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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

УСКОРОЛЕПШИИМОДЕРНИЈИИЗГЛЕДЦЕНТРАМАЧВАНСКЕМИТРОВИЦЕ

Приводесекрајурадови
уулициМачванскикеј

Радови на реконструкцији улице
Мачвански кеј се приводе крају
и на тај начин центар Мачван

скеМитровицећеубудућеизгледати
уређенијеимодерније.Наконшто је
реконструисана водоводна и поста
вљенагаснамрежа,уређујусетрото
ари и главна саобраћајница. Радове
јесасвојимсарадницима29.септем
браобишлаградоначелницаСремске
МитровицеСветланаМиловановић.
– Асфалтиран је део од уласка

у насеље, па све до центра, и то у
дужини од 1100 метара. Такође, и
УлицаЖаркаВућинића,којасенадо
везује на улицуМачвански кеј, тако
ђејеасфалтирана.Вреднострадова
којисусадаутокујеоко50милиона
динара,афинансијерисуЈП„Путеви
Србије”. Планирамо још да уради
мо пешачку стазу која је овде заи
станеопходназбогбезбедностисвих
учесника у саобраћају, а посебно
деце којаидуушколу.Упрвојфази
радоваурађенајеатмосферскакана
лизација, која је заиста била преко
потребна становницима Мачванске
Митровице,аи јавнапредузећасуу
првој фази урадила свој део посла,
пре свега мислим на „Водовод” који
јеобновиосвојумрежуи „Срем гас”
којијесвојумрежудистрибуираоиу
овомделу, такода сада становници
МачванскеМитровицеимајумогућно
стидакористеиовајенергент.Упла
нујеидасеизградиипијацауцен
тру,реклајеСветланаМиловановић.

Завршетак радова планиран је до
Дана града, 8. новембра,  али ако
временске прилике дозволе, радови
би требало да се окончају до краја
октобра. Средства су обезбеђена и
сваградскајавнапредузећасуанга
жована.
Зоран Јовановић представник

МеснезаједницеуМачванскојМитро
вициистакао јеважностреконструк
цијеулицеМачванскикеј.
– Драго ми је што смо после 50

годинадобилииводоводнумрежу у
селима северне Мачве. Поставље
на је гаснамрежа, каоиовапешач
кастаза,која јепрактичновезаназа
школу веома је битна за децу. Ово
ће бити капитално дело и повећа
ће квалитет живота грађана. Цела

ова прича и сви ови радови ника
дасенебимоглизавршитиданије
билоразумевањаипомоћиминистра
БраниславаНедимовића, затосуму
грађани Мачванске Митровице бес
крајно захвални и лично мислим да
јењегово ангажовање, а самим тим
ињеговоразумевањепроблемагра
ђанаМачванскеМитровицедоприне
лодасеовооствари.Нашацелокуп
на локална самоуправа значајно је
допринелаовојакцији,нарочитобих
споменуо Управу за опште и зајед
ничке послове и имовину Града са
начелником Мирославом Јокићем,
којијесвакодневнодолазиоибринуо
орадовима,рекаојеЈовановић.
 З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

Завршавајусерадови
уулициМачванскикеј

СветланаМиловановић ЗоранЈовановић
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МАРИ ЈА ПРО КОП И СВЕ ТЛА НА МИЛО ВА НО ВИЋ У ГРАД СКОЈ КУЋИ:
Сусрет нека да шње и сада шње прве жене Срем ске Митро ви це

Нај бит ни ји је тим ски рад

• Гра до на чел нци желим да уз себе има тим који ће зду шно пома га ти како би се град 
раз ви јао, а сви живе ли боље. Сигур но ће има ти пуне руке посла, али и радо сти, изја
ви ла је Мари ја Про коп

• Госпо ђа Мари ја Про коп ми је ука за ла да је у овом послу нај бит ни ји тим ски рад. 
Како је рекла, њене коле ге су тада биле пре ма њој врло коле ги јал не и спрем не на 
сарад њу, а то је оно што доно си успех, рекла је Све тла на Мило ва но вић

Градоначелница Светлана Милова
новић угостила је Марију Прокоп,
која је била прва жена на челу

СремскеМитровицеупериодуод1984.
до1985. године.ТомприликомСветла
на Миловановић и Марија Прокоп су
разменилеискустваотомекакојебити
женанаруководећимпозицијама.Мари
јаПрокопјенајпребилазаменицапред
седника Општине Николе Стојшића, а
већидеосвоградногвека јепровелау
Центру за социјални рад. Била је прва
председницаКонференцијезадруштве
нуактивностжена.ДобитницајеНовем
барскенаграде,медаљезарадиРепу
бличкенаградезасоцијалнузаштиту.
– Много тога сам чула и сазнала од

госпођеМаријеПрокоп,учијевреме је
започета изградња Митровачке инду
стријевентила,завршенафабрикаобу
ће„Дијана“,изграђенновисилос,кафи
лерија, адаптирана градска млекара,
завршена реконструкција Позоришта,
почелаизградњаСпортскехалеизапо
четеприпремезаизградњуновогобјек
таБродоградилиштаипешачкогмоста.
Захвалила бих се свима који су тада

сарађивали са госпођом Маријом Про
коп јер су поставили темељ за даљи
развој СремскеМитровице. На нама је
да тај развој наставимо за добробит
свихнас.ГоспођаМаријаПрокопјеувек
добродошлауГрадској кући.Онами је
указала да је у овом послу најбитнији
тимски рад. Како је реклањене колеге
сутадабилепремањојврлоколегијал
неиспремненасарадњу,атојеоношто
доносиуспех,рекла јеСветланаМило
вановић.
МаријаПрокопсезахвалилаградона

челницинапријемуиразговорукојису
водиле.
– После толико година, имам част и

срећу да сам поново у Градској кући и
могурећидасамсенаконпозиваградо
начелнице и сама вратила у прошлост.
Сетиласамсељудисакојимасамради
ла, услове у којима смо радили, свих
лепих тренутака и одлука, које смо
доносилибашуовојканцеларијиукојој
јесадаградоначелницаСветланаМило
вановић.Утомпериодујенаравнобило
и ствари које нисубилебашлаке, које
сенемогуисправити,алитребаихоста

витиупрошлостииићинапред.Градо
начелнцижелимдаузсебеиматимкоји
ћездушнопомагатикакобисеградраз
вијао, а сви живели боље. Сигурно ће
имати пуне руке посла, али и радости.
Морамрећидасамкаоженасазебњом
прихватила функцију председнице
Општине, али уз сараднике каошто су
Светозар Михајлов, Милан Кесић, Бог
дан Малбашић, Милан Недељковић,
МиланНинковић,РасткоСтојшићимно
гидруги,билојемноголакше.Многиод
њихнисувишемеђунама,алињихови
потомциимају разлог дабуду поносни.
Истаклабих,дасуувремекадасамја
биланачелуОпштине,многеженебиле
запослене. Отворени су вртићи и то је
биопредусловдаженемоглударадеи
дабудурамеузрамесасвојиммужеви
ма.Ипак,утомпериодубиломијенај
лепшеодгајатидецу,сњимасамужива
ла. Али, морам да признам да су ми
мајка,сестраисвекрвамногопомагале
да бих све пословне обавеземогла да
завршим.Никакотонебихмогласама,
реклајеМаријаПрокоп. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић и Мари ја Про коп
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ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Усво јен реба ланс буџе та

Реба ланс је надо ме стио сред ства у теку ћој и стал ној буџет ској резер ви, али то је била 
при ли ка да се још неке ства ри уса гла се са ста њем које смо има ли у про те клих девет 
месе ци. Све уште де које су постиг ну те,  сад су иско ри шће не за нове про јек те. Неких 
вели ких одсту па ња нема, у сушти ни, све су то сит на пре ли ва ња уну тар тих пози ци ја. 
Пуње ње буџе та је за нијан су сла би је у одно су на прет ход не годи не, што је оче ки ва но, 
али бих иста као да Град бес пре кор но функ ци о ни ше и да ликвид ност ни на који начин 
није угро же на, рекао је начел ник Град ске упра ве за буџет Душко Шаро шко вић

Седница Скупштине градаодржа
наје30.септембра,адневниред
јесадржаоукупно22тачке.Сед

ницајезапочетанајпреусвајањемпре
станкаиутврђивањеммандатаодбор
ника у градској Скупштини. Наиме,
досадашњим одборницима листе
СНСа у Скупштини града Светлани
Миловановић и Петру Самарџићу је
избором за градоначелника, односно
заменика градоначелника, престала
функцијаодборника.Уместоњих,иза
брани су одборници СНСа Бојана
ЛазићиДушанЛакетић.Такође,одбор
ник Социјалистичке партије Србије
Радосав Панић је поднео оставку и
уместоњегајеизгласандрАдилЕлхаг.
Наовојседницијеименованазамени
цасекретараСкупштинеитојеправни
ца из Сремске Митровице Јелена
Поповић, која је обављала функцију
секретара градске Скупштине. Најва
жнија тачка дневног реда и о којој се
много полемисало односила се на
ребаланс буџета. ДушкоШарошковић,
начелник Градске управе за буџет и
локалноекономскиразвој,усвомизла
гању јеистакаода јеребалансбуџета
практично изнуђен услед ванредног
стања проглашеног због епидемије
коронавируса. Према његовим речи
ма, Град је сва своја средства у прет
ходномпериоду,укључујућиитекућуи

сталнубуџетскурезерву,искористиоза
отклањањепоследицапандемије.
Ребалансјенадоместиосредствау

текућој и сталној буџетској резерви,
алитојебилаприликадасејошнеке
ствари усагласе са стањем које смо
ималиупротеклихдеветмесеци.Све
уштедекојесупостигнуте,садсуиско
ришћенезановепројекте.Некихвели
киходступањанема,усуштини,свесу
тоситнапреливањаунутартихпозици
ја.Пуњењебуџетајезанијансуслаби

јеуодносунапретходнегодине,штоје
очекивано, али бих истакао да Град
беспрекорно функционише и да
ликвидностнинакојиначиннијеугро
жена.Свипројектисереализују,алисе
плашим да ће бити малих одлагања
збогтогаштонисмомоглидаурадимо
одређене набавке па ће у том делу
прећииунареднугодину,алинезбог
недостатка средстава. Буџет је добро
припремљениградможедафункцио
нише и у овим ванредним условима,

Седница Скупштине

Душко Шарошковић Бранко Јаковљевић
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рекаојеДушкоШарошковић.
Одборници Групе грађана ,,Град за

свенасВладимирПетковић”ималису
низ критика и примедби на ребаланс
буџета. Одборница поменуте групе
грађанаКристинаДрагишићуказалаје
нанетранспарентностфинансирањау
домену социјалне заштите, задужива
ње од 100 милиона динара, на нело
гичностпланирањапојединихставкиу
оквиру буџета, на мање средстава за
здравство, више улагања у културу у
износуод30милионадинара,каоина
пуњење буџета у првих шест месеци
од33посто,штопоњенимречимазна
чи да је проблем у привреди или у
томештограђанинемајуновца.Тако
ђе,КристинаДрагишићјекритиковала
улагања у изградњу капела и стадио
на, што не доноси профит, наводећи
примерГрадскогбазена,којијепрема
њеним речима нерентабилан. Одбор
ницаГГ ,, Град за свенасВладимир
Петковић”НаташаЗецистаклаједасе
уребалансубуџетаненалазеиздваја
њаушколство,истичућида јетоизу
зетноважноувремепандемијевируса
коронавируса.
На ове критике је најпре одговрио

одборникСНСаБранкоЈаковљевић.
Локалнасамоуправапресвеганије

профитнопредузеће.Аконекомодвас
нијеважнаизградњакапелауселима,
сасвим сам сигуран да је сваком ста
новнику села на територији Сремске
Митровице то веома важно, рекао је
Јаковљевић.
Душко Шарошковић је истакао да

постоји задужење од 100 милиона
динара и то су средства за текућу
ликвидност.
 Не задужујемо се у недоглед, тих

100 милиона динара се враћа до 31.
децембраовегодинеимисмовећна
половини враћеног новца. Када се
говорило о издвајању за здравство,
морамрећида је тоингеренцијадру
гихнивоавласти,анелокалнесамоу
праве.Штосетичепуњењабуџета,и
коментараданемапуњењабуџетајер
грађанинемајуновца,подсетиобихих
самодајеовдеречоодлуциобуџету,
тојестњеговојизмени,анеоодлуцио
увођењу намета, пореза нити повећа
ња стопа. У текућој години имаћемо
минимални суфицит у износу од 96

милиона динара, што значи да ћемо
вишевратитидугованегоштоћемосе
задужити. Остварење у првих шест
месеци у текућим приходима у 2018.
години је био милијарду и 51 милион
динара,у2019.милијарду102милио
надинара,ауовојмилијарду61мили
ондинара,штозначидапуњењебуџе
тауовојгодинизаостајесвегачетири
посто,рекаојеШарошковић.
Једна од тачака дневног реда била

јепредлогизменаидопунакадровског
плана за органе Града. Одборници
Групе грађана ,,Град за свенасВла
димир Петковић” навели су да се из
кадровског планаможе увидети пове
ћањебројазапосленихнаодређенои
неодређеновреме,штосеодражаваи
на градски буџет.Одборник ове групе
грађана Владимир Петковић је том
приликом поставио питање како је
могуће да су средства обезбеђена за
платепотпуноусагласностисакадров
скимпланом,кадараднициуобласти
културеплатезановембаридецембар
добијајуујануаруифебруарунаредне
године. Начелник Градске управе за
буџетДушкоШарошковићуказаоједа
се кадровски план налази у оквиру
максималногбројзапосленихујавним
управама,адасеуобзирувекморају
узетилицакојасузапосленанаодре
ђеновреме.

Ниједнозапошљавањенећеутица
ти на масу плата ни за један динар.
Штосетичекултуре,свакоимаправо
надванаестплата.Средствасупотро
шенараније,инијесетрошиладвана
естина од масе плата. Због тога су
добилиплатуујануаруифебруаруза
новембар и децембар. Да су добили
новембарскуплатураније,тобибило
повећањемасе,атонеможе,објаснио
јеШарошковић.
Наовојседницијеизгласанизвештај

оизвршењубуџетаупрвихшестмесе
ци,извештајоревизијизавршнограчу
наГрада,предлогодлукеоизменамаи
допунама одлуке о преузимању осни
вачких права над апотеком Сремска
Митровица,предлогодлукеоунифор
ми, возилима, пловилима и опреми
Комуналне полиције, друга измена
програмапословањаЈКП,,Топлифика
ција”, прваизменапрограмапослова
њаЈКП,,Комуналије”,изменаидопу
непрограмапословањаЈКПрегионал
надепонија,,СремМачва”,прваизме
на програма пословања ЈКП ,,Водо
вод”, сеедњерочни план пословне
стратегије и развоја ЈП ,,Срем гас”,
годишњи планПУ ,,Пчелица”. Такође,
усвојенајеитачкадневногредакојасе
односинаинформацијуистепенускла
ђености планираних и реализованих
активности из програма пословања
јавнихпредузећачији јеоснивачГрад
СремскаМитровица,каоиизвештајии
радуипословању јавнихпредузећаи
привредних друштава. Усвојен је и
годишњипланПУ,,Пчелица”зарадну
2019/2020. годину, предлог решења о
отуђењунепокретностиизјавнесвоји
неГрадапопоступкујавногнадметања
пословних просторија у улици Стари
шор, предлог решења о заснивању
хипотекенанепокретностимаупоступ
ку раполагањима стварима у јавној
својини Града за стан у Његошевој
улици,бр.25.Наседницијеименован
законскизаступник,односно,директор
А. Д. Бродоградилиште ,,Сава” Зоран
Стојановић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Нови одборници у Скупштини: Душан Лакетић, Бојана Лазић и др Адил Елхаг

ОдборнициГГ ,,ГрадзасвенасВла
димирПетковић”сунаседнициупутили
критику на рад   медија, сматрајући да
немаправогинформисањауграду,алии
насредстваод15милионадинара,који
су овим ребалансом опредељени за
медије. Одборник СНСа Бранко Јако
вљевић је том приликом истакао да се
медијима већ неколико пута упућују
оптужбе.
Надамседасепредставницимедија

неосећајукаонаоптуженичкојклупи,јер
сувамупућеневећнеколикопутаопту
жбенарачунвашесарадње саГрадом
СремскаМитровица.Морамдакажемда

та средстава нису узалудно издовјена.
Ми смо у претходном периоду имали
великуборбу противепидемије корона
вируса и поред нашег здравственог
система,најбољеоружјекојејелокална
самоуправаималајестејавноинформи
сање.Њихово правовремено информи
сањеибројузаражених,радномвреме
нуковидамуланти,продавницаапотека
исвегаосталогсунампомоглидаизбег
немострахипанику,штојебиловеома
важно.Подсетиобихда јефинасирање
медијапоЗаконуојавноминформисању
иускладусаважећимпрописима,рекао
јеБранкоЈаковљевић.

Меди ји на оптуженичкој клупи
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ПОДЕЛА МАСКИ ЗА НАЈМЛАЂЕ МИТРОВАЧКЕ ОСНОВЦЕ

За бољу и безбеднију наставу

Градоначелница Срем
ске Митровице Светла
на Миловановић је 2.

октобрапосетилаОШ ,,Сло
бодан Бајић Паја” и ШОСО
,,РадивојПоповић”иуручила
заштитне маске за ученике
од првог до четвртог разре
да. Осуђеници КП Завода
су за  основце од првог до
четвртогразреда сашили16
хиљада маски које ће бити
подељенеунаредномпери
оду.
 Сваки ученик са терито

рије Сремске Митровице од
првогдочетвртогразредаће
добити паковање, у ком се
налазипетзаштитнихмаски.
Почелисмоподелумаскииз
ОШ ,,Слободан Бајић Паја”,
где је подељено 250 зашти
тинихмаски, и то сеодноси
наматичнушколу и подруч
на одељења у Манђело
су и Лежимиру. Ученицима
ШОСО ,,Радивој Поповић”
је уручено укупно 55 маски,
колико и има ученика у тој
основној школи, рекла је

СветланаМиловановић.
Директор ОШ ,,Слободан

Бајић Паја” Ђорђе Цвијано
вићсеовомприликомзахва
лио локалној самоуправи и
КПЗаводунаовојдонацији.
Увремепандемијекоро

навирусапринуђенисмода
мењамо приоритете школ
ства тако да смо на прво
местоставилиздрављеуче
ника и запослених. У том
смислу, захвални смо свима
на помоћи деци и запосле
нима, пре свега Школској

управи и градоначелници
СветланиМиловановић,која
долазиизпросветеиразуме
све проблеме са којима се
сусрећемо у овом моменту.
Захваљујем се и КП Заводу
наовомгесту,аиисторисјки
гледано,мисмосатомуста
новомповезанииоснивањем
школе, која је и настала из
потребе да се школују деца
радника тадашње Казнио
не.ПомоћКПзаводазаОШ
,,Слободан Бајић Паја” није
непознаница,јернамтауста

РАДОВИ У НАСЕЉУ МАТИЈА ХУЂИ

Нова пијаца
и дечје игралиште
Радови на постављању

новепијацеиуклањање
старе у насељуМатија

Хуђизапочетису2.октобра.
Уплануједасенаместуста
репијацепоставидечјеигра
лиште,атезгезановупијацу
ћебитипостављењеублизи
нипешачкихстаза.
НасељеМатијеХуђи као

једно од најстаријих насеља
уградузаслужујебољеуре
ђенупијацуалииједнолепо
и модерно дечје игралиште.
План је да се радови завр
шедокрајаоктобра,аовоје
самопрвикоракусређивању
насеља Матија Хуђи, рекла

је градоначелница Светлана
Миловановић.
Начелник Градске управе

за саобраћај, комуналне и
инспекцијске пословеЉубо
мир Вујчић истакао је да ће
нова пијаца бити приступач
нија купцима, али и продав
цима.
 Пијаца у насељу Матија

Хуђи,које јенајвећенасеље
у  граду, постоји већ неких
десет година као једна од
двезваничнепијацеуСрем
скојМитровици. У комуника
цији са корисницима пијаце
ипродавцимадошлисмодо
закључкадајеместонакојем

се до сада налазила пијаца
прилично  неприступачно,
јер је одвојено од пешачких
стаза и тешка је комуника
ција са корисницима услуга.
Стога смо решили да пијацу
приближимо пешачкој стази,
алионанећеометатипеша
ке нити возаче. Постављено

је десетак тезги, а осталих
петнаестак ће  бити однето
на реновирање. Један део
тихтезгићебитипостављен
у Мачванској Митровици, а
другидеосеостављауслу
чају потребе да се поставе
у неком другом делу града.
Наместу досадашње пијаце
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ОБЕЛЕЖЕН 29. СЕПТЕМБАР  ДАН СРЦА

Свим срцем
за здра во срце

Дан срца – 29. септем
бар, обележен је у
Сремској Митровици.

Тим поводом конференцију
за медије одржали су др
БранкаМалбашићЗечевић,
др Никола Ивановић и
начелникГрадскеуправеза
здравствену и социјалну
заштитуВојиславМирнић.
Светски дан срца је уста

новљен 2000. године, са
циљемдаинформишељуде
широм света да су болести
срцаикрвнихсудоваводећи
узроксмрти.Свакегодинеу
свету 17,9 милиона људи
умреодпоследицаболести
срцаикрвнихсудова,апро
цењује се да ће до 2030.
године тај број порасти на
23 милиона. Светскафеде
рацијазасрцеупозоравада
најмање 85% превремених
смртних исходаможеда се
спречи контролом главних
фактора ризика (пушење,
неправилна исхрана и
физичканеактивност).
–Морамодасхватимода

ниво сопствене одговорно
сти мора да се подигне. С
обзиромнатодасукардио
васкуларни болесници у
овој епидемији коронавиру
са, више изложени ризику,
ову тему смо и покренули.
Статистика показује да су
кардиоваскуларне болести
водећи узрок смртности, са
51,8%удела.Заводзајавно
здрављепратиианализира

здравствено стање станов
ништва и дошли смо до
података да су најчешћи
узроци смртности инфаркт
мозга,народупознатијикао
шлог, затим повишен крвни
притисак. По полу, женски
пол доминира у броју обо
левањауодносунамушкар
це,реклаједрБранкаМал
башићЗечевић.
ГрадСремскаМитровица

ће наставити да помаже у
превенцији болести, кроз
организацију прегледа ста
новништва.
–Миживимо на подручју

гдесепрефериранездрава
храна и брз стил живота,
али и употреба дувана, а
свемањефизичкеактивно
сти.Чимсестабилизујеепи
демиолошка ситуација, ми
ћемодасевратимопракси
превентивних прегледа у
месним заједницама, обе
ћао је ресорни начелник
ВојиславМирнић.
Већина кардиоваскулар

них болести је узрокована
факторима ризика који се
могу контролисати, лечити
илимодификовати,каошто
су: висок крвни притисак,
висок ниво холестерола,
прекомерна ухрањеност/
гојазност, употреба дувана,
физичка неактивност и
шећерна болест. Међутим,
постоје и неки фактори
ризика који не могу да се
контролишу,каоштојеисто

рија кардиоваскуларних
болестиупородици.
– Хипертензија је велик

проблем због своје подму
клости, па је зову и „тихи
убица“.Некисимптоми,као
штосуглавобоља,зујањеу
ушима,могузаваратичове
ка. Људи мисле да су се
уморили,узмунекеантиби
отике,саживесатим,апри
тисак кад покаже свој крај
њерезултате,тосувећнај
теже болести. Морају се
радитиредовнипериодични
прегледи,какобисенајпре
дијагностиковалообољење,
а каснијеи третирало.Тога
се пацијент мора придржа
вати. Препоруке су да се
избегава со и регулише
телесна тежина. Холесте
рол може изазвати кардио
васкуларне проблеме.
Шећерна болест је уско
повезана са кардиоваску
ларним обољењима. Ком
пликације су разне, поја
шњава др Никола Ивано
вић,кардиолог.
Неки од савета како да

сачувамосвојесрцесусма
њење уноса шећера, а
повећање уноса здравом
алтернативом, као што је
воће. Ограничити пржену и
прерађену храну, са пуно
соли и трансмасти. Јести
здраве и мање оброке, а
чешће.Повећатиуносводе,
битифизичкиактиван.

