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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

ВОГАЊ

Постављенирефлектори
нафудбалскомтерену

Рефлекторинатерену
ФК „Слога“ из Вог
ња постављени су

у оквиру издвајања сред
става за спортску инфра
структуруурумскојопшти
ни.Овајфудбалски терен
је 17. августа обишао
и председник Општине
СлађанМанчић који је са
руководствомклубаразго
вараоиопотребамаипла
новима вогањске „Слоге“.
Натеренујепостаљено36

„филипсових“ рефлектора
којисеналазенастубови
мависоким11метара.
–Мислимдасмонаовај

начин комплетирали овај
фудбалски терен. У прет
ходнимгодинамајеизгра
ђена и уређена зграда у
којој су свлачионице, али
и друге просторије клуба,
а сада су постављени и
рефлектори. Омогућили
смо деци која започињу
својепрвекоракеуфудба

лу,каоиактивнимфудба
лерима,дана квалитетан
начин тренирају – исткао
јеСлађанМанчић.
ФК „Слога“ је од ове

године нови члан Срем
ске лиге и са свим доса
дашњим реализованим
радовима пружени су
услови фудбалерима за
бољи и квалитетнији рад,
алииразвојспортауВог
њу.
– Овај терен сада даје

и једнулепшуслику свим
другим клубовима који,
као гости,долазеовдеда
играјуутакмицеуСремској
лиги. Све изгледа доста
лепои утегнуто, почевод
зградепадосамогтерена.
Овирефлекторидајунову
могућност да се, и када
падне мрак, може тре
нирати, али и да се могу
игратиутакмице–конста
товаојеМанчић.
Ове године је за спорт

скуинфраструктуруиздво
јено укупно 15 милиона
динара,авреднострадова
на постављању рефлек
тора уВогњу је преко 1,6
милиона динара. Реч је о
нешто скупљем послу од
уобичајеног за поставља
ње рефлектора, али је
узрок томе већа дужина
кабла за довод електрич
не енергије, будући да је
тереннештоудаљенијиод
трафостанице. Додајмо
дајеФК„Слога“новусезо
ну започео нерешеним
резултатом са градским
клубом „Словен“ – утак
мицауВогњујезавршена
безголова.

С.Џакула
Подмладакнатерену

ОбилазактеренауВогњу
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Илија Недић на челу 
Скупштине града

ФункцијупредседникаСкупштине
града Сремске Митровице у
наредном периоду обављаће

ИлијаНедић,одборникналистиСрп
ске напредне странке „Александар
Вучић – За нашу децу“. У наредне
четиригодинењеговзаменикбићедр
ДаниелБабић,салистеСоцијалистич
кепартијеСрбије.Наодржанојконсти
тутивнојседнициСкупштинеграда,ау
новомсазиву,најпресуверификовани
мандати одборника, а они су затим
положили заклетву. Конститутивном
седницоммитровачкогпарламентадо
избора новог руководства председа
вао је најстарији одборник др Милан
Латковић са листе Социјалистичке
партијеСрбије.
Илија Недић на чело митровачког

парламента дошао је вољом већине,
односно гласовима 47 одборника. До
сада је вршио дужност начелника

Градскеуправезаобразовање,култу
руиспорт.Претогабиојенаставнику
Економској школи „9. мај“, потом и
директористе.НедићјерођенуКузми
ну1978.године,гдејезавршиооснов
ну школу, а по занимању је мастер
историје.
–Желимпресвегадачеститамсвим

новоизабраним одборницима, желим
дазахвалимиодборничкој групикоја
ме jeпредложилаионимодборници
макојису гласализаменеиуказали
миповерењеичаст.Замене je једна
великачастиодговорностдаунаред
ном периоду обављамдужност пред
седникаСкупштине градаинадамсе
даћемоунаредномпериодуузсарад
њу свих одборника доносити одлуке
којећебитиодзначајазадаљиразвој
ГрадаСремскеМитровицеидаћемо
побољшатиквалитетживотаграђанау
СремскојМитровициштонамјесвака

косвимаициљ,рекаојеновоизабра
нипредседникСкупштинеграда,Или
јаНедић,позавршеткуконститутивне
седнице.
За именовање др Даниела Бабића

наместозаменикапредседникаСкуп
штинегласалоје46одборника,докје
за секретара Скупштине изабран
Милош Мишковић, досадашњи заме
никсекретара.
У Митровици највише одборничких

мандата је освојила изборна листа
Српскенапреднестранке„Александар
Вучић–Занашудецу“иуновомсази
вуСкупштинеима42мандата.Надру
гом месту је Група грађана „Град за
све нас – Владимир Петковић“ са 11
освојених мандата, затим Социјали
стичкапартијаСрбијесашестманда
таиГрупаграђана„Митровачкаалтер
нативе–дрМирославКендришић“са
двамандата. Алек сан дра Плав шић

Или ја Недић Гласање

Полагање заклетве
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КОН СТИ ТУ ТИВ НА СЕД НИ ЦА СО РУМА

Сла ђан Ман чић трећи пут
на челу румске општи не

НаконститутивнојседнициСОРума
за председникаОпштине изабран
је Слађан Манчић, дипломирани

менаџер индустријског менаџмента,
комејеовотрећимандатнаовојфункци
ји,док језазаменицупредседникаиза
бранаАлександраЋирић,дипломирана
историчарка.
На овој седници, која је одржана 21.

августа, за председника СО Рума иза
бранјеСтеванКовачевић,дипломирани
филозоф,који јеиупретходномсазиву
вршио ову функцију, док је Кристина
Кашић,дипломиранаправница,изабра
назазаменицупредседникаСОРума,а
дипломиранаправницаАдријанаБошко
вић је постављена за секретарку СО
Рума. Изабрано је и девет чланова
Општинскогвећа,такодасунаовојсед
ници конституисани и законодавни и
извршниорганивластиурумскојОпшти
ни.Носиоцисвихпоменутихфункцијасу
кандидатиСрпскенапреднестранке,док
у Општинском већу има и чланова из
редовакоалиционихпартнера.Кандида
те за све поменуте функције, поред
одборника из редова Српске напредне
странке,подржалисуиодборнициСоци
јалистичкепартијеСрбијеиЈединствене
Србије,каоиСрпскерадикалнестранке,
односноњих39јеставилосвојепотписе
заовекандидатуре.
ПредседникОпштинеСлађанМанчић

захвалио је на указаном поверењу и

истакаодајебитнодасеиналокалном
нивоу спроводи политика коју Српска
напредна странка спроводи на репу
бличкомнивоу.
– Видели смо данас да имамо апсо

лутну подршку одборника, пре свега,
СНСа,а то јеопет,резултатизборана
којима је велика већина наших грађана
препозналаоноштосморадилиупрет
ходном периоду и указала нам велико
поверењезанаставакиунапређењетог
рада.Инашикоалиционипартнеринасу
томеподржавају.Мислимда,поредтога
што јечастдадобијететоликуподршку
грађана и матичне странке, са друге
стране је и обавеза да наставимо да
радимо истим интензитетом, можда и
јачеибоље–рекаојеСлађанМанчић.
Онјенајавиоизанареднипериодда

ће сенаставити сапривлачењемнових
инвестицијауРуму,децаћеиматибес
платан вртић и бесплатне уџбенике, а
пензионери,социјалноугроженостанов
ништво и труднице бесплатан превоз.
Наставиће се и са развојем привреде,
запошљавањем грађана и отварањем
нових радних места, обнављањем
инфраструктуре, реновирањем спорт
ских терена и објеката, и све то ће се
подићинајошвишиниво.
–Тонећебитинималолако,поготово

уовомпериодуепидемиолошкекризеу
целомсвету, алиулагаћемосвојмакси
мум,одговорноћемосеодноситипрема

Тре ћи ман дат за Сла ђа на Ман чи ћа

За заме ни цу
пред сед ни ка
иза бра на је

Алек сан дра Ћирић, 
дипло ми ра на
исто ри чар ка.

За пред сед ни ка
СО Рума иза бран је 
Сте ван Кова че вић, 

дипло ми ра ни
фило зоф, који је и у 
прет ход ном сази ву 

вршио ову
функ ци ју, док је
Кри сти на Кашић, 

дипло ми ра на
прав ни ца, иза бра на

за заме ни цу
пред сед ни ка СО Рума, 

а дипло ми ра на
прав ни ца Адри ја на 

Бошко вић је
поста вље на за

секре тар ку СО Рума.
Иза бра но је и
девет чла но ва

Општин ског већа
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поверењукојенамјеуказаноиодстране
Српскенапреднестранкеиграђана,али
и од стране одборника Скупштине
општине и наставићемо да радимо као
што смо радили до сада – истакао је
првичовекрумскеопштинеСлађанМан
чићпослеизборанаовуфункцију.
Образлажући свој предлог да се за

заменицупредседникаизабереАлексан
драЋирић,СлађанМанчић истакао да
је она девојка /рођена је 1984. године/
којајесвојомсмиреношћу,алииенерги
јом, савесним и одговорним радом
заслужила да јој се да шанса и укаже
поверење које ће на прави начин и
оправдати.
Александра Ћирић, новоизабрана

заменицапредседникаОпштине,усвојој
првојизјави јеистаклада јој је указана
великачастовимизбором.
–ЧастмиједапредседникуОпштине,

пре свега, помажем у тако одговорном
послу.Трудићуседамупомогнемуоба
вљању дужности, те да увек будемо у
служби грађана – рекла је Александра
Ћирић.
Нафункцију председникаСОРума је

изабран Стеван Ковачевић, који ће ову
функцијуобављатиподругипут.Ионје
захвалиона указаномповерењуодбор
ницима СНСа који су га кандидовали,
каоисвимодборницимакојисутукан
дидатуруиподржали,апотомгласањем
ипотврдили.
–Тојевеликаобавезаимогудаобе

ћамдаћусетрудитиидаћууложитисве
своје капацитете да СО Рума буде оно
штоонасуштинскиморадабуде–орган
властиу којемћесвиодборнициимати
могућностдаудемократскојитолерант
нојатмосфериискажусвесвојеиниција
тиве.ДакаоСкупштинабудемонесамо
коректив,негоипартнерорганимаизвр
шневластиирадимонастварањуједног
нормативног, административног и поли
тичког амбијента који неће бити терет,
него ће бити генератор даљег развоја
наше локалне заједнице – истакао је
СтеванКовачевић.
ГоворећиоКристиниКашић,заменици

председника СО Рума, и Адријани
Бошковић,секретаркиСОРума,Коваче
вићјеуказаоданесумњауњиховеспо
собностидаодговоренаобавезекојесе
предњимапостављају.
– То подмлађивање и кадровска про

менаунашојзаједницијеполитикакоју
је прихватио и ОО СНСа, тако да ми
заистадајемомаксималнушансумлади
маинашимколегиницамадасеуполи
тичкомживотуискажу.ВерујемдаАдри
јана и Кристина, као млади људи који
имају адекватно стручно знање, али и
политичкиентузијазам,могуменипомо
ћидазаједнообављамосвојефункцијеу
интересу грађана, а то су свакаколица
на која Општина може рачунати и у
будућности–рекаојеСтеванКовачевић
освојимновим,младимсарадницама.
–Трудићуседасвојимрадом,борбе

ношћуиодговорношћуоправдамуказа
но поверење. Локални парламент, као
законодавниорганћесетрудитидаима
континуитетусвомрадуидаштоефика
сниједоносисвојеодлуке,штобибилоу
интересу наших грађана, као и развоја
наше Општине – истакла је Кристина
Кашић,заменицапредседникаСОРуме,
и похвалила СНС што подржава поли
тичкооснаживањежена.
Наконститутивнојседницисуизабра

ниипредседнициичлановиседамстал
них скупштинских тела. За чланове
Општинског већа изабрани су, на пред
лог Слађана Манчића, др Јован Кром
пић, Ивана Бојанић, Бране Кнежевић,
БраниславЉубинковић,МиленкоСеку
лић, Стојан Марковић, Биљана Јовано
вић,СнежанаБањациДраганКрстић.
Ваља истаћи да у новом сазиву СО

Рума,каоиупретходном,има43одбор
ника. Од тога, 31 одборник је са листе
„Александар Вучић – За нашу децу“,
шест одборника има коалиција Соција
листичке партије Србије и Јединствене
Србије, четири Зелена странка и два
Српскарадикалнастранка.
КонститутивнаседницаСОРумаодр

жанајеувеликојдвораниКултурногцен
тра,имајућиувидуактуелнуепидемио
лошку ситуацију везану за ковид 19, а
прваскупштинскаседницауновомсази
вујезаказаназа2.септембар.

С. Џаку ла

Алек сан дра Ћирић

Адри ја на Бошко вић, Сте ван Кова че вић и Кри сти на Кашић

Кон сти ту тив на сед ни ца СО Рума
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КОН СТИ ТУ ТИВ НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Зоран Семе но вић
пред сед ник Општи не Шид
На конститутивној сед

ници новог сазива
Скупштине општине

Шидкојајеодржанаупетак,
21.августаусалиКултурно
образовног центра потвр
ђени су мандати изабра
ниходборниканалокалним
изборима који су одржани
21. јуна. До избора новог
сазива СО Шид, седницу
је водио најстарији одбор
никНиколаВидић.Запред
седника СО Шид изабран
је Тихомир Стаменковић,
дипломирани технолог, а
НиколинаБибић,студентиз
Шида, изабрана је за заме
ника председника СО Шид,
докјенаместосекретараСО
ШидименованРомкоПапу
га,дипломираниправник.У
наставку седнице којом је
председавао новоизабра
ни председник Скупштине
Тихомир Стаменковић, иза
бранисупредставнициизвр
шневласти.Запредседника
Општине Шид изабран је
Зоран Семеновић, дипло
мирани инжењер агроеко
номије,анањеговпредлог,
Ђорђе Томић је изабран за
заменикапредседника.
– На конструктивној сед

нициодборницисуизабрали
несамоскупштинскеоргане
већиорганеизвршневласти
натериторијиопштинеШид.
Изабрани су људи за које

сматрамодаћесвојимзна
њем, образовањем и иску
ством допринети интереси
манашихграђана.Очекујем
даћесесвиљудикојежеле
дапомогнуприкључитиовој
властиидаћенамтопока
затисвојимплановима,про
јектима,апресвега,својим

знањемидаћенампомоћи
у остварењу нашег циља,
а то је подизање животног
стандарда и бољитка свих
наших грађана – изјавио је
послеседницеЗоранСеме
новић.
– Конститутивна седница

је прошла у једном прија

тељском и озбиљном тону,
што мени, као новоизабра
номпредседникуСкупштине
општине,дајевеликимотив
дасејошбољеради.Труди
ћемо се да остваримо још
боље резултате, да постиг
немосвеоноштосмозами
слилиидасвојимодлукама,
плановима, и свим оним
штоСкупштина доноси, а у
име наших грађана, допри
несемодаживотуопштини
Шид буде бољи, квалитет
нији, аШидместо у које се
радодолазииостаје–изја
вио је Тихомир Стаменко
вић, председник Скупштине
општинеШид,усвомпрвом
обраћањумедијима.
Наседницисуименовани

ичлановиОпштинскогвећа,
атосу:КатаринаМитровић
из Привине Главе, Дали
бор Старовлас из Вашице,
Цвијетко Ракић из Вишњи
ћева, Милош Милошевић
из Шида, Милена Петко из
Шида, Јелена Малић из
ШидаиГоранКовачевићиз
Шида.
Од39 одборничкихместа

у Скупштини општинеШид,
листа СНСа „Александар
Вучић–Занашудецу“ има
28места,СПС–пет,„Војво
ђански фронт – Уједињени
заДемократскиШид“–три,
СРС–три. Д. Попов

фото: Ивана Радојковић

Одбор ни ци пола жу закле твуТихо мир Ста мен ко вић

Зоран Семе но вић
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КОН СТИ ТУ И САН ПАР ЛА МЕНТ И ИЗА БРА НО РУКО ВОД СТВО ОПШТИ НЕ СТА РА 
ПАЗО ВА

Радиновићу трећи 
председнички мандат
УСтаројПазовијеупетак,21.августаконституиса

наСкупштинаопштинеи
изабраноруководствоОпшти
не, коју ће у наредне четири
годиневодитиЂорђеРадино
вић из Белегиша који је ову
функцију обављао и у прет
ходнадвамандата,тачнијеод
2012. године,докћефункцију
заменика обављати Марина
Савић,дипломиранименаџер
утуризмуизНовихБановаца.
Међу неоспоривим успеси

мазакојејеРадиновићзаслу
жан, свакако су развој посто
јећег привредног амбијента,
долазак великог броја инве
ститора и реализација дома
ћих и страних инвестиција,
више хиљада нових радних
места, знатно повећан углед
ове сремске општине која се
свечешћесврставамеђунај
развијенијеопштинеуСрбији,
чуло се у предлогу новоиза
бране председнице локалног
парламента приликом обра
злагањањеговекандидатуре.
–Међуплановимакојевећ

имамо, приоритет број један
јесте изградња канализације
на територији општине, сре
ђивање водоводне мреже,
тачнијезаменацеви,уређење
водоводног система, капаци
тета воде и асфалтирање
свих локалних путева. Оно
што морамо да истакнемо
јестереконструкцијанашадва
дома здравља, јер сведоци
смоуовомвременуколикоје
то значајно. У плану је једна

озбиљнареконструкцијаобје
катаДомаздрављауСтароји
НовојПазови и наравно,што
сетиченашедеце,наставља
мосауређивањемшколакао
штосмозапочели,поприори
тетима. Следећа је на реду
ОШ „Бошко Палковљевић
Пинки“уСтаројПазовиитако
даље. Стога се надам да ће
све основне и средњешколе
бити сређене у наредном
периоду, онако како то доли
кује–нагласиојеРадиновић.
Радиновићочекуједа2020.

