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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

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

Ne mo`e funkcija 
da me promeni,
ja sam to {to jesam

NE SAMO O POSLU SA GRADONA^ELNICOM
SREMSKE MITROVICE SVETLANOM MILOVANOVI]:
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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

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

ЈП „СТАМ БЕ НО“ РУМА

У нову греј ну сезо ну
са две нове котлар ни це

Пре завр шет ка прве 
котлар ни це на гас у 
Тиво лу, која је отво

ре на 8. јуна, поче ли су и 
радо ви на дру гој котлар ни
ци „Соли дар ност“ и то 12. 
маја. Фини ши ра ње радо ва, 
углав ном на инфра струк
ту ри око нове котлар ни це, 
7. окто бра је оби шао пред
сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић, а котлар ни ца је са 
проб ним радом поче ла пет 
дана касни је.

Зва нич на греј на сезо на 
почи ње, пре ма закон ским, 
али и одред ба ма општин
ске одлу ке, 15. окто бра. То 
зна чи да у нову греј ну сезо
ну ЈП „Стам бе но“ ула зи са 
две нове, гасне котлар ни
це. Котлар ни ца „Соли дар
ност“ у овом момен ту гре је 
29.000 ква драт них мета
ра стам бе ног и послов ног 
про сто ра, али њени капа
ци те ти су већи.

– Радо ви на овој котлар

ни ци, са ПДВом, вре
де 120 мили о на дина ра. 
Слич на је вред но сти оне 
у Тиво лу, али је греј ни 
капа ци тет ове котлар ни
це дупло већи. Има два 
котла по три мега ва та и 
може да гре је 38.000 ква
драт них мета ра, док су 
тре нут не потре бе 29.000 
ква драт них мета ра. Дакле, 
посто ји могућ ност новог 
при кљу че ња или евен ту
ал но, при кљу че ња Дома 

здра вља, јер је реч о еко
но мич ни јем и здра ви јем 
начи ну гре ја ња – рекао је 
при ли ком оби ла ска Сла
ђан Ман чић. 

Он је додао да и ови 
радо ви пока зу ју сна гу при
вре де у општи ни, али и 
ста бил ност буџе та.

– Ми смо успе ли да од 
децем бра, изгра ди мо две 
котлар ни це чија је вред
ност два мили о на евра 
и то све из соп стве них 
сред ста ва. Њихов рад ће 
допри не ти опо рав ку нашег 
пред у зе ћа „Стам бе но“, а 
гра ђа ни ма ћемо омо гу ћи
ти ква ли тет ни ју и јеф ти
ни ју, а пре све га, здра ви ју 
енер ги ју. Тако изба цу је мо 
мазут, који је вели ки зага
ђи вач, и њего ву потро шњу 
сма њу је мо за две тре ћи не 
– иста као је Сла ђан Ман
чић.

Тако ће током ове греј не 
сезо не ићи набав ке само 
за рад три пре о ста ла котла 
на мазут, што ће тро шко
ве набав ке сма њи ти са 60 
на 20 мили о на дина ра. У 
локал ној само у пра ви пла
ни ра ју да наред не годи не 
пот пу но заме не мазут као 
енер гент у котлар ни ца ма, 
тако што је у пла ну изград
ња још јед не гасне котлар
ни це. С. Џаку ла

Оби ла зак котлар ни це Соли дар ност

Нова котлар ни ца Соли дар ност
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ФРУШКОГОРСКИКОРИДОР

Градњапочињеследећегодине

Уговоропројектовањуиизградњи
брзесаобраћајницеНовиСад–
Рума,познатекаоФрушкогорски

коридор,потписанје6.октобраизме
ђупредставникаВладеСрбијеикине
скекомпаније „ChinaRoadandBridge
Corporation“(CRBC).
Подсетимо,ВладаСрбијеје15.сеп

тембра одобрила овај уговор за
изградњу Фрушкогорског коридора,
вредан606милионаевра.Саобраћај
ница је дуга 47,7 километара, имаће
четиритракеширинепо3,5метра,али
без зауставних трака. На њој ће се
налазити и најдужи тунел у Србији,
кроз Фрушку гору, дужине 3,5
километара,аградићесеиновимост
прекоДунава,дужине1,8километара.
Фрушкогорски коридор ће спајати

Руму, Ириг и Нови Сад, као и ауто
путевекаШидуиСуботици.Захваљу
јућиовојсаобраћајнициизместићесе
пролазактешкихвозилапрекоФрушке
гореикрозИригшто јевишедецениј
скипроблем.
СвојепотписенауговоруПредсед

ништву Србије ставили су Зорана
Михајловић, министарка грађевинар
ства, саобраћаја и инфраструктуре
СрбијеиЏангСјаојуен,директорком
панијеCRBC.
Потписивању је присуствовао и

председникСрбијеАлександарВучић
којијерекаодаћеФрушкогорскикори
дор бити пуштен у саобраћај до 15.
марта2024.године,апланираноједа
радовипочнуследећегодине.Вучићје
додао да су то рекордни рокови за
овако тешку деоницу са мостом и
дугимтунелима.Кадабудезавршена,
саобраћајницаћескратитиНовосађа
нима,алииграђанимаизсвихделова
БачкеиСремапутказападуСрбијеи
суседнимземљамаутомправцу.
Наравнодасуовевестизадовољно

дочекалииуиришкојопштини,будући
да је управо прегломазан саобраћај
тешких возила кроз сам Ириг, био
великипроблемграђана.
– Ово је историјски тренутак за

општину Ириг и за само насељено
местоИриг.Људисууморниодприча

којетрајауназадтридеценије,далио
обилазници око Ирига или о тунелу
крозФрушку гору.До јуче,оношто је
био сан многих, данас је постало
стварност.ВладаСрбијеипредседник
Србије су овим показали да за њих
нема недостижних циљева. У складу
са овим пројектом, ми као локална
самоуправа припремамо нова про
сторнадокументакојимаћемоинаше
подручјеприлагодитиновомпуту,који
ћедонетиекономскибољитакчитавом
крају,нашојопштини,алиибезбедно
стисвихнашихсуграђанаиучесникау
саобраћају–прокоментарисао јепот
писивањеовогуговораТихомирСтоја
ковић,првичовекиришкеопштине.
Задовољство не крије ни Слађан

Манчић,председникрумскеОпштине.
–Овојеодзначајазацеоовајкрај,

азанасиманемерљивзначај.Румаје
идосадабиланадвабитнакоридора,
друмском и железничком, а у току је
градња и аутопута доШапца и нови
мост на Сави. Све ће то допринети
привлачењу инвестиција, подизању
привредног развоја, то су жиле куца
вице развоја друштва, градова и
општина,апресвега,привреде.Када
сепривредаразвија,ондаможемода
градимоикотларнице,школе,обдани
шта,путеве–свеоноштојеграђани
ма неопходно за нормалан живот –
указаојеСлађанМанчић.
Румасебуквалноналазиуепицен

тру свих тих битних путева: Фрушко
горског коридора, аутопута од Руме
доШапца,потомбрзогпутадоЛозни
це,каоипостојећегаутопута.
–Мићемотушансу,каоидосада,

свакакознатидаискористимо–иста
каојеМанчић. С.Џ.

ПотписивањеуговораоФрушкогорскомкоридору

ТихомирСтојаковић СлађанМанчић

Потписивању је прису
ствовао и председник
Србије Александар Вучић
којијерекаодаћеФрушко
горски коридор бити
пуштен у саобраћај до 15.
марта 2024. године, а пла
нираноједарадовипочну
следећегодине
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Неможефункција
дамепромени,
јасамтоштојесам

НЕСАМООПОСЛУСАГРАДОНАЧЕЛНИЦОМ
СРЕМСКЕМИТРОВИЦЕСВЕТЛАНОММИЛОВАНОВИЋ:
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СкоротрииподеценијеСремска
Митровица је чекала да на
њено чело поново дође жена.

Средином осамдесетих то је била
Марија Прокоп, тадашња председни
цаСкупштинеопштине,аодпренеко
ликонедељаградоначелница јеСве
тланаМиловановић.Сањомсмораз
говаралинесамоополитици,функци
јинакојујеизабрана,инфраструктури
иосталимтемама,негоиоприватном
животу,детињству,школовању,браку,
породици.
Напочеткуразговорајеградоначел

ница је истакла, да је ипак, када се
све сабере и одузме у сваком послу
најважнијаљубав.Имаколикотозву
чало као флоскула, заиста и јесте
тако.

ДЕТИЊСТВО:
Паркјебионаш

Имам53године,рођенасамуавгу
сту1967.годинеуСремскојМитрови
ци.Мојиродитељисурадници,мама
јебилатрговац,татајерадиоу„Елек
тровојводини“.Живели смоуцентру
града, преко пута католичке цркве у
згради „Електровојводине“. У време
могодрастањацентарграданијебио
овакоурбанинијебилотоликовози
ла.Каодецасмоималипарк,којисе
иданданасналазипрекопута,чита
водвориште„Електровојводине“,део
испредзграде,ицентарграда,свеје
тобилонашеигралиште.Веомасмо
селеподружили,нијебиломобилних
телефона и толико телевизије, тако
да смо били више напољу и више
упућени једни на друге више него
данашње генерације. Било је скроз
друго време. Мислим да је наше
детињствобилобезбрижније, ако то
поредимо са садашњим временом.
Родитељисуусвакоммоментузнали
где смо, играли смо се до касно у
ноћ,некакојесвебилодругачије.

ШКОЛОВАЊЕ:
Језикикњижевност

Ту сам провела своје детињство,
основнуисредњушколу.Ишласаму
„Змајеву“школу.Средњашкола,тоје
било мало другачије тада, био је
девети и десети разред, а после је
било усмерено образовање. У ТШЦ,
ондасеташколазвала„ВељкоВла
ховић“сампохађаладеветиидесети
разред. Након тога, одабрала сам
културолошкисмер,јермијетонајви
шеодговарало.Нијепостојалагимна
зијакаоданас,атајсмер јенајвише
одговарао данашњем друштвено
језичком смеру у гимназији. Језичар
самбилаитада,ималасамафините
та према језику. Филозофски факул
тетуНовомСадусамуписала1986.
године,Одсексрпскохрватскијезики
југословенска књижевност. Студије
сам завршила 1991. године. Тај про
грамјебиодобар,јерсмоучилијуго

словенску књижевност, имали смо
шире образовање, и нисмо били
усмеренисамонасрпскукњижевност.
Тоједоброизбогопштекултуре.Кад
сам завршила факултет, планирала
самдапутујем,алипочеојератиод
тихпланованијебилоништа.Уследи
лајеружнадеценија.

ЗАПОСЛЕЊЕ:
ИзНовогСадауГргуревце
Од 1991. до 1995. године у Новом

Саду сам радила послове ван своје
струке.Тојебиловремепреживљава
ња. Али, са ове дистанце, могу да
кажемданитонијебилолоше.То је
искуствокојенаучичовекадасепри
лагоди ситуацији. Нисаммогла да се
запослимуструци,адасамсетадаи
запослила, од те плате не бихмогла
живетиуНовомСаду.Ондајеизашао
конкурсзанаставникасрпскогјезикау
школиуГргуревцима.Итомијенека
кобиопозивдасевратимусвојград
инисамсенипокајаланипреварила.
РадиласамуГргуревцимаједнугоди
ну, после тога сампрешла уматичну
школу „Бошко Палковљевић Пинки“,
алитаданисмоималидовољночасо
ва.Дошласамнапедесетпостонорме
утојшколи,апедесетпостосамима
ла уОШ „ЈованПоповић“ и тако сам
наредних десет година радила у две
школе,што није било ни страшно ни
оптерећујуће.Чакјебилозанимљиви
је и динамичније. 2004. године сам
конкурисалазаместодиректора„Пин
кијеве“школеитусамбилатриман
дата,до2016.године.

БРАКИРОДИТЕЉСТВО:
Детемијеувек
билоприоритет

Удаласамсе1997.године.Убраку
сам 23 година, и син Мирослав има
толико година, завршио је основне
студије енглеског језика, уписује
мастер. Сад ми је лакше када је он
велики,јермогудасепосветимсебии
свом послу како треба. Јер, док су
деца мања, то је веома незгодно.
Задовољна сам. Живим са два
мушкарца и видим  да ме схватају и
подржавају.Есад,далисебаштруде
дамиолакшајууовимтакорећижен
скимпословима,небаш...Оноштоје
женскипосаоидаљејеженскипосао.
Морају имати ручак, спремљено и
испеглано,тојенештоштојакаомајка
и супруга не могу заобићи. Сву своју
пажњусампосвећиваласину,инајте
жипериодјебиоонајкадасампоста
ладиректоршколе,аонкренуоупрви
разред. Као жене смо се свих ових
годинатрудиледасеизборимозасвој
статус,дабудемоеманципованеито
смоидобилеинесмемовишедасе
жалимо.Мада, јамислимдамижене
волимодаимамосвеподконтроломи

Увремемог
одрастањацентар
граданијебио

овакоурбаниније
билотоликовозила.
Каодецасмоимали

парк,којисе
иданданасналази
прекопута,читаво
двориште„Електро
војводине“идео
испредзграде,
ицентарграда,

свејетобилонаше
игралиште

Можесерећидасам
женакојаима

задовољнуисрећну
породоцу.Али,тосе
градигодинама,није
тоувекбилобаш
лако.Важнису

разговоридоговор

Имамдобартим
сарадникакоји

одличнорадесвој
посао.Човекмора
битиотовреногума,
дажелидаучиине
смебитисујетан.То
мијеувексметало

кодљуди,
нетоликонезнање

коликосујета
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данежелимотајдеопосладапрепу
стимонекомдругом, јерсматрамода
он неће то довољно добро обавити
као што бисмо ми. Мислим да је то
проблемкодженауглобалу.Али,увек
самсепосветилапрводетету,аоста
липосаокодкућеостављаладачека.
Иданасмислимдадецатребаданам
будуприоритет.Акосепогрешиувас
питању детета, цела породица после
можедасносипоследицетегрешке.

УЛАЗАКУПОЛИТИКУ:Све
једошлонекакоспонтано
Нисам била члан ниједне странке

доксамбиладиректор.Политикајеу
мој живот заиста ушла спонтано.
Схватила сам да кроз политику могу
много више да постигнем и што се
тичесамешколе,алииуопштеживо
та.БиласамуГрупиграђана„Вредна
Митровица“ и после сам прешла у
СНС.Некакосетопоклопилосамојом
амбицијом. Схватила сам да своје
сновеиамбицијемогулакшекрозто
да остварими уз подршкуљуди који
суузмене.Какосмодошлидотогада
људимахомнежеледасебавеполи
тиком?Незнам,алинемислимдаје
политикасамапосебилоша.Полити
ка јепрофесија,аљудикојисебаве
високомполитикомзаменесупрофе
сионалци.Мислимдаседоброснала
зимуполитици,алинаравнодајеза
то требаловремена.Битно јеволети
својпосао,својград,иматиорганиза
ционихспособности.Мождајелакше
правницима и економистима у овом
послу, али учим. Имам добар тим
сарадника који одлично раде свој
посао. Човек мора бити отвореног
ума, да жели да учи и не сме бити
сујетан. То ми је увек сметало код
људи,нетоликонезнањеколикосује
та.Сујетаможе човека да уназади и
неможемуништадобродонети.Ако
радимонасеби,тасујетаможедасе
потисненанекиподношљивиниво.

ПОРОДИЦАИПРИЈАТЕЉИ:
Важнисуразговор

идоговор

Нормално,видимдајесупругпоно
сан,али јеинавикао, јерсамчетири
године била заменица градоначелни
ка.Навикаоједапослеподнеилиуве
че имам обавезе и да нећу бити код
куће.Онимасвојпосаоипријатеље.
Може се рећи да сам жена која има
задовољнуисрећнупородоцу.Али,то
се гради годинама, није то увек било
баш лако. Важни су разговор и дого
вор.Кадразмишљамопородицигене
рално, мислим да је треба задржати
збогдеце,акојефункционалнаинор
мална.Требасепотрудитиидатисве
од себе. Mислим да су жене те које
треба да обликују и формирају дете,
дасмотекојегурамо,алиморачовек
иматиинекииздувнивентил.Дапопи

јеш кафу са пријатељицама. То је
менирелаксацијатојеибитно.Имам
неколико пријатељица из детињства
предкојиманемаглуме.Онеменегле
дајуистимочимакаоипреовефунк
ције.Неможефункцијадамепроме
ни,јасамтоштојесам.

ЖЕНАУКУЋИ
ИПОЛИТИЦИ:

Организованијесмоијаче
Што се одевања тиче, више волим

спортску елеганцију, ту се најбоље
осећам.Саднаравнотребадамењам
стилоблачења,ускладусазахтевима
посла. Код куће волим лежерније да
сеобучем.Иволимдаидемутерета
ну,баремтрипутанедељно,нетолико
збоглиније,негоштосетамоодморим
психички,избацимизсебесвештоне
ваља. Дођем кући празне главе, али
задовољна. И за то треба увек наћи
времена. То су неки вентили: или ћу
пити кафу са другарицама причати о
некимнебитнимстваримаилитерета
на. Тешко је женама, посебно само
храниммајкама.Дивимсетојсназии
енергији,онесузаменехероји.Жене
могудабудувеомајаке.Мислимдасу
јаче од мушкараца и организованије.
Не желим да се мушкарци љуте на
мене,алисмоминаученедабудемо
организоване,имашкућу,дете,школу,
својпосаоиморашдамислишнапет
поља,атусуикућнипослови.Мисмо
женетакоинаучене.Мислимдажена
требадабудесамостална,даимасво

Женемогудабуду
веомајаке.Мислим

дасујаче
одмушкараца

иорганизованије.
Нежелимдасе
мушкарциљуте
намене,алисмо
минаученеда

будемоорганизова
не,имашкућу,дете,
школу,својпосаои
морашдамислишна
петпоља,атусуи
кућнипослови

Волимдаидему
теретану,баремтри
путанедељно,не
толикозбоглиније,
негоштосетамо

одморимпсихички,
избацимизсебешто
неваља.Дођемкући

празнеглаве,
ализадовољна
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ју плату, колика год да је, јер се као
првобољеосећа,аиникадсенезна
штанасчекауживоту.