Алек сан дра Плав шић

др Бран ка Мал ба шић
Зече вић Воји слав Мир нић др Нико ла Ива но вић

Свет ска феде ра ци ја за срце упо зо ра ва да нај ма ње 85% пре
вре ме них смрт них исхо да може да се спре чи кон тро лом глав
них фак то ра ризи ка (пуше ње, непра вил на исхра на и физич ка 
неак тив ност)

нова сваке године помаже у
великом обиму, и све што
нам затреба, обраћамо се
пре свега њима, изјавио је
ЂорђеЦвијановић.
Тамара Иванов, помоћни

ца директораШОСО ,,Ради
вој Поповић” истакла је да
овадонацијавеомаважна.
Уимедиректорашколеи

свих запослених и ученика
ове школе, захваљујем се
КП Заводу и локалној само
управи, која брине о свим
ученицима на територији
града. Што се тиче спрово
ђења свих епидемиолошких
мера наша школа о томе
веома води рачуна.Немамо
потврђених случајева кови
да19никодучениканикод
запослених,реклајеТамара
Иванов.
Ученица ОШ ,,Слободан

Бајић Паја” Невена Коваче
вић није крила своје одуше
вљењеновиммаскама.
Маскесулепеиредовно

ћу их носити у школу. Сада
морамо да носимо маске у
школу и није ми то тешко,
већсмосеинавикли,казала
јеНевенаКовачевић.
НевенаАџић,ученицадру

гог разредаОШ ,,Слободан
БајићПаја” истакла је да јој
семаскевеомадопадају.
Мени се баш свиђају, а

нарочитомиседопадајуоне
са лептирићима. Носићу их
сваки пут када идем у шко
лу,алиикадабудемишлау
продавницу,реклајеНевена
Аџић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

поставићемо мултифункцио
нално дечје игралиште, што
је и недостајало овом насе
љу. Такође, биће постављен
и један полигон за вежбање
наотвореномпростору,изја
виојеЉубомирВујчић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић
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ЈКП „ВОДО ВОД“

Нова опре ма за више воде 
фру шко гор ским сели ма

Уциљу решавања проблема
водоснабдевањакојесумешта
нифрушкогорскихселаималиу

протеклом периоду, у току је рекон
струкција Црпне станице „Женски
затвор“.Речјеоуградњиновепумпе
и цевних веза, обнављању електро
инсталација, као и раздвајању цево
вода на два крака. Тако ће, кроз
побољшанпотис,становницимаових
местаунаредномпериодубитиобез
беђене довољне количине воде.
Токомпротеклелетњесезонепотро
шачи у овим местима, као и ЈКП
„Водовод“,билисусуоченисачестим
кваровима на водоводној мрежи и
застојимауснабдевањуводом.Ситу
ација је захтевала много свакоднев

ногнапоракакобиводабиладоступ
науштокраћеммогућемроку.Доса
дашње стање у објекту који је од
виталногзначајазаводоснабдевање
билојенаграницифункционалности.
Редовноодржавањесистемапослед
њих година није могло да задовољи
нарастајућепотребезаводомуовом
делу сремскомитровачке општине, а
посебан проблем представља и све
мање количине воде из природних
извора.
Стимувези,приступилоседетаљ

ној реконструкцији црпне станице.
Старе цевне и електроинсталације
замењују се новим, уграђује се нова
пумпа, а најважнији посао је рекон
струкцијацевовода.Досадашњиједан

кракцевоводасераздвајанадвакра
ка, са циљем растерећења опреме.
Предвиђеноједаједанкракснабдева
водомЛежимир иМанђелос, а други
–Бешеново,БешеновачкиПрњавори
Велике Радинце. Краци ће бити раз
двојени вентилом, а сходно потреба
мамоћићеидасеизвршиспајање,у
случају мање потрошње у зимским
месецима. То ће између осталог
допринети ефикаснијем раду и упра
вљањуцрпномстаницом,каоиквали
тетнијемводоснабдевањупотрошача,
усмислудовољнеколичиневоде.
– Овог лета имали смо учестале

кваровенаводоводнојмрежиуЛежи
миру,БешеновуиШуљмузбогчегасу
становници тих места остајали без
воде. Мало су и извори на Фрушкој
гори засушили тако да су мештани
имали и слабије водоснабдевање. У
циљурешавањаовогпроблема,одлу
чили смо да урадимо реконструкцију
на црпној станици „Женски затвор“
поштоједанвододавдеидеизаМан
ђелос и Лежимир, али исто тако за
Бешеново иШуљам.Оваквим захва
том ћемо направити још један пара
лелнивод,уградићесејошједнапум
па и на тај начин ће се из града
дистрибуиративишеводепремафру
шкогорскимселима.Такобисенадок
надиогубитаккојијенастаосушењем
фрушкогорскихизвораводе,алићесе
у стабилизовати водоснабдевање у
тимфрушкогорским селима, рекао је
в.д.ЈКП„Водовод“БориславБабић.
Реконструкцијуцрпнестанице„Жен

скизатвор“финансира„Водовод“соп
ственим средствима. Вредност радо
ваизносиокодвамилионадинара.

Бори слав Бабић

Раз два ја ње цево во да

Радо ви на ЦП „Жен ски затвор“
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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

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ 

Епи де мо ло шка ситу а ци ја боља, 
али је опрез нео п хо дан

Јавља ју се спо ра дич ни слу ча је ви инфек ци је, то су бла ге кли нич ке фор ме. Кли нич ка 
сли ка је изу зет но повољ ни ја у одно су на паци јен те током лет њег доба. Чиње ни ца да 
је вирус још увек у попу ла ци ји опо ми ње све нас да се мора мо стро го при др жа ва ти 
пре вен тив них мера, јер једи но на тај начин може мо кон тро ли са ти саму инфек ци ју, 
рекла је др Нада Зец Пет ко вић

СедницаШтабазаванреднеситу
ације,накојојјебилоречиоепи
демиолошкојситуацији,одржана

је30.септембрауГрадскојкући.Према
речима директорке Завода за јавно
здрављедрНадеЗецПетковић,епиде
мијавирусакоронајемањегинтензите
та у односу на претходни период. На
дан,30.септембар,уСремскојМитро
вици је регистровано 11 особа које су
оболелеодковида19,адокјенатери
торији целог Срема на исти дан било
20 пацијената позитивних на вирус
корона.УИнђијијешестрегистрованих
особа оболелих од ковида19, Руми
једна,докуПећинцима,СтаројПазови
и у Шиду нема позитивних на вирус
корона.Собзиромнатодајеситуација
са епидемијом коронавируса повољ
нија,измењен је закључакорадууго
ститељскихобјеката,којијенасназиод
17.августа.ЗаменикдиректораОпште
болницедрДраганМалобабићрекаоје
дасеуболницинадан30.септембар
налази шесторо позитивних пацијена
та,којисупозитивнинавирускорона.
– Радно време угоститељских

објекатаједо23.00сатараднимдани
маиузатвореном,иуотвореномпро
стору.Радно време викендом у затво
реномпросторујетакођедо23сата,а
уотворенимделовимадо1сат.Култур
ноуметничке манифестације могу да
сеодржавајуускладусауредбомкоју

једонелаВладаРепубликеСрбије.То
суизмене,а свеосталеодлукеостају
насназикаоштосуидонете17.авгу
ста.Додалабихданезаборавимодаје
вирус корона и даље присутан, да је
потребнодадржимодистанцу,носимо
маске,рукавице,дезинфикујеморукеи
просторије. То не смемо заборавити
ако желимо да очувамо овако добру
епидемиолошку ситуацију у граду,
реклајеСветланаМиловановић.
ДокторкаНадаЗецПетковићистакла

је да је епидемиолошка ситуација
повољна у односу на август, и да је
активност вируса у току септембра
биласлабија.
– Јављају се спорадични случајеви

инфекције, то су благе клиничкефор
ме.Клиничкасликајеизузетноповољ
нија у односу на пацијенте токомлет
њег доба. Чињеница да је вирус још
увекупопулацијиопомињесвенасда
семорамострогопридржаватипревен
тивнихмерадаидаљеводиморачуна
о контактима, о ношењу заштитне
маске,одезинфекцијииредовномпра
њу руку, о постојањуфизичке дистан
це, јер једино на тај начин можемо
контролисатисамуинфекцију.Заводза
јавно здравље прати и спроводи над
зорнадпутницимакојидолазеиззема
ља где је епидемиолошка ситуација
неповољна,тренутноје96лицаунад
зору,редовносејављајуепидемиологу

изасадасениједанпутникнијеразбо
лео. Такође, континуирано пратимо и
школски систем. Од поласка у школу
свакодневно и континуирано извешта
вамоИнститутзајавноздрављеСрби
је,уовомтренуткуситуацијајеконтро
лисана,здравственостањесвихучени
каизапосленихушколскомсистемује
добро, нема преноса инфекција у
школској институцији, у овом тренутку
ситуација је такођеповољнаи уовом
систему,изјавила једрНадаЗецПет
ковић.
ДрДраганМалобабићјенавеода30.

септембраниједанпацијентнијебиона
респиратору,адајеуКовидамбуланти
29.септембрапрегледано57пацијена
та.
–Одтогброја,петособајетестирано

на коронавирус. У потпуности бих
подржао запажање др Наде Зец
Петковић и наши подаци су слични,
вирусидаљециркулишеунашојпопу
лацији,алипацијентиимајублажукли
ничку слику и сама чињеница да већ
дужевременемамониједногпацијента
на респиратору говори у прилог томе,
изјавиоједрМалобабић.
Упркостомештојезасадаепидеми

олошка ситуација повољнија у односу
напретходнипериод,надлежниидаље
апелују на придржавање свих мера
превенције против ширења епидемије
коронавируса.

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је
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Посе та аустриј ског ата шеа за кул ту ру
Адријан Фајкс, аташе за културу

амбасадеАустријеидиректорАустриј
ског културног форума у Београду,
посетио је општину Инђија. Фајкс се
састао са председником поменуте
сремске локалне самоуправе Влади
миром Гаком. Вођени су разговори о
могућностима успостављања сарад
њенапољукултуре,туризмаиобра
зовања.
– Посета аташеа нашој општини је

позитиван сигнал, да Аустрија јесте
заинтересованазасарадњунамногим
пројектима које ћемо заједнички реа
лизовати–рекао јеГакидодаода је
Фајкс највише интересовања изразио
запројекаткојисеодносинаизградњу
КелтскогнасељауИнђији.
Након састанка са председником

Гаком, аустријски аташе за културу
посетиојеКултурницентар,Кућу„Вој
новић“иНароднубиблиотеку„ДрЂор
ђеНатошевић“.

М. Ђ.
Посе та аустриј ског ата шеа Инђи ји

Поклони за 
пензионере

Пензионеримасатеритори
јеопштинеИнђијаучетвртак,
1.октобра,урученисупригод
ни поклони поводомМеђуна
родног дана старијих особа.
Општина Инђија, у сарадњи
са Удружењем „4+1“, органи
зовала је поменуту акцију.
Овом акцијом су још једном
потврдили да током целе
године брину о најстаријим
суграђанима, корисницима
услугапоменутогудружења.
– Основна порука за наше

најстарије суграђане је да
знају,осећајуивидедалокал
насамоуправабринеоњима
иданисусами,каоидапреко
геронтодомаћица увек могу

рачунатинасвакуврступомо
ћи–реклајеАнитаКовачевић
Костецки, координаторка
Удружења за помоћ старим
лицима „4+1“ и додала да
услугедесет геронтодомаћи
цатренутнокористи210лица.
Међународни дан старијих

особа се у свету и код нас
обележава1.октобра,ускла
дусаРезолуцијом45/106коју
је прогласила Главна скуп
штинаУједињених нација 14.
децембра 1990. године, са
циљем да се нагласи колико
јеважноприлагодитиокруже
њеукомеживимопотребама
и способностима становника
трећегдоба. М. Ђ.

Обележен Дан старијих лица

Под сти ца ји за 
пољо при вред ни ке
Агенција за рурални раз

вој општине Инђија (АРРИ)
ускороћеорганизоватипот
писивањеуговорасапољо
привредницима којима су
одобрена средства по кон
курсу за инвестиције у
физичкуимовину.
Ивана Пејовић Шеврт,

директорица АРРИ, потвр
дила је да ће потписивање
уговора, због тренутнеепи
демиолошке ситуације, ове
годинебићеорганизованоу
просторијамаАРРИ.
– Пољопривредници ће

долазитиунашепросторије
инатајначинћемообавити
потписивање уговора.
Морам напоменути, без
обзиранатренутнуситуаци
ју, аграрни буџет остаје у
истом износу и извршили
смо измену овогодишњег
програма Агенције, за коју
смо претходно добили
сагласност ресорног мини
старства – каже Пејовић
Шеврт и додаје да су те
изменеутврђененапослед
њој седници Општинског
већа одржаној у петак, 2.
октобра.
– Добили смо сагласност

да средства која су остала
неутрошена на појединим
позицијама искористимо за

исплату подстицаја и оним
пољопривредницимакојису
конкурисали,азакојенисмо
претходно предвидели
средства – oбјашњава
директорицаАРРИ.
ПејовићШеврт је додала

даћесредствазакуповину
сеоскихкућадобитиукупно
седам брачних парова,
колико их је и конкурисало
овегодине.
– У наредних десет дана

очекујемодаћебитипотпи
сани уговори и са младим
брачнимпаровима.План је
дадокрајаовегодинењима
буду исплаћена средства и
дарешеједноодосновних,
егзистенцијалних питања –
нагласилајеПејовићШеврт.

М. Ђ.

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.

Ивана Пејовић Шеврт
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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.

ДОМ ЗДРА ВЉА БЕО ЧИН

Дони ра но 15 хиги јен ских паке та
Усклопу обележавања  Међународног дана старијих особа Црвени

крстБеочинаје1.октобраусарад
њисаопштинскимруководствомпосетио
Домздравља„ДушанСавићДода“итом
приликомуручио15хигијенскихпакета.
 Старење популације данас је један

однајвећихуспехачовечанстваали јеи
једаноднајвећихјавноздравственихиза
зова, посебно сада у периоду пандеми
јепаотудаиназивтемезаовогодишњу
кампању ,,Да ли је пандемија промени
ла поглед на старост и старење?”. Нас
посебнорадујештосеуовуакцијуукљу
чилалокалнасамоуправа.рекаојеДра
ган Бранковић, секретар Црвеног крста
Беочина, истичући од значаја присуство
председника Скупштине Немање Вили

ћа,његовог заменикаНемање Зарића и
чланице Општинског већа задужене за
здравствену заштиту, популационуполи
тику, родну равноправност и социјална
питањаСањеЈакоповић.
Сања Јакоповић истакла је важност

пружања здравствене заштите старијој
популацији.
 Међународни дан старијих особа

наглашава улогу здравствених радника,
посебномедицинскихсестараупружању
здравственезаштитестаријојпопулацији
ипозиванаподизањекапацитетакакоби
сеобезбедилабољаподршказдравстве
ном систему – истакла је Сања Јакопо
вић.
Подсећамо да Република Србија, са

просечном старошћу становника од 41,6

година ( попописуиз2011. године), јед
најеоднајстаријихземаљаусвету.Про
ценат особа преко 65 година ће износи
тинајмање22%до2030. године,што је
скоро један на четири становника. Ста
новништвоСрбије јесвестарије.Основ
на одлика староснополне структуре
становништва Републике Србије данас
је бројчана доминација мушкараца код
младог становништва, односно доми
нантност жена код средовечног и ста
рог становништва. „Најстарији” је регион
Јужне и ИсточнеСрбије, где је чак 25%
становништва старије од 60 година.Како
јенајављеноизбеочинскогЦрвеногкрста
у наредном периоду се могу очекивати
новеакције уз пунуподршкуопштинског
руководства.

Поста вљен апа рат за
мере ње ква ли те та вазду ха

Агенцијазазаштитуживотнесреди
непустилајеурадапаратзамерење
квалитетаваздуха,којисесаданалази
у гругуФабрикеводе.Какосенаводи
у саопштењу те установе, узоркивач
је намењен за праћење суспендова
нихчестицаPM10.Догађају супрису
ствовали представници Агенције за

заштиту животне средине, председ
ницаОпштинеБеочинМирјанаМале
шевић Милкић, председник Скупшти
неопштинеНемањаВилић,помоћник
председникаОпштинеМиладинТомић
и председник ОО СПС Беочин Саша
Радиновић.
Агенција је то учинила уз сарадњу

Општине Беочин, а на бројне захтеве
локалног становништва, као и број
них удружења за еколошке политике.
Постављање узоркивача је наставак
политикекакобисвакоместоуСрбији
добиломерачквалитетаваздуха,наво
дисеусаопштењуАгенцијезамерење
квалитетаваздуха.
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Пред сед ни ца Општи не Бео чин Мир ја на Мале ше вић Мил кић са сарадницима
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Завр шни рачун буџе та
Упетак, 2. октобра, у

салиКултурнообразов
ног центра, одржана је

седница Скупштине општине
Шид.Надневномредунашло
севишеод30тачакаокојима
су чланови локалног парла
ментарасправљали.Утврђен
јеПредлогодлукеозавршном
рачуну буџета ОпштинеШид
за2019.годину,аизвестилац
јебилаЈадранкаНедић,руко
водилацОдељењазафинан
сијеОпштинскеуправеШид.
– На основу Закона о

буџетском систему Скупшти
на доноси овакву одлуку по
сумирању буџетске године.
Тајпериодјеод1.1.до31.12.
те буџетске године. За 2019.
годинуукупноостваренитеку
ћиприходи,примањаодпро
даје нефинансијске имовине
износи 1.062.989.000 дина
ра, текући расходи и издаци
износе1.082.249.000динара,
а разлика укупних прихода,
примањаиукупнихрасходаје
19.260.000динара–рекла је
ЈадранкаНедић.

После ове тачке следили
су извештаји о раду јавних
предузећаупрвихшестмесе
ци ове године и извештаји о
раду јавних установа за про
шлугодинуисвисуусвојени.
Самостални одборник Дра
гана Сантрач из Војвођанске
партијеимала јенизпримед
би на извештај о пословању
ЈКП „Јавна расвета, услуге
и одржавање“, који је под
нео директор Душан Ластић.
Једно од њених питања

односило се на нелогичност
приходаирасходаовогпред
узећа. Донета је и Одлука о
изменама и допунамаПлана
генералне и Плана детаљне
регулације централне зоне
Шида. Досадашња директор
ка Љубинка Пантић је име
нована за директора Музеја
наивне уметности „Илијанум“
занареднечетиригодине.
–ДанашњирадСкупштине

јебиоизузетан,одборницису
дошли у максималном броју.

Билајетоправадемократска
атмосфераукојојсвимогуда
искажусвојеставове.Желим
да таква атмосфера буде и
даљеидасесвапитањакоја
сеодносенаживотирадста
новника наше општине на
овакавначинразмотре.Дасе
донесуирешењаиодлуке,а
све у циљу бољег живота и
рада–позавршеткуседнице
рекаојепредседникСкупшти
неТихомирСтаменковић.
 Д. П.

Ром ко Папу га, Тихо мир Ста мен ко вић и Нико ли на Бибић

СПО МЕНОБЕ ЛЕЖ ЈЕ „СРЕМ СКИ ФРОНТ“

„Траговима маршала“
Као што је и било наја

вљено, у четвртак, 1.
октобра, на Спомен

обележју „Сремски фронт“
потписан је уговор о реали
зацији заједничког пројекта
„Траговима маршала“ изме
ђу Туристичке организације
Шид и туристичких агенција
изопштинаРепубликеСрби
је, Босне и Херцеговине и
ЦрнеГоре.Идејаједасекул
турноисторијски споменици
изДругогсветскогратапред
ставе новим нараштајима и
да их новим, савременијим
начинима покажу туристима
којисуихранијепосетили.
– Част нам је и задовољ

ствошто јеСпоменобележ
је„Сремскифронт“деопро
јекта „Траговима маршала“,
односно, културне руте која
обухвата значајнелокалите
те на територији Републике
Србије,БоснеиХерцеговине
иЦрнеГоре.Данасјепотпи
сан споразум између тури
стичкихагенцијакојимаћемо
наш заједнички регионал
ни производ пласирати на
тржиште. Пројекат је веома
битан за Туристичку органи
зацијуШидјернамдајеједну
додатну, позитивну енергију

задаљирадинаравно,због
овогпројектаочекујемовећи
број посетилацанаСпомен
обележју „Сремскифронт“ –
изјавилајеЗорицаГраховац
директорТОШа.
Овајпројекатћеобухвати

ти значајне споменике који
су посвећени учесницима
и жртвама Другог светског
рата, а налазе се на тери
торији Републике Србије,
БоснеиХерцеговинеиЦрне
Горе.
– „Траговима маршала“ је

један велики пројекат који
се организује од стране три

државе, међународног је
типаиверујемдаћепривући
великибројтуристанесамо
санашихпростора,негоииз
иностранства. Поред стра
них тржишта и туриста које
бисмо желели да привуче
мо овим пројектом, желе
ли бисмо да привучемо и
викенд туристе из наших
великих градова – рекао је
СтефанМомчиловићизЦен
тразаистраживањеистуди
јетуризма.
Овакви пројекти значајно

утичу и на развој туризма у
општини Шид што потврђу

је и заменик председника
ОпштинеШидЂорђеТомић.
–ОпштинаШидимабога

туисторију којаседиректно
наслања на пројекат „Траго
вима маршала“ тако да ће
овај, као и будуће пројекте,
Општина Шид увек подр
жавати. Имамо богат, како
историјски, тако и културни
садржај, који је недовољно
искоришћен,такодаћеТОШ
и Општина Шид наставити
заједничкимснагамадараз
вијајутуризамнанашимпро
сторима–рекаојеТомић.