године Пазова добије статус
града, што је највиши ниво
локалнесамоуправе.
– Када смо дошли на чело

Општине 2012. године, Пазо
ва је била друга категорија
развијености у Републици
Србији,асадајеПазовависо

ка прва категорија на путу
добијања статуса града –
истиче Ђорђе Радиновић,
председник Општине Стара
Пазова.
На челу СО Стара Пазова

налазе се жене. За председ
ницу локалног парламента
изабрана је Наташа Мићић,
професорка књижевности из
Старе Пазове, а за њену
заменицуизабранајеДаније
ла Кркић, предузетница из
Старе Пазове, испред листе
„ИвицаДачић–Социјалистич
капартијаСрбије,Јединстве
наСрбија–ДраганМарковић
Палма“ која заједно са пред
ставницима листе „Алексан
дар Вучић – За нашу децу“
чини владајућу коалицију са
42 од 53 одборничка места.
Одовогсазивабројодборнич

кихместаповећанјеса48на
53штојенајвећибројупроте
клих30година.
Наконименовања,изјавује

дала председница СО Стара
Пазова.
– Сматрам да ћемо сви

заједно радити у интересу
свих грађана који живе на
територији општине Стара
Пазова, да ћемо доносити
важне одлуке које ће бити
корисне и сврсисходне свим
грађанима у општини Стара
Пазова–реклајеМићић.
Изабрани су и чланови

Општинског већа: Душан
Сарапа, Славиша Костић,
Јездимир Ашћерић, Радоје
Благојевић, Зденко Гашић,
Горан Јовић, Андријана
Ристић,ВладимирПетровићи
Дејан Кастић. Због именова
ња на друге функције, шест
одборника владајуће коали
ције је дало оставке и та
местаћенаследећојседници
битипопуњена сапрвих сле
дећихшестодборникасаових
изборнихлиста.Изборунајва
жнијих органа власти претхо
дила је верификација манда
таодборника.Свиодборници,
чланови Општинског већа,
председникОпштине,замени
ца председника Општине,
председница Скупштине и
њена заменица положили су
заклетве.Седницајеодржана
увеликојсалиБелезградеуз
поштовање свих прописаних
епидемиолошкихмера.
 Зден ка Кожик

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

Ђорђе Радиновић

Наташа Мићић Полагање заклетве
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Вла ди мир Гак и наред не 
чети ри годи не пред сед ник
Унаредне четири године функцијупредседника Општине Инђија

вршићеВладимирГак.Такојегла
сао31одборникодукупно37наконсти
тутивној седници одржаној у петак, 21.
августауИнђији.Гаку јеоводругиман
дат,собзиромнатодајефункцијупрвог
човекаопштинеИнђијавршиоупериоду
од 2016. до 2020. године. Поред пред
седника Општине, на конститутивној
седници изабран је и заменик председ
никаОпштине.Туфункцијуће,унаредне
четири године, обављатиМиланКонча
ревић, за председника Скупштине
општине Инђија изабран је Ђорђе
Димић,док је за заменика председника
СкупштинеименованЛазарВукмировић.
Извршена јеипроменау јавнимпреду
зећима.ДосадашњидиректорЈП„Инђи
ја пут“ ЗоранМилићевић преузео је ЈП
„Ингас“, док је на његово место дошао
Марко Гашић. Чланови новог Општин
скогвећа,поредпредседникаОпштинеи
заменикапредседникаОпштинесуЈеле
на Тртица, Љубомир Ковачевић, Јован
Ратковић, Петар Маринковић, Дејан
Тепавац,Ђорђе Николић иЂуро Кали
нић.
Председник Општине Инђија истакао

је да ће у другом мандату максимална
пажња бити посвећена побољшању
животногстандардаИнђије.
–Заједносасвојимтимомљудиради

ћу на стварању савремених услова за
животпородице,изградњипијаце,завр
шетку нове спортске хале у Инђији и
изградњиспортскехалеуБешки,уређи
вању нове индустријске зоне у Бешки,
обогаћивању културне и туристичке
понуде, уређивању парковских и других
јавнихповршина,изједначавањууслова
животауселуиграду,улагањемумладе
и перспективне грађане, у спортску
инфраструктуру, изградњу социјалних
станова и другим бројним пројектима.
Задржаћемопринципрадакојисеодно
си на то да неће бити разлике између

животауградуинаселу.Свакиквадрат
ни метар Јарковаца, Бешке и центра
Инђије су једнако вредни, а мислим да
сутомештанинашихселамоглидавиде
упретходнечетиригодине,јерсмоутом
периоду урадили више него у претход
них50година–истакаојеГак.
Гак јеподсетиоинасвепројектекоји

суреализованиупретходномпериодуи
истакаода ће у наредне четири године
Инђијапостатипривреднилидер,штоће
сезначајноодразитинаквалитетживота
њенихграђана.
–УИнђијијеупоследњечетиригоди

не стигло десет нових инвеститора.
Један одњих је „Агромаркет“, инвести
тор који ће ускоро отворити још један,
нови погон у нашој индустријској зони.
Циглана је поново почела са радом и
запослила 54 радника. „МБ транс“ је
2017. године запослио 150 радника, а
фабрикекојетребадапочнусаизград
њом у наредних неколико месеци су

„Аерон“, „Метал ин“, „Миком“, „Зеа
ворлд“, „Квас“, „Прича кетеринг“ и „Зла
тибор градња“ – рекао је председник
ОпштинеИнђијаидодаодајетуи„Тојо
тајерс“ компанија, део „Мицубиши“ кор
порације.
– Очекујемо да ће полагање камена

темељцабитиусептембру,акотодозво
лиепидемиолошкаситуација.Причамоо
највећој инвестицији у историји наше
земље–истакаојеГак.
ПредседникГакјезахвалиограђанима

Инђије на указаном поверењу на прет
ходнимизбориманаводећидасурезул
тати потврда доброг рада општинског
руководства.
–Свакиданморабитиновапобедаза

Инђију и то ће бити наша водиља у
нареднечетиригодине–рекаојеГак.
Председникједодаодаодсвихсарад

ника очекује максималан рад и озбиљ
ност у обављању послова у интересу
општинеИнђија. М. Ђ.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја

Кон сти ту тив на сед ни ца СО Инђи ја
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Сини ша Ђокић нови
пред сед ник Општи не Пећин ци
Упетак 21. августа конституисан јенови сазив Скупштине општине

Пећинци, аодборници су зановог
председника Општине изабрали дипло
мираногменаџераСинишуЂокића, који
је у периоду од 2014. до 2020. године
обављао функцију председника Спорт
ског савеза „Развој спортова“, док је за
његовогзаменикаизабрандипломирани
економиста Зоран Војкић који је ову
функцију обављао и у претходна два
мандата.
На челу новог сазива Скупштине

општине Пећинци и у наредне четири
године биће Дубравка Ковачевић Субо
тички,лекарспецијалистапнеумофтизи
олог, док ће дужност њеног заменика
вршитидосадашњипредседникпећинач
ке Општине мр Жељко Трбовић. За
секретараСкупштинеизабранаједипло
мирана правницаВеснаРадосављевић.
Сви новоизабрани челници пећиначке
Општине су са листе „АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ–ЗАНАШУДЕЦУ“којајенајун
скимизборимаосвојила26одукупно30
одборничкихмандата.
НовипредседникСинишаЂокићкаже

дајезањегаизборзапрвогчовекапећи
начкеопштинеизненађење,алиивелика
част.
–Свестансамодговорностикојаидеуз

овуфункцијуисвећуучинитиданеизне
веримповерењекојеми једанасуказа
но.Чеканас велики посао, алибићуна
челутимакојивећосамгодинауспешно
ради на развоју пећиначке општине.
Важно је да се започети пројекти успе
шноприведукрајуидасезапочнунови
пројекти–изјавиојеЂокићидодаодаће
приоритети пећиначке локалне самоу
правеунареднечетиригодинебитиуна
пређењеусловаушколствуиздравству,
развојинфраструктуреинаравно,развој
привредекоја,какојерекао,нашимгра
ђанимапружабољеусловезаживот.
Дубравка Ковачевић Суботички, која

представљаконтинуитетурадупећинач
когпарламента,кажедасувећнаконсти
тутивнојседнициодборнициновогсазива
показаливисокнивојединства,јерсусви
органивластиизабраниједногласно.

–Нашзадатакједаобезбедимопре
копотребнуполитичкустабилносткојом
ћемо са једне стране олакшати рад
председникуОпштинеиорганимаизвр
шневласти,асадругестране,послати
снажнупорукуграђанимаипотенцијал

ниминвеститоримадаопштинаПећин
цинастављасигурним корацимадасе
креће путем привредног развоја којим
се у континуитету кретала последњих
осам година – поручила је прва жена
пећиначкогпарламента.
На данашњој седници изабрано је и

Општинско веће које броји седам чла
нова: Зоран Јовановић, Живорад Гор
дић, Милан Мијаиловић, Радослав
Руњанин, Борисав Костић, Јелена
ЧубриловиДушанТешић.Пофункцији
председник Општинског већа је пред
седник Општине Синиша Ђокић, а
функцију његовог заменика обављаће
ЗоранВојкић.
Налокалнимизборимаодржаним21.

јуна ове године листа „Александар
Вучић–Занашудецу“освојилаје26од
укупно30одборничкихмандатауСкуп
штини општине Пећинци, 3 мандата
освојилајелиста„ИвицаДачић–Соци
јалистичкапартијаСрбије(СПС)“,докје
једанмандатприпаолисти„ДрВојислав
Шешељ–Српскарадикалнастранка“.

Повереник Општинског одбора
Српске напредне странке Пећинци
МилорадПантић поздравио је избор
новогопштинскогруководстваиоце
нио да ће свежа кадровска решења
сигурно донети нов квалитет у раду
локалнесамоуправе.
– Очекујем да ће новоизабрано

руководство са свежим идејама и
новиментузијазмомнаставитипутем
стабилности и економског развоја
којијезацртаопредседникРепублике
ипредседникнашестранкеАлексан
дарВучић, аСНСбиће и у наредне
четири године гарант континуитета у
привредном развоју пећиначке
општине – поручио је први човек
пећиначкихнапредњака.

Пове ре ни к ОО СНС-а о избо ру 
новог општин ског руко вод ства

Милорад Пантић

Синиша Ђокић

Дубравка Ковачевић Суботички остаје председница Скупштине општине
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КОН СТИ ТУ ТИВ НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Мир ја на Мале ше вић Мил кић 
нова пред сед ни ца Општи не

За заме ни ка пред сед ни ка Општи не иза бран је Нема ња Зарић. Нови пред сед ник 
Скуп шти не општи не Бео чин је Нема ња Вилић, а његов заме ник Боро Пре дра го вић. 
Иза бра но је пет чла но ва Општин ског већа, Тања Дрља ча, Сања Јако по вић, Мари ца 
Сав ко вић, Десан ка Јови чић и Милан Зарић

Уз поштовање свих епидемиоло
шких мера у петак 21. августа у
Беочинујеодржанаконститутивна

седница Скупштине општине Беочин.
ТомприликомзапредседникаОпштине
Беочин изабрана је већином гласова,
МирјанаМалешевићМилкићсаизборен
листе Ивица Дачић – Социјалистичка
партијаСрбије.Даподсетимо,наизбо
римазаСОБеочинкојисуодржани21.
јунаизборналистИвицаДачинСоција
листичкапартијаСрбије јеосвојила12,
алистаАлександарВучић11одборнич
кихмандата.
Седницујеотвориоидоизборановог

председникаводионајстаријиодборник
Боро Предраговић. На почетку заседа
њапредседникСОБеочинупретходном
мандату Зоран Стокућа се обратио
одборницима и пожелео им успех у
раду.
Радни део седнице почео је усваја

њемизвештајОпштинскеизборнекоми
сијеоспроведенимизборимазаодбор
никеСОБеочинипотврђивањемманда
та одборникаСкупштине општинеБео
чин. Након полагања свечане заклетве
одборницисуизабралиНемањуВилића
зановогпредседникаСкупштинеопшти
не Беочин, а Бору Предраговића за
заменикапредседника,обојицасалисте
ИвицаДачић –Социјалистичка партија
Србије.ТатјанаСимићјепоновоимено
ваназасекретараСкупштинеопштине.
Одборницисузатимвећиномгласова

изабрали председника, односно пред
седницу, ОпштинеМирјануМалешевић
Милкић,азањеногзаменикаизабранје

НемањаЗарић.Такођеизабрано јепет
члановаОпштинскогвећа,ТањаДрља
ча,СањаЈакоповић,МарицаСавковић,
ДесанкаЈовичићиМиланЗарић.
У првом обраћању медијима нова

председницаОпштинеБеочин је рекла
дадокнесагледаситуацију уопштини

нећеизлазитисапаушалнимоценама.
–Наступајућипериод јепунизазова.