ОПОЗИЦИЈА:
Критикаједобра,

акојеконструктивна
За владајућу странку је добро да

постојекритике,јердрженасбудним.
Али, мислим да би њихове критике
требале бити конструктивније. На
неке од ствари које износе за скуп
штинском говорницом је тешко и
одговорити.Мислимдаћевременом
научити. Треба да водимо конструк
тивнији разговор и не личан, а ја
мислим да са њихове стране има
много личног. Критикују и медије, а
медијисуврлобитниитобиморали
дасхвате.Билесуупућененекекри
тике и на мој рачун, на пример, да
,,Пинкијева” школа нема довољно
децезбогмене.Проблемнаталитета
је глобални проблем. Сви могу да
потврде каква је била ситуација у
„Пинкијевој“школи2004.године,када
самдошланаместодиректора,алии
каквајеташколабилакадасамоти
шлаизње.Колектив је2004.године
тулошефункционисао,алисамсеја
трудила да у првој години мандата
пегламљудске односе. И када смо
ми постали заједница сви заједно,
ондасмопочелидарадимонарено
вирањушколе.Морамоиматиздраву
основу да можемо квалитетно да
радимо.

НАЧЕЛУГРАДА:Почему
бихволеладамезапамте
Томораимативезесаразвојемгра

да,дамељудипамтепоновој,модер
нојпијаци,например,понекимкапи
талним инфраструктурним пројекти
ма. Када прођем поред пијаце, да
будем поносна на тај пројекат. Битни
сумиимеђуљудскиодноси,мислида
на томе треба радити, као што сам
радилаиушколи.Желимдамељуди
у Градској кући памте по томе да су
моглиувекдадођукодмене,дасуим
увек отворена врата, да смо увек
моглиданађемозаједничкорешење.
Јединотакоможемоданапредујемои
да се развијамо.Међуљудски односи
су добри, ја их прилагођавам себи и
видим да људи то поштују. Имамо
многоколегијума,састанака,далиса
начелницимаилидиректорима јавних
предузећа.Сталносмоукомуникацији
ипослеподнеи увече,дабудемона
пријатељској бази, да имамо норма
ланвидкомуникације.Нећудозвилити
да мандат проведем успавана, мора
се радити.Негативне коментаре про
читам, алибитноми је ко каже, а не
штакаже.Кадкритикадођеоднекога
дочијегмишљењамијестало,разми
слим.

ЗдравкаПоповић
Фото:БраниславТуцаковић

Инфраструктура
Ми имамо програм Сремска

Митровица 20202025. и ту смо
поставили пет области са по пет
појеката,штојебиопрограмипред
изборнекампање.Наравнодаћемо
унареднихчетиригодинерадитина
испуњењу зацртаних циљева и
предизборнихобећања.Кадајереч
о инфраструктури, пре свега ту је
реконструкција Опште болнице.
Град ће исфинансирати пројекат, а
Покрајина ће дати средства да се
Општаболницареконструише.Тоје
велик и скуп пројекат. Ту је затим
изградњаГрадскогстадиона,којиће
сеградитинајвероватнијеизаХипо
дрома.Радићесенареконструкцији
локалних путева и то је посао без
краја.Булевар је завршен, аливећ
садабитребалокренутиодкружног
токанаулазууградизправцаРуме
иопетгасређивати.Тујеипројекат
уличнерасветекојисевећреализу
је.Наставићесерадовинаизград
њи канализације у Лаћарку. У
МачванскојМитровицисезавршава
целаулицаМачвански кеј, урађена
јеводоводнамрежа,гасовод,тујеи
канализација, постављају се тезге
на пијаци. Пројекат за салу за
физичкоуМачванскојМитровиције
готов. Недавно смо присуствовали
презентацији пројекта у школи. То
ћебитисавршено.Упланунамјеи
дасеурадиимодернаисавршена
Градскапијаца.Тојејезгроиогле
дало једног града. Идејни пројекат
језавршен.ТујеновимостнаРачи,
фрушкогорски коридор, имамо заи
стапунопосла.Бићемоопасаниса
три аутопута, то је велика ствар и
тотребаискористити.Надамседа
ће се завршити до пролећа епиде
мија вируса корона па да почнемо
дареализујемопројекте.

Образовање
Направљенесудвешколезадве

године, то није мала ствар, ОШ
,,ЈованПоповић”уСремскојМитро
вици и ОШ „Добросав Радосавље
вићНарод“уМачванскојМитровици.
Правићемо ускоро и дан отворених
врата у ,,Поповићевој” школи за
шире грађанство. Та школа заиста
пружа најбоље услове: продужени
боравак, трпезарија, кухиња, каби
нетзадецусаинклузијом.Мићемо
и радити на томе да продужени
боравак постане тренд у школама.
На тај начин, и многе запослене

женећемоћирастерећениједаоду
напосао.Најавилисмоиотварање
вртићауЛаћаркуутокуНовембар
скихдана.Тајвртићћебитипрелеп.
Морамодеци уЛаћаркуда обезбе
димо да иду у вртић у свом месту,
листечекањаћемосредити.Радиће
сеиреконструкцијавртићауНасељу
29.новембар.Градићесеивртићу
Мачванској Митровици. Пуно тога
требадасеуради.Реконструисаће
мозградусадашњешумарскешколе
(ТШЦ) и план нам је да се остале
средњешколе ту пребаце, рецимо,
Економска,памислимиМузичка,па
дасенаправицентарсредњихшко
ла. Требало би урадити и
фискултурнусалуутојшколи.Обје
катЕкономскешколећеиматинеку
другунамену,засадајошнијепозна
токоју.

Храна,туризам
иекологија

Областихрана,екологија,туризам
сунекакомеђусобноиповезане.Тај
гастромаркетинг треба појачати.
Предвиделисморазвојвиноградар
ства,формирањеагробизнисзона,
башта Сремске Митровице, фарма
Сремска Митровица, може много
тогадасеурадипосебноуруралним
подручјима.Екологијајеврловажна,
окојојтребаводитирачуна.Микао
грађаниможемодасадимодрвеће.
Уплануједасенаправетрипарка.
Реч јео садњи80 хиљадасадница
дрвећа за 80 хиљада Митровчана.
Тусуидигиталнимерачизагађено
сти ваздуха и еколошки семафори.
Имамо програм у Управи за пољо
привреду који се баш бави загађе
њем,какоинакојиначинспречитии
утицати на то. Важно је водити
рачунаоотпаднимводама,ауплану
је да свако домаћинство добије
поклонканте.
У мачванском и фрушкогорском

делуможемодостадаурадимошто
се тиче туризма, али мора се и
инфраструктура уредити. Хотел
Сирмијумједобионовогвласникаи
надамо се да ће се ту ствар сада
померитисамртветачке.Утокуепи
демије смо видели колико семења
намена фрушкогорских села. Нама
је то добро због туризма и протока
људи, али то сад изазива много
комуналних проблема. Ми, хвала
Богу,имамоиминистраБранислава
Недимовића, који јеобичанчовеки
воли град, своју Митровицу, живи
овде.

МАНДАТЈЕПОЧЕО:
Штадасеради?
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ЈКП„ТОПЛИФИКАЦИЈА“

Спремниза
грејнусезону
Јавнокомуналнопредузеће„Топли

фикација” је у току лета обавило
свепотребнеприпремезанаред

ну грејну сезону, која званично почи
ње15.октобра.Собзиромнатодасе
званичнипочетакгрејнесезонеближи,
градоначелница Светлана Миловано
вић и директор ЈКП „Топлификација“
СлавкоСладојевићобишлису6.окто
бракотларницуунасељуСтаримост.
– До сада су из Јавног комуналног

предузећа„Топлификација”већуради
лифункционалнеи топлепробе,што
им је била и обавеза и према речи
ма директора Славка Сладојевића,
све је спремно за наступајућу греј
ну сезону. Уколико температуре буду
исподочекиваних,почећесеираније
сагрејањем.Даклесве јеспремноза
овусезонугрејања,реклајеСветлана
Миловановић.
СлавкоСладојевићјетомприликом

рекаодасистемфункционишеунајбо
љемреду.
–Можемодакажемодасмоспрем

ни за наступајућу грејну сезону. Све
обавезе смо испунили до 1. октобра,
до тада су обављене топле пробе
система,функционалнепробедистри
бутивногсистемаинисмоималиника
квих проблема. Ремонт смо урадили
квалитетно,  тако да очекујемо да у
токузименећемоимативећихпробле
ма.Очекујемодаћемоупочеткуима
ти више позива корисника, зато што
ћемоморатидаозрачујеморадијаторе
ивероватноћенекивентилдапроцу
ри. Уз наше рачуне које будемо сла
ли, послаћемо једно обавештење са
бројевимателефонапутемкојихмогу
дапријаветекваровеилинекенедо
статкенасистему.Нећебитипромена
цене грејања. Ситуација на тржишту
енергената је стабилна, тако да про
менацененећебити,изјавио јеСла
дојевић.
ЈКП „Топлификација” укупно гре

је 240 хиљада квадратних метара
пословногистамбеногпростора.

З.Поповић

СветланаМиловановић
иСлавкоСладојевић

ГРАДПОМАЖЕМАЛИМПРЕДУЗЕЋИМА

Субвенционисањекамата
накраткорочнекредите
Мера подршке, намењене

малим и микро предузећи
ма за ублажавање последи

ца епидемије коронавируса, коју
Град Сремска Митровица реализује
2020.године,јестесубвенционисање
каматенакраткорочнекредите.Пре
маречимазаменикаградоначелника
ПетраСамарџића,речјеокредитима
рочностидо24месеца,увисиниод
200.000домилиондинара,намење
нихзафинансирањетекућеликвид
ностииобртнихсредстава.
–Кориснициовихкредитасупред

узетници,малаимикроправналица
саседиштемнатериторијиСремске
Митровице, регистровани за произ
водну, прерађивачку, услужну и уго
ститељскуделатност.Дакле,односи
сенасведелатности,осимтрговине.
ГрадСремскаМитровица субвенци
онише камату у интензитету од 85
посто износа камате, односно 100
одсто вредности камате за делат
ности које суповезане сапољопри
вредном производњом. Неколико
субјеката је већ поднело захтеве, а
сви заинтересовани за овакав вид

кредитне подршке захтев могу да
поднесу у Војвођанској банци са
којомјеГрадсклопиоуговор31.јула
по јавном позиву. Кредитни захтеви
се подносе до 1. новембра, за ову

наменујепредвиђено500.000дина
ра,уколикобудевеликоинтересова
ње и у наредној години, 2021. ћемо
поново имплементирати ову меру,
надамсеиувећембуџету.Основни

ПетарСамарџић
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циљзаоваквумерујестебилоубла
жавањепоследицапандемијековид
19, али је то нека врста пилотпро
јекта подршке малој привреди што
ћенамбитиуфокусуиунаредним
годинама. Видећемо какво ће инте
ресовањебити,далићемоовумеру
поновити или ћемо тражити неке
нове, другачије мере у циљу подр
шкемалепривреде,односнофинан
сирањуразвојапривреднихсубјека
та,рекаојеСамарџић.
Он је додао да за ублажавање

последица епидемије вирусакоро
напредузетницимогудаискористеи
кредитнеподршкенарепубличком,и
покрајинскомнивоу.
– Постоје кредити које банке по

уредби одобравају уз гаранцију
Републике,тујеикредитнаподршка
зафинансирањеликвидностиитеку
ће ликвидности обртних средста
ва Гаранцијског фонда Аутономне
Покрајине Војводине. То су кредити
са роком отплате до 36 месеци, са
грејспериодомоддеветдо12месе
ци,саврлоповољнимкаматнимсто
пама и оно што је значајно за ове
кредите да није обухваћена само
малапривреда, негоиправналица
која су категорисана, односно раз
врстанакаосредњаправналица,па
чак и регистрована пољопривредна
газдинстваиземљорадничкезадру
ге,рекаојеСамарџић.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

Сремиценајстарије
прворотке

УпородилиштуОпштеболнице уСремскојМитровицикажудаје
у последњих неколико година

просечнастаростмајкикојерађајупо
првипут29 година.ТајподатакСре
мицесврставаусамврхлистенајста
ријихпрвороткинашедржаве.Изтог
разлога, грађани се трудеда промо
вишу традиционалне и породичне
вредности,организујућидогађаје,као
штојеДанпородице,којијеодржану
дворишту цркве у насељу Мала
Босна.Овајскупјеимаоихуманитар
никарактер,тесуприкупљенаисред
ствазалечењемалеЛанеЈовановић.
Некиодфакторакојиутичунаодла

гање заснивања породице су неста
билна примања или с друге стране
развојкаријере.Некадасутоиздрав
ствени проблеми, међутим, брзина
живота и бројне обавезе, па и сам
избор партнера, доприносе томе да
сеграницепомерају.Имаионихпри
меракојипоказујудругачије.
– Ја сам родила прво дете са 25

годинаи тврдимдасесвеможе кад
се хоће, али јебитнаподршкапоро
дице.Умеђувременусамизавршила
факултет,арецимоизапослиласам
се.Породицабитребалодабудена
првомместу,алисвакакокадасепро
нађе адекватан партнер за то, каже
Јелена Вулин, мајка из Сремске
Митровице,којајепосетиламанифе
стацијуДанпородице.
Данпородицеимазациљпромоци

ју породице као стуба здравог дру
штва.
–Овојеначиндасезближимосви,

да деца уче о правим вредностима,
као ми некад. Такође, некад смо се
окупљали око црквеног храма, као

што то чинимо и данас, уз игру и
песму.Топокушавамоинашудецуда
научимо, каже Витомир Вулин, орга
низатор,испредЗавичајногудружења
„МостовинаДрини“.
Лекари кажу да је за жену препо

ручљиводарађараније.
–Препорука једаженерађајушто

млађепоготовуштопостојебиолошки
моментиутелужене,којисубитниза
раније рађање, а то је да се жене
рађају са свим јајним ћелијама, које
ће у току живота дати менструалне
циклусе.Тозначидаакоженаима30
година и њена јајна ћелија има 30
година, казао је др Драган Малоба
бић,гинеколог.
Ипак, није само одговорност на

дамама,већинањиховимпартнери
ма, за које је граница родитељства
такођепомерена.

АлександраПлавшић

ЈеленаВулин ВитомирВулин

дрДраганМалобабић

Препорука једаженерађајуштомлађепоготовушто
постојебиолошкимоментиутелужене,којисубитниза
ранијерађање,казаоједрДраганМалобабић,гинеколог
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Уоквиру„ДанаВојводинеуРепублициСрпској“, Зворничани су 8. октобра
наградскомшеталиштуималипри

лику да дегустирају производе војвођан
скихизлагачаиупознајусепутемброшу
расањенимтуристичкимпотенцијалима.
Десет туристичких организација Војводи
не представили су Зворничанима тради
ционалне слане и слатке производе, као
ипића,адасеуЗворникујошвишеосети
дух Војводине побринули су сефутошки
тамбураши.
У оквиру манифестације одржан је

Округли сто „Утицај на пословање тури
стичкепривредеРепубликеСрпскеиАП
Војводине у доба короне и решење за
њихово превазилажење“, а у Градској
кући у Зворнику уприличен је и пријем
код градоначелника Зорана Стеванови
ћа.Пријемусуприсуствовалидиректори
туристичкихорганизацијаРепубликеСрп
скеиВојводинеНадаЈовановићиНата
шаПавловић, представници привредних
комораСрпскеиВојводине,каоиградо

начелник КикиндеНикола Лукач и заме
ник градоначелницеСремскеМитровице
ПетарСамарџић.
 Почевши од традиције пријатељства

исарадњеРепубликеСрпскеиРепубли
ке Србије, имајући у виду значај поли
тичке и економске трансформације које
су се догодиле последњих десетак годи
на,верујућиуевропскубудућностнаших
земаља,полазећиодвизиједаналокал
номнивоуизградимодруштвосолидарно
сти,слободе,једнакости,равноправности
и социјалне правде, исказујући жељу да
отворимо нове могућности за сарадњу у
областима од заједничког значаја, Град
Зворник и Град Сремска Митровица су
се још 2014. године иформално усагла
силе о успостављању братских односа.
Циљбратимљења јебиоинтензивирање
сарадње у области економије, културних
дешавања, спорта, природног и историј
ског наслеђа, омладинског активизма,
цивилногдруштаидругимсферамадру
штва.Сада када се у Зворнику предста

вљагастротуристичкапонудаВојводине,
свакакоћебитивишеречиопотенцијалној
сарадњиуоблаституризма,итопосебно
културног, манифестационог, руралног и
гастротуризма.Богатоисторијсконасле
ђеСирмијума,„СремФолкФест“,„Вински
парк“,сремскикулениосталисувомесна
ти специјалитети,  као и фрушкогорска
винаифрушкогорскилиповмед,само је
део понуде коју Сремска Митровица са
поносомможедапонудиЗворнику,Репу
блициСрпској,алиицеломсвету.Сигуран
самдаћеубудућностибитивишесарад
њенапољутуризма,алимногојебитнија
ионанеформалнасарадња,пријатељска
сарадња између људи, између грађана
СремскеМитровицеиЗворника,сарадња
ставновника Србије и Српске, сарадња
једногнароданадвеобалеДрине.Топри
јатељствојепостојалоипре2014.године,
одржалоседоданас,ауверенсамдаће
сепренетиинабудућегенерације–рекао
јеПетарСамарџић, заменик градоначел
ницеСремскеМитровице.
Градоначелник Зворника Зоран Стева

новићобишао је излагаче, истакавшида
јеовајдогађајодличнаприликадасеста
новници Зворника упознају из прве руке
са специјалитетимаВојвођана који имају
штадапокажуидапонуде.
Пандемијавирусакоронанаучиланас

је да не морамо самољетовати у Црној
Гори, Грчкој и другим страним дестина
цијама,већдасеимамноготогалијепог
виђети и уживати и на просторима Вој
водине, Србије, Републике Српске, целе
БоснеиХерцеговине,рекаојеЗоранСте
вановић,градоначелникЗворника.
На пријему код градоначелника Звор

никадоговорено једасеследећегодине
Туристичка организација Републике Срп
скепредставиуВојводини,адомаћинће
битиуправоСремскаМитровица.

ЗВОРНИК:ДАНИВОЈВОДИНЕУРЕПУБЛИЦИСРПСКОЈ

Духзаједништваисарадње

ИспредштандаТОСремскаМитровица

Пријемкодградоначелника

МедијскипројекатГРАДУФОКУСУ:ИзазовииперспективеразвојаСремскеМитровицесуфинансираГрадСремскаМитровица.Ставовиизражени
уовоммедијскомсадржајусуодговорностаутораињеговихсарадникаинепредстављајунужнозваничанставГрадаСремскаМитровица
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ГРАДСКАКУЋА

Потписанодесетуговора
заграђевинскиматеријал

Уговори са десет породица о
добијањудодатнепомоћиугра
ђевинском материјалу потписа

нису8.октобрауГрадскојкући.Пот
писенаовеуговоре јеставилодесет
избеглихлицаипредседникОпштине
СлађанМанчић.Тако суовепороди
це у статусу избеглих лица добиле
грађевинскиматеријал за адаптације
својихкућа,зачијусукуповинусред
ствадобилиуоквирупројектакупови
не кућасаокућницомусеоскимсре
динама.
–Овајпројекатсмореализовалиса

Комесаријатомзаизбеглицеимигра
ције Владе Србије, а његова укуп
на вредност је два милиона динара,
односно појединачни пакет је вредан
200.000 динара. Све породице су
сачиниле спецификацију материјала
којиим јенајпотребнијизаадаптаци
јукуће,дализаспољашњидео,кров,
фасаду, столарију или за адаптацију
купатилаилидругихпросторијаикоје
ћеим,послеадаптације,побољшати
условестановања–рекао јеСлађан
Манчић.
Набавкуграђевинскогматеријалаје

добио„МАСпромет“изНовогСадаи,
по потписивању ових уговора, очеку
је се и испорука до крајамесеца, на
адресепородицакојесугадобиле.

