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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Тргвојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

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

Дежурнаслужба:064/8894-580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

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

Planiramo velike 
projekte za
narednu godinu
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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

„ЧУВАРКУЋА“–ПРОЈЕКАТПРИВРЕДНЕКОМОРЕСРБИЈЕ

Чувајмонашузаједничкукућу!

Основни циљеви пројек
та „Стварано у Србији“ су
подршка домаћим произ

водимаипроизвођачимакреира
њемознаке „Чуваркућа“ којаука
зује на домаће порекло и висок
квалитетпроизвода,каоиразви
јањесвестикодпотрошачаозна
чају куповине производа ствара
нихуСрбији.
Покретач пројекта „Стварано у

Србији“ивласникигарантознаке
„Чуваркућа“ јеПривреднакомора
Србије  http://www.stvaranousrbiji.
rs.
Ознака„Чуваркућа“,алиицела

кампања „Стварано у Србији“
имазациљдаистакнеквалитет
не производе из Србије и замо
ли потрошаче да им дају шансу.
Зато,приосталимједнакимусло
вима,предносттребадатиономе
штосепроизводиунашојкући,од
нашихсировина, јертакочувамо
тунашузаједничкукућу.
Привредна комора Србије ће,

објавама и огласима у различи
тим медијима, гостовањима у
емисијамаиразличитимстручним
текстовимаиактивностимаодно
са са јавношћу, те коришћењем
дигиталних канала комуникације,
организовањемдогађајауразли
читимградовима,информисањем
јавности путем официјелног веб
сајта, организованом и бесплат

номпромоцијомнаместупродаје,
као и на друге начине, подржати
производеипредузећа,којиносе
жиг „Чуваркућа“. Предузећа ће и
сама, у складу са дефинисаним
правилима,моћидакористижигу
маркетиншкесврхе,пасамимтим
и упромотивнимактивностимаи
активностимаодносасјавношћу.
ПривреднакомораСрбијеноси

лацјеивласникколективногжига
„Чуваркућа“. Овај жиг служи да
разликујеонепроизводеилиније
производа,који:
супроизведени/створениуСрби
ји(производнипогони

предузећа морају се налазити у
Републици Србији, при чему
порекловласништвапредузећа
нијеограничавајућифактор),

припадајуобластимаутврђеним
шифарником добијање жига
можете преузети на сајтуwww.
ствараноусрбији.рс

супласиранинатржиштенајма
ње годинуданапреупућивања
захтева за доделу колективног
жига,

 имају доминантно учешће срп
ског рада и материјала (уче
шћерадасрпскихдржављанаи
материјалаизРепубликеСрбије
уизрадипроизвода/линијапро
извода минимално у износу од
80%одфранкофабричкецене
производа/линије производа, а

у изузетним случајевима мини
мално60%),

поседујунатпросечнинивоквали
тета (производ/линија произво
дакојисвојимукупнимсвојстви
ма/карактеристикама осигурава
вишинивомерљивог квалитета
од нивоа утврђеног законским
прописимакојирегулишупроиз
водњу и промет датог произво
да/линијепроизвода),

суизрађениодеколошкиприхва
тљивихматеријалависокевред
ности (укључујући амбалажу/
паковање),

сеодликујубољомфункционал
ношћу,вишомупотребномвред
ношћу, високим нивоом препо
знатљивостинатржишту,савре
менимдизајномитрајношћу,те
поседују одговарајуће међуна
роднопризнатестандарде(сер
тификате) квалитета и менаџ
ментапроцесаисистема.
Увођењем знака „Чуваркућа“

Привредна комора Србије жели
да унапреди развој производње
у Републици Србији и привреду
уцелини,путемподизања квали
тета производа/линија производа
и производних технологија, раз
војноистраживачког рада, креа
тивности, стваралаштва и инова
тивности,креирајућинатајначин
препознатљивостидентитетасрп
скихпроизвода/линијапроизвода.
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ОБНО ВА ПУТА БЕО ЧИН-БЕШЕ НО ВО

Уско ро нај кра ћи пут
од Митро ви це до Бео чи на

Председник Покрајинске вла
де Игор Мировић обишао је 8.
септембра радове на рехаби

литацији пута Беочин – Бешеново, у
дужини од 8,5 километара. Вредност
радоваизноси379,3милионадинара.
–Упротеклечетиригодинеобнови

лисмоготово40километаралокалних
и државних путева на Фрушкој гори.
У току су радови на обнови деонице
Беочин–Бешеново, којапредставља
најкраћи пут од Беочина до Сремске
Митровице,што је веома значајно за
све мештане и за развој привредних
и туристичких потенцијала, изјавио је

председникМировић.
Он јетомприликомистакаода јеу

протекле четири године Покрајинска
влада водила иницијативу за обно
ву локалних путева на Фрушкој гори,
подсетивши да су реконструисане и
деоницеодБанстоладоодмаралишта
„Електровојводине“ па даље до Ири
шкогвенцаиЗмајевца,каоидаје,уз
помоћ Владе Србије, реконструисан
државни пут првог реда од Банстола
доСремскихКарловаца.
–На Фрушкој гори има још много

посла,иакосмоод2016.годинеура
дилимногонаобновифрушкогорских

путева. Овај посао мора бити наста
вљенинареднихгодина,саакцентом
на уређењу локалне путне мреже на
западнојстраниФрушкегоре,изјавио
јепредседникПокрајинскевладе.
Пројектом рехабилитације саобра

ћајнице Беочин–Бешеново предвиђе
нојеизвођењерадованадведеонице
пута,постављањевертикалнеихори
зонталнесаобраћајнесигнализацијеи
постављањеновезаштитнеограде.
Обиласкурадоваприсуствовао јеи

директор Управе за капитална улага
њаВојводинеНедељкоКовачевић.

Извор: voj vo di na.gov .rs

Игор Мировић

Обилазак радова
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ТИХО МИР СТО ЈА КО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ

Вели ки про јек ти
наред не годи не

ОдборнициСОИригсу,наседни
ци одржаној 24. августа, за
првог човека иришке општине

изабралиТихомираСтојаковића,про
фесорафизичкогваспитања.Тихомир
јеупретходномсазивубиопосланику
Скупштини АП Војводине, а у првом
интервјуузанашеновине,онговорио
томештаћесерадитиуовој години,
каквисудаљипланови, каоио томе
којићепројекти,збогепидемијекоро
навируса, ипак морати да сачекају
следећугодину.

М нови не: Ман дат пред сед ни ка 
Општи не почео Вам је у дру гој поло-
ви ни годи не. Шта је пре о ста ло од 
пла ни ра них про је ка та који ће се 
реа ли зо ва ти до кра ја ове годи не?

ТИХО МИР СТО ЈА КО ВИЋ: Имали
смо у плану знатно више, али је због
епидемије корона  вируса дошло до
значајних померања, тако да ћемо
моратидасереорганизујемо.Однеких
пројекатауовојгодинићемоодустати
иоставитиихзанареднугодину.Остао
нам је завршетак зграде јединице
локалне самоуправе у Шатринцима,

чијајевредностоко15милионадина
ра. Део средстава смо добили од
Министарствазаенергетику,окошест
милиона, а учешћеОпштине је девет
милиона. Имамо и зграду локалне
самоуправеуКрушедолПрњавору,где
је вредност радова 12милионадина
ра.Иовде јеречосредствимаМини
старства за енергетику, док је наше
учешће око четири милиона динара.
ПриводесекрајурадовиупаркууИри
гу,атосусредствадобијенаодМини
старства туризма претходне године.
Планирамо до краја године још дечје
игралиштеувртићууВрднику, чија је
вредност око 2,5 милиона динара.
Преостали су нам још неки послови,
алимањегобимауодносунаоношто
смоурадилиупретходномпериоду.

Какви су Ваши пла но ви за наред-
не чети ри годи не, на чему ћете 
посеб но инси сти ра ти?
Плановисувелики,алићемомора

тидасеограничимонасредствакоја
имамо и којима можемо да распола
жемо. Неке пројекте смо морали да
пребацимозанареднугодину,ато је

M NOVINE :

Има ли смо у пла ну 
знат но више, али је 

због коро не дошло до 
зна чај них поме ра ња, 
тако да ћемо мора ти 

да се реор га ни зу је мо. 
Од неких про је ка та
у овој годи ни ћемо 

оду ста ти и оста ви ти 
их за наред ну годи ну

Тихо мир Сто ја ко вић
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изградњаДомаученикауИригу,чија
је вредност 3,2 милиона евра, као и
санацијашколеуВрднику,гдејевред
нострадоваоко160милионадинара.
КадајеречоДомуученика,већима
моисходовануиграђевинскудозволу
за овај објекат. То су нам, за сада,
неки крупнији планови у наредној
години. Поред тога, има и доста
мањих.ПланирамодаусвимМЗ,без
обзиранатодалиимају40или500
становника, људима омогућимо да
имају неки свој кутак где ћемоћи да
проводе своје слободно време. На
пример, у Добродолу планирамо да
завршимо Дом културе – радови су
дошлидосредине.Затим,намерава
мо да у Крушедолу санирамо МЗ и
школу. У Јаску треба да довршимо
зграду МЗ, велики део смо урадили,
осталесујошситнепоправкенакро
ву. У Малој Ремети такође, имамо
зграду МЗ где треба још само да се
уради енергетска санација, санирали
смо кров и окречили, остала је само
дасеурадифасадаидасепромени
неколикопрозора.

Који су тре нут ни иза зо ви пред 

који ма је ири шка општи на?
Проблеми су, нажалост, на свако

дневном нивоу. Покушавамо да их
решимоколикоможемоитонекакои
успевамо.Некиод горућих проблема
су питање водоснабдевања, канали
зација,пречистачи,псилуталице–то
нам је и неки циљ да се у наредне
четиригодинетимештовишебавимо.
У претходне четири године у Иригу
смо избушили један бунар. За други
бунар је расписана јавна набавка 7.
септембра.С обзиром на то да воду
добијамоизрумског„Водовода“,дасу
нам они дистрибутери, овим бунари
маћемоолакшатиснабдевањеводом
уВрднику.Такође,иуВрдникуплани
рамобушењејошједногбунара.Тре
нутнојеутокуприкупљањепапироло
гије за истражну бушотину и ја се
надамдаћемо,негдеследећегодине
пред лето, имати у Врднику и тај
бунар. Он ће умногоме олакшати
водоснабдевањенавишимделовима
Врдника,собзиромнатодаупослед
њетричетиригодинетуимамовели
ке проблеме. Грађани нам се свако
дневножалекаконедобијајуводуија
сенадамдаћетајбунарпомоћиида
ћемозадовољитињиховепотребеза
водом.Што се тиче Врдника и водо
снабдевања,напоменуобихдамина
папиру имамо око 3.500 становника,
алипонашимпроценама,тамобора
виизмеђуосамидесетхиљадаљуди.
Имамо много викендица, много сме
штајних капацитета и логично је да
тамонемаводе,кадзваничноводимо
рачунао3.500житеља.

Сарад ња са гра ђа ни ма је важна, 
они и финан си ра ју рад локал не 
само у пра ве. Како пла ни ра те сарад-
њу са њима? Коли ко ћете бити 
отво ре ни ка гра ђа ни ма и коли ко ће 

они моћи сво је иде је и про бле ме да 
изне су пред вас?
Што се тиче самих грађана, они су

насипоставилинаовоместо,такода
свењиховеконструктивнепредлогеи
примедбеморамодаприхватимоида
решавамо њихове проблеме. Плани
рамунаредномпериодудаформирам
Саветпредузетникаипривредникаса
територије наше општине. Имамо их
многоижелимдасе,прекотогСавета,
чујеречграђана,аонисуувекдобро
дошли, њихови примедбе и сугестије
такође.

Каква је до сада била сарад ња 
ири шке Општи не са вишим ниво и ма 
вла сти? 
Ми смо у претходне четири године

добили средства са покрајинског и
републичкогнивоа,којанисумала.Ја
самучествоваоутомпериодууготово
свим пројектним активностима са
вишихнивоавластиитоћенампомо
ћидаиунареднечетиригодиненаста
вимоистимтемпом,ајабихволеода
тобудеивише.Напоменуосамда је
билопланиранодаумартубудерас
писан један велики пројекат за Дом
ученика,којијетребалодафинансира
КанцеларијазајавнаулагањаСрбије.
Међутим, тај пројекат је остављен за
нареднугодину.Надамседаћетокре
нутинареднегодине,јерјесвеспрем
но, само треба они да нам јаве да
распишемојавнунабавку.

Гаси фи ка ци ја је вели ки про је кат 
који би тре ба ло да се окон ча ове 
годи не.
Гасификација се приводи крају и

тренутно очекујемо разговоре са
финансијеримадавидимокакоћемоу
наредномпериодудасеорганизујемо
– да ли ћемо ми да правимо наше
предузећеилићеонисвоје,односно,
раднујединицунанашојопштиникоја
ће управљати гасоводом. Надамо се
да ћемо наћи решење на обострано
задовољство.

Тури зам је гра на при вре де доста 
раз ви је на у ири шкој општи ни. И 
поред боја зни од коро на ви ру са, 
Врд ник је пун.
ШтосетичеВрдника,капацитетису

попуњени, то видимо по раду „Кому
налца“којинепостижедаизнесесво
смеће,аоноштоменеизузетнораду
је,јестетоштовидимнарачунубуџе
та уплате боравишних такси. Управо
збоготежаногодласкауиностранство,
саовимсмоуспелималодасеопора
вимо,што се тиче буџета и да сред
стваостануунашојземљи,инаравно
унашојопштини.Штосетичетуризма,
унареднечетиригодинемипланира
модаусвимнасељенимместимараз
вијамотуризам.Имамо11насељених
местаисвакојеатрактивнозасебе,а
имамо и велики број манастира. Ова
села имају озбиљан потенцијал да
постанутуристичкедестинације.

С. Џаку ла

Неки од гору ћих
про бле ма су пита ње 

водо снаб де ва ња, 
кана ли за ци ја,

пре чи ста чи, пси
лута ли це – то нам је
и неки циљ да се у 

наред не чети ри
годи не тиме што

више бави мо

Пла ни рам у наред ном 
пери о ду да фор ми рам 

Савет пред у зет ни ка
и при вред ни ка

са тери то ри је наше 
општи не. Има мо их 

мно го и желим да се, 
пре ко тог Саве та, чује 
реч гра ђа на, а они су 

увек добро до шли, 
њихо ви при мед бе
и суге сти је тако ђе
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Непрегледно пространство
дивљедепоније,надомакСрем
скеМитровице, на самом крају

Железничке улице у селу Лаћарак,
понајвише смета становницима
последњихдомаћинставаутомкрају.
Управо поред табле на којој пише
„Забрањено бацање смећа“, налази
се поменута депонија. Несносан
непријатанмирис,нарочитоулетњем
периоду, нарушава квалитет живота
мештанакојинемогудаборавеусво
јим двориштима, као ни да отворе
прозоредапроветресвојекуће.
–Овојестрашно,молимодасеово

прекине!Неможемодадишемо,ако
намгарантуједасенећемоиразболе
ти.Тамопреманасипу,салевестра
не, има и лешева животиња, а не
само овог кућног отпада. Довозе са
свихстрана,самостануаутомиизба
цепунеџакове.Кадаихпиташзашто
намбацајупопутуипредкућама,они
вичунанас.Незнамовишештаћемо
да радимо.Ово смета и здравима, а
штамислитекакојеболеснимкомши
јама, па, томожебити легло заразе.
Џабасуточистилиљуди,никотоне
поштује, разочарано говори Љуба
Бараћ,мештанкаЖелезничкеулице.

УселусмопиталиидругеЛаћарце
колико им смета оваква појава, али
нико није могао да нам каже ко то
чини,асумњајудатудолазеистанов
нициоколнихместа.Месназаједница
јеувишенавратабезуспешнореаго
вала.
– Ово је појава која се не јавља

само код нас. Боримо се, чистимо,
захваљујући локалној самоуправи

добијемо средства да то уклонимо,
али несавесни грађани и даље чине
оноштонебисмели,упркостомешто
апелујемо на то, рекао је Миленко
Маричић, председник Савета Месне
заједницеЛаћарак.
Сдругестране,уборбисдепонија

манајвећипроблемнашеземљејесте
проблеманималноготпада,посебноу
такозваном „свињском“ делу Срема,
којије,подсећамо,решенкрозимпле
ментацијуприхватногсистемазаани
мални отпад на месту некадашње
депоније,наизласкуизселакаМар
тинцима.
–Тојеодличанпотеззасвенас,да

се тај анимални отпад одвози уз
помоћ надлежне фирме која то на
прописан начин уништава. Одвозе
редовносавсадржајипразнеконтеј
нере уз сагласност Града Сремска
Митровица и на тај начин се подиже
свест и унапређује квалитет животне
средине, закључује Миленко Мари
чић.
Ово ипак није усамљен случај, а у

ком тренутку ће природа да врати
бумерангоногаштојојчинимо,незна
се.

Алек сан дра Плав шић

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Љуба Бараћ Милен ко Мари чић

ЛАЋАРАК

Депонија испред кућа

У ПЕТ АК СЕ ОДР ЖА ВА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА 

Избор
гра до на чел ни ка
УСремскојМитровицићеупетак,18.септем

браодржатидругаседницаСкупштинеградаса
почеткому10часова.Надневномредућесе
наћиизборградоначелника,заменикаградона
челникаи члановаГрадског већа.Овимизбо
рима би конституисање митровачке локалне
самоуправебилозаокружено.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Уки да ју се три пешач ка пре ла за
Обавештавају се грађани Сремске Митро

вице да се укидају три пешачка прелаза у
улицамаПаланка,СтаришориБулеварКон
стантинаВеликогкакобисестањенатерену
ускладилосаПројектномдокументацијом.
Предметни пешачки прелази налазе се у

насељу29.новембарублизиниобјектаПред
школскеустанове„Пчелица“,затимкодобјек
таЗавода за јавно здрављеипоследњи код
углаулицеПаланкаиУлицеПетраПрерадо
вића.
Свепредузетерадњеимајузациљповећа

њебезбедностисвихучесникаусаобраћају,а
нарочитопешакакојисунајугроженијакатего
ријаучесникаусабраћају.
Моле се грађани да поштују саобраћајну

сигнализацијуипрелазебулеварнаместима
којасуозначенаипредвиђеназапешаке.