Миотварамопотпунопразанлистпапи
раијанебихдаваланикаквеизјаведок
не видимоштаможемо да урадимо са
онимшто затекнемо. Треба да видимо
шта захтева реорганизацију и рекон

Мир ја на Мале ше вић Мил кић

Нема ња Вилић Боро Пре дра го вићНема ња Зарић
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струкцијеуорганизационом,кадровском
и сваком другом контексту. Мислим да
доносимо неку нову младу енергију
првенствено зато што смо се у СПСу
договорили да младим људима треба
пружити шансу. Ови млади људи су
сигурнобудућностполитичкогживота.У
тиму који водим има такође и много
жена, пре свега у Општинском већу, а
текћемопричатиопозицијамаујавним
предузећима. Тако да рачунам на тај
женскиинстинктурасполагањубуџетаи
вођењуопштине.Такође,верујемдаће
ново општинско руководство показати
вишеемпатијепремаљудимакојисоци
јалноугрожене,премадеци.Првивели
ки задатак и велики изазов је наравно
почетак новешколске године у услови
ма ванредне ситуације у општини због
корона вируса. О томе треба заиста
озбиљно да разговарамо, да видимо
штасунамнаредникорациимерекоје
морамо да предузмемо. Што се тиче
политичкогживота,очекујемдасепред
изборнестрастисмире.Упретходнадва

месеца, у ишчекивању конститутивне
седнице, нисмо давали никакве изјаве.
Једноставно,чекалисмоседницуСкуп
штине,дасецеоизборнипроцесзавр
ши верификацијом мандата и потврђи
вањем наше скупштинске већине. Ми
требадарадимосвојпосаоаопозиција
требадаизносисвоје критикенанаше
предлогенакреативнаиконструктиван
начин. Докле год будемо имали сукоб
креативногмишљењајасамзато,јерто
јеупринципуосновасвакогполитичког
живота,изјавилајеМирјанаМалешевић
Милкић.
ОдборнициСОБеочин суименовали

ичлановеМандатноимунитетскекоми
сије, Комисије за кадровска и админи
стративна питања и радне односе и
Комисијезастатутарнапитања,органи
зацијуинормативнаакта.
Одборничка група Александар Вучић

–Занашудецу,нијеподржаланиједног
кандидата Социјалистичке партије
Србије. Све тла на Ћосић

фото: Жељко Петрас

Мир ја на Мале ше вић Мил кић је 
рођена29.10.1971. годинеуБеочи
ну.  Основну школу је завршила у
Беочину, Средњу економску школу
„СветозарМилетић“ уНовом Саду
(19881991),аЕкономскифакултету
Суботици (19911996). Завршила је
иEMBAstudy(Блед,Словенија).
Као дипломирани економиста

запослила се 1997. године  у „Бео
чинској фабрици цемента“ (рефе
рентпланаианализе),гдејеурад
ном односу остала све до 2017.
године.Поприватизацији„БФЦ“ау
„LafargeBFC“обављала јенизвео
ма одговорних функција: заменик
менаџера набавке, менаџер набав
ке, менаџер ланца снабдевања,
стратешкидиректорнабавкезаЦен
тралну и Централно  истиочну
Европу,директорланцаснабдевања
затржиштеСрбијеидиректорпро
дајезатржиштеСрбије.
Радећи наведене послове део

свог радног века провела је у Бео
граду,ПаризуиМоскви.
Одмарта2017.годиневласник је

консултантскекомпаније „TriMcon
sulting“, специјализоване за консул
тантске активности везане за
инфраструктурне пројекте на тери
торијиСрбијеиЦрнеГоре.
Говориенглески језик,аслужисе

рускиминемачкимјезиком.

Био гра фи ја 
пред сед ни це
Општи не
Бео чин

Медијски пројекат „Живот у  Беочину – Између Дунава и Фрушке горе“.  Пројекат је суфинансиран средствима буџета Општине Беочин. Ставови 
изражени у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став општине Беочин.

Одбор ни ци СО Бео чин

Председница Општине са члановима Општинског већа
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КОН СТИ ТУ ТИВ НА СЕД НИ ЦА СО ИРИГ

Тихо мир Сто ја ко вић нови 
пред сед ник Општи не
• Сте ван Кази ми ро вић иза бран за 
пред сед ник Скуп шти не општи не
• Заме ник пред сед ни ка Општи не 
биће Мио драг Бебић, док ће функ-
ци ју заме ни ка пред сед ни ка СО Ириг 
врши ти Томи слав Ста ној чев

Наконститутивној седни
циСОИриг, која јеодр
жана 21. августа, пред

седник Општинске изборне
комисије Оливер Огњеновић
је поднео извештај о проте
климлокалнимизборимаодр
жаним 21. јуна, а потом су
верификовани мандати иза
браних одборника. Констато
ваноједајеСрпсканапредна
странкаулокалномпарламен
туосвојила15мандата,Соци
јалистичкапартијаСрбиједва,
а ПОКС (Покрет обнове за
Краљевину Србију) и Војво
ђанскифронтпо једанодбор
ничкимандат.
После потврђивања манда

тановоизабраниходборникаи
полагања заклетве, Тихомир
Стојаковић, повереник СНСа
заИриг,предложиојеСтевана
Казимировића за новог пред
седника СО Ириг. Казимиро
вићјебиоијединипредложе
ни кандидат, а одборници су
једногласно указали повере
њекандидатуСНСа,којијеу
претходномпериодубиопред
седникОпштинеИриг.
– Очекивали смо овакав

сценарио. Од 19 одборника,
ми имамо 15. Остале три
странкесунамсепридружиле
имислимдаћемоунаредном
периодуиматидобрусарадњу
на свим пољима – рекао је
СтеванКазимировић.
Одборници Скупштине

општине Ириг су изабрали
Томислава Станојчева за
заменика председника Скуп
штине.ДраганСтојић,којијеи
до сада био секретар Скуп
штине, поново је постављен
натуфункцију.
Одборницисунапрвојсед

ницикојајеодржанаупонеде
љак 24. августа  изабрали за
председника Општине Тихо
мираСтојаковића,професора
физичког васпитања, а за
заменика Миодрага Бебића,
дипломираног спортског тре
нера, који је и у претходном
мандатубионаовојфункцији.
И председник Општине и
заменик председника су из
редова Српске напредне
странке.Наовојседницииза
брани су и чланови Општин
скогвећа.
Говорећиоправцимарадаи

о томе шта ће бити тежиште
развоја иришке општине у
периоду до 2024. године,
председникОпштинеТихомир
Стојаковићјеистакаодаћесе
наставити спровођење поли
тике СНСа и реализовати
предизборнипрограмстранке
за који суим грађанииришке
општине указали поверење.
Узподршкунадлежнихдржав

нихинституција,уоквирупро
грама „Србија 2025. године“,
наставићесејошинтензивније
улагање у образовање, кому
налну инфраструктуру, здрав
ство,спорт,културуисоцијал
нузаштитукакобиседодатно
унапредио квалитет живота
грађана.
– Створићемо адекватан

амбијентзаинвестиционоула

Тихо мир Сто ја ко вић

Полагање заклетве носилаца извршне власти у Иригу
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ШАТРИН ЦИ

Завр ше ни радо ви
на рекон струк ци ји згра де

УШатринцимасуприведеникрајурадо
винаенергетској санацији и адапта
цијизградезаосновнообразовањеи

културуукојојсеналазепросторијеМесне
заједнице и Месне канцеларије, школе,
вртића,ДомакултуреиЛовачкогдруштва.
То је и простор који служи за окупљање
младихуселуињиховеактивности.
Ове свеобухватне радове финансирали

суМинистарстворударстваиенергетикеи
иришкаОпштина,аукупнавредностје16,3
милиона динара. Према пројекту, урађе
најекомплетнасанацијакрова,изолација,
фасада, централно грејање, унутрашњост

зграде,штозначиипобољшањеенергетске
ефикасностизграде.
Реч је о старој згради које је изграђена

послеДругог светског рата и до сада није
биловећихрадованањој.Упросторијамау
којимајесадавртићнекадајебилазадру
га.СадајетуподручноодељењеДУ„Дечи
јарадост“укојемјетренутнодесетакмали
шана.
Комплетнареконструкцијаове зградеће

доста значити заШатринце, јер се велики
бројактивностиреализујеуњој,адорекон
струкцијејебилаудосталошемстању.
 С. Џаку ла

РАЗ ВОЈ НИ ЦЕН ТАР ВОЈ ВО ДИ НЕ

Про је кат пла ће не
струч не прак се
Развојни центар Војводине чије је седи

ште у Иригу, реализује пројекат плаћене
стручне праксе за позиције финансијски
менаџер и пројект менаџер за праксу која
трајешестмесеци.Позив јеупућенособа
мадо 30 година саместом пребивалишта
у румској или иришкој општини. Предност
имајуособебезрадногискуства,сапозна
вањеменглескогјезикаираданарачунару.
Развојни центар Војводине онима који

испунеусловезаовупраксуобезбеђујебру
томесечну накнаду у износу од 300 евра,
раднакреативнимидруштвеноангажова
ним пројектима, могућност сталног запо
слења, напредовања и додатне зараде,
тренингеиедукацију.
Сви заинтересовани, који испуњавају

поменутеуслове,могуконтактиратиРазвој
ницентарВојводинепутемимејланаадре
су rcvserbia@gmail.com или телефонским
путемнаброј063/747–78–67,арокзапри
јаву је 28. август.Плаћена стручна пракса

ће бити организована за једног финансиј
скогменаџерапројектаи за једногпројект
менаџера.

С. Џ.

Нови изглед згра де у Шатрин ци ма

гањеуиришкуопштину,посеб
ноусекторутуризмаиинтен
зивне пољопривредне произ
водње и прерађивачке инду
стријехранеипића.Уложиће
мо максималне напоре на
решавању ургентних пробле
ма грађана као што је водо
снабдевање и канализација.
Ту смо већ започели израду
пројектазаизградњуирекон
струкцијуводоводнеиканали
зационе мреже на територији
целе општине – истакао је
ТихомирСтојаковић.
Он је додао да ће локална

самоуправаунајкраћемпери
оду обезбедити локацију и
финансијска средства за
изградњуазилазапсе,наста
виће се реконструкција и
изградња локалних путева у
циљустварањајошбољесао
браћајнемрежеиповезаности
свихнасељауиришкојопшти
ни. Посебно, уз сарадњу и
подршку државних институци
ја и ресорног Министарства,
радиће се на наставку рекон
струкције државног пута II б
реда313,докћесеуобласти
образовања наставити са
реконструкцијом школских и
предшколских установа, као и
на пројектима од значаја за
унапређење ученичког стан
дарда.
– Када је реч о култури,

радићемо на реконструкцији
ДомакултуреуИригууоквиру
којегјеипрваСрпскачитаони
ца,докјеуВрдникупредвиђен
објекатзабудућиДомкултуре,
закојићесеизвршитипрена
менаиобезбедитисредстваза
адаптацију. Наставићемо и
адаптацијусеоскихамбуланти
којесуулошемстању–иста
као је председник Тихомир
Стојаковић.
Плановизанареднипериод

сеодносеинаизградњиобје
катаспортскеинфраструктуре
неопходних за даљи развој
школскогирекреативногспор
та,акадајесоцијалназашти
таупитању,радићесенапро
јектима изградње социјалних
станова. С. Џаку ла

Сте ван Кази ми ро вић
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СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Уки ну та ван ред на ситу а ци ја

НаседнициШтабазаванреднеситу
ацијерумскеопштине,којајеодр
жана19.августа,укинутајеодлука

о проглашењу ванредне ситуације која
је била донета 16. јула. Разлог укида
ња ванредне ситуације су подаци који
показујудасеепидемиолошкаситуаци
ја у румској општини стабилизује. Наи
ме,закључноса18.августом,урумској
општини има 38 лица позитивних на
коронавирус, али су и они пред самим
излечењем.
–Ми у протеклихнедељуданабеле

жимо солидан пад броја заражених, а
претогасмоималистагнацијуоболелих
нанеких43–45грађана.Ванреднуситу
ацију смо увели по препорукама репу
бличког Кризног штаба, јер смо имали
тада 58 оболелих, односно једног на
1.000становника–кажеСлађанМанчић,
командантШтабазаванреднеситуације.
Ондодаје да се у протеклих 34дана

ванредне ситуације деловало превен
тивно,ада јемаксималанброј зараже

нихбио91.Драстично је опаои прити
сак на Ковид амбуланту румског Дома
здравља,абројпацијенатаједвадотри
путамањиноупериоду кад јеуведена
ванреднаситуација,доксеодпрегледа
них,максималнодвадотрилицадневно
шаљууболницууСремскојМитровици.

–Ипоредукидањаванреднеситуаци
је,насназисуидаљесвепревентивне
мере.Радићемоидаљеподелузаштит
неопремеидезинфекционихсредстава,
а апелујем на грађане да носемаске и
држе дистанцу. На снази остају и мере
везанезасвеспортскеидругеманифе
стације,аоноштоћеобрадоватинаше
суграђане, пре свега приватнике, јесте
дасережимирадаодређенихобјеката,
делатности,ресторанаикафићавраћају
нанормалнережимеускладусанашом
одлукоморадномвременуунормалним
условима–указаојеСлађанМанчић.
Међутим, и поред враћања на радно

време које је прописано у нормалним
условима, превентивне мере морају
дапоштују и послодавции гости.То се
односинадржањедистанце,бројљуди
узатвореном,ношењезаштитнеопреме
иупотребудезинфекционихсредставаи
тотребапоштоватидоклегодјенаснази
епидемијакоронавируса.

С. Џаку ла

Сед ни ца Шта ба

Сла ђан Ман чић

РУМА

Гра ди се нови храм у Бор ков цу
НарумскомизлетиштуБорковацћесеградити

новахрамкапелаитонаплацукојиједаривала
породица Драгишић из Руме. Плац је површи
не 16 ари и нањему ће бити саграђена капела
са пратећим садржајем, припратом, звоником,
палионицом свећа и парохијским домом. Идеј
но решење је предложио румски архитектаБра
ниславСтанковић.Овихдана,дариваниплацза
градњујеочишћениприпремљензадаљерадове
наизградњи.
–Борковацћетакодобитихрамкапелукојаће

употпунитипросторидатиновудимензијуизлети
штукојесенепрестаноусавршаваиновимсадр
жајимаупотпуњује–каженадлежнипарохзапла
нирани храм протопрезвитерСретенЛазаревић,
архијерејскинамесникрумски.

С. Џ.
Про јек то ва ни изглед цркве у Бор ков цу
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УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Про је кат „Подр шком
до јед на ких могућ но сти“
УПВО„Полетарац“уРуми

укључен је у реализацију
пројекта „Подршком до јед
наких могућности“. Наиме,
ова установа је у новембру
прошле године конкуриса
ла за учешће на пројекту
инклузивног предшколског
васпитања и образовања
Министарства просвете и
Светске банке. Пројекат је
вредан5,6милионадинара,
а уговоромо гранту, који је
закљученизмеђуМинистар
ство просвете, науке и тех
нолошког развоја и румске
Општине, утврђено је уче
шће локалне самоуправе у
пројекту „Подршком до јед
наких могућности“ у изно
су од 499.950 динара. Та
средствасуиобезбеђенаиз
текуће буџетске резерве, а
одлукаједонетанапослед
њој седници Општинског
већа. Тиме ће се суфинан
сирати адаптација просто
ра у објекту „Ливаде“, док
су остала средства, које
обезбеђује Светска банка,
намењена куповини ком
би возила, као и опрема
њу простора намештајем и
материјалом.
Како је истакао директор

УПВО „Полетарац“ Радо
славМашић,циљовогпро

јекта је већи обухват деце
у предшколском узрасту из
маргинализованих група,
као и и оних којима вртић
ниједоступан.
– У објекту „Ливаде“ ће

бити деца из маргинализо
ваних група, Роми и деца
из Павловаца, који немају
вртић. Програм ће обухва
тити и формирање мешо
витих група у Витојевцима
иГрабовцима.Онићекори
стити садашњи простор за

предшколце, јер их нема
много и има слободног
капацитета–кажедиректор
Машић.
Наиме, новим основа

ма предшколског програма
тежи се формирању мешо
витихгрупа,гдемлађадеца
могудаучеодстариједеце.
Садаје јошнеизвеснокада
ће почети адаптација про
стора и састанци и радио
нице са родитељима, због
ситуацијевезанезакорона

вирус, али је део средства
већ пребачен „Полетарцу“.
Управозато,усептембруће
серадитионоштонезависи
одепидемиолошкеситуаци
је, а то је набавка матери
јала и намештаја. На овом
пројекту партнери УПВО
„Полетарац“ су Центар за
социјалнирад,Црвеникрст,
као и Удружење за помоћ
ментално недовољно раз
вијенимособама(МНРО).

