на и како сам га пре ско чио, 
само сам пао на земљу. Раде Ива но вић 
се ухва тио за гла ву. Виче ми, шта сам ти 
реко, полу део човек. И после је то стал но 
ишло кила во. За „Срем“ сам оди грао 
само јед ну утак ми цу и то са про те зом, 
неких 20 мину та. Сезо ну 96/97 про вео 
сам поно во у ЛСКу и тад сам оди грао 
бру тал но добро. Масак је ствар но био 
стр пљив са мном и то се испла ти ло. 
После сам оти шао у рум ски „Први мај“. 
Играо годи ну дана и био играч сезо не. 
Играо сам врхун ски, на про ле ће оде мо на 
при пре ме у Тиват, нисмо ни три тре нин га 
одра ди ли коли ко је било лоше вре ме. И 
тре ће – четвр то коло опет коле но, и ту 
сам завр шио. Оти шао сам на опе ра ци ју, 
опет се вра тио у ЛСК, био на при пре ма
ма. Тада је пред сед ник клу ба био Јова 
Сарић, оди гра ли смо прво коло, поче ло 
бом бар до ва ње 1999. годи не. Затим сам 
почео да радим у Еко ном ској шко ли и 
избио је инци дент на јед ној утак ми ци у 
Лаћар ку. Углав ном, ја сам био капи тен и 
кажњен сам са девет месе ци забра не 
игра ња због навод ног напа да на линиј
ског суди ју. И тад сам пре стао, нисам се 
више вра ћао, завр ша ва при чу Пре драг 
Пејо вић који данас ради као настав ник 
физич ког у Основ ној шко ли „Све ти Сава“ 
у Диво шу.

Све тла на Ћосић

У вре ме када је Бели Пејо вић одра
стао у Четвр том шору, што се увек 
мора иста ћи јер Четвр ти шор је у 
Лаћа р ку по мно го чему посе бан, било 
је вре ме без бри жно, али сем по љуба
ви пре ма игри и дру же њу, не тако 
бога то. Дана шњи клин ци у мате ри јал
ном сми слу има ју мно го више него 
што су има ла деца пре 40 годи на. Није 
мно го чега било у оној мери у којој је 
данас то доступ но, па ни фуд бал ских 
или обич них лоп ти. Ко је имао лоп ту, 
тај је одре ђи вао пра ви ла игре на ули
ци. 

– Сетио сам се тог нашег вре ме на 

сам кад ми је мој друг Лај чи ка при чао: 
„Ја кад иза ђем са лоп том на ули цу, ја 
сам глав ни“. Ко је имао лоп ту, тај је и 
одре ђи вао ко ће игра ти, а ко не. Кад 
си имао лоп ту, могао си да бираш 
само нај бо ље у сво ју еки пу. И при ча 
Лај чи ка: „Ја лоп ту под руку, и кажем: 
Игра мо ја, Бели, Бабић, Сиба ...“ А 
оста ли сви углас: „Е, не може“. Добро, 
каже Лај чи ка: „Игра мо ја, Сиба, Бели, 
Бабић ...“ Они опет сви у глас: „Е, па не 
може“. Добро, ако не може, каже Лај
чи ка, ја лоп ту под руку и кући, и нема 
фуд ба ла, сећа се Бели при ча са четво
шор ских ули ца.

Игра мо ја, Сиба, Бели, Бабић ... 

– Био сам ЛСКов прво ти мац када 
смо тре ба ли да игра мо утак ми цу Бач
ком Добром Пољу. Међу тим, мене Гој ко 
Петро по љац Ђуса вра ти у под мла дак, 
ни резер ва нисам био. И сад, први тим 
изгу би 3:0, а под мла дак побе ди 16:0, ја 
дам 11 голо ва, при ча Бели.

11 голо ва
Прва копачка Сремске лиге
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Хле ба и ига ра
На кон за вр ше ног Свет ског пр вен

ства у Ка та ру би ли смо све до ци 
то тал ног де ли ри ју ма у ко ји су 

упа ли Ар ген тин ци сла ве ћи исто риј ску 
по бе ду. Кон текст је био ту. Све се 
на ме сти ло. И не дав но пре ми ну ли 
Ма ра до на ко ји их је гле дао од о зго. И 
Ме си ко ји је ушао у фуд бал ску веч
ност. Па на кра ју и ар ген тин ски на род 
ко ји жи ви за фуд бал, да не ка же мо, 
дро ги ра се њи ме.

Ве сти и дру штве не мре же пре пла ви
ли су сним ци ре ке љу ди ко ја се сту
шти ла у глав ни град Ар ген ти не да 
по здра ви но во пе че не бо го ве. Ови су, 
пак, мо ра ли би ти ева ку и са ни хе ли коп
те ром са ули ца Бу е нос Аи ре са јер је 
враг од нео ша лу. Би ло је и по ги ну лих. 
Ба ца ли су се са мо сто ва, над во жња ка, 
спо ме ни ка, а они ма ло ма ње хра бри 
за до во љи ли су се пен тра њем на бан
де ре и улич не се ма фо ре. Дан до ла ска 
ар ген тин ских фуд ба ле ра про гла шен је 
др жав ним пра зни ком. То тал но лу ди ло 
у ре жи ји Ју жно а ме ри ка на ца.

Не мо же чо век да се не за ми сли над 
свим тим над ре ал ним сце на ма са дру
гог кра ја све та. Да ли је мо гу ће да јед
на игра у ко јој 22 чо ве ка тр че за лоп
том мо же да иза зо ве ма сов ну хи сте ри
ју ме ђу ши ро ким на род ним ма са ма? 
Не ки пси хо лог или со ци о лог би си гур
но мо гао да об ја сни овај фе но мен. У 
сва ком слу ча ју, ја сно је да је чо ве ку у 
овим ту роб ним вре ме ни ма по треб на 
игра и бег од сва ко днев ни це. Чуд не 
смо ми жи вуљ ке.

На дру гој стра ни пла не те, овој на шој, 
кан да ће се још при че ка ти на фуд бал
ску ра дост. Ипак, јед на дру га лоп та, 
ма ло ве ћа и те жа, уве се ља ва вас ко ли
ку срп ску јав ност у мно го ве ћој ме ри.

Ср би ја је зе мља ко шар ке, то смо 
већ ап сол ви ра ли. До бро, ре пре зен та
ци ја не бли ста у по след ње вре ме, али 
за то клуп ски ба скет до жи вља ва про
цват. Ни је ма ла ствар то што на ша два 
нај ве ћа клу ба игра ју Евро ли гу, чи ји је 
пред сед ник наш Де јан Бо ди ро га. Што 
би клин ци ре кли – из до ми ни ра ли смо 
европ ском ко шар ком ове го ди не.

Евро ли га сва ка ко ни је по гре ши ла 
што је пу сти ла Ср бе да се игра ју. Пар
ти зан ре дов но пу ни бе о град ску Аре ну, 
док је Зве зда под вођ ством Ду шка 

Ива но ви ћа до жи ве ла ре не сан су. Оба 
ти ма има ју ре ал не шан се да се до мог
ну плејофа.