Д. Попов

Зори ца Гра хо вацСте фан Мом чи ло вић и Ђор ђе Томић
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Моловин добио водовод

Моловин је село смештено у
северномделушидскеопштине
на крајњимобронцимаФрушке

гореиунепосреднојблизиниРепубли
кеХрватске.Налазисенанадморској
висиниод202,9метараиуселуимају
четири улице. Поседује велико богат
ство ушумама и пашњацима, али до
данас није имао водоводну мрежу.
Последњидансептембра,2020.године
биће уписан златнимсловима у исто
ријуовогасела.Изузетнимзалагањем
челника Општине Шид, Покрајинског
секретаријатазапољопривреду,водо
привреду и шумарство и Покрајинске
владе, мештани Моловина су добили
водоводнумрежу.ПредседникОпшти
неШидЗоранСеменовићи покрајин
ски секретар за пољопривреду, водо
привредуишумарствоВукРадојевић,
свечано су пустили у рад водовод.
Обиласкомцрпнестаницеисимболич

нимиспијањемводесачесмеуцентру
села,озваничен јепочетакрадаводо
вода.
– Почетком априла, Покрајин

ски секретаријат за пољопривреду и
Општина Шид потписали су уговор о
заједничком финансирању пројекта
водоснабдевањаМоловина.Великоми
језадовољствоштосмоданасуМоло
винудазваничнопустимоурадводо
вод.Овајпројекатјеодвеликогзнача
ја,имајућиувидудасмоупретходне
четири године урадили велики посао
натериторијиoпштинеШид.Вредност
овогобјектаје33милионадинара,од
чегајеПокрајинскисекретаријатиздво
јио20милионадинара,аОпштинаШид
13милионадинара.Изграђенајенова
црпна станица и водоводна мрежа у
дужиниод3.000метара,аизграђенје
и нови резервоар за воду запремине
одоко150метаракубних,којиможеда

снабдеваМоловиниПрихватницентар
„Принциповац“.Реализовалисмонеко
ликопројекатакада јеупитањуводо
снабдевање у селимаБикићДо,При
вина Главa, Љуба, Моловин. Укупна
вредност ових инвестиција је око 110
милионадинара–изјавиојепокрајин
ски секретар за пољопривреду, водо
привреду и шумарство Вук Радојевић
предмештанимаМоловинаибројним
новинарскимекипама.
Председник Општине Шид Зоран

Семеновић изразио је захвалност
Покрајинској влади у име мештана
Моловинаисвихграђанаопштине.
– Покрајински секретар Вук Радо

јевић је у последњих неколико годи
насагледаонашепотребеиуздобре
пројектереализованајеизградњасвих
водоводаушидскојопштини,којихдо
саданијебило.Удогледновреме,раз
говараћемо о побољшању квалитета
живота што се тиче водоснабдевања
Шида и свих места која се налазе у
нашојопштиникојасувезаназаград
скиводовод–рекаојеЗоранСемено
вић.
Капацитет нове црпне станице у

Моловину износи седам литара у
секунди,штоћеомогућитидоброснаб
девањеводом.
– Почећемо са прикључцима већ

следећенедеље,акожели,можедасе
пријави ове недеље.Наравно, све ће
томоћидасеплатиинарате–истакао
је директор Јавног комуналног преду
зећа„Водовод“АлександарЈовановић.
Извођачрадоваводоводнемрежеи

црпне станице у Моловину је фирма
„BulevarCoop“изНовогСада.

Д. П.

Зоран Семе но вић, Вук Радо је вић и Алек сан дар Јова но вић

Црп на ста ни ца у Моло ви ну

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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Уста но ве на дневном реду
Извештаји о раду за протеклу и

плановирадазаовугодинуЦен
тра за социјални рад, Српске

читаоницеиДУ„Дечијарадост“усвоје
нисуједногласнонаседнициСОИриг
којајеодржана5.октобра.Наовојсед
ницисуразрешенистарииименовани
нови чланови надзорних и управних
одбора установа и јавних предузећа
чији је оснивач иришка општина, као
ишколскиодборниосновнихисредње
школе„БориславМихајловићМихиз“.
Сви извештаји о раду поменутих

установаиплановирадатребалоједа
сеусвојејошумартуиаприлу,алије
светоодложенозбогпандемијекоро
на вируса, а потом су у јуну били и
избори.
– Сада смо све то завршили и у

наредномпериодуидемонаоночиме
секонкретнобавиСО,мислимдаћемо
већдокрајаовогмесецаићисареба
лансомбуџетаисвеоноштотребада
одрадимодо краја године, ашто је у
заостатку због актуелне ситуације. У
месецданасмоодржалипетседница,
убрзанорадимоданадокнадимозао
статак–рекаојепредседникСОИриг
СтеванКазимировић.
Наовојседницијеразрешенив.д.

директор Агенције за рурални развој
збогистекамандата,алинијеимено
ванновив.д.директор,већједонета
одлукаоизменамаодлуке ооснива
њу друштва са ограниченом одговор
ношћууделукојисетичеусловаизбо

раиименовањедиректора.Тајдеоће
битиусклађенсаодредбамаЗаконао
јавнимпредузећимауделу којеутвр
ђујукритеријумезаизбордиректора.
–Директорујеистекаомандатупра

во на данашњи дан, морали смо га
разрешити. Што се тиче саме Аген
цијезаруралниразвој,оснивачјеСО
Ириг,аоснивачкиакт једонешен још
2009.године.Кадасмовиделитаакта,
установили смо да нису усаглашена
сановимзаконимакојисудонешени.
Затомењамоовајдеооименовањувд,
рокје30дана,аондаћеновивдкоји
будеименован,моратидокрајагоди
недаусагласисваактаАРРсановим

законским одредбама. Тек онда, нај
вероватнијепочеткомследеће године
ћеморасписатиконкурсзадиректора
Агенције–појасниојеКазимировић.
Док се не изабере в. д. директор,

Агенцијом управља оснивач, осносно
СОИриг.
Наовојседници једонетаиодлука

о утврђивању закупнине за послов
ни простор у јавној својини, а како је
образложила Смиља Јоцић,  измена
сеодносиназазакуппословногпро
сторавећегод30квадратнихметара,
гдесезакупнинаумањујеза30проце
ната.

С. Џаку ла 

Сте ван Кази ми ро вић Сми ља Јоцић

„Шта нам тешко да почи сти мо“
Општина Пећинци је 26. септем

брабилаједнаоддесетизабра
них локација у целој Србији на

којима јеодржанавеликаволонтерска
акција „Штанамтешкодапочистимо“,
којајезациљималасанирањепосле
дицабацањаотпадаканаконтуристич
ке сезоне такозваног „COVID туризма“
проузрокованогепидемиолошкомситу
ацијом.АкцијусуорганизовалиМлади

истраживачиСрбије у оквиру пројекта
„Младисузакон“којифинансираМини
старствоомладинеиспорта.
Акцијајеокупилаоко150волонтера,

надесетлокацијауСрбији,ауложено
јеоко1.000волонтерскихсатирада.У
општиниПећинци акција је одржана у
Купинову,гдесу15волонтераочистили
простородетнокуће„Путник“доприо
баљаканалаВокиалтернативнипри

лазсредњовековнојтврђави„Купиник“.
Суорганизатор акције на локалу је

Удружење „Зелени поглед“ из Купино
ва, а како нам је рекао председник
Удружења Перица Одобашић, на овај
начинсеподиженивосвестикодлокал
ног становништва о значају очувања
животнесредине.
– Значајну подршку добили смо од

ШумскеуправеКупиновочијизапосле
ни су дан раније окрчили инвазивно
растиње на простору предвиђеном за
реализовање акције, чиме су нам у
великој мери олакшали рад. Све то
показује да код мештана Купинова
сазревасвестотомеколикојезначајно
дасеочуваприродноикултурноисто
ријско богатство које овде имамо. Ми
смоиранијеорганизовалибројнеакци
јечишћењаитакоћебитииубудућно
сти–поручиојеОдобашићинагласио
да се оваквим акцијама промовише
локалниактивизамиукључењелокал
незаједнице.
ЗапослениуТуристичкојорганизаци

ји општине Пећинци су учешћем у
акцијисимболичнообележилиСветски
дантуризма,27.септембар.Учесници акције „Шта нам тешко да почистимо“



157. OKTOBAR 2020.             M NOVINE

ИРИГ

Уређење атарских путева
У иришкој општини су приведени

крају радови на уређењу атарских
путеваитопреуговоромпредвиђеног
рока. Реч је о атарским путевима на
двекатастарскепарцелеупотезуКај
новац,ањиховадужинаје3.150мета
ра.
Укупна вредност радова је нешто

преко23,3милионадинара.Средства
суобезбедилиПокрајинскисекретари
јатзапољопривреду,водопривредуи
шумарствоувисиниод13,6милиона,
док јеучешћеиришкеОпштинебило
9,7милионадинара.
Радовисупочели28.августаитра

јали су до 25. септембра, а извођач
радовајебио„Екстрааутотранспорт“
д.о.о.изВрбаса. С. Џ.

Уређење атарских путева у иришкој општини

Уакцију„#Штанамтешкодаочисти
мо“ која је реализована на десет
места у Србији, 26. септембра,

укључили су се и волонтери који су
чистили Павловачко или језеро Кудош,
какогајошназивају.
Волонтери су томприликомприкупи

ли веће количине смећа, пластичне и
стакленебоце,пластичне кесеиразни
други отпад, међу којима је и онај који
остављајупецароши.
–Сведоцисмокакосусесрпскитури

сти понашали широм земље. Ми смо
веома задовољни што се акцијама
широмземље,паиовде,одазваодово
љанбројволонтера,алијенашажеља
да за оваквим акцијама никад не буде
потребе.Овојеапелсвимпосетиоцима
да, било где да бораве, развију своју

свест, да свој отпад носе са собом до
првогконтејнераиданечекајуданеко
чисти за њима – рекао је координатор
акцијенајезеруКудошСтефанЛазаре
вић.
Ондодаједарибочуваринаовомјезе

ру чисте обалу једном недељно, што
није њихова обавеза, него само добра
воља.Такође,учишћењујезераиобала
укључујусеипојединириболовци,каои
Мијат Спасојевић, управник Павловач
когјезера.
Дакле, сами посетиоци су ти који би

требало да буду одговорни према око
лини у коју долазе. Нико за њима не
треба да чисти, већ треба то сами да
ураде.
Павловачко језеро, надомак Руме и

Ирига, ове године је, због коронавиру

са, имало велики број посетилаца који
сумоглидауживајуупливањуипеца
њу.Но, повећанброј туристаи посети
лаца је резултирао и великом количи
номсмећа, одчега једео завршиои у
самомјезеру,тетакопредстављапотен
цијалнуопасностзаживисветуњему.
Овавеликаволонтерскаакција„#Шта

намтешкодаочистимо“јереализована
усклопупројекта„Националнипрограм
волонтирањамладих–Младисузакон
2020“којиреализујуМладиистраживачи
Србије,узбројнепартнереизвишегра
довауСрбији,ПокретагоранаВојводи
не и финансијску подршку Министар
ства омладине и спорта. Акцији су се
придружили и удружења „Инжењери
заштите животне средине“, „Ириг мој
град“иЈП„Комуналац“Ириг. С. Џ.

Волонтери чистили
обалу и језеро

ПАВЛОВАЧКО ЈЕЗЕРО

Акција чишћења Павловачког језера   (фото: ФБ „Ириг мој град“) 

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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УОЧИ ГРЕЈ НЕ СЕЗО НЕ

При пре ме по пла ну

Припреме за грејну сезону теку
по плану, тако да ће нову греј
нусезону,којазваничнопочиње

15. октобра, ЈП „Стамбено“ дочекати
спремно. Како сазнајемо од директо
ра Бранислава Петровића, у насељу
Тивол које од ове грејне сезоне греје
потпуноновакотларницанагас,завр
шене су и хладнеи топлепробе, а у
осталимстамбенимобјектима који су
усистемудаљинскоггрејања,утокусу
хладнепробе.
Велик број екипа, ангажован је на

радовимауновојкотларницинагасу
насељуСолидарност,ублизиниДома
здравља. Ови радови су при крају,
тако да ће и ова котларница бити у
функцији.
– Мазута имамо за почетак грејне

сезоне, остале су одређене количине
од прошле године, а крајем месеца
ћеморасписатијавнунабавкузанове
количине овог енергента – кажеБра
ниславПетровић.

НачелникОпштинскеуправеДушан
Љубишић јенеколико годинаначелу
радногтелакојесебавифункциониса
њемЈП„Стамбено“,алиианализама
какошто више унапредити даљинско
грејањеуградуусмислуефикасности
иквалитета.
– У нову грејну сезону улазимо са

двеновекотларницена гас,штозна
чи да две трећине мазута, као енер
гента,избацујемоизупотребе.Остају
намдвекотларниценамазут,котлар
ницаЦентариједнамањакодпијаце.
Постојипројектнотехничкадокумента
цијазаизрадујошједнекотларницена
гасуцентру,алићемосетимебавити
следеће године – кажеДушанЉуби
шић.
Подсећамо,овораднотело једало

предлог да се, у циљу побољшања
грејањаибољегпословањаЈП„Стам
бено“изградетригаснекотларнице,а
двесувећурађенеитопоодређеним
приоритетима. С. Џаку ла

Душан Љуби шић Бра ни слав Петро вић

УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“ РУМА

Нови тер ми ни
У оквиру припрема за реализацију

новихосновапредшколскогваспитања
и образовања које је донело ресорно
министарство, у УПВО „Полетарац“
Румамењајусетерминиукојимароди
тељи могу да доведу своју децу у
вртићe.
Наиме, родитељи децу доводе у

вртићупериодуод5часоваи30мину
тадо7часоваи45минута,алиродите
љикојирадепоподнеилижеледадуже
буду са децом, имају могућност да их
доведуувртићикасније,утерминуод
9до10часоваи30минута.
–Какобибиловременазадезинфек

цију, овај термин за каснији долазак

децеједефинисандабуденакондоруч
каувртићу,адецадоручкујуупериоду
од8до9часова.Родитељимаобавезу
дакаснијидолазакдететанајавиваспи
тачима–кажеРадославМашић,дирек
торУПВО„Полетарац“. С. Џ.

Радо слав Машић

ИНЂИЈА

Завр шен јав ни увид 
за „Тојо тајерс“
Завршенјејавниувидустудијупро

ценеутицајанаживотнусрединурада
будућефабрике запроизводњуауто
мобилскихгумајапанскогинвеститора
„Тојотајерс“уИнђији.Какојеистакао
напоследњемсастанкуСистема48у
Инђији председник Општине Влади
мирГак,грађанисуималиприликуда
сеупретходних30дананазваничној
web презентацији те локалне самоу
правеупознајусасвимдетаљимасту
дије и да поставе питања, сугеришу
илиоставеприговор.
–Ниједанприговор,ниједнопитање

утомпериодунисмодобилииштоје
најбитније, сваки грађанин се могао
уверитидасерадионајсавременијој
технологијинасвету,теданеманијед
ног разлога да дође до загађења
животнесредине–рекаојеВладимир
Гак, председник Општине Инђија и
додао да ће јапански инвеститор у
наредних неколико дана добити гра
ђевинску дозволу која је корак ка
почетку изградње самог објекта у
североисточнојраднојзони.

Нова ули ца
у цен тру гра да

Почелисурадовинаизградњинове
улице уИнђији. Поменута саобраћај
ница привремено је добила назив
„Нова2“аналазисеизамаркетаДИС,
уцентруграда.Премапројектнотех
ничкој документацији радови ће се
вршити у две фазе и подразумевају
асфалтирање 150 метара улице,
изградњу јавне расвете и атмосфер
ске канализације. Важност изградње
овеулицеогледасе,измеђуосталог,у
лакшем и безбеднијем приступу сао
браћајницама будућим станарима у
новоизграђеној стамбеној згради.
Такође, станари у „Ламели“ добиће
новепаркингпросторезачијуизград
њусуобезбеђенасредствазаизраду
пројектнотехничке документације.
Вредност инвестиције која сефинан
сираизопштинскогбуџетаизноси5,5
милиона динара без пдва, а рок за
завршетакрадоваје45дана.

М.Ђ.

Изград ња нове ули це
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ЈП „ВОДОВОД“ РУМА

Пуштен у рад нови бунар код Јарка
НовибунарБ–10,налокацији

изворишта „Сава I“ код Јарка,
пуштен је у рад 17. септембра.
Овајновибунаримакапацитетод
32литреводеусекунди,арадови
на његовом опремању и повези
вањусуреализованитокомавгу
стаиделасептембра.
У протекле три године ово је

други новоизграђени бунар на
изворишту „Сава I“, а отворен је
збогповећанихпотребастановни
штваипривредеурумскојопшти
низаздравомпијаћомводом,али
и због знатне смањености изда
шностипостојећихбунара.

С. Џ.
Нови бунар код Јарка

РУМА И ИРИГ: ПОЧЕЛО ВАКЦИНИСАњЕ ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА

Број вакцина исти као лане

Како је и најављивано, редовно
годишње вакцинисање против
сезонскоггрипапочелоје1.окто

бра,апретога,вакцинесудистрибуи
ранеусведомовездрављанатерито
ријиСрбије.Такојеиурумскојиири
шкојопштини,гдејебројиспоручених
вакцинаистикаоипрошлегодине.
РумскиДомздрављаједобио2.750

вакцина,аутојколичинијеи150које
су опредељене Геронтолошком цен
тру „Срем“. Те дозе су расподељене
како по службама у Дому здравља у
Руми,такоиусвесеоскеамбуланте.
Општамедицинаједобила700вак

цина, медицина рада 400, по десет
вакцинашколскиидечијидиспанзер,а
преосталоједистрибуираноу16сео

скихамбуланти.Тоје,какосазнајемо,
на основу исказаног интересовања
грађанадапримеовегодиневакцину
–недовољно.
Када је реч о иришкој општини, по

информацијама добијеним од дирек
тораДома здрављадрНебојшеАци
на, пристигло је 450 вакцина против
грипа, што је иста количина као и
лане.Међутим,заразликуодпрошле
године, ове је знатно више Ирижана
заинтересовано да прими вакцину.
Зато јебројдобијенихвакцина,мањи
уодносунатузаинтересованост,аза
сада нема информације да ли ће се
дистрибуиратиидодатнеколичине.
Вакцинација је ове године почела

раније него претходних, како би се

спречио „судар“ короне и грипа, а
обезбеђено јевишеодполамилиона
доза.Поредувезених,тујеидео„Тор
лакових“вакцина.УскладусаПравил
никомопрограмуобавезнеипрепору
чене имунизације становништва про
тиводређенихзаразнихболести,вак
цинација против грипа се спроводи и
препоручује хроничним болесницима,
лицимастаријимод65година,трудни
цама, али имедицинским радницима
и запосленима у установама за сме
штај старих лица. По процедури,
потребноједаселицепрвојависвом
изабраном лекару који ће обавити
преглед и одњега ће добити упут за
вакцинацију.
 С. Џаку ла

Дом здравља Рума

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума
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120 ПРЕД У ЗЕТ НИ КА ДОБИ ЛО ФИНАН СИЈ СКУ ПОДР ШКУ ЛОКАЛ НЕ САМО У ПРА ВЕ

Предузетницима бесповратно 
по 50.000 динара

Млади предузетник
Милан Грујић из Вој
кеједанјеод120пот

писника уговора о додели
бесповратних средстава од
стране Општине Стара
Пазовау2020.години.Груји
ћевафирмавећ три године
послујеупрехрамбеномсек
тору.
– Бавимо се конкретно

израдомугоститељскеопре
ме за ресторане, кафиће,
хотеле и израдом неких
линијазавеликеиндустрије
каоштосу„Нестле“,„Фроне
ри“... Овакав вид подршке
значи много малим преду
зетницима–истакаојемла
дивојачкипредузетник.
За ову годину Општина

Стара Пазова је издвојила
шест милиона динара бес
повратне помоћи предузет
ницима,милионвишенекоу

2019. што је само један од
видова подршке локалној
привреди, која је једна од
најуспешнијихуземљи.
– Помоћ јесте скромна,

али је значајна, људи су
задовољни.Најзначајнијеод
свега јесте пажња и брига
Општине–казаојепредсед

ник Општине Стара Пазова
ЂорђеРадиновић.
– Деведесетих година,

када смо имали велике
системе који су пропадали,
великибројљудиостајао је
без посла, хиљаде њих.
Данассунамовемалепоро
дичнезанатскерадњенајва

жније, у њима људи поро
дично раде и живе од свог
посла–додаојеРадиновић
и најавио помоћ у наредној
години за још више преду
зетника.
Бесповратна средства су

одобрена привредним
субјектима у једнократном
износуод50хиљададинара
и додељена за субвенцио
нисање трошкова набавке
новеилиполовнеопремеи
машина, делова машина
или специјализованих ала
та,каоирепроматеријалаи
сировина.
ОпштинаСтараПазова је

финансијски стабилна сре
дина и пратећи политику
незадуживања и у години
пандемијеуспевадаизађеу
сусрет потребама привред
никаипредузетника.

Дани је ла Гор чић 

Ђор ђе Ради но вић

Почела вакцинација
У Дом здравља „Др Јован

ЈовановићЗмај“уСтаројПазо
вистиглоје2.500дозавакцина
противсезонскоггрипа,којесу
распоређене по свим местима
старопазовачке општине. У
питању су четворовалентне
вакцинепроизведене у „Торла
ку“. Вакцинација је почела
првог октобра, а приоритет
имају хронични пацијенти,
здравствени радници, деца,

чијиродитељиизразетужељу
и особе старије од 65 година,
које се и најчешће вакцинишу.
Заинтересовани пацијенти
морају најпре да се јаве свом
изабраном лекару. Вакцина је
бесплатна. У старопазовачки
Домздрављајеовегодинести
гло хиљаду доза више него
прошлегодине,ауколикобуде
потребе, могуће је добити
додатнедозе. З. К.
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Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“ 
суфинансира Општина Стара Пазова

Превентивном и едука
тивном акцијом мерења
шећераукрвиикрвногпри
тиска,Црвеникрстопштине
СтараПазоваусарадњиса
Домом здравља „Др Јован
ЈовановићЗмај“учетвртак,
1. октобра, обележио је
Светскидансрца.Првобит
но је акција планирана за
29.септембар,алијепоме
рена због неповољних вре

менских услова. Одзив је
био велики. Организатори
сузадовољниакцијом,јерје
учешћеузело80Старопазо
вачана,којисупоредмере
њакрвногпритискаинивоа
шећераукрвидобилисаве
те како да спрече настанак
озбиљних здравствених
проблема кроз физичку
активностиздравуисхрану.

Д. Г.

Похвалнице за волон те ре

У 2020. години, Међуна
родниданстаријихобележа
васепо30.пут.Онопочему
се овогодишње обележава
ње разликује од претходних
јесте пандемија изазвана
коронавирусом, која је нај
старијим суграђанима изме
нила свакодневни животни
ритам. Волонтери Црвеног
крста општине Стара Пазо
ва,ЈеленаКовачевићиИван
Лозић, кажу да се солидар
ностопетпоказалакаодра
гоцен ресурс током ванред
ногстања.Поредњихдвоје,

још шест волонтера је због
своје енергије, поклоњеног
знањаислободногвремена
добило похвалнице.Они ће
каоволонтериЦрвеногкрста
и Канцеларије за младе
општине Стара Пазова
наставити са својим волон
терским радом. Волонтери
мајенадодели,уприличеној
1. октобра, у просторијама
општинске организације
Црвеног крста, захвалила
Бранка Пантелић, стручни
сарадниковеорганизације.

Д. Г. 