С. Џаку ла

Обје кат „Лива де“

РУМА

Мурал са ликом др Овци на
Лик др Дра га на Овци на 

ове ко ве чен је на мура лу 
који је ура ђен на тржном 
цен тру, у бли зи ни Дома 

здра вља где је радио. 
Овај мурал је ура ђен у 

знак сећа ња на пре ра но 
пре ми ну лог др Овци на, а 
на ини ци ја ти ву њего вих 
коле га из Слу жбе хит не 

помо ћи рум ског Дома 
здра вља. Мурал је дело 

сли ка ра Љуби ше Буба ла.
С. Џ.
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ПОЧЕ ЛА ЗАМЕ НА СТА РЕ ЈАВ НЕ РАСВЕ ТЕ НОВОМ

Лед сија ли це у Јар ку
и Шашин ци ма

УЈарку и Шашинцима почела
замена постојеће јавне расвета
новом.Тојепочетакреализације

уговора о јавно приватном партнер
ству који је ГрадСремскаМитровица
пролетос склопио са компанијама
„Keeplight”изБеоградаи„EscoElios”
изНовогСада.
Усреду19.августарадовенарекон

струкцији јавне расвете обишли су
градоначелник Сремске Митровице
ВладимирСанадриначелникградске
управе за опште послове и имовину
МирославЈокић.ГрадоначелникСана
дер је том приликом  подсетио да је
ово трећи пројекат јавноприватног
партнерства на територији Сремске
Митровице.
–Јавнарасветабићемодернизова

наусвимградскимисеоскиммесним
заједницама.Укупноћебитизамење

нооко10.000старихсветиљкиновом,
модерном лед расветом. Пројекат је
замишљен такода се зањеговуреа
лизацијунеангажујудодатнасредства
из буџета ГрадаСремскаМитровица.
Он је ће се финансирати из уштеда
електричне енергије која ће бити
остварена након замене живиних и
натријумских сијалица, лед сијалица
ма. По пројекту је предвиђено да се
уштединегдеоко73одстоелектричне
енергије у односу на тренутну потро
шњу.Пројекаттраје13година,апри
ватни партнер је у обавези да за то
време одржава светиљке и гарантује
зањиховуисправност.Градкаоштоје
Сремска Митровица свакако мора
водити рачуна о уштеди електричне
енергије, о трендовима у области
енергетске ефикасности. Са новом
расветом биће смањена потрошња

струје сасамимтимиемисија угљен
диоксида, рекао је Владимир Сана
дер.
Унареднатримесецатребалобида

радови на уградњи нове лед расвете
будузавршени, какоу граду, такоиу
свим селима на територији Града
СремскаМитровица.

Б. Туца ко вић

Владимир Санадер

ХУМА НИ ТАР НИ БАЗАР У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

За Сте фа на Субо ти ћа саку пље но 2750 евра
Унедељу, 23. августа, на Тргу др

ЗоранаЂинђићауСтаројПазо
виодржанјехуманитарнибазар

накомесусеприкупљаласредстваза
лечење Стефана Суботића из Беле
гиша, коме је за наставак лечења у
Немачкојхитнопотребно40.000евра.
У акцији коју је организовало Удру
жење „Татамате“, мали произвођачи
рукотворина, удружења, организаци
је и појединци су продавали украсе,

играчке, књигеислаткишеасавпри
ходсеубациваоукутијеибићенаме
њен Стефану за трошкове лечења.
Велики број излагача и продаваца се
одазвао акцији а купци су најчешће
билиродитељисадецомкојисупро
велилепонедељнопреподненаТргу.
Кафић„Бумеранг“ једонираостолове
заизлагаче, соковеи кафу.Директно
јесакупљено је2750евранерачуна
јући индиректну помоћ јер је акција

инспирисала многе да пошаљу смс
садржине360на3030.Организатори,
купциипродавцисузадовољниакци
јомиприкупљнимсредствимаипози
вајусвељудедобревољеданаставе
дашаљуСМС садржине 360 на број
3030илиуплатесредстванадинарски
рачун 16048361269 како би Стефан
штопреотпутоваоуНемачкудапобе
диопакуболест.

З.К.

Заме на сија ли ца 
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Ста бил но снаб де ва ње
стру јом индустријске зоне
Трафостаницу110/20kV

„Крњешевци“, која
првенствено напаја

индустријскезонеШиманов
цииКрњешевци,14.августа
је обишао вршилац дужно
сти директора ЈП „Електро
привреде Србије“ Милорад
Грчићупратњисарадникаи
представника Општине
Пећинци. Како је рекао
Грчић,речјеоједнојоднај
модернијих трафостаница у
околини,вредној259милио
надинаракојујеЕПСизгра
диосопственимсредствима.
–Оноштојемноговажни

јеодовадвамилионаевра
којесмоуложилиуовутра
фостаницујестештадобија
мо изградњом ове трафо
станице. Ово је огромна
индустријска зона, овде
имамо преко 40 великих
потрошача. Овде имамо
произвођачекојиимајуврло
осетљивуопрему,којиимају
потребузастабилнимнапа
јањем електричном енерги
јом и, коначно, у овој инду
стријској зони ради преко
10.000људи–рекаојеГрчић
инагласиоданапајањеове
индустријске зоне нема
никаквевезесанасељимау
којима живе грађани пећи
начке општине, као и да се
никаквахаваријауовојтра
фостаници не преноси на
стабилност и сигурност
напајањаустамбенимдело
вима.

Тренутно је уграђен један
трансформатород31,5МW,
а како је рекао Грчић, са
доласкомновихинвестиција,
могуће је за само неколико
недељаинсталиратијошјед
нутрафоћелију.
–Узависностиодпотреба

она може бити 20МW, 31,5
МW,40МW.Мисмоспремни
даприхватимоновеинвести
торе и да обезбедимо снаб
девањеелектричноменерги
јомзасвакуновуфабрикуу
овој индустријској зони –
поручиојеГрчић.

Шимановачкаиндустријска
зонасепростирена800хек
тараи,поречимачланаПри
временог органа Општине
Пећинци Зорана Војкића, у
овојзонијеиуовомтренутку
утокуградњавишепогонаи
дистрибутивнихцентара.
– Због тога је за нас ова

трафостаница изузетно зна
чајна. До сада је индустриј
ска зона у Шимановцима
имала два извора напајања
електричном енергијом – из
правцаПећинацаиизправ
ца Нове Пазове. Са трећим

извором напајања можемо
даобезбедимоквалитетнои
сигурно снабдевање елек
тричном енергијом свих
садашњих, али и будућих
инвеститора, а истовремено
се растерећује трафостани
цауПећинцима.Миимамои
радну зонуСибачнаобила
зници око Пећинаца коју
намеравамодаразвијамо,а
будући инвеститори у овој
зони ће сада моћи без про
блема да се прикључе на
трафостаницу у Пећинцима
–изјавиојеВојкић.

У општиниПећинци нису потврђени
нови случајеви инфекције вирусом
COVID19,аускладусастабилизаци
јомепидемиолошкеситуације,Штабза
ванредне ситуације општине Пећинци
донео је одлуке којима се ублажавају
прописане мере заштите од ширења
заразе.
ОдлукомШтабарадновремеугости

тељских,трговинскихизанатскихобје
ката,иобјекатазаприређивањеигара
насрећуизабавнихигарајепоноводо
24.00 часа радним даном и до 01.00
часова викендом, као и у нормалним
условима, уз обавезно поштовање
мера које се односе на максималан
бројлицауобјекту,ношењезаштитних
маски,поштовањефизичкедистанцеи

употребудезинфекционихсредстава,а
уугоститељскимобјектимазабрањена
јеживамузикаиузатвореномиуотво
реномделуобјекта.
Теретанама, фитнес центрима,

спортскимсаламаисличнимобјектима
у којимасеодвијају спортскеактивно
стипоновоједозвољенрадузношење
заштитнихмаски,редовнопроветрава
њеидезинфекцију простораипошто
вање дистанце, док је организација
утакмица дозвољена, али без прису
ствапублике.
Ипак, бројне мере за спречавање

ширењаинфекцијеостају на снази, па
јетакоидаљезабрањеноорганизова
ње прослава сеоских слава и вашара,
постављање забавних паркова, лици

дера и уличних продаваца играчака,
каоиорганизовањесвихосталихзабав
них садржаја који подразумевају оку
пљањедеце,младих, алииодраслих.
На снази је и забрана рада свечаних
сала,организовањасвадби,свихврста
прославаисвечаности,каоиорганизо
вањаманифестацијаиконцерата.
ИзШтабазаванреднеситуацијејош

једном су позвали грађане да буду
одговорни и да поштују кључне мере
заштите–ношењемаскеусвимзатво
ренимпросторима, као и у отвореним
просторимаукојимајенемогућеобез
бедити дистанцу од два метра, да се
придржавају прописане физичке дис
танцеидаредовноперуидезинфикују
руке.

Убла же не рестрик тив не мере
зашти те од коро на ви ру са
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ДИРЕКТОРКА МИТРОВАЧКОГ „УРБАНИЗМА“ МИРЈАНА ВАШУТ:
КОЈИМ ПУТЕМ ИДЕ ДАЉА УРБАНИЗАЦИЈА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Град по мери људи
У цен трал ној зони има мо неко ли ко обје ка та веће спрат но сти, у насе љима „Декан-

ске баште“, „Ста ри мост“ и „Мати ја Хуђи“. Те осмоспратнице, као сло бод но сто је ћи 
објек ти, су се „деси ле“ када је сва ка дру га поро ди ца има ла ауто мо бил, а сада сва ка 
поро ди ца има два ауто мо би ла, каже Мирјана Вашут

Град као симбол и колевка циви
лизације,увекћебитипривлачан
људима. Градови јесу бучни, у

њима јесте гужва, за живот у граду
треба и живаца и толеранције, али
они неодољиво привлаче људе, као
лампа ноћне мушице. Лепота једног
градазависи,пресвега,одљудикоји
живе у њему. Од њихових идеја о
томе како треба град да изгледа и
њиховеистрајностиуреализацијитих
идеја. Лепи градови су се градили и
развијаливековима,пачакиуњихо
вим несавршеностима има неког
шарма које је време донело. Међу
тим, савремени начин живота пред
урбанисте ставља и нове изазове.
Јер, град јесу улице, зграде, парко
ви…алисветотребадабудеуфунк
цијиљудикојитуживе.
Сремска Митровица је одвајкада

град,пасмосадиректоркомсремско
митровачког Јавног предузећа „Урба
низам“МирјаномВашутразговаралио
томеукомправцућеићидаљаурба
низацијаиизградњаградаизаштојеу
СремскојМитровиципре30–40година
биламогућаизградњаосмоспратница,
аданасјетонемогуће.
–Свибисмомиволелидаживимоу

савременимградовимакојиседина
мично развијају. У неком урбаном
смислу модеран град претпоставља
изградњуобјекатависокеспратности,
објекатаобложенихстакломукомсе
огледају другефасаде и зеленило и
слично, каже на почетку Мирјана
Вашут,алинастављаотомекојесве
параметреурбанистиморајудаимају
увидуприликомизрадеурбанистич
кихпланова.

–Кадаурбанистидођууситуацију
да одлуче о томе која би спратност
биланајбољазаградукомесеживи
иради,морадаузмеуобзирмноге
параметре. Основни параметар за
СремскуМитровицу јењено урбано
језгро,односноцентарграда.Уцен
труградајелепоживети,алитојеи
живот са пуно проблема које носи,
пре свега, густина насељености. У
централнојзониСремскеМитровице
већ садаживи пунољуди, а и пуно
објекатајеподзаштитом.Исподтих
објеката се налазе непокретна кул
турнадобра,очекиванаархеолошка
налазиштаитеамбијенталнецелине
градског језгра су под заштитом.
КадасепрођеУлицомкраљаПетра,

На Буле ва ру и то у уну тра шњо сти стам бе них бло ко ва 
који се сада фор ми ра ју, биће могућа већа спратност. С 
тим да ће се зах те ва ти одре ђе на повр ши на око таквог 
објек та за изград њу довољ ног бро ја пар кинг места који 
зах те ва та густи на ста но ва ња

Мирјана Вашут

Већа спратност биће могућа у унутрашњим блоковима Булевара
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првоштосвакомупаднеуочијегуст
саобраћај, нема места за паркира
ње, нема бициклистичке стазе, не
постојимогућностширењапешачких
зонаитакодаље.Основнипроблем
је усклађивање густине становања
саинфраструктуром,пресвега,сао
браћајном.Намајетаинфраструкту
рауцентруграданаслеђена,онане
може да се шири, каже Мирјана
Вашут.
Она додаје да постојећа ситуација

можедасепромениизменомрежима
саобраћаја у центру града под усло
вом да се изгради саобраћајница
поредСаве.
– Та саобраћајница би ишла од

Лаћарка до теретногмоста и она би
билажилакуцавица,асвеулицекоје
се зракасто спуштају премаСавиби
билеуједносмерномрежимусаобра
ћаја и тако би се растеретиле цен
тралне градске улице. То је концепт
који је предвиђенПланом генералне
регулацијеиз2009.годинеиГенерал
ним урбанистичким планом из 2015.
године,подсећаМирјанаВашут.
Штосетичеобјекатавећеспратно

сти, који су симболи урбаног, у цен
тралнојзониСремскеМитровицеима
неколикотаквихобјеката,којисугра
ђени у време када су и саобраћај и
животнистандардљудибилинамно
гонижемнивоуодданашњег.
–Миуцентралнојзониимамонеко

лико објеката веће спратности, у
насељуДеканскебаштеимамоосмо
спратницу и шестоспратницу. Таквих
високихзградаимамоиунасељима
СтаримостиМатијаХуђи.Тезграде,
каослободностојећиобјекти,сусету
„десиле“кадајесвакадругапородица
ималааутомобил,асадасвакапоро
дицаимадвааутомобила.Стварјеу
томедасадатребамноговишеместа

око зграде за паркинг простор. Када
сусе зидалепоменутеосмоспратни
це било је великих површина рурал
ног карактера и онда су се могла
формиратитакванасеља.Понављам,
тадајебиломногомањеаутомобила
него данас, много мање су сељуди
креталинегоданаситадајемоглода
се изгради више објеката велике
спратности.Митренутнорадимонови
Генералниурбанистичкиплана(ГУП).
У њему ћемо задржаћемо концепт
саобраћајнице уз Саву и концепт
мале спратности у центру града и
деловимапремаСави,дотриспрата.
Због археолошких налазишта у
Митровици немамо могућност ни да
се праве подземне гараже са више
етажа,осимједнеитоједва,такода
наситоограничава,напомињеМир
јанаВашут.
Гдејемогућевећаспратност?Пре

ма речима наше саговорнице, пре
свега,нанаБулеваруи тоуунутра
шњости стамбених блокова који се
садаформирају.Тућедоћидоизме
наГУПаусмислудаћесеомогућити
градњаислободностојећихобјеката
већеспратности.Стимдаћесезах
теватиодређенаповршинаокотаквог
објекта за изградњу довољног броја
паркингместакојизахтеватагустина
становања.
–Дакле,томожедаседесисевер

ноодБулевараиупродужеткунасе
ља Стари мост. Омогућиће се и у
некимпојединачнимблоковимаград
ња зграда високе спратности, тако
званих кула, које би могле бити и
симболи града. Под условима да се
такавблок„очисти“иомогућиподиза
њепарковскеповршинеинекевисо
кезграде.Хотел„Сирмијум“биреци
мо био идеалан за тако нешто. Или
садашњиДомЈНА.Тубинекаверти

кала, висока зграда, изгледала свр
шено,алитапарцелајесувишемала
затаконешто.Јединокадабисецео
тајблокдоДомаздравља„очистио“,а
тојеизузетноскупо.Међутим,свесу
то концепти о којима се размишља.
ПодизањеспратностиуМитровиције
теза о којој се размишља, где би то
могло и како би могло, а да се не
поремети коришћење инфраструкту
ре,наглашаваМирјанаВашут.
Кадајеречозеленимповршинама

безкојихјенемогућезамислитибило
који град, оне се, по речима наше
саговорнице, прилично нарушавају у
билансуповршина,аповршинеујав
нојнаменисетешкочувају.
–Свимихоћемодавозимоаутомо

биле, бицикле, да се паркирамо, а
збогсвегатогатрпеповршнеујавној
намени. Основни наш задатак јесте
да кроз ГУП задовољимо потребе и
инвеститораи грађана,датавелика
спратностбудеуправојдисперзијида
не наруши живот у граду. Процес
ремодулацијеизнискогувисокоста
новање,жаргонскиречено,дешавасе
удужемвременскомпериоду.Ионда
се дешава да дозволимо изградњу
објекта, било које спратности, па да
онајкојиживиустануутаквојзгради
двадесет година гледа у комшијско
двориште. У Деканцу се управо то
десило.Процес„чишћења“тогблока
серастегаои јошувекнијезавршен.
Мењала се регулатива, мењала се
количинановцакојудржаваможеда
уложи и питање је ко ће сада то да
купидабитунаправиозеленуповр
шину. Нико. А тим људима се мора
дати могућност да наставе да живе
јер они нису криви што држава није
откупила њихове објекте, закључује
МирјанаВашут.