Верица Деспот из Стејановаца је
једнаодпотписникаовогуговора.Она
једобиласредствазапоправкукрова.
Верицајесапородицомдошла1995.
године из Санског Моста у Срем, у
Стејановце.
–Мисмодобилисредствазакупо

винукуће2013.године.Кровнамјеу
јаколошемстању,прокишњаваигле
даћемодагаштопрепоправимо,како

бисмопобољшалиусловестановања
–кажеВерицакојаукућиживисамај
ком,супругом,синомиунуком.
– Били смо до тада подстанари,

сада имамо кућу коју ћемо, са доби
јеним грађевинским материјалом,
додатно средити. Тренутно нико од
наснеради,идемоунадницеитако
сесналазимо–рекланамјеВерица.

С.Џакула

ВерицаДеспотиСлађанМанчић

ПотписивањеуговорауГрадскојкући

ОвајпројекатсмореализовалисаКомесаријатомзаизбеглицеимиграцијеВла
деСрбије,ањеговаукупнавредностједвамилионадинара,односнопојединачни
пакетјевредан200.000динара,рекаојеСлађанМанчић
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УоквируДечијенедеље,ауциљу
подизања свести најмлађих о
значају здраве животне среди

не, у градској ОШ „Душан Јерковић“
најмлађиученицису,узпомоћсвојих
старијих другара из Пољопривредне
школе, засадили цвеће, али и дрво
генерацијеудвориштушколе.
Наташа Станић, директорка ОШ

„ДушанЈерковић“,кажедасузаДечи
јунедељутемезареализацијудобили
одМинистарствапросвете.
–Тимтемамасмопришликреатив

но,почемујенашашколаипозната,
а једнаодактивности јеуправобила
везаназаекологију.Тусмореализова

линеколикоактивностиусарадњиса
ПољопривредномшколомиЈП„Кому
налац“–реклајеНаташаСтанић.
МилицаМудренић,школскапедаго

шкиња,истичедајезаДечијунедељу
било припремљено четири активно
сти.
– Једна је управо садња дрвета

генерације. Засадили су га прваци и
оноћебитисимболњиховегенераци
је.Циљнамједадецаодмалихногу
имајупозитиванставпремаприроди,
да се негује и заједништво и осећај
припадност школи, али и међусоб
но повезивање деце – каже Милица
Мудренић.

Једнаодактивностијебилаиулеп
шавање дворишта, садњом цвећа,
узслоган„Узмирисцвећазнањасве
већа“. Ту су били ангажовани учени
циоддругогдочетвртогразреда,док
су ове активности у школи окончане
пуштањем балона жеља, у чему су,
такође,учествовалиученициодпрвог
до четвртог разреда. Међу њима су
били и Кристина Стојсављевић и
Александар Ристивојевић, ученици
четвртог разреда. За наше новине
онисуреклидазнајуколикојеважно
пазитиживотнусредину,каоиколико
је важно дрвеће које нам обезбеђује
кисеоник. С.Џакула

Првациидрвогенерације

АлександарРистивојевићиКристинаСтојсављевићНаташаСтанић,БојанаГравоњаиМилицаМудренић

Првацизасадили
дрвогенерације

ОШ„ДУШАНЈЕРКОВИЋ“
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

Оснивање
новеустанове
Чланови Општинског

већа, на седници која
је одржана 9. октобра,

донели су предлог одлуке о
оснивањуУстановезапружа
ње услуга социјалне заштите
„Солидарност“Рума.Коначна
одлукаћебитидонетанасед
нициСОРума,којајезаказа
на за 15. октобар, а седиште
нове установе биће у објекту
где је и Центар за социјални
рад,уЖелезничкојулици.
Овом одлуком Општина

Рума оснива установу ради
пружања и развијања услуга
социјалне заштите из надле
жности локалне самоуправе,
наосновупрепознатихпотре
баграђанарумскеопштине,а
у складу са позитивним дру
штвеним прописима којима
серегулишеобластсоцијалне
заштите. На оснивање, орга
низацију и рад установе при
мењују се прописи о јавним
службамаипрописиизобла
стисоцијалнезаштите.Делат
ност установе је социјална
заштита,безсмештајазаста
раилицасапосебнимпотре
бама.Уоквирусвоједелатно
сти установа пружа следеће
услуге социјалне заштите:

дневнеуслугеузаједници,као
штоједневниборавакзадецу
и младе са сметњама у раз
воју,каоизаодраслaистара
лица, помоћ и нега у кући за
одрасла инвалидна и стара
лица, помоћ и нега у кући за
децуимладе са сметњамау
развоју,личнипратилацдете
та, потом услуге подршке за
самосталниживот,каоштосу
персоналниасистентиисаве
тодавнотерапијскеиедукати
веуслуге.Ту јеисаветовање
иподршкародитељимa,подр
шка породицама које имају
чланове са сметњама у раз
воју,каоидругиоблицисоци
јалнезаштитеизнадлежности
локалне самоуправе који се
будууспоставили.
Средства за обављање

делатности се обезбеђују: из
буџета локалне самоуправе,
од републичких средстава,
од партиципације корисника,
од донатора и од пројектног
финансирања
До именовања директора,

послове директора Установе
уоснивањућеобављатиВоји
славМиоковић,дипломирани
социолог.

С.Џакула

Медијскипројекат„Усредиштупажње:Румаодсредедосреде“
суфинансираОпштинаРума

АРХИЈЕРЕЈСКОНАМЕСНИШТВОРУМСКО

СлаваСветог
ЈованаБогослова
Архијерејско намесни

штво румско прослави
ло је своју славу Све

тог апостола и јеванђелисту
Јована Богослова. Уочи пра
зника, служено је Вечерње
богослужењеуХрамусабора
српских светитељауРуми,а
потом су свештеници у сали
Николајевског храма слуша
ли предавање на тему „Како
настаје књига о парохији и
храму–одпарохиједомоно
графије“. Предавање су одр
жали протојереј мр Јован
Милановић, ректор Богосло
вијеСветогАрсенијаСремца
и старешина Саборног хра
ма у Сремским Карловцима,
и Срђан Ерцеган, историчар
уметностиизНовогСада.
Свештенству су се, после

предавања,обратилиАрхије

рејски намесник румски про
тојереј Сретен Лазаревић и
протојереј мр ЈованМилано
вић.
На сам дан празника, слу

женајесветалитургијауХра
му преноса моштију Светог
оца Николаја у Кленку. Оба
вљен јечинрезањаславског
колача,апригодномбеседом
присутномсвештенствуивер
номнародусеобратиоАрхи
јерејскинамесникрумскипро
тојерејСретенЛазаревић.
Наконлитургијеипослуже

ња, одржано је и предавање
„Савремени дигитални про
цеси и бављење историјом“.
Наовутемујеговориопроф.
дрБорисСтојковски,ванред
ни професор Филозофског
факултетауНовомСаду.

С.Џ.

ОШ„ХЕРОЈЈАНКОЧМЕЛИК“
3Dштампачправивизире
УОШ„ХеројЈанкоЧмелик“у

Старој Пазови, Дечја недеља
је протекла у знаку боја. У
понедељак су ученици и
наставнициносилиодећужуте
боје,уутораксусесвиобукли
у плаво, у среду у црвено, у
четвртак су носили зелене
мајице,апетакјебиорезерви
сан за бело. Иако су морали
да поделе одељења у мање
групеизпревентивнихразлога
услед коронавируса, ученици
су се радовали, што могу да
долазе у школу и да буду са
својимдругарима.Мотивепри
јатељства нацртали су у дво
ришту школе. Дечја недеља
традиционално доноси разно

врсне програме са циљем
поспешивања дечје креатив
ности, кроз упознавање свих
облика уметности и бављења
спортом, а овогодишња ће
остатиупамћенаипопоклону.
Наиме, у ову образовну уста
новујестигаои3Dштампачза
штампање носача заштитних
визира,алићесекориститии
заобразовненамене,пресве
ганачасовиматехникеитех
нологије и информатике. 3D
штампач је донација Матице
Словачке уСрбији захваљују
ћи пројекту за међународну
развојнупомоћуСловачкој, а
поред ове, добило га је још
седамшколауВојводини.З.К.

БЕЛЕГИШ
Положенивенци

Први пут од ослобођења у
Другом светском рату мину
томћутањаиполагањемвен
ца на споменик  у Белегишу,
одана је почаст  народном
херојуВериМишчевићзасве
штојеучинилазаместоуком
је рођена, али и за слободу
српског народа.  Са омлади
ном Белегиша као  млада
укључиласеуантифашистич
куорганизацију,анаконзавр
шене обуке за болничарку,
отишлајеубосанско–парти
занскучету.Погинулаје1944.
годинеуоперацијамазаосло
бођење Београда.Њено име
је те исте године уписано на

гробљу ослободилаца Бео
града, а 1953. године је про
глашена за народног хероја.
Поред улица у родном селу,
Земуну, Новом Саду, Инђији,
Старој Пазови, по Вери
Мишчевићјеназванаиоснов
нашколауБелегишу,испред
које је  постављена биста,
деловајараЉубојаЧабарка
пе. Становници села, које је
било атифашистички оријен
тисано,поносесеовомхеро
ином, али и са 259  бораца,
који су дали своје животе за
слободуземљечијасуимена
исписананаспоменикууцен
труБелегиша. З.К.

НОВАПАЗОВА
Изложбарадова
У просторијама Културног

центра у Новој Пазови отво
ренајеизложбарадоваумет
никакојисукрајемсептембра
учествовали наШестој умет
ничкој колонији „И ја волим
Нову Пазову“. Дела више од
40уметникаизрегионапосе
тиоцимогупогледатиунаред
них месец дана у новопазо
вачкој Галерији. Изложба,
којајеипродајногкарактера,

отворена  је  без класичног
отварањасауметничкимпро
грамом, у складу са мерама
уследпандемијекоронавиру
са.Уметничкоудружењеодр
ганизујејошједнуизложбуна
Дечјем одељењу новопазо
вачке библиотеке. Пред
публиком ће се наћи четири
нова портрета знаменитих
Срба,поредвећдеветпосто
јећих. Д.Г.

СпоменикВериМишчевићуБелегишу



14 14. OKTOBAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНАПЕЋИНЦИ

ОгарчаниуредилиАксентијевкућерак

Туристичка организација општине
Пећинци реализовала је 5. окто
бра акцију уређења дворишта

етнокуће Аксентијев кућерак у Огару,
којојсусе,поречимадиректоркепећи
начкеТОЉубицеБошковић,придружи
лиУдружењежена„Огарчанке“,Месна
заједница Огар, Удружење „Огарниза
ција“,алииомладинаимештаниОгара.
–ОваакцијајепоказаладаОгарчани

знајудаценевредносткултурногдобра
одизузетногзначајакаквојеАксентијев

кућерак.Радосусеприкључилиакцији.
Уоквируакцијеочистилисмодвориште
Аксентијевог кућерка одопалог лишћа
и офарбали столарију на етнокући,
чиме смо је додатно заштитили пред
зиму.Уједносмоочистилиграње,опало
лишће и смеће из суседног дворишта,
које је такође у власништву Општине
Пећинциикојећебитиискоришћеноза
проширење комплекса Аксентијевог
кућерка, чиме смо додатно улепшали
цеопростор–рекланамјеБошковић.

Да је епидемиолошка ситуација
дозволила,протеклогвикендаби,пре
макалендарутуристичкихманифеста
ција општине Пећинци, у дворишту
Аксентијевогкућеркабиоодржан„Кур
зовинафест“,накојисувредне„Огар
чанке“подсетилеучесникеакцијетако
што су их почастиле традиционалним
сремским колачима „на курзовини“,
алиидругимслаткимђаконијамапри
премљеним по традиционалним
рецептима.

Подршкамладим
брачнимпаровима
ОпштинаПећинци је током про

текле недеље завршила са
поделом једнократне новчане

помоћи зановорођенчадуизносуод
40.000 динара. Због епидемиолошке
ситуацијенакнадајеурученанакућне
адресе породица које су пријавиле
новорођенче у последњем кварталу
2019.године.
Председник Општине Пећинци

СинишаЂокићуручиоје40.000дина
ра Милици и Милошу Мијалчић из
Огара, који су добили првенцаСтра
хињу.ПоречимамајкеМилице,свака
помоћ у опремању бебе је добродо
шла.Онакажедајезаснивањепоро
дице или њено проширење сувише
озбиљнаодлукадабисемогладоно
ситинаосновупомоћилокалнесамо
управе,алидајеподршкакојуОпшти
наПећинципружабрачнимпаровима
са новорођенчадима свакако значај
на.
Помоћсууовојподелидобилеукуп

но53породице,апредседникЂокић
најављује да ће Општина настојати
да, у зависностиодбуџетскогприли

ва,убрзаисплатуизаосталихнакна
даиз2020.године.
–Збогпандемијекоронавирусапри

лив средстава у општински буџет је
биосмањен,алиминастојимодаупр
кос томе одржимо ову значајну меру
подршке породици, која почиње да

дајерезултате, јербројноворођенча
ди у општини Пећинци има благи
трендраста.Желимодамладибрач
нипаровизнајудауодгајањудетета
могударачунајунаподршкулокалне
самоуправе – изјавио је први човек
пећиначкеопштине.
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Малипарламентарци
кодпредседника

УоквирупрограмаДечјенедеље,
председник Општине Пећинци
Синиша Ђокић, примио је 6.

октобрапредставникеученичкихпар
ламената све три основне школе са
територије пећиначке општине и
пећиначкесредњетехничкешколе.
Ученици су имали прилику да у

непосредном разговору председнику
изнесу предлоге и сугестије за уна
пређењеусловаушколамакојепоха
ђају,анајвећибројпредлогаодносио
се на уређење објеката школа и на
отежане услове за организовање
спортских такмичења у колективним
спортовима.
–Многиученицимепознајуизвре

менакадасамкаопредседникСпорт
ског савеза „Развој спортова“ прису
ствовао практично свим школским
такмичењима,па јеразумљивода је
већи број питања и предлога био
везанизаспорт.Нажалост,збогпан
демиолошке ситуације колективни
спортовипредстављајуповећанризик
одширењазаразеитунисмоумогућ
ности да им изађемо у сусрет, јер
здравствена безбедност ученика
мора да нам буде на првомместу –

каже председник Општине Синиша
Ђокић.
Кадајеупитањуунапређењеусло

вазарадушколскимобјектима,пред
седник Ђокић наглашава да је то
једанодприоритетапећиначкелокал
несамоуправе.
– Како сам рекао и ученицима,

ОпштинаПећинци значајнасредства
улаже у обнову објеката образовних
установаитозарезултатимамного
боље услове у школама него пре
само неколико година. Наравно,
морамо да водимо рачуна да прво
обнављамошколекојесуунајлоши
јем стању, али нећемо престати са
улагањемушколстводоксвимнашим
ученицима не обезбедимо одличне
условезашколовање–рекаојепрви
човекпећиначкеопштине,аученици
ма је поручио да је њихов посао да
вредноучеидастичузнање.
Ученица осмог разреда Основне

школе „Душан Вукасовић Диоген“
Сара Стојнић каже да је задовољна
штојеималаприликударазговараса
председникомОпштине.
–Добројекадамиученициможемо

лично да кажемо председнику шта

нам јепотребноидасамиизнесемо
својемишљење–рекланамјеСара.
Основна школа „Душан Вукасовић

Диоген“ ове школске године ради у
специфичнимусловима,несамозбог
епидемиолошкеситуације,већизбог
тога што је у току комплетна рекон
струкцијаматичнешколеуКупинову,
па ученици из Купинова похађају
наставууподручнојшколиуАшањи,
штоједодатноотежалоорганизацију
рада школе и посебно организацију
превозаученика.
– У овим условима било је јако

тешкоуклопитигрупе,апосебносмо
сеплашиликакоћесеутакокомпли
кованраспоредуклопитипревозуче
ника. Међутим, захваљујући доброј
сарадњи саОпштином превозфунк
ционише беспрекорно и наставни
процессеодвијабеззастоја–изјави
лајенаставницаматематикеукупин
скојшколиЈеленаКовачевић.
ПредседникЂокићјенајавиоидаје

у плану комплетна реконструкција
основнеистарогделасредњешколе
у Пећинцима, након чега ће, како је
рекао,основнаисредњашколабити
ифизичкиодвојене.