,,ДАЈ ПЕДА ЛУ РАКУ”

Пре вен ци ја
је нај ва жни ја

Манифестација ,,Дај
педалу раку” одр
жана је 3. октобра

и има за циљ да скрене
пажњунаважностпревен
цијекарциномадојке.Овај
догађај се већ други пут
одржавауСремскојМитро
вици,аучесницисусимбо
личномвожњомодцентра
града доСаве,желели да
укажудајепревенцијакод
карциномадојкенајважни
ја.НачелникГрадскеупра

ве за здравствену и соци
јалну заштиту Војислав
Мирнић навео је да су се
акцијиприкључилииорга
низацијецивилногсектора,
деца и многобројни сугра
ђани.
Ова манифестација

се одржава у 29 градова
широм Србије, а одржава
се ове године и у Слове
нији и добила је такорећи
међународни карактер.
Пандемија коронавируса
је спречила редовно одр
жавање превентивих пре

гледа,којисувеомаважни
у раном откривању карци
нома,алисенадамодаће
сеситуацијанормализова
ти како би се ти прегледи
могли редовно одржавати,
рекаојеМирнић.
Милкица Кајтез, глав

насестраОпштеболнице,
истакла је да та устано
ва ради на превентиви и
дијагностици карцинома
дојке.
Обављају се превенти

випрегледикојисесастоје
од мамографије и ултра
звучног прегледа дојки.
Али, ове године због епи
демијекоронавируса,тоје
стављенотакорећинапау
зу, јер тренутни услови то
не дозвољавају. Без обзи
ра, лече се приоритетних
пацијенати и пацијенте за
које се код којих се након
прегледакодлекараопште
праксесумњадаимајукар
цином, рекла је Милкица
Кајтез. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Војислав Мирнић Милкица Кајтез

Пре вен тив ни прегледи
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Радионица
за основце
Основци са територије пећиначке

општинеодовенедељесууприлицидау
КултурномцентруПећинципохађајуШко
луцртањаи креативну радионицу.Од6.
октобра, два пута недељено од 19.00
часова до 21.00 час, деца основношкол
ског узраста ће моћи да се упознају са
цртачким,сликарскимивајарскимтехни
кама,алиидабудуподстакнутинакреа
тивносткрозразличитеактивности.Мате
ријалзарадјеобезбеђен,аначасовима
ћебитиобрађенеразнетехникесликања,
као што су мозаик, витраж, сликање на
свили, колаж, ткање, оригами, линорез,
гваш,акварелимногедруге.
Школу цртања и креативну радионицу

водистуденткињасликарстванаФакулте
ту савремених уметности у Београду и
техничар дизајна текстила Ивана Петко
вићизПећинаца,авишеинформацијао
школииуписумогуседобитипутемкон
такт телефона Културног центра
022/2436–237 или Иване Петковић
062/966–2378.

Купин ке на мани фе ста ци ји
„Ђурин етно дан“
Укући Ђуре Јакшића,уКрагујевцу,26.сеп

тембра, одржана је
манифестација „Ђурин
етно дан“, која је окупила
петудружења,међукојима
и Удружење жена „Мајка
Ангелина“изКупинова.
КаконамјереклаВесна

Раданов, председница
купинскогудружења,мани
фестацијаимазациљ,пре
свега, да прикаже богат
ство нашег народног
наслеђа.
–Домаћинисусепотру

дили да организују прави
етноданукућиЂуреЈак
шића,иако језбогтренут
не епидемиолошке ситуа
ције и мера заштите број
излагача био смањен.
Наравно, наше удружење
је у срцу Шумадије поно

сно представило општину
Пећинци, путем везених и
хекланих радова, сремач
кихспецијалитета,каошто
су колачи са вишњама и
џемом, бресквице, штру
дле са маком и орасима,
али и резанци са маком,
орасима и сиром. Поред
тогаштосмопредставиле
нашу традицију, искори
стиле смо прилику и да
домаћине и посетиоце
упознамо и са природним
лепотаманашеопштинеи
туристичким потенцијали
ма – рекла је Раданов и
додала да је организатор
свим учесницима уручио
захвалнице за допринос
очувањународнетрадици
јеикултурестваралаштва
каоињиховојафирмацији
ујавности.

Сремачки колачи
за Новосађане
Манифестација „Хеј

Салаши2020“,којајеу
склопуОрганскеулице
одржана 25. септем
брауНовомСаду,оку
пила је индивидуалне
произвођаче органске
и неорганске хране и
удружења,међукојима
и Удружење жена
„Сремица“ из Пећина
ца.
По речима Маре

Миловановић, пред
седнице пећиначког
удружења,првипутсу
учествовале на овој
манифестацији, а
посетиоцима су се
представиле низом
препознатљивих руко
творина. У понуди су
имале и укусне сре
мачкеколаче.
–Збогтренутнеепи

демиолошке ситуације изазване коро
навирусом, нисмо организовале нити
посећивале манифестације, него смо,
свака код своје куће, наставиле са
радом.Такосмо,поредручнихрадова,
шилеизаштитнемаскекојесмопокло
ниле нашим суграђанима слабијег
материјалног стања. Искрено су нам
недостајала дружења и манифестаци
је, па смо се радо одазвале позиву
Удружења „Живот као инспирација“ и

узеле учешће на манифестацији „Хеј
Салаши 2020“. Новосађанима смо на
достојанствен начин представиле
општину Пећинци. Драго ми је да су
наши ручни радови, али и старински
колачи, које месимо са посебном
пажњомивеликомљубављу,башкако
су некада радиле наше маме и баке,
привуклипажњупосетилаца–изјавила
јеМиловановић.

(Фото: Ради вој Хаџић)

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“ суфинансира Општина Пећинци
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СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

Сабор библи о те ка ра Сре ма
СаборбиблиотекараСрема, 57. по

реду, одржан је традиционално у
СрпскојчитаонициуИригу,2.окто

бра,узмањибројучесника,збогпошто
вањапревентивнихмеразбогепидемије
коронавируса.
О Срему као књижевној раскрсници

је говорио песник ТодорБјелкић, док је
БраниславаТанасић,председницаОрга
низационогодбора57.Сабора,уоквиру
издавачке делатности инђијске Библио
текеутекућојгодини,представилакњи
гупоезије„СачуваноЉ“ауторкеМиреле
Јаковљевић.СлавицаВарничићјепред
ставила књигу „Историја српског наро
да“СимеонаПишчевића,док јеРужица
Станковић, председница Подружнице
библиотекараСрема, говорилаоГлиго
ријуВозаревићуиДоситејуОбрадовићу.
Миодраг Бебић, заменик председни

каОпштине,уимелокалнесамоуправе,
поздравиојеучеснике57.Саборабибли
отекараСремаипожелоим јеуспешан
рад. Ружица Станковић, председница
Подружнице, изразила је задовољство
штосеовајСабородржава.
–МибиблиотекариСремаимамоовај

Сабор у Иригу и то сматрамо неком
својом занатском славом. Сви ми неко
библиотечко време меримо по Сабору,
да ли се нешто десило пре или после
њега.Тонамјевремерезервисаносамо
заИригиСаборбиблиотекаракојирадо
очекујемо–реклајеРужицаСтанковић.
Онајеуказаланатодајетоприлика

дасебиблиотекариокупе,упознајунове
колеге,астареиспратеупензију,каошто
јеовегодинеслучајсадиректоромрум
скеБиблиотекеЖељкомСтојановићем.

Вера Новковић, директорка Српске
читаоницеуИригу,кажедаједоброшто
сеСабородржаваида,од1962.године,
само једномнијеодржанитозбогбом
бардовања.

– Било ми је драго када сам позва
ла све сараднике, директоре сремских
библиотекаинапитањедалићемода
сеорганизујемо,одговорјебиобезраз
мишљања – да. Овог пута Сабор се
одржава у много скромнијим условима,
сопственимснагама.Сремскибиблиоте
карисуосмислилипрограм,теме,нисмо
звали госте нити предаваче, све ради
мосами,поштујућимеребезбедности–

истаклајеВераНовковић.
Ово је прво дешавање, после крсне

славе Српске читаонице, Светог Три
фуна,сапубликом.Одмајабиблиотеке
поново раде са читаоцима, али култур
них дешавања у њиховим просторима
нијебило.
Жељко Стојановић, бивши директор

Градске библиотеке „Атанасије Стојко
вић“ у Руми, истакао је да му је драго
штосугасеколеге,сакојимаје15годи
научествоваоиуприпремиовогСабора
библиотекараСрема,сетилеидодао је
даћеиубудућедолазитинаСабор.

С. Џаку ла

Ружи ца Стан ко вић, Бра ни сла ва Тана сић и Вера Нов ко вић

РУМА

„Ђура Даничић“ Жељку Стојановићу
Жељко Стојановић,

доскорашњи дирек
тор Градске библио

теке „Атанасије Стојковић“ у
Руми, добитник је награде
„ЂураДаничић“за2019.годи
ну.Стојановићјенаградупри
мио1.октобрауБиблиотеци
„Бора Станковић“ у Врању, у
оквиру14.годишњегстручно
научног скупа Заједнице
матичнихбиблиотека„Библи
онет2020.“.
Ова престижна награда се

додељујепојединцимазауку
пандоприносразвојубиблио
течкоинформационе делат
ности и културе уРепублици
Србији, а реч је о годишњој
награди Заједнице матичних
библиотека Србије. Награда
је први пут додељена 2009.
године, а носи име Ђуре
Даничића, познатог српског
писца, филолога, преводио
ца, културног радника и

управника Народне библио
текеСрбије.Некиодкритери
јума по којима се додељује /
речјеодвенаградепоједин
цима/ су запажени резултати
у домену преводилаштва,

науке, уметности и културе у
целини,каоинаучнииструч
ни радови и њихове научне,
уметничке, културне и про
светне вредности, те број
реализованих пројеката у

библиотечкоинформационој
делатности,раднаунапређи
вању библиотечкоинформа
ционе делатности, односно
културне делатности, као и
залагање за технолошке,
организационеидругеинова
цијеубиблиотечкоинформа
циону делатност и културу у
целини.
НаградејеЖељкуСтојано

вићу и мр Снежани Ненезић
изКрушевцауручиоуправник
Народне библиотеке Србије
Ласло Блашковић. Доскора
шњидиректорГрадскебибли
отеке Жељко Стојановић је
таконанајбољимогућиначин
завршио своју професионал
ну делатност, у друштву
добитника награде „Ђура
Даничић“ као што су Миро
Вуксановић,ЈасминаНинков,
Мирко Демић, Драган Којић,
МилорадВучковић.
 С. Џ.

Уручење награде Жељку Стојановићу
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ИВИЦa КОВА ЧИЋ ШТИ ФЛА

Tреба бити испред да би водио
Оуметничкој појави

ИвицеКовачићаШти
флеможесе говори

ти са више аспеката, он је
већвишеодчетиридецени
јеуспешансликар,ликовни
педагог, али и оснивач
ликовнешколе,којајеизне
дрила многе академске
уметнике. Сведочанство о
томе налазимо у великом
бројуизложбикојејеоства
рио широм земље, али и
ученикакојиданасуспешно
граде каријере по свету.
Прихватио је изазов који је
стављенпредњегаиосно
вао, током седамдесетих,
првуприватнуликовнушко
лууВојводини,подназивом
Ликовни студио „Штифла“.
Напитањедали јекласич
на слика у опасности од
нестајања, под утицајем
савремених медија, Шти
фла напомиње да се увек
држаомаксиме„живидаби
сликао,асликаjдабиизла
гао“,ипакнетребазанема
ритинидешавањаусавре
меном ликовном стварала
штву, јер како каже треба
бити„утоку“.

У ликов ни живот Срем
ске Митро ви це укљу чи ли 
сте се на изло жби „Митро
вач ке пер спек ти ве“ одр
жа ној у Гале ри ји Сре ма 
1972. годи не.
–Напредлогнеколицине

студентабеоградскеЛиков
не академије покренута је
иницијатива да се позову
млади ствараоци, који ће
без неке селекције изложи
тирадоверазличитихстил
ских опредељења, међу
којима се нашао Синиша
Пајић, Драган Вишекруна и
ПредрагЈолер,којисуујед
но чинили и окосницу
„Митровачких перспектива“.
Таизложбајебилапрекрет
ница у мом интересовању
засликарство,јерсамседо
тада бавио искључиво
музичким стваралаштвом и
свираоупопуларнимгрупа
ма.

Седам де се те су годи не 
кон цеп ту ал не умет но сти, 
ипак ваши поче ци су обо
је ни сна жном над ре а ли
стич ком цртом.
– Концепт потиче од ути

цаја мојих професора са

Више педагошке школе у
Београду, одсека сликар
ства Милуна Митровића и
СлободанаСотирова.Запа
женсам,већкаостудентна
изложби„Београдскеинспи
рације“, која је одржана
1975, чији селектор је био
Лазар Трифуновић, а исте
године ми је у новоотворе
нојГалерији„ЛазарВозаре
вић“ додељена откупна
награда за слику „Да,
живот“,којајебилапотврда
да сам на правом путу у
изградњи свог ликовног
рукописа.

Митро вач ка ликов на 
сце на тих годи на је више 
била накло ње на над ре а
ли стич кој умет нич кој 
потки, про из и шлој, пре 
све га из „Меди ја ле“.
– Уметничке тековине

„Медијале“ биле су засту
пљене у раду најмлађих,
тексвршенихсликара,тако
да се надреалистичи дух,

још дуги низ година проте
заокрозмитровачкосликар
ство. Тај утицај може се
донекле објаснити и чиње
ницомдаје„Медијала“била
покретач уметничких деша
вања свога времена, због
учесталих изложби њених
чланова.

 После успе шних поче
та ка, ипак мења те убр зо 
свој стил и укљу чу је те 
гео ме три ју.
–Неколицинанасмлађих

сликара, било је у прилици
да се још пре оснивања
Галерије„ЛазарВозаревић“
1973. упозна са стварала
штвом уметника, чија дела
ће бити окосница будуће
галерије залагањем пред
ставника града Љубе
Шимунђе и ликовног крити
чара Лазара Трифуновића.
Возаревићево сликарство,
посебно из кубистичког
периода, које смо до тада
могли да видимо само на

репродукцијама Пикаса и
Браканеминовнојеморало
утицатинанасмлађеумет
никекојисмобилиупроце
суформирања.Утомправ
цу требапосматратииуво
ђењегеометријеумојесли
карство,каонекаврстапро
чишћавања. Геометријом
самучвршћиваооношто је
наговештеноумомасоција
тивном експресионизму, а
тојеусловилоувођењечвр
сте кубистичке конструкци
је.

Какве импре си је на Вас 
оста вља Париз, свет ска 
пре сто ни ца кул ту ре и 
умет но сти у коме сте про
ве ли осам месе ци на сту
диј ском путо ва њу?
– Париз седамдесетих,

још увек представља пре
стоницу уметничких збива
њаусвету.Младуметнику
Паризуврлобрзосесуоча
ва са чињеницом да умет
ност не почиње од њега,
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нити се завршава са њим.
Сусретсапроверенимвред
ностима морао је оставити
позитиван траг, а париско
искуство, које сам поделио
сапријатељимаПеромДув
њаком, Емилијом Јанковић
иЂорђемМиражићемпомо
гло нам је да сазнања која
смотамостеклиприменимо
удаљемраду,свакоусвом
домену.

Упо ре до са бавље њем 

сли кар ством раз ви јао се 
и Ваш педа го шки допри
нос на пољу ликов них 
умет но сти. Један сте од 
рет ких умет ни ка који је 
успео да спо ји две димен
зи је бавље ња сли кар
ством, да сли ка, али и 
дру ге учи да сли ка ју.
– На предлог тадашњег

директора Галерије „Лазар
Возаревић“ Ђорђа Панића
основао сам прву приватну
ликовну школу за обучава
њебудућихуметникаразних
профилауВојводини,1975.
године. До тада, млади су
одлазили у Београд, у
Шуматовачку на припреме
за упис на академије, код
Сергеја Јовановића. Захва
љујући тој смелој одлуци,
данассампоносаннаосам
десет стваралаца који су у
мојој школи научили прве
кораке,акаснијезавршава
лиакадемијеуметностиили
архитектуре.Данассуурад
студија укључени и моји
синови којису, такође,про
фесионални уметници, који
ће наставити и убудуће
породичнутрадицију.

Као педа го шки рад ник 

сусре ће те се са иза зо ви ма 
новог вре ме на.
– Од данашњег младог

уметникасеочекујенесамо
да буде ликовно писмен,
већидакористиновемеди
јуме, а стваралаштво се
протеже на видео, перфор
манс, инсталацију, који су
много ближи савременом
конзументуодслике,скулп
туре или графике. Често
представници старије гене
рације заступају мишљење
да једошао крајштафелај
скојслици,да јесвеусред
сређено на нове ликовне
медије.Новиликовнисадр
жаји,чијијепромотерМари
на Абрамовић, имају своје
следбенике и поштоваоце,
али ће и даље, вековима
неговане традицијештафе
лајског сликарства упоредо
егзистирати.

Шта саве ту је те пола
зни ке, како данас у мору 
визу ел них садр жа ја про
на ћи свој пут?
–Младиполазеодпрак

се „види, тумачи, доживи“,
док класично тумачење
делаидеобрнутимсмером.
Због тога је данас много
тежерадитисадецом,која
сунавишемступњуинфор
мисаности не само из
ликовне,негоиопштекул
туре.Морашкаоучитељда
будеш испред ученика, да
би могао нешто да га нау
чиш, тако да и ја у овим
годинама, још увек учим и
трудимседабудем„утоку“.
То потврђују и резултати,
на које сам посебно поно
сан, а то је успех наших
полазника на студијама
уметности и архитектуре,
не само уСрбији, него и у
иностранству,анашихуче
ника има свуда, у Бечу,
Лондону, Будимпешти,
Минхену, Амстердаму,
Ослу, да набројим само
некаместагдеданасуспе
шноградесвојекаријере.

Пози тив не реак ци је и 
пре по знат „вој во ђан ски 
шти мунг“ пра ти ће Ваше 
изло жбе, у Лесков цу, Вра
њу и Пиро ту, које сте 
успе шно реа ли зо ва ли 
пре епи де ми је.
–Излагачкаделатност је

неопходназаједногствара
оца у доказивању свог
интегритета као уметника.
Имао сам среће да су ме
подржале институције кул
туре, током каријере, пре
свега, Галерија „Лазар
Возаревић“ са којом сам
обишаоготовоцелуземљу.
Крозмојеслике,безобзира
на тошто нису натуралног
карактера, осећа се дух
сремскеравницеитоплина
Фрушкогорјаштојепублика
са југалакомогладауочи.
Више од четири деценије
остао сам веран истражи
вању простора, који се
никаданеможеупотпуно
сти исцрпсти. Истражива
њапредела родног краја и
даљетрајуинаконпослед
ње ретроспективне изло
жбе, пре две године у
митровачкојгалеријивидим
дајејошмноготогаостало
недоречено у мом ствара
лаштву, да има места за
још неки допринос, то је
процес који се никада не
завршава.

Мари ја Вукај ло вић

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
ГРАДСРЕМСКАМИТРОВИЦА
ГРАДСКАУПРАВАЗАУРБАНИЗАМ
ПРОСТОРНОПЛАНИРАЊЕИИЗГРАДЊУОБЈЕКАТА
Број:350197/2020VI
Дана:05.10.2020.год.
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Градскауправазаурбанизам,просторнопланирање
иизградњуобјекатаГрадаСремскаМитровицаускла
дусачланом63.став2.Законаопланирањуиизград
њи („Службени гласник РС“, број 72/2009,
81/2009исправка, 64/2010УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013УС, 50/2013УС, 98/2013УС, 132/2014,
145/2014,83/2018,31/2019,37/2019др.закони9/2020),

ОГЛАШАВА
ЈАВ НИ ПОЗИВ ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УРБА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА
са архи тек тон скоурба ни стич ком раз ра дом 
лока ци је за изград њу фар ме за узгој сви ња
са пра те ћим садр жа ји ма на пар це ли број 30, 

к.о. Беше но во селоу Беше но ву.

1.НајавнупрезентацијуизлажесеУрбанистичкипро
јекатса архитектонскоурбанистичком  разрадом лока
ције за изградњу фарме за узгој свиња са пратећим
садржајимана парцели број 30,  к.о.Бешеново село у
Бешенову.Подносилац захтева за потврђивањеУрба
нистичкогпројектајеМилинковићАнђелаизРуме.
2.Позивајусесвазаинтересованаправнаифизичка

лицадаизвршеувидуУрбанистичкипројекат,каоида
у току трајања јавне презентације доставе своје при
медбеисугестијеуписаномобликуГрадскојуправиза
урбанизам,просторнопланирањеиизградњуобјеката
уСремскојМитровици,улицаСветогДимитријаброј
13.
3.ЛицеовлашћеноодстранеГрадскеуправезаурба

низам, просторно планирање и изградњу објеката за
давање обавештења о садржају јавне презентације је
дипл.инж.арх.ДраганБекавац.
4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће се

одржати у трајању од седам дана и то од 07.10. до
14.10.2020.годинесвакоградногданаувременуод700
до1400часова.Местоодржавањајавнепрезентацијеје
ухолуновезградеградскекућеГрадаСремскаМитови
ца,улицаСветогДимитријаброј13.
5.ПросторобухваћенУрбанистичкимпројектомчини

катастарскапарцелаброј30,к.о.Бешеновосело,потес
„Провалија“уБешенову.