Оно што је за ни мљи во, је сте чи ње
ни ца да су и јед ни и дру ги уту кли 
огром не па ре за до во ђе ње игра ча. 
Пар ти зан већ дру гу го ди ну за ре дом 
гра ди еки пу оку пље ну око на шег про
сла вље ног тре не ра Жељ ка Об ра до ви
ћа. По чет ком ове се зо не, ми сли ло се 
да ће цр но – бе ли ко нач но ста ти на пут 
сво јим ком ши ја ма са Ма лог Ка ле мег
да на с об зи ром на то да су уло жи ли 

ско ро ду пло ви ше нов ца.
Ал‘ не ле зи вра же. По сле ка та стро

фал ног стар та се зо не, Не бој ша Чо вић 
ва ди ке ца из ру ка ва. Тач ни је, ви ше 
њих. Пр во је до вео вр хун ског тре не ра 
ко ји је пре по ро дио еки пу. За тим је 
до вео ар ген тин ског пле ја Лу ку Вил до
зу ко ји се за је ба ва са сво јим про тив ни
ци ма и ужи ва у сва ком мо мен ту про ве
де ном на те ре ну. Да би на кра ју, Зве
зда до ву кла још звуч ни је по ја ча ње – 
Фа кун да Кам па ца ко ји сти же ди рект но 
из Јо ки ће вог Ден ве ра где се и ни је 
баш на и грао.

Су ме ко ји ма су пла ће ни ови игра чи 
су не ствар не за на ше усло ве. Још чуд
ни је де лу је све ка да се зна да је Зве
зда под за бра ном до во ђе ња игра ча 
ипак до ве ла Кам па ца и да ла му ми ли
он ски уго вор. Па пи ро ло ги ја ће се већ 
не ка ко сре ди ти.

Про шле не де ље су оба на ша ти ма 
за бе ле жи ла по бе де у го сти ма у 
Евро ли ги. Да нам је не ко ре као 

да ће истог да на Пар ти зан до би ти 
Фе нер бах че, а Зве зда оки ну ти Олим
пи ја кос, ми сли ли би да је не ка за је бан
ци ја. Уме сто то га, са да сви ма по ста је 
ја сно да Ср би ја има два сјај на ти ма у 
нај ја чем европ ском ко шар ка шком так
ми че њу.

На ви ја чи су, на рав но, пре срећ ни. 
Са да се већ сла бо и раз ми шља о то ме 
ода кле се си па то ли ка ло ва. Не ки би 
ре кли са исте сла ви не. Али ви ше 
ни ком ни је ни бит но, све док су на ми
ре ни и јед ни и дру ги. Ба рем на тре ну
так је по сле Ко со ва, Укра ји не, енер гет
ске кри зе, ин фла ци је, стаг на ци је и 
де вал ва ци је, не ка ко при ја ло гле да ти 
ка ко Пе тру шев лу па ба на ну или Ле сор 
ди вљач ки за ку ца ва.    

Ба рем на тре ну так је 
по сле Ко со ва, Укра ји
не, енер гет ске кри зе, 

ин фла ци је, стаг на ци је 
и де вал ва ци је, не ка ко 
при ја ло гле да ти ка ко 

Пе тру шев лу па ба на ну 
или Ле сор ди вљач ки 

за ку ца ва

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ, ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, ЛО КАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ, И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 
Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5

На осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09)
об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

На осно ву уред ног зах те ва ко ји је под нео но си лац про јек
та „KAR TEKS“ д.о.о. Сав ски ве нац, Дри нич ка 3а спро ве
ден је по сту пак про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за 
про је кат Из град ња скла ди шног објек та (скла ди ште ње 
кар тон ске ро бе из соп стве не про из вод ње) на ло ка ци ји у 
Ши ма нов ци ма, на кат. парц. бр. 3802 K.O. Ши ма нов ци, на 
те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. У спро ве де ном по ступ ку про
це не ути ца ја до не то је ре ше ње бр. 50194/2022III02 од 
15.12.2022. го ди не ко јим је утвр ђе но да ни је по треб на про
це на ути ца ја пред мет ног про јек та на жи вот ну сре ди ну и да 
но си лац про јек та мо же при сту пи ти ре а ли за ци ји про јек та под 
усло вом да се при ме не ме ре ко је су де фи ни са не по ме ну тим 
ре ше њем над ле жног ор га на и ис по шту ју сви усло ве и са гла

сно сти дру гих над ле жних ор га на и ин сти ту ци ја, у скла ду са 
по себ ним за ко ном.

До не то ре ше ње се за сни ва на ана ли зи зах те ва но си о ца 
про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма про јек та, 
као и на осно ву уред бе о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та за ко је 
је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за ко је се 
мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Сл. 
гла сник РС“, број 114/08).

Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви
ти жал бу По кра јин ском Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам и за шти
ту жи вот не сре ди не у Но вом Са ду, не по сред но или пу тем 
овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог 
оба ве ште ња.
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Сре бро за
ка ра тист ки њу 
Tа ма ру Ма ној ло вић 

Ка ра тист ки ња ин ђиј ског „Же ле зни ча
ра“ Та ма ра Ма ној ло вић осво ји ла је сре
бр ну ме да љу на ве ли ком Ме ђу на род ном 
тур ни ру у гра ду Њи три у Сло вач кој. Она 
је до фи на ла са вла да ла Че хи њу Вац
хто ву са 4:1, Ма ђа ри цу Де ак Са ру са 5:2 
да би у фи на лу из гу би ла од Сло ва ки ње 
Ја ло виц ро ве са 0:1. За па жен ре зул тат 
за бе ле жи ла је и Еле на Ћа ћић за у зев ши 
че твр то ме сто. На так ми че њу је на сту пи
ло 850 так ми ча ра из Сло вач ке, Укра ји не, 
Ма ђар ске, Пољ ске, Ау сти је, Бе ло ру си је, 
Есто ни је, Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и 
Се вер не Ма ке до ни је.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ
У ФУЛКОН ТАК ТУ
Ду ле Же ра вић
пр вак Вој во ди не 

На Пр вен ству Вој во ди не у кикбок су, 
ди сци пли ни фулкон такт, одр жа ном у 
Го спо ђин ци ма про шлог ви кен да, на ко
јем је уче ство ва ло око 100 так ми ча ра 
на сту пио је и члан Џиу џит су ММА клу
ба „Без бед ност СМ“ Ду шан Же ра вић. Он 
је у кон ку рен ци ји ка де та до 57 ки ло гра
ма осво јио злат ну ме да љу, по бе див ши у 
фи на лу про тив ни ка из Зре ња ни на пре ки
дом у пр вој рун ди.  Ду шан ина че на сту па 
у ка те го ри ји до 54 ки ло гра ма, а ка ко у тој 
кон ку рен ци ји ни је би ло про тив ни ка, так
ми чио се у ја чој ка те го ри ји чи ме је ње гов 
успех још ве ћи.