Млади теже долазе до посла

На евиденцији Националне слу
жбе за запошљавање, филијала
СремскаМитровица,уСремуима

око 13.000 незапослених, од тога су 20
одсто млади. Националним акционим
планомкатегоријамладихдо30 година
јеокарактерисанакаотежезапошљива.
Велики број младих има неодговарају
ћу стручну спрему, што и представља
проблем код запошљавања. Четрдесет
одсто њих има завршену само основ
ну школу, затим, 45 одсто има средњу
стручну спрему, а 15 одсто – више и
високообразовање.Националнаслужба
изтогразлогаспроводипрограмекојису
намењенимладима.
–Тренутно јеактуеланпрограм „Моја

прва плата“. Послодавци се пријављују
путем портала, а ми позивамо незапо
сленалицадасеукључе.Првиусловје
дадосаданисурадили,аразликаизме
ђу овог програма и оног пре, односно
Стручнепраксе, јестеташтолицамогу
дарадесвојпрвипосаовансвојестру

ке, кажеМаријана Грабић, директорица
филијалеуСремскојМитровици.
Великојеинтересовањеизасамоста

лан бизнис, додаје Грабић и истиче да
јеод115субвенцијакојесудоделилиза
самосталне делатности, односно њихо
вопокретање,41лице,које јеотворило
фирму,млађеод30година.
Самоу2019.години160младихдо30

годинасеостварилокрозпрограмструч
ног оспособљавања. Једна одњих је и
ДостанаВасиљевићкојаима26годинаи
усталномјерадномодносууједнојрачу
новодственој агенцији.До запослења је
дошлапозавршеткуЕкономскогфакул
тета,накончегасевратилауродниград,
СремскуМитровицуизапочелапрограм
стручнепраксе.Послодавац јој јенакон
тога понудио да остане на том радном
месту.
–Менијетајпрограмдостазначио,јер

теоријаипраксасеупотпуностиразли
кују.Годинаједовољнадасекрозпраксу
научи посао, како би се и надаље ква

литетнообављао,аевопримера,јасам
остала код послодавца у радном одно
су и после, каже Достана Васиљевић,
дипломираниекономиста.
–Унашојагенцијиимадванаестзапо

сленихрадника,а чакдеветоро јемла
дих.Миимамотуидејудатребамлади
мапружитишансу, јерданас сви траже
искуство.Истинаједајелакшезапосли
ти такву особу, али и они морају негде
стећи практичне вештине. Одлично
функционишемо, потврђује Александра
Трбојевић, власница рачуноводствене
агенције.
Трајање новог програма „Моја прва

плата“ је девет месеци. Ангажованим
лицима ће се исплаћивати сума од
20.000 динара уколико имају завршену
средњушколу,а24.000динараонимаса
дипломом високог образовања. Посло
давци семогу јавитидо 25. 9. 2020. за
учешће на порталу www.mojaprvaplata.
gov.rs,акандидатиупериодуод1.10.до
15.10. А. Плав шић

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице суфинансира Град Сремска Митровица. Ставови изражени
у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Града Сремска Митровица

Мари ја на Гра бић

Пешачки прелаз код Хигијенског више неће постојати

Доста на Васи ље вић Алек сан дра Трбо је вић
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РУМА И БУЂА НОВ ЦИ

Уско ро почи ње про грам 
обра зо ва ња одра слих
Ове године, као и

претходних, у ОШ
„Иво Лола Рибар“

у Руми, биће реализован
програмобразовањаодра
слих.Уписјепочеоуапри
лу, тако да су већформи
ранаодељења,аусваком
циклусућебитиподваоде
љења.КакокажеСветлана
Којић,в.д.директора,упис

јеидаљемогућ.
– У првом циклусу, који

подразумева полазнике од
првог до четвртог разре
да, имамо 36 полазника, у
другом који обухвата пети
ишестиразред40,аутре
ћем који образује ученике
уседмомиосмомразреду

36.Тосулицастаријаод15
годинаиуглавном,изнаше
општине – каже за наше
новинеСветланаКојић.
Онадодаједасууправо

основне школе „Иво Лола
Рибар“ у Руми и „Небојша
Јерковић“ у Буђановцима
једине две сертификоване

школеуСремукојемогуда
реализују програм образо
вањаодраслих.
Настава за полазнике

првог циклуса почиње 24.
септембра, а за полазнике
другогитрећегциклуса28.
септембра.

С. Џаку ла

ОШ „Иво Лола Рибар“

Светлана Којић

РУМА

Опре де ље но 6,5 мили о на дина ра 
за цркве и вер ске зајед ни це
На предлог Комисије за доделу

средставаизопштинскогбуџета
запрограмеиактивностицркава

иверскихзаједница,Општинсковеће
једонелоодлукуододелипоменутих
средстава.
Поокончањуконкурсараспоређено

јеукупно6,2милионадинара.Подне
то је девет конкурсних пријава, а по
одлуци поменуте комисије, средства
судобилечетирицркве.Римокатолич
којжупи„УзвишењаСв.Крижа“уРуми
једодељено200.000динара,Српској
православнојцрквенојопштиниРума,
Храму Сабора Српских Светитеља
опредељеноједвамилионадинара,а
црквиуКраљевцима300.000динара.
ХрамСиласкаСветогДуханаапосто
ле је добио средства у износу од 3,7
милионадинара.
Овасредствасудодељенасапози

ције дотација невладиним организа
цијама–верскезаједнице.Корисници

добијених средстава по овом конкур
су су у обавези да квартално подно
се извештај о наменски утрошеним
средствима,аобавезноипопотпуном
искоришћењу средстава, са одгова
рајућом документацијом.Неутрошена

средствасевраћају.
Посебноједодељено300.000дина

ра Храму Вазнесења Господњег у
Румизаремонтпостојећегсистемаод
двазвонаиизрадутрећегсистема.

С. Џаку ла

Црква Сила ска Све тог Духа на апо сто ле
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Сти жу нови инве сти то ри

Тренд доласка страних инвести
тора и отварања нових фабрика
у румској општини се наставља,

што је потврдио и председникОпшти
не СлађанМанчић, после одржавања
седнице Општинског већа, на којој је
донета одлука о избору организације
која ће вршити процену грађевинског
земљишта,аречјеоПорескојуправи,
филијалауСремскојМитровици.
Наиме, италијанска компанија „Тех

ностил“ јеизразилажељудакупидва
хектара грађевинског земљишта на
Румскојпетљиитојеинвестицијачија
реализација се очекује у наредном
периоду. Ова италијанска компанија
себавипројектовањемипроизводњом
челичних елемената, односно елеме
натаи котлова зависокепећи које се
користеучеличанамаитопионицамаи
потомејејединственауСрбији.
–Радујеметоштоонижеледавећ

у марту или априлу наредне године
изграде прву халу од 4.000 квадрат
нихметара,адо2023.годинесуупла
нујоштритаквехале.Битноједасмо
направили договор, стигло је писмо о
намерамаиодмахподобијањупроце
невредностиземљишта,мићеморас
писатиогласипозакључењууговорао
преносу власништва почиње реализа
ција те инвестиције – истакао јеМан
чић.
Компанија„Техностил“послујеуРуми

одпредвегодине,радиузакупљеном
простору и тренутно запошљава 40
радника.
ПоизградњиновогобјектанаРумској

петљипланирасеупошљавањедодат
них35радника.
– У овом моменту ми „не јуримо“

инвестицијекојемогудазапосле1.000
иливишељуди,митељудевишенема
мо. Нама су овакве или сличне инве

стиције добродошле јер упошљавамо
грађевинскуоперативу.Садругестра
не,тајбројод40–50људинамјебитан,
кадаимамоувидудаполовинаодњих
мора бити високообразована. Интере
сујенаси јертакоостварујемоприход
од пореза на имовину, потом приход
од пореза на зараде, али добијамо и
средстваодпродајеземљишта,штосе
свесливаунашбуџет–истичеСлађан
Манчић.
На овој седници Општинског већа,

која је одржана 8. септембра, донета
је одлука о максималном броју запо
сленихнанеодређеновремеусистему
локалне самоуправе, као и измене и
допунеправилникаоунутрашњемуре
ђењуисистематизацијираднихместау
ОпштинскојуправииОпштинскомпра
вобранилаштву.
На овај начин се регулише и наме

ра локалне самоуправе да се изврши
модернизација и реорганизација код
једногбројајавнихпредузећа.Тачније,

радисеоЈУП„План“иЈКП„Паркинги
инфраструктура“ од којих се планира
формирањеједног.
У ова два предузећа тренутно ради

30запослених,апланједаново,обје
дињенопредузећеимамаксимално15
запослених.Осталимаћебитипонуђе
нодапређуудругајавнапредузећаили
Општинскууправу,па језатоидонета
измењенаодлукаомаксималномброју
запосленихисистематизација.
–То јепосаоипроцедуракојићемо

радитиунаредномпериодусобзиром
на то да смо задужили правнике из
Општинскеуправедатајпоступакпри
веду крају, како бисмо 22. децембра,
наседнициСОРума,моглидаформи
рамо то ново предузеће.На тај начин
ћемо уштедети, од два менаџмента
имаћемо један, једаннадзорниодбор,
једнојавнопредузећекојенећеморати
дабуде у закупу простора, каошто је
сада.Дакле,значајнајеуштедасједне
стране,асдруге,одређениљудиутим
предузећима, који важе за стручњаке
у својим областима,могу својим иску
ствомизнањемдапојачајуОпштинску
управу и нека друга предузећа – кон
статоваојепрвичовекрумскеопштине.
Онјепојасниодаћесенекепретход

не надлежности ових предузећа пове
рити Општинској управи – све везано
запаркингуслугеЈП „Комуналац“,док
ће надлежности у вези планирања и
инфраструктуре бити у домену ново
формираногпредузећа.
Паралелносерадиинаформирању

новеустановекојаћеобјединитиуслу
геДневногцентразадецуимладеса
сметњамауразвоју,геронтопрограми
терапеутско јахање,штосусвеуслуге
којесесаданалазеуоквируЦентраза
социјалнирадРума.

С. Џаку ла

Сед ни ца Општин ског већа

Сла ђан Ман чић
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Кон сти ту и сан Соци јал но
- еко ном ски савет

Прва седница нових чланова
Социјалноекономског савета /
СЕС/ румске општине, одржана

је 10. септембра. Усвојен је Послов
никорадуиоријентационипланрада
СЕСа за текућу годину, а формиран
је и колегијум који чине представник
локалнесамоуправеДушанЉубишић,
представник привреде Александар
Бањаци представник синдикатаДра
го Тешић. За председавајућег у овој
години је изабран Душан Љубишић,
докћенареднегодинепредседавање
припасти Унији послодаваца. Снежа
наБањацјеизабраназасекретарку,а
онајетуфункцијуобављалаиупрет
ходномсазиву.
На седници је разматрана и акту

елна ситуација у румској општини,
посебно ситуација у привреди, као
и инфраструктурни пројекти локал

не самоуправе. Представници Уније
послодаваца су посебно указали на
чињеницудајерумскаОпштинабила
међуреткимкојајеиновчанопомогла
послодавце током ванредног стања
збогкоронавируса.
ДушанЉубишић,начелникОпштин

ске управе,истакао једа супретход
наиовагодинасличне,када јеречо
приливу средстава по основи пореза
назараде.Запрвихосаммесециове
године приход по овом основу је био
око500милионадинара,штојезаоко
шестмилионамањеуодносунапрет
ходну. Међутим, ако се пореди само
прошли месец, у августу ове године
приходовано је 69 милиона динара,
четири више у односу на исти месец
прошлегодине.
Румаћеновугрејнусезону,којазва

нично почиње 15. октобра, почети са

две нове котларнице на гас.Набавка
мазутајетакосмањеназадветрећи
не, као резултат коренитих промена
у систему даљинског грејања које је
покренулалокалнасамоуправа.
–Тозначидаћемоуместо60мили

она, утрошити мање од 20 милиона
динаразанабавкумазута–констато
ваојеДушанЉубишић.
Чланови СЕСа су информисани и

оизградњиновогрезервоаразаводу,
који ће побољшати водоснабдевање
грађана румске и иришке општине,
али и о изградњи новог привредног
гасоводакаВогњу,каоиреализацији
неколико пројеката из партиципатив
ногбуџетирања.
– Расписани су тендери за изград

њу више дечјих игралишта, 10. сеп
тембрајерасписантендерзанабавку
ормарићазасеоскешколе,док је14.
септембрарасписанајавнанабавказа
изградњупешачкобициклистичкеста
зеДоњиПетровци–Путинци.Докраја
годинећебитирасписани тендер за
реконструкцијуДома војске – најавио
је ДушанЉубишић који је информи
саоиотокувеликихрадованарекон
струкцијиулице15.мај,каоиопред
стојећемзапочињањурадовауулици
15.август.
Подсетимо, Социјалноекономски

савет има девет чланова, по три су
представници локалне самоуправе,
Унијепослодавацаисиндиката.
Румска општина је једна од ређих

где се редовно одржавају састанци
овогСавета,накојимасерасправља,
пресвега,оактуелнојпривреднојситу
ацији.

С. Џаку ла

Прва сед ни ца СЕС-а

Радо ви у ули ци 15. мај

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „СТИЛ МЛА ДИХ“ РУМА

Парт нери у про јек ту
инклу зи је Рома
Удружење„Стилмладих“изРуме

и локална самоуправа су парт
нери у међународном пројекту

„Policies for Roma Inclusive Dimension
inEurope“ /Политике заромскоукљу
чивање у Европу/ из програма Ера
змус+. Координатор пројекта, Обра
зовницентарзаобукуиучењемладих
изрумунског градаАрада,са јошпет
партнера, покренуо је пројекат. Одр
жан је уводни састанак и договорена
поделаактивности,алисезбогепиде
мије коронавируса, прешло на друга
чијиначинрада.
Умартујетребалодасеодржипрва

обукаитренингзанаставникеисарад
никекојирадесаРомимауРуми,али
је због пандемије састанак одложен,
као и координативни састанак пред
ставникапартнеракојијепланиранза
јулнаРодосу.
–Међутим,пројектнеактивностине

стају.Партнерисусебрзоприлагодили
новонасталојситуацијиисвисастанци
се реализују преко Zoom апликаци
је,свеактивностисерадеулокалуи
шаљу путем имејладресе координа
тору.ДобрасарадњарумскеОпштине

са Удружењем „Стил младих“ допри
носидасвеактивностисрпскипартне
риурадебезпроблема–кажезанаше
новине Ивана Станковић, чланица
пројектногтима.
На сваке две недеље партнери се

информишу о ситуацији везаној за
епидемијуинаосновутогасеплани
рајудаљеактивности.

–Ипаксенадамодаћесесвеуско
ро вратити на пређашње стање и да
ћемо моћи реализовати мобилности
уживо, јер је размена знања и иску
ства од непроцењивог значаја за све
раднике,васпитачеимодераторекоји
радесаромскомпопулацијом–истиче
ИванаСтанковић.

С. Џаку ла

РУМА

Пожар у фабри ци 
„Андри ја ше вић“

Око22часа,7.септембра,
избио је пожар у фабрици
„Андријашевић“уРуми,која
себавипроизводњомдуше
ка,јастукаикревета.Пожар
је избио у старом делу
објектаудворишту,анезва

нично, узрок бимоглебити
стареелектроинсталације.
Пожар су гасиле еки

пе ватрогасаца из Руме и
Сремске Митровице, а сем
материјалне штете, повре
ђенихнијебило.  С. Џ.

Пожар у фабри ци

„СРЕМ ГАС“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Сле де ћи поне де љак
обу ста ва испо ру ке гаса
Упонедељак,21.септем

бра2020.годинепланирана
је привремена обустава
испоруке природног гаса, у
временуод9до19часова.
Обуставасеодносинацело
дистрибутивно подручје
СремскаМитровица.
Разлог привремене обу

ставе су радови на рекон
струкцији главне мерно
регулационестанице,којаје

уједноипримопредајнаста
ницазацелосремскомитро
вачко дистрибутивно под
ручје, а којом управља
предузеће „Транспортгас
Србија“д.о.о.НовиСадкоје
ћеивршитирадове.
Потрошачи се моле за

разумевање због неопход
ности најављених радова
од стране „Транспортгас
Србија“д.о.о.НовиСад.
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Музичко образовање 
доступно свима

УпећиначкомКултурномцентру, од 1. септем
бра, почела је са

радомосновнаМузичкашко
ла „Теодор Тоша Андреје
вић“изРуме,којаћедециса
територијепећиначкеопшти
не пружити прилику да се
музичкиобразују каоредов
ниђациовешколе.Ученици
могудапохађајуприпремни
разред солфеђа, као и
наставу на следећим одсе
цима: клавир, хармоника и
тамбураигитара.
Како нам је рекао дирек

торКЦЈованДеврња,инте
ресовањедецесатеритори
је пећиначке општине је
велико, што не чуди, јер је
дугогодишња успешна
сарадња са Музичком шко
лом „Петар Кранчевић“ из
Сремске Митровице потвр
диладосадабројнемузичке
таленте.
–Изузетноми једрагода

смо успоставили добру
сарадњу и са румском

Музичком школом „Теодор
Тоша Андрејевић“, која је
одлучила да у Пећинцима
отворииздвојеноодељењеи
да на тај начин омогући
нашој деци да се музички
образују без додатних тро
шковапутовања.Собзиром
на то да је наша установа
центаркултурнихдешавања
унашојопштиниидасевећ
годинама трудимо да култу
руприближимосвимстанов
ницима пећиначке општине,
уз велику подршку руковод
стваОпштинеПећинциобез
бедилисмонеопходнеусло
везарадшколекоје јепро
писало Министарство про
свете,азахваљујућиентузи
јазму Дарка Ђокића, дирек
торарумскемузичкешколе,
успели смо да упишемо
великибројдеце.Иакоепи
демијакоронавирусаидаље
траје,нашаустановасетру
ди да обезбеди квалитетне
културне, забавне и тради
ционалнесадржајезапокло

нике културе, ове године
онлајн,асадасмоунашрад
укључилииобразовнидеои
натајначинсмозаокружили
културнуедукацијумладиху
нашој општини – истакао је
Деврња.
Издвојено одељење

Музичкешколе„ТеодорТоша
Андрејевић“уПећинцимаод
1.септембрапохађа13уче
ника припремног разреда
солфеђаи15ученикапрвог
разреда инструмента. По
речима Дарка Ђокића,
директора Музичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“,
током припремног разреда
санајмлађимаћесерадити
на процени музичке способ
ностииприпремизаинстру
менталнунаставу.
–Наша пракса је да децу

којасууприпремномразре
ду у другом полугодишту,
према афинитету што се
тиче инструмената, упућује
мо и на наставу инструмен
та, како би у први разред

кренула спремна са већ
јаснимсазнањемкојиинстру
мент желе да свирају. За
сада у Пећинцима имамо
формиране одсеке за кла
вир, хармонику и тамбуру,
докзаследећушколскугоди
ну имамо у плану и одсек
гитаре. Веома смо флекси
билништо се тиче распоре
да часова, и то радимо у
договору са родитељима
спрам обавеза ученика.
Бенефитиодмузичкогобра
зовања су заиста вишестру
ки–децаседалековишеи
бољеразвијају узмузику, уз
свирање инструмената, уз
певање,дружење,азначајно
се развија и интелигенција
детета – рекао је Ђокић, и
додао да румска музичка
школапоредиздвојеногоде
љења у Пећинцима, едукује
идецу уиздвојенимодеље
њимауИригуиСтаројПазо
ви.
Са децом у Пећинцима

радићенаставникДејанЋир

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“ суфинансира Општина Пећинци

Од 1. сеп тем бра, поче ла је са радом основ на Музич ка шко ла „Тео дор Тоша Андре-
је вић“ из Руме, која ће деци са тери то ри је пећи нач ке општи не пру жи ти при ли ку да се 
музич ки обра зу ју као редов ни ђаци ове шко ле. Уче ни ци могу да поха ђа ју при прем ни 
раз ред сол фе ђа, као и наста ву на сле де ћим одсе ци ма: кла вир, хар мо ни ка и там бу ра 
и гита ра
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Поно сни на прет ке
стра дал ни ке Вели ког рата

Представници Савета
Месне заједнице Купи
ново, на челу са пред

седником Савета Перицом
Одобашић и представници
Савеза удружења потомака
ратникаСрбије1912–1920.ОО
Сурчинположилисуунедељу,
6. септембра, венце на спо
менобележјеуцентруКупино
ва,поводомобележавања106.
годишњице почетка офанзиве
српске војске у Срем, 6. сеп
тембра1914.године.
Том приликом председник

Савета Перица Одобашић
рекао је да овакви датуми
представљају значајан део
српскеисторијекојисеморају

памтити,каоидасеузсвесрд
нуподршкупећиначкелокалне
самоуправесвакегодинесећа
мо бораца и жртава Великог
рата на споменобележју у
овомнасељу.
– Чак и у време, а можда

нарочито у време глобално
тешке ситуације, као што је
пандемија, која је ове године
много тога успорила, одложи
ла или зауставила, морамо
памтити славна дела наших
предака и обележавати дату
ме великих догађаја из наше
историје. Поносни на нашу
ратничку традицију, са посеб
ним поштовањем према уче
сницима–борцимаижртвама

Великограта,иовегодинесе
сећамо 6. септембра 1914.
године када је српска војска
прешлауСремидодушекрат
комофанзивомбитнопомогла
савезницима,везавшизаовај
простор аустроугарске снаге
предвиђене за слање на
Источни и Западни фронт –
изјавио јеОдобашић и додао
дајезбогтренутнеепидемио
лошке ситуације ове године
изостао културноуметнички
програм, којичлановиСавета
заједносамештанимаКупино
ва организују поводом обеле
жавања овог мање познатог,
ализначајногдатумаусрпској
историји.