Радновремеобјекатаскраћенодо23.00часа
НаосновуодлукерепубличкогКри

зног штаба о ограничавању радног
времена објеката до максимално
23.00часа,Штабзаванреднеситуа
ције општине Пећинци донео је 8.
октобра одлуку да на територији
пећиначке општине скрати радно
време угоститељских, трговинских и
занатскихобјеката,каоиобјекатаза

приређивањеигаранасрећуизабав
нихигарадо23.00часасвакогдана
укључујућииданевикенда.
Уобјектимајеобавезнопоштовање

мера које се односе на максималан
бројлицауобјекту,ношењезаштит
нихмаски, поштовањефизичке дис
танце и употребу дезинфекционих
средстава, а у угоститељским објек

тима забрањена је жива музика и у
затвореномиуотвореномделуобјек
та.
Из Штаба за ванредне ситуације

најављују појачану контролу пошто
вања најновије одлуке, као и свих
осталихпрописанихмеразаштитеод
ширењазаразеуобјектиманатери
торијипећиначкеопштине.
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СИНИШАЂОКИЋ:Пројектипопутовогпотврђујуопредељењепећиначкелокалне
самоуправе да у наредном периоду свим ученицима обезбедимаксимално добре
условезашколовање,анаставномособљуштоквалитетнијеусловезарад

Председник општине Пећинци
СинишаЂокићобишаоје7.окто
бра радове на реконструкцији

објектаOсновнешколе„ДушанВукасо
вићДиоген“уКупинову,гдесугадоче
калипредседникСаветаМеснезаједни
цеКупиновоПерицаОдобашић,дирек
торкашколеЉиљанаЖивковићишеф
градилиштаМилошРадисављевић,који
сугаупозналисатокомрадова.
–Какосамданасличноимаоприлику

дасеуверим,радовисеупркосепиде
миолошкојситуацијиодвијајуурокови
маиуколиконебудедодатнихкомпли
кацијасавременскимусловимаипан
демијом,јошувекпостојимогућностда
школа буде спремна за усељење у
другомполугодишту.Оваинвестицијаје
вредна230милиона,којејеобезбедила
Канцеларијазауправљањејавнимула
гањима Владе Републике Србије, и
један је од највећих капиталних проје
катакојисетренутнореализујуунашој
општини–казаопредседникЂокић.
Онјенагласиодаћекупинскиоснов

ципрактичнодобитиновиобјекат,који
ће имати готово 2.500 квадрата кори
сногпростора,адаједоградњомобје
ката постојећа квадратурашколе гото
воудвостручена.
– Предшколска установа ће бити у

потпуностиодвојенаодосновнешколе,
али објекти се граде тако да према
потреби просторможедабудеи обје
дињен,штоцеломобјектудајепотпуно
новнивофункционалности.Удворишту
школебићеизграђеноноводечјеигра
лиште, које ће оплеменити простор

дворишта, а објекат је у потпуности
прилагођен и потребама особама са
инвалидитетом.Насвимулазимабиће
постављене приступне рампе, школа
добија и лифт који ће омогућити при
ступ вишим спратовима, а терен за
мале спортове ће у потпуности бити
преуређениповезансапостојећимсао
браћајницама,такодаћеитубитиомо
гућенприступособамасаинвалидите
том.Ученицићедобитииновумодерну
кухињу са трпезаријом, која има капа
цитет да храном снабдева и подручне
школе,–изјавиојепрвичовекпећинач
кеопштинеипоручиодапројектипопут
овогпотврђујуопредељењепећиначке
локалне самоуправе да у наредном
периодусвимученицимаобезбедимак
сималнодобреусловезашколовање,а
наставном особљу што квалитетније
условезарад.
Председник Савета МЗ Купиново

ПерицаОдобашић,којијесвакодневно
на градилишту, каже да је овом инве
стицијомлокалнасамоуправапоказала
даимаразумевањазапотребеграђана
Купинова.
–Наовуинвестицију седуго чекало,

али вредело је, јер ће, када објекат
буде завршен,нашадецаимати такве
условезашколовање,каквенемајуни
њиховивршњациумноговећимсреди
нама–изјавиојеОдобашић.
Доктрајурадови,основциизКупино

ва школу похађају у објекту подручне
школеуАшањи,штојезахтеваловели
ко прилагођавање у организацији
наставеипревозаученика.

–УАшањиимамодовољнопростора
иусловисудобри,такодасмосеуспе
шноорганизовалиидоброфункциони
шемо и у овим условима. Одлично је
решен и превоз ученика, а Општина
нам јепомогладасенаставнипроцес
одвијабепрекорно–кажеЖивковић.
Онанаглашавадајешколадеозајед

нице. Како је рекла, колико друштво
препознајезначајшколетоликоулажеу
побољшање услова рада, чимешколи
омогућавадауновим,посебнимусло
вимашколуједецу.
–Новашколаћеуодносунапретход

нубитипотпунодругачија,ипофункци
оналностиипокомфоруипокапаците
ту, што ће нам значајно олакшати да
испуњавамо нашу друштвену мисију –
изјавилајеЖивковић.
По речимашефа градилиштаМило

шаРадисављевића,наобјектусуура
ђене комплетненовеелектричне, греј
не, водоводнеи канализационеинста
лације,аобјекатћесегрејатинапелет
иимаћевисокуенергетскуефикасност.
– Енергетска ефикасност објекта је

подигнутазатриразреда,чакза један
разред више од онога што прописује
законска регулатива, тако да ће утро
шак енергије бити екстремно мали у
односу на капацитетшколе – рекао је
Радисављевић.
У фискултурној сали школе биће

уграђен модеран систем вентилације,
којићеаутоматскиодржаватиодговара
јућу температуру и влагу током целе
године,безобзиранаспољнеметеоро
лошкеуслове.

Медијскипројекат„ДоњимСремомодсредедосреде“суфинансираОпштинаПећинци

РЕКОНСТРУКЦИЈАШКОЛЕУКУПИНОВУ

Школаза21.век
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Новиинвеститоринапомолу
Друга седница Општинског већа

одржана је у петак, 9.октобра.
Расправљалосеотачкамакојих

јенадневномредубиловишеод70.
По завршетку седнице председник
Општине Шид Зоран Семеновић се
обратиопредставницимамедија.
–Данассмо,измеђуосталог,разма

тралиизменеодлукаограђевинском
земљишту,каоиноваписмаонаме
рама потенцијалних инвеститора, а
билоихјечетири.Формиранајерад
на група која разговара са потенци
јалниминвеститорима,аускороћемо
иматииједнупозитивнуинформацију,
атоједаћеиндустријсказонадоби
ти четири нова инвеститора из раз
личитихобласти.Некисусадомаћег
терена,анекисустраниинвеститори.
Општинсковећеданас јеразрешило
свестареуправнеинадзорнеодборе,
каоикомисије,иименовала,односно
далапредлогСкупштиниопштине,да
на следећој седници изгласају нове
чланове. Од стране Министарства
пољопривреде је усвојен Годишњи

програм за пољопривредно земљи
ште,тесмодалипредлогСкупштини
наусвајање,такодаврлобрзоможе

мопроћипроцедуру за2020. годину.
Сво земљиште ће бити додељено
према праву пречег закупа сточари
ма.Тојеоко2.300хектараземљишта.
Готово ништа неће остати за јавно
надметање.Почетнеценеземљишта
се крећуод120до150еврапо хек
тару за пољопривредно земљиште
трећеичетвртекласе,адалекониже
суценезаливаде,утринеиизносеод
тридопетхиљададинара–рекаоје
Семеновић.
До сада је осам потенцијалних

инвеститора конкурисало за купови
нуземљиштаушидскојопштиниито
не само у индустријској зони у Ада
шевцима, већ и у радним зонама у
Вишњићеву и Ердевику. Потенцијал
нибројзапосленихнаконреализаци
јеовихинвестиција јестеоко200.То
сеодносинапословепрерадепољо
привредних производа, производњу
сточнехранекаоинаграфичарекоји
желеданаправенекеновепогоне у
овојиндустрији.

Д.Попов

ЗоранСеменовић

МедијскипројекатШидскаопштинаодсредедосреде:ЛокалнасамоуправауслужбиграђанасуфинансираОпштинаШид

ОБЕЛЕЖЕНАДЕЧЈАНЕДЕЉА

Подељенасрећа,двапутајевећа!
Традиционална Дечја

недеља, обележена је
у периоду од 5. до 11.

октобра и у шидској општи
ни. Културнообразовни цен
тар, као главни организатор
овеманифестације,побринуо
седасадржајбудепримерен
свимузрастима.
У понедељак, 5. октобра,

одржан је час историје умет
ностиуГалеријислика„Сава
Шумановић“ за ученике Гим
назије „СаваШумановић,док
је нешто касније и свечано
отворена Дечја недеља кар
невалом кловнова (глумци
аматерског позоришта „Бра
нислав Нушић) који су деци
делилабомбоне.Другогдана
манифестације у дворишту
Музеја наивне уметности
„Илијанум“ отворена је изло
жба илустрација Змајевих
песама „Згодно место“, ауто
ра Јелене Васиљевић, на
Тргукултуре јеодржанмини
концертЗмајевихпесама,ау
Галерији слика „Сава Шума
новић“ одржана је креативно
драмскарадионица „Причао
сликама“.
Дечја недеља је обележе

наиуОсновнојшколи „Сава
Шумановић“уЕрдевику,поет

скоуметничкимпрограмомна
словачком језику уметнице
АнеЗорњанин.Усредујеодр
жана и радионица са учени
цима Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ у Галери
ји слика „Сава Шумановић“.
Позоришну представу „Без
алата нема ни заната“ изве
ло је Луткарско позориште
„Театрило“ из Новог Сада, а
нешто касније, одржане су и
радионицесакрпицама.

Учетвртак,8.октобра,уче
нициСредњетехничкешколе
присуствовали су часу исто
рије уметности у Галерији
„СаваШумановић“.Сликарка
СнежанаМанасићјеодржала
радионицускрпицамаудво
риштуЦрвеногкрста.НаТргу
културепостављенисурадо
видеценатему„Дистанца“.
Последњи дан Дечје неде

ље у петак, 9. октобра, обе
лежила је радионица са

крпицама сликарке Снежане
Манасић, породични дан у
Галерији слика „Сава Шума
новић“ и изложба радова
насталих у радионици са
крпицамаупросторуНародне
библиотеке „Симеон Пишче
вић“.
Манифестација је одржа

на уз све препоручене мере
заштите и под слоганом
„Подељенасрећа,једвапута
већа“. Д.Попов

Представа„Безалатанеманизаната“
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Именованновидиректор
Туристичкеорганизације
МиланБогојевић именован је за

новог директора Туристичке
организације општине Инђија.

Досадашњи вршилац дужности већи
ном гласова одборника у Скупштини
општиниИнђијаизабранјенатуфунк
цијуупетак,9.октобра.
–Богојевићјепознатпосвомрадуи

надамоседаћедонетизначајнепро
мене на боље у Туристичкој органи
зацији.Туризамјезанасвеомабитан
сегмент, којем, у наредном периоду,
желимодадамовишезначаја.Прича
лисмооприоритетимакојисудосада
билималодругачији,алиунаредном
периодуочекујемовеликипомакураз
војутуризма–рекаојеВладимирГак,
председникОпштинеИнђија.
ПоредизборановогдиректораТури

стичке организације, инђијски одбор
ници размотрили су и Извештај о
извршењу Годишњег плана рада за

радну2019/2020.годинуПредшколске
установе„БошкоБуха“Инђијаидоне
лизакључакоприхватањуистог,теје
размотренГодишњипланрадазарад
ну2020/2021.годинуидонетоРешење
одавањусагласностинаисти.
– Сви планови су усклађени и све

штосеуњиманалазијеоноштосмо
договаралипренегоштосеизванич
ноусвоје.Пресвега, тосеодносина
изградњуновогвртића–рекао јеГак
идодаодајевртић98одстоизграђен
тедаостаједасеуредидвориштекако
би малишани могли да користе овај
објекат.
–НајважнијеједаИнђијанећеима

тивишелистечекањаидаћемомоћи
да прихватимо сву децу, а следећи
корак,каоштосамвишепутанапоме
нуо, јесте обезбеђивање бесплатног
боравка–рекаојепредседникОпшти
неИнђија. М.Ђ.

МиланБогојевић

Медијскипројекат„ОпштинаИнђија–Одсредедосреде“сесуфинансираизбуџетаОпштинеИнђија.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ЉУКОВО

Постављено
аутобуско
стајалиште

ПослереконструкцијеУлице1.новембрауЉуко
ву завршени су и радови на постављању аутобу
скогстајалишта.Путницимакојикористеаутобуско
стајалиштенапочеткупоменутеулицеобезбеђенје
лакшиприступ јер је изграђенплатоодбехатона,
каоидеопешачкестазе.Осимтога,Јавнопредузе
ће за управљање путевима и паркиралиштима
„Инђијапут“извршилојезацевљењеканалаиспод
платоазаатмосферскеводе,изграђенојенеколико
паркингместаипостављенисуанкеризанастре
шницукојаћебитипостављенаунареднимданима
од стране Јавног комуналног предузећа „Комуна
лац“.

М.Ђ.

Садњацвећаидрвећа
РаднициинђијскогЈКП„Кому

налац“ангажованисуназаме
ни сезонског цвећа у парку
испредГимназије,каоина још
неколиколокацијаусамомцен
тру града. У претходним дани
ма засађено је цвеће погодно
за зимске услове. У питању је
акцијакојасесвакегодинереа
лизујеумајуиоктобру.
–Коликонамјеважноозеле

њавање сваке доступне повр
шинезасадњудоказјеинедав
но реализована акција садње

младих стабала у Љукову. До
пренеколикоданаовалокација
била језапуштенаинеугледна
а за неколико година израшће
дрворед који ће, поред естет
ског изгледа, представљати
саставни део „зелених плућа“
на територији нашег града.
Такође, то ће бити и расадник
одаклећесекориститимлади
це за садњу на неким другим
локацијама – рекао је Душан
Лемаић,директорЈКП„Комуна
лац“Инђија. М.Ђ.

Улагање у водоводну мрежу
приоритетјеЈавногкомуналног
предузећа „Водовод и канали
зација“уИнђији.Пореднеколи
ко бунара који су допринели
већим капацитетима, годинама
уназадрадисеинапроширењу
водоводне мреже. Како је на
последњем састанку Система
48истакаоДрагољубТрифуно
вић, директор ЈКП „Водовод и
канализација“,утокусурадови
на продужењу мреже у Ново
садскојулициуИнђији.
–Градимоводоводнумрежуу

дужини од 900метара уНово
садској улици уИнђији.Потро
шачићеиматимогућностдасе

прикључе на градски водовод
поповољнимценама,атимеће
највећидеоИнђијебитипокри
венградскоммрежом–рекаоје
Трифуновићидодаодасуста
новници тог дела града обаве
штени о свим могућностима
прикључења објеката на водо
воднумрежу.
Директор „Водовода“ јеиста

каодајеценаприкључка60.200
динара,тедајеомогућенопла
ћање на десет месечних рата.
Изградња водоводне мреже,
према потврдама надлежних,
биће завршена за тридесетак
дана.

М.Ђ.

Улагањеуводовод
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ДечјанедељауБеочину

СвечаноотварањеДеч
јенедеље,којасеове
годинеобележавапод

слоганом „Подељена срећа
двапутајевећа“одржаноје
5.октобраувртићу„Бубама
ра“уБеочинграду.Манифе
стацијујесвечаноотворила
председницаОпштинеМир
јана Малешевић Милкић.
Томприликом,малишанису
истрчали трку под називом
„Засрећнедане“.Непосред
нопослетркеуДомукулту
реодржанјеипријемпрва
ка у Дечји савез, а тада су
имурученипоклони, које је
припремила Општина Бео
чин.
– Организациони одбор

Дечјенедељезаистајепри
премиобогатпрограмДечје

недеље.Ове годинеимамо
преко 45 програма који се
одвијају у свих десет насе
љених места на територи
ји општине Беочин. Преко
1500 малишана учествова
ло је у овогодишњем про
граму Дечје недеље. Био
нам је циљ да већину про
грамаизместимонаотворе
номзбогепидемијекорона
вируса. Наравно, када нам
време дозвољава. Уследи
ли су дани посвећени спо
рту, екологији, образовању.
Спортским даном у двори
шту школе у Беочин граду,
најавили смо и реконструк
цију школског игралишта,
а тај пројекат већим делом
финансира компанија
„Лафарж“.Учетвртакјебио

наступхоровасатериторије
нашеопштине, а у петак је
одржандан,којијепосвећен
биоскопу.Децасуосликава
ламагнетеушколиуБано

штору и новац од продаје
ишао јеухуманитарнесвр
хе. Морам да кажем да су
свипрограмиДечјенедеље
хуманитарногкарактера,јер
скупљамои новац залече
ње девојчице из Раковца
ЛанеЈовановић,којаболује
одспиналнемишићнеатро
фије, рекла јеИвана Бран
ков, организаторка Дечје
недеље.
УДомукултуресуодржа

не три позоришне предста
ве.Између осталих, ту је и
представа „Кува се, кува“
Креативног студија „Чаро
лија“.Речјеоинтерактивној
представи током које деца
учеоздравојисхрани.

З.Поповић
БраниславТуцаковић

ИванаБранков

МирјанаМалешевићМилкић
отворилаДечјунедељу Представа„Кувасе,кува“
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Медијскипројекат„ЖивотуБеочину–ИзмеђуДунаваиФрушкегоре“.ПројекатјесуфинансирансредствимабуџетаОпштинеБеочин.Ставови
изражениуовоммедијскомсадржајусуодговорностаутораињеговихсарадникаинепредстављајунужнозваничанставопштинеБеочин.

УоквируДечјенедеље8.
октобрасусеуВеликојсали
Дома културе представили
чланови дечијих хорова из
беочинске општине. Насту
пилисухорхрамасв.Васи
лијаОстрошког из Беочина
и хор „Благовеститељ“ из
Сусека, као и чланице
музичке радионице Music
StarизБеочинаЕленаГве
роиНаташаПиљагић.

Наступ
хорова

фото:ИсметАдемовски
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МИНИСТАРЗОРАНЂОРЂЕВИЋПОСЕТИОНОВЕБАНОВЦЕ

Економскооснаживањежена

Поводом Међународног дана сео
ских жена, Зоран Ђорђевић,
министар за рад запошљавање,

борачка и социјална питања посетио
9. октобра Удружење жена „Мимоза“ у
НовимБановцима, где га је дочекао са
својимсарадницимадочекаопредседник
Општине Стара ПазоваЂорђе Радино
вић,каоипредставницеовогудружења.
Економскооснаживањеженајевеома

важан сегмент у радуМинистарства за
радзапошљавање,борачкаисоцијална
питања, нагласио је ресорни министар,
при посети женама, које раде и живе
населуикојепривређујунасвојначин.
Надлежно Министарство сваке године
одваја средства за пројекте за економ
скооснаживањежена,аЂорђевићјетом
приликомрекаода јеуприпремизакон
о социјалномпредузетништву.Законби
требалода,измеђуосталог,омогућида
социјалнопредузетништвонебудетабу
тема,већдапокажедадржава,желида
оснажижене.