НАЧЕЛНИК,
ВеснаВујановић,дипл.правник,
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РУМА: СЕМИ НАР „СИН ДИ КА ТИ И ПОЛИ ТИ КА“

Да ли и како ући у поли тич ку 
аре ну у бор би за пра ва рад ни ка

Ималиместазасинди
кате у политици и
какво би то учешће

било, да ли кроз подршку
некимпостојећимстранкама
илиоснивањемнове?Овоје
била тема семинара који је
29.и30.септембраодржан
у Руми. Тачније, да ли да
синдикат буде тамо где се
одлучује,пресвега,оправи
марадникаидаучествујеу
томе,илида „чекауходни
ку“докдругиотомераспра
вљајуидоносезаконе?
Овај семинар је део про

јекта који већ пет година
заредом реализује Савез
самосталнихсиндикатаГра
даНовогСадаиопштинаса
колегамаизшведскеВисоке
школе из Вискадалена, из
Гетеборга. Овај пројекат се
финансираподпокровитељ
ствомМеђународногцентра
„УлофПалме“.
Владимир Гвозденовић,

председник Савеза само
сталних синдиката Града
НовогСадаиопштина,каже
дасуупретходномпериоду
говорилинатемуангажова

њамладихижена,потомје
реализована едукација
везаназаколективнопрего
варање и сличне теме, а
садајенаредуодноссинди
кат–политика.
УШведскојјевећвишеод

седам деценија, са мањим
прекидима,навластиСоци
јалдемократска партија коју
јесиндикатиосновао.
–Њима је затонормално

да се синдикат политички
ангажује.Мисмо2010.годи

нерасправљалиотојтемии
озбиљносможелелидауђе
моуполитику,алитадашња
одлука је била да се не
бавимо политиком, да смо
ми интересна организација
која се бави претежно бор
бомзабољеусловерадаи
бољомзарадомнашихчла
нова–кажеГвозденовић.
Међутим, досадашња

дешавањасупоказаладасе
донетимзаконимаидесамо
насмањивањеправарадни

ка,пасуимишљењаподе
љена.Да ли би било боље
ућиупросторијугдеседоно
сезакони,или„чекатиуход
нику“ и добити неповољне
законе?
– Хтели смо да видимо

какво је мишљење наших
чланова који су у органима
синдиката. Овде су пред
ставнициВећасавезасамо
сталних синдиката Града
НовогСада,донећемоодре
ђенезакључкеипослатиих

Син ди кал ни семи нар у Бор ков цу

Дра го Тешић и Томи слав Ста јић Вла ди мир Гво зде но вић

Нема мо страх, ми има мо 350.000 чла но ва, па да види мо која смо ми то сна га и коли
ко се нама веру је. Види те и сами, сви зако ни о раду који се доно се иду на ште ту рад
ни ка, све су лоши ји и лоши ји, инсти ту ци је систе ма јако сла бо функ ци о ни шу, пре све
га мислим на инспек циј ске слу жбе и на суд ство. Ми мора мо да зашти ти мо инте ре се 
наших чла но ва на све могу ће начи не. Па тако не бих пре зао ни да се поли тич ки анга
жу јем, што се тиче таквог рада у син ди ка ту, исти че Драго Тешић
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нашим колегама који су у
Савезу самосталних синди
ката Србије. Ми смо једна
организација за респект,
Савезсамосталнихсиндика
таСрбије има 350.000 чла
новаитоби,наполитичком
терену,билавеликаснага–
сматраВладимирГвоздено
вић.
Овојебилапрелиминарна

расправа у коју се, онлајн,
укључио и Паули Куитунен,
који је говорио о шведском
моделу сарадње са поли
тичкимпартијамаиСДП.
– Желели смо да чујемо

искуства колегаизШведске
и како то код њих изгледа.
Желимодадамосвојдопри
нос,давидимодалинамје
тосадапаметночинитиили
није,далијевећтребалото
учинити – додаје Гвоздено
вић.
Тим поводом је 28. сеп

тембраодржаниокруглисто
у Новом Саду синдиката и
политичких партија, какоби
севиделогдесусиндикати
радници уњиховимпрогра
мима, као и каква би била
будућасарадња.
–Радницису,штосетиче

права,додирнулидно,више
немамогдеиуколиконаста
вимо са оваквим трендом,
ми ћемо врло брзо остати
безрадника.Аконевратимо
достојанство српском рад
никуиаконевратимозара
деодкојихсеможеживети
животом достојним човека.
Бојимседаћемонаставити
да идемо у Европску унију
тако што сваке године
60.000 наших људи постају
чланови ЕУ, одлазећи и
бежећиизСрбије и питање
јекоћеостатиовде–указу
јеГвозденовић.
ОндодаједајеуШведској

најнормалнија ствар да се
синдикатбавиполитиком,а
ињихов садашњипремијер
је своју политичку каријеру
започеоуправоусиндикати
ма.
Драго Тешић, председник

Савеза самосталних синди
ката Србије за општине
Рума, Ириг и Пећинци и
домаћин скупа, каже да је
његовличниставда јевре
медасесиндикатукључиу
политичкирад,алидасене
даје подршка ниједној пар
тији, већ да се делује само
крозсиндикат.
–Немамострах,миимамо

350.000 чланова, па да
видимокојасмомитоснага
и колико се нама верује.
Видитеисами,свизаконио

раду који се доносе иду на
штетурадника,свесулоши
ји и лошији, институције
система јако слабофункци
онишу,пресвегамислимна
инспекцијске службе и на
судство. Ми морамо да
заштитимо интересе наших
чланованасвемогућеначи
не.Патаконебихпрезаони
да се политички ангажујем,
што се тиче таквог рада у
синдикату–истичеТешић.
Синдикатморадасебори

идавратидостојанствосрп
скомраднику,одкојихмноги
живенарубуегзистенције.
– У Србији 350.000људи

прима минималну цену
рада. Да ли је могуће са
30.000 динара да се досто
јанственоживи?Није.Поку
шавамо да на све могуће
начине побољшамо и уна
предимо положај наших
запослених. Једноставно,
кадасадпогледатеколикаје
минималнапотрошачкакор
па, раднику остаје 14.400
динара да се прехрани,
месечно за трочлану поро
дицу.Далијетомогуће?Па,
није могуће – указује Драго
Тешић.
Томислав Стајић, секре

тар Већа савеза самостал
них синдиката Војводине,
каже да је одговор позити
ван на питање да ли уче
ствоватиуполитичкомживо
ту и политичкој борби, али
напитањекако,тежејенаћи
одговор.
–Највећеуспехеусинди

калној борби и радничким
правимаимајуонисиндика
ти који учествују у политич
којутакмици,тосупримери
на северу Европе, Сканди
навијииразвијенојзападној
Европи.А, кадабитребало
да ми сада кажемо на који
начинћемодаучествујемоу
тој политичкојборби...То је
много компликовано пита
ње. Ми смо 2010. године
донели одлуку да није тре
нутак,ачинимиседајеовај
тренутак јошкомпликовани
ји. Са друге стране, нема
шансе да се ствари попра
вљају ако ми стојимо по
страни–кажеСтајић.
Затоје,поњему,потребно

јачати капацитет синдиката,
као и свест сваког члана о
томе шта је организација
синдиката, свест о потреби
солидарности, о потреби
заједничкеакцијеизаједни
штва,свестопотребиполи
тичкогактивизмасвакоггра
ђана.

С. Џаку ла

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Буди кре а ти ван 
– оси гу рај сво ју 
будућ ност

Од2018. године ССШ
„Бранко Радичевић“
је у конзорцијума за

реализацију пројекта „Буди
креативан – осигурај сво
јубудућност“.Овајпројекат
финансираЕУкрозпрограм
Еразмус+ и то у области
кооперације за иновације и
разменудобрепраксе.Про
јекат је трајао две године,
а партнери ССШ „Бранко
Радичевић“ су били Еко
номскаиуправнашколаиз
ОсијекаиУметничкашкола
„ЕнрикоиУмбертоНордио“
из Трста, док је координа
тор био Научни центар за
креативниразвој„Идеал“из
НовогСада.
Овај пројекат је произа

шаоизпотребедасеодго
вори на изазове четврте
индустријске револуције
којаће, унареднихпетнае
стак година, укинути поло
вину садашњих занимања,
апредностузапошљавању
ћеиматикреативниљудиса
високом социјалном инте
лигенцијом, што садашњи
образовнисистем,заснован
углавном на меморисању
чињеница,неможедаобез
беди. Евидентан је и недо

статак слободних радних
места, посебно за младе у
Србији,ХрватскојиИталији.
– Активности наведеног

пројекта управо одговара
јунаовепотребе.Завршна
промоција пројекта је одр
жана 28. септембра, а кроз
пројекатсмоодржалиради
ониценеформалногобразо
вања, кроз које су прошли
сви наши ученици. У Трсту
је одржанаобука зарадио
ничаре, као и два трансна
ционална састанка, један
у нашој школи, а други у
Трсту–кажезанашенови
неДаниелаВасић,чланица
Пројектног тима програма
Еразмус+ у ССШ „Бранко
Радичевић“уРуми.
Резултат овог пројекта су

и писани материјали, бро
шуре и водич за креатив
носткојисудоступнинасај
тушколе.
Када епидемиолошка

ситуација то буде дозволи
ла,организоваћесеиуруче
њесертификатаученицима,
победницима на радиони
цама.УССШ„БранкоРади
чевић“ је организовано 20
радионица.

С. Џаку ла

Завр шна про мо ци ја про јек та
„Буди кре а ти ван – оси гу рај сво ју будућ ност“
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АКЦИЈЕ ЗА МАЛУ ЛАНУ ИЗ РАКОВЦА: ХУМА НИ ТАР НИ БАЗАРИ У ШИДУ, ВРДНИКУ И 
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Срби ја на нога ма

Последњих месеци читамо у
штампаниммедијима, слушамо
на разним телевизијама, дели

мо по друштвеним мрежама причу о
малојЛаниЈовановићизРаковцакоја
је оболела од спиналне мишићне
атрофије, типа 1. Поред лечења у
земљи,родитељивеликунадуполажу
улеккојиможедајеизлечи,алијеон
изузетноскуп,адабига јојомогући
ли,грађаниСрбијесусемаксимално
укључилиусакупљањупомоћи.Како
би Лана оздравила потребно је да
прими лек који кошта 2, 1 милион
долара,атусуиболничкитрошкови
којиизносевишеод300хиљададола
ра.Какобилекбиоделотвораннајбо
љеједагаЛанадобиједосвогпрвог
рођендана, 3. новембра. Тако су у
суботу, 3. октобра, одржане

хуманитарнеакцијеуШиду,Врдникуи
СремскојМитровици.
У Шиду је део Карађорђеве улице

био „окупиран“ бројним штандовима,
накојимасусепосимболичнимцена
мапродавалиразниартикли,одкола
ча, ајвара, до одевних предмета и
накита.
Слађана Стевић, организатор ове

хумане акције, била је узбуђена и
задовољнаодзивомсуграђанакојису
желелидапомогну.
Базарјепочеоу8часоваитрајаоје

до14часова.Удружењежена„Масла
чак“ из Гибарца понудило је на свом
штандусланеислаткеколаче,ајвари
пекмез.
Красанка Ивковић из Удружења

жена „Маслачак“ била је кратка и
јасна.

–Чимсмовиделедајеутокуорга
низовање овог хуманитарног базара,
одмахсмоодлучиледаћемоучество
вати–истаклајеКрасанкаИвковић.
БезУдружењажена„Бикићанке“,не

можедапрођениједнаманифестаци
ја,пасутакоиовогпутавреднеруке
овихженаспремилеразноразнеђако
није.НевенкаБобаљјетосамопотвр
дила.
–МалојЛани јепотребнапомоћ,а

ми смо много колача спремиле и
желимодасештовишепродаидасе
сакупи што више новца, а цене су
симболичне–реклајеНевенка.
Сремцисујошједномпоказалисво

јуспремностидасепомогнеипружи
помоћ ономе коме је неопходна.
Наравно,тосеодносиинадругегра
дове уСрбији који организују сличне

Хума ни тар ни базар у Врд ни ку

Невен ка БобаљСања Бућан Сла ђа на Сте вић
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акције прикупљања помоћи Лани
Јовановић.
ПослеИрига,хуманитарнибазарза

ЛануЈовановићизРаковцаиТеодору
АндрићизИрига,одржанје3.октобра
уВрднику.Јошједномсужитељиири
шкеопштине,алиитуристи,показали
својухуманостиувеликомбројупосе
тили базар који је организован под
слоганом„Узнашупомоћдваосмеха
ће засијати, а добро дело ће свима
пријати“.
Базарјеорганизованнаиницијативу

СаветародитељаДУ „Дечијарадост“
иузподршкулокалнесамоуправе,ау
циљуприкупљањановчанихсредста
ва за лечење Лане Јовановић из
РаковцаиТеодореАндрићизИрига.
–Даћедоброделосвимапријати,

да је хуманост посебна вредност, да

су мештани подржали „Велику борбу
ову, да нам Лана и Теодора добију
шансунову“говорииизносод111.280
динара.Прикупљенасумановца јеи
овајпутпревазишласванашаочеки
вања, послали смо снажну поруку
заједништва, несебичности и саосе
ћања – каже директорка ДУ „Дечија
радост“ЈеленаВидановић.
Она језахвалилаисвимдонатори

ма, као и родитељимаи свим грађа
нима који су узели учешће у овом
хуманитарном базару. Подсетимо, на
првом базару прикупљено је 180.000
динара.
УСремскојМитровицинаГрадском

тргутакођејеорганизованхуманитар
нибазар.Базарјеокупиовеликиброј
Митровчанакојисумоглидаучествују
наразличитимаукцијамаилицитаци

јама, купе понеки ручни рад, домаће
ђаконије,алиикућногљубимца.Том
приликом је прикупљено 664.750
динара. Иницајторка овог догађаја је
Сања Бућан из Шашинаца, уз подр
шкулокалнесамоуправе,Канцелари
је за младе и установе за неговање
културе,,Срем”
 Било је веома лако организовати

базар, заиста семногољудиодазва
ло,што појединаца,што предузетни
ка.Запетданасмосесесведогово
рили. Дошла сам на идеју тако што
самвећдуженахуманитарнимлици
тацијама које се одржавају на дру
штвениммрежама,окупиласаммного
женаизаистасмосвибилиједногла
снидапомогнемодаЛанаЈовановић
оденалечење,реклајеСањаБућан.

Е. М. Н.

У Сремској Митровици прикупљено 664.750 динара

Удру же ње жена „Масла чак“ Гиба рац
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БЕР БА ДУВА НА У ПУНОМ ЈЕКУ

Нај ве ћи про блем рад на сна га

У овом тре нут ку нај ве ћи про блем нам је рад на сна га. Дуван тре ба обра ти на вре ме, 
нема одла га ња, а до бера ча је тешко доћи. Ја имам јед ну гру пу рад ни ка, али и са 
њима је тешко, јер нека да дођу, нека да не. Тешко је. Чак и да их пла тиш више – не 
вре ди, каже Жив ко Раја ко вић из Хрт ко ва ца

ЗаСремцевишенематајниупро
изводњи дувана. Површине под
овомбиљномврстомаповећавају

сегодинама.Многесремскепородице
овом врстом производње се баве већ
годинама. Такав је случај и у газдин
ству Живка Рајаковића из Хртковаца
којијеовегодинедуванзасадиона58
јутара. Берба је у пуном јеку, а како
кажеРајаковићприносједобар, јерје
билодовољнопадавинаправилнорас
поређених,аисвеагротехничкемере
супримењенеквалитетноинавреме.
– Водили смо рачуна о сваком тре

нутку производње, од производње
расада па до краја, а имали смо изу
зетно квалитетанрасад.Земљиште је
такођедоброприпремљено,свемере
неге и заштите су урађене на време,
такода јерезултатнеминован– каже
Рајаковић.

Рајаковићисуупотпуностисавлада
ли технику производње дувана и за
њихсаданедоумицанема.Добрознају
кадајеинајповољнијевремезасетву.
Тојеод10.до26.марта.Пластеникза
расадморабити надобро осунчаном
месту,асаветзаонекојиовукултуру
сејуупливајућеконтејнереједаобаве
зно ураде и хемијску анализу воде.
Комплетну производњу од почетка
раде баш онако како треба, али про
блемнастаје кададођеберба која се
радиручно,араднеснагенема.
– У овом тренутку највећи проблем

намјераднаснага.Дувантребаобра
ти на време, нема одлагања, а до
берача је тешко доћи. Ја имам једну
групурадника,алиисањимајетешко,
јер некада дођу, некада не. Тешко је.
Чакидаихплатишвишеневреди–
кажеРајаковић.

Иако ова вртса производње тражи
многорада,алииулагањаипакможе
дадонесеидобрузараду.Тржиштеје
сигурно,аРајаковићиимајууговорену
производњусакомпанијомЈапанТаба
ко.Лакшејерадитикадазнашдаимаш
кометоидапродаш.
–ДуванпродајемфирмиЈапанТаба

ко и имам сигурну исплату. Важно је
имамштовишедуванапрвекласејер
онда имам и највећу зараду. Управо
због тога све радимо по пропису, а
посебну пажњу поклањамо и сушењу
дувана–кажеовајпроизвођачизХрт
коваца.
Ове годинеценадуванапрве класе

јечетириевраи40центи,адругетри
евра и 60 центи. То је прихватљиво,
каже наш саговорник који већ разми
шљаопроизводњизаследећугодину.

Злат ко Мар ко ви но вић

Жив ко Раја ко вићДуван је ове годи не доброг ква ли те та

ПОВР ТАР СТВО

Сетва лука из „бару та“
ПовртариуСрему који себавепроиз

водњомлука завршили су сетвулукаиз
барута који ће стићи следеће године у
мају. Иначе производња лука у нашем
региону је све заступљенија, а поједини
повртарилуксврставајууструктурусетве
сваке године. Сремци добро знају да је
сетваизсеменаекономичнијаодсетвеиз
арпаџика,алиида језауспешнупроиз
водњувеомабитанизборсорте.Заузгој
црноглукаизсеменаобавезно јенавод
њавањеиодличноприпремљеноземљи
штебезкорова.Задиректнусетвукори
стисесемекојејеизразитоситноимрке

боје одакле и назив „барут“. Како би се
избегли губициодболести иштеточина,
црни лук не би требало садити на истој
парцелибаремтридочетиригодине.
Црнилук једобарпредусев завећину

ратарских и повртарских култура.Што с
тичепредусевазацрнилук,већинаусева
послекојихсеможеблаговременообави
ти  припрема сматра се погодном осим
легуминоза због задржавања азота у
земљишту. Најбоље би било после
сетве коју треба завршити до краја сеп
тембраапреницањабиљакаизвршити
ваљање,поручујупољопривредниструч

њаци. Ова мера има за циљ разбијање
покорицеиостваривањебољегконтакта
земљиштасасеменомштокаорезултат
имабољеиуједначенијеницање.Срем
ци лук сеју на њивама које могу да се
наводњавајујерсупотребелуказаводом
велике, а  у прве три недеље од сетве,
влажностземљиштаморабитиодговара
јућа,авеомајеважаннивовлагеуповр
шинскомслојуодшестдодесетцентиме
тара. У току производње лука највеће
потребе за водом су од фазе  три до
четирилистападозавршеткаформира
њаглавице.
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ПСС РУМА

Бес плат на ана ли за земљи шта
Локална самоуправа већ шест

година финансира анализу
земљишта на територији рум

ске општине, а ради се о бесплатној
анализи 2.200 узорака. Ову анализу
земљишта ради лабораторија Пољо
привреднестручнеслужбеРума.
– Када корисник донесе узорке,

попуњава захтев за анализу земљи
штанакојојсеуписујуподациокори
снику, број и површина парцеле, број
пољопривредноггаздинства,предусев
иплодоредзанареднечетиригодине.
Позавршенојанализи,узизвештај,он
добија и препоруку за ђубрење НПК
ђубривимазасвечетиригодине–каже
СнежанаМушицки,стручнасарадница
залабораторијскаиспитивањауПСС
Рума.

Корисници којима је потребна ана
лиза земљишта за остваривање суб
венција за воћарсковиноградарску
производњу (заснивање нових заса
да) могу, такође, да донесу узорке у
овулабораторијукојајеакредитована
постандардуСРПСИСО17025/2017.
Узорковањезаратарскеиповртарске
усевесевршинадубинидо30цм,док
се за воћарсковиноградарске засаде
узорковање врши на дубинама до 30
цмиод30до60цм.Узорцисеузимају
поскидањуусева,апредубокогора
ња.
Бесплатна анализа земљишта за

корисникекојиимајупарцеленатери
торији румске општине вршиће се до
20.децембра.

С. Џаку ла
Сне жа на Мушиц ки

На подручју румске
општинеутокујебер
бакукуруза,узпросе

чан род од девет тона по
хектару.Нанекимпарцела
ма овогодишњи принос
кукуруза је седам, а на
некимчаки12тонапохек
тару. Поред бербе кукуруза
у клипу врши се и жетва
раних хибрида кукуруза у
зрну.
Радослав Томић, пољо

привредник из Краљеваца,
има ове године 20 хектара
подкукурузом,адосада је
овукултуруубраосанешто
преко половине засејаних
површина.
– Задовољан сам прино

сом који је, на овим скину
тим површинама, десет
тона по хектару, а сличан,
добар род очекујем и на
преосталим површинама.
Примењиваосамсвепропи
санеагротехничкемере,од
припреме земљишта, па

надаље.Штосетичесеме
на, пола је од страних, а
полаоддомаћихпроизвођа
ча. Пре неколико година
сам радио анализу земљи
шта, сада нисам, па сам
ђубриво примењивао у
односунатеранијеанализе
–кажезанашеновинеовај
пољопривредник.
РадославТомићобрађује

укупно око 40 хектара

земље, а већ је скинуо и
сојучији јеродокотриили
нешто преко три тоне по
хектару,зависноодсорте.
– Када је реч о кукурузу,

чујем да је сада цена 16,4
динара без ПДВа, што и
нијелоше,аимајућиувиду
ивеликиродкукуруза,задо
вољан сам ценом – истиче
Томић и додаје да после
великогпосласкидањакуку

руза,следитакођезначајан
пољопривредни посао –
сетва.
Радослав планира ове

године да хлебним зрном
засеје12хектара.
Урумскојопштинијеокон

чанаижетвасунцокретауз
остварен добар просечан
рододтриипотонепохек
тару,каоисојекојаједала
просечанрододтритонепо
хектару.
– Упоредо са скидањем

усеваприступасеиприпре
ми за сетву стрних жита.
Пре извођења основне
обраде требало би да се
уради основно ђубрење.
Пожељно би било да се
претходно уради анализа
земљиштанаосновукојеби
требало урадити ђубрење
како то земљиште захтева
– каже Горан Дробњак,
стручни сарадник у Пољо
привреднојстручнојслужби
Рума. С. Џаку ла

РАТАРСКИ РАДОВИ У РУМИ

Бербу кукуруза успорава киша

Радослав ТомићГоран Дробњак
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УРУ ЧЕ НА „ЗЛАТ НА ЗНАЧ КА“ КУЛ ТУР НО ПРО СВЕТ НЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ СРБИ ЈЕ

Добит ни ци Жељ ка Аврић
и Сло бо дан Симић
Награда „Златна значка“,

једна јеодтринајпрестижније
националне награде у нашој
земљи.Од1976.годинедоде
љују је Културнопросветна
заједница и Министарство
спољних послова Републи
ке Србије, а под покровитељ
ствомМинистарствакултуреи
информисањаВладеРепубли
ке Србије. Златна значка се
додељује за несебичан, пре
данидуготрајанраднаразви
јањукултурнихделатности.
Ове гоидине, између оста

лих,добитницисуиМитровча
ни,песникињаЖељкаАврићи
управникСРП„Засавица“Сло
бодан Симић. Златна значка
им је уручена у петак 2. окто
бра у Народном позоришту у
Београду.

Жељка Аврић Слободан Симић

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Вак ци на про тив сезон ског гри па
Заводу за јавно здрављеСремска

Митровицаиспорученесувакцине
против сезонског грипа за здрав

ственеустановеусремскомокругу.
Упитањујеинактивисанасплитвак

цина произвођача Аbbott Biologicals
B.V. У складу са препоруком Светске
здравствене организације за северну
хемисверу, вакцина садржи циркули
шућеантигеневирусагрипа:АH3N2,B/
Washington02/19сојиВ/Phuketсој.
Заводу за јавно здравље Сремска

Митровицајеиспоорученајевакцкина,
а дистрибуција домовима здравља је
утоку.Заинтересованизавакцинацију
требадасејавесвомизабраномлека
ру.

Време неопходно за стицање иму
нитета је 2–3 недеље након давања
вакцине, а трајање поствакциналног
имунитетаварираиизносиод6до12
месеци,паизтогапроизилазипотреба
вакцинације сваке године, као и због
варирања различитих сојева вируса
грипа који могу да се мењају сваке
године/сезоне.
Кодвакцинисанихсеуслучајуобо

левања развија блажа клиничка сли
ка, каоидасе смањујумогућетеже
компликацијеуслучајуоболевањакод
особакојесууризику.
Кодкатегоријастановништвакојесу

уповећаномризику,болестможеима
ти за последицу и смртни исход због

секундарно насталих компликација
(најчешће запаљења плућа). Изузи
мајући привремене или трајне кон
траиндикације, ову вакцину је могуће
апликовативећу узрастуоднаврше
них6месециживота.Преосетљивост
на јаја, пилеће протеине, неомицин
и формалдехид су најчешће контра
индикације код ове вакцине. Имуно
лошки одговор може бити ослабљен
у случају имуносупресивне терапије,
каоштосу кортикостероиди,цитоток
сичнилековиилирадиотерапија.
Вакцинација против грипа се спро

води у циљу смањења  оболевањаи
умирања, али и смањења  преноше
њавирусагрипаупородици,колекти
ву и популацији. Вакцинација станов
ништва које припада групама ризика
спроводисеуциљуочувањасопстве
ног здравља,одржавања колективног
имунитетапопулације,алиииндирект
ноочувањаздрављачлановањихових
породицаодносноколектива,апосеб
ноонихкодкојихјеконтраиндиковано
давањеовевакцине,уциљупревени
рањамогућих компликација и тешких
клиничкихформиоболевања.