ковић на Одсеку тамбуре,
наставницасолфеђаДаније
ла Хорњак, Никола Јовано
вић на Одсеку хармонике и
наставницаБраниславаТри
фуновићнаОдсекуклавир.
– Музичко образовање у

класи клавир траје шест
година, а након завршене
школеученицидобијају све
дочанство да су регуларно
завршили једну државну
институцијуитокаоредовни
ђаци.Нашанастава је орга
низована тако да сваки
наставник инструмента и
солфеђа држи ученицима
два часа недељно у једном
правилном размаку, како би
деца стекла континуитет
вежбања. Пошто смо ми
државна институција, посто
јиидопунсканастава,каои
ваннаставнеактивностикоје
реализујемоувидурадиони
ца,концератаидругихактив
ности. Због епидемије коро
навирусаважнојенапомену
ти да поштујемо све мере
заштите које су прописане,
због безбедности, како деце
тако и наставног особља.
Настава инструмента је
индивидуална, што олакша
ва сам приступ ученику и
његовбрзпрогрес,јерсеми
прилагођавамо сваком уче
нику и упознајемо се са
његовим способностима.
Када је у питању групна
наставасолфеђа,ученицису
правилно распоређени, и
имаихшестуучионициисви
имајумаске.Наравно,захва
љујући Општини Пећинци и
нашојматичнојшколи,обез
беђенасунамдезинфекцио
насредствакојасунамнео
пходна за дезинфекцију
инструмената, деце и про
стора, а на улазу је поста
вљена и дезинфекциона
баријера – изјавила је
наставница клавира Брани
славаТрифуновић.
Музичка школа „Теодор

Тоша Андрејевић“ основана
је1948.годинеитадајебила
првамузичкашколауСрему
која је окупила музичке
стручњакеипочеладанегује
подмладак. Тек касније,
1988.године,школа јепоне
лаимесвогсуграђанинаТео
дора Тоше Андрејевића,
музичара и оснивача прве
музичкешколеуБеограду,а
школаданасбројипреко300
ученика који се музички
образујунаодсецима–Кла
вирски одсек, Одсек хармо
нике,Дувачкиодсек,Гудачки
одсек,ТрзачкиодсекиОдсек
солопевања.

Национална служба за
запошљавање расписала је
Јавни позив за реализацију
програма подстицања запо
шљавањамладих„Мојапрва
плата“наосновуУредбеВла
де Републике Србије о про
граму подстицања запошља
вањамладих„Мојапрвапла
та“.
Јавнипозив једоступанна

сајту Националне службе за
запошљавање (www.nsz.gov.
rs)инасајту„Мојапрвапла
та“ (www.mojaprvaplata.gov.
rs).
Програм „Моја прва плата“

има за циљ да подстакне
запошљавањемладихипру
жиподршкупривредиуреша
вању проблема са недостат
комкадрова.Програмћеомо

гућити да се 10.000 младих
људиуСрбијисасредњими
високим образовањем, до
навршених30годинаживота,
без радног искуства, оспосо
бизасамосталанраднакон
кретнимпословима.
Програм се спроводи код

послодавацауприватномили
јавномсектору,којисеприја
венаЈавнипозивНационал
не службе за запошљавање,
у складу са Уредбом о про
граму подстицања запошља
вањамладих„Мојапрвапла
та“. Позив је отворен за све
привредне субјекте који
послују на територији Репу
блике Србије (предузетнике,
микро,мала,средњаивелика
правналица).
Младима са завршеним

средњим образовањем обез
беђена је месечна новчана
накнадауизносуод20.000,00
динара,докзаонесазаврше
ним високим образовањем
накнада износи 24.000,00
динара.
Прва фаза реализације

програманамењенајепосло
давцима који се до 25. 9.
2020.годинепријављујуелек
тронским путем на порталу
www.mojaprvaplata.gov.rs.
Друга фаза реализације

програма намењена је неза
посленим лицима који се у
периодуод1.10.2020.до15.
10. 2020. године пријављују
електронскимпутемнапорта
луwww.mojaprvaplata.gov.rs.
Оспособљавање за рад

траједеветмесеци.

Позив мла ди ма да буду
део про гра ма „Моја прва пла та“
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ВЛАДИМИР ГАК ОБИ ШАО РАДО ВЕ НА ИЗГРАД ЊИ ВРТИ ЋА

Нови вртић за месец дана
За месец дана биће

завршени сви радови
наизградњииопрема

њуновогвртићауИнђији.У
току су завршни груби гра
ђевинскирадовинакончега
следи унутрашње уређење
и сређивање дворишта. У
среду, 9. септембра, гради
лиште је обишао председ
ник Општине Инђија Вла
димир Гак и том приликом
јеистакаодаћеизградњом
новог вртића, површине
1.150 метара квадратних,
бити решен један од најве
ћихпроблемаутојсремској
општини,атојенедостатак
места у вртићима за више
од200малишана.
– Када нови вртић почне

са радом више неће бити
ниједног детета на листи
чекања. Родитељи неће
моратидабринујерћедеца
битина сигурном, у чистом
и уредном простору, те ће
моћидасепосветеидругим
обавезама као што су тра
жењеновогпослаилинеке
другеактивности–рекао је
Гак.
Како је истакла Јелена

Кресоја, директорка Пред
школске установе „Бошко
Буха“,налистичекањатре
нутно се налази највише
децејасленогузраста.
–Нашаустановабићејед

на од ретких која ће имати
велики обухват деце јасле
ног узраста – рекла је Кре
сојаидодаладајесмештај
уновомвртићунамењенза
десет васпитних група,што
је довољно за упис свих
малишана који се тренутно
налазеналистичекања.
–Изградњомвртићаиде

мо у корак са стратегијом

развоја образовања Репу
блике Србије, а то је да
обезбедимо доступност
свакомдететупредшколско
васпитање и образовање,
као и квалитетне, садржај
не и иновативне програме,
какобисесвакодетемогло
развијатиускладусасвојим
капацитетом и развојним
могућностима – рекла је
директоркаПУ„БошкоБуха“
уИнђији.
Према речима надле

жних,настојањасудасеод
следеће године обезбеде
средства у буџету како би
сествориламогућностбес
платног похађања вртића
за сву децу са територије
општинеИнђија.

М. Ђ.

Током обиласка радова
на изградњи вртића, пред
седник Општине Инђија
осврнуосеинареализаци
ју пројекта 200 кадровских
станова чија је изградња
предвиђена у оквиру ком
плекса који се налази у
близини вртића и Храма
Светог цара Константина
и царице Јелене уИнђији.
Како јенавео,збогтренут
не финансијске ситуације
није могуће да се крене у
реализацију тог пројекта,

али ће стамбени објекти
бити саграђени у наредне
четиригодине.
– У том периоду биће

изграђена прва зграда са
60 станова намењених
младим, стручним кадро
вима који раде и живе у
нашојопштини–истакаоје
Гакидодаодаћеуоквиру
комплексабитиизграђени
велики парк, те да ће овај
део Инђије, познатији као
Српскикрај,добитисасвим
другачијиизглединамену.

Кадров ски ста но ви
у наред не чети ри годи не

Нови вртић за месец дана

Владимир Гак током оби ла ска врти ћа
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Кон тро ла постро је ња
због непри јат них мири са
ИнспекцијскаслужбаопштинеИнђи

јасвакодневно јенатеренуиконтро
лише рад постројења из којих се
потенцијалномогуширитинепријатни
мириси.Упоследњихнеколикодана,у
вишенаврата,осећалисусенепријат
нимирисиусамомградузбогчега је
први човек инђијске општине
Владимир Гак донео обавезујући
закључак о свакодневној контроли
постројења. Инспектори су у обавези
да на недељном нивоу обавештавају

председника Општине о стању на
терену.
КакојеистакаоВладимирГак,једна

од компанија која је била проблема
тичнајесте„Фармина“,алијепроблем
решенуградњомфилтера,којејеина
четребалоуградитиприликомизград
њефабрике.
– Компаније за које се сумња да

ширенепријатнемирисерадеуИнђи
јигодинама,анекеидеценијама.Иако
нисмо одговорни зањихов долазак у

Инђију,ипакпредузимамосвештојеу
нашојнадлежности.Минемамотаква
овлашћењада на основу непријатног
мирисапошаљемоинспектораидаон
набазитогазатворифарму,построје
њенекоилидапредузмедругемере
–рекаојеГак.
Гакједодаодаћепојачанимконтро

ламаипритискомнатератиодговорне
да предузму додатне мере како се
непријатнимирисинебиширили.

М. Ђ.

Потписивање 
уговора са
„Тојо тајерс“
Председник Општине Инђија Влади

мирГакпотврдиојемедијиманапослед
њем састанкуСистема 48 да ће ускоро
битипотписануговорсапредставницима
јапанскекомпаније„Тојотајерс“којитре
бадапочнесаизградњомсвојефабрике
уИнђији.Какојепотврдио,потписивање
уговоратребало једасереализујепро
шленедеље,алијеодложенозанеколи
кодана.
–Потписивањеуговорајепомереноиз

процедуралнихразлога,анезбогнеких
проблема. Све се одвија у законским
оквиримаиакобогда,усреду,15.сеп
тембра,бићепотписануговор.Пандеми
јаједовеладотогаданећебитисвеча
ногпотписивањауговора,какосмонави
кликадасуинвестицијеоваквихразмера
у питању, али је битно да се та фаза
реализуједабиуследилаидруга,којасе
тиче самог почетка изградње објекта.
Уговорћеуимејапанскекомпанијепот
писати њихов представник у Србији –
истакаојеГак.
БудућафабрикауИнђијибићецентар

запроизводњугумазаевропскоируско
тржиште. Иначе, Комисија за контролу
државне помоћи дала је сагласност за
уступање без накнаде 637.455 метара
квадратнихземљиштауИнђијијапанској
компанији „Тојо тајерс“ за изградњу
постројења.ВредностземљиштауИнђи
ји,којећебитиотуђенобезнакнаде,по
процениПорескеуправеје352,8милио
на динара,што је 553 динара пометру
квадратном. У тој фабрици ће, како се
истиче,до2023. годинебитизапослено
најмање523новихрадникананеодређе
новреме,потврдилисунадлежни.Инве
ститор се обавезао да новоотворена
радна места повезана с инвестицијом,
каоиинвестицију задржинатериторији
Инђијенајмањепетгодинаодданазавр
шеткаинвестиционогпројекта.Јапански
„Тојотајерс“имаусветуседамфабрика
запроизводњу гумаичетиризаделове
зааутомобила.

М. Ђ.

ЉУКОВО

Рекон стру и са на
Ули ца 1. новем бра

МештаниЉуковачекалисуско
рополавеканареконструкци
јунајдужеулицеуселу,Улице

1. новембра. Радови су изведени у
претходномпериодуипоменутасао
браћајница добила је сасвим друга
чији изглед. Калдрма је замењена
асфалтомдокјеусамомцентрусела
изграђенипаркингпростор.Помену
ту локацију, у петак, 11. септембра,
обишаојепредседникОпштинеИнђи
ја Владимир Гак са сарадницима,
истакавши том приликом да је из
општинскекасе,запоменутерадове,
издвојенооко50милионадинара.
–Несамодасмодобилиновуули

цу већ смо добили потпуно нови
изгледсамогцентрасела.Потпуноје
другачији утисак о селу сада када
прођете реконструисаним путем.
Веома је значајанипаркингпростор

којијеизграђенуоквируреализације
поменутог пројекта јер у селу има
свега неколико обележених паркинг
места.Одговорнотврдим,даоношто
јеурађеноупретходнечетиригодине
уЉукову,нијеурађеноупретходних
стогодина–истакаојеГак.
ПрвичовекопштинеИнђијајошјед

ном је подсетио да се неће правити
разлика између села и града због
чега јеупоследњихнеколикогодина
достаурађенопопитањуобнављања
путне инфраструктуре и уређења
селанатериторијиопштинеИнђија.
–Инђијскаселаникаданисуимала

толикоинвестиција,коликоихјереа
лизованоупретходнечетиригодине.
Наставићемоидаљедарадимоутом
правцу јер је пројеката заистамного
–рекаојепредседникОпштинеИнђи
ја. М. Ђ.

Рекон стру и са на Ули ца 1. новем бра у Љуко ву

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Помоћ пољо при вред ни ци ма 
за ИПА РД сред ства
АгенцијазаруралниразвојИрига

је оспoсобљенада заинтересо
ванимпроизвођачимапружисве

потребнеинформације,алииприбави
сву потребну документацију за апли
цирањекодИПАРДфондова.
ИПАРД програми, који подразуме

вају предприступна средства изфон
доваЕУ,крозразличитемерепружају
помоћпољопривреднимпроизвођачи
маипредузетницима.Мера7јеотво
ренаујуну,арокзапријавупројеката
је1.октобар.Онасеодносинаулага
њеуфизичкуимовину,диверсифика
цију пољопривредних газдинстава и
улагањеуфизичкуимовинуинекрет
нинепољопривреднихгаздинстава.
– Можемо рећи да су мештани

нашеопштинезаинтересованизаова
средства. Средства која су планира
на заМеру 7 износе око 20милиона
евра и реализују се прекоМинистар
ства пољопривреде, водопривреде и
шумарства и преко Управе за аграр
на плаћања. Средства се повлаче
по завршетку инвестиције, дакле,
добијају сена крају.Тозначидавла
сник пољопривредног газдинства или
микро и малог предузећа, предузет
ник, који задовољава услове, након
потписивања уговора са Управом за
аграрна плаћања, улаже сопствена
средства или она која повуче преко
нашихфондоваилибанака.Позавр
шеткуинвестиције,кадасеконстатује
чињенично стање на основу пројекта
инаосновусвиханализа,средствасе
враћајукориснику–појашњавапосту
пак Федор Пушић, директор Агенције
заруралниразвојопштинеИриг.

Потенцијални корисници се најви
шеинтересују заразвојсеоскогтури
зма, то су пољопривредници и вла
сници малих и средњих предузећа,
алиионикојисевећбавеугоститељ
ством.ИПАРДподржаваионекојисе
већ баве угоститељством, али даје и
средствазасамуизградњуобјектаза
давање туристичких услуга смештај
ногтипа,максималнодо30лежајева.
Кодпостојећихобјеката,омогућена је
набавка репроматеријала, основних
средстава, машина, опреме за собе,
кухиње... Такође, средства су одвоје
на и за пејзажну архитектуру, за сам
спортскорекреативни садржај на
локацијигдесеинвестира.
–Занашуопштину јеовозначајно,

јермиразвијамо туризам, винарство,

воћарство и пољопривреду као своје
правце развоја. КрозИПАРДпрограм
самикорисницимогуповућисредства
за побољшање туристичких и прера
ђивачких садржаја за потребе потен
цијалнихкорисника.Побољшаћеуслу
гуупонудипроизводаодвоћа,меса,
млека, свим туристима који долазе
овде. Уредиће се и пејзаж, урадиће
се пешачке стазе, лоцираће се нове
потенцијалне стазе за уживање тури
ста,свећетопобољшатинашусада
шњупонуду–указујеФедорПушић.
Авећсадаимадобриххотела,шума,

језера,манастира...
Ондодаједасумногииришкуопшти

ну препознали као туристичку дести
нацију, а кроз средства из ове мере
ИПАРДа та понуда се може даље
успешноразвијати.
– Карактеристично за нашу општи

нујевински,верскиибањскитуризам.
Кадајеетнотуризамупитању,имамо
у понуди сеоска домаћинства, имамо
салаше,алитога је јошмалоитреба
порадити на повећању њиховог бро
ја, у циљуразвоја туризмаи економ
ског стања наших пољопривредника
– рекао је Федор Пушић и указао да
АРРИригастојинарасполагањусвим
потенцијалнимкорисницимаИПАРДа.
Агенција је за то сертификована и

може да помогне сваком заинтересо
ваном клијенту којижелида конкури
шезаовасредства.Дагаусмерикако
да конкурише, како да уради аплика
цију, а ту су и квалификовани људи
који могу да сервисирају потребну
документацију.

С. Џаку ла

Федор Пушић

Прва ци ма на поклон школ ски при бор
Начел ни ца Општин ске 
упра ве Оли ве ра Фили-

по вић Про тић и Мили ца 
Томић, из Оде ље ња за 

дру штве не делат но сти, 
посе ти ле су 1. сеп тем-

бра ОШ „Доси теј Обра-
до вић“ у Ири гу, као и 
под руч на оде ље ња у 

Шатрин ци ма, Нера ди ну 
и Риви ци. Том при ли-
ком оне су прва ци ма 

уру чи ле поклон паке те 
са школ ским при бо ром 

и све ске.
С. Џ. Посе та прва ци ма
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СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА

При пре ме
за про је кат
„Стру на ре ње“

Једина институција кул
туре у иришкој општи
ни, Српска читаоница,

главнијепартнерФондаци
је „НовиСад2021–Европ
ска престоница културе“
на територији Срема. Нај
старије читалиште у Срба
сарађује јошод2015. годи
не са овом Фондацијом, а
крозтусарадњу,досада је
реализовано више запаже
них пројеката, као што су
„Фан клуб ’Навијачи култу
ре’“и„Повратакубудућност
–Шетњекрознаслеђе“.
Према,додушејошнезва

ничним подацима, пројекат
„Европска престоница“ се
због пандемије, помера за
2022.годину.Овоодлагање
остављаСрпскојчитаоници
вишевремена за припрему
најамбициознијегпројектау
областикултурекојисепла
нира на територији иришке
општине. Реч је о пројекту
који се ради у сарадњи са
Музиколошким институтом
Српске академије наука и
уметности, планинарима и
гусларима, а благослов за
„Струнарење“ је дао и вла
дикасремскиВасилије.
Програмћесереализова

титокомјулаиавгуста2022.
године,кадаћесеорганизо
вати планинарске туре до
фрушкогорских манастира.
Уманастиримаћепланина
реидругегостечекатиумет
ничкоедукативни програм,
као и мали сајам произво

ђача вина, меда, сувенира,
пекарскихпроизвода...
У центру пажње биће

гуслари и то из два разло
га–гуслесеод2018.годи
неналазенаУНЕСКОлисти
као заштићени елемент
нематеријалне културне
баштине српског народа, а
другије„Слепачкаакадеми
ја“, неформална гусларска
школакојајеуИригупосто
јалатоком18.и19.века.
Круна овог пројекта ће

бити тродневни међуна
родни научни симпозијум
„Епске традиције света“,
који ће се одржати уМихи
зовој родној кући. Главни
организаторсимпозијумаће
битиМузиколошкиинститут
Српске академије наука и
уметности.
–Разменаискуставанауч

ника из различитих краје
ва света би била основ за
унапређење активности
на националним нивоима,
али и допринос анализи
резултата имплементаци
је Конвенције УНЕСКОа,
као најзначајнијем пројекту
очувања културног насле
ђасвета.Српскачитаоница
очекује неопходну подршку
за реализацију овог пројек
таодиришкеОпштине,али
и људи који се баве тури
змом, као и у претходним
случајевима – каже Ава
кумКвас,менаџер пројекта
„Струнарење“.

С. Џ.

Ава кум Квас

Медијски пројекат „У средишту пажње:
Општина Ириг - општина будућности“ суфинансира Општина Ириг

ШИД

Без бед ни ји сао бра ћа ј

Радови на обележава
њууздужнихипопреч
них ознака на колово

зу,паркингместа,пешачких
прелаза, линија зауставља
ња и других ознака на
општинским путевима и
улицама у насељима спро
водесенацелојтериторији
општинеШид.
Због почетка школске

године и повећања безбед
ности деце у саобраћају,
током прошле недеље,
извршено је обележавање
хоризонталне сигнализаци
јеузонамаосновнихисред
њихшкола.
Поред свих радова које

спроводи локална самоу
права с циљем повећања
безбедностиучесникаусао

браћају, саобраћајни знако
ви на територији општине
Шид су постали предмет
константногуништавањаод
стране несавесних поједи
наца. Ни бројни апели упу
ћени грађанима шидске
општине да се савесно
понашају према саобраћај
ним знацима нису уродили
плодом, па се сад свако
несавесно понашање поје
динаца и неовлашћено
уклањање знакова може
пријавити СУПу. Уклања
њем саобраћајних знакова
возачи немају потребну
информацијукакобисебез
беднокреталиусаобраћају,
штоможедовестидопосле
дица.
 Д. П.