Светлана Ћосић

Сви ми хоће мо
да вози мо ауто мо би ле, 

бици кле, да се
пар ки ра мо, а због све га 

тога трпе повр шне
у јав ној наме ни.

Основ ни наш зада так 
јесте да кроз ГУП

задо во љи мо потре бе и 
инве сти то ра и гра ђа на, 
да та вели ка спрат ност 

буде у пра вој
дис пер зи ји да

не нару ши живот
у гра ду

Модеран град: Осмоспратнице у Насељу „Матија Хуђи“
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ЈЕД НА САСВИМ ДРУ ГА ЧИ ЈА ШКОЛ СКА ГОДИ НА

Скра ће ни часо ви, маске, 
сме не и онлајн наста ва

Без гужви, дечи је гала ме и при год них при ред би ста ри јих ђака за њихо-
ве нове мале дру га ре – тако ће изгле да ти поче так ове школ ске годи не, 
веро ват но по први пут од када посто је шко ле. При пре ме за ову, пот пу но 
дру га чи ју школ ску годи ну при во де се кра ју, али сада се нај ви ше води 
рачу на о бро ју ђака у учионицaма, да ли ће бити довољ но про сто ра за 
мање гру пе које слу ша ју наста ву, дез ин фек ци ји, заштит ним маска ма, ко 
ће на онлајн наста ву, а ко у шко лу... 

Незнасекосевишерадујешко
ли,децакојасуодпролећавише
кодкућеинаулици,негоушкол

ским клупама, родитељи који једва
чекајудасемалоодмореилипросвет
ни радници који се нису још увек
сабралиниодпрошлогонлајнпреда
вања.Ђацисевраћајуушколскеклу
пе.Шалунастрану,септембарсебли
жи, мирише печена паприка, ноћи су
хладније, а уџбеници купљени. Роди
тељисеидаљепитајудалијебоље
дасуипакпазарилиноврачунар?
Струка је претходних дана рекла:

уколико ученик добије вирус, остали
ћебититестирани.Акосеупородици
ђака појави корона, дете неће ићи у
школу. Родитељ мора доћи по своје
дете уколико се ушколи установида
иматегобе.Маскесуобавезне.
Подсетићемосекакојетоизгледало

у прошлом „онлине кругу“. Тешко је
било предавачима и ученицима
Музичке школе „Петар Кранчевић“.
Час саксофона одржавао се путем
видео позива. Наставник објашњава
лекцију, затим ђак понавља то исто.
Није било лако чак ни осмислити
систем,акамолигаспровестиудело.
Билојекомпликованоинеобично.

Јасамчестодолазиоушколу,пасам

одатле држао часове, јер је код куће
врло тешко то квалитетно спровести,
кадавассвеомета.Сматрамдаова
кавначинпредавањаможебитисамо
алтернативнорешење,речисуМихај
ла Вукајловића, наставника саксофо
на.
У Митровачкој гимназији кажу да

интернетникаданећепружитипогод
ности које има кабинет и дечја граја,

али ипак могу да се издвоје и неке
предности.
Могудакажемдајеовобилапри

ликадасеученициипрофесориизве
штеукоришћењурачунараиунапре
де своје информатичке способности,
алипресвега,слажемседабибило
засвенајбољедасевратимоуредов
но стање, каже Владимир Адашевић
професорхемијеугимназији.
Много нејасноћанедељама уназад,

билојеокополаскађакаушколу.Оно
што је сигурно, неће бити униформи
саненаставе,јернисвешколенемају
једнакемогућности.
О томе како ће се настава одвија

ти у гимназији „Сава Шумановић“ у
Шиду директорка Нада Хромиш Ани
чићкаже:
Наставаћесеодвијатипокомбино

ваноммоделу,штозначидаћеучени
цибитиподељениуАиБгрупу,паће
једнунедељупохађатинаставуушко
ли, а другу онјалн код куће. Групу ће
чинитипо15ученика, јерјетодозво
љениброј.Ученицикојинедељудана
слушајунаставукодкуће,поповратку
ушколумогудапитајусвештоимније
билојасно.Часовисускраћениитра
јаће30минута.Уколикобудепотребно
биће организована и допунска наста

Нада Хро миш Ани чић Јово Дре зга

Михај ло Вукај ло вић Вла ди мир Ада ше вић
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ва.Провере знањаћебитиорганизо
ванеушколи,анеонлајн.Учениции
наставници ћеморати да носемаске
које ученицима треба да обезбеде
родитељи,анаставницимаћетоучи
нитишкола.Утокујеспремањеједне
просторије за изолацију за ученике
којиутокунаставедобијувисокутем
пературу.Ученицићебититакораспо
ређенидаћепоједанседетиуклупи,
после сваког одмора дезинфиковаће
сесвекваке,тастатуре,тоалети.
ИуТехничкојшколи„НиколаТесла“

припремајусезановушколскугодину,
акакоћетоизгледатидиректоршколе
ЈовоДрезгаобјашњава:
СвесредњешколеуСрбијећекре

нутисакомбинованимсистемом,што
значи да ће деца једне недеље бити
на настави, а другу пратити наста
ву онлајн, часови ће бити скраћени
на 30 минута, то неће све бити лако
изводљиво,већидеонаставећебити
елктронскимпутем,аушколићеима
тиконсултацијеиодговарање,вежбе.
Одељења ће бити подељена по 15
ученика.Мисмодобилиупутствакако
ћесветодасереализујеиспремамо

се као да ће све бити електронским
путем.Нашашколаимасватехничка
средства за несметани рад. Пракса
у школи би требало нормално да се
ради, пошто је реч о малим групама
ученика који то обављају код приват
ника, а и они који праксу обављају у
школи су такође мале групе и има
мо услове. Деца која имају хроничне
болести не морају редовно да поха
ђајунаставу,већћенаставупохађати
онлајн.Засаданемамособузаизола
цију,алиускороћемоједнупросторију
опремити.

УрумскојГимназијисуспремнизаовај специфичанпочетакиреа
лизацијунаставе.

–СвепрепорукеМинистарствапро
светесмоспровели,а20.августасмо
имали и седницу Наставничког већа.
Поосновуанкетесародитељима,нај
вишеродитељасеопределилозаком
биновани метод похађања наставе и
тако се и организујемо. Значи, наши
ученици једне недеље иду у школу,
једне имају онлајн наставу, а испити
вање ће бити, како је најављено, у
школама.Собзиромдадеоучионица

делимо са ССШ „Бранко Радичевић“,
договарамосеисањима,авећгоди
нама идемо у супротним сменама –
каже Софија Благојевић, директорка
Гимназије„СтеванПузић“.
Онајеистакладаћеим,уорганиза

цији посебно мера на дезинфекцији,
добродоћиовапомоћрумскеопшти
не.
ЖаклинаНеговановић,председница

Активадиректорарумскихшколакаже
дасусвипрепорукедобили,алиида
јесвакашколаорганизамзасебе.
– Ми се организујемо у односу на

препоруке,алитакоданедођедокон
тактавећегбројадецеод1.до4.раз
реда.ИмаћемоиАктивдиректорасле
деће недеље и мислим да ћемо се
договорити да ученици од 1. до 4.
разреда иду стално пре подне и то у
двегрупе.Боравакћефункционисати
усвимшколама,стимдаћеродитељи
донетипотврдусапослаукојојпише
даморајудабудунапослуисапода
цимагдесузапослени,да,уколикосе
детеразболи,можемодаихконтакти
рамо–кажеЖаклинаНеговановић.

РЕЧ РОДИ ТЕ ЉА:

Настава на даљину није за млађе ђаке

Цве тин Ани чићЈеле на Васи лић Бојан Кадар Марија Вршка

– Конфузно је и компликовано ово
све,мадаличносматрамдајебољеда
иду у школу, јер настава на даљину
није за млађе ђаке. Прво, не могу да
схвате градиво, нису довољно скон
центрисани,јерсенеосећајукаодасу
уобавезидауче, јерсукодкуће.Што
сетичемаскеидистанце,нашзадатак
каородитељаједаимскренемопажњу
иобјаснимодатоморатако.Нисамни
засанкционисањеђаканижихразреда,
онисуједноставнојошувекмали.Нај
теже ће битињима, затим ученицима
петог разреда и онима који крећу у
средњешколе.Прелазниразредизах
тевају интеракцију између ученика и
предавача, закључује ЈеленаВасилић
мајкаипредседницаудружења„Роди
тељСМ“.

– Настава је прилагођена ученици
ма,башонакоускладусавременому
комживимоимислимдастручниљуди
дајусвеодсебеданасзаштите.Тошто
ћедецаморатиноситимаске,мислим
даћебититешко,алитаквисууслови
и мислим да неће бити проблема да
сенавикну,каоштосусенавиклиина
онлајннаставу,кажеЦветинАничићиз
Шида
–Жаомијеиштонећебитивесело

и дружење првака и приредбе као
ранијихгодина,незнамкакоћесепри
лагодитисадаушколи.Бићедругачије,
видећемо, није ни предшколско цело
ишаокакојетребало,аиовајполазак
једругачији,ваљдаћесеснаћи–каже
Бојан Кадар из Руме отац првака и
додаје:Знамдаморамоипажљивода

пратимоњеговоздравље,дамумери
мотемпературусвакидапредполазак
ушколу.Чулисмоидаћедобитибес
платноуџбенике,штонамсвакакозна
чи, јер је олакшање за породични
буџет.
Марија Вршка, мајка двоје деце из

СтареПазовекаже:
–Поменибисвадецатребалосваки

дан да похађају наставу имислим да
се око короне у неким случајевима
понекад прави велика бука. Ја се на
плашим да пошаљем своју децу у
колектив. Лично сам морала да уло
жим много труда и енергије када сам
училасањимакодкућеисматрамда
онлајн настава ни у ком случају не
може заменити предавање ушколи и
директанконтактпредавачаиученика.



22 26. AVGUST 2020.  M NOVINE ДРУШТВО

Кадајеречоученицимаод5.до8.
разреда,гледаћеседаупонеде
љак,средуипетакидеједнагрупа

ученика,ауторакичетвртакдругагру
па,докбисеследећенедељемењали.
–Достаћенамбитипроблематично

окораспореда,алинијепрвипутдасе
сусрећемосаоваквомпроблематиком.
Подсећам, у марту смо кренули без
икаквихприпреманаелектронскоуче
њеиуспелисмодасвеприведемокра
ју–истичеЖаклинаНеговановић.
Оцењивањећебитисумативноибез

обзира да ли деца полажу и слушају
наставуушколиилионлајн,мораћеда
долазеушколуидатубудуоцењени,
заједно са другарима који похађају
школу.Истоважиизасредњешколе.

Јошједанважансегменторганизаци
јејеиаутобускипревоззаученикекоји
живенаселу.
– Свакако до почеткашколе 1. сеп

тембра тачно ће бити све објашњено
саупутствиманасајтовимашколакоји
судоступнисвимродитељима.
Форсираћемопредметекојисупого

товозаосмаке,назавршнимиспитима,
јерсуонидостаизгубилиудругојполо
вини7.разреда–кажеЖаклинаНего
вановић.
УСтаројПазовинасастанкуАктива

директораосновнихисредњихшколаи
предшколскихустановамабилојемно
гопитања,алиприоритетјебилаорга
низацијаипочетакновешколскегоди
не.Према речимаБошкаМилојевића,

директора основне школе у Старим
Бановцима и председника Актива
директора, договорено је да у свим
основним школама ученици од првог
до четвртог разреда похађају наставу
преподне,аученицивишихразрадау
послеподневнојсмени.Тојејединствен
став,какобисеиспоштовалепрепору
ке Министарства, али и ускладили
часови због наставника који предају у
неколикоустанова.
Увећинашколајеприсутанпростор

ни проблем, а у Новим Бановцима,
тренутнозбогактуелнихрадова,недо
стају четири учионице, што ће се
решавати ових дана. Још један про
блем јесте недостатак наставника
математике, информатике, техничког
и страних језика. 99 одсто родитеља
сеусвимместимаизјаснилозапоха
ђањенаставе.Засвепрвакепообича
ју биће организован пријем, али у
складусасвиммерамазаштите.Шко
ле ће обезбедити маске и заштитна
средствазанаставникеиособље,док
суродитељиуобавезидаобезбедето
задецу.Јасноједајесеовајпочетак
школскегодинеразликујеодпретход
них,такодаћесемногостварисигур
нојошрешаватиуходуидоговоруса
родитељима, јер ће по обичају већ
првихданасептембрабитиодржании
родитељскисастанци.
А како су истакли представници

инђијскихшколапредузетесусвенео
пходнемерезабезбеданпочетакнове
школске године.Спроводесесвепри
премне радње препоручене од ресор
ногминистарстваасвеуциљупревен

Министар просвете Мла
ден Шарчевић у понеде
љак,24.августа јепосетио
ОШ „Симеон Араницки“ у
СтаројПазови,која јебила
у оквируњеговог обиласка
школа по Србији, како би
видео на који начин су се
организовале и припреми
лезапочетакновешколске
године. Школски систем је
веомасложенисвакауста
нова има своју аутономију,
јернисусвугдеистиуслови
за рад, тако да су поједи
начно нашли модел рада
којиимодговора.Директор
каСлађанаБурсаћјерекла
даћеод1.септембрауче
нициОШ „СимеонАраниц
ки“ у Старој Пазови бити
подељениучетирисменеи
такоћепохађатинаставу,с
тимштоћешестичасбити
остављензаонлиненаста
ву, ако буде потребе или у
договору са родитељима.
Само шест ученика ће у

овојшколипратитинаставу
надаљину.
Уобиласкусаминистром

биојеипредседникОпшти
не Ђорђе Радиновић, који

је нагласио да ће локална
самоуправапомоћишкола
ма како би се створили
услови за наставу да сва
децабудубезбедна,акаои

претходних година, за све
првакенатериторијистаро
пазовачкеопштинеобезбе
ђенибесплатниуџбениции
школскиприбор.

МИНИ СТАР ПРО СВЕ ТЕ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Сва ка шко ла има сво ју ауто но ми ју

Мла ден Шар че вић у оби ла ску шко ле са Сла ђа ном Бур саћ и Ђор ђем Ради но ви ћем

Жакли на Него ва но вић Софи ја Бла го је вић
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ције од коронавируса. Више од 95
одстомалишанакојипохађајуосновне
школе на територији општине Инђија
изјаснили су се да ће наставу у новој
школској години похађати у образов
нимустановамадокћеостатакпратити
наставни програм путем платформи и
онлајннаставе.Свакашколаоформи
ла је тимове који воде рачуна о свим
мерама и на наставничким већима су
усвојени предлози који ће допринети
још већој безбедности деце. Како су
истакли представници образовним
установа,свиобјектисудезинфикова
ни,набављенесунеопходнеколичине
дезинфекционихсредстава,поставље
ни су дозатори са алкохолом, обезбе
ђенесумаскезарадникеиђакепрваке
ародитељисууобавезидаобезбеде
заштитнемаске задецу вишихразре
да.