ПИ О НИР КЕ OK „СРЕМ“ 

Дру ге на ме ђу на род ном 
од бој ка шком 
тур ни ру у Со фи ји

Пи о нир ска еки па „Сре ма“ оства ри ла 
је из у зе тан ре зул тат, осво јив ши дру го 
ме сто на ве ли ком ме ђу на род ном тур ни
ру А1 – „Зве зде бу дућ но сти“, одр жа ном 
про те кле не де ље у Бу гар ској пре сто ни
ци Со фи ји. На тур ни ру су уче ство ва ле 
нај бо ље пи о нир ске еки пе из Бу гар ске, 
Ср би је, Ита ли је и Ру му ни је. Утак ми це су 
се игра ле у од бој ка шкој са ли нај по зна ти
јег бу гар ског клу ба „Лев ски“. Мла де од
бој ка ши це „Сре ма“ су оства ри ле че ти ри 
по бе де про тив  бу гар ских еки па „Ма ри
ца“ из Плов ди ва, ЦПВК из Со фи је, „Лев
ски“ из Со фи је те ру мун ске еки пе  „Пирв 
11“ из Клу жа. Је ди ни по раз су до жи ве ле 
про тив „Цр ве не зве зде“ из Бе о гра да.

Пр во ме сто је осво ји ла еки па „Ма ри
це“ из Плов ди ва са истим бро јем бо до
ва, али бо љом сет раз ли ком од „Сре
ма“ за све га је дан сет. Тре ћа је би ле 
еки па „Цр ве не зве зде“. Игра чи ца „Сре
ма“ Ива Ка приц  иза бра на је у нај бо љу 
по ста ву тур ни ра. На ре но ми ра ном тур
ни ру ми тров чан ке су оства ри ле сле
де ће ре зул та те: „Срем“ – „Пирв“ (Клуж 
На по ка) 3:0 (25:5, 25:9, 25:11), „Срем“ 
– „Ма ри ца“ (Плов див) 2:1 (22:25, 25:23, 
25:17), „Срем“ – „ЦПВК“ (Со фи ја) 3:0 
(25:7, 25:13, 25:9), „Срем“ – „Цр ве
на зве зда“ 1:2 (21:25, 17:25, 13:25) и 
„Срем“ – „Лев ски“ (Со фи ја) 3:0 (25:21, 
25:17, 25:13).

Ми тров чан ке нај бо ље
и на Но во го ди шњем тур ни ру 

На 13. Но во го ди шњем но во сад ском 
тур ни ру мла ђих од бој ка шких ка те го ри
ја, ко ји је одр жан од 23. до 25. де цем бра 
уче ство ва ло је пре ко 100 еки па. Ми тро
вач ке еки пе су на до са да шњим тур ни ри
ма тра ди ци о нал но по сти за ле до бре ре
зул та те што се де си ло и ове го ди не. Град 
Ми тро ви цу су пред ста вља ле две еки пе и 
то у ка те го ри ји мла ђих пи о нир ки (2009. и 
мла ђе го ди ште) ГОК „Срем Итон” а у ка
те го ри ји пи о нир ки (2008. и мла ђе го ди
ште) ГЖОК „Срем”. 

Пи о нир ке ГЖОК „Срем” су за у зе ле пр
во ме сто у сво јој ка те го ри ји оства рив ши 
се дам по бе да без из гу бље ног се та. Пи
о нир ке „Сре ма” су у фи на лу по бе ди ле 

еки пу бе о град ске „Цр ве не зве зде” 2:0 
(21:15 и 21:12) а пре то га еки пе „Ба гљаш” 
(Зре ња нин), „Сте ри ју” (Бе о град) два пу
та, „Бра ту нац”, „Мо дри чу” и „Штранд вол
леј” (Но ви Сад). За нај бо љу игра чи цу у 
ка те го ри ји пи о нир ки про гла ше на је Ми на 
Ми хај ло вић од бој ка ши ца „Сре ма”. Еки
па ГОК „Срем Итон” ко ја је на сту па ла у  
ка те го ри ји мла ђих пи о нир ки по сти гла је 
две по бе де уз три по ра за што је од ли чан 
ре зул тат с об зи ром да је ве ћи на де вој чи
ца 2011. го ди ште и пред њи ма је си гур но 
сјај на пер спек ти ва. На так ми че њу ко је се 
од ви ја ло у шест ка те го ри ја уче ство ва ле 
су еки пе из Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не, 
и Цр не Го ре. 

Пи о нир ке „Сре ма” по бед ни це тра ди ци о нал ног 
Но во го ди шњег тур ни ра у Но вом Са ду
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ОВАН: Уз до бру про
це ну мо гућ но сти и 
пра ви лан из бор 
са рад ни ка ре ла тив но 

бр зо мо же те да оства ри те сво је 
ци ље ве на по слов ној сце ни. 
По не кад мо ра те де ло ва ти енер
гич но или ул ти ма тив но у дру штву 
са рад ни ка. Ка да сте до бро рас по
ло же ни, има те ути сак су вам 
до ступ не нај бо ље мо гућ но сти и 
та да обич но би ра те не ку до ми
нант ни ју уло гу пред сво јим парт
не ром.

БИК: Све ко ри сне 
ин фор ма ци је мо гу да 
вам олак ша ју успе шно 
ре ша ва ње не ких 

по слов них пи та ња ко ја има те. 
Обра ти те па жњу на су ге сти је ко је 
вам да је јед на ис ку сна осо ба. Ако 
вам је ста ло да про ме ни те или 
по бољ ша те свој од нос са во ље
ном осо бом он да по ка жи те ви ше 
раз у ме ва ња за кри те ри ју ме ко је 
ко ри сти дру га стра на. 

БЛИ ЗАН ЦИ: По тре бо 
је да се рас те ре ти те 
од до дат них оба ве за, 
али не ма те до вољ но 

енер ги је да се ан га жу је те на ви ше 
стра на исто вре ме но. У до сто јан
стве ном сти лу и без су ви шних 
пи та ња при хва ти те све ко ри сне 
су ге сти је. Же ле ли би сте да ус по
ста ви те кон тро лу над  до га ђа ји ма 
у љу бав ном жи во ту, ме ђу тим 
ни шта зна чај но не мо же те да учи
ни те без до го во ра са парт не ром.

РАК: На вр ло ефи ка
сан на чин уме те да 
спро во ди те раз ли чи та 
пра ви ла успе шног 

по сло ва ња, ко ја оста вља ју озби
љан и по зи ти ван ути сак на ва шу 
око ли ну. По тру ди те се да по ти сне
те сво ју про фе си о нал ну су је ту 
ка да се јав но по ле ми ше о пра вил
ном вред но ва њу не чи јих за слу га. 
Про ла зи те кроз раз ли чи те фа зе 
емо тив ног рас по ло же ња. У мо мен
ти ма осе ћа те емо тив ни за нос.