Радо ви на сао бра ћај ној сиг на ли за ци ји

СТАРА ПАЗОВА

Дан пешачења
Манифестација „Дан

пешачења“ коју организује
Планинарски савез Србије
одржавасеод2014.године
на територији целе Србије
сваког 12. септембра. На
иницијативу Планинарско
спортскогдруштваизСтаре
Пазовеимештанистаропа
зовачкеопштинесупешачи
ли, други пут заредом.
Љубитељи пешачења и
природе из старопазовачке
срединешетали су омиље
ним шеталиштем – стазом

које спаја Стару и Нову
Пазову, од Градског парка
до пазовачких базена и на
здрав начин су се прикљу
чилиобележавањуманифе
стације„Данпешачења“.
АкцијапешачењауСтарој

Пазови окупила је више од
стотину рекреативаца раз
личитих старосних доби.
Учесницисунаконпређене
руте дужине десет киломе
тара дружење наставили у
старопазовачкомпарку.

Д. Г.
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ПРО ТО ЈЕ РЕЈ МИЛАН ПРШИЋ, ПАРОХ ХРА МА СВЕ ТОГ ОЦА НИКО ЛА ЈА

Мла ди и рели ги ја

МиланП3ршић,свештеникиверо
учитељуОсновнојшколи„Срем
ски фронт“, био је љубазан да

одговоринанекапитањакојасеодно
се на младе и њихов однос према
религији.Ово је тема о којој су многи
давали своје мишљење, а и сведоци
сморазнихдогађаја када су у питању
не само обичаји, већ и коришћење и
позивањенацркву.

Какав је однос мла дих пре ма рели-
ги ји?

– Токомгодинаслужбеуцркви,паро
хијскеслужбеипредавањаверонаукеу
школи,могудакажемдајето,пресве
га,радозналост.Каоштосмомиљуди
радозналипремасвему, такосурадо
знала и деца према Православном
катихизису, тј. богословљу. Радознали
суикадасуупитањуцрквенеслужбе,
литургије. Радозналост је у највећој
мери та која децу доводи у цркву и
доводи их у контакт са вером, Богом.
Касније, ко почне да живи неким хри
шћанскимживотомондајетожељаза
неким личним опитом или неким лич
нимтрудомукориговањунекихсвојих
поступака, особина, нештошто бисмо
моглидапоправимо.

Да ли је рели ги о зност мла дих 
пове за на са рели ги о зно шћу роди те-
ља?

– Слободномогурећидасеовдекод
насуСрбији,нажалост,верасводина
фолклор.Поштујусеодређенидатуми,
Божић, Васкрс, крсна слава и то се

одрађујекаонекатрадиција,каоуспо
менанаминулавремена.Млађиљуди,
којитражеодговоренанекапитањаса
којимасесусрећууживоту,учествујуу
хришћанским заједницама при црква
ма,помажустаријимаитакодолазедо
једног искуства како треба живети и
иматиличниставпремаближњем.Иу
цркви и на предавањима говорим не
самообиблијскојисторији,гдесеХри
стос родио, ко је био Свети Никола,
СветиЈованисакојимпроблемимасе
онисусрећуинакојиначинихрешава
ју, већ и о томе да своју веру треба
показатинаделу.Тојеосновнисмисао
православневере.Дачовекколикогод
јетомогућеживиипроживљававеру.
Вера младих је опитна, делатна, не у
оном смислу као код старијих генера
цијакојисуживелиунекомдругомвре
мену,унекимдругимисторијскимусло
вима, тако да се вера базирала на
очувању неких кућевних сабрања око
крснеславе.

Како мла ди гле да ју на цркву, а како 
на рели ги ју?

– Црквајеједназаједницаверујућих
људиокупљенихокоБогочовека,Хри
ста.Црква јетелоХристово.Заштосе
то тако каже? Зато јер је црква живи
организамисвакооднасједеоцркве.
Као што је организму потребно да се
бринемоосвомтелу,етакојепотребно
дасвибринемо једниодругима.То је
искуствени однос једних према други
ма. Религија је интересовање сваког
човеказадуховнисвет.Основнопита

њесвихфилозофасеодносилонапре
вазилажењепитањасмрти.Тојевечно
питањекојемучичовека.Свеизвиреи
увиреизтогпитања.Инашпородични
животинашаорганизацијаиболестии
здрављеисвеостало.Људикојисуу
црквидобијајуодговорнатопитањеи
решење победе живота над смрћу.
Одговори се добијају на примерима
светитеља који су следили Христову
науку.Хришћанинетребадарешавају
светскепроблеме–спасисебеиспаси
ћешхиљадуљудиокосебесвојимпри
мером.

Каква су иску ства са часо ва веро-
на у ке?

– Ја сам врло задовољан вероучи
тељ.Свутудецудоживљавамкаосво
ју, а они су наше огледало и никад
нисам сматраодадецу треба гледати
каонештонижеоднасјерсудецамали
људи.Инадамседаћемесесетитиу
некој прилици када треба нешто да
одлуче,дасепоставехришћански.

Да ли мисли те да су мла ди у Срби-
ји рели ги о зни?

– Мислим да јесу, али не само у
Србији,већиусвету.Онинаразличите
начине испољавају своје интересова
ње.Коднаснесамодасуверујућинего
поседујутоликодивнупозитивнуенер
гијукојусамотребаупознатиитуенер
гију каналисати у правомсмерудаби
то билоњима на корист. Кад је човек
здрава личност он у сваком моменту
знакакодасепостави. Д. Попов

Милан Пршић

Радо зна лост је
у нај ве ћој мери та која 
децу дово ди у цркву и 
дово ди их у кон такт са 
вером, Богом. Касни је, 

ко поч не да живи 
неким хри шћан ским 
живо том онда је то 

жеља за неким лич ним 
опи том или неким

лич ним тру дом у
кори го ва њу неких
сво јих посту па ка,

осо би на, нешто што 
бисмо могли да

попра ви мо
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ФЕСТИ ВАЛ „МЕЛО ДИ ЈЕ РУСКОГ ДВО РА“

Лепо та раз ли чи то сти

Тринаестипоредуфестивалкоји
негује културно наслеђе Русина
одржан је у суботу, 12. септем

бра, на летњој позорници владичан
ске резиденције Гркокатоличке цркве
у Шиду. Због познате ситуације, ове
годинефестивалнијеимаотакмичар

ски карактер, а на сцени су се сме
њивали чланови културноуметнич
кихдруштва–КПД„ЂураКиш“,СКУД
„Једнота“,КУД„ИванКотљаревски“из
БикићДола,ХКУД„Шид“иСКУД„Све
ти Сава“. Манифестацију су отвори
ли председник Општине Шид Зоран

Семеновић и Борислав Сакач, пред
седникНационалногсаветаРусина.
–Желимдаотворимовајтринаести

по реду Фестивал „Мелодије руског
двора“ и свим учесницима пожелим
дасепроведуипустегласидасесве
заврши у срећи и весељу – рекао је
Семеновић.
Председник Националног савета

РусинаБориславСакачјеподсетиода
ћеКПД„ЂураКиш“овегодинеобеле
жити100годинаодоснивањаидаће
сетајдатумкрајемгодинеиобележи
ти.
Уизузетнолепомамбијентусмењи

валисусечлановикултурноуметнич
ких друштава, а посетиоци су ужива
ли у русинским, словачким, српским
песмама,придржавајућисесвихмера
којезахтеваепидемиолошкаситуаци
ја.
Поред председника Општине Шид

Зорана Семеновића, овом фестива
лусуприсуствовалиињеговзаменик
ЂорђеТомић,каоипредседникСкуп
штинеопштинеШидТихомирСтамен
ковић.

Д. П.

Ове годи не фести вал није имао так ми чар ски карак тер, а на сце ни су се сме њи ва-
ли чла но ви кул тур но-умет нич ких дру штва – КПД „Ђура Киш“, СКУД „Јед но та“, КУД 
„Иван Котља рев ски“ из Бикић Дола, ХКУД „Шид“ и СКУД „Све ти Сава“. Мани фе ста ци-
ју су отво ри ли пред сед ник Општи не Шид Зоран Семе но вић и Бори слав Сакач, пред-
сед ник Наци о нал ног саве та Руси на

Бори слав Сакач и Зоран Семе но вић

СКУД „Јед но та“

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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НОВЕ МЕРЕ ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Окупљања до 30 људи
Општински Штаб за ванредне

ситуације је у складу са епи
демиолошким стањем у ста

ропазовачкој средини и на основу
мера републичког Кризног штаба
донеоновисетмерауциљуспреча
вања вируса ковид19. И даље ће
бити обавезне маске у затвореним
просторима, уз растојање између
особаодметарипо.Нисудозвоље
наокупљањазавишеод30људи,уз
обавезну дистанцу од метар и по,
изузевзакултурнадешавања,гдеје
дозвољенодапрогрампратимакси
мално 500 људи, али уз размак
између седишта, ношење маски и
обавезну дезинфекцију публике и
особља.Насахранамаможепрису
ствовати максимално 30 особа уз
прописанудистанцу.
Радновремекафићаиресторана

којиимајубаштусепомерадопоно
ћираднимданоми једансатнакон
поноћи викендом. Они који немају
отворену башту могу да раде само
до23часа.Радновремекладиони
ца може бити од 6 часова до 23
часа.Свемередезинфекције,расто
јањаиношењамаскисеподразуме
вајуусвимовимобјектима.
Зајавнипревозсуидаљенасна

зи наведене мере превенције. На
спортским дешавањима и даље
нећебитипублике,доксетренинзи,
утакмице и остале активности клу
бова одвијају у оквиру прописаних
мерапревенције.
Спровођењеовихмераконтролиса
ћеОдељењезаинспекцијскепосло
веикомуналнеделатностиОпштин
скеуправеопштинеСтараПазовауз
сарадњу са другим државним орга
нима. Д. Г.

Епидемиолошкаситуацијауопшти
ниСтараПазовајестабилна,сазнаје
моизДомаздравља„ДрЈованЈова
новић Змај“. У три Ковид амбуланте
натериторијистаропазовачкеопшти
нејављасе35до40пацијенатаднев
но,одтога,свеганеколикоњихјеса
неким од симптома прехладе или
грипа. У последње време није реги
строван ниједан случај коронавиру
са. Дневно се тестира серолошким
тестовима двадесетак пацијената,
углавном на лични захтев због путо
вања, одласка у бање, болнице или
назахтевпослодавца.
Због почетка школске године у

Дому здравља „Др Јован Јовановић
Змај“ у Старој Пазови са великом
неизвесношћуишчекујуприливпаци

јенатаунареднојнедељи,кадаћесе
знатидали јеполазакдецеушколу
повећаобројинфицираних.Изнадле
жногДомаздрављаапелујунасугра
ђанедаидаљепоштујупрепоручене
превентивнемере.

Ситу а ци ја ста бил на

Поста вљен спо ме ник код базена
Споменик у виду часног крста

на ком је натпис „Овим побеђуј“
красиће кружну раскрсницу на
улазууНовуПазову.Постављању
споменика 10. септембра прису
ствоваојевладикасремскиВаси
лије са архијерејима пазовачког
намесништва,каоибројниграђа
ниизцелеопштинеСтараПазо
ва.
Ктитор подизања споменика је

ЛукаЈовановићизБеча,родомиз
ових крајева, који је небројано
пута био донатор и покровитељ
вишеакцијакоднас,какообнове
манастираФенек,такоиманифе
стација које афирмишу културу
Рома у Срему. Донатору су на
свим досадашњим акцијама
захвалилипредставнициромских

удружењауСтаројПазовиицелој
Војводини.
На овомместу је у прошлости

постојао крст још из периода
касногсредњегвека.Премазапи
сима великог хроничара Срема,
Василија Константиновића из
СремскихКарловацапоузданосе
зна да је у време архиепископа
карловачког Георгија Бранковића
тајкрстобновљенкрајем19.века
идајенатомместубиодоДругог
светског рата. Иначе, споменици
сакрстомилираспећемсунека
дабиликарактеристичнизаулазе
унасељауВојводини,Славонији,
МађарскојиАустрији,безобзира
натодалисутаместанасељена
римокатоличким или православ
нимстановништвом. Д. Г.
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Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“ суфинансира Општина Стара Пазова

УНЕСКО је у новембру
1965. године прогласио 8.
септембар Међународним
даном писмености. Овај
празник је први пут обеле
жен1966.године.Колико је
важночитањеиколикипро
блем представљају савре
мене технологије говоре и
поражавајући подаци који
указују на негативан утицај
на речник младих и на
њиховопознавање,односно
непознавање опште књи
жевности, историјеи култу
ре.
–Бројнеакцијебиблиоте

каи књижараширомСрби
је, које имају за циљ да
подстакнучитање,овегоди
несуизосталезбогактуел
непандемије–кажеДрага
на Милаш, директорка

Народне библиотеке „Доси
теј Обрадовић“ у Старој
Пазови.
Ипак, Народна библиоте

ка „Доситеј Обрадовић“ је
читаоцимаприредила једну
новост у виду осликаног
степеништакојеводедоње,

накомесумотивиинасло
видечјихбајкикаоиреше
њаразличитихправописних
ијезичкихнедоумица.
–Овегодинесмосеодлу

чилидапредпочетакшкол
ске годинеукрасимопутдо
књиге и до наше установе

какобисмомалооплемени
ли простор који користе
наши читаоци и запослени.
Поредмотиваинасловаиз
популарних бајки ту су и
одређена правописна пра
вила којих се сви морамо
понекад подсетити – иста
клајеДраганаМилаш.
Народна библиотека

„Доситеј Обрадовић“ има
око 5.000 регистрованих
чланова у свим насељима
старопазовачке општине и
бројним занимљивим садр
жајима и активностима
истичеважностписмености.
Вишеод900милионасвет
ског становништва је непи
смено,ауСрбијиимапреко
милион особа без школе
или са неколико разреда
основнешколе.

ГАЛЕРИЈА „МИРА БРТКА“

Изло жба сли ка 
Јова на Раки џи ћа
УстаропазовачкојГалери

ји „Мира Бртка“ протекле
недеље отворена је изло
жбасликаЈованаРакиџића,
пензионисаног професора
Академије уметности у
НовомСаду.Старопазовач
ка публика биће у прилици
да види 20 радова, од тога
неколико слика већег фор
мата у комбинованој техни
ци. Професор Ракиџић је
био редовни професор на
Академији уметности у

Новом Сад и до сада је
имао преко педесет само
сталнихинеколикостотина
групних изложби, како у
Србији тако и у иностран
ству.
Изложба ће бити поста

вљена до 2. октобра 2020.
године,аизЦентразакул
туруСтараПазоваподсећа
ју на поштовање прописа
них безбедоносних мера
приликомпосетеГалерији.

Д. Г.

Грађани ромске нацио
налнемањинеустаропазо
вачкој општини и даље ће
моћи да рачунају на подр
шкукоординаторазаромска
питања,који јеангажовану
старопазовачкомЦентру за
социјални рад захваљујући
средствима Покрајинског
секретаријата за социјалну
политику, демографију и

равноправностполова.Зна
чај оваквог вида ангажова
њаогледасеиуспровође
њу даљих активности које
сеодносенаприкупљањеи
анализу података о овој
популацијиуопштинииуна
пређењесарадњесалокал
нимустановамаиорганиза
цијамакојесебаверомским
питањима. Д. Г.

НАРОДНА БИБЛИ О ТЕ КА „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Осли ка но сте пе ни ште
Поред моти ва и насло ва из попу лар них бај ки ту су и одре ђе на пра во пи сна пра ви ла 

којих се сви мора мо поне кад под се ти ти – иста кла је директорка Дра га на Милаш

Коор ди на то ри
за ром ска пита ња
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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.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Усво јен пред лог завр шног
рачу на за 2019. годи ну
На првој седници Општинског

већа,којајеодржана8.септем
бра,билојеукупно22тачкена

дневномреду.Међуњимасенашао
и предлог одлуке о завршном рачу
нуза2019. годину,бројнакадровска
решења,аседницомјепредседавала
председницаОпштинеБеочинМирја

наМалешевићМилкић.
Завршни рачун за прошлу годину,

чијијепредлогобразложиоруководи
лацОдељењазабуџетифинансије
Драган Глигорић, прошао је филтер
Општинскогвећапаћесекаотакав
наћи пред одборницима Скупштине
општинеБеочинчијаседницасепла

ниразауторак,15.септембар.
Добар део седнице Општинског

већа посвећен је био кадровским
решењима, односно предлозима за
именовање чланова скупштинских
комисија, решењима о разрешењу
и именовању председника и члано
ва управних и надзорних одбора у

ЛОКАЛ НЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ЗА РАЗ ВОЈ РУРАЛ НОГ ПОД РУЧ ЈА

Први корак ка циљу
Уресторану„Атос“наКорушки,уорганизацији Локалне акционе

групе(ЛАГ)ФрушкагораДунав,
одржанајеSWOTрадионицаимпле
ментацијепројектаЛокалнастратеги
ја руралног развоја 20202023. годи
не.
Радионицу је отворила Снежана

Даничић, председник УО ЛАГ Фру
шкагораДунав,аоактивностимана
SWOT радионици присутне је упо
знала менаџер на пројекту Жељка
Јарић.
Окотирдесетпредставникацивил

ног, приватног и јавног сектора има
ло је прилику да присуствује SWOT

радионициинатранспарентанначин
учествујеууправљањулокалнимраз
војем.КључниактериуразвојуЛАГа
упознати су са смислом, важношћу
и остваривањем партнерства у раз
воју. Будући да развојна стратегија
нијесамодокументнегојетопроцес,
начин мишљења и деловања свих
укључених у развој ЛАГа Фрушка
гораДунав, припрема овог докумен
та је тек први корак у заједничком
напору према остваривању циљева
руралногразвојарегиона.
Пројекат се реализује у сарадњи

са Министарством пољопривреде,
водипривреде и шумарства, Управе

за аграрна плаћања, које је уз своју
финансијску подршку, финансира
лопројекатизрадестратегијазасве
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УКлубузаодраслаистаријалица
одржана је прва у низу радионица
посвећенихкорисницимаипружаоци
ма услуга породичног смештаја за
одрасла и старија лица. Двадесетак
учесникајеприсуствовалорадионици
која се односи на комуникацију и
социјалнеконтакте,докћенанаред
ним радионицама бити обрађене и
теме које се односе на здравље,
исхрануиразвојвештина.Радионице
припремају стручни радници Центра

засоцијалнирад,каоинеколикодру
гих стручњака за посебне области
који су у својству сарадника узели
учешћеупројекту.
Радионице су део пројектаЦентра

за социјални рад општине Стара
Пазова„Живимоподистимкровом2“,
који је подржан од стране Покрајин
скогсекретаријатазасоцијалнуполи
тику, демографију и равноправност
полова.

Д. Г.

јавним предузећима. Ови предлози
изменаодносилисусенаЈПТоплану,
ЈКПБеочин,Центарзакултуру,спорт
и туризам општине Беочин и Пред
школскуустанову„ЉубаСтанковић“.
Измене у структури управљања

предложенесууЈКПБеочинсареше
њемоутврђивањупрестанкадужно
стив.д.директора,именовањемв.д.
директора и одлуке о спровођењу
јавног конкурса за избор директора
ЈКПБеочин.
Општинсковећејекадровскеизме

не предложило и у Општинском
штабу за ванредне ситуације поста
вљањем нових лица за команданта,
заменика команданта, начелника и
чланове.

регистрованелокалнеакционегрупе
којесуподнелезахтевнајавнипозив
у 2019. години. Пројекат обухвата
регионлагподручја,општинеБеочин,
Шид(изузевКукујевацаиБингуле)и
деоБачкеПаланке(НештиниВизић).

СТАРА ПАЗОВА

Живимо под истим кровом

ШК „ДОЊИ СРЕМ“ ПЕЋИН ЦИ

Нере ше но у Митро ви ци

У оквиру 2. кола Међуопштинске
лиге у шаху, у Сремској Митровици
протеклогвикендасусесасталидома
ћиСирмијум2иДоњиСремизПећи
наца. После занимљивих партија,
бодовисуподељенииконачанрезул
тат је био 3:3. Ово је, уједно, после
стартног пораза, био прво бод екипе
изПећинаца.Уследећем,колуДоњи

СремједомаћинРударуизВрдника.
Појединачнирезултати:ДамирБар

чић – Живко Петровић 1:0, Матеја
Санадер – Божидар Јовановић 0:1,
Невен Миљкловић – Војислав Попо
вић 0:1, Душан Весковић – Зоран
Вуков1:0,СараБарчић–ЗоранБран
ковић0:1иАндрејаСанадер–Милош
Богдановић1:0.