МилијанаСрдић,директоркаО.Ш.
„СлободанБајићПаја“ у пећин
цимакажедасукаоиудругим

школамаразреднестарешинесуанке
тиралеродитеље, који сусеизјашња
валидалићеупостојећимепидемио
лошкимусловимадозволитидањихо
во дете похађа наставу или ће се
определитизаучењенадаљину.
–Наосновурезултатаанкете,зајед

но са стручном службом, формирали
смо групе ученика по одељењима у
којимаимавишеод15ученика.Крите

ријумзаподелуучениканижихразреда
угрупесубилиуспехиполнаструкту
ра,аустаријимразредимаместоста
новањаиполученика.Већинародите
ља се изјаснила да желе да њихово
детепохађанаставуушколиузпошто
вањесвихепидемиолошкихпрепорука
Кризног штаба, које подразумевају
редовну дезинфекцију руку, ношење
маскиузатвореномпросторуипошто
вање међусобне дистанце од два
метра–изјавилајеСрдић.
Заученикенижихразреда (одпрвог

до четвртог разреда) настава ће се
одвијатиушколи,крознепосреданрад
учитељаиученикауучионици.Одеље
ња са већим бројем ученика ће бити
подељенаудвегрупеиобегрупедола
зе на наставу ушколу, само у другом
термину.Ученицићеиматидневнодо
четиричаса.Ученицичијисусероди
тељи изјаснили да желе да им деца
похађају наставу на даљину, наставу
ће пратити путем дигиталне платфор
меРТСПланетаиплатформеMicrosoft
Teams,стимштоћебитиоцењиваниу
школи.
–Ученицистаријихразредаћенаста

ву похађати по комбинованоммоделу,
асменагрупаћесеодвијатинаднев
номнивоу.Првагрупаученикапохађа
наставу у школи у једној седмици у
понедељак,средуипетак,адругагру
паууторакичетвртак.Следећенеде

љепрва групаиманаставу ушколи у
уторакичетвртак,адругагрупаупоне
дељак, среду и петак. Дакле, ученици
похађајунаставуушколисвакогдругог
дана,акаданисуушколи,пратенаста
ву путем дигиталне платформе РТС
ПланетаиплатформеMicrosoftTeams.
Ученицистаријихразредаћеиматидо
шест часова у директној настави. За
ученике петог ишестог разреда непо
средномнаставомћебитиобухваћени
обавезни, изборни предмети као и
ЧОС.Збогвећегфондачасовазауче
никеседмогиосмогразреданепосред
ном наставом биће обухваћени само
часови обавезних предмета, док ће
часови грађанског/веронауке и ванна
ставних активности бити реализоване
искључиво онлајн, тј. преко изабране
интернетплатформе–рекла једирек
торкаМилијанаСрдић.
Основна школа у Пећинцима ће на

свом Фејсбук профилу и сајту о свим
детаљимаорганизацијерадаобавести
тиродитељеиученике.Зародитељеи
ученике првог и петог разреда плани
ранисуродитељскисастанци31.авгу
стакакобисеупозналисаучитељима
иодељењскимстарешинамаидобили
свеинформацијеоначинурадаушко
ли и мерама безбедности и заштите
здравља ученика и наставника услед
пандемијеизазванекоронавирусом.

Е. М. Н.

Ужељидапомогнешко
лама да обезбеде довољ
но дезинфекционих сред
става и заштитне опреме,
локалнасамоуправа је20.
августа у Градској кући
поделила дезинфекциона
средства и опрему дирек
торима свих румских
основних и средњих шко
ла.
Слађан Манчић, коман

дант Штаба за ванредне
ситуације каже да је ова
одлука о помоћишколама
донета на последњој сед
нициШтаба.
 – Ми смо обезбедили

антибактеријски гел који
смоподелилисвимшкола
маитопо12литара,ауз
његаипулткојићедастоји
на приступачном месту
такодамогусвидагакори
сте за дезинфекцију руку.
Поделили смо и 5.000
заштитних маски и 5.000
заштитнихрукавица,каои
300 литара етил алкохола
којисерастварауводиза
дезинфекцију клупа и сто

лова и свега онога што
спремачице по школама
одржавају. На тај начин
желимо да помогнемо у
спречавању ширења ове
епидемије с обзиром да
почиње школска година –
рекаојеСлађанМанчић.
Заовенамене јерумска

општинаутрошила382.000

динара.
Подсећамо,овашколска

година у румској општини
је карактеристична и по
томештојелокалнасамо
упраав обезбедила за све
основцебесплатнеуџбени
ке за шта је опредељено
35милионадинара.
–Штосе тичеуџбеника,

процедура је завршена и
уџбеницисунабављени,а
од 25. августа почеће
њихова дистрибуција по
школама–рекао једирек
торимаСлађанМначић.
Она додаје да све сада

изгледа прилично компли
ковано,алидаћемоћида
сеиспоштује.

Рум ска општи на поде ли ла 
дез ин фек ци о на сред ства

Пред сед ник Ман чић са дирек то ри ма шко ла
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Тешка,судбоноснавременакаква
Србију красеодњеногпостанка
доданашњихдана,нисуникада

билашкртакадајетребалоизнедрити
велике људе. Ово поднебље рађа
такве људе и данас, али у дубоком
ропству и моралној кризи већој него
икада,онинемогудадођудоизража
ја,јерСрбијајепокоренаинаколени
ма,аљубавпремањојпадакао„нео
простив грех“ предданашњимдеспо
тима.
Овдеје,наиме,речојунакињиАнге

лини Бранковић која у доба највеће
кризе средњевековне Србије, није
трговала„људскимдушама“,примала
ордења и застрашивала сопствени
народкакобиприграбиламоћ.Напро
тив,тамонахињајехрабрилаипома
гала сиромашне и болесне, те су је
Србисправомпрогласилисветицом.
Рођена је на територији данашње

Албаније1440.годинеуобластиКоњу
хаиШкумбекојомјевладаоњенотац
ЂорђеАријанитКомнинзваниГолеми.

Утаквојплемићкојпородици,наравно
дајеунајранијемдетињствупоказала
афинитетепремакњизииписму,сте
кла значајно образовање и господско
васпитање. Љубав према интелекту
алном уздизању и стварању, каквог
данасинемаунашојземљи,Ангелина
јепригрлилакаонајвећиблагослов.

Њена породица, као угледна хри
шћанска,истицаласеуборбипротив
Турака.Кадајенеко,каоштојетобио
случајсаАнгелином,одрастаоутаквој
средини, није никакво чудо да је и
поред највећих трзавица тога време
на,гајионајвећуинајискренију,чисту
љубав према свом народу, његовој

СВЕ ТА И ПРЕ ПО ДОБ НА МАЈ КА АНГЕ ЛИ НА (1)

Трно ви ти пут
Вој вот ки ње Хри сто ве

Њена поро ди ца, као 
углед на хри шћан ска, 
исти ца ла се у бор би 

про тив Тура ка. Када је 
неко, као што је то био 

слу чај са Анге ли ном, 
одра стао у таквој

сре ди ни, није ника кво 
чудо да је и поред

нај ве ћих трза ви ца тога 
вре ме на, гајио нај ве ћу 

и нај и скре ни ју, чисту 
љубав пре ма свом 

наро ду, њего вој
исто ри ји и тра ди ци ји

КакојеуСремстиглагодинудана
након погибије деспота Вука Бран
ковића(Гргуревића),знаногуепској
поезији као Змаја Огњеног Вука,
који је ведрио и облачио сремском
војном крајином, такорећи Срем
скомдеспотовином,билојејаснода
је и на њој да настави традицију
Бранковића, негујући беспрекорну
моралну вертикалу православља.
УгарскикраљМатијаКорвин,чијује
наклоностзаживотауживаоиЗмај

Огњени Вук, показао је у више
наврата велико поштовање према
Бранковићима. Наиме, он је стари
јемАнгелининомсинуЂорђу(Геор
гију),подарионауправунекесрем
ске области, чиме је овај стекао
звање деспота. Ђорђе се одрекао
властиукористсвогбратаЈованаи
замонашио се 1495. године добив
ши монашко име Максим. Деспот
Јован Бранковић, убрзо је умро
1502.године.

Накло ност угар ског кра ља

Све та мај ка Анге ли на
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ГОЛУБИНЦИ

Обна вља ње Хра ма 

На православном Храму Ваведења
ПресветеБогородицеутокујесанација
крова,којијепрокишњавао.Радовису
почели половином јула, уз благослов
епископасремскоггосподинаВасилија,
узфинансијскуподршкуОпштинеСта
раПазова,анаиницијативумештана.
–Кровјеремонтиранпренепуних40

година,асадасерадипосавременим
стандардима, који подразумевају
постављањефолије,стављајуседаске
и летве и нови цреп, а на олтарску
апсидуидебакарнилим,штобитреба
лодабудевечно–кажејерејМилорад
Бојчић,парохголубиначки.
Свака обнова је добродошла. Храм

ће сада бити лепши и безбеднији на
радостверника,посебномлађих којих
у последње време има све више у
цркви,шторадујеголубиначкогпароха.
Спољашњирадовибитребалодабуду
завршени до краја августа, у оквиру
пројекта санације, планирано је још
уређење унутрашњости, од пода до
обновеиконоса.ЦрквауГолубинцима
је стара 232 године и обилује разним
знаменитостима,међукојимајеиконо
стаскојипотичеизвременаизградње
овогхрама. З. К.

СТАРА ПАЗОВА

Кон тро ла беса
код мла дих
У Канцеларији за младе општине

СтараПазоваујулујепочелареализа
цијапројекта„Могуидругачије–социо
едукативни рад са адолесцентима у
сврху учења контроле беса“, који је
подржало Министарство омладине и
спорта.Утокусупромотивнеактивно
сти, које ће трајати до краја августа,
како би се шира јавност упознала са
значајемпревенцијебесакодомлади
не, а радионице и индивидуални рад
ће почети у септембру. У реализацији
ће поред Канцеларије за младе, уче
ствоватистручнисараднициЦентраза
социјалнирадиТехничкешколеуСта
рој Пазови која је партнер у пројекту.
Истијерађеннаосновуистраживањау
овојобразовнојустановиинамењенје
њеним ученицима. Број учесника није
ограничен, а заинтересовани ће моћи
одпрвогсептембрадасепријавешкол
скомсоциологуилипедагогу.Упитању
јејединственпројекатуСрбијиичетвр
тиунизуод2014.годинекојијеувези
саменталнимздрављеммладих. З. К.

историјиитрадицији.
Утовреме,уобласткојомјевладао

њен отац кнез Ђорђе, као изгнаник
дошао је српскидеспотСтефанСле
пи,другисиндеспотаЂурађаБранко
вића.Њега и његовог старијег брата
Гргура, Турци су држали у ропству и
ослепили 1441. године, да би их три
године касније вратили у очев дом.
НаконсмртисвогоцаЂурађа,Слепи
Стефан је неко време владао Срби
јом.НештопрепадаСмедерева1459.
године,опањкаогајевећидеовласте
леипротерао,дабисеСтефаннакон
потраге за својим новим уточиштем,
обрео на двору Ангелининог оца. Уз
свепочастиивеликопоштовањекоје
мујеуказанокаоправеднику,задржао
сеутимкрајевимаи1460.годинеоже
нио је Ангелину која га је заволела
због његових духовних врлина, одлу
чившидасањимподелиостатакживо
та уз свесрдни благослов родитеља.
Ова љубав изродила је два њихова
синаГеоргијаиЈованаићеркуМару,
који су расли окружени родитељском
љубављу,подстицаниобразовањеми
добримваспитањем.
Међутим,Агарјани(Турци)сунапа

ли и ову област, хришћанску право

славну, убијајући и палећи све пред
собом,иутомтренуткузаправопочи
ње Ангелинин пут поплочан бројним
тестовима истинске вере. На сцену
ступа значајна историјска личност,
српскијунакидоказаниборацпротив
Исмаилћана, Ђурађ Кастриот, позна
тијикаоСкендербег,близакАнгелини
нојпородици.
Наиме,наконштосуСтефаниАнге

линаодлучилиданапустеместоукоје
су проводили живот, он их саветује,
односно, по његовој препоруци, њих
двојесуотишлиуИталијуиуФурла
нијинасеверу,уподручјуТршћанског
залива, купилистари замакпоимену
Београд,нарециТаљаменту.
СлепиСтефан јеумрокрајем1476.

године,аАнгелинасасвојадвасина,
након годинанеизвесности у сирома
штвуитуђини,напозивугарскогкра
ља Матије Корвина, одлази преко
БечаиБудимазаСрем.УселоКупи
ново, самоштимасвогамужа,стигла
је1486.године,подигавшицрквуСве
тог апостола Луке у коју је положила
Стефанове мошти. Њена задужбина
је и манастир Обед у близини села
Купинова.

Алек сан дар Ћосић

Црква Све тог апо сто ла Луке

Мана стир Обед, Црква мај ке Анге ли не
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Радо ви у ули ци 15. мај
теку по пла ну

Радовинакомплетнојреконструк
цији две велике градске ули
це–15.маји15.августпочели

су 9. јуна. То је највећа инвестиција
овегодинеурумскојопштиниињена
вредност је 320 милиона. Управа за
капиталнаулагањаВојводинејеобез
бедила 200 милиона динара, а 120
милиона локална самоуправа. Ради
се комплетна реконструкција, како
коловозаудужиниодпрекодвакило
метра,такоинадземнихиподземних
инсталација. Радови на реконструк
цијиодвијајуседобромдинамиком,а
дошлоседораскрсницеулица15.мај
и27.октобар.

–РадовисупочелиодКудошкеули
це и део од те улице доВрдничке је
потпуно спреман за асфалтирање.
Подземне инсталације су урађене,
постављена је расвета, урађени тро
тоари,колскиулази,ивичњациизеле
не површине, а са радовима на под
земниминсталацијама смодошлидо
улице27. октобар– кажепредседник
ОпштинеСлађанМанчић.
Онистичедаћесеунареднихмесец

дана,акосебудерадилоовимтемпом,
вероватно завршити радови у улици
15. мај.Међутим, треба истаћи и да,
како се радови приближавају центру
града,тачнијеОрловићевојулици,они

ћебитикомпликованијииуспоренији,
јерутомделуулицеимадостапаркинг
простора,продавницаипредузећа,па
је потребно обезбедити и услове за
несметанирадтихприватника.
– Ипак саветујем све оне који ће

евентуално негодовати због ових
радова,даодуипогледајувећурађе
ни део, да виде како то сад одлично
изгледа. Склонили смо све надземне
каблове и бандере, остали су само
канделабризарасвету.Затоапелујем
награђанедабудустрпљиви,азауз
вратћемодобитилепоуређенеулице
–истакаојепрвичовекрумскеопшти
не. С. Џаку ла

Радо ви у ули ци 15. мај

ДОМ ЗДРА ВЉА

Због побољ ша не ситу а ци је
кра ћи рад КОВИД амбу лан те
УрумскомДомуздрављаод24.августаАмбу

ланта за респираторне инфекције и фебрилна
стањарадисвакоградногданаод7до15часова,
авикендомод7до13часоваи30минута.
Подсећамо, у време када је у румској општи

нибележензначајнијибројоболелих,Амбуланта
јерадиладо20часова.Садајеторадновреме
скраћено,имајућиувидупобољшањеепидеми
олошкеситуације урумској општинии укидање
ванреднеситуације,каоисмањењебројапације
натакојисејављајууКОВИДамбуланту.
Како би се овај позитиван тренд наставио из

ДомаздрављаРумаупућујуапелграђанимада
се и даље стриктно придржавају мера које је
донелаВладаСрбијеиКризништаб. С. Џ.

Рум ски Дом здра вља
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AНКЕТА: Да ли бисте се
вакцинисали против короне?

Готово шест месеци се
боримо против вируса
короне, а на помолу је и
вакцина.Многисеутркују
да је што пре направе.
Поводоммогуће вакцине,
изјаснилисусеиШиђани.
– Мислим да не бих.

Разлог је тошто јошувек
не верујем у исправност
вакцине.Уколикосепотвр
ди да је исправна, онда
бих размислила – каже
ЗлаткаРанисављевић.
Милена Мајхер би се

вакцинисала, али би пре
тога видела како други
људитомеприступају.

–Усвакомслучајуверу
јемувакцину–закључила
јеМилена.

– Ја бих се вакциниса
ла. Старија сам и зашто
бих друге угрожавала.

Доћи ће и неке друге
болести–кажеВераГер
бер.