–Требадаподстичемо,несамоњихов
останак на селу, већ и у земљи.Важан
сегмент када је у питању родна равно
правност je дискриминација. Подстица
ње жена на економско оснаживање је
најбољи начин борбе против дискрими
нације,рекаојеизмеђуосталоминистар
Ђорђевић.
ЂорђеРадиновићјенавеодајеСтара

Пазовадобарпримерсобзиромнатода
уовојопштинипостојивеликибројжена
предузатница,каоинаводећимместима
улокалнојсамоуправи.
– Ми као локална самоуправа подр

жавамо свих десет удружења жена, јер
свавреднорадеињиховечланицепока
зујуколикомогудапривређују.Увексмо
спремнидаимпомогнемо,каоивеликом
броју жена у привреди, пољопривре
ди, туризму, угоститељству. Има много
женавласницафирми,локала,аакосе
осврнемоналокалнувласт,итусужене
заступљене у великој већини, тако да
сматрамдасмоопштинакојадаједобар

пример када је у питању родна равно
правноста,нагласиојепредседникРади
новић.
Наекономскооснаживањеженаодно

сисеипројекат,којијеузМинистарство
подржалаиОпштинаСтараПазова,ау
наредномпериодуреализоваће гаЦен
тарзаистраживањеДунавскогрегиона,
чулосетакођеовомприликом.
Јасмина Антоновић, председница

удружења,којетрајевишеод20година
сезахвалиланапосетиминистру,алии
наподршциОпштинииМесној заједни
ци.
–Надамседаћемоиубудућностида

радимоистимтемпомитрудићемоседа
унајлепшемсветлупредставимосреди
ну из које долазимо, рекла је Јасмина
Антоновић.
Хуманитарни рад је део њихових

активности, поред чувања традиције
овогделаСрема,штосуиприказалена
изложбисвојихручнихрадоваидомаћих
производа. ЗденкаКожик

МинистарЗоранЂорђевић ЂорђеРадиновић ЈасминаАнтоновић
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Пројекат„Уфокусу:ПерспективеразвојаопштинеСтараПазова“суфинансираОпштинаСтараПазова

УБеограду је током протекле недеље одржана конференција посве
ћена jавноприватном партнерству

уреализацијивеликихинфраструктурних
пројеката. Општина Стара Пазова је
представљенакаопримердобрепраксе
када је остварење инвестиција овом
методом у питању. Да би се изградила
канализација до сваког домаћинства у
старопазовачкој општини, све што се
финансираизбуџетабиморалодапре
стане сарадом.Алтернатива је непопу
ларноискупозадуживанеилипак, ула
зак у све популарније јавноприватно
партнерство. Канализација ће се прво
радитиуСтаројиНовојПазовииСтарим
и Новим Бановцима у сарадњи са при
ватнимпартнером.
–Јаволимтодаупоредимсаизград

њом гасних мрежа по нашим местима
деведесетих,тадасетодругачијезвало.
Данасјетотајвидфинансирања.Значи,
приватнипартнер,ако јевредностинве
стицијезаовачетириместакојатребада
градимонпр.15милионаевра, са своја
три милиона евра може да покрене тај
пројекат,успешнозавршиизарадинеки
проценат средстава. Када је приватни
партнер у питању, он се далеко више
ангажује око самих прикључака,
експлoатације,одржавања...негокадато
ради,морамтакодакажем,јавнопреду
зећеилидржавнаустанова.Од2021.до

2024.ћесеградитииизградитиканали
зацијауовачетиривеликаместа,штоне
значидајенећемозапочетииуосталим
местима – рекао је Ђорђе Радиновић,
председникOпштинеСтараПазова.
Управо је Oпштина Стара Пазова на

конференцији посвећеној jавноприват
ном партнерству апострофирана као
пример добре праксе, руку под руку са
Београдом и Новим Садом. Андријана
Јовановић,изКомисије за јавноприват
нопартнерствојепотврдиладасејавно
приватнопартнерствоустварностипока

зало као најекономичнији и учинковит
начинзареализацијувеликихпројеката,
атопотврђујеирапидноповећањењихо
вог броја са четири пројекта, пре три
године,напреко160.
Конференцију у хотелу „Метропол“ у

Београду је отворила Јована Атанацко
вић,помоћницаминистаркеграђевинар
ства, саобраћаја и инфраструктуре, а
учешће су узели бројни ауторитети из
ове области код нас и у Европи, међу
њима и др Марко Шпилер, председник
Коморејавнихнабавки. Д.Г.

ЈАВНОПРИВАТНОПАРТНЕРСТВО

Канализацијаучетиринајвећа
местадо2024.године

ЂорђеРадиновићнаконференцијиуБеограду

ЗлатниГастроСрем
ТООСтараПазовадобитник

је златнеплакетеуВојводини
за промоцију гастрономије
Срема на петом по реду
Фестивалу војвођанских
фестивала„Рогаљ“којијеодр
жан на ченејском „Салашу
137“.
На овом фестивалу је уче

ствовало преко 30 војвођан
ских манифестација. Учешће
суузеленајпопуларнијемани
фестације: „Манић–Тиса63“,
„Белоблатска кобасица“,
„Клобкоб фест“, „Кобасиција
да“,„Клобасафест“,„Штрудли
јада“, „Гастро Срем“ – Стара
Пазова, „Тамишки дани“,
„Сајам пољопривреде“,
„Босански лонац“, „Сремска
куленијада“, „Видовдански
сабор“, „Парастос дуду“,
Фестивал „Дани традиције“,
„Дани веселе машине“, „Дан
кисачкесарме“,„Ченејумају“,
„Фестивал чварака“, „Војво
ђансковенчање“,„Виво–сајам
воћарства и виноградарства“,
„ОпасуљивањеНовобечејаца“,

„Сиришко прело“, „Србобран
ски котлић“, „Черевић у мају“,
„Ал’сенекаддобројелобаш“,
„Пударски дани“, „Паланачке
забијачке“,„ПитијадаиЗлатни
сач Војводине“, „Јесен иде
дуњо моја“, „Дани вина“ и
„BeanFestival“.
Штандови учесника „Рогља“

билисупажљивои саукусом
декорисани, те су показивали
праву шароликост и широку
понуду.Посетиоцимасупосеб
ну пажњу привукли штандови
представника манифестације

„Гастро Срем“, а то су били:
неодољиви домаћи колачи
„Цеце Сремице“ из Војке,
дестилерија „Младеновић“ из
Старе Пазове, Ана Здихан и
АнаОчовајкојесусвојимруч
нимрадовимаиумећемупри
премањунадлацки (пазовачки
словачки специјалитет) иза
звалевеликупажњупосетила
ца,атакођесусепредставиле
и чланице Удружења спорт
ских риболоваца „Лињак“ из
Нове Пазове, које су припре
малерибључорбу.Наоснову

гласовастручногжиријаЗлат
нуплакетудобилајеТООСта
раПазовазапромоцијугастро
номијеСрема,манифестација
„ГастроСрем“–СтараПазова.
Туристичка организација

општине Стара Пазова је још
једномпотврдиладаје„Гастро
Срем“ јединствена манифе
стацијанаовомпростору која
крозбогату гастрономску, кул
турну,туристичкуиедукативну
понудуспајатрадиционалнои
савременодоба.Оваманифе
стација на једном месту оку
пља домаће произвођаче и
гостеизСрбијеирегионакоји
се својимпроизводимаиздва
јајупоквалитету.
Покровитељ „Рогља 2020.“

јебилаГрадскауправазапри
вреду града Новог Сада.
Медијски спонзори су били:
РТВ, „Дневник“, „Новосадска
ТВ“, „ТОП Србија“, „ComNet“
група,„Војвођанскимагазин“,а
организатори Агенција „БИН
Маркетинг“ и Развојни центар
„ComNet“,НовиСад. Д.Г.
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ЈОВАНКАМАНОЈЛОВИЋ,БАНОШТОРСКАСЛИКАРКА

Сликарствојемојапрваљубав
СелоБаноштор,иакоимаоко800

становника, може похвалити
постојањем ликовне галерије,

којајејединаутомселу,алииуцелој
општини Беочин. Власница ове гале
рије је сликарка ЈованкаМанојловић.
Галерију је отворила у преуређеном
старомвинскомподруму,којисенала
зи у оквиру породичне куће. Иначе,
Јованкајезавршилауметничкушколу,
али је цео свој радни век провела у
беочинској Библиотеци. Како каже, и
докјерадилакаобиблиотекарка,увек
је осећала жељу за сликањем, али
збогобавезанијеуспелатомепотпуно
дасепосвети.Јованкапочињепоново
дасликанеколикогодинапредпензи
ју.
–Љубавпремасликањумисепоја

вилајошоддетињстваицеоживотме
прати. Стицајем околности, нисам
завршилаЛиковнуакадемију,животни
путме јеодвеонанекудругустрану,
алиљубавижељапремасликањусу
ме увек пратили. Из љубави и због
тогаштосаммораладасебринемо
својојпородици,јерсаммладаостала
без супруга, враћам се сликарству.
Тако ме је уметност на неки начин
избавила из кризних животних ситуа
ција. Прву изложбу сам имала сада
већ давне 2003. године у Беочину, и
њусамреализовалаузпомоћпријате
ља.Затригодине,тачнијеод2003.до
2006. године,ималасамтриизложбе
и после тога сам желела да отворим
својугалерију,какобимојаделабила
на једномместу.Јер,Баноштор,иако
јемаломесто,брзосеразвијаутури
стичкомсмислу,ижелеласамдасви,
који обиђу Баноштор дођу и виде у
галеријимојеслике,кажеЈованка.
За седам година, колико постоји

галерија„Манојловић“,многоЈованки
нихслика,алиипосетилацајебилоу
њој.
– Моје слике се налазе малтене у

сваком месту у Србији, али и шире.
ЧакјенеколикосликапослатоиуАме

рику.Људичестодођупоједнуслику,
али најчешће из галерије одлазе са
неколико њих. Ето, толико им се
допадну,напомињеЈованка.
Уњенимсликамадоминирајумоти

ви баношторске природе и пејзажа,
Дунав, сеоскимотиви. За своја дела,
Јованка каже да су одраз живота у
његовојдобројилошојстрани.
–Волимдасликам,јертакослобод

ноизражавамсебеисвојаосећања.У
мојим сликама има песме и плача,
туге и бола. У сваку слику унесем и
деосебе.Желимдасвакококупиод
менесликуосетиспокојидасе,посма
трајућимојаделаодморе,кажеЈован
ка.
Овабаношторскауметницакажеда

слика сваког дана. Иначе, она слика
аквареле, а ради и техником уље на
платнуиакрилнимбојама.
–Сликамииконе,алимислимдана

мојимделимадоминирајумотивипри
роде,јерсамодмаленазаљубљенику
природу, а прва моја слика, коју сам
насликала у уметничкој школи јесте
залазак сунца. Уметник је посматрач,
којисвојазапажањапреносинаплат
но, и он тај уметник се увек у мени
крио,истичеЈованка. 

З.Поповић

Љубавпремасликањумисепојавила јошоддетињ
стваицеоживотмепрати.Стицајемоколностинисам
завршилаЛиковнуакадемију,животнипутме јеодвео
нанекудругустрану,алиљубавижељапремасликању
сумеувекпратили,кажеЈованкаМанојловић

ЈованкаМанојловић

НаЈованкинимделимадоминирајумотивиприроде
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УДРУЖЕЊЕ,,МАЈКИНАРАДИОНИЦА”ИЗБАНОШТОРА

Војвођанскатрадиција
чувасеодзаборава
Баношторско Удружење ,,Мајкина

радионица” основано је 2010.
године и има за циљ да негује и

очува војвођанску традицију. Радосла
ваЈанковић,председницаовогудруже
ња,кажедасецелапричао,,Мајкиној
радионици”почеларазвијатикадајеса
својом сестром Златицом на тавану
породичне кућенашлашемеза труко
вање,вез,старушиваћумашинуимод
нечасописе.Иначе,Радославинапра
бакаЈованкаРакићјебиланајпознатија
трукеркаубаношторскомкрају.
Свитистарипредметикојесмопро

нашлинатаванунемајутоликовелику
материјалну, колико, за нас, и те како
сентименталну вредност. То нам је
била основа за даљи развој нашег
удружења и желеле смо да млађим
генерацијамаприкажемокакосенекад
радило, то јест, шило, труковало. У
овомпослуучествујемосви,целапоро
дица.Свакоимасвојзадатак.Сестраи
јасликамонастаклу,декоришемо,пра
вимо сувенире, мама везе, шијемо
кецеље и правимо стара војвођанска
јела. Често волимо да кажемо да смо
добилезлатнерукеунаслеђе,атојеу
великојмерииистина.Увекгледамода
спојимо модерно и старо тако што
нечемсавременомдодамостаримотив.
Нанашимсувениримасеналаземоти
виБаноштора,каоштојегрозд,винои
Дунав, каже Радослава Јанковић, која
додаје да су своје сувенире предста
вљале на манифестацијама широм
Србије,ХрватскеиБерлину.
Чланицеудружењаинаварјачамаи

фраклићима осликавају војвођанске
мотиве.
 Осликавамо и шоље, теглице,

хоклице, креденце и кутије за накит.
Шијемо екоторбе, веземо на јастуци
ма,правимовоћнебукете.Усвакинаш
производунесемоидеосебе,штојеи
чарручнограда,кажеРадослава.

Она додаје да је Баноштор мало
местосавеликимтуристичкимпотенци
јалом,аоднедавнојепородицаЈанко
вић отворила и сеоско туристичко
домаћинство,,Олор”.
Јасамоствариласвојсан,узмного

уложеног труда и рада. Олор значи
лабуд, а на Дунаву су те птице чести
гости.Уапартмануможемопримити14
особа. Такође, недавно је завршена и
дегустациона сала, која ће бити наш
изложбени простор и служење војво
ђанскихјела.Тубисемоглеорганизова
ти разне радионице.Желим да спојим
активниивинскитуризам,штоуБано
шторусавакаопостоји.БлизинаФрушке
гореиДунавајенештоштокрасиБано
шторитосеможеитекакоискористи
ти.Планирамодаорганизујемоивожњу
Баноштором,пловидбуДунавом.Бано
штор је мало место, али оно сигурно
можедасепохвалилепомприродоми

крајолицима,кажеРадослава.
Нашасаговорницаистичеда,кадаје

,,Мајкина радионица” основана, није
мислила да ће се посао развити у
добромправцу.
 Међутим, велика упорност, труд и

вољасудонелирезултате.Навелабих
да сам дуго била незапослена, као и
свака друга жена. Схватила сам да
нештоморам да предузмем.Много се
говориоженамаипромовисањуњихо
вог предузетништва. Не желим да ме
некопогрешносхвати,алиистаклабих
да је у том смислу највећи проблем
пласирањепроизводакојиженанапра
ви,односно,женасаселавеомачесто
за свој производ не добије ону вред
ностуложеногтрудаирада.Итувели
кибројженаизгубимотивацијуинеиде
даље. Међутим, сматрам да не треба
одустати и да се треба борити, каже
Радослава. З.Поповић

РадославаЈанковић

Сувенирисавојвођанскиммотивима

Чланицеудружењашијукецеље
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Михизованаграда
ФилипуГрујићу
По традицији, 17. октобра, на

рођендан Борислава Михајловића
Михиза,додељујесенаграда„Бори
слав Михајловић Михиз“ за драм
скостваралаштво.Овегодинетоће
битиФилипГрујић,драмскиписациз
НовогСада.Тако јеодлучиожириу
саставу Даринка Николић, позори
шнакритичарка,ИвонаЈањић,позо
ришнакритичаркаиСветиславЈова
нов,театрологипредседникжирија.
У свом образложењу награде жири
истиче да досадашња остварења
Филипа Грујића, осим што афирми
шу интригантан и маштовит драм
ски рукопис, недвосмислено указују
да се у савременој српској драма
тургији акценат помера саформе и
поступка,насадржинуизначење.То
се види и у његовој драми „Не пре
4:30нитипосле5:00“(чијанајавље
на праизведба у Атељеу 212 носи
наслов„Предсвитање“).

Млади лауреат је рођен 1995.
годинеуНовомСаду.Дипломираоје
драматургију на Факултет драмских
уметностиуБеограду,ауторјерома
на „Блудни дани куратог Џонија“, у
издању „Самиздат Б92“, као и дра
ма:„Тамогдепевају“(ушлаунајужи
изборнаконкурсуСтеријиногпозорја
2018.године),„Овдејелепо–сечем
дрво,једемпасуљ“,„Kакојаовосину
даобјасним?“.
Поред позоришне, Грујић је при

сутан и уфилмској уметности.Сце
нариста је кратког играног филма
„Глад“, у режији Тамаре Тодоровић,
који је учествоваонабројниммеђу
народним фестивалима и добио
награду за најбољи сценарио на
фестивалуСЕЕЦСуБукурешту,као
инаградупубликеуМостару.
Саманаградасесастојиодновча

ногделаод200.000динара,штампа
њакњигедрамадобитниканаграде,
насрпскомиенглескомјезику,каои
уникатнеповеље.Наградудодељује
Фонд „БориславМихајловићМихиз“
и Српска читаоница, уз подршку
Министарства културе и информи
сања, Покрајинске владе и иришке
Општине. С.Џакула

ГРАДСКАКУЋА

Орепродуктивном
здрављумладих
Радионица о репродуктивном здра

вљу младих, на којој су учествова
ли ученици првог и другог разреда

митровачких средњих школа, одржана је
6. октобра у Градској кући.Радионица се
реализује у неколико градова уСрбији, а
организатор је Новосадски хуманитарни
центар (НСХЦ), у сарадњи са Министар
ствомомладинеиспортаилокалнимКан
целаријама за младе. Циљ радионица ја
дасеповећазнањемладихоовојтемии
дасеподстакнеинтересовањезадодатну
едукацију, како би заинтересовани мла

ди могли постати вршњачки едукатори.
Радионицеиобукеводидрмед.Данијела
КораћМандић са сарадницима. Пројекат
подржаваПопулационифондУједињених
нација  УНФПА Србија, у периоду од 1.
мартадо30.новембраовегодине.
Информисање и образовање младих о

репродуктивном здрављу је важан чини
лац у процесу изградње личног система
вредности и самопоштовања. На томе је
засновано доношење одговорних одлука
осебиисвојојбудућности.Крајњициљје
дасеспречебројненежељенепоследице

незнањаипредрасуда,али
и да се допринесе развоју
толерантних и на поштова
њузаснованиходносамеђу
половима и људима уоп
ште.
НСХЦће ушест градова

(Лозница, Сјеница, Крагу
јевац, Краљево, Кикинда
и Бор) одржати дводнев
не радионице за будуће
вршњачке едукаторе. Они
ћедаљепреноситиинфор
мацијесвојимвршњацимаи
бити ресурс знања у својој
заједници.

РУМАИИРИГ:ВАКЦИНАЦИЈАПРОТИВГРИПА

Великоинтересовање
Због „судара“ коронавируса и виру

са грипа, као и најављеног, трећег
„пика“ коронавируса, вакцине про

тивсезонскоггрипауСрбијисунабавље
неувећимколичинамакојесуиподеље
не домовима здравља, а вакцинација је
почелазнатнораније,још1.октобра.
Имајућиувидудаздравственирадни

ци препоручују вакцинацију свих ризич
нихкатегорија,грађанисупослушалите
препоруке, тако да је интересовање за
вакцину против грипа знатно веће него
ранијихгодина.
Колико је интересовање показују и

подацидаурумскомДомуздравља,као
и у иришкомДому здравља готовода и
немавишевакцина,односнодасудоби
јенеколичинеутрошенејошупрвојнеде
љи вакцинације. Наиме, Дом здравља
Рума јеове годинедобио2.750вакцина
противгрипаштојеистаколичинакаои
прошлегодине.УГЦ„Срем“ јерасподе
љено150доза,аполовинаодтогброја
јевећдатакорисницима.Одпреосталих
2.600вакциназаДомздрављауградуи
сеоскеамбуланте,упрвојнедељивакци
нацијејеупотребљено2.274дозе.Оста
ло је да се вакцинишу још нека лица у
селима, као и хронични болесници који,
збогнекихздравственихпроблема,нису
моглидапримевакцинуутренуткукада
јетребало.
ДомздрављаИригјеовегодинедобио

450доза,штојеистаколичинакаолане.