ЈКП КОМУ НА ЛИ ЈЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сав ска вода добра за купа ње
Јавно комунално предузеће

„Комуналије“ Сремска Митровица
обавештаваграђанеорезултатима
анализесавскеводе,којујеурадио
Завод за јавно здравље  Сремска
Митровица.Анализасавскеводеје
извршена2.септембраитонатач
кама узорковања Мала плажа,
Почетак плаже и Диспанзер. Узор
ковањем и анализом физичко
хемијскихимикробиолошкихпара
метара савскаводананаведеним
локалитетима одговара захтевима
Уредбе о граничним вредностима
загађујућих материја у површин
скимводамаиподземнимводамаи

седименту и роковима за њихово
достизање.
Препоруке за здравствено без

беднокупање:избегаватироњење,
гњурање, прскање, скакање и гле
дање у води, приликом уласка у
водупостепеносерасхладити,оба
везносетуширатичистомводомса
тушева након изласка из савске
воде, вршити надзор над купањем
маледеце(уплићакујеводанајза
гађенија), после јаке кише и олује
некупатиседвадотридана,забра
нити приступ домаћим животиња
ма,неседетинавлажномпескувећ
напростиркама.
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Пре ми јер но еми то ван
кон церт духов не и етно музи ке
Пећиначко културно

лето, које по шести
путорганизујеКултур

ни центар под покровитељ
ством Општине Пећинци,
ове године јеокупилоизво
ђачекојимогудазадовоље
различите укусе поклоника
музике и позоришта. Путем
званичног Јутјуб канала
пећиначког Културног цен
тра, љубитељи филмске
музике били су у прилици
да 6. септембра премијер
но одслушају концерт Ири
не Арсенијевић и кварте
та „Маестре“, као и да чују
понешто ново о пећиначкој
општини.
ОнлајнПећиначко култур

нолетонаставилосеунеде
љу, 13. септембра, у 20.00
часова, када је премијерно
емитован концерт духовне
иетномузике,аљубитељи
овемузике,којинисупрати
ли премијеру, концерт могу
погледати на Јутјуб каналу
Културногцентра.
Тим поводом директор

пећиначког КЦ Јован Девр
ња рекао је да је прошле
годинеуспостављенаодлич
на сарадња са Архијереј
ским намесништвом пећи
начкимшто је и ове године
резултиралообележавањем
овогзначајногјубилеја.
–Подсетићудасмоипро

шле године у оквиру наше
највеће манифестације, у
сарадњи са архијерејским
намесником пећиначким

Бојаном Мијановићем у
Пећинцима, Шимановци
ма и Купинову, пригодним
концертима и позоришном
представом, обележили
осамвековасамосталности
Српске православне цркве.
Собзиромнатодајепоро
дица Бранковић, пре свега
СветаМајкаАнгелинаоста
вилавеликогтрагазаисто
ријунашегкраја,петвекова
од њене смрти обележили
смоконцертомкојисмосни
мили у пећиначкој цркви –
рекаојеДеврња.
Поводом јубилеја 500

годинаодсмртиСветеМајке
Ангелине, у оквиру концер
та, представила се апсол

венткиња Факултета музич
ке уметности у Београду,
на Одсеку за дириговање
Бојана Радивојевић из Бре
стача уз пратњу баритона
НедељкаАнђелићаисопра
наТамареТопаловић.
Бојана Радивојевић је

завршила основну Музичку
школу „ТеодорТошаАндре
јевић“ у Руми на Одсеку
за клавир, затим средњу
Музичку школу „Станковић“
у Београду на теоријском
одсеку где је проглаше
на ђаком генерације, да би
након положеног пријемног
испита на конзерваторијуму
за музику у Аустрији ипак
осталауроднојСрбији.Упо

редосастудијама,Бојанасе
образујеинаОдсекузасоло
певање у средњој Музичкој
школи „Мокрањац“. Радиво
јевићева је своју професи
оналну оријентацију усме
рила ка духовној музици о
чему сведочи и њена пози
цијаасистентаприпевачком
друштвуХрамаСветогСаве
у Београду, али и позиција
хоровође пећиначког Дечјег
црквеногхора„Љубав,вера,
нада“, мада не изостаје ни
љубав према сремачкој,
односно тамбурашкој музи
ци о чему сведочи и прва
награда на Сабору песме
и лепоте који је одржан у
ДоњемТоварнику.

ИНЂИЈА

Изград ња пешач ке ста зе
Јавно предузеће за управљање

путевимаипаркиралиштима„Инђи
јапут“ почело јеизградњупешачке
стазе у близини вртића „Невен“ у
Инђији. Како истичу надлежни, ти
радовисеизводеуциљубезбедно
стималишана.
Пешачком стазом, дужине 100

метара,бићеобухваћенаОмладин
скаиКарађорђеваулица,уделугде
тротоар није постојао. Завршетком
радова успоставиће се несметана
пешачка комуникација ка вртићу из
свих праваца чиме ће се значајно
подићибезбедност деце каоидру
гих пешака који ће користити ову
деоницу. Вредност инвестиције
износи250хиљададинара. М. Ђ.
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Десе ти „Дани сло вен ске 
писме но сти и кул ту ре“ онлајн

Јубиларна, десета по реду мани
фестација „Дани словенске
писменостии културе“, завршена

је12.септембрапредавањемпроф.др
МилошаКовићаорускосрпскимодно
симаод18.до21. века.Почела је4.
септембра, а због актуелне ситуаци
јевезане заепидемију коронавируса,
првипутонлајн.
Реч је о важном културноуметнич

комдогађају,несамозарумскуопшти
ну,већизарегиониСрбију,алиисве
словенске земље, што потврђује и
присуство великог броја амбасадора
овихземаљанаминулихдеветмани
фестација.
Програмјепочео4.септембрабесе

домдрАлександраЈеркова,управни
каУниверзитетскебиблиотеке„Свето
зарМарковић“уБеограду.Онјеусвојој
беседиистакаодасусрпскаисловен
скаписменостосновнашегопстанка,
аговорио јеиоисторијскомнастанку
азбукеињеномдубокомповезаношћу
садавномисторијомСловена.
–Уласкомписмасетрансформише

читавсмисаословенскецивилизације.
Најважнија историјска разлика је она
измеђуписменихиусменихдруштава
– апострофирао је др Јерков у својој
беседи.
Сви програми овогодишње мани

фестације су почињали у 19 часова.
Путемдоступнихлинкова,заинтересо
ванису5.септембрапогледалифилм
„Тарас Буљба“ по Гогољевом роману,
а следећег дана је била пројекција
филма „Понижени и увређени“ сни
мљенпоромануДостојевског.Влади
мирМеденица,професорфилозофије
и оснивач издавачке куће „Логос“, 7.
септембра је говорио на тему „Ћири
лица писмо господње“.  Потом је др
Драгослав Бокан одржао предавање

на тему „Живот Станислава Кракова
наБалкану (или о томе како је један
Пољак постао Србин)“, док је 9. сеп
тембрастарипознаникрумскепубли
ке проф. др Мило Ломпар говорио о
драмипречанскихСрбаизмеђунеста
јањаиопстајања /ЈаковИгњатовићи
МилошЦрњански/.
Упрограму„Данасловенскеписме

ности и културе“ учествовала је и др
Јасмина Ахметагић која је 10. сеп
тембра одржала изузетно предавање
„Јунакиз подземља,анализаликаиз
романаЗаписиизподземљаДостојев
ског“а11.септембрајепроф.дрДра
ган Стојановић говорио о необјавље
нојпричиИвеАндрића„Сарачи“,чији
текст је говорио наш познати глумац
ПредрагЕјдус.
Последњегданаманифестације,12.

септембра,проф.дрМилошКовић је
одржао предавање о рускосрпским
односимаод18.до21.века(успонии
падови,падовииуспони).
– Имали смо већ првих дана око

300 прегледа, а сви програми наше
манифестације имали су око 2.700
прегледа,што језнатновишенегода
је манифестација организована као
претходнихгодина.Докрајагодинеко
зна колико ће бити онлајн прегледа
овеманифестације.Темесубилетако
конципиране да су заиста изазвале
велико интересовање грађана – кон
статовао је директор манифестације
ЖељкоСтојановић.
Наравнодабиодржавањеманифе

стацијекаопретходнихгодина,кадаје
публикауживопратиласвепрограме,
била пожељнијаформа, а поготово у
комбинацијисаонлајнпрезентацијом,
коју би додатно сви заинтересовани
моглидапогледају.
Додајмо, у протеклих девет година

ова манифестација је била каракте
ристична по богатом програму, као и
уваженим учесницима: амбасадори
ма словенских земаља, секретарима
и аташеима за културу, академицима
каоштосуМатијаБећковићиВладе
та Јеротић, књижевним критичарима,
професорима као и осталим култур
ним и јавним радницима изСрбије и
иностранства.
Манифестацију „Дани словенске

писмености“ током деветогодишњег
трајања пратило је око 12.000 гле
далаца. Поред веома важног духов
ног сегмента манифестације, она
се великим делом бави и културним
наслеђем, али и савременим култур
ноуметничким појавама на културној
мапи свих словенских земаља. Ова
манифестација, која за циљимаочу
вањесловенскеписменостиикултуре,
уовојгодинислависвојјубилеј,десет
годинапостојања,алиуспецифичним
условима епидемије коронавируса,
што је организаторе натерало да је
помереизмајаусептембар,алиида
јепрвипутреализујуонлајн.
Подсетимо,организаторисусеопре

делилизамај,јерсе24.мајапразнује
ДанСветихКирилаиМетодија–учи
теља и просветитеља словенских и
манифестација заправо слави ове
светитеље.Организаторииницијатор
овеманифестације је Градскабибли
отека „Атанасије Стојковић“, уз подр
шку локалне самоуправе и Покрајин
ског секретаријата за културу, јавно
информисање и односе са верским
заједницамаВојводине.Директорове
манифестације јеЖељкоСтојановић,
а водећи координаторМирјана Бело
шевић.Затехничкуреализацијубиоје
задужен„Воркитим“изРуме.

С. Џаку ла

Др Алек сан дар Јер ков, увод на бесе да Др Дра ган Сто ја но вић
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ТИХО МИР БОЈА НИЋ, ПРО ИЗ ВО ЂАЧ ПАРА ДАЈ ЗА ИЗ ЧАЛ МЕ

Дома ћи це све више купу ју 
гото ви кува ни сок од пара дај за

За сада, по про да ји, могу 
да закљу чим да се више 
про да је кува ни пара дајз. 

Про шле годи не смо
про да ли 2500 лита ра 

кува ног пара дај за, а ове 
годи не за сада чак 6000 

лита ра. Мислим да је
раз лог у ква ли те ту нашег 

сока, али и у уште ди
вре ме на и нов ца. Јер, све 

мање дома ћи ца жели да 
код куће кува пара дајз. 

Веро ват но се и не
испла ти. Код нас литра 

кува ног пара дај за кошта 
120 дина ра, а цеђе ног 70 
дина ра. Не пла ни рам да 

дижем цену, јер ми је циљ 
да сво је про из во де

про дам, каже
Тихо мир Боја нић

Септембарувекпролазиузнакупри
преме зимнице, а кувани парадајз
јенештобезчеганиједнасезонане

можедапрође.Чиниседајепоследњих
годинасвемањедомаћицакојесеодлу
чујузакувањесокаодпарадајзакодкуће
идасесвевишеодлучујузакуповинувећ
припремљеног сока од парадајза, или
евентуалноцеђеногпарадајза.Разлог је
једноставан уштеда времена и новца.
Тим поводом, посетили смо породицу
БојанићизЧалме, којасевећ35 година
бави производњом парадајза.  Бојанићи
парадајз продају у свежем стању, праве
кувани сок од парадајза, али у понуди
имајуицеђенипарадајззасведомаћице
којесокжеледанаправекодкуће.Тихо
мир Бојанић за наше новине каже да је
овагодинабилаодличназаузгојпарадај
заидајезадовољанценомиквалитетом.
Какокаже,очекуједаовегодинепринос
буде60тонапарадајзапохектару.
–Иакојепролећебилокишно,касније

сунаступилитоплидани,штојепарадај
зуодговаралопамогурећидајеовојед
наодбољихгодина.Продајаидеизван

Тихо мир Боја нић

Тихо мир оче ку је при нос од 60 тона по хек та ру
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редно. Ове године сам имао засад од
четири јутра сорте чиблија, једно јутро
бобкета и једно јутро сорте магелано.
Свевишенатржиштеидеситнипарадајз
шљивар,јеримамногогустине,акадасе
цеди будемалтене као кечап.Не треба
дуго да се кува, заиста је квалитетан.
Иначе, ми смо годинама продавали на
пијаципарадајз,авременомсамдошао
на идеју да га и цедим.Након тога смо
почелиидагакувамо.Тосеиспоставило
као добра одлука. НаПољопривредном
сајму 2012. године сам добио и златну
медаљузаквалитет, кажеТихомир, који
додаје да се већ припрема за наредну
сетву.
Онкажедазбогвеликогинтересовања

за куповину цеђеног, а посебно куваног
парадајза, следеће године планира да
повећапроизводњу.
– Планирам да следеће године на

седамјутарапосејемпарадајз,уместона
овогодишњихпет.ПоредСремскеМитро
вице,годинамакуваниицеђенипарадајз
продајем и у Земуну, Београду, а ове
године га достављамо и у Нови Сад и
Кулу.Такође,однаскупујуимногипензи
онери,којимогудаплатеувишерата.У
односунапрошлугодину,неколикопута
смо увећали производњу. За сада, по
продаји, могу да закључим да се више
продајекуванипарадајз.Прошлегодине
смо продали 2500литара куваног пара
дајза,аовегодинезасадачак6000лита

ра. Мислим да је разлог у квалитету
нашегпарадајза,алииууштедивремена
и новца. Јер, све мање домаћица жели
дакодкућекувапарадајз.Вероватносе
и не исплати. Код нас литра куваног
парадајза кошта 120 динара, а цеђеног
70динара.Непланирамдадижемцену,
јермијециљдасвојепроизводепродам.
Коднассерадипуномпаром.Имамојед
нулинијузакувањеицеђењепарадајза,
коју смо ове године модернизовали.
Дању кувамо, а сутрадан га, малтене
врућегносимонапродају.Такође,пара
дајз и носимо једној фирми у Новом
Саду. Тамо се прави сушени парадајз,
који је прави специјалитет, објашњава
Тихомир.
Како каже, за укус куваног парадајза

задуженајењеговаженаГордана.
–Онасепридржавастаререцептуре.

Додајемомалоконзерванса,чистодасе
сокнебипроменио.Парадајзмалотре
тирамо, ио томевеомаводиморачуна.
Иначејенашаземља,тојестземљакоја
се налази на јужним падинама Фрушке
горе,богомданазаузгојпарадајза.Срем
ски парадајз се разликује од оног из
Мачвеи јужнеСрбијеитопоквалитету,
боји, укусу и мирису. Заиста мислим да
сремски,њивскипарадајзнемаконкурен
цију. Купци препознају квалитет, истиче
Тихомир.
Такође,онзакључуједаје,упркосепи

демији коронавируса, ова година про
шла и боље него што се очекивало, и
што се тиче производње и квалитета
парадајза.
–Сећамседасамиутокубомбардо

вањанајвишепродаопарадајза.Такваје
иовагодина.Јер,кадјенекакриза,људи
највишекупујухрану.Томивећдругипут
искуствопоказује,кажеТихомир.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Лини ја за цеђе ње и кува ње пара дај за

Ове годи не се више про да је кува ни пара дајз
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (35)
ЈОСИФ МИЛО ВУК

Пише: Др Сне жа на Булат

Трго вац, изда вач и један
од осни ва ча Мати це срп ске
Јосиф Миловук, рођен у Трпињи

кодВуковара1793.године,био је
трговац,књижар,љубитељиизда

вачкњига.Веома јецениопросветуи
културу, те је био један од оснивача
Матице српске, најстарије културне,
просветне и научне установе српског
народа.ПремаречимаЖиванаМили
савца,Миловукјебиоспретантрговац,
касније и веома добар издавач, али
нијебиобогатчовек.КадасеВукКара
џићналазиоуматеријалнимнеприли
кама, Миловук му је често помагао,
али тањегова помоћнијемоглабити
безгранична и без одређених рокова.
Наведеносеуочавауписмуод2.сеп
тембра1828.године,укомемолиВука
да му врати дуг од 510,48 форинти,
штомујепозајмиозаштампањекњиге
Житије књаза Милоша. Писао је
Миловук:„Господине,визнатедасеја
таковесуме,такодуго,каотрговац,не
могу лишавати, зато вас понизно
молим, да ми што скорије послати
изволите, да не паднем у нужду већу
негоштосесадналазим.Визнатеда
јатакобогатнисамдасемогутолико
далеко упуштати, ја сам без новца
мртав – нити моје послове без њи’
водитимогу, зато вас врломолим, не
заборавите намене.“Но, Вук, уместо
да му врати дуг, понудио му је да се
прихватииздавањањеговеДанице за
1829.годину.Миловукјезаистабиона
великојмуци.УписмуВукуод24.сеп
тембраонмунабрајасвојеневоље,те,
измеђуосталог, каже: „Такомој госпо
дине, мени је то врломного, нитими
кеса дотле допрети може.“ Међутим,
Миловук је Даницу ипак штампао, а
Вукје,узнакзахвалности,нањојнапи
саоследећупосвету:„ГосподаруЈоси
фуМиловуку,трговцупештанскоме,за
знакблагодарностизањеговуособиту
љубав и ревност к српскоме књиже
ствупосвећујеиздатељ.“
Међу иницијаторима за оснивање

Матицесрпске,поредМиловука,били
суитрговциЂорђеСтанковић,Јован
Деметровић, Гаврило Бозитовац,
Андрија Розмировић и Петар Рајић,
као и правник Јован Хаџић. Матица
српска је основана као друштво срп
ских интелектуалаца и привредника
16. фебруара 1826. године у Пешти.
СтатутМатицесрпскепочеојеречи
ма: „Мидолепотписани,добровољно
се слажемо, и установљавамо једно
Дружство,каоједнотело,којеравним,
иједнимјединимдухомзаползуисла
ву народну дише.“ За председника

Матице српске изабран је Јован
Хаџић,заделовођу,односно,манипу
ланта Јосиф Миловук, за благајника
ЈованДеметровић,закључареГаври
ло Бозитовац и Георгије Станковић.
Њенпрвобитнициљбиоједапомогне
излажење листа Сербске Летописи,
докјењеноделовањеодпочеткабило
усредсређено ка просвећивањунаро
даиочувањунационалногикултурног
идентитета.УзпомоћСавеТекелијеи
његове задужбине Текелијанума,
којим је управљала Матица српска,
разгранала је своје активности изда
вачкомделатношћу,формирањемнај
старије српске националне библиоте
ке и Српског музеума. Руководство
Матицесрпскејеидејудасеонапре
сели из пештанског Текелијанума у
НовиСаддефинитивноформулисало
1852. године. Разлог за пресељење,
огледао се у томешто је српски кул
турниживоту главном градуУгарске,
какозбогпоследицаРеволуције1848–
1849, тако и због промењених поли
тичкихоколности,готовоупотпуности
замро.Сдругестране,НовиСадјеод
половинеXIXвекапочеодастичезна
чај каонационални,економскии кул

турницентарсрпскогнародаукомесе
окупљамладаиполетнаинтелигенци
ја.МатицајезаНовиСадбилавезана
од самих почетака преко Летописа,
који је у Новом Саду основан, и у
њемууређиваникасније.Последужег
настојања да дође до пресељења
Матицесрпске,онојепочело28.апри
ла1864.године(Тубић).