ЛАВ: Про ла зи те кроз 
раз ли чи те фа зе ства
ра лач ког рас по ло же
ња и ста ло вам је да 

се би обез бе ди те оп ти мал не усло
ве. Обра ти те па жњу на ре ак ци ју 
бли же око ли не, јер по не кад не 
же ли те да при хва ти те ко мен та ре 
ко је до жи вља ва те као оштру кри
ти ку. У од но су са љу бав ним парт
не ром че сто пре у зи ма те ак тив ну 
уло гу и спрем ни сте да про ме ни те 
не ке за јед нич ке на ви ке ко је вас 
спу та ва ју.    

ДЕ ВИ ЦА: На ла зи те 
се у сјај ној фор ми и са 
ве ли ким оп ти ми змом 
при ла зи те сва кој 

по слов ној те ми ко ју пред ла жу 
ва ши са рад ни ци. За хва љу ју ћи 
по у зда ним ин фор ма ци ја ма ко је 
до би ја те са да мо же те да пла ни
ра те низ за јед нич ких ак тив но сти 
ко је ће вам уско ро до не ти уве ћа
не ре зул та те. Че сто има те до бар 
пред о се ћај јер сте ис пу ње ни 
ро ман тич ним ми сли ма и рас по ло
же њем.  

ВА ГА: Не ко вам да је 
ко ри сне ин фор ма ци је 
и на та кав на чин вам 
по ма же да пра вил ни је 

про це њу је те раз ли чи те по слов не 
мо гућ но сти ко је има те на рас по
ла га њу. Ја сно вам је да за јед нич
ки до го во ри пред ста вља ју по зи ти
ван по мак у ре ша ва њу ва жних 
по слов них или при ват них ин те ре
са. Сло бод но из ра зи те по ти сну та 
осе ћа ња. Учи ни те не ки по се бан 
гест па жње пре ма свом парт не ру.  

ШКОР ПИ ЈА: Ја сно 
вам је да око ли на од 
вас оче ку је да се 
не пре кид но ис ти че те 

са по зи тив ним ре зул та ти ма и да 
увек оста вља те не ки ве ли чан стве
ни ути сак. Тре нут но по сто је не ке 
ком пли ко ва не окол но сти са ко ји
ма ће те мо ра ти да се су о ча ва те у 
хо ду, без пре да ха или од ла га ња. 
По себ но вам при ја по ро дич на хар
мо ни ја и не чи је при су ство, јер на 
та кав на чин мо же те да оства ри те 
бо љу пси хо ло шку рав но те жу. 

СТРЕ ЛАЦ: Из не над не 
про ме не на по слов ној 
сце ни, де лу ју као 
до дат ни пси хо ло шки 

при ти сак и зах те ва ју да има те 
до бру кон цен тра ци ју ка ко би сте 
се на вре ме при ла го ди ли у од но
су на оче ки ва ња. Ва ша лич на 
сре ћа про ис ти че из уну тра шње 
по тре бе, да се све ле пе ми сли и 
то пла осе ћа ња по де ле са бли
ском осо бом. 

ЈА РАЦ: При хва ти ли 
сте пре ви ше оба ве за 
ко је по ла ко по чи њу да 
вас за ма ра ју и са да 

тра жи те ин стант ре ше ња ка ко 
би сте мо гли ви ше да се по све ти те 
не ким оми ље ним те ма ма. Ако 
вам је ста ло да са чу ва те свој 
до бар углед или ути цај ко ји има
те, удру жи те ин те ре се са по у зда
ним са рад ни ци ма. Ис ку ство вас 
опо ми ње да на пра ви те емо тив ну 
дис тан цу у од но су на не ке сум њи
ве осо бе или си ту а ци је. 

ВО ДО ЛИ ЈА: За хва
љу ју ћи до брим иде ја
ма и стра те ги ји ко ју 
спро во ди те де лу је те 

ве о ма озбиљ но на сво је са рад ни
ке. На ла зи те се у сјај ној при ли ци 
да оства ри те ин те ре се. Уме те да 
се на мет не те у пра вом тре нут ку и 
че сто во ди те глав ну реч у пре го
во ри ма. ва жно је да под сти че те 
дво смер не кон так те. До га ђа ји ко ји 
вас пра те у љу бав но жи во ту де лу
ју охра бру ју ће.  

РИ БЕ: По треб но је да 
осми сли те до бар план 
и да оста не те до след
ни у сва кој фа зи спро

во ђе ња, по себ но ка да се на ла зи
те пред са рад ни ци ма ка да вас 
оспо ра ва ју. На кон ду жег по слов
ног убе ђи ва ња си ту а ци ја ће се 
про ме ни ти у ва шу ко рист, али 
мо ра ће те да оста не те упор ни и 
до след ни. Пре пла вље ни сте раз
ли чи тим ми сли ма и емо ци ја ма. 
Парт нер вас искре но по др жа ва и 
под сти че на ак тив ну уло гу. 

VREMEPLOV
28. де цем бар

1895. У па ри ском ре сто ра ну 
Гран ка фе бра ћа Луј и Огист 
Ли ми је ор га ни зо ва ла пр ву 
филм ску про јек ци ју.
1925. Ру ски пе сник Сер геј Је се
њин из вр шио са мо у би ство. Био 
је дан од нај по пу лар ни јих пе сни
ка 20. ве ка, чи је су пе снич ко 
де ло, а по себ но стил жи во та, 
има ли зна ча јан ути цај на ру ску и 
европ ску омла ди ну. 

29. де цем бар
1921. Ро ђен срп ски пи сац 
До бро сав Ћо сић, пр ви пред сед
ник Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла
ви је, од ју на 1992. Кра јем 80их 
дао под сти цај на ци о на ли стич кој 
по ли ти ци Сло бо да на Ми ло ше
ви ћа. 
1981. Умро хр ват ски књи жев ник 
Ми ро слав Кр ле жа, јед на од нај
зна чај ни јих лич но сти у кул тур
нокњи жев ним зби ва њи ма на 
ју го сло вен ском про сто ру у 20. 
ве ку.

30. де цем бар
1865. У Бом ба ју ро ђен ен гле ски 
пи сац Ра ђард Ки плинг, мај стор 
крат ких при ча у ко ји ма је при ка
зао жи вот у Ин ди ји. До бит ник 
Но бе ло ве на гра де за књи жев
ност 1907. 
1922. Зва нич но осно ван Са вез 
Со вјет ских Со ци ја ли стич ких 
Ре пу бли ка, ства ра њем кон фе
де ра ци је Ру си је, Бе ло ру си је, 
Укра ји не и Тран скав ка ске Фе де
ра ци је. 

31. де цем бар
1845. Ро ђен је Ни ко ла Па шић, 
је дан од нај зна чај ни јих по ли ти
ча ра у исто ри ји Ср би је и Ју го
сла ви је, осни вач и во ђа На род
не ра ди кал не стран ке (1881
1926).
1911. Ма ри ја Скло дов ска Ки ри 
до би ла је дру гу Но бе ло ву на гра
ду за хе ми ју за ис тра жи ва ње 
ра ди о ак тив них еле ме на та. Пр ву 
је 1903. по де ли ла је са су пру гом 
Пје ром и Бе ке ре лом.