Др Јасми на Јан дрић Кочић
Цен тар за кон тро лу

и пре вен ци ју боле сти
Заво да за јав но здра вље

Срем ска Митр о ви ца
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ПРИПРЕМА ЗИМНИЦЕ НА ТРАДИЦИОНАЛАН НАЧИН

Од баштице до теглице

Познато је да се у Срему једе
обилноиукусно.Затосудома
ћице у том крају, по добром,

старомобичају,зимницувећприпре
миле.Док једникупују,онисехране
искључивоонимштосусамипроиз
вели.Раскошбојанатрпезиобећава
ситу и безбрижну зиму. Од ајвара,
прекопинђура,туршије,киселихкра
ставаца,доонихслаткихпосластица
иџемова.УслаткепосластицеСрем
циубрајајуикуленикобасицу.
– Куповно не волим, само своје

домаће. Прво сам ставила киселе
краставце у тегле. Моја породица
воли туршију, цвеклу, ајвар... Све.
Ништаминијетешко.Једанцеодан
одвојимзаједнуврстузимнице.При
премамнекадсама,некадудруштву
комшиница. Увек неко од нас зна
нештоновоибољемуиде,пасавет
добродође.Јаправимисвојимћер
кама,иакосуудате.Кажу,имадасе
купи. Зато и нема новца, кад све
купујемо.Дасвиправе,овакокаоми,
билобиивишепара,кажеМиланка
МарицкиизМартинаца.
Све ове прерађевине најпре су у

сезони, убране у баштама вредних
домаћица.Садајезавећвеликиброј
намирница прошла сезона, али још
увексеможепронаћи јошкојаљута
папричица,илионазатуршију,аима
и покоји парадајз. Домаћице обја
шњавају да је битно не третирати
хемијомземљиште,какобиусевбио
укусан,азимницабогата.
– Цвеклу претходно извадимо и

добро оперемо. Много је битно да
будепотпуночиста,дасенепоквари.
Затимсебари,пасеотребииисече.

Понеко зачине стави и све заједно,
као што је бели лук, јер је јак, а ја
волимтако.Свеодмахставимибуде
многоукусно.Зимница,акојеквали
тетна,можеидве сезонеда стоји и
неће се покварити, похвалила се и
МиленаМатићизМартинаца.
Нећесвакадамадаоткријеупот

пуности свој рецепт, јер они се дају
самонајближима–ћеркамаикомши
ници.
– Безљубави ни зимница не иде.

Морасемного трудаиемоцијауло
жити,доксеради.Нематупуноулоге
каква је мера. Како ко воли, тако и
ради.Рецимо,џем,подразумевадва
килограмавоћа,акилограмшећера.
То је по мом мишљењу превише, а
сасвим је у реду да буде и до пет
килограмавоћанатуколичинушеће

ра, да не буде преслатко. Међутим,
сладокусцима је то укусно, додаје
МиленаМатић.
Питалисмоиштасвеможедасе

ставиутуршију.
– Чекам да сазри карфиол. Без

њега нећу да почињем. Поредњега
стављамутеглуибелиицрнилуки
ситно исецкану шаргарепу и зелени
парадајз. Да буде шарено. То моји
унуци воле. Међутим, све састојке
одокативно мерим, из искуства. На
пример,украставцестављамоднос:
литар сирћета и три литра воде,
закључилајеДаницаБожић,домаћи
ца.
Уколико вам је ово компликовано,

све то можете купити и на Градској
пијаци.

Алек сан дра Плав шић

Миле на Матић

Милан ка Мариц киДани ца Божић

Ја пра вим и сво јим ћер ка ма, иако су уда те. Кажу, има да се купи. Зато и 
нема нов ца, кад све купу је мо. Да сви пра ве, ова ко као ми, било би и више 
пара, каже Милан ка Мариц ки, из Мар тин аца
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (38)
КОН СТАН ТИН БОГ ДА НО ВИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Све стра на делат ност
„хра брог бра ни те ља наро да“
КонстантинБогдановић јерођену

Руми,21.фебруара1811.године.
Основнушколујеокончаоуместу

рођења, гимназију у Карловцима,
филозофију у Сегедину, а право у
Пешти. Између 1832. и 1842. године
радио је у Руми као адвокат. Године
1842. прешао је у Србију и ступио у
јавну службу, као секретар Државног
савета Кнежевине Србије. Тада је
постаоичланДруштвасрпскеслове
сности (Милићевић). Био је секретар
патријарха Јосифа Рајачића, изасла
ник Главног народног одбора у Бечу,
посланикРуменаСаборууЗагребу,а
по окончању Револуције, био је члан
Ликвидационе комисије у Темишвару.
Како вели Кркљуш, Богдановић је
„целокупну своју делатност, стручну,
књижевнуиполитичку,гледаокаоору
ђеисредстводадопринеседоброби
тисвог,српскогнарода“.Његоваадво
катска каријера је била веома успе
шна,укојојсезасамодесетакгодина
бављења прилично прославио, и
током које се и прилично обогатио.
Константин Богдановић се прочуо по
томе што је заступао и сиромашне
сељаке у споровима са спахијама, и
такојестекаоназив„храбрибранитељ
народа“. Неизоставно је скренути
пажњунаБогдановићеводелоИсто
рија србског устава (тада важећег,
тзв. Турског устава из 1838. године,
због кога је Милош одступио са вла
сти).Наиме,покушаојеутомрадуда
одбраникнезаМилошаодуставобра
нитељскихклеветаидаприкажеокол
ностизбогкојихјеТурскиуставдонет.
Зарекаоседаћебити„непристрастан
иобјективан,данећеписатиуинтере
суниједнестранке,негосамоуинте
ресу истине и добробити народа“
(Аврамовић).БогдановићКостанесум
њиво заузима истакнуто место и у
историјисрпскекњижевности,укојојје
био зачетник реалистичке критике
(Кркљуш).Потребнојескренутипажњу
и на његову новинарску делатност.
Године 1848. у Пешти је покренуо
политичкилистподназивомВестник,
који јеодмаја1848.излазиоуНовом
СадууштампаријиДанилаМедакови
ћа, од броја седам/1848. у Сремским
Карловцима, а од броја деветна
ест/1849.уЗемуну.Упркостомештоје
Вестникбиоподнадзоромпатријарха
РајачићаиаустријскогконзулаМајер
хофера, уњему се честомогло наћи
критиковање Аустрије у наступању
премаСрбима. Због критике упућене

аустријској политици, забрањени су
листовиВестникиНапредак,ањихо
виуредници,КонстантинБогдановићи
Данило Медаковић су ухапшени
(Димић).
Јаков Игњатовић у Мемоарима, за

Косту Богдановића каже да је био
интелигентанчовек,искренродољуби
добар адвокат. Радећи неко време у
Паризу, пратио је политичне струје
којесутадавладале.Биојечовекизо
браженумодерномфранцускомдуху
‒ загледан у заставу на којој пише:
liberté,egalité, fraternité (слобода, јед
накост, братство). Он говори да се
Кости„либерализамфранцускиусрце
ужљебио“.Игњатовићнапомињедаје
„билоСрба изврсних јуриста, но сла
бихполитичара“,тедајеКостаБогда

новићбио„политичнонајизображенији
Србин“.

Уисторији је упамћено Костиноучешће у Катанској буни, која
представља неуспели покушај

присталица династије Обреновић да
оборе уставобранитељски режим.
Наиме, припреме за упад у Србију
почелесусрединомлета1844.УзСто
јана Јовановића, нањима се ангажо
валојошнеколиколица.Великудеоу
послу имали су двојица Рајовића –
ЦветкоиБожидар,синовциминистра
унутрашњих дела из времена прве
владавинекнезаМихаила.Каоштоје
напоменуто, учешће у припремању
бунеузео јеиКонстантин,који јебио
приснипријатељкнезаМихаила.Ухва
ћенекатанесуусвојимисказимапред

Кон стан тин Бог да но вић (ГрађазабиографскиречникчлановаДСС,СУДиСКА)
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Преким судом помињале још читав
низ наводних организатора буне –
Косту Марковића, бившег секретара
Министарства унутрашњих дела,
шабачкетрговцеПантуКовићаиСте
ванаЈеленића,ЈовицуМилутиновића
и друге. Кнез Милош је обезбедио
новац за буну, а Богдановић је тим
новцем опремио бунтовничку војску.
Припремнерадњебилесуприведене
крају средином септембра. Тада је
већинаљудства заврбованог за буну
дошла у Руму. Неколико дана су се
скривали код Богдановићевог зета,
гостионичара Димитрија Дише Дими
тријевићаикодњеговогкума,трговца
Петра Лакића. Бунтовничка дружина
ступилајеуделоуноћиизмеђу21.и
22. септембра 1844. Катанску буну,
почетком октобра, угушио је Тома
ВучићПеришић.НапредлогДржавног
савета,кнезАлександарје24.септем
бра доделио Вучићу чин војводе са
титулом „превасходитељство“. Истог
дана,новоименованивојводајеодре
ђен за команданта војске за борбу
противбунтовникаиовлашћендапре
дузмесвештојепотребнозастишава
ње немира. Вучић је кренуо тек 25.
септембра.Данранијесекаопретход
ницаизВаљевапремаЛозницизапу
тилавојскаподкомандомпротеМате
јеНенадовића(Станковић).Послеугу
шења буне, Вучић је 15. новембра
1844. добио и звање кабинетског
саветника.Утокубуне,иако јепосту
пао према датим налозима, Вучић је
испољиоизузетнустрогостисуровост,
штоијестебилоускладусањеговим
карактером(Поповић).

Након Катанске буне, Коста Бог
дановић јеписаоДанилуМеда
ковићу:„Менеголемаобидауте

сњује. У мом одсуству, сложила се
некабратија,памиономалосермије
упропасте и срамоте нанесу. Мени
ниједомене,нодошогорамог.Кажи
те старцу како је и шогор мој њега
радистрадао.Онједопаокриминалне
акције,изРуменикуднесме,сермија
мујезаплењенаисадјемојанасре
ди.ЈапишемтогарадиЈовануРајићу
уНовиСад,приложенописмопошљи
те мушто пре, а тако исто пошљите
одма’иовомојеписмоуРумуЈовану
Маринковићу.Јапаранемам...“
У другом писму из Лондона, Коста

вели својој мајци: „Ја сам здрав и за
менебригуневодите,пасвекадбисе
оно и обистинило што свет говори о
мени, мени овде не могу ништа“. У
РумисеказивалодајеБогдановићна
захтев Владе у Енглеској затворен и
даћегатамозбогучешћауСтојановој
побуни и осудити на робију. Даље
Костакаже: „Јаби’веомажелиокући
доћи,давамсеуневољинађем,али
ова невоља баш томе на путу стоји.
Бог је добар, ваља нањега надежду
полагати. За старца (кнеза Милоша)
могувамјавитидајеопаклијуокренуо,
бићеда јецелустварнаменебацио:
новаснетребатонинајмањедаобес
покојава. Људи од његова соја у

таквим приликама траже обично
заклоназамалимљудима.“

Устраху да не буде заробљен,
Богдановић је боравио у ино
странству све до марта 1846.

КаконаводиЈованДимитријевић,онје
„судскизаневиногпроглашен,вратио
сенатрагунаручјестарематересвоје,
не добив једне пребијене паре од
Обреновића,ипаднесвојојматерина
терет,аменеимогстаријегбратаСте
вуузмексеби,тенасјезадругугим
назију спремио. Но мада се он изда
ваоуРумидајезауслугусвојуОбре
новићима учињену од њих награђен,
ипакјеонудубинидушенеблагодар
ност њихову јако осећао, али у себи
скривао.Крајем1851.годинепозовега
кнезМихаилоуБеч,дамунекепосло
вењеговесврши,иданапишеистори
јууставасрпскогиоцањеговогоправ
даодклевете,којусууставобраните
љинањегапросулибили,икадјеон
растајући се сњим збогомму рекао,
рече му кнез Михаило: ’Богдановићу,
кад већ ви нећете да останете код
мене, ви ми бар кога од сестрића
ваших пошаљите, да га сретним учи
ним’,иујакмој,ослањајућисенаречи
његове, пошље мене у септембру
1852.уБеч“(Димитријевић).
Богдановић, доселивши се 1853.

годинеуНовиСад,почео једапише
историју 1848. и 1849. године. Пово
домовеисторије,Богдановићјерекао:
„Ја сам све догађаје 1848. и 1849.
позорнопратиоисмелоказатимогуда
самскоросвагдаусрединисвегаоно
га најважнијега и најтањега што се
догађалобивао.Имајућипотомнарав
ноочиодБога,приликусампополо
жајусвомдобио,тесамсвеслучајеве,
свеповодеисветежњењихове,дакле
и целу природу њихову из најближе
гледао;инисамсеначудитидовољно
немогах,какоуистеданеукојимасе
штодогађа,међуистимљудима,који
суилисуштиделатељи,илиочевици
дела тог били, догађај један или
суштинскиизопачавају,илигасасвим
лажно достављају. Сад какву утјеху
може имати потомак, да ће читајући
догађаје тих времена из њих праву
истину дознати. Овоме није узрок
невештина, него интерес и приврже
ностовојстранциилионој.“Нажалост,
ненаданасмртгајеунаумуданапише
историјупрекинула.
ПреминуојеуНовомСаду,27.апри

ла1854.УСловунадгробном, посве
ћеном Кости Богдановићу, происте
кломизпераЈованаСуботића,између
осталог,стоји:„ПрослављенинашАта
насије Стојковић, за које име сваки
Србин знаде, био је рођени стриц
материнашегпокојника.Икадзнамо,
какоовославноименадушусвакога
Србина дејствије има, онда можемо
помислити,какојеморалонадухоно
гамладићадејствовати,учијемјетелу
крвславногамужатекла.Каонебеска
звезда морнаре, тако је водила ова
звезда словесности нашег, млaђаног
свогаунуканапоприштунаука“.

Бог да но вић Коста 
несум њи во зау зи ма 
истак ну то место и у 

исто ри ји срп ске
књи жев но сти, у којој је 

био зачет ник
реа ли стич ке кри ти ке 

(Кркљуш). Потреб но је 
скре ну ти пажњу и на 
њего ву нови нар ску 
делат ност. Годи не 

1848. у Пешти је
покре нуо поли тич ки 

лист под нази вом 
Вестник, који је од 
маја 1848. изла зио

у Новом Саду
у штам па ри ји Дани ла 
Меда ко ви ћа, од бро ја 

седам/1848.
у Срем ским

Кар лов ци ма, а од
бро ја девет на ест/1849. 
у Зему ну. Упр кос томе 

што је Вестник био 
под над зо ром

патри јар ха Раја чи ћа и 
аустриј ског кон зу ла 

Мајер хо фе ра, у њему 
се често могло наћи 

кри ти ко ва ње Аустри је 
у насту па њу пре ма 

Срби ма
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ПИЛОТ ВАЗДУ ХО ПЛОВ НИХ ЈЕДРИ ЛИ ЦА АНА СТА СИ ЈА МАЛЕ ШЕ ВИЋ

Лете ње је чисто ужи ва ње

Рекла бих да су девој ке увек хра бри је када дођу на аеро дром. Одмах су спрем не да 
сед ну у неку од лете ли ца, за раз ли ку од мома ка. За мене је лете ње чисто ужи ва ње, 
али бих нагла си ла да су ме задр жа ли и људи из аероклу ба, јер су вео ма при јат ни и 
пред у сре тљи ви, увек су ту да дају подр шку, каже Ана ста си ја Мале ше вић

Седаманаестогодишња Анаста
сија Малешевић је чланица
аероклуба Сремска Митрови

ца и на Спортском аеродрому Вели
ки Радиници је почела да осваја
небо са својих 15 година и то најпре
управљајући ваздухопловним једри
лицама.Наконзавршенеобукелете
ња на ваздухопловним једрилицама,
Анастасија је одлучила да оде корак
даљеидасеобучавазауправљање
моторним авионима. Ту обуку ускоро
требаидаокончазавршнимиспитом.
Какокажезанашеновине,желелаје
данаконосновнешколеупишеВојну
гимназијуипостаневојнипилот,алије
многофакторапресудилодапромени
одлукуиупишеЕкономскушколу ,,9.
мај”.
Можесерећида јељубавпрема

летењу и авионима потекла у окви
ру породице, јер се и мој отац Перо
Малешевићбавиолетењем.Водиоме
јенааеромитинге,алименикаданије
убеђивао да се тиме бавим.  Након
мог инсистирања, одвео ме је  на
СпортскиаеродромуВеликимРадин
цима још2018. годинеитадасамсе
први пут возила малим спортским
авионом цесном. Када сам видела и

доживеласвечарилетења,одмахсам
пожелеладаијанаучимдауправљам
авионом.Поштосамтадаималасамо
14година,најпресампочеладаучим

запилотаваздухопловних једрилица.
Наконобукеизавршногиспита,поста
ласамтаданајмлађипилотваздухо
пловнихједрилицауСрбијиирегиону.

Анастасија је почела да лети са 15 година Анастасија Малешевић

Са оцем Пером Малешевићем на такмичењу у Трстенику
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Ускоромеочекујеиполагањезапило
тамоторнихавионаинадамседаћуи
утомеуспети,кажеАнастасија.
Она додаје да је осећај који се

јављатокомлетењанеописив,алида
је ваздухопловство учи одговорности
исамопоуздању.
Феноменалан је осећај горе где је

у једномтренуткуцеоваздушнипро
сторвашивидитесвеизптичјепер
спективе. Може се видети и Нови
СадпачакидеоШапцаакоједобра
видљивост. Мислим да је ово леп
спортукоммноголепихствариможе
дасевидиинаучи,аивисамисебе
тестирате колико сте храбри и какве
су ваше могућности. Увек је у лету
присутна одређена доза страха. Али
например,вишесеплашимкаданеко
други управља летилицом. Јер, када
ја управљам једрилицом, онда сам
свеснадасам јаискључивокриваза
свакугрешку.Дешаваломиседасам
имала неких непријатних ситуација,
али страх вас обузме тек када сле
тите. Јер, у том тренутку рефлексно
реагујетеипокушаватедаисправите
свештојемогуће.Ивеомајеважнода
будете хладне главе. До сада нисам
ималамногоризичнихситуација,али
је важно и да разговарате са другим
искусним људима како би вам дали
некисавет.Пилотморадабудесми
ренинесмедадозволидамустрах
пређеупанику,истичеАнастасија.
Наша саговорница каже да скоро

сваког викенда долази на Спортски
ареодромуВеликимРадинцима,аако
временскеприликедозвољавају,онда
летисвакогдана.
 Да бисте се бавили летењем,

моратедабудетепожртвованиивео
ма упорни. Јер, многи дођу на аеро
дром, али када виде да се ту остаје
скоро цео дан и да летење захтева
много одрицања, брзо и одустану. И
реклабихдасудевојкеувекхрабри
је када дођу на аеродром. Одмах су
спремнедаседнуунекуодлетелица,
заразликуодмомака.Заменејелете
њечистоуживање,алибихнагласила
да су ме задржали и људи из аеро
клуба,јерсувеомапријатниипреду
сретљиви,увексутудадајуподршку.
Уклубувладахармонија,штојевеома
важно, јер јеовоопасанспорт, па су
добраорганизацијаикомуникацијана
првомместу,кажеАнастасија.
Онадодаједајојјециљданапреду

јеи  једногданапостанечакипилот
путничкихавиона.
 Надам се да ћу у томе и успети.

Тренутно сам најмлађи члан у овом
клубу, а када идемо на такмичења,
обичносам јанајмлађитакмичар.На
последњем такмичењу у Трстенику
биласампетаукатегоријипојединач
ногтакмичења,аекипносмоосвојили
треће место. Била сам баш одуше
вљена,јернисаммогладаверујемда
сам ја, поредљуди који се летењем
баве20ивишегодина,освојилапето
место,истичеАнастасија.

З. Попо вић

СПОРТ СКИ АЕРО ДРОМ ВЕЛИ КИ РАДИН ЦИ

Одр жа но так ми че ње у 
ракет ном моде лар ству

Отвореномеђународнотакмичење
уракетноммоделарству,,Сирми
умкуп”одржано је3.октобрапо

седамнаестипутнаспортскомаеродро
мууВеликимРадинцима,аорганизатор
јеаероклубСремскаМитровица.Дога
ђај је организован уз поштвање свих
превентивних мера против епидемије
коронавирусапајесамимтимтакмича
раипосетилацабиломањенегоиначе.
Срећом,овакваврстаманифестаци

је се одиграва на отвореном простору
исмањен јеризикодзаразе.Међутим,
нијемоглодадођемногостранаца, јер
јеовопресвегасветскикуп.Иначе,буде
многогостију,алијетоовогпутаоправ
дано то изостало. Ове године имамо,
штосетичеиностранства,јединотакми
чараизБугарске.Тује28такмичараиз
неколикоаероклубоваизСрбијеујуни
орскојисениорскојкатегорији,алипред
њачејуниори,штонамјепосебнозадо
вољство. У оквиру такмичења постоји
неколико категорија: ракетопловна
категорија,категоријаракетасатраком,
ракетесападобраномиракетесажиро
коптером.Данассмопопрвипутусвету
спојили три категорије у једну у оквиру
које се такмичемоделари који су изра
дилиракетесатраком,жирокоптероми
падобраном,такозванаСМАкатегорија.
Нашаероклуб јемногопутабиопрвиу
новинамаштосетичеваздухопловства.
Прошлегодинесмопрвипутуисторији
организовали кенсет првенство, одно
сно, ланисрање малих сателита. Тада
смо имали представнике из петнаестак
земаља света када су нам први пут
дошлиитакмичариизИндијеиРусије,
рекао јеПероМалешевић, члануправ
ногодбораероклубаСремскаМитрови
цаидиректорпрвенства„Сирмиумкуп“.
Какојетомприликомистакао,овакви

догађајисуважникакобиседецаушто
ранијем узрасту упознала са чарима
ваздухопловногспорта.
 У оквиру клуба постоје скоро све

секције које се тичу ваздухопловних
спортова.Алинамјенајдражемоделар

ство,јерсетуанимирајудецаодоснов
ношколскогузрастаиодатлеонидаље
развијајуљубавпремаваздухопловству.
Јер, деца када виде да ракета коју су
направилисвојимрукамалетиикадасе
упознају са неким физичким законима,
тада се створи интересовање иљубав
према техници и ваздухопловству. У
аероклубуимамополазникеодполета
рацапанадаље,којиданассутрамогу
постатипрофесионалниивојнипилоти,
инжињериваздухопловства.Тосувеома
интересантнаидоброплаћеназанима
ња,истакаојеПероМалешевић.
У категорији С4 (ракетоплани) прво

место је освојио Стефан Василев из
Бугарске, друго Весна Катанић и треће
место је припало Зорану Катанићу. У
категорији СМА прво место је освојио
МихаилоПетровић,другоКристинаЧип
чић и треће место Стефан Василев. У
јуниорскојконкуренцијикатегоријеСМА
прво место је освојила Бојана Јевтић,
другоБраниславЈевтић,атрећеместо
јеприпалоАнђелиТерзић.

Победници Сирмиум купа
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87. рођен дан инђиј ског Желе зни чара
Фудбалски клуб „Железничар“

изИнђије,усуботу,3.октобра,
прославио је свој 87. рођен

дан.Мало је познато да је основан
преФудбалскогклуба„Инђија“,теда
има дужу традицију од „зелено
белог“тима.Фудбалскиклуб„Желе
зничар“основалисуЛазаЖивковић,
МаркоСтефановић,инжењерЖиво
јин Митић и Стoјан Михајловић –
Рокакојисутадарадилиулокалној
ложионици. Најистакнутији међу
њима био је Живојин Митић који је
1931.годинепостаошефложионице
након дипломирања. Митић је био
синжелезничара.Студираоје,алије
често морао да ради и физичке
послове.Захваљујућињему,3.окто
бра1933. године,формиран јепрви
фудбалскиклубуИнђијикојијеоку
пљаомладе раднике и ученике.Од
оснивања, па у наредних неколико
година, „Жеља“ се сврстала међу
најбоље тимовеуВојводини, чак су
стигли и до квалификација за прву
лигу.
За 87 година постојања и рада,

инђијска„Жеља“јепрошларазличи

те фазе. Кроз свлачионице су про
шлестотинеиграчаитренера.Најте
жи период од свог оснивања до
данас,за„Жељу“јебиоод2004.до
2010. године, када су, како кажу у

клубу,многихтелидагаугасе.Клуб
сенаконвишегодишњихнедаћатак
мичи уСремској лиги и нижудобре
резултате.