Након оснивања Матице српске,
њени оснивачи су прионули на
посао прикупљања претплатни

ка. Миловук се прихватио да скупља
претплатнике уПешти, аБозитовац у
Будиму.Иједанидругисунизалиуспе
хепотомпитању,такодајепрвиску
пио48,рачунајућиидотадашњих39,а
други 42, заједно са ранија 23 прену
меранта. Матица је преко Миловука
организовалапретплатуиванПеште,
такодаједокрајааприлаималапове
ренике у 49 места. Истовремено, 12.
фебруара су послате објаве о наста
вљању излажења Летописа свим
дотадашњимпретплатницимаиновим
повереницима. Ту објаву су послали
већ 11. фебруара и Вуку Караџићу у
Беч, а на њеној полеђини упутили су
му писмо у ком стоје следеће речи:

Јосиф Мило вук (Вики пе ди ја)
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„Високопочитаемиј Господине! Ми се
одвећрадујемо,штовамјавитиможе
мо,дасмоустановилиједноДружство,
под именом Матица Србска, на тај
конац, да ова својим трошком књиге
србске издаје и распрострањава. С
Летописомјеевопочетакучињен.Дај
Божедасрећноидуговечнобуде.Но
тобезпомоћииучастијародољубаца
бити не може. Зато и притичемо к’
вамаспокорноммолбом,давамапри
родномревностију ижаромљубови к
општемублагутруджертвујете.Прену
мерантескупитеизаједносновцибар
овашарупештанскомнамапошаљете;
акобидоцнеприспело,тоћесеимена
у другу частицу печатати. Кратко је
истинавреме,ал’засаданијемогуће
другојачије.“

Недуго затим, сасвим неочекива
но, уследила је свађа између
Јосифа Миловука и Јована

Хаџића,окорегулисањаправнихпита
њаприликомоснивањаМатице.Стога
се Миловук већ у мају 1826. године,
заједно са Бозитовцем, повлачи из
Матице. Наиме, иако правник, Хаџић
није послао Статут на одобрење
властима, чиме је прекршио тада
важећизакон.Хаџићјебиоуверенда
посебно одобрење није потребно, с
обзиромнатодасеуЦарскимприви
легијамакојесу1812.годинедодеље
неСрбимакажедаимсе„осимћири
личнештампарије дозвољава ифор
мирањепосебнеиздавачкефондаци
је“.ПоказаћесекасниједајеМиловук
итекакобиоуправукадајетражиода
сеновооснованодруштвои званично
пријави,„данебибилокаковихнепри
лика“. Власти нису биле сагласне са
тимдаспоменутаЦарскапривилегија
подразумеваформирањеорганизаци
је каошто јеМатица српска. На овај
став, као уље на ватру, долила се
Аутобиографија Јоакима Вујића,
штампанакодЈованаПретнерауГор
њем Карловцу. Пештанска цензура је
забранила штампање због „русофил
скетенденцијеовогдела“,аписацга
је однео у Карловац и од тамошњих
власти успео да добије одобрење.
Изигравање цензуре је откривено,
отворена је истрага и извршена пре
метачинапо књижарама,небилисе
запленилеинкриминисанекњиге.Тада
је у књижари Ђорђа Кирјаковића у
Новом Саду пронађен значајан број
српских књига, нарочито Летописа.
Обустављање рада Матице српске,
догодило се 17.фебруара 1835. „док
сетачнонеустанови какво је тодру
штво и ко га води“. То је био снажан
ударацзасрпскуписануречикултуру
уУгарској.Уновонасталимоколности
ма, приступило се стратегији да се
властима докаже како су сумње за
„пансловенскупропагандуисепарати
стичке тенденције“ – неосноване. На
новидекретУгарскедворскеканцела
рије чекало се безмало две године.
Матица је стављена и под будно око
пештанског Магистрата. За добијање
дозволе су сеангажовали свичлано

ви, понајвише Теодор Павловић.
После двогодишње паузе, Матица
поново наставља са радом и одмах
издајеЛетопис(Јаковљевић).
Када је реч о сукобу Миловука и

Хаџића, треба напоменути и то да је
књигаСпутапоСрбијиЂорђаМага
рашевића посебно изреволтирала
Миловука.Наиме,Магарашевићуњој
слави Јована Хаџића као оснивача
Матицесрпске,наштаМиловукодго
вора брошуром Зачатије и истино
основанијеМатицесрпске...Милову
ковенаводепобијалисуХаџићиМага
рашевић чланком Толкованије делца
под именом Зачатије.... Међутим,
Миловукниовогпутанеостајенем,те
опетодговораброшуромподназивом
Протакзатолкованије.Кадаједошло
доовогразлаза,собзиромнатодаје
иранијерадионаиздавачкојделатно
стиипомагаојепојединимкњижевни
цима, Миловук се сада у потпуности
посвећујеиздаваштву.Удружује саса
својимпашеногомГавриломБозитов
цем(рођен1797.истоуСрему)ипочи
њудаиздајуалманахеиделасрпских
аутора,затимбакротискеигеографске
карте. Миловук је учинио још један
покушај да обезбеди Србима чешће
издавање књига.Одњега јепроисте
клаидејаооснивањуКњижевногдру
штва. Око овог друштва је био оку
пљено доста добронамерника и зна
менитих лица, Јован Виловски, Јан
Колар, Лазар Лазаревић, Ђорђе
Мушицки, Исидор Стијановић и др.
(Алексијевић). Дакле, ЈосифМиловук
и Гаврило Бозитовац, на Ђурђевдан
1833.уПешти,основалисуКњижевно
друштво,укомејепланиранодабуду
написана и издата „она дела, која би
нашемукњижествучестииползепри
нетимогла“итоВуковим„правописа
њем, до оног времена, за једнакост
писања примљено, док се не би од
целог српства које боље одобрило“.
Поредтога,МиловуковоиБозитовче
воКњижевнодруштво,изакогајеста
ла група младих српских интелектуа
лаца,осмишљено јеикаоученодру
штво, са сталним, дописним и поча
сним члановима. По свему судећи,
Матицасрпскајеималавеоманегати
ван став према овом удружењу, што
потврђује писмо Јосифа Миловука
упућеноВукуКараџићу: „Матичарису
сепоплашили,па’оћеданаспреваре
– особито ортографије ради.“ Међу
члановимаКњижевногдруштва,убрзо
наконоснивања,уследилисунеспора
зумиинесугласице,аоно једефини
тивнопресталодапостоји кадаму је
ускраћена дозвола за рад и новчана
потпора. Да је дуже потрајало, Књи
жевно друштво је могло да постане
озбиљан такмац Матици српској
(Поповић).
ЈосифМиловук, човек који је читав

свој живот посветио просвећивању
српског народа, чије је име и дело
дубоко утиснуто у српску културну
историју,упокојиосеуПешти,23.авгу
ста1850.године.

Јосиф Мило вук,
рођен у Трпи њи код 

Вуко ва ра 1793. годи не, 
био је трго вац,

књи жар, љуби тељ
и изда вач књи га.
Вео ма је ценио

про све ту и кул ту ру,
те је био један

од осни ва ча Мати це 
срп ске, нај ста ри је

кул тур не, про свет не
и науч не уста но ве

срп ског наро да.
Пре ма речи ма

Жива на Мили сав ца, 
Мило вук је био

спре тан трго вац, 
касни је и вео ма добар 
изда вач, али није био 
богат човек. Када се 
Вук Кара џић нала зио

у мате ри јал ним
непри ли ка ма,
Мило вук му је

често пома гао, али
та њего ва помоћ
није могла бити

без гра нич на и без 
одре ђе них роко ва
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ЂОР ЂЕ ТОДО РО ВИЋ, ОБУ ЋАР ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Брза мода уби ја обу ћар ство

Није испла ти во 
доне ти обу ћу на 

поправ ку када се, 
мал те не за исти 

новац, могу купи ти 
нове. Углав ном 

људи доно се на 
поправ ку ципе ле 

кине ске про из вод-
ње, које су напра-
вље не од вештач-

ких лоших мате ри-
ја ла. Доду ше, Кине-

зи пра ве и добре 
ква ли тет не ципе ле, 

али их на нашем 
тржи шту баш и 

нема. Овај занат је 
обез вре ђен и може 
се рећи да га уби ја 

брза мода, каже 
Ђор ђе

Многастаразанимања,
као што су ковач,
опанчар, абаџија,

воскарисличноосталасуу
забораву. Индустријализа
ција је полако потиснула
старе занате. Сведоци смо
да је данас веома тешко
наћи мајстора било које
врсте од креамичара, зида
ра, молера до тапетара.

Чини се да једино још увек
коликотолико опстају обу
ћариикројачи.Јер,одећаи
обућасуупотрошачкомдру
штвунанекиначинипотре
ба.Дајеувекдобрознатии
понекизанат,кажеиобућар
Ђорђе Тодоровић, који је
пре десет година отворио
радњу за поправку обуће.
Ђорђе јепопрофесијиучи

тељ,алиникаданијерадио
уструци,већумитровачким
познатимфирмама,каошто
суШећерана и „Војводина“,
којесунажалостпропале.
– Када сам са 49 година

остао без посла, знао сам
даћузапослењетешконаћи
због ситуације на тржишту
радаизбогтогаштосумла
ђиљуди били конкурентни

Ђор ђе Тодо ро вић

Ђор ђе се 10 годи на бави обу ћар ством
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ји.Мојотацсеиначебавио
обућарством и уз њега сам
још у млађим данима нау
чионекуоснову.Такосамсе
предесетгодинадосетиода
отворимобућарскурадњуи
затосамдобиосредстваод
Бироа за запошљавање.
Временомсамсеусавршио,
гледао сам на интернету
какоторадерускииитали
јанскиобућари.Данасрадим
свеврстепоправкиправим
ианатомскуобућу,апопра
вљам ташне и фарбам
кожнејакне.Искрено,јазаи
ставолимовајпосао.Имам
својмириодговарамизато
штојеовоусуштиниикреа
тиван посао. Сам сам свој
газда,мадатоносиивелику
одговорност,кажеЂорђе.
Он додаје да у Сремској

Митровици сада све мање
имаобућараидасу тосве
махомстаријиљуди.
–У школама више не

постоји смер обућар, а ни
младинежеледанаучеда
поправљају обућу, јер је
посао веома прљав, али и
због зараде. Ето, ја имам
два сина, а ниједан није
показаоинтересовањедаих
научим овом занату, обја
шњаванашсаговорник.
Ђорђедодаједа је посао

предесетгодинаишаомно
гобоље.Каоразлогнаводи

брзумоду, која доноси јеф
тинуодећуиобућу.
–Тржиштејепреплављено

јефтином обућом, која није
квалитетна и не траје дуго.
Није исплативо донети обу
ћунапоправкукадасе,мал
тене за исти новац, могу
купитинове.Углавномљуди
доносе на поправку ципеле
кинескепроизводње,којесу
направљене од вештачких
лошихматеријала. Додуше,
Кинезиправеидобреквали
тетне ципеле, али их на
нашемтржиштубашинема.
Доносе муштерије и квали
тетнију обућу, као што су
РикеровеиБатине,алисве
ређе. Једноставно, овај
занат јеобезвређениможе
се рећи да га убија брза
мода,објашњаваЂорђе.
Он додаје да се често

дешавадамуштеријадоне
сенапоправкуобућу,којаје
ималависокуцену,аноше
најевеомакратко.
–Например,имаимного

муштеријакоједонесускупу
обућунапоправку,аношене
сувеомакратко.Ценаобуће
данаснеморадауказујена
квалитет. То бих објаснио
сталном трком произвођача
обуће на тржишту како би
билишто конкурентинији, а
тиме опада квалитет, каже
Ђорђе.
Он наводи да се од обу

ћарствајошувекможеживе
ти,алидасетосвесводина
егзистенцијалниминимум
– Ово је више сезонски

посао. Рецимо, од септем
бра до Нове године буде
маловишепосла,адомар
тајезатишје.Алибихнагла
сио да је пре десет година
било много више посла.
Сада јеиепидемијавируса
коронаутицаланасмањење
обима посла. Нисам радио
токомванреднеситуације,а
када је држава дала пакет
помоћи за мала и средња
предузећа, посао је мало
живнуо, али ситуација још
увек није добра, кажеЂор
ђе.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Цена обу ће данас не мора да ука-
зу је на ква ли тет. То бих обја снио 
стал ном трком про из во ђа ча обу ће 
на тржи шту како би били што кон-
ку рен ти ни ји, а тиме опа да ква ли-
тет, каже Ђор ђе

ИН МЕМО РИ АМ

Све ти слав Брња ше вић
1946.-2020.

Усуботу 12. септембра2020. године,
престало је да куца

срце једног од највернијих
инајстаријихчлановаРад
ничког фудбалског клуба
из Хесне. У 74. години
животапоследугеитешке
болестиумројеСветислав
Брњашевић.
Светислав Брњашевић

почео једаиграфудбалу
Фрушкогорцу из Манђело
са,средином60тихгодина
прошлогвека.УФудбалски
клуб Раднички прелази
1970.године.Усвојојпрвој
сезони за Раднички у
првенству Новосадско 
сремскелиге 1970/71оди
граоје25утакмица.
Брњашевићјебиојехра

бар,оштарибескомпроми
сна борац и последња
одбрана испред гола Рад
ничког.Усвојојпрвојсезо
нидао јевеликидопринос
опстанку Радничког у
Новосадскосремскојзони
када су Хеснерци заузели
11.место.ЗаједносаЈоцом
Матковићем играо је у
бековском пару и био је
последња одбрана гола
Радничког, којег је тада
чуваоЈовичићРадеКеша.
Био је то тим којег су

чинили: Јовичић, Матко
вић Јоца, Брњашевић, у
халф линији Адашевић,
Младеновић, Манојловић
Бранко. У нападу Шеки
Милошићевић, Стеранко,
Борић,ДукићиОсвалд.
Светислав Брњашевић

одиграо је укупно 103
првенствене утакмице за

Радничкиу6првенствених
сезона.Његоврођенибрат
Златко. је играо је једну
сезону за Раднички.
Последњу сезону за Рад
ничкииграојеупрвенству
Сремске лиге 1975/76,
кадајебиоичлануправеи
помоћнитренер.
Након завршетка играч

кекаријере,остаојеверан
Радничком.
Био је тренер првог

тима,помоћитренер,тре
нерподмлатка,чланупра
ве. Посебан акценат је
давао на физичкој спрем
ности играча. Када је он
био у стручном штабу и
тренер Радничког, фудба
лери Радничког су били
физички спремни и при
премљенизатешкепрвен
ствене утакмице у срем
скојлиги..
Као пензионер живео је

у Хесни, близу стадиона
Радничког.Редовнојепра
тио све утакмице Раднич
когиувекрадодолазиона
Стадион у Хесни, која је
била друга његова кућа.
Чакиуинвалидскимколи
цима, тешко болестан,
долазио је и навијао за
Раднички.
Испред свих чланова

Фудбалског клубаРаднич
ки опраштамо се од пра
вог,поштеногиверногчла
нанашегклуба.Светислав
Брњашевић ће остати у
најлепшим успоменама и
сећањима свих чланова
Радничког.Некаму јевеч
наслава.
 Ј. Сте вић
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Медијски пројекат „Млади у фокусу: Бирам спорт – бирам оптимизам“ суфинансирао Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама. Ставови инзнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама који је доделио средства.

СРЕД ЊА ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИХАЈ ЛО ПУПИН“ У ИНЂИ ЈИ

Егзи би ци о ни меч
у сто ном тени су

МинулогвикендауСредњојтех
ничкој школи „Михајло Пупин“
у Инђији одржан је егзибици

они меч у стоном тенису за особе
са инвалидитетом, који је организо
ванкаозавршникоракуреализацији
пројекта „Социјална интеграција кроз
параспорт – Parainspired“. Том дога
ђају присуствовали су покрајински
секретар за спорт и омладину Вла
димир Батез и представнициОпшти
не Инђија. У питању је пројекат који
је финансиран средствима Европске
уније у оквиру ИПА II Програма пре
кограничне сарадње СрбијаБосна
и Херцеговина. Вредност пројекта је
263.000евра,аучешћеЕвропскеуни
јеје224.000евра.Партнериурелиза
цији пројекта су Олимпијски комитет
БоснеиХерцеговине,ОпштинаИнђи
ја иФонд европски послови, а носи
лац пројекта је Покрајински секрета
ријатзаспортиомладину.
– Само донација у опреми, кроз

којусепомажеразвојспортаинвали
да,вредностије74.000евра.Затосу
бенефитиовогпројектазанасвише
струкирекаојеБатезидодао:
–Добилисмокомбикојијеприлаго

ђенособамасаинвалидитетом,десет
инвалидских колица, пет столова за
стонитениссакомплетномопремом,
као и различите спортске реквизите
којисуподељенинатериторијицелог
Срема. Такође, урађено је истражи
вањеотомекојесупотребеособаса

инвалидитетомуСремуиБоснииХер
цеговиниуобластиспорта,одржанје
низедикацијаспортскихстручњаказа
рад са особама са инвалидитетом, а
објављенесуистручнепубликацијеу
везисаовимпројектом.
Покрајински секретар за спорт и

омладинузахвалиосеОпштиниИнђи
јанаподршцикаоипараолимпијским

шампионимакојиучествујуупомену
томпројекту.
– Посебну захвалност дугујемо

Златку Кеслеру, Борислави Перић
Ранковић, Митру Паликући и Алек
сандру Јевремовићу.Задовољансам
збогсвегаштосмодосадаурадилии
овоједобарпоказатељдаикрозпро
јектемогудасепронађуалтернатив
на средства за унапређење и развој
спортарекаојепокрајинскисекретар
заспортиомладину.
Представници Општине Инђија

истакли су да су задовољни што је
и ова сремска локална самоупра
ва допринела афирмацији спортског
ангажовања особа са инвалидитетом
и успостављању сарадње са партне
римаизБоснеиХерцеговине.
–Спортскаопремаиреквизитикоје

смо добили допринеће унапређењу
спортске активности особа са инва
лидитетом,аизопштинскихбуџетских
средстава ће се и у наредном пери
ду подстицати пара спорт  рекао је
Марко Гашић, представник Општине
Инђија.
Уегзибициономмечурекетесуукр

стили параспортисти из Бања Луке
и Новог Сада. Следећег викенда у
Сарајеву се организује егзибициони
мечупарадисциплиниседећеодбој
ке и тиме се завршава реализација
пројекта „Социјална интеграција кроз
параспорт–Parainspired!“

М.Ђ.

Задо во љан сам због 
све га што смо до 

сада ура ди ли и ово је 
добар пока за тељ да и 

кроз про јек те могу
да се про на ђу
алтер на тив на

сред ства за
уна пре ђе ње

и раз вој спор та, рекао 
је Вла ди мир Батез

покра јин ски секре тар 
за спорт и омла ди ну

Влди мир Батез у Инђи ји
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АК „РУМА“

Тама ра обез бе ди ла
про лаз за Колум би ју

Тамара Милутиновић,
чланица Атлетског
клуба „Рума“, испуни

ла је норму за учешће на
Светскомпрвенствузајуни
ореуКолумбији.
Наиме, на Првенству

Србије за сениоре, које је
5. и 6. септембра одржа
но у Новом Пазару, Тама
раМилутиновић је постала
шампионка Србије на 200
метара за сениорке.Она је
шампионску титулу освоји
ла резултатом 24,31 с што
јењенличнирекорд,алии
рекордАК„Рума“засениор
ке.Уједно,овимрезултатом

Тамара је испунила норму
за Светско првенство за
јуниорекојећесеодржатиу
далекојКолумбији.
Успешни су били и оста

липредставнициАК„Рума“:
Јована Гњатовић је у тро
скокуосвојиладругоместо,
скокомод12,23м,Немања
Стричић је освојио треће
место у бацању диска (2
кг) са резултатом 44,27 м,
док јеВукНикшићудисци
плинама скок у даљ и 100
метара забележио резулта
те6,14ми11,64с,штоније
било довољно за улазак у
финалнатакмичења.  С. Џ.