1. јануар
45. п.н.е. Ступио је на снагу 
нови, Јулијански календар, 
којим је Гај Јулије Цезар, према 
саветима грчког астронома из 
Александрије Сосигена, рефо-
рмисао рачунање времена тако 
што је за почетак године одре-
дио 1. јануар уместо 1. марта. 

2. јануар
1898. Рођена српска глумица 
Љубинка Бобић, чланица 
Народног позоришта у Београду 
од 1920. Током дуге каријере 
тумачила је најразличитије 
ликове, а ненадмашном се сма-
тра њена интерпретација Живке 
у комедији „Госпођа министар-
ка“ Бранислава Нушића. 

3. јануар
1924. Енглески египтолог 
Хауард Картер у Долини краље-
ва у близини Луксора у Египту 
нашао саркофаг фараона 
Тутанкамона. 
1980. Председник Југославије 

Јосип Броз Тито примљен у 
Клинички центар у Љубљани. 
Пошто операција на крвним 
судовима није успела, 3. фебру-
ара му ампутирана нога.

4. јануар
1494. Штампарија у Цетињу 
штампала прву књигу на срп-
ском језику, „Октоих првогла-
сник“ Ђурђа Црнојевића и штам-
пара Макарија, једну од највише 
коришћених богослужних књига 
у Српској православној цркви. 

5. јануар
1589. Умрла француска краљи-
ца италијанског порекла 
Катарина де Медичи, кћерка гос-
подара Фиренце Лоренца II, која 
је после смрти мужа Анрија II од 
1560. владала Француском као 
регент. Уз подршку папе Гргура 
XIII 1572. организовала покољ 
протестаната, „Вартоломејску 
ноћ“. 

6. јануар
1929. Југословенски краљ 
Александар I Карађорђевић уки-
нуо је Видовдански устав, рас-
пустио Народну скупштину и 
завео личну власт у држави. 

7. јануар
1610. Италијански астроном и 
математичар Галилео Галилеј 
открио је Јупитерове месеце Ио, 
Европу, Ганимед и Калисто. 
1943. У Њујорку је умро Никола 
Тесла, српски научник и прона-
лазач на пољу електротехнике и 
радиотехнике. Од 1884. до 
смрти живео је у САД, где је 
патентирао око 700 проналаза-
ка од којих неколико десетина 
има широку примену.

8. јануар
1942. Рођен је Стивен Хокинг, 
истакнути енглески физичар. 
Репутацију једног од водећих 
светских научника 20. века сте-
као је након објављивања књиге 
о пореклу универзума „Кратка 
историја времена“ (1988).

9. јануар
1878. У српскотурском рату 
српска војска ушла у Ниш, а 
Турци су наредног дана предали 
тврђаву и варош, чиме је окон-
чана турска управа у том граду. 
Борбе су трајале 25 дана, а 
одлучујућа је била победа 
Браничевске бригаде на Чегру. 

10. јануар
1863. У Лондону отворена прва 
линија подземне железнице у 
свету.
1909. Рођен српски физичар и 
хемичар Павле Савић, који је 
светски реноме стекао када је 
са Иреном Жолио Кири 1937. и 
1938. у Паризу открио изотопе 
познатих елемената бомбардо-
вањем атома урана спорим неу-
тронима. Од 1947. руководио 
изградњом Нуклеарног институ-
та у Винчи и до 1960. био дирек-
тор Института. Од 1971. до 
1981. био председник Српске 
академије наука и уметности.

HOROSKOP
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Сре да, 28. (15)  де цем бар
Све ти све ште но му че ник Елев те
ри је; Пре по доб ни Па вле

Че твр так, 29. (16)  де цем бар
Све ти про рок Агеј, Све та бла же
на ца ри ца Те о фа ни ја

Пе так, 30. (17)  де цем бар
Св. про рок Да ни ло; Св. пр по доб
но муч. ђа кон Ава кум и игу ман 
Пај си је

Су бо та, 31. (18)  де цем бар
Све ти му че ник Се ва сти јан; Све
ти Мо дест и дру ги с њим

Не де ља, 1. ја ну ар
(19. де цем бар)

Све ти му че ник Бо на фа ти је – 
Оци

По не де љак, 2. ја ну ар
(20. де цем бар)

Св. Иг ња ти је Бо го но сац; Св. 
Да ни ло Дру ги, Арх.Срп ски (Прет
пр.Ро зден ства)

Уто рак, 3. ја ну ар
(21. де цем бар)

Све та му че ни ца Ју ли ја на; Све ти 
Пе тар, Ми тро по лит ки јев ски

Сре да, 4. ја ну ар
(22. де цем бар)

Све та ве ли ко му че ни ца Ана ста
си ја; Св. Ни ки фор Ле про зни

Че твр так, 5. ја ну ар
(23. де цем бар)

Све тих 10 му че ни ка Крит ских; 
Преп. На ум Охрид ски – Ту цин
дан

Пе так, 6. ја ну ар (24. де цем бар)
Све та пре по доб но му че ни ца 
Ев ге ни ја – Бад њи дан

Су бо та, 7. ја ну ар
(25. де цем бар)

Ро жден ство Хри сто во – Бо жић

Не де ља, 8. ја ну ар
(26. де цем бар)

Са бор Пре све те Бо го ро ди це

По не де љак, 9. ја ну ар
(27. де цем бар)

Све ти пр во му че ник и ар хи ђа кон 
Сте фан

Уто рак, 10. ја ну ар
(28. де цем бар)

Све тих 20.000 му че ни ка Ни ко ми
диј ских

Crkveni
kalendar

Са стој ци за ко ру: 6 бе ла на ца, 
5 ка ши ка ше ће ра, 100 г мле ве них 
ора ха, 2 ка ши ке бра шна, 2 ка ши ке 
ка као пра ха. За фил: 6 жу ма на ца, 
250 г пу те ра, 5 ка ши ка ше ће ра, 20 
г ше ће ра у пра ху, 150 г цне чо ко ла
де. За гла зу ру: 100 г чо ко ла де, 2 
ка ши ке уља

При пре ма: Бе лан ца са ше ће
ром уму ти те у чврст снег. До дај те 
мле ве не ора хе, бра шно, ка као и 
све сје ди ни те жи цом за му ће ње, 
ла га но ка ко бе лан ца не би спа ла. 
У ве ли ки плех, нај бо ље у онај од 
рер не, ста ви те па пир за пе че ње, 
рас по ре ди те сме су за ко ру и пе ци
те око 15 ми ну та на 200 сте пе ни. 
Ис пе че ну ко ру из вр ни те на вла жну 

кр пу и од мах увиј те у ро лат, па 
оста ви те да се хла ди. Жу ман ца 
уму ти те са ше ће ром и ку вај те их 
на па ри око 15 ми ну та, фил је 
го тов ка да вар ја чом по ву че те по 
сре ди ни по су де и она оста не траг. 
У вру ћа жу ман ца до дај те чо ко ла
ду, све сје ди ни те и оста ви те да се 
до бро охла ди. Пу тер улу пај те са 
ше ће ром у пра ху, па до дај те охла
ђе ном фи лу и све по но во до бро 
уму ти те. На ко ру на не си те фил, па 
са виј те у ро лат по но во. Чо ко ла ду 
и уље за гла зу ру ото пи те на ти хој 
ва три, па пре лиј те ро лат, са че кај те 
да се ма ло стег не, па га пре се ци те 
на три де ла и фор ми рај те та ко да 
ли чи на пањ.