М. Ђ.

Осни ва чи „Жеље“ (сле ва наде сно) Лаза Жив ко вић, Мар ко Сте фа но вић,
инже њер Живо јин Митић и Стoјан Михај ло вић – Рока

ЗАВР ШЕ НА ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ У ШАХУ

Румља ни четвр ти

Рума је била домаћин так
мичење Прве лиге Србије у
шаху за мушкарце, које је
почело25.септембраиокон
чано је 3. октобра поделом
награда најбољим екипама.
Надметали су сешахисти из
12 клубова, а румски „Сло
вен“ није успео да одбрани
прошлогодишњу титулу
државногпрвака.Ове године
злато јеотишлоурукеекипи
„Јелица ПЕП“ из Горачића,
другоместојеосвојилаекипа
ШК „Владимирци“ из Влади
мираца, трећи је ШК „Итака“
изБеограда,ачетвртирумски
„Словен“.
Медаље и пехаре најуспе

шнијима уручио је Стеван
Ковачевић, председник СО

Рума,којијепрвимпотезоми
отворио државно првенство.
ПрвенствојеигранопоБерге
ровом систему: 11 кола, док
се трећег и петог такмичар
скогданаигралодуплоколо.
Организатор Прве лиге

Србије је Шаховски савез
Србије, уз техничку реализа
цију домаћина, румског ШK
„Словен“. Такмичење шахи
стајереализованоузсвепре
вентивне мере, имајући у
виду епидемију коронавиру
са, тако да је публици било
забрањено да прати мечеве.
Такође,исамиучесници,чим
су завршили своје такмиче
ње, морaли су да напусте
великихолрумскогКултурног
центра. С. Џаку ла

Прва лига Срби је

Шам пи он ска еки па Сир ми у ма

АК „СИР МИ УМ“

Убе дљи ви
у Митро ви ци
У суботу 3. октобра Срем

ска Митровица и Атлетски
клубСирмиумбилисудома
ћини Екипног првенства
Србије за пионире на ком су
пионириСирмиума  убедљи
во тријумфовали у изузетно
јакојконкуренцији11клубова.
Сви такмичари су оствари

лиличнерекордеинасјајан
начин допринели освајању
победничкогпехара.
НемањаБабић језаузео3.

место на 100м препоне и 4.
местоубацањукугле.
ИгорСекулићјебиодругиу

скокуудаљискокуувис.Вук
Маринковић је био трећи у

бацању копља,МаркоМили
новићдругина100митрећи
на300м.МаркоАлдаревицје
заузео3.местона800м,док
јеМилошСтанковићбиодру
гина2000м.Штафетаусаста
ву Милиновић, Секулић,
Маринковић,Бабићзаузелаје
2.место.
–Овимомципредстављају

будућност наше атлетике и
њихово време тек долази,
напомињу тренери Горан
Павловић и СлободанМаца
новић.
Овим такмичењем на нај

лепшиначинзавршавасеова
сезона.
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Будућност – Дубочица 1:1;
Лозница – Графичар 1:2; ОФК
Жарково–Кабел0:2;Колубара
–РадничкиСМ(субилиодигра
лиупонедељак);Трајал–Сло
га (субилиодигралиупонеде
љак);Земун – ИМТ 0:0; Борац
1926 – Раднички Пирот 3:1;
Јагодина – Железничар 1:0;
Раднички1923–Динамо2:0.

Чонопља: Први Мај –
Раднички 1912 2:0; Нови
Козарци: Козара – Јединство
2:2; Бачка Паланка: Стари
Град – Раднички (З) 4:0;
Белегиш:Омладинац–Феникс
19952:1;Вршац:ОФКВршац–
Младост 1:1;Суботица: Бачка
1901 – Тиса 2:3; Кула: Хајдук
1912 – Динамо 1945 0:1;
Чонопља: Слога – Слобода
5:1;Перлез: Војводина 1928 –
Бечеј19182:6;СтариБановци:
Дунав–Борац1:2.

01.Младост 10 7 2 1 18:4 23
02.Динамо 10 6 1 3 18:11 19
03.Борац 10 6 1 3 12:9 19
04.ОФКВршац 10 5 3 2 12:5 18
05.Омладинац 10 4 5 1 14:7 17
06.ПрвиМај 10 4 5 1 12:7 17
07.СтариГрад 10 5 0 5 13:7 15
08.Тиса 10 4 3 3 18:14 15
09.Раднички 10 4 3 3 13:11 15
10.Козара 10 4 3 3 16:18 15
11.Бачка1901 10 4 2 4 14:14 14
12.Хајдук1912 10 4 2 4 14:15 14
13.Јединство 10 3 3 4 15:16 12
14.Радн.(З) 10 3 3 4 11:15 12
15.Феникс 10 3 2 5 8:15 11
16.Слога 10 2 4 4 10:13 10
17.Бечеј1918 10 3 1 6 16:20 10
18.Дунав 10 2 3 5 9:13 9
19.Слобода 10 1 4 5 8:19 7
20.Војводина 10 0 2 8 4:22 2

Црвена Звезда – Напредак
3:0;Рад–Инђија2:1;Златибор
– Радник 1:4; Пролетер – ТСЦ
1:0; Раднички Ниш – Младост
1:1; Металац – Партизан 1:1;
Нови Пазар – Војводина 3:1;
ОФК Бачка – ЈаворМатис 2:2;
Мачва–Вождовац0:2;Спартак
ЖК–Чукарички4:2.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Нови Сад: РФК Н.С 1921 –
Подунавац 1:1; Нова Пазова:
Раднички – Слобода 0:1;
Темерин:Слога(Т)–Подриње
2:0;НовиСад:ЦрвенаЗвезда
– Слога (Е) 3:0; Голубинци:
Јадран – Југовић 2:1; Салаш
Ноћајски:Будућност–Цемент
0:2;Дивош: Хајдук – Младост
6:0; Шајкаш: Борац – Сремац
4:0; Руменка: Јединство –
Индекс1:1.

01.Слобода 9 7 1 1 15:3 22
02.Хајдук 9 7 0 2 21:8 21
03.Индекс 9 5 3 1 24:12 18
04.Слога(Е) 9 6 0 3 15:8 18
05.Јединство 9 5 2 2 14:8 17
06.Младост 9 5 1 3 21:15 16
07.Цемент 9 5 1 3 20:15 16
08.Борац 9 4 3 2 14:7 15
09.Раднички 9 4 1 4 10:7 13
10.РФКН.С 9 3 4 2 13:11 13
11.Сремац 9 3 3 3 12:14 12
12.Ц.Звезда 9 2 3 4 14:15 9
13.Подриње 9 3 0 6 9:18 9
14.Подунавац 9 2 2 5 10:18 8
15.Слога(Т) 9 1 3 5 3:10 6
16.Југовић 9 1 2 6 7:21 5
17.Јадран 9 1 2 6 11:27 5
18.Будућност 9 1 1 7 11:27 4

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01.Кабел 9 8 1 0 16:4 25
02.Раднички 9 7 2 0 19:6 23
03.Графичар 9 5 2 2 14:9 17
04.Борац1926 9 5 1 3 14:9 16
05.Колубара 8 5 0 3 13:12 15
06.ГФКЈагод. 9 4 3 2 6:6 15
07.Будућност 9 4 2 3 12:9 14
08.Железничар 9 4 1 4 14:12 13
09.Лозница 9 3 3 3 8:9 12
10.ОФКЖарк. 9 3 3 3 9:11 12
11.ИМТ 9 3 2 4 10:9 11
12.Трајал 8 3 1 4 9:12 10
13.Радн.(П) 9 3 1 5 8:14 10
14.Дубочица 9 1 5 3 6:9 8
15.Земун 9 2 2 5 5:10 8
16.Радн.(СМ) 8 2 0 6 7:8 6
17.Слога 8 1 1 6 7:17 4
18.Динамо 9 1 0 8 8:19 3

01.Ц.Звезда 10 10 0 0 34:3 30
02.Партизан 10 7 1 2 25:9 22
03.Војводина 10 6 2 2 20:12 20
04.Спартак 10 6 1 3 24:13 19
05.Чукарички 10 5 3 2 21:10 18
06.Пролетер 10 5 3 2 10:7 18
07.Раднички 10 5 2 3 13:13 17
08.Младост 10 5 2 3 12:14 17
09.Вождовац 10 5 1 4 19:16 16
10.ТСЦ 10 4 2 4 21:18 14
11.ЈаворМатис 10 4 2 4 16:17 14
12.Металац 10 3 4 3 11:18 13
13.НовиПазар 10 3 3 4 12:14 12
14.Радник 10 3 1 6 15:17 10
15.Рад 10 3 0 7 10:21 9
16.Инђија 10 3 0 7 7:18 9
17.ОФКБачка 10 1 4 5 9:14 7
18.Златибор 10 1 3 6 7:23 6
19.Напредак 10 1 2 7 6:18 5
20.Мачва 10 1 2 7 4:21 5

Чортановци: ЧСК – ОФК
Брестач 3:1; Жарковац:
Напредак – Камени 5:0;
Крчедин: Фрушкогорац –
Сремац (Д) 0:1; Нови
Карловци: Полет – Младост
3:2; Крушедол: Крушедол –
Дунав 2:2; Платичево:
Јединство (П) – Раднички 1:0;
СремскиМихаљевци: Срем –
Хртковци4:0;Обреж:Граничар
–Шумар5:1.
01.Срем 8 7 1 0 23:5 22
02.Напредак 8 6 2 0 21:8 20
03.Граничар 8 5 1 2 22:13 16
04.Сремац(Д) 8 5 1 2 21:12 16
05.Раднички 8 5 0 3 17:7 15
06.Младост 8 4 2 2 19:15 14
07.Полет 8 4 1 3 16:18 13
08.Једин.(П) 8 3 1 4 10:13 10
09.Фрушкогор. 8 3 1 4 7:10 10
10.Дунав 8 2 3 3 11:11 9
11.ОФКБрест. 8 2 2 4 11:16 8
12.ЧСК 8 2 2 4 13:20 8
13.Хртковци 8 2 1 5 8:16 7
14.Крушедол 8 1 2 5 14:22 5
15.Шумар 8 1 1 6 9:20 4
16.Камени 8 1 1 6 4:20 4

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Ердевик: Ердевик 2017 –
Граничар (К) 1:2; Бикић До:
ОФКБикић–ФрушкаГора0:0;
Кукујевци: Обилић 1993 –
Трговачки 1:1;Чалма: Слога –
Слобода 1:1; Шид: Једнота –
Сремац(Ј)3:0;Рума:Јединство
–Сремац(Б)2:0;Равње:Зека
Буљубаша – Фрушкогорац 0:1;
Адашевци:Граничар(А)–Змај
1:3.

01.Фрушкогор. 8 6 1 1 20:5 19
02.ОФКБикић 8 5 3 0 15:1 18
03.Обилић 8 5 3 0 23:10 18
04.Јединство 8 6 0 2 14:5 18
05.Ф.Гора 8 5 2 1 21:6 17
06.Сремац(Б) 8 5 1 2 18:8 16
07.Гранич.(К) 8 4 2 2 13:8 14
08.ЗекаБуљ. 8 3 1 4 12:15 10
09.Змај 8 2 3 3 10:10 9
10.Гранич.(А) 8 3 1 4 10:14 9
11.Трговачки 8 2 2 4 7:9 8
12.Слобода 8 2 2 4 13:16 8
13.Слога 8 2 1 5 9:18 7
14.Ердевик 8 1 1 6 9:16 4
15.Једнота 8 1 0 7 7:37 3
16.Сремац(Ј) 8 0 1 7 3:26 1

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Рума: Словен – ПСК 2:0;
Врдник:Рудар–Борац(М)1:3;
Инђија: Железничар – Хајдук
(В) 4:2; Шид: Раднички –
Партизан 4:0; Добринци:
Сремац (Д) – Митрос 0:1;
Пећинци: Доњи Срем 2015 –
Љуково2:1;Бешеново:БСК–
Хајдук (Б) 2:0;Попинци:
Напредак – Борац (К) 4:2;
Вогањ:Слога(В)–ЛСК3:0.

01.Раднички 10 7 2 1 30:8 23
02.Напредак 10 7 2 1 21:11 23
03.ДоњиСрем 10 6 2 2 21:11 20
04.Словен 10 5 2 3 17:9 17
05.Борац(К) 10 5 2 3 17:17 17
06.Слога(В) 10 4 4 2 19:8 16
07.Железнич. 10 4 3 3 20:13 15
08.Борац(М) 10 4 3 3 10:7 15
09.Партизан 10 4 2 4 14:18 14
10.Сремац(Д) 10 4 1 5 13:12 13
11.Хајдук(Б) 10 3 4 3 17:17 13
12.Љуково 10 3 4 3 13:13 13
13.ПСК 10 3 3 4 12:10 12
14.Митрос 10 4 0 6 13:15 12
15.БСК 10 2 2 6 13:22 8
16.ЛСК 10 2 2 6 15:26 8
17.Хајдук(В) 10 1 2 7 14:23 5
18.Рудар 10 1 2 7 9:48 5

Марадик: Слога (М) –
Планинац 1:2; Стејановци:
Борац (С) – Јединство 0:2;
Грабовци: Граничар – Цар
Урош 5:1; Мали Радинци:
Фрушкогорац – Полет 4:2;
Јарковци:Борац(Ј)–Слога(К)
1:6; Доњи Петровци: Доњи
Петровци – 27.Октобар 3:2;
Војводинајебиласлободна.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

Моровић: Јединство (М) –
Омладинац1:0;Бачинци:ОФК
Бачинци – Борац 4:2; Љуба:
Јединство (Љ) – ОФК Бингула
2:2; Јамена: Граничар –
Напредак1:1;Синђелић јебио
слободан.

1.Напредак 6 5 1 0 26:5 16
2.Синђелић 5 4 0 1 12:4 12
3.ОФКБачинци 5 4 0 1 12:8 12
4.Јединс.(М) 6 3 1 2 14:17 10
5.Једин.(Љ) 5 2 1 2 10:12 7
6.Омладинац 5 2 0 3 5:9 6
7.ОФКБингула 6 1 1 4 8:16 4
8.Граничар 5 0 2 3 6:10 2
9.Борац 5 0 0 5 4:16 0

ОФЛ ШИД

01.Јединство 7 6 1 0 23:6 19
02.Полет 7 5 0 2 16:13 15
03.ЦарУрош 7 4 1 2 31:15 13
04.Граничар 6 4 1 1 20:5 13
05.ДоњиПетр. 6 4 1 1 14:7 13
06.Војводина 6 3 3 0 20:5 12
07.Фрушкогор. 6 3 0 3 19:14 9
08.Слога(М) 7 2 1 4 9:13 7
09.Планинац 6 2 0 4 12:15 6
10.27.Октобар 7 2 0 5 10:19 6
11.Слога(К) 7 2 0 5 15:32 6
12.Борац(С) 6 1 0 5 6:22 3
13.Борац(Ј) 6 0 0 6 2:31 0

Прхово: Младост 1935 –
Купиново3:0;Сибач:Словен–
Хајдук 1932 1:4; Карловчић:
Ловац–Витез2:1.

1.Хајдук1932 5 5 0 0 21:2 15
2.Ловац 5 3 1 1 15:9 10
3.Младост 5 3 0 2 8:16 9
4.Словен 5 1 1 3 7:12 4
5.Купиново 5 0 3 2 3:10 3
6.Витез 5 0 1 4 6:11 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Лежимир:Планинац–Борац
(ВР)1:2;СремскаМитровица:
Срем (СМ) – ОФК Босут 7:1;
Лаћарак: Полетарац – Слога
2:0; Раденковић: Борац (Р) –
Срем(СР)2:6.

1.Срем(СР) 4 3 1 0 9:3 10
2.Борац(ВР) 4 3 0 1 14:3 9
3.ОФКБосут 4 3 0 1 6:4 9
4.Срем(СМ) 4 2 1 1 9:6 7
5.Планинац 4 2 1 1 5:4 7
6.Полетарац 3 0 1 2 3:10 1
7.Борац(Р) 3 0 0 3 0:4 0
8.Слога 4 0 0 4 1:13 0

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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ПРИ ЈЕМ РУКО МЕ ТА ШИ ЦА У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Након 25 годи на ЖРК „Срем“ 
у вишем ран гу так ми че ња

Заменикградоначелни
ка Петар Самарџић,
уприличио је пријем

за рукометашице Женског
рукометног клуба „Срем“,
које су се победом над
ЖРК„Спартак“изДебеља
че пласирале у виши ранг
такмичења Супер Б лигу.
Петар Самарџић је том
приликомчеститаона,како
јерекао,историјскомуспе
хуЖРК„Срем“.
–Надамседаћесеепи

демиолошкостањеуграду
поправити како би се
публика могла вратити на
трибине, односно, у овом
случајунарукометнеутак
мице. Рукометашице ЖРК
„Срем“ могу очекивати
већаулагањауовајспорту
наредном периоду, бољу
промоцијуипутеммедијаи
свих средстава информи
сања.Садаихочекујутак
мичења са веома јаким и
озбиљним клубовима и
желим им много успеха,
али и да представљају
себе и свој град у најбо
љем светлу, изјавио је
заменикградоначелника.
Тренер ЖРК „Срем“

ДушанДрча истакао је да
је улазак у Супер Б лигу
великиуспех.

– Генерално, ова година
јеважназарукомету гра
ду,алипоготовозаженски
рукометни клуб, јер смо
остварилиисторијскиуспех
инаконвишеод20година
митровачки женски руко
мет јеопетувишемрангу
такмичења.Већиначлани
цанашеекипејеизМитро
вице и то су младе девој
чице, које су последњих
годинабилепрвакињеВој
водинеиСрбијеузвелику
подршку Града, коју смо
имали у протекломперио
ду.Веомајеважнодаклуб
учествује у вишем рангу
такмичења како бисмо се

развијали још више и
постиглишто боље резул
тате.Истакаобихдаћемо
битиборбениипокушаће
мо да у свакој утакмици
победимо.Надамседаће
се ситуација у вези са
коронавирусом смирити и
да ће у неком наредном
периоду бити дозвољена
публикагдећемоприказа
ти на највишем нивоу све
оноштосморадилипроте
клих година. Морам да
кажем да ће у Сремској
Митровици гостовати врло
атрактивне екипе попут
Панчева иЦрвене звезде.
Сви љубитељи рукомета

знају да је Панчево руко
метниград,апоредпанче
вачке екипе, Црвена зве
зда ће бити врло атракти
ван противник, где ће се,
акосепобољшаситуација
увезисаепидемијомкоро
навируса,напунитигледа
лиште, рекао је Душан
Дрча.
Рукометашица ЖРК

„Срем“ Драгана Петровић
реклаједасенадауспеху
удаљемтакмичењу,адаје
пласман у Супер Б лигу
резултат великог труда,
радаипожртвовања.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Душан Дрча Петар Самар џић Дра га на Петро вић

При јем руко ме та ши ца у Град ској кући
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ИНЂИЈА

Пријем за нове суперлигаше

Рукометаши „Инђије“ недавно су
постали нови чланови Супер Б
лигеСрбије,такоштосупобеди

ли Банатски Карловац са убедљивих
десет голова разлике и на домаћем
теренуекипу„Херцеговина“изСечња
резултатом25:24(12:13).Натајначин
Инђија је добила још једног суперли
гаша. Улазак у виши ранг такмичења
био је повод за организовање свеча
ног пријема за РК „Инђија“ у згради
ОпштинеИнђија.Саиграчимаиструч
нимштабомразговараојепредседник
ВладимирГакодавшиимпризнањеза

подизањеспортскогугледаопштине.
– Инђија није само град привреде,

јеруспесинашихспортскихколектива
оправдавајутодасмодефинитивнои
градспорта–рекаојеГакидодаодаје
осталавеликажалштоутакмицукоја
јебилакључназаулазакувиширанг
нијемогладапратипубликасатриби
на.
Припремезаулазакусуперлигашки

ранг трајале су дуже време, те су се
овесезонестворилиусловизанапре
довање. Подршка локалне самоупра
ве јевеликаизначајназанас јербез

тога не бисмо могли да дођемо до
ових резултата. Искрено говорећи, ја
самиранијеосвајаопрваместа,али
смопрвипутдобилипозивизОпшти
недадођемоиданаспримипредсед
никОпштинеихваланатоме–иста
као је спортски директор РК „Инђија“
ПредрагОбрић.
Инђијски рукометаши неће имати

паузу у тренажном процесу јер регу
ларнидеотакмичењаускоропочиње,
а тиме и борба за улазак у највиши
рангтакмичењауСрбији.

М. Ђ.

Пријем рукометаша у општини

СПОРТСКО УДРУЖЕњЕ „Royal“ ИЗ ИНЂИЈЕ

Најбољи стрелци у Србији
Спортскоудружење „Royal“изИнђијеосновано јепре

тригодинеизавеомакратковремепосталојенајбољеу
Србијиудисциплинигађањаметауваздуху.Напослед
њем Државном првенству били су опет најуспешнији.
Збогостваренихрезултата,пријемзањихјеусреду,30.
септембра,уприличиопредседникОпштинеИнђијаВла
димирГак.
–„Royal“јемањиспортскиколектив,аликадапогледа

мотрофеје,ондаможеморећидапредставља једанод
најуспешнијихуисторијиопштинеИнђија–рекаојеГаки
још једном честитао свим члановима на досадашњим
успесима.
ИванРожек,председникСУ„Royal“изИнђије,кажедау

екипи тренутно имају пет сениора и једног јуниора, од
којихсудвојицачлановисрпскерепрезентације–Стеван
ТакачиДушанНиколић,докјеПетарНедићнајозбиљнији
кандидатдаовегодинебудемеђунајбољима.
– „Royal“ је на свим такмичењиманајбољи, пре свега

захваљујући несебичној подршци Општине Инђија и
председникаГакВладимира–истакаојеРожек. М. Ђ.

Пријем за стрелце
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СБК „РУМА“

Две меда ље на Првен ству
Вој во ди не у асо сава теу
Анастасија Иконић

и Дамјан Марковић,
чланови Савате бокс
клуба „Рума“, осво
јили су две медаље
на Првенству Војво
дине у асо саватеу,
које је 26. септембра
одржано у Кикинди.
Анастасија Иконић је
у јуниорској конкурен
цијидо60кгосвојила
златну медаљу, док
је Дамјан Марковић
освојиосреброусени
орској конкуренцији
до70кг.

С. Џ.
СБК Рума у Кикин ди

РК „РУМА“

Пре ла зак прву лигу

Румске рукометашице, чланице РК
„Рума“, успеле су да се пласирају у
виши ранг такмичења. Наиме, после

убедљивих победа у две бараж утакмице,
у којима су и биле фавориткиње, оне су
се пласирале уПрву лигуСрбије „Север“.
На том походу ка вишем рангу, Румљанке
супобедилеса40:23екипу„Раванград“из
Сомбора, а над екипом „Лаки“ изЦрвенке
славилесупобедурезултатом33:21.Титу
лу најкорисније играчице на обе утакмице

понелајеголманкаАнаМарчетић.
ДраганВидовић,тренерРК„Рума“,изра

зио је задовољствозбог трудаизалагања
које су рукометашице уложиле у протекла
двамесецаприпрема,каоизбогквалитет
неигреубаражу.
Рукометашице вредно тренирају после

ових победа, како би спремно дочекале
почетак првенства који је заказан за 10.
октобар.