Како сазнајмо оддиректора дрНебојше
Ацина, интересовање је било четворо
струковеће.Иакојенајављивано,засада
немаинформацијакадаћестићидодат
неколичиневакцинапротивгрипа,каои
кадаћесеидалићесенаћиуслободној
продаји,заонекојижеледапримевакци
ну,анеприпадајуризичнимгрупама.
Већ је познато да су ризичне групе

лицасахроничнимболестима,људиста
ријиод65година,труднице,каоиздрав
ственираднициионикојирадеугеронто
центрима. С.Џакула

дрНебојшаАцин
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СРПСКАЧИТАОНИЦАУИРИГУ

Реализацијазначајнихпројеката
СрпскачитаоницауИри

гујематичнабиблиоте
ка у овој општини, али

имаисвојеподручноодеље
ње „Милица Стојадиновић
Српкиња“ у Врднику. Минула
година је, по речима дирек
торке Вере Новковић, била
успешна, а реализована је
кроз рад Одељења завичај
не збирке, организацију кул
турних програма, издавачку
делатност,алииФонд„Бори
слав Михајловић Михиз“ и
програме у његовој спомен
кући.
У прошлој години, после

адаптацијеинабавкеопреме,
почелисуипрограмиуМихи
зовојроднојкући.Такојеуњој
отворена и значајна изложба
слика чланова Задарске гру
пе, чији је члан био и Бори
славМихајловићМихиз.
– Завршили смо и проје

кат који је трајао готово две
године „Фан клуб – навијачи
културе“ који је реализован
уоквирупројекта „НовиСад,
европска престоница култу
ре“. Издвајам и пројекат који
се ради већ десет година,
„Каталог библиотека фру
шкогорскихманастира“ирад
Михизовог фонда. Уручили
смо15.„Михизову“награду,а

ланесмоурадилииревизију
књижногфонда,такодасада
у својим фондовима има
мо45.500књига–кажеВера
Новковић.
Кадајеречоактивностима

уовојгодини,оноштојепла
нирано, добрим делом није
реализовано због пандеми
је коронавируса, али су се у
Српској читаоници трудили
дасерадииутимванредним
околностима и буде на услу
зикорисницима.Настављено

је са реализацијом пројекта
„Каталогбиблиотекафрушко
горских манастира“, али се
планирајуипрограмиуМихи
зовојкући.
– Добили смо средства

и почињемо један велики
посао, укључујемо се удиги
тализацију,што смо и у оба
вези да урадимо, по одлуци
Министарства културе, до
2023.године.Овегодинесмо
добили средства и набавили
опрему, следеће је набавка

програмаистручноглицакоје
ћеторадити–кажезанаше
новинедиректоркаВераНов
ковић. С.Џакула

ВераНовковић

СрпскачитаоницауИригу

АНИП„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“РУМА

УчешћенаФестивалу
народнихношњи
На Фестивалу народних

ношњи, накита и оглавља
„Бисерна грана“ представи
ли су се и чланови АНИП
„Бранко Радичевић“ из
Руме.Онисусепредстави
ли најлепшим ношњама из
свогбогатогфундусакости
ма, пре свега, народном
ношњомизСрема.
Истовремено, то је била

и прилика да се прикаже и
музичкатрадицијакојунегу
је АНИП „Бранко Радиче
вић“.ТакојеВељкоЉушти
на, поред ношње коју је
носио, представио и гајда
шкумузикупо којој јеРума
давно била позната. Орга
низатор овог фестивала је
КултурницентаризФутога.

С.Џакула

СТАРАПАЗОВА

Успоменна
МируБртку
Поводом деведесетогодишњице

од рођења Мире Бртке у Старој
Пазови је откривена споменплоча
накућигдејеонастваралаиживела
са супругом, редитељем Драганом
Кресоја, и сином, сниматељем
МилошемСтефаномКресоја,ачија
су имена такође овековечена на
овојплочи.МираБрткајебиламул
тимедијална уметница, сликарка,
вајарка,редитељка,моднакреатор
ка.СпоменплочусуоткрилиМиро
слав Бенка, истакнути уметник, и
Јозеф Клаћик, академски сликар и
управитељФондације„МираБртка“.
Ова фондације је основана са

циљемдаупознаиподсетијавност
назначајистваралаштвоовевели
ке уметнице. Оснивачи овефонда
ције,ликовникритичари,сарадници
ипријатељиодалисујојпочастина
гробљу.УГалеријиЦентразакулту
руСтараПазовакојаносиимеМире
Брткe, отворена је изложба под
називом „Рефлексије 2“ на којој су
јавности први пут приказане слике
настале између њеног сликарског
модернизмаипостмодернизма.

З.К.
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РУМА

Чланскекартебиблиотеке
за500ђакаипредшколаца

Као и ранијих година, само сада у
нешто другачијим околностима,
прве недеље у октобру је обеле

женаДечјанедеља,упериодуод5.до
11. октобра. Циљ ове манифестације
је скретањепажње јавностинадецуи
младе,њиховепотребеиправаупоро
дици, друштву и локалној заједници.
Мото овогодишње манифестације је
био„Подељенасрећа,двапутајевећа“.
Наосновупрограманадлежногмини

старства,каоиуздоговорсапредстав
ницима УПВО „Полетарац“, Актива
директораосновнихисредњихшколаи
Дневногборавказадецуиодраслеса
сметњамауразвоју,румскаОпштинаје
организовалакреативан,забавнообра
зовни програм за ову Дечју недељу.
Децаизрумскеопштинесуучествова
ланаликовномконкурсунатему„Добар
друг“,анајбољирадовисубилиизло

жениуКултурномцентру10.и11.окто
бра.
Организованасуиспортскадружења

и креативне радионице о важности
заштите животне средине и образова
ња, док је 9. октобра реализован дан
посвећенинклузији.
Традиционално,токомДечјенедеље,

Градска библиотека „Атанасије Стојко
вић“уручилајеичланскекартезадецу
предшколскогузраста,узпомоћлокал
несамоуправе.Ускладусаепидемио
лошком ситуацијом, чланске карте су
малишанимаувртићуподелилеваспи
тачице.Претходнихгодинајеовоуруче
њечланскихкартиувекбилоуКултур
номцентру,а задецусу,послеуруче
ња, биле организоване и позоришне
представе.
– Као и прошлих година, Градска

библиотека је поделила чланске карте

нашим најмлађим суграђанима. То је
јединственпримеруСрбији,ачланске
картећеимважитисведокрајаобразо
вањауосновнимшколама.Овегодине
смоподелилиоко500чланскихкарти–
каже директор Дамир Васиљевић
Тоскић.
За један мањи број малишана из

објекта у Првомајској организован је
долазак у Градску библиотеку где су
ималиприликудавиде које све књиге
поседуједечјеодељење.Библиотекар
ка Мирјана Белошевић одржала је са
малишанима и радионицу на којој је
направљенпаносасловима.
ЗавичајнимузејРума је, такође,био

укљученуДечјунедељу.Онјезапред
школце и основце организовао обила
скесталнихпоставкикаоштосуВојво
ђанска соба, Учионица из старих вре
мена и археолошке поставке, која се
налазиудвориштуМузеја.
– Направили смо распоред, тако да

нам због епидемиолошке ситуације,
долаземањегрупе.Великијебројдеце,
затосмомицеооктобарпрогласилиза
дечјимесецитокомоктобраћемоорга
низоватиовепосете.Већинадецејепо
први пут у Завичајном музеју, а током
овогобиласкапопрвипутсесусрећуса
некимстваримакаоштосустаришпо
рет или колевка. Наравно, највише
реакцијајекадапосетестаруучионицу
и чују причеоначину учења, казнама,
магарећојклупиитусеувекинајдуже
задржимо–кажеБраниславаКоњевић,
директоркаЗавичајногмузејаРума.

С.Џакула
ДечјанедељауЗавичајноммузеју

ДечјанедељауГрадскојбиблиотеци
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ИРИГ

МалишаникодпредседникаОпштине
Уоквиру Дечје недеље

реализоване су број
не активности у ДУ

„Дечијарадост“Ириг.Дечија
недеља је отворена пред
ставом „Црвенкапа и вук“
и богатим драмским игро

казима у оквиру васпитних
група. Реализоване су и
спортске, ликовне, музичке
иеколошкеактивности.
Традиционално, деца из

припремних предшколских
група из објекта „Чароли

ја“, 7. октобра, била су у
посети локалној самоупра
ви. Малишани су имали
прилику да  да разговарају
са председником Општи
не Тихомиром Стојакови
ћем, замеником председ

никаМиодрагомБебићеми
председникомСОИригСте
ваномКазимировићем.
Истовремено, деца при

премнихпредшколских гру
паобјекта„Вила“уВрднику
супосетилаМЗВрдник.
– Наша деца су посе

тила и Српску читаоницу,
како у Иригу, тако и Врд
нику. Српска читаоница је
том приликом организо
вала бесплатан упис нај
млађих чланова, који су
упознатисарадомбиблио
теке. Посебно је истакнута
важностнеговањачиталач
ких навика код најмлађег
узраста – рекла је дирек
торка ДУ „Дечија радост“
ЈеленаВидановић.
ШетњомкрозИриг,промо

висанајеДечјанедеља,као
и дечја права. Малишани
су том приликом поделили
пролазницимаицртежекоје
су,натутему,нацртали.
 С.Џакула

ПријеммалишанакодпредседникаОпштинеИриг

ПЕЋИНЦИ

Осмехомиспунилиуслужницентар
Иовегодине,каоипретходних, поводом обе

лежавањаДечјенеде
ље, Предшколска установа
„ВладаОбрадовићКамени“
Пећинци организовала је у
четвртак,8.октобра,посету
предшколаца Општинском
услужномцентру, где су их
дочекализаменикпредсед
ника Општине Зоран Вој
кић, начелница Одељења
за друштвене делатности
ЗорицаЛукачизапослениу
овојустанови.
Добродошлицу малим

предшколцима пожелео је
Зоран Војкић, који је том
приликомрекаодајеправо
задовољство видети
Општинскиуслужницентар
препунвеселеинасмејане
деце.
– НашаОпштина је увек

отворена за све наше гра
ђане,апосебнозадецујер
су она наша будућност.
Драго ми је да су и ове
године,токомтрајањаДеч
јенедеље,малипредшкол
ци прошетали са својим
васпитачима до нас, да се
упознамоипопричамо.Ово
је пре свега једна забавна

посета, током које деца
имајуприликудасеупозна
јусарадомлокалнесамоу
праве, јер ће у будућности
овдедолазити,амождаће
некоодњиховдеирадити
–изјавиојеВојкић.
Током посете, пећиначки

малишани су заједно са
својим васпитачима одре

цитовали припремљене
песмице за запослене у
Општинскојуправи,анакон
тогасусепослужилислат
кишимаисокићима.Зараз
ликуодпретходнихгодина,
када су сви пећиначки
предшколци заједно дола
зили у посету, ове године,
збогтренутнеепидемиоло

шке ситуације и због мера
заштитеодширењаинфек
ције коронавирусом, деца
су подељена у две групе.
Малишанисууразличитим
временским периодима
током дана посетили
Општинскиуслужницентар
и упознали су се сарадом
овеустанове.
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Дугпутдоусвојењадетета
Одговоран и сложен

процеспроценеподоб
ности пара, будућих

усвојитеља, обавља Центар
за социјалнирад.Процедура
обухватавишекорака,апочи
њеприбављањемдокумента
цијеизавршавасеуспешним
усвојењемдетета.Читавпро
цес јесте дуготрајан, парови,
каоисамадеца,наусвајање
чекају и по неколико година.
Први корак каусвојењу јесте
прикупљање документације
којаизмеђуосталогобухвата
изводе из матичних књига,
држављанство, потврде да
будући усвојитељи нису
лишени родитељског права,
данисуосуђиваниилилише
ни пословне способности,
затим лекарско уверење о
здравственом стању и друго.
Уколикоједокументацијапот
пуна и валидна, Центар за
социјалнирадпочињеспро
ценом опште способности
пара, на основу параметара
који се односе на адекватне
материјално стамбене усло
ве,затимздравственистатус,
стилпородичногживота,вас
питникапацитетусвојитеља.
– Процењујемо колико су

спремни да се баве индиви
дуалним карактеристикама
дететаидасеприлагодедру
гачијим начинима живота.
Посматрамо и личност буду
ћих усвојитеља. Важно је да
се сагледају њихови мотиви,
апотребноједапреовладава

мотив да се детету пружи
брига и љубав, заштита и
пажња, каже Слађана Царе
вић,психологЦентразасоци
јални рад „Сава“ Сремска
Митровица.
Поредпроценеемоционал

них способности, долази се
досликеотомекојисумоти
ви усвојења, како се лица
понашају у животним ситуа
цијамаикакорешавајупотен

цијалне проблеме. Када се
ово успешно спроведе, при
ступасеобуцикојаимашест
целина,сциљемдасеинфор
мишуотомекакосепонаша
тикаоусвојитељуситуација
маинакојиначинсаопштити
детету да јесте усвојено, на
пример. Уколико подобност
постоји, пар се сврстава у
регистар усвојитеља и у
наредном периоду у процесу

спајања са дететом, најва
жније је проценити слично
сти, навике,могућности, раз
војнепотребедететаимогућ
ности за његов напредак,
када дође у нову породицу.
Усвојитељи могу затражити
посебнекарактеристикедете
та,алитонеможебитипре
судно. На наше питање шта
ако седесидадетенежели
те родитеље или обрнуто,
сазналисмоследеће.
–Кадасепроцениипрона

ђе породица за дете, оно
одлазинапериодадаптације
уњиховдом, који траје пола
године.Утомпериодпостоји
активнопраћењефункциони
сања како детета, тако и
породице,затимначинаукла
пањауобавезеистилживо
та,додајеСлађанаЦаревић.
Уколикосестекнуусловии

надлежни процене да је
постигнутахармонијауједној
новој породици, са новим
чланом,усвојитељипоприма
ју законски иста права као и
биолошки родитељи. Из
матичних књига бришу се
подациистих,ауписујупода
циусвојитеља,каородитеља.
Разлика у годинама између
усвојитеља и усвојеника не
може бити мања од 18 нити
већа од 45 година. Колико
брзоћепарбитиконтактиран,
зависииодњеговихочекива
ња према карактеристикама
детета.

АлександраПлавшић

Посматрамоиличностбудућихусвоји
теља. Важно је да се сагледају њихови
мотиви, а потребно је да преовладава
мотивдаседететупружибригаиљубав,
заштитаипажња,кажеСлађанаЦаревић,
психологЦентразасоцијалнирад„Сава“
СремскаМитровица

СлађанаЦаревић

ДечјидануЛаћарку
Још једна хуманитарна активност, током

седмице која је иза нас, одржана је са
циљемприкупљањасредставазалечење

малеЛане.Овогапутахуманостпоказалису
мештани Лаћарка, организујући „Дечји дан“ у
двориштушколе.Одржанјекултурноуметнич
кипрограмнакомсунаступили гусларВито
мирВулин,каоиетногрупе„Храм“и„Српски
дом“. Ученици од другог до петог разреда су
уживалаузразнеспортскеактивности,апока
знавежбаватрогасацабилајенамењенаста
ријим ђацима од шестог до осмог разреда.
Организатор је био свештеник Бранислав
Дивљак,апомоглисумупредставницилаћа
рачке школе, затим родитељи, а подршку је
пружилаилокалнасамоуправа.Ликовнаколо
нија,каодеодогађајајеокупилаученикепрвог
разреда.
– Захвалио бих свима који су се одазвали

нашојманифестацији,ово јеначиндапомог
немодевојчици, алиида омогућимородите
љимаидециуовомселумалолепихдешава
њаидружењаузпригоданпрограм,истакаоје
организатор,свештеникБраниславДивљак.

АлександраПлавшић
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КАМПАЊА„НЕПАЛИСТРЊИКУ“

„Неразумемљуде
којипалењиве“
Кампањи „Не пали стрњику“, чији је

циљ заустављање тог штетног и
забрањеног начина уклањања

жетвенихостатакасањива,штојевели
ки ризик по људе, имовину и наноси
велике штете пољопривреди, животној
срединии природи, укључила сеи рум
скаПољопривреднаслужба.Стручњаци
подсећају да је прошле године у нашој
земљи горело 12.000 хектара ораница.
Паљењем стрњике наноси се штета у
пољопривреди,високатемпературауби
ја корисне микроорганизме и смањује
плодност земље, садржај хумуса и уни
штаваазоткојијепотребнопотомнадок
надитиђубрењем.
СандаКљештановићизрумскеПољо

привредне стручне службе каже да су
произвођачисвесништачинепаљењем
стрњишта,алиимје,какокажетонајјеф
тинијеинајбржезбогмеханизацијекојом
располажу.Имајућиувидучињеницуда
је за сваког пољопривредника њива
фабрика на отвореном, брине небрига
појединих паора који сваке године то
чине.
– Проблем је од ширег значаја, јер

нашипољопривредниципонављајусетву
неколико култура на својим њивама за
које мисле да су им најисплативије, па
примера ради, припрему земљишта за
сетву пшенице са механизацијом са
којомрасполажунемогудаурадеквали
тетноинавреме.Зањихјенајједностав
нији и најбржи начин за то спаљивање
жетвенихостатакаштојезакономзабра
њено,алиивеомаштетнозаземљиште.
Земљишту су потребни жетвени остаци
којибистваралиживемикроорганизмеи
такосачувалихумускојијенајважнији,а
спаљивањемжетвенихостатаканањиви
имамо пепео и само штетне органи
зме,кажеСанда.
Чак ни чињеница да пољопривредник

који пали жетвене остатке на својим
њивама одлази у пасиван статус, не
спречавапојединедаодмахнаконскида
њаусеваостаткезапале.