• Ако си ни зак, ни шта ти не фа ли. Али ако си зао он да 
си баш ма ли.
• Ако ви диш при ја те ља без осме ха, по кло ни му свој!
• Учи ни не што за до мо ви ну – еми гри рај!

Пањ тор та

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА,
ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА, ОП ШТИН СКА УПРА ВА 
О де ље ње за ур ба ни зам, комуналнoстамбенe
по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не
За вод ни број: 501127/2022IV02
Да на 28.12.2022.го ди не
Ца ра Ду ша на број 1
Ин ђи ја
Тел. 022/561322 

Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло
ве и за шти ту жи вот не сре ди не Оп штин ске упра ве 
оп шти не Ин ђи ја, у скла ду са чла ном 29. За ко на о про
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник 
РС’’, број 135/04 и 36/09) об ја вљу је:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О до не том ре ше њу да ни је по треб на про це на 

ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну

Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло
ве и за шти ту жи вот не сре ди не, на зах тев носиoца про
јек та Све тла на Бе ус ПР Ма шин ска об ра да ме та ла 
„WAN DE RER“ из Ин ђи је, Ули ца Бо шка Бу хе број 50, 
спро ве ло је по сту пак од лу чи ва ња о по тре би про це не 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за из град њу  про из вод ног 
објек та (про из вод ња ви јач не ро бе од ме та ла) са 
ад ми ни стра тив ним де лом, на ка та стар ским пар це ла
ма број 7110/6 и 7110/7 КО Ин ђи ја, у се ве ро и сточ ној 
рад ној зо ни,  на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја. У спро ве
де ном по ступ ку до не то је ре ше ње да за пред мет ни обје
кат ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

До не то ре ше ње за сни ва се на ана ли зи зах те ва но си
о ца про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма и 
мо гу ћим ути ца ји ма про јек та на жи вот ну сре ди ну, при 
че му су узе ти у об зир про пи са ни кри те ри ју ми за про јек
те на ве де не у Ли сти I Уред бе о утвр ђи ва њу ли сте про
је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте II 
про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 114/08).

Пред став ни ци за ин те ре со ва не јав но сти, ор га на и 
ор га ни за ци ја мо гу из вр ши ти увид, сва ког рад ног да на у 
вре ме ну од 9001200 ча со ва у про сто ри ја ма Оде ље ња за 
ур ба ни зам, ко му нал но стам бе не по сло ве и за шти ту 
жи вот не сре ди не Ца ра Ду ша на број 1 и на зва нич ном 
сај ту оп шти не Ин ђи ја  – www.in dji ja.rs   – у де лу Јав ни 
уви ди и из ја ви ти жал бу на до не то ре ше ње По кра јин
ском се кре та ри ја ру за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не 
сре ди не  из Но вог Са да, у ро ку од 15 да на од да на об ја
вљи ва ња овог оба ве ште ња пу тем овог ор га на.

Оде ље ње за ур ба ни зам, ко му нал но
стам бе не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не

Р К „МЛА ДО СТ“ ИЗ НО ВЕ ПА ЗО ВЕ
Шам пи он ке
Kупа Вој во ди не

Ха ла „Је зе ро“ у Kикинди је 
21. де цем бра  би ла на ру ко
мет ној ма пи Вој во ди не  где 
су од и гра не две фи нал не  
утак ми це Kупа Вој во ди не. У 
жен ској кон ку рен ци ји је по бе
ди ла „Мла дост“ из Но ве 
Па зо ве, а у му шкој кон ку рен
ци ји Kуп је при пао 
Kикинђанима. По сле до бре 
ру ко мет не пред ста ве и 
ре зул тат ског пре о кре та „Мла
дост“ из Но ве Па зо ве је би ла 
бо ља од еки пе Сре ма из 

Срем ске Ми тро ви це. На кра
ју ме ча је ре зул тат био 30: 29 
(11: 15). За нај бо љу ру ко ме
та ши цу про гла ше на је Ле по
са ва Глу ши ца, ка пи тен еки пе 
из Но ве Па зо ве. Дру га утак
ми ца је би ла  ду ел две му шке 
еки пе, до ма ће еки пе 
„„Kикинда Грин декс“ и „Ју го
ви ћа“ из Kаћа. У су да ру два 
ти ма из АР КУС ли ге Ср би је 
је по бе ди ла „Kикинда Грин
декс“ са ре зул та том, 31:28.

Д. Г.
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ЈУ БИ ЛЕЈ ЏУ ДО КЛУ БА „СИР МИ УМ“

Јед но се ћа ње на 
бо га ту спорт ску тра ди ци ју

Кад смо до би ли соп стве ну са лу за ве жба ње био сам нај срећ ни ји чо век на све ту, ка же Ве ли
мир Ву ко лић, пред сед ник и тре нер клу ба

Је дан од нај зна чај ни јих спорт ских 
ко лек ти ва у Срем ској Ми тро ви ци 
– Џу до клуб „Сир ми ум“, 11. де цем

бра je на вр шио 54 го ди не по сто ја ња и 
ушао у ју би лар ну 55. го ди ну успе шног 
спорт ског ра да. „Сир ми ум“. Не ка да
шњи „Тех но лог“, у до са да шњој исто ри
ји дао је ви ше шам пи о на Ју го сла ви је и 
Ср би је у раз ли чи тим уз ра сним ка те го
ри ја ма, али је и ство рио чи та ве ге не ра
ци је вас пи та них и че сти тих љу ди. 

Фор ми ра њу град ског џу до клу ба 
прет хо ди ла је Џу до сек ци ја „Тех но лог“, 
ко ја је пре ра сла у исто и ме ни клуб. Да
на шњи на зив „Сир ми ум“ је по нео 1995. 
го ди не. Пр ве иде је о џу до спор ту у 
Ми тро ви ци ја вља ју се по чет ком 60их 
го ди на про шлог ве ка, да би од 1966. 
го ди не при та да шњој Сред њој тех но
ло шкој шко ли „Ру ђер Бо шко вић“ гру па 
за љу бље ни ка у овај спорт пред во ђе
на про фе со ром фи зич ког вас пи та ња 
Вељ ком Ко ру ни ћем офор ми ла сек ци ју 
ко ја је по на зи ву шко ле у ко јој је ра ди
ла до би ла име „Тех но лог“. Та да шњи 
ми тро вач ки џу до ен ту зи ја сти до но си ли 
су основ на џу до зна ња сти ца на у дру
гим сре ди на ма или то ком шко ло ва ња. 
Пр ви тре нин зи у про сто ри ја ма тех но
ло шке шко ле од ви ја ли су се у не а де
кват ним усло ви ма без од го ва ра ју ће 
спорт ске опре ме. На че лу сек ци је био 