Злат ка Рани са вље вић Миле на Мај хер Вера Гер бер

АКТУ ЕЛ НО ИЗ ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Боље водоснабдевање
Инђијски „Водовод и

канализација“ интен
зивно ради на про

јектимакојисупредвиђени
за текућу годину. Како је
истакао Драгољуб Трифу
новић,директорпоменутог
јавног предузећа, у току је
јавнанабавказацрпнуста
ницучијајеизградњапред
виђена у оквиру пројекта
изградњеповезногцевово
даИнђија–Бешка.
–Реализацијомовеинве

стиције унапредићемо
водоснабдевање Бешке и
Чортановаца. Изградња
црпне станице подржаће
повезни цевовод Инђија –
Бешка,штоћетрајнореши
типитањеводоснабдевања
овадваместа–истакаоје
Трифуновићдодајућидаје
вредност ове инвестиције,
којатребадабудеоконча
на до краја текуће године,
око75милионадинара.
Поред решавања пита

ња бољег водоснабдева
ња у насељеним местима
Бешка и Чортановци ради
сеинадаљемунапређењу
функционисања мреже у
самојИнђији,тејеизвестан
ипочетакизградњејошјед
небатеријебунара,Б22.
–Стабилностводоводног

системауградубићедодат
но побољшана изградњом
батерије бунара Б22, што

је пројекат који локална
самоуправа реализује у
сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за пољо
привреду, водопривреду и
шумарство. Вредност ове
инвестиције је више од 28
милиона динара. 70 одсто
финансираПокрајина,уче
шће инђијске Општине је
30одстоодукупневредно
стипројекта– кажедирек
торинђијскогЈКП„Водовод
иканализација“идодаједа
језаовајпројекатзаврше
најавнанабавка,паускоро
може да се очекује и сам
почетакрадова.

М. Ђ.

Згра да ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“

Убла же не
пре вен тив не мере
Ускладусаповољнијомепидемиолошкомситуацијом

КризништабопштинеИнђија на седници одржаној 17.
августадонеојерелаксирајућемере,односнодопуштен
јерадтеретана,спортскехалеиспортскихсала,проду
женјеирадугоститељскихобјекатадо23часа.Општин
скиКризништабублажиојераниједонесенемере,али
сеидаљеапелујенаграђанеиспортистедапримењују
све превентивне мере за сузбијање ширења вируса.
Кризни штаб константно прати стање на територији
општинеИнђијаиускладусатимдоносиилиублажава
мерезазаштитустановништва,кажунадлежни.

М. Ђ.
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Помозимо Луки
ШеснаестогодишњиЛукаизМартинаца

болујеодцеребралнепарализепетогсте
пена,спастичнадистонија.Отежаномује
дисање,неможедаговори,нитидаупра
вљапокретима.Одрођењапочињењего
ваборба, када је грешкомлекарадошло
до оштећења на деловима мозга, због
порођаја вакумом, затим оживљавања, а
пупчана врпца му је била обмотана око
врата неколико пута. Лукино стање се у
пубертетудодатнопогоршава,тесесвако
дневносуочавасаборбомдаочуваиуна
предивиталнефункције.Какобимуорга
нинормалнорадили,потребноједабудеу
усправномположају,анесамоуседећем,
какоиначепроводивреме,неопходанму
јевертикализаторкојикоштаскороосам
стохиљададинара.
Оноштоборбучини јоштежоминеве

роватнијом јесте чињеница да је непо
знато лице направило лажни профил на
друштвениммрежамаипутеминтернета,
наосновуЛукинетешкеприче,прикупља
ло новац, наводно за лечење овог дете
та.НовацнијестизаодоЛуке.Тојебиои
тренутакдасењеговапородицаогласии
обелодани да је једини прави профил за
помоћ Луки на друштвеној мрежи Инста

грамсанасловом:за.луку827.
Лука је изгубио и рефлекс гутањаи то

јепоследњеупозорењедасумупомагала
прекопотребна какодосадашњефункци
је које је развијао уз своју мајку и струч
њаке,небиизгубио.Премаречимамајке
Јелене,сањимсевежбалоодмалихногу,
какобимусебареммишићивратаојача
лидабисамосталномогаодржатиглаву,
собзиромнатодасетефункцијепокрећу
измозга,аовајхрабридечакимапотешко
ћауправосатим.
–Лука једетекојеимасадачетрдесет

килограма,апорастаоје.Менијесветеже
давежбамсањим,адабиједанмедицин
ски радник, стручан и обучен дошао из
СремскеМитровице доМартинаца, мени
јеобавезадамуомогућимсправепомоћу
којихћеважбатисадететом,данебииза
шаозадихан,уморенизнојав,каојасваког
дана,кажеЈеленаЖилићизМартинаца.
Како сама мајка каже, оваква деца су

деца из таме, коју не можемо видети на
улици, због њиховог тешког стања, ипак,
онипостоје,амисмоимпотребни.
ДапомогнемоЛукидовољноједапоша

љемоСМСпоруку,садржај:827,асвето
наброј3030. А. Плав шић

У ДВЕ РУМ СКЕ СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Завр шен про је кат 
„Пове за не шко ле“

Удверумскесредњешколе:Гимназији „Стеван Пузић“
и ССШ „Бранко Радиче

вић“, 18. августа су завршени
радови на реализацији пројекта
Информационокомуникациона
структуразаустановеобразова
ња –фаза 2 „Повезанешколе“.
Изградњумрежеуоквирупројек
та „Повезане школе“ реализују
Министарствотрговине,туризма
ителекомуникацијаиМинистар
ство просвете, науке и техноло
шкогразвоја.
– У школе је уведен бежични

интернет који је инфраструктур
на основа за опремање шко
ла одговарајућом рачунарском

опремом,дигиталнимнаставним
садржајимакојићесекористити,
несамоунаставиинформатике
и вођења електронских дневни
ка, већ у свим наставним пред
метима и комплетном процесу
образовања – рекла је поводом
завршетка радова Софија Бла
гојевић, директорка румске Гим
назије.
Циљ овог пројекта је да све

основне и средње школе буду
повезане на Академску мре
жу Републике Србије (АМРЕС),
какобисепобољшалаиубрзала
комуникација међу образовним
установама као и са Министар
ствомпросвете. С. Џаку ла

Гим на зи ја „Сте ван Пузић“

СИБАЧ

Мало место
са бога том
исто ри јом

Поводом сеоске славе у Сибачу, у среду, 19.
августа,одржанјепоменпалимборцимаижртва
мафашизмауДругомсветскомрату,апредстав
нициСаветаМеснезаједницеположилисувенац
наспоменикуцентрунасеља.
ПредседникСаветаЂорђеСмиљанићкажедаје

Сибачмаломесто,алиместокојеимабогатуисто
ријуичијимештанисудалипундоприносусвим
ратовимакојисувођенизаслободунашеземље.
Сибач је село које поштује и које памти своје
жртвеисвојехероје.
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Будућност–Земун1:0;Дина
мо – Колубара 2:4; Јагодина –
Борац19262:1;Раднички(СМ)
– Раднички (П) 1:2; Траyал –
Лозница (су били одиграли у
понедељак); Железничар –
ОФКЖарково 2:2; Дубочица –
Раднички19232:2;Графичар–
ИМТ2:2;Слога–Кабел0:2.

Рума: Први Мај – Феникс
1995 2:0;Зре ња нин: Раднички
(З)–Младост1:4;Бечеј:Бечеј
1918–Тиса1:1;Ста раПазо ва:
Јединство – Динамо 1945 1:0;
Сом бор: Раднички 1912 –
Борац 2:1; Банат ско Вели ко
Село: Козара – Слобода 2:2;
Пер лез:Војводина1928–Сло
га 1:1; Бач ка Палан ка: Стари
Град – Дунав 3:0; Беле гиш:
Омладинац – Хајдук 1912 2:2;
Вршац: ОФК Вршац – Бачка
19010:1.

01.Јединство 2 2 0 0 4:0 6
02.Младост 2 1 1 0 4:1 4
03.ПрвиМај 2 1 1 0 2:0 4
04.Хајдук1912 2 1 1 0 3:2 4
05.Раднички 2 1 1 0 3:2 4
06.Бачка1901 2 1 1 0 1:0 4
07.Динамо 2 1 0 1 3:1 3
08.СтариГрад 2 1 0 1 3:1 3
09.Дунав 2 1 0 1 3:3 3
10.Слобода 2 0 2 0 3:3 2
11.Тиса 2 0 2 0 3:3 2
12.Омладинац 2 0 2 0 2:2 2
13.Козара 2 0 2 0 2:2 2
14.Слога 2 0 2 0 1:1 2
15.ОФКВршац 2 0 1 1 0:1 1
16.Феникс 2 0 1 1 0:2 1
17.Радн.(З) 2 0 1 1 3:6 1
18.Војводина 2 0 1 1 1:4 1
19.Бечеј1918 2 0 1 1 1:4 1
20.Борац 2 0 0 2 1:5 0

Напредак – Војводина 0:1;
Мачва –НовиПазар 1:1;Мла
дост–Рад1:0;Вождовац–Зла
тибор 1:1; Пролетер – Црвена
Звезда0:1;ТСЦ–Металац2:3;
Чукарички – ОФК Бачка 1:0;
ЈаворМатис–Радник2:1;Спа
ртак ЖК – Раднички Ниш 2:0;
Партизан–Инђија5:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Беле гиш:Подунавац–Слога
(Т)1:0;Шај каш:Борац–Хајдук
0:2;НовиСад:ЦрвенаЗвезда
– Будућност 4:1; Румен ка:
Јединство – Јадран 3:0;Нови
Сад: Индекс – Раднички 2:0;
Ерде вик:Слога (Е)–РФКН.С
19212:1;Вој ка:Сремац–Сло
бода0:1;Мачван скаМитро ви-
ца: Подриње – Југовић 2:0;
Бач ки Јарак: Младост –
Цемент3:0.
01.Младост 2 2 0 0 9:2 6
02.Индекс 2 2 0 0 5:2 6
03.Хајдук 2 2 0 0 4:1 6
04.Слобода 2 2 0 0 2:0 6
05.Ц.Звезда 2 1 1 0 5:2 4
06.Јединство 2 1 0 1 3:1 3
07.Цемент 2 1 0 1 3:3 3
08.Слога(Е) 2 1 0 1 2:2 3
09.Подриње 2 1 0 1 2:3 3
10.Раднички 2 1 0 1 1:2 3
11.Подунавац 2 1 0 1 3:6 3
12.Сремац 2 0 1 1 1:2 1
13.Борац 2 0 1 1 2:4 1
14.Југовић 2 0 1 1 1:3 1
15.Будућност 2 0 1 1 3:6 1
16.Јадран 2 0 1 1 1:4 1
17.РФКН.С 2 0 0 2 3:5 0
18.Слога(Т) 2 0 0 2 1:3 0

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01.Кабел 2 2 0 0 5:1 6
02.Будућност 2 2 0 0 3:1 6
03.Раднички 2 1 1 0 5:3 4
04.Графичар 2 1 1 0 4:2 4
05.Радн.(П) 2 1 1 0 3:2 4
06.ГФКЈагод. 2 1 1 0 2:1 4
07.Лозница 1 1 0 0 4:2 3
08.Земун 2 1 0 1 3:2 3
09.Радн.(СМ) 2 1 0 1 3:2 3
10.Колубара 2 1 0 1 6:6 3
11.ОФКЖарк. 2 0 2 0 2:2 2
12.Дубочица 2 0 1 1 3:5 1
13.Железничар 2 0 1 1 3:5 1
14.ИМТ 2 0 1 1 2:4 1
15.Слога 2 0 1 1 1:3 1
16.Борац1926 2 0 0 2 2:4 0
17.Траjал 1 0 0 1 1:3 0
18.Динамо 2 0 0 2 2:6 0

01.Ц.Звезда 5 5 0 0 13:2 15
02.Чукарички 5 4 1 0 14:3 13
03.Партизан 5 4 0 1 16:4 12
04.Спартак 5 4 0 1 14:5 12
05.Младост 5 4 0 1 8:6 12
06.Војводина 5 3 2 0 11:5 11
07.Раднички 5 3 0 2 6:6 9
08.ТСЦ 5 2 2 1 13:8 8
09.Пролетер 5 2 2 1 6:3 8
10.Вождовац 5 2 1 2 7:8 7
11.Металац 5 2 1 2 7:11 7
12.Ј.Матис 4 2 0 2 7:8 6
13.НовиПазар 5 1 1 3 7:11 4
14.Мачва 5 1 1 3 3:7 4
15.Радник 4 1 0 3 6:8 3
16.Напредак 5 1 0 4 3:9 3
17.Инђија 5 1 0 4 1:11 3
18.ОФКБачка 5 0 2 3 3:7 2
19.Златибор 5 0 1 4 3:16 1
20.Рад 5 0 0 5 2:12 0

Чор та нов ци:ЧСК–Младост
2:3; Деч: Сремац (Д) – Дунав
2:0;Аша ња:Камени–Раднич
ки 1:0; Бре стач: ОФК Брестач
– Хртковци 1:1; Жар ко вац:
Напредак – Шумар 2:1; Крче-
дин: Фрушкогорац – Граничар
3:0; Нови Кар лов ци: Полет –
Сремац (СМ) 0:1; Кру ше дол:
Крушедол–Јединство(П)3:1.

01.Срем.(СМ) 2 2 0 0 6:0 6
02.Напредак 2 2 0 0 6:1 6
03.Младост 2 2 0 0 5:3 6
04.ОФКБрест. 2 1 1 0 4:2 4
05.Хртковци 2 1 1 0 2:1 4
06.ЧСК 2 1 0 1 5:4 3
07.Сремац(Д) 2 1 0 1 5:4 3
08.Крушедол 2 1 0 1 4:4 3
09.Раднички 2 1 0 1 4:4 3
10.Полет 2 1 0 1 2:2 3
11.Камени 2 1 0 1 1:1 3
12.Фрушкогор. 2 1 0 1 3:5 3
13.Једин.(П) 2 0 0 2 2:5 0
14.Шумар 2 0 0 2 2:5 0
15.Дунав 2 0 0 2 1:4 0
16.Граничар 2 0 0 2 0:7 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Ада шев ци: Граничар (А) –
Сремац(Ј)3:0;Шид:Једнота–
Обилић 1993 1:6; Бер ка со во:
Сремац (Б) – Граничар (К) 3:1;
Ман ђе лос:Фрушкогорац–Фру
шка Гора 1:2; Ноћај: Змај –
Трговачки 3:1; Рав ње: Зека
Буљубаша – Слобода 4:1;
Рума: Јединство – Слога 4:0;
Ерде вик:Ердевик2017–ОФК
Бикић0:1.

01.ОФКБикић 2 2 0 0 8:0 6
02.Обилић 2 2 0 0 9:2 6
03.ЗекаБуљ. 2 2 0 0 6:1 6
04.Гранич.(А) 2 2 0 0 6:2 6
05.Сремац(Б) 2 2 0 0 4:1 6
06.Јединство 2 1 0 1 5:3 3
07.Фрушкогор. 2 1 0 1 4:3 3
08.Гранич.(К) 2 1 0 1 3:3 3
09.Змај 2 1 0 1 3:3 3
10.Ф.Гора 2 1 0 1 2:2 3
11.Слобода 2 1 0 1 3:4 3
12.Ердевик 2 0 0 2 2:4 0
13.Трговачки 2 0 0 2 2:6 0
14.Сремац(Ј) 2 0 0 2 0:5 0
15.Слога 2 0 0 2 0:6 0
16.Једнота 2 0 0 2 1:13 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

0Добрин ци:Сремац(Д)–
Љуково2:2;Вишњи ће во:Хај
дук(В)–Хајдук(Б)4:4;Мар-
тин ци:Борац(М)–Борац(К)
1:1;Путин ци:ПСК–ЛСК3:1;
Срем скаМитро ви ца:Митрос
–Партизан0:1;Рума:Словен
–Раднички4:0;Врд ник:Рудар
–Слога(В)0:5;Инђи ја:Желе
зничар–Напредак0:1;Пећин-
ци:ДоњиСрем2015–БСК4:0
(прекид83′).