Шам пи он ка Тама ра Милу ти но вић

АК „СРЕМ“

Тео до ра Самац при јат но изне на ди ла
На првенству Срби

је за старије пионире
одржаном у Срем

скојМитровицичланицеАК
„Срем“освојилесутриброн
занемедаље.Увеомајакој
конкуренцији у скоку удаљ
Милана Симић освојила је
бронзанумедаљуса5,36м.
За победу и другоместо је
билопотребносјајних5,61м
а Милана је цело такмиче
њескакаладоброидалеко,
међутим са преступима. У
последњој серији је скочи
ласвојдругиисправанскок
ињимеседокопалабронзе.
Лепуспехимотивзарадна
залетудопрвенстваСрбије
за млађе јуниоре следеће
недељекојећебититакође
уСремскојМитровици.Тео
дора Самац је приредила
мало изненађење у дисци
плини бацање диска (800г)

и освојила такође бронзу у
дисциплиникојајојнијепри
марна(Теодорајекопљаши
ца).Справу једобациладо
32,97м што ће се испоста
витикаодовољнозабронзу

ипојављивањенапостољу.
Убацањукопљајезаврши
ланачетвртомместу.Мила
Миљковић је другог дана
такмичења освојила бронзу
удисциплинебацањекугле

(3кг) резултатом 11,50м. У
бацањукладивабилајеше
ста. Солидно седмо место
освојила је Ива Бежановић
у бацању копља са новим
личнимрекордом28,62м

Мила на Симић, Мила Миљ ко вић и Тео до ра Самац

АК „СИР МИ УМ“

Рекор ди
Вање Мила но вић
Атлетичари „Сирми

ума“ освојили су
седам медаља на

шампионатуСрбијезапио
нире протеклог викенда у
СремскојМитровици.Вања
Милановић три медаље и
три лична рекорда била
на високом нивоу и потвр
дила високу класу. Осво
јила је сребро у трци на
100м12,74абронзена60
м8,00и300м41,67исве
сутолицнирекорди.Мар
ко Милиновић се докопао
бронзанемедаљеуспринт
на100м11,93итоусвом
првом наступу на држав
ном првенству  и пријатно
изненадиосвенастадиону.

НемањаБабић јенаставио
породицутрадицијуиосво
јио бронзу у трци на 100
м препоне. Прави шлагер
билајемушкаштафетакоја
јеновишампионСрбијена
4x100 м а сребро је осво
јила у Шведској штафети
100200300400 м.  Шта
фета јенаступалау саста
ву Вук Маринковић, Игор
Секулић, Немања Бабић
и Марко Милиновић. Ања
Чанчаревићјебилачетврта
убацањукугле.
– Ово је будућност Сир

миума и Митровачке атле
тикеиправибисери, исти
чезадовољнитренерГоран
Павловић.

Драгутин Топић са атлетичарима „Сирмиума“
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Пут у непо зна то
Упротеклихшестмесецинагледали смо се и наслушали свега и

свачега.Никониуснунијемогао
дапретпоставиуштаћесепретвори
тиовагодина.Асудијајошнијеодсви
раокрај.Љубитељиспортасунеколи
комесецибилиускраћенизадешава
њанатеренимаширомсвета.Оношто
је после тога уследило, било је брзо
отаљавањепосла,спашавањесезона
инеколикозавршнихтурнирачистода
бисезнаопобедниктакмичењакојасу
напраснопрекинутазбогкороне.
Некако се чини да сељуди полако

навикавају на нова „правила игре“
везаназасвакодневниживот.Јасноје
свимадаћемоумесецимакојаследе
имати јебаду у виду таласа, пикова,
стезањаипопуштањамера.Пакопре
текне.
Ипак, чини се да је организација

спортских такмичења једна од најве
ћих непознаница у данима који нам
следе.Никонезнакакоћетодаизгле
да. Нове сезоне у неким спортовима
сувећпочеле.Публикенема.Уместо
тога, слушаћемо вероватно звучне
ефекте као да играмо плејстејшн код
куће.Тосмовећвиделиузавршници
Лигешампионаиживомеинтересује
ко јебајакојиимазадатакдарежира
навијањеитоуживодоктрајепренос.
Етоновогпослакојегјеизнедрилаова
пошаст.
Даље, ником није јасно шта ће се

десити ако пола неке екипе (или, не
дај боже, цела) запати корону. Да ли
ћенаставититакмичење,коћеиграти,
да ли ће одлагати мечеве? Шта ће
битиакобудезабранеокупљањаана
теренуимаш22човекакојидишујед
ни другима за врат? Хоће ли бити
карантинаиизолацијезаиграче,како
ћесепутовати?Свесутостварикоје
ћесерешаватиуходу,асвисмовиде
ликакотоизгледа.
Велика лова је у игри и затолопта

морадасекотрља.Неможецеосвет
дастане,тојесадасвимајасно.Биће
занимљивовидетикакоћесеклубови
понашати и колико ће новаца троши
ти. Криза је ударила на сва врата и
чини се да ће се највише испрсити
богати арапи који сипају лову као да
сутранепостоји.Многимањиклубови
ће најебати, то је евидентно. Није
мала ствар изгубити приходе од про
дајеулазница.
Идоксеуфудбалскомсветузасада

ствари одвијају без неких већих про
блема, у кошарци је другачија прича.
АБАлигајошнијепочела,анезнасе
никадће,нидалићепочети.Немогу
људидаседоговореникоћедауче
ствујеуњој,ао горенаведенимпро

блемима да не причам. Звезда је
побегла главом без обзира са при
премног турнира у Анталији јер има
зараженихуекипиГалатасараја.Како
ћеизгледатисезонауевропскимкупо
вима, то још нико не зна. Општи
пичвајзунајави.
ЧиниседасусеАмерипоновонај

боље снашли. Завршницу сезоне
организују у својеврсном „мехуру“ у
Орланду.Засадасвепрштиоддобре
кошаркеинеизвеснихдуела,аиграчи
итренеринемајуконтактсаспољним
светомдоксенезавршитурнир.Како
се најављује, нова НБА сезона неће
почетипреБожића.
Тенисминекакоделујенајшугавије

без навијача. Није то тај исти дожи
вљај за гледање, а мислим и да је
играчима тешко да пронађу мотив у
одлучујућиммоментима.СледиРолан
Гарос, по свему судећи, уз присуство
ограниченог броја навијача. И то је
нешто, за промену. Биће занимљиво
видетикакоће,послењујоршкогуби
ства у покушају, Новак изгледати на
терену,алииванњега.
Било како било, сигурно је да нам

следеновенеизвесности.Какоспорт
ске,такоинекедруге.Бићезанимљи
во видети како једна велика криза и
решењакојасупроизашлаизње,ути
чунаодвијањеиеволуцијуспортских
догађаја.Усвакомслучају,крећесена
путунепознато.

Вели ка лова је у игри
и зато лоп та мора да се 

котр ља. Не може цео 
свет да ста не, то је
сада сви ма јасно.
Биће зани мљи во
виде ти како ће се
клу бо ви пона ша ти
и коли ко ће нова ца
тро ши ти. Кри за је

уда ри ла на сва вра та
и чини се да ће се
нај ви ше испр си ти
бога ти ара пи који

сипа ју лову као да сутра 
не посто ји. Мно ги

мањи клу бо ви
ће нај е ба ти,

то је еви дент но
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Кабел –ИМТ 2:0; Лозница –
Железничар0:3;Земун–Дубо
чица 0:0; Колубара – Јагодина
(су били одиграли у понеде
љак); Трајал – Будућност (су
били одиграли у понедељак);
Раднички Пирот – Динамо 1:0;
ОФК Жарково – Раднички СМ
1:0;Раднички1923–Графичар
3:1;Борац1926–Слога3:0.

Рума:ПрвиМај–Бечеј1918
1:0; Стара Пазова: Јединство
– Раднички (З) 1:2; Сомбор:
Раднички 1912 – Феникс 1995
3:0; Банатско Велико Село:
Козара–Младост0:3;Перлез:
Војводина 1928 – Тиса 0:2;
Бачка Паланка: Стари Град –
Динамо 1945 2:0; Белегиш:
Омладинац – Борац 0:0;
Вршац:ОФКВршац–Слобода
3:0; Суботица: Бачка 1901 –
Слога 2:0;Кула: Хајдук 1912–
Дунав1:1.

01.Младост 6 4 1 1 11:3 13
02.Бачка1901 6 4 1 1 8:4 13
03.Омладинац 6 3 3 0 10:3 12
04.СтариГрад 6 4 0 2 9:2 12
05.Динамо 6 4 0 2 11:6 12
06.ПрвиМај 6 3 2 1 6:3 11
07.Хајдук1912 6 3 2 1 9:7 11
08.Раднички 6 3 1 2 9:7 10
09.Борац 6 3 1 2 6:5 10
10.Јединство 6 3 0 3 9:7 9
11.ОФКВршац 6 2 2 2 6:3 8
12.Тиса 6 2 2 2 11:9 8
13.Радн.(З) 6 2 2 2 9:9 8
14.Феникс 6 2 1 3 3:8 7
15.Козара 6 1 2 3 6:12 5
16.Слобода 6 1 2 3 4:10 5
17.Дунав 6 1 1 4 6:10 4
18.Бечеј1918 6 1 1 4 4:12 4
19.Слога 6 0 3 3 1:9 3
20.Војводина 6 0 1 5 1:10 1

Пролетер – Мачва 0:0; Мла
дост–ОФКБачка2:1;Напредак
– Златибор 1:1; ЈаворМатис –
Војводина 2:1; Чукарички –
ЦрвенаЗвезда1:3;СпартакЖК
– Нови Пазар 1:1; ТСЦ – Рад
нички Ниш 1:3; Вождовац –
Металац 4:0; Радник – Инђија
0:2;Партизан–Рад3:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Белегиш: Подунавац –
Црвена Звезда 2:1; Руменка:
Јединство – Борац 0:2; Нови
Сад: Индекс – Слога (Т) 3:0;
Ердевик: Слога (Е) – Хајдук
4:0;Војка:Сремац–Будућност
4:1; Мачванска Митровица:
Подриње – Јадран 5:1; Бачки
Јарак:Младост–Раднички2:0;
Беочин: Цемент – РФК Н.С
1921 2:2; Каћ: Југовић –
Слобода2:0.
01.Индекс 6 5 0 1 19:7 15
02.Слобода 6 5 0 1 11:2 15
03.Младост 6 4 0 2 15:6 12
04.Слога(Е) 6 4 0 2 11:5 12
05.Хајдук 6 4 0 2 9:8 12
06.Борац 6 3 2 1 9:5 11
07.Цемент 6 3 1 2 15:10 10
08.Јединство 6 3 1 2 8:5 10
09.Сремац 6 2 3 1 11:6 9
10.РФКН.С 6 2 2 2 9:8 8
11.Раднички 6 2 1 3 5:6 7
12.Подунавац 6 2 1 3 8:13 7
13.Подриње 6 2 0 4 7:13 6
14.Ц.Звезда 6 1 2 3 7:9 5
15.Југовић 6 1 2 3 5:15 5
16.Будућност 6 1 1 4 8:18 4
17.Слога(Т) 6 0 3 3 1:6 3
18.Јадран 6 0 1 5 6:22 1

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГСРЕМ СКА ЛИ ГА

01.Кабел 5 5 0 0 10:2 15
02.Раднички 5 4 1 0 13:4 13
03.ОФКЖарк. 5 3 2 0 6:3 11
04.Колубара 4 3 0 1 9:7 9
05.ГФКЈагод. 4 2 2 0 3:1 8
06.Графичар 5 2 1 2 9:7 7
07.Железничар 5 2 1 2 9:7 7
08.Борац1926 5 2 1 2 8:6 7
09.ИМТ 5 2 1 2 7:6 7
10.Будућност 4 2 1 1 3:2 7
11.Радн.(П) 5 2 1 2 4:7 7
12.Лозница 5 1 2 2 4:6 5
13.Земун 5 1 1 3 3:5 4
14.Радн.(СМ) 5 1 0 4 3:5 3
15.Дубочица 5 0 3 2 4:7 3
16.Траyал 4 1 0 3 4:8 3
17.Динамо 5 1 0 4 5:11 3
18.Слога 5 0 1 4 2:12 1

01.Ц.Звезда 7 7 0 0 21:3 21
02.Спартак 7 5 1 1 19:6 16
03.Партизан 7 5 0 2 21:7 15
04.Раднички 7 5 0 2 12:7 15
05.Младост 7 5 0 2 10:8 15
06.Чукарички 7 4 2 1 15:6 14
07.Војводина 7 4 2 1 15:9 14
08.Ј.Матис 7 4 0 3 13:13 12
09.Вождовац 7 3 1 3 12:10 10
10.Пролетер 7 2 3 2 6:6 9
11.Инђија 7 3 0 4 6:13 9
12.ТСЦ 7 2 2 3 14:16 8
13.Металац 7 2 2 3 7:15 8
14.НовиПазар 7 1 3 3 8:12 6
15.ОФКБачка 7 1 2 4 6:10 5
16.Мачва 7 1 2 4 3:11 5
17.Златибор 7 1 2 4 5:17 5
18.Радник 7 1 1 5 7:12 4
19.Напредак 7 1 1 5 5:13 4
20.Рад 7 1 0 6 5:16 3

СремскиМихаљевци:Срем
– ЧСК 3:1;Обреж: Граничар –
Јединство(П)4:1;Огар:Шумар
– Крушедол 2:2; Хртковци:
Хртковци – Полет 2:3; Ириг:
Раднички – Фрушкогорац 2:0;
Нови Сланкамен: Дунав –
Напредак0:0;Рума:Младост–
ОФКБрестач2:2;Деч:Сремац
(Д)–Камени5:0.

01.Срем 5 5 0 0 16:4 15
02.Напредак 5 4 1 0 10:3 13
03.Младост 5 4 1 0 13:7 13
04.Сремац(Д) 5 3 0 2 16:9 9
05.Раднички 5 3 0 2 11:6 9
06.Граничар 5 3 0 2 12:11 9
07.Полет 5 3 0 2 10:11 9
08.Дунав 5 2 1 2 6:4 7
09.Фрушкогор. 5 2 0 3 4:8 6
10.ОФКБрест. 5 1 2 2 6:10 5
11.Хртковци 5 1 1 3 5:7 4
12.Крушедол 5 1 1 3 10:13 4
13.Шумар 5 1 1 3 7:11 4
14.ЧСК 5 1 1 3 7:12 4
15.Камени 5 1 0 4 1:10 3
16.Једин.(П) 5 0 1 4 5:13 1

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Шашинци: Слобода –

Ердевик20172:2;Чалма:Слога
– ОФК Бикић 0:3; Сремска
Митровица: Трговачки –
Једнота3:0;Рума:ФрушкаГора
– Јединство 1:0; Кленак:
Граничар(К)–ЗекаБуљубаша
3:0; Јарак: Сремац (Ј) – Змај
1:1; Беркасово: Сремац (Б) –
Фрушкогорац 0:4; Кукујевци:
Обилић 1993 – Граничар (А)
1:1.

01.ОФКБикић 5 4 1 0 14:1 13
02.Сремац(Б) 5 4 0 1 12:6 12
03.Обилић 5 3 2 0 14:5 11
04.Фрушкогор. 5 3 1 1 15:4 10
05.Ф.Гора 5 3 1 1 7:5 10
06.Јединство 5 3 0 2 8:5 9
07.Гранич.(К) 5 2 2 1 8:5 8
08.ЗекаБуљ. 5 2 1 2 8:7 7
09.Слобода 5 2 1 2 9:10 7
10.Гранич.(А) 5 2 1 2 7:8 7
11.Трговачки 5 2 0 3 6:7 6
12.Слога 5 2 0 3 6:11 6
13.Змај 5 1 2 2 6:7 5
14.Ердевик 5 0 1 4 6:11 1
15.Сремац(Ј) 5 0 1 4 2:17 1
16.Једнота 5 0 0 5 4:23 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Вогањ: Слога (В) – Сремац
(Д) 2:0; Шид: Раднички –
Напредак 2:1; Витојевци:
Партизан – БСК 2:1;Лаћарак:
ЛСК – Доњи Срем 2015 1:1;
Кленак:Борац(К)–Железничар
4:3;Бешка:Хајдук (Б)–Рудар
6:1;Љуково:Љуково–Словен
(неодиграно); Вишњићево:
Хајдук (В) – Митрос 1:2;
Мартинци: Борац (М) – ПСК
1:0.

01.Раднички 7 5 1 1 22:6 16
02.ДоњиСрем 7 4 2 1 15:7 14
03.Борац(К) 7 4 2 1 11:8 14
04.Напредак 7 4 2 1 10:7 14
05.Слога(В) 7 3 3 1 13:4 12
06.Словен 6 3 2 1 10:3 11
07.Партизан 7 3 2 2 11:11 11
08.Сремац(Д) 7 3 1 3 12:9 10
09.ПСК 7 2 3 2 9:6 9
10.Хајдук(Б) 7 2 3 2 14:13 9
11.Борац(М) 7 2 3 2 5:4 9
12.Љуково 6 2 3 1 6:6 9
13.Железнич. 7 2 2 3 14:10 8
14.ЛСК 7 2 2 3 12:15 8
15.Митрос 7 2 0 5 10:12 6
16.Рудар 7 1 1 5 6:36 4
17.БСК 7 0 2 5 6:17 2
18.Хајдук(В) 7 0 2 5 5:17 2

Ривица: Планинац – Доњи
Петровци 1:2; Нерадин:
Војводина – Фрушкогорац 4:1;
Шатринци: 27.Октобар –
Граничар 1:3; Крњешевци:
Слога (К) – Борац (С) 1:4;
Никинци: Полет – Слога (М)
2:0; Јазак: Цар Урош –
Јединство3:3;Борац(Ј) јебио
слободан.

ОФЛ РУМА - ИРИГ 1

Јамена: Граничар – ОФК
Бачинци1:2;Вашица:Напредак
– Јединство (М) 8:0; Бингула:
ОФК Бингула – Синђелић 0:2;
Илинци: Борац – Омладинац
1:2; Јединство (Љ) је било
слободно.

1.Напредак 3 3 0 0 13:1 9
2.ОФКБачинци 2 2 0 0 4:1 6
3.Синђелић 3 2 0 1 6:4 6
4.Омладинац 3 2 0 1 5:6 6
5.Једин.(Љ) 2 1 0 1 5:3 3
6.ОФКБингула 3 1 0 2 4:4 3
7.Граничар 3 0 1 2 5:7 1
8.Једин.(М) 3 0 1 2 2:14 1
9.Борац 2 0 0 2 1:5 0

ОФЛ ШИД

01.Јединство 4 3 1 0 17:5 10
02.ДоњиПетр. 4 3 0 1 10:4 9
03.Полет 4 3 0 1 9:9 9
04.Војводина 4 2 2 0 15:3 8
05.ЦарУрош 4 2 1 1 22:8 7
06.Граничар 3 2 1 0 7:3 7
07.Слога(М) 4 2 1 1 7:4 7
08.Фрушкогор. 3 1 0 2 10:6 3
09.Планинац 4 1 0 3 10:13 3
10.27.Октобар 4 1 0 3 5:12 3
11.Борац(С) 3 1 0 2 4:12 3
12.Борац(Ј) 3 0 0 3 0:18 0
13.Слога(К) 4 0 0 4 3:22 0

Купиново: Купиново –
Словен1:1;Карловчић:Ловац
–Младост19358:0;Суботиште:
Витез–Хајдук19320:2.

1.Хајдук1932 2 2 0 0 7:1 6
2.Ловац 2 1 0 1 9:5 3
3.Младост 2 1 0 1 2:8 3
4.Купиново 2 0 2 0 2:2 2
5.Витез 2 0 1 1 1:3 1
6.Словен 2 0 1 1 1:3 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ВеликиРадинци:Борац(ВР)
– Полетарац 6:1;Раденковић:
Борац (Р) – Срем (СМ) 0:1;
Сремска Рача: Срем (СР) –
Планинац 0:0; Засавица 1:
Слога–ОФКБосут0:1.