је про фе сор ма те ма ти ке Љу би ша Ка
ка шић, а зва нич на ре ги стра ци ја спорт
ског клу ба из вр ше на је 11. де цем бра 
1968. го ди не. Ме ђу осни ва чи ма „Тех но
ло га“ би ли су и Пре драг Стан ков, од но
сно Ва си ли је Ива но вић ко ји је по стао 
пр ви пред сед ник клу ба. Про фе со ра 
Ко ру ни ћа у ра ду са мла ђим ге не ра ци
ја ма на сле дио је Дан чо Цве та нов ски. 
По ло ви ном 70их го ди на, Сред ња шко
ла уну тра шњих по сло ва из Срем ске 
Ка ме ни це већ је ства ра ла озби љан 
бо ри лач ки ка дар. У то вре ме из слу
жбе та да шње ми ли ци је у ре до ве клу ба 
до ла зе до бро об у че ни џу ди сти Бог дан 
Јо ве тић и Ве ли мир Ву ко лић. Џу до се 
убр зо ши ри на мно га ме ста, уста но ве 
и шко ле на под руч ју Срем ске Ми тро
ви це и по ста је је дан од нај по пу ла ни јих 
спор то ва у гра ду. Клуб је 1993. до био 
са да шње про сто ри је уз Ме сну за јед ни
цу „Су тје ска“, а 1995. го ди не пре и ме
но ван је и ре ги стро ван као Џу до клуб 
„Сир ми ум“ ко ји по сто ји до да на шњег 
да на.  Ста ни слав Ко зен ко, Јо ва Жи ва
но вић, Бо ра Бе рен ди ка, Дра шко Ша
ре нац, Си ни ша Ђођ рић, Ђор ђе Фа ор, 
Мла ден Ју го вић, Бра ни слав Ма тић, 
Бог дан Јо ве тић, Бо ра Шу ћак, са мо су 
не ка зна чај ни ја тре нер ска име на из 
исто ри је клу ба. Ме ђу осва ја чи ма др
жав них ти ту ла по ме ни мо ле ген дар ног 

Бо ру Шу ћа ка, Ми лу ти на Је ши ћа, Жељ
ку Ала џић, Жељ ка То пи ћа, Бра ни сла ва 
Ју го ви ћа, Је ле ну Та на си је вић и Да ми
ра Цин ге ла. До бри та ми чар ски ре зул
та ти бе ле же ни су и у екип ној кон ку рен
ци ји. У струч ном шта бу „Сир ми у ма“ 
по ред пред сед ни ка и тре не ра клу ба 
Ве ли ми ра Ву ко ли ћа, да нас се на ла зе 
и не ка да шњи вр хун ски так ми чар, а да
нас тре нер Не над Ву ко лић, Ива на Пер
ко вић, Ни ко ла Зељ ко вић и Бо ри слав 
Ма тић. Зна ча јан ју би леј клу ба при ли ка 
је да са бив шим так ми ча ром, тре не
ром и пред сед ни ком клу ба Ве ли ми ром 
– Ве ле том Ву ко ли ћем по де ли мо не ка 
од од ње го вих се ћа ња ко ја се жу у са да 
већ дав не се дам де се те и осам де се те 
го ди не про шлог ве ка. 

– До шао сам на ме сто тре не ра са 28 
го ди на без ика квог тре нер ског  ис ку
ства. Још сам био так ми чар. Ме ђу тим, 
во ди ти тре нин ге и так ми чи ти се ни је 
ишло јед но са дру гим, јер јед но од та 
два мо ра да „стра да“. То што је клуб 
у то вре ме имао но ву са лу за тре нинг, 
но ве стру ња че и но вог тре не ра, за 
ме не ни је би ло до вољ но. У то вре ме, 
Ми тро ви ца је до би ла Спорт ски цен тар 
„Пин ки“ где је џу до клуб до био тер ми не 
за тре нинг. Ви зи ја ко ја се ме ни „мо та ла 
по гла ви“ би ла је да би нај ве ћи успех 
био кад би клуб имао соп стве ну са лу 

Чла но ви Струч ног шта ба џу до клу ба „Сир ми ум“ са осни ва чем клу ба проф. Вељ ком Ко ру ни ћем (дру ги с ле ва).
На овој фо то гра фи ји пр ви с ле ва је Ве ли мир Ву ко лић, а по ред про фе со ра Ко ру ни ћа сто је Ива на Пер ко вић,
Бо ри слав Ма тић, Ни ко ла Зељ ко вић и Не над Ву ко лић
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за тре нинг где мо гу би ти све се лек ци је 
на оку пу и на јед ном ме сту.  На кон не
ко ли ко го ди на тре нин га на мо ју ини ци
ја ти ву клуб од оп штин ских вла сти до
би ја са лу До ма кул ту ре „Су тје ска“, где 
пре ла зе све се лек ци је и на ста вља ју 
са ра дом. Ми слим да сам тад био нај
срећ ни ји чо век на све ту, јер су ми тро
вач ки џу ди сти до би ли соп стве ну са лу 
за ве жба ње. Ка ко обје кат ни је гра ђен 
за спорт ске на ме не но ва упра ва и при
ја те љи клу ба ра де ре кон струк ци ју и 
до град њу и при во де обје кат спорт ској 
на ме ни. Од та да по чи њу да се по сти жу 
и вред ни ре зул та ти ка ко у по је ди нач ној 
та ко и у екип ној кон ку рен ци ји. Де вој ке 
су се так ми чи ле три го ди не у Пр вој ли
ги Ју го сла ви је, а нај и стак ну ти ја је би ла 
Жељ ка Ала џић, ко ја је би ла пр вак др
жа ве и на сту па ла је за ре пре зен та ци ју 
на два пр вен ства Евро пе. Код му шка
ра ца тре ба ис та ћи Жељ ка То пи ћа ко ји 
је био пр вак др жа ве и члан ре пре зен та
ци је, али на не сре ћу због санк ци ја ни је 
оти шао на пр вен ство све та и Евро пе. 
Ка сни је се по ја ви ла сјај на ге не ра ци ја 
1985/86. го ди шта, ко ја је осво ји ла пре
ко пе де сет ре пу блич ких и др жав них 
ме да ља у по је ди нач ној кон ку рен ци ји. 
Они су из бо ри ли пла сман у Пр ву ли
гу Ср би је, али због фи нан сиј ских про
бле ма мо ра ли су да ис ту пе из елит ног 
так ми че ња. Из ре до ва ове ге не ра ци је 
нај и стак ну ти ји је Не над Ву ко лић ре
пре зен та ти вац Ср би је, ви це шам пи он 
Бал ка на, осва јач ме да ља са европ ских 
ку по ва, по лу фи на ли ста „Уни вер зи ја де“ 
и ви ше го ди шњи так ми чар Су пер ли ге 
Ср би је за не ко ли ко клу бо ва из Ср би је. 
Са еки пом „Це мент“ из Бе о чи на по стао 
је ви це шам пи о ни Су пер ли ге Ср би је. 
Да би клуб успе шно ра дио нео п ход не 
су три усло ва: до бри усло ви за рад, 
струч ни рад на ви со ком ни воу, и обез
бе ђе на фи нан сиј ска сред ства, ка же 
Ве ли мир Ву ко лић.