01.ДоњиСрем 2 2 0 0 6:1 6
02.Напредак 2 2 0 0 3:1 6
03.Слога(В) 2 1 1 0 5:0 4
04.Словен 2 1 1 0 4:0 4
05.ПСК 2 1 1 0 3:1 4
06.Борац(К) 2 1 1 0 2:1 4
07.Партизан 2 1 1 0 1:0 4
08.Раднички 2 1 0 1 2:4 3
09.Хајдук(Б) 2 0 2 0 4:4 2
10.Љуково 2 0 2 0 2:2 2
11.Борац(М) 2 0 2 0 1:1 2
12.Хајдук(В) 2 0 1 1 4:5 1
13.Сремац(Д) 2 0 1 1 3:4 1
14.Железнич. 2 0 1 1 1:2 1
15.ЛСК 2 0 1 1 1:3 1
16.БСК 2 0 1 1 1:5 1
17.Митрос 2 0 0 2 0:3 0
18.Рудар 2 0 0 2 1:7 0

Никин ци:Полет–Планинац4:3;Јазак:ЦарУрош–Слога (К)
10:0;Кра љев ци: Јединство–27.Октобар5:1;Мара дик:Слога–
Војводина 0:0;Гра бов ци: Граничар –ДоњиПетровци 2:0;Мали
Радин ци:Фрушкогорац–Борац(Ј)8:0;БорацСтејановци јебио
слободан.

ОФЛ РУМА - ИРИГ 1

АК „СИР МИ УМ“

Успе шан наступ
у Новом Саду
АтлетичариСирмиумапосле

паузе услед короне вируса
наступили су протеклог викен
дауНовомСадунашампиона
туВојводинезајуниореиосво
јилиседаммедаљаодчегапет
златних.МинаДасовићјеосво
јилазлатоудисциплинибаца
њекугледокјеубацањукопља
освојилабронзу.ОгњенДеспић
је поново показао да је без
премца и надмоћно је тријум
фовао у својој дисциплини
бацањукопља.МилаМаринко
вић је још једном потврдила
свој раскошни таленат у трци

на400минадмоћноосвојила
злато и сада само треба да
тренира.Насвомпрвомтакми
чењу пријатно је изненадио
Игор Секулић који је још увек
пионираускокуувисосвојио
је сребрну медаљу. Игор је
успешанкошаркашуКК„Срем“
момакзасве.Посебносубиле
расположене штафете у обе
конкуренције4x100инадмоћно
освојиле златне медаље.
Девојкесунаступалеусаставу
Сара Киш, Вања Милановић,
Мила Маринковић и Ксенија
Зорановић. Јуниори су тријум

фовали и у саставу
Игор Секулић, Вла
димир Пашић, Вук
Маринковић и Нема
ња Бабић. Ксенија
Зорановићјеусприн
ту на 100 м била
четврта са личним
рекордом12,53.
Тренер Горан

Павловић истиче да
је задовољан резул
татима  да то све
можебити јошбоље
и да су спортисти
жељнитакмичења.
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ОВАН: Налазитесеу
сјајној прилици да
остваритедугорочни
је пословне интере

се.Уметедасенаметнетеупра
вом тренутку и често водите
главнуречупреговорима.Важно
једаподстичетедвосмернекон
такте. Догађаји који вас прате у
љубавном животу делују охра
брујуће.Осећатевеликиемотив
ни занос и задовољство у дру
штвувољенеособе.

БИК: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашумотивацијуина
професионалну ори

јентацију. Налазите се у сјајној
прилици да остварите дугороч
нијепословнеинтересе.Љубав
ни партнер на вас делује врло
инспиративно и наводи вас на
слободније изражавање. Поне
кад на врло једноставан начин
уметедасеускладитесавоље
номособом.

БЛИ ЗАН ЦИ: Улажете
велики напор да
остварите позитивне
резултатеусвомпро

фесионалном изражавању, али
постојеизненаднеситуацијекоје
реметевашеплановеипословну
концепцију. Потребно је да се
растеретите оддодатних обаве
за,нематедовољноенергиједа
се ангажујете на више страна
истовремено. Прижељкујете
вишенежности.

РАК: Имате добру
вољудасеангажујете
на неким задацима
којеможете да реша

вате у договору са сарадници
ма.Нетребадасеоптерећујете
неким новчаним питањима, јер
ћете ускоро решити и те диле
ме. Допадају вам се поступци
којечинипартнеритоваснаво
ди да промените своје одлуке.
Прати васљубавна инспираци
ја.

ЛАВ: Потрудите се
да успешно спрове
детесвесвојеидејеи
планове у дело.

Важно је да поред себе имате
особуодповерењаитимпрове
рених сарадника за које вас
везују заједнички интереси. У
љубавном односу немојте уза
луднопокушаватидапромените
партнерово понашање или да
мењатетокстварикојенезависе
одвашевоље.

ДЕВИ ЦА: Налазите
се у сјајној форми и
са оптимизмом при
лазитесвакојпослов

ној теми коју предлажу ваши
сарадници.Захваљујућипоузда
ниминформацијамакоједобија
те, можете да планирате низ
заједничких активности које ће
вам донети увећане резултате.
Често имате добар предосећај.
Испуњени сте романтичним
мислимаирасположењем.

ВАГА: Улажете вели
кинапордаостварите
позитивнерезултатеу
пословном изражава

њу, али постоји след догађаја
који ремети ваше планове.
Важноједасеправилнооргани
зујетеидаиспоштујетесвезада
те рокове. Искористите корисне
сугестије, неко вас наводи на
доброрешењеиподстичевашу
додатнуангажованостнаразли
читимстранама.

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

бисте проширили сазнање и
побољшалисвојуукупнупозици
ју. Ако препустите да ствари
самеидусвојимтоком,некодру
гиизненадаможедаваспреду
хитри.Светокосебепосматрате
другачијим очима или у ведрим
тоновима,осећатесезадовољно
исрећноузвољенуособу.

СТРЕ ЛАЦ: Делујете
врло енергично пред
својом околином и
успевате да усклади

теразличитепословнеинтересе.
Стало вам је да већину ствари
држитеподконтролом,каоодраз
свог пословног престижа или
стила изражавања. Важно је да
улепшатесвојодноссавољеном
особомуонојмерикојаодговара
заједничким афинитетима и
потребама.

ЈАРАЦ: Неко од
сарадника нема
довољноинтересова
ња да испоштује

заједнички пословни договор,
штонеминовноусловљаваодре
ђенигубитак.Делујетезабринуто
због нових информација и про
мена које наговештавају ваши
сарадници. Имате утисак да
вољенаособанештоскрива,што
додатноутиченавашуемотивну
несигурност.

ВОДО ЛИ ЈА: Савесно
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили

комиспуњавањаразнихдогово
ра које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност. Неопходна вам је
породичнахармонијакакобисте
остварили бољу психолошку
равнотежу.

РИБЕ: Потребноједа
осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фазиспровођења,посебнокада
се налазите пред сарадницима
кадавасоспоравају.Накондужег
пословног убеђивања ситуација
ће се променити у вашу корист,
алимораћетедаостанетеупор
ни и доследни. Партнер вас
подржаваиподстиченаактивну
улогу.

VREMEPLOV
26. ав густ

1920.Ратификован19.аманд
ман Устава САД, којим су
женедобилеправогласа.
1972.Отворене су 20.Олим
пијске игре у Минхену. При
падници терористичке пале
стинске организације “Црни
септембар” извршили напад
на Олимпијско село и убили
11израелскихспортиста.

27. ав густ
1576. Умро је венецијански
сликар Тицијан Вечели. Рас
кошанколоритивештинаупо
требе нове уљане технике
учинилисугаједнимоднајве
ћих мајстора ренесансе
(“Венера Урбинска”, “Баха
нал”,“ЈупитериАнтиопа”).
1770.Рођенјенемачкифило
зоф Георг Вилхелм Фридрих
Хегел, најзначајнији и најути
цајнији представник немачке
идеалистичке филозофије
(“Феноменологија духа”,
“Филозофија историје”, “Нау
калогике”,“Естетика”, “Фило
зофијарелигије”).

28. ав гу ста
1910. На свечаној седници
НароднескупштинеуЦетињу,
кнежевина Црна Гора је про
глашена краљевином, а кнез
НиколаIПетровићкраљем.

29. ав гу ст
1820. У португалском граду
Порто, почела је грађанска
револуција која је присилила
краља Жоаоа VI да 1821.
донесе либерални устав,
којим су укинути инквизиција
ипривилегијефеудалаца.
1885. Немачки инжењер
ГотлибДајмлерпатентираоје
првимотоцикл.
2003.Одвеликихврућинакоје
сузахватилеЕвропуумрлоје
близу 20.000 људи, од чега
више од половине уФранцу
ској,11.435особа.

30. ав густ
1942. Усташе у Сремској
МитровициуДругомсветском
ратустрељалеСавуШумано
вића,једногоднајбољихсрп
скихсликараизмеђудварата.
Његове велике композиције
“Доручак на трави” и “Пијана
лађа” убрајају се у најзначај
нија дела модерног српског
сликарства.

31. ав густ
1290. КраљЕдвард I објавио
прокламацију о прогону
ЈеврејаизЕнглеске.
1888.УЛондонунађенотело
Мери Ен Поли Николс, прве
жртвеЏекаТрбосека.

1. сеп тем бар
1939. Немачка без објаве
рата напала Пољску и тиме
почелаДругисветскират,који
је трајаошест година уз уче
шће61 земље.Погинулооко
50 милиона људи, а рањено
вишеод35милиона.

HOROSKOP

Сре да, 26.  (13) август
СветимученикИполит (Одани
јеПреображења)

Четвр так, 27.  (14) август
Свети пророк Михеј (Претпра
зништвоУспенија)

Петак, 28.  (15) август
Успеније Пресвете Богородице
–ВеликаГоспојина

Субо та, 29.  (16) август
Нерукот.ОбразГ.И.Христа; Св.
ЈевстатијеII, Арх.срп; Преп.
Роман; Преп. Рафаило Банат
ски

Неде ља, 30.  (17) август
СветимученикПатрокло;Свети
мученикМирон

Поне де љак, 31.  (18) август
Свети мученик Флор; Препо
добниЈованРилски

Crkveni
kalendar

• Човек на рас кр сни ци 
сви ма је на путу.
• Ко нема јаче дока зе 
слу жи се чиње ни ца ма.
• То што си пара но и чан 
не зна чи да те не пра те.

Пље ска ви це 
од повр ћа
из рер не


Потреб но: 1 мања тиквица, 1
већашаргарепа,1већапаприка,
4ченабелоглука,везапершуно
воглиста,2јаја,2кашикепрезли,
2кашикебрашна,соли,уље.

При пре ма:Тиквицуољуштити
инарендати.Шаргарепунаренда
ти на ситни део ренде. Паприку
исећи на ситне коцкице. Све
посолитиизмешатииоставити10
мин. Оцедити добро. У оцеђен
деододатигњеченбелилук,јаја,
брашно,презлеипершуновлист.
Свеизједначити.Уплехстави

ти пек папир и премазати га
уљем. Правити пљескавице и
ређатиуплех.Пећина190степе
ниоко40миндалепопорумене.
Наполапечењакатиквицепрема
житеуљемивратитеурену.
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Гран при Међународног
фестивала једноми
нутног филма „Мистер

Ворки“, према једногла
сној оцени жирија, добио
је литвански филм „Crew in
Quarantine“режисераРобер
тасаНевецког.Уовојкатего
рији програма су додељене
инаградезанајбољидома
ћифилматоје„Безизлаз#8
Covid19специјал“режисера
Филипа Марковиновића, за
најбољистранифилмјепро
глашен„Heaven“изИрана,а
за најбољи филм по оцени
жиријапубликејепроглашен
украјински филм „Photo“.
Додељенесуитриспецијал
не награде: шпанском фил
му „Family views“, египат
скомфилму„LetMeDance“и
аргентском„Train“.
У другом програму крат

ког филма, селекција „9413“
Гран при је добио домаћи
филм „Мендела ефекат“
режисераМихајлаВитезови
ћа.Овајмеђународнифести
вал,седмипореду,одржанје
од19.до23.августа,попрви
пут, због пандемије коро
навируса, уместо почетком
јуна, у августу, али, такође,
попрвипут,каоонлајнизда
ње. Све то, у жељи орга
низатора Удружења „Ворки
тим“дасеочуваконтинуитет
Фестивала.
–Сама идеја да направи

мо онлајн Фестивал била је
авантура, до сада не дожи
вљена,аливиделисмодаи
другиФестивалитораде,па
смо одлучили да и ми тако
урадимо – рекао је Драган
Цакић, председник Удруже
ња „Ворки тим“ и директор
фестивала„МистерВорки“.
Он је додао да су у томе

имали подршку покровите
ља, Министарства културе
и румске Општине. Тако
ђе, захвалност је упућена и
ауторимаселектованихфил
мова, без којих не би било
Фестивала,тесекренулоса
ентузијазмом у ово ново и
необичноискуство.
–Саједнестранеискуство

јеохрабрујуће,асадругене
бисмо волели да и следеће
године буде овако. Успели
смодаприпремимоиреали

зујемосвепрограме,семјед
ног,атојепанелдискусијана
тему „Хероји Холивуда“. Уз
великирадпрограмскогуред
никаиорганизатораМилана
Милосављевићаитехничких
координатора Алексе Хаџи
Ђокића и Бошка Паунови
ћа, који су нонстоп били за
компјутерима током фести
валског програма, како би
отварали линкове програма
у заказано време и радили
преводе програма на енгле
ски,цеосветјемогаодапра
ти наше званичне програме
–указаојеДраганЦакић.
Отежавајућа околност је

била то што није било вре
мена за превод свих прате
ћих програма Фестивала, а
другипроблем јебиоинтер
нет.Некисусежалилидаим
је било потребно пуно вре
менадаодгледају одређени
програм, а неки нису могли
ни да отворе вебстраницу
Фестивала.
– Имали смо и страх од

пиратерије,атујеипроблем
ненавикнутостинашихгледа
лаца у Србији на дигитални
формат.Другачијејегледати

филмубиоскопу,навеликом
платнуумракусаодличним
звуком,гдеможешдасепре
пустиш илузији покретних
слика, оно чему ми стално
тежимо, у односу на гледа
ње преко монитора или у
најбољемслучајупрекоТВа
кодкуће–констатујеДраган
Цакић, директор Фестивала
„МистерВорки“.
Но,онистичеда је,поред

тих проблема, било много
похвала како од гледалаца,
такоиауторафилмова,што
јеФестивал, у овимоколно
стима, одржао свој контину
итет.
На крају, Цакић је захва

лиоимедијима који суомо
гућили да што више људи
сазна за одржавање ово
годишњег онлајн издања
Фестивала. Током ового
дишњег фестивала публи
ка је могла да види укупно
90 филмова из 33 земље у
оквирудвафестивалскапро
грама. За програм једноми
нутногфилма,одпристиглих
200,одабраноје80,докјеу
програму краткометражних
филмова /до25минута/под

називом „9413“ приказано
десетфилмова.Некиодњих
су били приказани на најве
ћим светскимфестивалским
смотрама, попут Берлинала
и Фестивала у Ротердаму.
Заинтересовани су све про
грамске садржаје могли да
пратепутемсајтаУдружења
„Воркитим“исаплатформе
Вимео.
Подсетимо,участвелика

на филмске уметности Сла
вољуба Славка Воркапића,
који је рођен у Добринцима
1894. године, организује се
овајфестивал,овегодинеуз
покровитељство Министар
ствакултуреиинформисања
ирумскеОпштине.
Селектор једноминутних

филмоваиуметничкидирек
тор Фестивала је Марко
Костић,докјеонаградамаза
програмједноминутнихфил
мова одлучивао трочлани
жири у саставу Вања Кова
чевић,филмскамонтажерка
иредитељка,ДимитријеВој
нов,драматург,сценаристаи
филмски критичар и Влади
мирГрбић,глумац.
 С. Џ.

СЕД МИ ФЕСТИ ВАЛ ЈЕД НО МИ НУТ НОГ ФИЛ МА У РУМИ

Гран при литван ском фил му 
„Crew in Qua ran ti ne“

Дра ган Цакић, дирек тор Фести ва ла