–МиизПољопривредне стручне слу
жбесмонасвимпредавањима,којасмо
организовали,говорилипољопривредни
цима о штетности паљења стрњишта.
Многи су схватили да је заоравање
жетвенихостатакаправаствар,алиипак
имаионих којиодпаљењанеодустају.
Зањихнијепрепрека,штоћеимгаздин
ство бити у пасивном статусу ако се
откриједасузапалилисвојуњиву.Докје
газдинствоупасивномстатусу,немасуб
венцијадржавеалинимогућностидава
ња неком другом да обрађује земљу и
такообезбедисубвенцијеилинекадруга
давања,кажеУгљешаТркуља.
Једанодпољопривреднихпроизвођа

ча, који након скидања усева заорава
жетвене остатке је и Драган Радић из
Грабоваца, који каже да је одавно пре
стао са лошом праксом спаљивања
жетвенихостатака.
–Многојебољезаземљиштезаорати

жетвене остатке него их сплалити. На
времеурадимбербукукурзасаонихпар
цела где ћебити пшеница па онда ура
димљуштењестрњишташтојепрепору
каструке,алиинашеискуствонамгово

ридајетобоље.Неразумемљудекоји
пале њиве, па још када поред своје
запале и комшијску. Ту суштете немер
љиве,кажеРадић.
Да би се, између осталог, спречило

паљењестрњиштаусвакојмеснојзајед
ниципостојеипољочувари.
–Међутимониинисуумогућностида

приведу или легитимишу оног који је
запалиосвојуњиву.Пољочуварби,изме
ђуосталог,требалодаобавестиполицију
када примети оног који крши закон.
Углавном то је веома компликовано, а
чињеницајеидабисепаљењедрастич
но смањило, када би неко био кажњен.
Када у неком селу неколико њих буде
кажњено, сви ће се запитати да ли је
добро палити стрњику, каже Угљеша
Тркуља.
Безобзирадалиуселупостојепољо

чувариилине,паоритребадазнајудаје
спаљивањестрњиштазакономзабрање
но, а за прекршиоце су прописане и
одређененовчанеказне.Крећусеодпет
до25хиљададинаразафизичкалица,и
од100.000домилиондинаразаправна
лица.
Чињеница је и и да је пре двадесет,

тридесетгодинабилопаљењажетвених
остатака, али не у овом обиму као
последњихгодина.Итадајебилоштетно
по земљиште, али уношење стајњака
сваке године је лошу ситуацију попра
вљало. Стајским ђубривом уношени су
живимикроорганизмикојисуутицалина
проценат хумуса, али и обрада земљи
штајенекадабиладругачија,кажупољо
привреднистручњаци.Иначе,стајњаксе
сматрауниверзалнимђубривом,јерути
че на повећање приноса и повећање
плодности земљишта. Уношењем стај
њакапоправљајусефизичке,хемијскеи
биолошке особине тла. Стајњак попра
вља ваздушноводни режим земљишта.
Тежа земљишта постају растреситија, а
лакшакомпактнија. З.Марковиновић

СандаКљештановић УгљешаТркуља
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СТОЧАРСТВО

Зајунадсубвенција
20.000динара

Мера подршке Владе Србије
пољопривредним произвођа
чима товне јунади је у току,

такодаћезатовнагрлајунади,којасу
предатакланициупериодуод5.сеп
тембрадо30.октобрабитиисплаћена
субвенција од 20.000динара.Нарав
но, да би произвођачи стекли право
на ову субвенцију, морају да испуне
одређенеуслове,атоједасууписани
у Регистар пољопривредних газдин
ставаидасеналазеуактивномста
тусу,дауРегиструимајупријављену
врстуибројживотињанасвомгаздин
ству,каоидајесвакогрлообележено
ирегистрованоуветеринарскојбази.
Такође, потребно је да су власници
грла или они или неки чланњиховог

домаћинства,тедајетовнојуне,које
је предмет захтева, тешко минимал
но500кгумоментупредајекланици,
каоидасеналазилоугаздинствунај
мање120данапрепродаје кланици.
Максималан број јунади по захтеву
је, за газдинства која нису у систему
ПДВа,100,а заона која су у систе
муПДВа,максималанброј јунадиза
којисеможеподнетизахтевјесте200
грла.
– Процедура подношења захтева

је иста као и код редовног подноше
њазахтевазасубвенцијезатовјуна
ди.Пољопривреднипроизвођачимогу
доћи у просторијеПССРумасаове
реном и потписаном пријемницом из
кланице и потврдом о активном ста

тусу, где ће им бити попуњен захтев
за20.000динарапо јунету–кажеза
нашеновинеМиркоБилић,саветода
вац засточарствоуПољопривредној
стручнојслужбиРума.
ЗахтевсепотомшаљеуУправуза

аграрнаплаћањанаобраду,акрајњи
рокзапредајузахтеваје5.новембар.
Произвођачи који су предали јунад
упериодуод1. јуладо4. септембра
илићетоучинитипосле30.октобра,
могу поднети захтев за субвенције
затов јунадиуредовномроку,дакле
упериодуод1.фебруарадо31. јула
2021.године.Међутим,уовомслуча
јувисинасубвенцијеостајеистакаои
досада,атоје15.000динара.

С.Џакула

МиркоБилић

ЈЕСЕЊЕДУБОКООРАЊЕ

Припремазанареднусетву
Одмах након скидања

усева,земљиштетре
ба припремати за

следећугодину,апрвикорак
једубокоорање.Итај,каои
свиосталипословиупољо
привредиморабитиурађен
правовременоиквалитетно.
Стручњациапелујунапољо
привреднике да само са
исправном и добро припре
мљеном механизацијом
обављају тај веома важан
посао. Битно је изабрати
добар плуг, а при томе се
мораводитирачунаиснага
тракторасакојимседубоко
орањеобавља.
Милан Пуповац, профе

сор механизације из Руме,
подсећа да без добро при
премљене механизације
немадоброгпосланањиви.
Завеомаважанпосаокакав
једубокоорање,битнојеса
каквим плугом се улази у
њиву,алисемораводитии
рачуна о снази и јачини
тракторакојипосаообавља.
– Чим се заврши јесења

берба, тумислимна скида
њеусевасојеикукурза,тре

ба обавити јесење, дубоко
орање.Тојеосновнаобрада
земљишта, а потребно је
ускладити погонску једини
цу, односно трактор са плу
гом,којићеагрегатиратиса
њим. Оријентациона вред
ност је једна коњска снага
наједанцентиметарзахвата
плужногдела,штозначиако
је у питању трактор 577
користи се плуг, који има
ширинузахвата70центиме
тара,кажеМиланПуповац,
професор механизације из
Руме.

Са новијом механизаци
јомјелакшеидубокоорање
да би било и квалитетно, и
кодновемеханизације,вео
ма је битно подешавање
плуга пре самог почетка
орања.
– Важно је да плуг буде

изравнат по уздужној и
попречној оси. То значи да
уздужно свако плужно тело
ради на истој дубини, а по
попречној оси потребно је
дабудеугаоод90степени,
какобисебраздаокренула
за 135 степени, колико и

препоручује наука. Плуг
мора да стоји под правим
углом у односу на земљу,
онда када је десни точак у
бразди,додајеПуповац.
Милан Пуповац каже да

сесвеовоможевеомајед
ноставно подесити и код
куће пре самог уласка у
њиву.
–Довољна је једна греда

која је приближна дубини
орања, а која се подбаци
подлевустрануточкаитако
сеподешавајуплугови.Када
је трактор нагнут на равној
површини дворишта, поде
сити плуг на 90 степени у
односунаповршинуземље.
Проверуиподешавањетре
баобавитиинасамојњиви
пре почетка орања, прича
МиланПуповац.
Накондубокогорањаплу

гове треба на адекватан
начин спремити за следећу
годину.Најважнијеједобро
ихочистити,опрати,осуши
ти,азатимобичнимспрејом
нанети заштитну боју  која
ћеспречитиоксидацију.

ЗлаткоМарковиновић

МиланПуповац

МераподршкеВладеСрбијепољопривреднимпроиз
вођачиматовнејунадијеутоку,такодаћезатовнагрла
јунади,којасупредатакланициупериодуод5.септем
брадо30.октобрабитиисплаћенасубвенцијаод20.000
динара
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ПЛАСТЕНИКЦВЕЋАПОРОДИЦЕПАВЛОВИЋИЗПЛАТИЧЕВА

Послаима,алисеможе
доброзарадити

Љубитељицвећаових
данавероватнораз
мишљају о уређе

њу својих двориша, балкона
и тераса. Уколико желите да
вам сви позавиде на лепим
ишаренимцветовима,мора
те одабрати право цвеће.
Садасуактуелнехризантеме
илизимскеружеиданиноћ.
МногиСремци,алиипутници
намерници не могу да прођу
крозПлатичево,аданесва
рате у газдинство Павловић,
којеовихданапродајејесење
садницецвећа,итоповеома
повољнимценама.
Тешкојеодабратибојузим

скихружа,ајоштежеодлоле
тишаренимцветовима какве
имаданиноћ.Упластеници
ма Снежане Пвловић у Пла
тичеву сами можете одабра
ти боју јесењег цвећа, које
на најлепши начин може да
оплемени ваш животни про
стор. Поносни су Павловићи
кадапролазеСремомиумно
гим двориштима препознају
својецвеће.
–Ми се већ годинама тру

димо да произведемо што

квалитетније саднице цве
ћа,идасвикојиихкупебуду
задовољни.Наравнода их и
саветујемо како на најбољи
начинидаиходгајају, јерса
цвећемсеморабитипажљив.
Неко воли много воде, неко
не,ондајеиприхранавеома
важна,кажеСнежанаПавло
вић, произвођач цвећа из
Платичева.
Послаупроизводњицвећа

има много. Ради се од јутра
довечери,ангажовнајецела
породица Павловић, а запо
сленасуидварадника.Међу
тим,љубавпремацвећујена
првом месту, поготово што
је сада после шест година
бављењаовимпосломмного
лакше. Од продаје цвећа се
може зарадити, али се мора
водити рачуна о квлаитету и
ништа се не сме препустити
случају.
–Свејепочелокаоузгојцве

ћазанашедвориште,пакада
смовиделидасемногиинте
ресујузанашесадницеодлу
чили смо да се бавимо тим
послом. На почетку је било
тешко,јерсуулагањавелика,

алисмонекакоуспели.Сада
имамо модерне пластенике
укојима јесистемзаливања,
успели смо да обезбедимо и
грејање и сада је много лак
шепроизвестицвећезапро
лећнипериод,причаСнежана
Павловић.
Све тајне у производњи

цвећаПавловићисусазнали,
мадаидаљеуче.Изгодинеу
годинууводесеиновеврсте
цвећа,јерпокушавајудаиза
ђуусусретбројниммуштери
јамакојежеледабашкодњих
купе свешто им је потребно
за врт, двориште или терасу.

Ових данамуштерије стално
долазе по цвеће. Павловићи
продају хризантеме и дан и
ноћинавелко.Ценесу,кажу,
приступачне,самоихпомало
брине ситуација са корона
вирусом.Зимскеружекошта
јуод100до300динара,док
за три саксије за дан и ноћ
требадаиздвоји100динара.
Помажеиинтернетпродаја,а
како се део пластеника пра
зни,заснивасеипроизводња
за пролеће. Углавном преда
ха нема, јер пластеници не
смејубитипразни.

ЗлаткоМарковиновић

СнежанаПавловић
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(39)
МИЛОРАДПОПОВИЋШАПЧАНИН

Пише:ДрСнежанаБулат

УправникНародног
позориштауБеограду
Милорад Поповић

Шапчанин јерођену
Шапцу, 7. јула 1847.

године,алијеуИригуодра
стао и завршио основну и
немачкушколу.Наиме,када
је напунио годину дана,
његовог оца је Александар
Карађорђевић прогнао из
политичкихразлогауСрем.
У Новом Саду и Сремским
Карловцима је стекао гим
назијско образовање. Када
је династија Обреновић
поново дошла на власт,
отац Милорада Шапчанина
севратиоуШабаципоста
вљен је заокружногначел
ника. После завршене гим
назије, Шапчанину је умро
отац,астарањеопородици
је припалоњему, па је био
принуђендананековреме
прекине школовање. Бого
словијујеокончаооко1864.
и вратио се уШабац где је
примљен за писара конзи
сторије,кодепископаГаври
ла.ГимназијауШапцумује
отворила врата, те постаје
професор географије и
цртања. У Шапцу је остао
две године. После заврше
ног школовања, Шапчанин
је извесно време провео у
иностранству – Француској,
Немачкој иАустрији, стичу
ћизнањаоевропскимпозо
риштима, која је касније
покушавао да примени у
нашем.Године1866.постао
је писар, а потом секретар
Министарства просвете.
Учествовао је у многим
акцијамакојесубилеувези
саНароднимпозориштему
Београду – од изградње
Народног позоришта,даби
1871. постао секретар и
члан иницијативног радног
Позоришног одбора. Ову
дужност обављао је до
1876. када је постао члан
Књижевноуметничкогодбо
ра, заједно са Јованом
Бошковићем (филолог,
позоришнирецензент,мини
старпросветеулибералној
влади) и Филипом Христи
ћем(чланДржавногсавета,
личнисекретаркнезаМило

ша,председниквладекнеза
Михаила,министарпросве
те и посланик уЦариграду,
Лондону и Бечу). Као члан
поменутог одбора, Шапча
нинјепостављензапривре
меног управника Народног
позоришта 1877. али је
послеседаммесециподнео
оставку. На место сталног
управника постављен је
1880. и на том положају је
остао до 1893. Након тога,
каодворскиивладинчовек,
почеоједаобављадужност
администратора цивилне
листе и круниних добара
под непопуларном владом
краљаАлександраОбрено
вића.Натомместуостаоје
до смрти, 14. фебруара
1895.године.Упркосмного
бројним пословима, које је
савесно,паивишеодтога,
обављао као управник
Народног позоришта, ника
да није занемаривао свој
књижевни рад (Петровић).
Био је редовни члан Срп
скогученогдруштва–Одсе
казанаукеморалне,језико
словне и литерарне од
1868. године, те почасни
чланСрпскекраљевскеака
демијеод1892.године.

Усвом делу под називомМонахЂенадије,
Милорад Поповић

Шапчанин прича о томе
какогајеједномприликом,
за време школовања,
позвао игуман Данило у
манастирВрдник–Равани
цу да му буде писар при
склапању манастирских
рачуна. Баш у то време
падашеонајпреломизмеђу
старогшколскоканцелариј
скогјезикаинародног,пре
чишћеног Вуковим и Дани
чићевим списима. Игуман
је диктирао, а Шапчани
писао.ЗаповедиојеШапча
нину да крупним словима
напише:„Счетопшчежител
наго монастира Врдника,
зовомога Нова Раваница“.
Затражиоједамусепрочи
та написано, што је Мило
рад и учинио: „Преглед
рачуна општег манастира,

Каодворскиивладинчовек,почеоједа
обављадужностадминистраторацивил
нелистеикрунинихдобараподнепопу
ларномвладомкраљаАлександраОбре
новића.На томместуостао једосмрти,
14.фебруара1895.године.Упркосмного
бројнимпословима,које јесавесно,паи
више од тога, обављао као управник
Народногпозоришта,никаданијезанема
риваосвојкњижевнирад(Петровић)

МилорадПоповићШапчанин(Википедија)
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названогаНоваРаваница“.
На то ће игуман: „Какав
преглед, какав манастир!
Јасамрекаосчет,паонда
монастир... Узмите другу
хартију.“Почео јеМилорад
игуману да доказује да су
речинакојимаонинсисти
ра рогобатне, храпаве, да
вређајуухо.Но,ништаније
помагало – игуманова је
старија. Тако је Милорад
узеодругухартију,акадаје
написаошта му је речено,
игуман је продужио својим
крупнимгласом:„Приходод
торга. Овде на средини...
Ставите римско један.
Пишите, не обичним, али
ни сувише крупним слови
ма.“Писацјезастао,осме
лиосеиупитао: „А,шта је
то торг?“Игуман одговори:
„Торг је трг, вашар.“ На то
ћеШапчанин:„Пазаштоне
бих написао: приход од
трга?“ Узврати игуман:
„Пиши,какотијадиктирам.
Такосуписалиигуманипре
мене, па тако и ја. А кад
манастири пређу у ваше
руке, пишите како знате.
Пиши дакле, како кажем!“
Када се Шапчанин није
сагласио,понуђенмубеше
компропис: „А ти, баш кад
ситакотврдоглав, запиши:
од торга, сирјеч вашара.“
Послушао је Шапчанин,
али када је записао реч
торг,њега,занесеногапури
танца, просто проби зној.
Спорно је било и када је
требалодазапише:приход
оддародајанија.Шапчанин
јеузалудпредлагаодасто
ји: добровољни прилог.
Даљејеигуманнизаорече
нице, а у једном тренутку,
Шапчанин скочи: „Не могу.
Руку ми одсеците, али
даљенемогу.“Погледаигу
ман списе и рече: „Добро,
продложеније сутра...“Игу
маннијепосустаонисутра
дан.

За време рада у Рава
ницитребалојеМило
рад са Ђенадијом да

прегледа хранионицу и да
попише све ствари. Ево
како јеотомепричао:„Нај
заднаиђосмонаједнувели
ку, четвороугаону кутију, на
којој одозго беше приле
пљенахартија,анахартији:
Одјејаније последњег епи
скопа костајничког. Костај
ничка је епископија спојена
са Горњокарловачком.
Отворисмокутијуипочесмо
вадитиодело,дагапрегле
дамо и побележимо у нови
манастирски инвентар.

ПочеЂенадије: ’Господине,
мислителивинекадукалу
ђере?’“НаодговорМилора
дов да не мисли, никада,
Ђенадијаједодао:„Немојте
себашнизарицати.Козна
шта се за планином ваља.
Знател’штамипаденаум?
Мислим нешто како ли је
изгледаокостајничкивлади
кауовомоделу.Хајдетеда
гаобучемо;давидимокако
бисте изгледали као епи
скоп.“Оовомдогађају,Шап
чанин је даље писао: „У
првимахсеопирах,апосле
пристадох у шалу. Стадох
на дрвено постоље, уозби
љим се, као какав стари
грчкиархијереј,амојдобри
Ђенадијепочесвојимлепим
гласом певати оно Слава
оцукојесепеваприоблаче
њу владике. Мада беше
шала,ипаксамсенеобично
осећао.Обучемизлатотка
нистихар,панањ јошску
поценијиепитрахиљ,наврх
тогагорњузлатотканухаљи
ну, затим омофор од беле
тешкесвиле,ана главуми
метне златом и бисером
окићену митру. У руке ми
даде два сребрна чирака,
један са две свеће и други
са три свеће. Тако у вели
чанственом архијерејском
орнату, почех укрштавати
чирацима и благосиљати
лево и десно, а Ђенадије
једва уздржавајући се од
смехапевашеимпровизова
ном епископу костајничком
Тондеспотин.Тамандигох
свећњаке да поновим бла
гослов, а врата од хранио
нице отворише се. На вра
тимајестајалаМилицаСто
јадиновићСрпкиња,поетки
њасрпска,којадођеизВрд

ника села, да ме походи.
Јер сам дан пре и ја њу у
селупоходио,азањомотац
намесник Кипријан, калуђе
риСава иАгатанђео.Обли
ме свега зној; пред очима
ми се смрче и бог знашта
бибилосамном,епископом
костајничким, да Ђенадије
силом врата не притвори и
углави на своје место гво
здену пречагу. Па смо
навратнанос мене развла
дичили...Јошонакоузбуђе
ни уграбисмо прилику, кад
не беше никога у ходнику,
да се готово крадом, на
прстима смотамо на другу
страну куће, у ћелију оца
Ђенадија.“

Милорад Шапчанин
„никога није мрзио,
никоме се није све

тио. Сваком је праштао
увреде,уистину јебиопра
вахришћанскадуша.Такав
је остао и до смрти своје!
Кад је већ био на умору,
дошаомујебрат,свештеник
Ђорђе,да габолногобиђе.
Кадбратуђеусобу,Шапча
нин показа руком брату, да
приђе ближе и прошапута:
’Читај ми молитву’. Брат
отворикњигуипочемелан
холичним гласом тихо да
чита молитву. Кад је почео
дачитајектенија,Шапчанин
управипогледнасинасвога
Саву, који онде стајаше и
упита га: ’Шта ћутиш’?
Наконтогамујетихорекао
даодговара:’Господипоми
луј! Амин!’ По окончању
молитве, Шапчанин позове
брата,темупољубирукуи
крајичак од епитрахиља.
Одмахзатимпоновозаспии
никад се више не пробуди“
(Хаџић).