1.Борац(ВР) 2 2 0 0 11:1 6
2.Срем(СР) 2 1 1 0 3:0 4
3.Срем(СМ) 2 1 1 0 3:2 4
4.Планинац 2 1 1 0 1:0 4
5.ОФКБосут 2 1 0 1 1:3 3
6.Полетарац 2 0 1 1 3:8 1
7.Борац(Р) 2 0 0 2 0:2 0
8.Слога 2 0 0 2 0:6 0

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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ЈАДРАН КА ДИМИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

Сли ка тре ба да раду је душу

Добитница прве награ
де за цртеж на 18.
Међународном кон

курсу„Женесликари“уМај
данпекуЈадранкаДимитри
јевић, економиста по стру
ци, заменила је основно
занимање четкицом и
бојом,којисувременом,по
одласку у пензију постали
њена главна преокупација.
Вештосепоиграваколори
том свесна његове заво
дљиве моћи, али и тамне
стране, као неки артист
вешто балансира између
виђеногиапстрактног,чиме
њенипејзажидобијајуосо
беностиндивидуалнихтво
ревинадухаичестоплене
колористичком арабеском,
вишенегопотребомзатач
ношћу.Настудијскомпуто
вању по Русији много је

научила, пре свега, вред
нострадауодносунатале
нат у овом инспиративном
занимању, какво је сликар
ство.Сходносвомтемпера
ментууносимногоенергије
уоношторадиитврдида
безенергијенеманислике.

Непо сред но пре про гла-
ше ња епи де ми је коро на-
ви ру са уче ство ва ли сте 
на кон кур су у Мај дан пе ку, 
где сте осво ји ли прву 
награ ду за цртеж, под 
нази вом „Омаж Кон стан-
ти ну Бран ку зи ју“.

– Међународни конкурс
„Женесликари“одржавасе
свакегодинеуорганизацији
Културног центра Мајдан
пекаиувекимавеликиброј
пријављенихучесника,чији
радови буду жирирани у

неколико категорија. Ове
године није било задате
теме, па сам имала пуну
слободудасеизразимито
је уродило плодом, освоји
ласампрвунаградуукате
горији цртежа. Награђен је
рад који сам послала на
конкурс последњег дана,
нисам била сигурна ни да
ћестићинавреме,памеје
награда утолико више
обрадовала. Инспирисала
самселичношћувеликана
румунског порекла Кон
стантинаБранкузија,којије
живео у Француској и био
уметник светског гласа, а
чијескулптуресумеодувек
привлачиле својом снагом
испољеном, пре свега, у
једноставности.

Уче ство ва ли сте на 

мно гим кон кур си ма, коло-
ни ја ма и сту диј ским путо-
ва њи ма у земљи и ино-
стран ству, осво ји ли број-
не награ де и при зна ња, 
упо зна ли дру ге кул ту ре, 
зани мљи ве људе, сте кли 
раз ли чи та иску ства, што 
Вас је више стру ко обо га-
ти ло.
– Интеракције између

сликарасепосебноприсно
развијајуприликомколони
ја и студијских путовања.
Једнотаквоискуствоимала
самчастдаосетимнасту
дијскомпутовањууРусији,
гдесамусарадњисањихо
вим сликарима много тога
научила, а једна од најва
жнијих ствари је била да
схватим да таленат није
довољан, да је потребно
много радити да би се

Било чиме да се 
човек бави важно 
је да се удру жу је, 
то је још важни је 
за нас умет ни ке, 

јер смо по при ро-
ди инди ви ду ал ци. 

Због тога је нео-
бич но важно да 

ми сли ка ри раз у-
ме мо иску ства 

дру гих и да 
помог не мо, ако 

може мо. Супрот-
но увре же ном 

мишље њу нисмо 
кон ку рен ци ја јад-

ни дру ги ма, јер 
сва ко од нас има 

свој стил, свој 
свет и ако ради 

нешто, то је вред-
но пажње и 

пошто ва ња и не 
угро жа ва дру ге
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постигао успех. Посебно
вредно признање, које ми
много значи, јестеПовеља
за допринос у повезивању
исарадњисликараизРуси
је,СрбијеиРепубликеСрп
ске, коју сам добила у
Москвиисте године.Много
је драгоцених искустава, а
издвојила бих учешћа на
Бијеналу пастела у Пољ
ској и заступљеност у јед
ном од најеминентнијих
европскихкаталогазасуви
пастел. Током скоро две
деценијерадаосвојиласам
више награда и похвала,
што ми је стимуланс да
наставим даље и да оно
шторадимимаодјека.

Актив ни сте у ликов ном 
живо ту гра да, што само-
стал но, што кроз рад 
срем ско ми тро вач ког УЛУ 
„Сир ми ум“, чији сте пред-
сед ник и били.

– Билочимедасечовек
бавиважноједасеудружу
је,то је јошважнијезанас
уметнике,јерсмопоприро
дииндивидуалци.Збогтога
је необично важно да ми
сликариразумемоискуства
другихидапомогнемо,ако
можемо. Супротно увреже
ном мишљењу нисмо кон
куренција јадни другима,
јер свако од нас има свој
стил, свој свет и ако ради
нешто,то јевреднопажње
ипоштовањаинеугрожава
друге.

Дав но сте се заин те ре-

со ва ли, поред диле ме 
фигу ра ци ја или апстрак-
ци ја за раз ли чи те тех ни ке 
и ликов не дисци пли не. 
Да ли, можда под све сно 
тра га те за оном тех ни ком 
у којој ћете нај бо ље изра-
зи ти сво је иде је? 

– Особа сам коју много
тогазанима,кадајеликов
ноступитању.Свакатехни
каимасвојулепоту,особе
ност, па чак и неку своју
тајну,затооненемогубрзо
дасеспознају.Потребноје
посветити много времена
дабиоткрилесвојпотенци
јал.Опробаласамсеутех
никама акрила, уља, аква
рела, сувог пастела, кола
жа, нарочито од текстила.
За време изолације током
епидемијеималасамвише
времена да се посветим
акварелу и том приликом
самурадиласеријурадова,
уманиру„мокронамокро“,
што језаменебиоизазов.
Оноштомепосебнофасци

нира јесте чињеница да
истетеменасликанеразли
читим техникама делују
сасвимдругачије.Збограз
личитих могућности које
ликовне технике нуде,
често сам сликала комби
нованом техником, која ми
је помагала да докучим те
могућности.

Истра жу је те фор му и 
боју, али тешко да се 
може наћи сли ка у Вашем 
опу су, без дина ми ке и 
покре та, као обје ди њу ју-
ћих фак то ра сли ке, толи-
ко су они пре суд ни за 
Ваш рад.

– Карактеристикаживота
једасесвекреће,ајасам
настојала да представим
нешто од тог кретања, јер
ако у слици има покрета,
ондајеионажива.Меније
најважниједапостигнемту
живост, без обзира на то
штојесликачестоапстракт
на. Такође, у слици мора
бити неке наивности, не у
лошем смислу. Ту „наив
ност“човекмораданосиу
себи,тајнепосреданоднос
према стварима и свету.
Кадајечовекопуштенлак

шеслика,светечеприрод
но,узамахуипокрету,ата
лакоћасенеминовноосећа
иусамомделу.

Посма тра ју ћи Ваш 
умет нич ки сен зи би ли тет 
може се рећи да мисли те 
боја ма, чиме откри ва те 
њене неве ро ват не могућ-
но сти.

– Боја одавно окупира
мојупажњу,она јечудесна,
непредвидива, има способ
ност да утиче на човека.
Онадајепосебнудимензију
слици, изазива емоције.
Боја јемоћнастваримене
често изненади чињеница
дабојапреузмеслику,при
ча своју причу, наметне се
као тема, као водиља, која
поведе човека. Тада схва
тимдасамнаправомпуту,
тададеламвишеинтуитив
но, него знањем. Инспира
цију налазим у себи и око
себе, а човек често слика
онакокакоосећа.Емоцијаи
енергија су веома битне,
без њих нема ни слике.
Коликосеуложиенергије у
слику,толикоонаизрачи,а
да би се то постигло,мора
битипосвећености.

Иако укус публи ке често 
дик ти ра теме и начин 
сли ка ња, ипак не оду ста-
је те од апстрак ци је, у 
којој пости же те нај ви ше 
ори ги нал но сти. Тра жи те 
свој израз, а да бисте га 
оства ри ли неиз о став но 
укљу чу је те и фено мен 
све тло сти.

– Важнојенаћивластити
пут, радом достићи свој
израз, бити искрен према
себиитрагатизааутентич
ним стилом, јер свако од
нас је јединствено биће.
Кроз рад се долази до
резултата, који се нису
могли у почетку ни зами
слити. Волим апстракцију,
јеркрозраднатаквимсли
кама сама себе спознајем,
каоданатајначинкомуни
цирам са својом подсве
шћу.Многопутасекренеод
стварности, а заврши се у
апстракцији. Стварност је
туоконасинеминовноути
че на инспирацију и оно
што се слика. Ипак, слика
треба, пре свега, да прија
оку и да радује душу. У
томе ми помаже светлост,
она је нештошто покреће,
акоуспемодапредставимо
светлостутоликосмоуспе
шнијенасликалислику. 

Мари ја Вукај ло вић

Волим апстрак ци ју, 
јер кроз рад на 
таквим сли ка ма 

сама себе спо зна-
јем, као да на тај 
начин кому ни ци-

рам са сво јом под-
све шћу. Мно го пута 
се кре не од ствар-
но сти, а завр ши се 

у апстрак ци ји. 
Ствар ност је ту око 

нас и неми нов но 
ути че на инспи ра-
ци ју и оно што се 
сли ка. Ипак, сли ка 
тре ба, пре све га, 
да при ја оку и да 

раду је душу. У томе 
ми пома же све-

тлост, она је нешто 
што покре ће, ако 

успе мо да пред ста-
ви мо све тлост уто-
ли ко смо успе шни-
је насли ка ли сли ку

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: 
МомчилоиАлександра
Ангеловски,Александар
КовачићиКатаринаЈова
новић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Радо
ван и Марина Сандо –
Рума, Живан и Зорана
Даниловоћ Кузмин,Дар
коКрњулациАлександра
Недић–Рума,Александар
иРадмилаТомић–Љуко
во, Дејан иМилица Гале
тић – Сремска Митрови
ца,БранкоиЈеленаПетић
–Лаћарак,ДанијелиКата
рина Шојић – Лаћа
рак,Милорад и Љиљана
Крњајић – Шашинци,
МишоиНаташаПоткоњак
–Рума,ПерицаиБожана
Лепотић–Добринци.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ:Алек
сандариДаниелаЈовић–
ВеликиРадинци,Бранкои
МаринаПолић  Лаћарак,
БранкоиАлександраВра
чар–Рума,СрђаниТања
Бјелчевић  Беркасово,
Борислав и Радослава
Бабић – Чалма, Марко и
Тамара Недељковић 
Рума, Ненад и Ивана
ЕрцеговацРума,Илијаи
Жељка Кокиновић – Бре
стач,Јован и Маријана
Ковачић–СремскаМитро
вица,

УМР ЛИ: Јелка Коваче
вићрођ.1952,СаваБожић
рођ. 1954,Зоран Стефа
новић рођ. 1972, Драги
ца Бановачки рођ. 1950,
Љубан Тадић рођ. 1958,
РаденкоМарекрођ.1969,
Никола Раужанрођ. 1944,
ДаницаДивнићрођ.1931,
Радојка Богојевић рођ.
1935, Ђујка Ступар рођ.
1927, Милан Њежић рођ.
1948, ДрагицаСиматовић
рођ. 1945, Петар Нинко
вић рођ. 1952, Ружица
Крчмар рођ. 1954, Стев
ка Стојчевић рођ. 1936,
Марија Шипка рођ. 1957,
Драгослав Теодоровић
рођ. 1963, Звонимир Јер
ковићрођ.1963.

RUMA

УМР ЛИ: Јадранка Тер
зић, рођ. 1968, Ленка
Димовска, рођ. 1954,
Милица Милутиновић,
рођ. 1933, Анка Поповић,
рођ. 1928, Вера Милић,
рођ.1934,РужаМартино
вић,рођ.1947,МилкаГој
совић,рођ.1938.
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ОВАН: Улажетевели
кинапордаоствари
тепозитивнерезулта
те у свом пословном

изражавању, али постоји след
догађаја који ремети ваше пла
нове. Важно је да се правилно
организујете и да испоштујете
све задате рокове. Склони сте
честим променама емотивног
расположења. Нема разлога да
губитенадуилидасеудаљавате
одпартнера.

БИК: Умете да про
цените повољну
ситуацију на послов
ној сцениидаосми

слите добар наступ или редо
след потеза пред сарадницима.
Обратитепажњунаразнемогућ
ност партнерског удруживања
којеимате.Важно једаприхва
тите послове за које имате
довољно знања или искуства.
Покажите да имате више пове
рењаупартнера.

БЛИ ЗАН ЦИ: Осећате
додатниприливкреа
тивне енергије и
спремни сте да се

максимално ангажујете у више
праваца. Добијате подршку у
својојоколини,штоћевамолак
шати многе ситуације кроз које
пролазите.Успехћеваспратити
инафинансијскомпољу,такода
иматесјајнуприликууповезива
њупословнихиприватнихинте
реса.

РАК: Све што жели
те, можете и да
остварите, али уз
асистенцију и нечију

подршку. Будући да ви сјајно
функционишете у партнерству,
потрудитеседаокосебеокупите
особе од поверења или угледа.
Довољно сте вешти или снала
жљиви да приволите вољену
особу на неке своје замисли.
Препустите се својим осећањи
ма.

ЛАВ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизнопредвидети

нечију реакцију или одговор.
Држитесепроверенихправилаи
избегавајтебилокојуврстуризи
ка. Обрадоваће вас поступак
неких блиских пријатеља.Нала
зитесеуфазиемотивногузлета,
тако да однос са партнером
доживљавате као остварење
својих„слаткихснова“.

ДЕВИ ЦА: Обратите
пажњу на нове про
фесионалнемогућно
сти, како бисте про

ширили сазнање и побољшали
својуукупнупозицију.Акопрепу
ститедастварисамеидусвојим
током,некодругиизненадаможе
даваспредухитри.Светокосебе
посматрате другачијим очима
илиуведримтоновима,осећате
сезадовољноисрећноузвоље
нуособу.

ВАГА: У зависности
од личног интересо
вања и мотивације
којуимате,осмислите

нека нова или модификована
решења која ће вам доносити
најбољерезултате.Потребнису
вам дипломатски манири или
компромисна варијанта, као
успешна формула која доноси
кориснеидугорочнијерезултате.
У љубавном животу уживате у
разноврснимситуацијама.

ШКОР ПИ ЈА: Пажљи
во процените ситуа
ције које захтевају
неки вид ризика или

веће улагањеновца.Неопходна
вам је породична хармонија и
нечије присуство како бисте
остварили бољу психолошку
равнотежу и приливе креативне
енергије.Партерумелакодавас
подстакненапозитивнуреакцију
иизливеемоција.

СТРЕ ЛАЦ: Налазите
се у сјајној форми и
са великим оптими
змом прилазите сва

којпословнојтемикојупредлажу
ваши сарадници. Захваљујући
поузданим информацијама које
добијате,садаможетедаплани
ратениззаједничкихактивности
којећевамускородонетиувећа
не резултате. Испуњени сте
романтичним мислима и распо
ложењем.

ЈАРАЦ: Удоговоруса
сарадницима, на
успешанначинможе
те да рештите низ

важнихпитања.Потрудитеседа
некоозбиљносхвативашеидеје
увезисафинансијскимзахтеви
ма које имате. У односу са
љубавнимпартнеромпролазите
кроз променљиву фазу, али не
требадасепредајете.Важно је
да делујете позитивно на свет
окосебе.

ВОДО ЛИ ЈА: Заоку
пљени сте разми
шљањем о новим
пословним планови

ма или нагомиланим обавезама
које вас прате. Нажалост, не
можетедасепохвалитедобром
комуникацијомукругупословних
партнера. Понекад морате да
преузмете одговарајући послов
ни ризик у складу са задатом
ситуацијом и изазовом. Ако сте
слободни, очекују вас интере
сантнисусрети.

РИБЕ: Обратите
пажњу на реакцију
ближе околине, јер
понекаднежелитеда

прихватитекоментарекоједожи
вљавате као оштру критику. У
односу саљубавним партнером
често преузимате активну улогу
испремнистедапроменитенеке
заједничкенавикекојевасспута
вају.Инстинктивноуметедапре
познате правимоменат и добар
ритам.

VREMEPLOV
16. сеп тем бар

1620.Брод“Мејфлауер”кренуо
изенглескелукеСаутемптонс
путницима који ће основати
Плимут, прву сталну енглеску
колонијууСевернојАмерици.
1977. У Паризу у 53. години
умрла грчкаоперскапевачица
МаријаКалас.

17. сеп тем бар
1665.УЛондонуизбилаепиде
мија куге у којој је умрло око
70.000људи.
1931. Компанија RCA Victor
представила прву лонгплеј
грамофонскуплочуна33обр
таја.

18. сеп тем бар
1822. Француски египтолог
Жан Франсоа Шанполион
дешифровао је египатско
писмо(хијероглифе).
1851.Изашаојепрвибројаме
ричког дневника “Њујорк
тајмс”, који је основао Хенри
ЏервисРејмонд.

19. сеп тем бар
1928. “Пароброд Вили”, први
анимиранифилмукомсепоја
вио Мики Маус, приказан у
њујоршкомбиоскопуКолони.
1985.УглавномградуМексика
Сијудад Мексику и околини у
земљотресу погинуло 12.000,
повређено40.000људи.

20. сеп тем бар
357 п.н.е.РођенјекраљАлек
сандарВелики,једаноднајве
ћих војсковођа свих времена.
Његова  империја простирала
се од Индије преко Персије и
МалеАзиједоГрчкеиМакедо
није.
1934. Рођена италијанска
филмска глумица Софија
Шиколоне,познатакаоСофија
Лорен.

21. сеп тем бар
1846.Рођенсрпскиполитичар
и писац Светозар Марковић,
оснивач социјалистичког
покретауСрбијиипрвитеоре
тичарреализмаусрпскојлите
ратури.
1860. Умро немачки филозоф
Артур Шопенхауер. Његову
дубоко песимистичну филозо
фију прихватила генерација
разочарана неуспехом нацио
налнихпокрета1848уЕвропи.

22. сеп тем бар
1862. Председник САД Абра
хам Линколн објавио декрет
према којем сви амерички
робови постају слободни гра
ђани1.јануара1863.
1955. У Великој Британији
почела да ради комерцијална
телевизија. Први плаћени
огласбиларекламазапастуза
зубе.
1993. У јеку једнеоднајвећих
инфлацијазабележенихусве
ту Југославија донела законо
деноминацији националне
валуте, према којем је од 1.
октобрамилиондинаравреде
лоједандинар.

HOROSKOP

Сре да, 16.(3) сеп тем бар 
Св. свештеномученик Антим;
Свети Јоаникије, први Патри
јархсрпски

Четвр так, 17.(4) сеп тем бар
Св. свештмуч.  Велика; пророк
Мојсеј Боговидац; Св. Петар
Дабробосански, Преп. Стефан
Троношки

Петак, 18.(5) сеп тем бар 
Свети пророк Захарија и пра
веднаЈелисавета

Субо та, 19.(6) сеп тем бар 
Чудо Светог архангела Михаи
ла;СветимученикЕвдоксије

Неде ља, 20 .(7) сеп тем бар 
Свети мученик Созонт (Прет
празништво Рођења Пресвете
Богородице)

Поне де љак, 21.(8) сеп тем бар
Рођење Пресвете Богородице
–МалаГоспојина

Уто рак, 22. (9) сеп тем бар
СветиправедниЈоакимиАна

Crkveni
kalendar

• Ако реши те све про-
бле ме сво је деце, она 
неће има ти дру гих про-
бле ма  сем вас.
• Бла го баба ма и деда-
ма, који има ју уну ке. 
Тешко нама који има мо 
децу. 

Запе че не
пуње не папри ке

Састој ци: четири црвене
паприке,200грамасира,200гра
маренданогкачкаваља,300гра
ма димљене шунке (месо по
жељи),тријаја,дведотрикаши
ке павлаке, со, маслиново уље,
свежипершун

При пре ма:Паприкеочиститии
исећи уздужно, одмах укључити
рерну да се греје. Умутити
јаја,додатисирипавлакуисједи
нити.Посолитипоукусупадода
ти шунку или месо по вашем
избору и свежи першун. Овим
надевомпунитипаприкеиредја
тиихпопоуљенојпосудизапече
ње. Посуду прекрити фолијом и
пећина200степени,затимскину
ти фолију, посути качкаваљем и
запећиурерни још10минута.