Он до да је да са да има клуб има од
лич не усло ве за тре нинг с об зи ром на 
то  да има соп стве ну са лу. 

– Ка да је реч о струч ном ра ду, из нај
у спе шни је ге не ра ци је за по зив тре не ра 
опре де ли ли су се Не над Ву ко лић, Ни
ко ла Зељ ко вић и Ива на Пер ко вић, ко ји 
су сте кли фа кул тет ско обра зо ва ње и 
тре не ри су са огром ним так ми чар ским 
ис ку ством што га ран ту је од лич ну пер
спек ти ву у струч ном ра ду. Клуб да нас у 
сво јим ре до ви ма има и дво ји цу су ди ја 
на ци о нал ног и ре пу блич ког ран га Ни
ко лу Зељ ко ви ћа и Бо ри сла ва Ма ти ћа.  
Ве ру је мо да ће мо у на ред ној го ди ни, 
ка да клуб обе ле жа ва  55 го ди на свог 
по сто ја ња до кра ја ре кон стру и са ти 
про сто ри је клу ба и да ће сва па жња 
би ти усме ре на ка струч ном ра ду ка ко 
би смо од но вих кли на ца, ко ји већ са да 
у мла ђим ка те го ри ја ма осва ја ју др жав
не ме да ље, ство ри ли бу ду ће шам пи о
не, ка же Ве ли мир Ву ко лић. 

По глед на тре нут не ранг ли сте Џу до 
са ве за Ср би је го во ри да су так ми ча ри 
„Сир ми у ма“ на кра ју 2022. го ди не за
сту пље ни у свим уз ра сним ка те го ри ја
ма, од пи о ни ра до ју ни о ра и да се чак 
де сет ми тр о вач ких так ми ча ра у овим 
ранг ли ста ма на ла зи ме ђу де сет нај у
спе шни јиј џу ди ста и џу дист ки ња. 

 Д. Мо стар лић

ГЖОК „Срем“: Гра бић, Га ће ша, Са
рић, Дап че вић, Јо ва но вић, Са рић, 
Егић, Стан ко вић, Дра шко вић, Ан тић, 
Жи ва но вић. Тре нер Ни ко ла Ка приц

ОК „Је дин ство“: Осма јић, Ме двед, 
Ла ки ће вић, Коц ка ре вић, Пу ни шић, Ми
ље вић М, Не дељ ко вић, Па вло вић, Да
ни ло вић, Зе ле но вић, Ти ца, Ми ље вић Т, 
Ро дић, Дра го вић, тре нер Јо во Ца ко вић

Од бој ка ши це „Сре ма“ и „Је дин ства“ 
од и гра ле су у пе так, 23. де цем бра у 
ха ли „Ми тро вач ке гим на зи је“ утак ми цу 
12. ко ла жен ске од бој ка шке Су пер ли ге 
Ср би је. Као што се оче ки ва ло, по бе да 
је при па ла ли де ру из Ста ре Па зо ве. 
„Срем“ је на ма хо ве пру жио до бру игру 
што се и ви де ло у ко нач ном ре зул та ту. 
На кон пред но сти Па зов чан ки по сле пр
вог се та, „Сре ми це“ су ве ћи део дру гог 
се та би ле у пред но сти ко ју су по ве ћа ле 
и за др жа ле до кра ја, из јед на чив ши ре
зул тат на 1:1. Ме ђу тим, го шће су осет
ни ју пред ност за 2:1 сте кле већ по ло ви
ном тре ћег се та, да би уло гу фа во ри та 
по твр ди ле и у за вр шном де лу ме ча. 
„Је дин ство“ је би ло бо ље на мре жи а 
ис ко ри сти ло је и на па дач ке спо соб но
сти Иси до ре Коц ка ре вић, Бран ке Ти це 
и Та ма ре Ми ље вић што је би ло до вољ
но за по бе ду. У „Сре му“ ко ји је и ову 
утак ми цу играо осла бљен, без Ане Ми
хај ло вић со лид не у  би ле Ду ња Гра бић 
као и сред њи бло кер Ми ли ца Жи ва но
вић.

Так ми че ње у Су пер ли ги се на ста
вља 20. ја ну а ра на ред не го ди не ка да 
се „Срем“ на до ма ћем те ре ну са ста је 
са еки пом „Но вог Са да“ а „Је дин ство“ у 
Ста рој Па зо ви са „Спар та ком“.

ОД БОЈ КА ШКА ЖЕН СКА СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ, 12. КО ЛО

„Срем“ пру жио 
сна жан от пор ли де ру 
из Ста ре Па зо ве

ГЖОК „Срем“ СМ – ОК „Је дин ство“ СП
1:3 (12:25, 25:22, 16:25, 16:25)

По лу се зо на из над оче ки ва ња
Крај је се ње по лу се зо не ми тро вач ке 

од бој ка ши це до че ка ле су на  сед мом 
ме сту пр вен стве не та бе ле, са пет по
бе да и се дам по ра за што је при лич
но до бар ре зул тат у кон ку рен ци ји 12 
су пер ли га шких еки па и не ко ли ко из
ра зи тих фа во ри та за освај ње ти ту ле. 
Тре нер Ни ко ла Ка приц за до во љан је 
чи ње ни цом да је у по след ња три ме
се ца оства ре но ви ше од пла ни ра ног. 

– Ми смо као клуб за до вољ ни 
оства ре ним ре зул та ти ма и они су 
сва ка ко бо љи од пла ни ра них. Ра чу
на ли смо да ће мо оства ри ти си гур не 
три по бе де про тив еки па ко је су ове 
го ди не ушле у Су пер ли гу, а про тив 

оста лих еки па ако не што успе мо да 
оства ри мо. Ме ђу тим, до би ли смо пет 
утак ми ца, укљу чу ју ћи и ме че ве про
тив еки па из Су бо ти це и Ин ђи је. Да се 
ни је де си ла по вре да Ане Ми хај ло вић, 
ве ро ват но би би ла и по бе да про тив 
„Пар ти за на“, ре као је тре нер Ка приц. 

У ја ну а ру би, пре ма ра ни јем до го во
ру  на клу пу „Сре ма“ тре ба ло  да се 
вра ти пр ви тре нер Мир ја на Му су лин. 
У ти му не ће би ти ка дров ских про ме
на, а Ни ко ла Ка приц на ста ви ће рад 
као дру ги тре нер се ни ор ки и шеф 
стру ке мла ђих ка те го ри ја из ко јих ће 
се вре ме ном ре гру то ва ти но ве та лен
то ва не игра чи це за се ни ор ски тим.

Ни ко ла Ка приц