С. Џаку ла

РК Рума

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.

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: 
МиљевићЈованиВуко
лићИрина,ПровчиИгори
ТулумЈелена.

ДОБИ ЛИ СИНА: Влади
мир и Јелена Берток 
Сремска Митровица, Жар
коиОлгицаМилутиновић
Рума,АлександариЉуби
цаГестићРума,Славкои
МајаМирић Рума,Ненад
и Милица Пантелић 
Павловци, Стојан и Алек
сандраКузмићЈарак,Бог
даниМиланкаЦвијановић
Јамена,ЉубисавиЗора
на Јаковљевић  Мачван
ска Митровица, Драган и
Дијана Козенко  Јарак,
БраниславиМирјанаДрча
Љуково,ЖиваниНаташа
Глигорић  Јарак,Милан и
Дуња Брекић  Вашица,
Саша и Тања Шуман 
Лаћарак.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Дали
бор и Милка Станишић
Рума, Милун и Данијела
Радовић  Ириг, Јован и
Михаела Лазић  Стара
Пазова, Бојан и Тамара
АндрићСремскаМитрови
ца,МиланиМаријаБожић
Кленак,МитариЖељана
Радвањ  Мали Радинци,
Бјеладин и Миња Дулић 
СремскаМитровица.

УМР ЛИ:СавоМилаковић
рођ. 1935, Смиља Басара
рођ.1934,МиленкоМоћић
рођ. 1953, Милош Вуко
јичић рођ. 1943, Благоје
Лажетић рођ. 1937, Кати
ца Митровић рођ. 1953,
Јованка Милновић рођ.
1944, Соња Шуљманац
рођ.1952,БожидарСтево
вићрођ.1946,СретаДевр
њарођ.1930,ЕваЖeравић
рођ. 1936, Милан Мијал
чић рођ. 1937, Ђуро Сту
пар рођ. 1929, Мирослава
Хорнунг рођ. 1940, Јелка
Пилиповићрођ.1948,Коса
Гутић рођ. 1937, Ненад
Бабић рођ. 1966, Љуби
ца Петерманец рођ. 1931,
Мира Цвијетић рођ. 1947,
Живан Вуковац рођ. 1952,
Милан Веселиновић рођ.
1955, Вељко Бежановић
рођ.1964,ЗдравкоРикано
вићрођ.1940.

RUMA

УМРЛИ: Мијомир Станић
рођ.1961,ЂуроСтричевић
рођ. 1933, Јелена Мићић
рођ. 1938, Божана Пушка
рић рођ. 1937, Андрија
Савић рођ. 1939, Живан
Кејићрођ.1943.
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Четвр та
европ ска јесен

Србија ће ове године имати јед
ногфудбалскогпредставника у
Европи.Црвеназвезда јеуспе

ладасепочетвртипутзаредомпла
сира у групну фазу неког европског
такмичења. У утакмици плеј офа за
улазакуЛигуЕвропе,паојејерменски
Араратрезултатом2:1.
УследратакојијезадесиоЈермени

ју,утакмицајеодигрананаКипру.Тако
су црвенобели добили прилику да
јошједномизађунатереннакојемсу
ланеиздувалиодкипарскеОмоније.
Звезда јебилабољанаовоммечу,

алинаравно,опетнијемоглобездра
ме.Послеголау60.минутуивођства
од 2:0, чинило се да је све решено,
али су Београђани успели да приме
гол од нејаких Јермена и сами себи
закомпликујуживот.Накрају,уздоста
мукеи стрепње,Звезда је успелада
сачува предност и овери пласман у
групнуфазу.
Много има проблема у Звездиној

игри, то је евидентно. Једно једа се
иживљаваш над пацерима у Пинг
понглиги,адруго јеигратиуЕвропи
против далеко озбиљнијих екипа. А
текихчекајујакеутакмице.

ДејанСтанковићјошувекнепоказу
јејаснуидејуштажелиодсвојеекипе.
Светоделујеприличноконфузно,са
доста гужве у средини имало лопти
занападачеикрилнеиграче.
Остаје и даље нејасно зашто не

гураталентованеклинцепопутГаври
ћа,Спиридоновића иПетровића који
бисигурногризлинатерену.
Такође,поновосевиделодаиграчи

имајуснагеза70минутаигре,итоје
можда и највећи проблем.Можда су
килавијерјесезонатекпочела,можда
јошнисуушлиуритам,алиакоутоку
сезоне не буду поправили трчање,
тешко могу да се надају проласку у
нокаутфазуЛигеЕвропе.Вуклисусе
потеренупредкрајмеча,падали,хва
тали их грчеви и све је то деловало
прилично тужно. Изгледали су као
рекреативци пред крај термина у
спортској сали, кадасеонако зајапу
рени свађају ко ће на гол јер им је
душауносу.
Иначе,познатисуиЗвездинирива

лиугрупи.ИграћесабелгијскимГен
том,немачкимХофенхајномичешким
Слованом. Нимало лака група за
нашуекипу,акосеузмеуобзирдоса

дашњаигра,алиипротивнициу гру
пи.
Свакакодасушвабурдефаворитии

даиграјунајмодернијифудбал.Дола
зеизједнеоднајјачихлигауЕвропии
свакибодпротивњихбибиовеликк’о
кућа.
СаБелгијанцимаиЧесимасеможе

играти,алиподусловомдаСтанковић
сложисвекоцкице.Започетак,усво
јојглави.
Јошједнастваркојајепотенцијално

велики хендикеп за црвенобеле је
одсуство публике. Јебига, није исто.
Ко каже другачије, лаже. Играчи ће
моратида тражемотивацијуифокус
предпразнимтрибинамаипитање је
како ће све то утицати на Звездине
играчекојисувећинубодовауЕвропи
клепалинадомаћемтерену.
Оношто јеуовоммоментунајбит

нијезаЗвездиненавијаче јетодасу
сењиховимиљеницијошједномнека
ко довукли до Европе. Сада следи
периодукојемЗвездакаоклубмора
дапокажепаметипокушадапарира
противницимауЕвропи.Аконеуспеју,
тујеувекдомаћациркуслигапамогу
дасекурчедомилевоље.

Оно што је у овом 
момен ту нај бит ни је за 

Зве зди не нави ја че је 
то да су се њихо ви 

миље ни ци још јед ном 
нека ко дову кли до 

Евро пе. Сада сле ди 
пери од у којем Зве зда 

као клуб мора да
пока же памет

и поку ша да пари ра
про тив ни ци ма
у Евро пи. Ако

не успе ју, ту је увек 
дома ћа цир кус лига
па могу да се кур че

до миле воље
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Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO
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СНЕ ЖА НА СТОЈ КО ВИЋ И МАРИ ЈА НА АРТУ КОВ БАВЕ СЕ РУЧ НОМ ИЗРА ДОМ САПУ НА

При род но је увек боље
Пријатељице Снежана

Стојковић иМаријана
Артуков, обе хеми

чаркепопрофесији,успеле
су да споје знање и креа
тивност и направе сапуне
дивних мириса и изгледа,
а што је најважније одлич
ног квалитета.Људисусве
више свесни штетности
вештачких састојака, као
што су разни конзерванси,
парабени, сулфати, алу
минијум, који се користе у
производњи сапуна и целој
бјути индустрији и све је
више оних који траже про
изводе направљених од
природних састојака. Чини
седајеугодиниукојојнас
сталноопомињудаперемо
руке због актуелне епиде
мије коронавируса веома
важноикојимсапуномћемо
то радити. Према речима
Маријане Артуков, она и
њена колегиница Снежа
навећчетири годинеимају
својурадионицусапуна.
–Пошто смо обе настав

нице у хемије у Прехрам
бенохемијској и шумарској
школи, на хемијсколабо
раторијским вежбама смо
најпре са ђацима правили
сапуне. Касније се Снежа
на више за то заинтересо
вала па је похађала школу
израдесапунанаХемијском
факултету у Београду и
почела јетосамосталнода
ради,акаснијесам јојсеи
јапридружила,почињераз

говорМаријанаАртуков.
Снежанајенакурсуизра

де сапуна усавршила своје
знањеикакокаже,изхоби
јаирадозналостијезаједно
са колегиницом Маријаном
упловилаусветручнорађе
нихсапуна.
– Иначе, почела сам да

правим сапуне због својих
унука које имају проблема
тичнукожуподложнуупала

ма. Док сам правила сама,
увек ми је нешто недоста
јало и никад нисам била
задовољна како на крају
сапуниспадне.Затосамна
курсу израде сапуна, хајде
дакажем,ухватиланеколи
ко цака и усавршила своје
знање. И тако сам време
ном дошла до неколико
рецептура, које су потпуно
аутентичне,тојестауторске

и данас имамо шест врста
сапунакојеправимо.Прави
мосапунјотазаекстремно
осетљивукожу,закожу,која
јеподложнаупалама,прави
сеодживотињскихмастии
лоја,неманибојанимири
са. За масну кожу је сапун
ника, нормалну кожа лаки,
тим је за суву кожу, каже
Снежана.
Онадодаједасењихови

Сне жа на Стој ко вић и Мари ја на Арту ков

Сапу ни без вештач ких састо ја ка Деч ји сапу ни са играч ком
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сапуниправеодрафиниса
нихбиљних уља,маслино
вог, кокосовог, палминог и
рицинусовогуља.
–Имамоисапунсаактив

ним угљем, који је неутра
лан, има велику апсорп
циону моћ и упија вишак
масноће са лица. То нам
је сад најбољи производ
за масну кожу. Иначе, обе
наше породице на неки
начин учествују у овом
послу. Моја ћерка је заду
жена за маркетинг, Мари
јанина мама је правила
калупе,каоимојсин,каже
Снежана.
Маријана наводи да се у

њиховимсапуниманенала
зе сулфати, који имају лош
утицајнакожу.
–Некористимонатријум

лурид сулфат, као у инду
стријским сапунима, који
изазива изузетно сушење
коже и онда се увек после
таквогпрепаратаморакори
стити нека крема. У нашим
сапунима нема сулфата,
парабена и неких осталих
вештачких састојака, већ
у себи садрже само соли
одређених вишемасних
киселинауодређенимуљи
ма.Послењеговогкоришће
њакожајеувекглаткаиније
исушена,истичеМаријана.
Снежана објашњава да

су данашњи индустријски
сапуни по својој хемијској
дефиницијиустваридетер
џенти.
–Посвојојхемијскојдефи

ницији сапуни су у ствари
вишемасне киселине, без
сулфата, алуминијума, кон
зерванса. Међутим, сви ти
састојци имају неку своју

оправданостуиндустријској
производњи.Такође, течни
сапуни, којисувеомапопу
ларни и лаки за употебу, у
стварисудобраподлогаза
развој бактерија. Јер, када
дугостојеупосудамаможе
доћи до развоја бактерија.
Стогалекаривишесаветују
да јебољекориститичврст
сапун. Код чврстих сапу
на пх вредност је базна, а
базноподручјеубијамикро
организме.Течнисапунису
ипак маломање базни или
неутрални, а пх вредност
појединих течних сапуна
иде и до 5,5. Индустријски
сапуни, да би били прима
мљивикупцимаимајумирис
чоколаде, ваниле, тропског
воћа и слично, а пошто те
сировинеинисубашквали
тетне, имају штетан утицај
на кожу. Нас две додајемо
етарска уља, која су као
антиалергени, објашњава
Снежана.
МаријанаиСнежанакажу

да уживају у ручној изра
ди сапуна, јер се баве сво
јимпозивом,ачаруручном
радујестеутомештоника
да не направе исти сапун,
а у сваком од њих дају и
део своје личности. Иначе,
њихови производи се могу
наћи на фејсбук страници
СапуниСм.
– Пре епидемије виру

са корона излагале смо на
разним манифестацијама и
тонамнедостаје.Ово језа
насхобикојинасиспуњава,
а сада је то и материјално
исплативо. Имамо сталне
муштерије које нам стално
долазе,кажеСнежана.

З. Попо вић

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА
Оде ље ње за урба ни зам,
кому нал но стам бе не посло ве
и зашти ту живот не сре ди не
Број: 50181/2020IV028
Дана: 07.10.2020. годи не
Инђи ја 

                                           
Одељењезаурбанизам,комуналностамбенепослове
изаштитуживотнесрединеОпштинскеуправеопштине
Инђија,ускладусачланом29.Законаопроцениутица
ја на животну средину («Службени гласник РС’’, број
135/04и36/09)објављује:

ОБА ВЕ ШТЕ њЕ
О доне том реше њу да није потреб на про це на 

ути ца ја про јек та на живот ну сре ди ну

Одељењезаурбанизам,комуналностамбенепосло
веизаштитуживотнесредине,назахтевносиoцапро
јекта „FaR MI Na PET FooDS“ д.о.о.  изИнђије,Саве
Ковачевић бб, спровело је поступак одлучивања о
потребипроценеутицајанаживотнусрединузаПро је
кат изград ње скла ди шног објек та  хлад ња ча на
катастарскојпарцелиброј7507/37КОИнђија,усеверо
источнојрадној зонина територијиопштинеИнђија.У
спроведеномпоступкудонетојерешењедазапредмет
ниобјекатније потреб напроценаутицајанаживотну
средину.
Донеторешењезаснивасенаанализизахтеваносиоца
пројекта и података о локацији, карактеристикама и
могућим утицајима пројекта на животну средину, при
чемусуузетиуобзирпрописаникритеријумизапројек
тенаведенеуЛистиIУредбеоутврђивањулистепро
јеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II
пројекатазакојесеможезахтеватипроценаутицајана
животнусредину(‘’СлужбенигласникРС’’,број114/08).
Представницизаинтересованејавности,органаиорга
низацијамогуизвршитиувид,свакоградногданаувре
мену од 9001200 часова у просторијама Одељења за
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту
животнесрединеЦараДушанаброј1иизјавитижалбу
надонеторешењеПокрајинскомсекретаријарузаурба
низам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у
рокуод15данаодданаобјављивањаовогобавештења
путемовогоргана.

Одељењезаурбанизам,
комуналностамбенепослове
изаштитуживотнесредине

ДУАЛ НО ОБРА ЗО ВА њЕ
Пот пи сан уго вор
Представници немачке

компаније IGBAutomotive и
инђијскеСредњешколе„Др
ЂорђеНатошевић“потпоса
ли су споразум о дуалном
образовању. Осам ученика
поменуте средње школе
похађаће стручну праксу  у
IGBуитакостећиискуства
у раду највеће компаније
која послује на територији
општине Инђија. Уговором
је дефинисано да ученици
добијају ментора са којим
пролазесвефазепроизвод

ног циклуса и за свој рад
добијаће новчану надокна
ду.
Какосуистаклипредстав

ници компаније и школе,
обављањестручнепраксеу
компанијамаимавишестру
ки значај. Ђаци се оспосо
бљавају за рад, уче нове
вештине, упознају систем
рада у фирмама, у случају
дажеледарадеуистојком
панијилакшеибржесепри
лагођавају и напредују у
хијерархији. М.Ђ.
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ОВАН: Делујете као
особа која нема вре
мена за неке повр
шне сусрете или за

догађаје који се не уклапају у
вашу сферу интересовања.
Бољеједасепонашатештоуме
реније, јер својим енергичним
понашањемкоднекихсарадника
подстичетеразличитереакцијеи
негодовање.Сталовамједасво
јој породици и вољеној особи
приуштитевишерадостиузајед
ничкомживоту.

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

фази спровођења, посебно када
се налазите пред сарадницима
којивасоспоравају.Накондужег
пословног убеђивања, ситуација
ће се променити у вашу корист,
алимораћетедаостанетеупорни
идоследни.Партнервасискрено
подржаваиподстиченаактивну
улогу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делујете
енергично у сусрету
са сарадницима и
постављатеновезах

тевеуочекивањудасветечепо
вашим проценама. Ипак, прете
раним истицањем личних захте
ва побуђујете различите комен
таремеђусарадницима.Потреб
ноједаимате„широкевидике“у
свакомпогледу.Љубавнеразми
рице прихватите као пролазну
фазу.

РАК: Неко вам даје
кориснеинформације
и на тај начин вам
помажедаправилни

јепроцењујетеразличитепослов
немогућностикојеиматенарас
полагању.Јасновам једазајед
нички договори представљају
позитиван помак у решавању
важнихпословнихилиприватних
интереса. Слободно изразите
нека своја потиснута осећања
илинамере.

ЛАВ: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохватруке.Посебно

ће вас обрадовати финансијско
побољшањеибољиматеријални
стандард. Не само да имате
добре пословне процене, већ
добијатеиновибројпристалица,
тако да у већини ситуација про
лазите лакше или боље од дру
гих. Осећате да се налазите на
емотивнојпрекретници.

ДЕВИ ЦА: Делујете
врло амбициозно
предсвојомоколином
и свима јасно дајете

дознањаданежелитедавамсе
некосупротстављапобилокојој
основи. Неопходна вам је поро
дичнахармонијаинечијепрису
ствокакобистеостварилибољу
психолошкуравнотежуиприливе
креативнеенергије.

ВАГА: Постоје одре
ђене компликације
пословне природе
које решавате у ходу

и уз додатну упорност, очекује
вас добар епилог у сваком
погледу. Немојте дозволити да
васнеконаговаранаусловекоји
вамсенедопадајуилидадоно
си одлуке у ваше име. Партер
уме лако да вас подстакне на
позитивну реакцију и изливе
емоција.

ШКОР ПИ ЈА: Стало
вам је да осмислите
добрупословнустра
тегију на основу које

ћете успешно реализовати ско
ро све што сте и замислили.
Наставите да се понашате
довољнопромишљеноупроце
ни правих вредности. Очекује
васпозитиванобртуљубавном
животу, партнер ће вас изнена
дити на неки посебан и леп
начин.

СТРЕ ЛАЦ: Потребно
једасеусаглашавате
сасвојимсарадници
ма око уважавања

различитих интереса, како би
сви око вас осетили моралну и
материјалну сатисфакцију.
Пажњаиразумевање,коједоби
јате у кругу своје породице,
делујуврлоподстицајно.Потру
дите се да обрадујете све бли
скеособенанекинеуобичајени
начин.

ЈАРАЦ: Неко од
сарадника нема
довољноинтересова
ња да испоштује

заједнички пословни договор,
штонеминовноусловљаваодре
ђени губитак. Упорно покушава
те да у најкраћем року решите
неке велике проблеме. Склони
стечестимпроменамарасполо
жења. Нема разлога да се јогу
нитеидаприговаратесвомпарт
нерузбогнекихситница.

ВОДО ЛИ ЈА: Поне
кадтребаприхватити
оне најтеже околно
сти, како бисте себи

и другима доказали да сте
довољно дорасли пред најра
зличитијим изазовима. Пажљи
вије ослушкујте поруке које
добијате од блиских особа.
Боље је да покажете више
скромности у понашању. Пове
дитерачунакадајеречоисхра
ни.

РИБЕ: Делујетепози
тивно и ангажовани
сте на различитим
странама. Умете да

пренесете стваралачки импулс
насвојуоколину,штовамолак
шава остварење многих плано
ва које имате. Обратите пажњу
на трошење новца, немојте да
се задужујете или упуштате у
неке новчане ризике. Ослоните
сенасвојуинтуицију.

VREMEPLOV
7. ок то бар

1914. Рођен Михаило Лалић,
један од најистакнутијих југо
словенских аутора ратне про
зе.
1959. Совјетски васионски
бродЛуна3првифотографи
саотамнустрануМесеца.

8. ок то бар
1856. Велика Британија је
почела „други опијумски рат“
противКине,укојемјојсепри
дружилаиФранцуска.
1912. Црна Гора је објавила
ратТурскојиистогдананапа
ла турске положаје код Ска
дра, чиме је почеоПрви бал
канскират.
1970. Нобелову награду за
књижевност добио је руски
писац Александар Исајевич
Солжењицин.

9. ок то бар
1934.УМарсеју јеубијенјуго
словенскикраљАлександарИ
Карађорђевић.
1967. У Боливији је убијен
аргентински револуционар
Ернесто “Че” Гевара, симбол
револуцијеуЈужнојАмерици.
1993.УсукобимаМуслиманаи
Хрвата у Мостару (Босна и
Хецеговина) срушен је Стари
мост,симболграда,саграђену
16. веку за време турске вла
давине.

10. ок то бар
1813. Рођен италијански ком
позиторЂузепеВерди.
1913. Завршена изградња
Панамског канала, дугог 81,6
километара, којим су спојени
АтлантскииТихиокеан.
1985.Умроамеричкифилмски
глумац, режисер и продуцент
ОрсонВелс.

11. ок то бар
1579. У Цариграду један дер
вишубиотурскогдржавникаи
војсковођу,порекломизБосне,
МехмедпашуСоколовића.
1963. Умрла француска пева
чицаЕдитПјаф.

12. ок то бар
1492. Шпански морепловац
Кристофер Колумбо први пут
ступио на тле Новог света.
После 33 дана пловидбе од
Канарских острва његова
посадасеискрцаланаБахам
скаострва,ууверењудајереч
оАзији.
1897. У Београд, у порту
Саборнецркве,изБечапрене
типосмртниостациВукаСте
фановића Караџића, рефор
маторасрпскогјезика.

13. ок то бар
1792. Председник САД Џорџ
Вашингтон положио каменте
мељацБелекуће,председнич
керезиденцијеуВашингтону.
1884. Лондонска четврт Гри
нич установљена као универ
зални,нултимеридијан,одког
се рачунају географске дужи
не и временске зоне на
Земљи.

HOROSKOP

Сре да, 7. окто бар
(24. сеп тем бар)

Света првомученица Текла;
ПреподобниСимон,Светкраљ
Владислав и Преподобни
ДавидСрпски

Четвр так, 8. окто бар
(25. сеп тем бар)

ПреподобнаЕфросинија;Свети
СергијеРадоњешки

Петак, 9. окто бар
(26. сеп тем бар)

Свети апостол и јеванђелист
ЈованБогослов

Субо та, 10. окто бар
(27. сеп тем бар)

Свети мученик Калистрат –
Задушницемихољске

Неде ља, 11. окто бар
(28. сеп тем бар)

Преподобни Харитон Исповед
ник

Поне де љак, 12. окто бар
(29. сеп тем бар)

Преподобни Киријак Отшелник
–Михољдан

Уто рак, 13. окто бар
(30. сеп тем бар)

Свети свештеномученик Григо
рије;СветиМихаилКијевски

Crkveni
kalendar

• Туци те сво ју децу чим 
при ме ти те да личе на 
вас.
• На мла ди ма свет оста
је, чим ста ри ји доне су 
такву одлу ку.

Јесе ња
прин це за

Састој ци: једанлимун(корица
и сок), две јабуке исецкане на
танке кришкице, четири јаја, 100
грама кристал шећера, један
ванилин шећер, 50 милилитара
млека, 80 милилитара уља, 280
грама брашна, један прашак за
пециво, две супене кашике џема
(укус по избору), шећер у праху
(опционално).

При пре ма: Лимунизрендатии
исцедити сок. Јабуке ољуштити,
исецкати и додати им лимунов
сок и једну супену кашикушеће
ра.Састојке за бисквит измикси
рати. Смесу прелити у плех за
печење,затимдодатиџемијабу
ке. Пећи на 180 степени 2530
минута. По жељи посути прах
шећером.