Кад је већ био на умору, дошао му је
брат,свештеникЂорђе,дагаболногоби
ђе.Кадбратуђеусобу,Шапчанинпоказа
рукомбрату,даприђеближеипрошапута:
’Читај мимолитву’. Брат отвори књигу и
почемеланхоличнимгласомтиходачита
молитву. Кад је почео да чита јектенија,
Шапчанин управи поглед на сина свога
Саву, који онде стајаше и упита га: ’Шта
ћутиш’? Након тога му је тихо рекао да
одговара: ’Господи помилуј! Амин!’ По
окончањумолитве,Шапчанинпозовебра
та, темупољубирукуикрајичакодепи
трахиља. Одмах затим поново заспи и
никадсевишенепробуди“(Хаџић)

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛОПИЛИБРАК:Дејан
ЈовчићиДраганаЦакић.
ДОБИЛИ СИНА: Панте

лија и Ружа Пантелић 
Огар,АлександариДајана
Гајић СтараПазова,Сте
фан Славујевић и Љубо
миркаВукмирСлавујевић
Чалма, Александар и Ива
на Ковачевић  Брестач,
Милош Мартиновић и
Јасмина Далил Мартино
вић  Рума, Дамир и Нина
ФилиповићЛаћарак,Мар
коиДраганаТинторБачки
Јарак, Милан и Јована
Перић  Узвеће, Бојан и
Марија Грбић  Сремска
Митровица,ДраганиЈова
на Рајак  Попинци, Милу
тин и Ивана Куљански 
Бегеч.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Сини

ша и Дејана Рибаћ  Хрт
ковци, Слободан и Бојана
Сурдучки  Голубинци,
Александар и Сања Барта
Рума,МирославиМарина
Сладок  Стара Пазова,
Милан и Бојана Тепавац 
Инђија, Иван и Слађана
Мартиновић  Равње, Вла
димириМиљанаПавловић
Рума,МирославиБојана
Јокић  Хртковци, Мирко и
Милана Бјељац  Путинци,
АлександариВерицаЦвје
тићанин  Рума, Јовица и
Снежана Банчевић  Рав
ње, Борис Раденковић и
Марија Николић Раденко
вић  Сремска Митровица,
Срђан и Драгана Пањик 
Шид.
УМРЛИ: Тодор Момић

рођ. 1947, Лазо Пуач рођ.
1948,ЛукаТепићрођ.1945,
ЦвијетаЈанковићрођ.1949,
МирославБарићрођ.1943,
Милена Куваја рођ. 1935,
Бранка Жупунски рођ.
1951,СлободанДимићрођ.
1973,МиланТуфегџићрођ.
1968, Радинка Лаћарац
рођ. 1960, Душанка Лукић
рођ.1940,ВеснаПузићрођ.
1961,СтанаИвановићрођ.
1958, Софија Марковић
рођ. 1932, Драгић Рајако
вић рођ. 1938, Сава Батес
рођ. 1956, Зузана Гашпар
рођ.1948,БраниславЈовић
рођ.1947,РанкоАдамовић
рођ.1939.

RUMA

УМРЛИ: Боса Радић
рођ.1934,ДаницаЖерајић
рођ.1953,ЈованкаШтеко
вић рођ. 1924, Душанка
Лозићрођ.1940,Душанка
Анђушићрођ.1935.
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Коначно

Јебига, можеЂоковић да дуби на
глави,даосвоји100трофеја,могу
кошаркаши да буду светски и

европски прваци, али џаба – Срби
воле фудбал више од свега. Фудбал
ска репрезентација Србије је коначно
усрећила васколики аудиторијом јед
ним једноставним гестом. Први пут,
после ко зна колико времена, наши
играчисуигралиправифудбал.Конач
но.
Многосетугекодфудбалскихфано

ва у Србији накупило у међувремену.
Гледалисморазнеспортскеифункци
онерске громаде како упропаштавају
најважнију споредну ствар. Најгори је
тај бесиреволт, јер видишда се све
погрешноради,акаообичансмртник,
не можеш ништа да урадиш. Многи
људису,укључујућиимене,већдигли
руке од нашег репрезентативногфуд
бала.
Да се разумемо, ни сада ствари не

стоје много боље. Још су ту ти исти
индијанцикојисамогледајусвоједупе
икакодасеуграде.Ибићејошдуготу.
ИуСавезуиуклубовима.Козна,ваљ
даћемодоживетидаимвидимолеђа
идауместоњихдођупоштениишко
лованиљуди.Надаумирепоследња.
Искрено, нијеми се свидело поста

вљање Љубише Тумбаковића за
селектора. Све је то личило на поли
тичко поткусуривање, имајући у виду
догађаје који су претходили. Тумба је
попио отказ у репрезентацији Црне
Горејернијехтеодаводиекипупротив
Косова.Српскастранамусенајсрдач
нијезахвалилапостављањемначело
својерепрезентације.
НекакомиТумбаковићделује туња

воибезхаризме.Једанодонихљуди
закојебисмопререклидајесекретар

некогтамосиндиката,анефудбалски
радник.
Међутим,прошлогчетврткаседеси

ла рапсодија наше репрезентације у
Ослу.Норвежанисудобилилепуфуд
балскулекцијууутакмициплејофаза
одлазак на Европско. Може се рећи,
заслугомгорепоменутог.Билојеправо
уживањегледатиигрунашерепрезен
тацијекојаконачноиманекогсмисла.
Не желим да пишем о поразу од

Мађара који је уследио после пар
дана, јер тај меч није имао никакву
тежину. Тумбаковић је одмарао многе
играчезбоггустограспореда.Оникоји
суизашлинатерен,нисуништауради
ли.Уосталом,многимиследајебоље
битиуштонижојгрупиЛигенација,јер
је тако лакше доћи до плејофа за
Европско.
Алидасевратимоминаутакмицуса

Норвешком. Тумбаковић је направио
неколико изненађујућих потеза. Веро
ватнојеполаСрбијепопизделокадаје
упрвих11виделоРистићаиЂуричи
ћа. Испоставило се да је то био пун
погодак.Некакомисечинида јенаш
селекторнаовоммечудобиоодреше
нерукедарадиштахоће.Ваљдасусе
онисилнимешетариименаџерисми
рили јер јепрошаопрелазнирок.Или
су, једноставно, сви дигли руке од
нашеселекције.
Елем, Тумбаковић је маестрално

спремиоекипузаовајмеч.Виделосе
дајеурађендобарскаутингидасунај
бољи норвешки играчи стављени у
џеп.Дасеразумемо,нисуНорвежани
никакавбаук.Тачније, везесафудба
ломнемавећинаиграча.Билојесамо
потребнозауставитионоглудогшпица
ХаландаизДортмундаињеговогколе
гуЕдегардакојијепрешаоуРеал.Све

урађенобезгрешке.Требанапоменути
итодајенашаселекцијазнатноиску
снија од норвешке, и то се свакако
виделонатерену.
Небихсададатупимопојединцима

и њиховој заслузи. Сви су одиграли
добро и ту се сва прича завршава.
Ипак, споменуо бих проблем који се
налазипредТумбоминекимбудућим
селекторима Србије. Како упарити
МилинковићСавића,Митровића,Тади
ћа,Јовића,Костића,Лазовића…Делу
јенемогуће.Великајегужва.

АлександарМитровић је,безсум
ње, наша највећа звезда. То је
дечко који је годинама стварао

сопственикултунашојрепрезентацији
нарачунголовакојеједавао.Абилоих
јемного.ИдаљетрпапоЕнглеској.Оно
штојепроблем,јестечињеницадајеон
специфичаниграчидаиграцелеекипе
мора да се подреди његовом стилу.
Нећеонувекбитиуформиирасполо
жендадајеголове.Алиајде,будифра
јер,пагаћушнинаклупу.Тешкоћемото
видети.Екипабитребаладаимавећу
флексибилност и то је највећи изазов
предТумбаковићемињеговимевенту
алнимнаследницима.
Србију сада чекафинална утакмица

баражазаЕвропско.Противниксупија
ни Шкоти који долазе у Београд за
месец дана. Све сем победе би био
велики неуспех. Било би лепо видети
нашу селекцију на Европском првен
ству,првипутпосле20година.Шлагна
торти је чињеница да би се нашли у
групи саЕнглезима,Хрватима иЧеси
ма.ИгралобисеначувеномВемблију.
Свакако, мотив више да изударамо
Шкотеидаконачнопрокинемонанеком
великомтакмичењу.Самодасениконе
мешауселекторовпосао.Самото.
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Динамо – Железничар 3:1;
РадничкиСМ–Трајал1:2;Сло
га–Будућност1:0;Дубочица–
Јагодина (су били одиграли у
понедељак); Графичар – Колу
бара(субилиодигралиупоне
дељак); ИМТ – Лозница 2:3;
Раднички1923–ОФКЖарково
3:2; Кабел – Борац 1926 0:1;
РадничкиПирот–Земун2:1.

Рума:ПрвиМај–Козара1:0;
Бачка Паланка: Стари Град –
Јединство 0:1; Белегиш:
Омладинац – Бечеј 1918 1:2;
Вршац:ОФКВршац–Раднички
(З) 2:1;Суботица: Бачка 1901
–Феникс19951:1;Кула:Хајдук
1912–Младост2:3;Чонопља:
Слога–Динамо19451:0;Нови
Козарци:Слобода–Борац1:0;
СтариБановци: Дунав –Тиса
1:4;Перлез: Војводина 1928 –
Раднички19120:0.

01.Младост 12 9 2 1 25:8 29
02.Борац 12 8 1 3 19:12 25
03.ОФКВршац 12 7 3 2 16:6 24
04.ПрвиМај 12 6 5 1 15:7 23
05.Динамо 12 7 1 4 21:13 22
06.Тиса 12 6 3 3 25:16 21
07.Раднички 12 5 4 3 20:12 19
08.Јединство 12 5 3 4 19:16 18
09.Омладинац 12 4 5 3 15:11 17
10.Бечеј1918 12 5 1 6 21:23 16
11.СтариГрад 12 5 0 7 15:11 15
12.Бачка1901 12 4 3 5 17:19 15
13.Радн.(З) 12 4 3 5 14:17 15
14.Козара 12 4 3 5 17:26 15
15.Хајдук1912 12 4 2 6 17:21 14
16.Слога 12 3 4 5 13:16 13
17.Феникс 12 3 3 6 9:18 12
18.Дунав 12 2 3 7 11:20 9
19.Слобода 12 1 4 7 9:25 7
20.Војводина 12 0 3 9 4:25 3

ПРВАЛИГАСРБИЈЕ

СРПСКАЛИГАВОЈВОДИНА

Ердевик: Слога (Е) –
Јединство 0:1; Мачванска
Митровица:Подриње–Борац
0:1; Бачки Јарак: Младост –
Слога (Т)2:0;Беочин:Цемент
– Хајдук 0:1; Нови Сад: РФК
Н.С 1921 – Раднички 2:1;
Белегиш:Подунавац–Индекс
0:0; Војка: Сремац – Црвена
Звезда 2:1; Каћ: Југовић –
Будућност1:4;ДоњиТоварник:
Слобода–Јадран2:0.

01.Слобода 10 8 1 1 17:3 25
02.Хајдук 10 8 0 2 22:8 24
03.Јединство 10 6 2 2 15:8 20
04.Индекс 10 5 4 1 24:12 19
05.Младост 10 6 1 3 23:15 19
06.Борац 10 5 3 2 15:7 18
07.Слога(Е) 10 6 0 4 15:9 18
08.Цемент 10 5 1 4 20:16 16
09.РФКН.С 10 4 4 2 15:12 16
10.Сремац 10 4 3 3 14:15 15
11.Раднички 10 4 1 5 11:9 13
12.Ц.уЗвезда 10 2 3 5 15:17 9
13.Подунавац 10 2 3 5 10:18 9
14.Подриње 10 3 0 7 9:19 9
15.Будућност 10 2 1 7 15:28 7
16.Слога(Т) 10 1 3 6 3:12 6
17.Југовић 10 1 2 7 8:25 5
18.Јадран 10 1 2 7 11:29 5

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

СРЕМСКАЛИГА

01.Раднички 10 8 2 0 22:8 26
02.Кабел 10 8 1 1 16:5 25
03.Борац1926 10 6 1 3 15:9 19
04.Колубара 9 6 0 3 14:12 18
05.Графичар 9 5 2 2 14:9 17
06.Лозница 10 4 3 3 11:11 15
07.ГФКЈагод. 9 4 3 2 6:6 15
08.Будућност 10 4 2 4 12:10 14
09.Железничар 10 4 1 5 15:15 13
10.Траyал 10 4 1 5 11:14 13
11.Радн.(П) 10 4 1 5 10:15 13
12.ОФКЖарк. 10 3 3 4 11:14 12
13.ИМТ 10 3 2 5 12:12 11
14.Слога 10 3 1 6 9:17 10
15.Дубочица 9 1 5 3 6:9 8
16.Земун 10 2 2 6 6:12 8
17.Радн.(СМ) 10 2 0 8 8:11 6
18.Динамо 10 2 0 8 11:20 6

Огар: Шумар – ЧСК 2:1;
Хртковци:Хртковци–Граничар
0:2;Ириг:Раднички–Срем4:0;
Нови Сланкамен: Дунав –
Јединство (П) 1:3;Буђановци:
Младост – Крушедол 2:6;Деч:
Сремац(Д)–Полет4:2;Ашања:
Камени – Фрушкогорац 0:2;
Брестач: ОФК Брестач –
Напредак0:0.

01.Срем 9 7 1 1 23:9 22
02.Напредак 9 6 3 0 21:8 21
03.Сремац(Д) 9 6 1 2 25:14 19
04.Граничар 9 6 1 2 24:13 19
05.Раднички 9 6 0 3 21:7 18
06.Младост 9 4 2 3 21:21 14
07.Једин.(П) 9 4 1 4 13:14 13
08.Фрушкогор. 9 4 1 4 9:10 13
09.Полет 9 4 1 4 18:22 13
10.Дунав 9 2 3 4 12:14 9
11.ОФКБрест. 9 2 3 4 11:16 9
12.Крушедол 9 2 2 5 20:24 8
13.ЧСК 9 2 2 5 14:22 8
14.Шумар 9 2 1 6 11:21 7
15.Хртковци 9 2 1 6 8:18 7
16.Камени 9 1 1 7 4:22 4

МОЛСРЕМИСТОК

Јарак:Сремац(Ј)–Ердевик
20171:1;Кузмин:Граничар(К)
– ОФК Бикић 1:1; Кукујевци:
Обилић 1993 – Фрушка Гора
1:0; Сремска Митровица:
Трговачки – Слога 3:1;
Беркасово: Сремац (Б) –
Једнота 6:0; Манђелос:
Фрушкогорац – Јединство 1:1;
Ноћај: Змај – Зека Буљубаша
1:0; Шашинци: Слобода –
Граничар(А)2:1.

01.Обилић 9 6 3 0 24:10 21
02.Фрушкогор. 9 6 2 1 21:6 20
03.Сремац(Б) 9 6 1 2 24:8 19
04.ОФКБикић 9 5 4 0 16:2 19
05.Јединство 9 6 1 2 15:6 19
06.Ф.Гора 9 5 2 2 21:7 17
07.Гранич.(К) 9 4 3 2 14:9 15
08.Змај 9 3 3 3 11:10 12
09.Трговачки 9 3 2 4 10:10 11
10.Слобода 9 3 2 4 15:17 11
11.ЗекаБуљ. 9 3 1 5 12:16 10
12.Гранич.(А) 9 3 1 5 11:16 9
13.Слога 9 2 1 6 10:21 7
14.Ердевик 9 1 2 6 10:17 5
15.Једнота 9 1 0 8 7:43 3
16.Сремац(Ј) 9 0 2 7 4:27 2

МОЛСРЕМЗАПАД
Витојевци: Партизан –

Сремац(Д)1:0;Шид:Раднички
–ЛСК5:0;Кленак:Борац(К)–
Слога(В)4:2;Бешка:Хајдук(Б)
– Напредак 1:1; Љуково:
Љуково–БСК4:1;Вишњићево:
Хајдук (В) – Доњи Срем 2015
0:3; Мартинци: Борац (М) –
Железничар1:0;Путинци:ПСК
– Рудар 3:1; Сремска
Митровица: Митрос – Словен
1:1.

01.Раднички 11 8 2 1 35:8 26
02.Напредак 11 7 3 1 22:12 24
03.ДоњиСрем 11 7 2 2 24:11 23
04.Борац(К) 11 6 2 3 21:19 20
05.Словен 11 5 3 3 18:10 18
06.Борац(М) 11 5 3 3 11:7 18
07.Партизан 11 5 2 4 15:18 17
08.Слога(В) 11 4 4 3 21:12 16
09.Љуково 11 4 4 3 17:14 16
10.Железнич. 11 4 3 4 20:14 15
11.ПСК 11 4 3 4 15:11 15
12.Хајдук(Б) 11 3 5 3 18:18 14
13.Сремац(Д) 11 4 1 6 13:13 13
14.Митрос 11 4 1 6 14:16 13
15.БСК 11 2 2 7 14:26 8
16.ЛСК 11 2 2 7 15:31 8
17.Хајдук(В) 11 1 2 8 14:26 5
18.Рудар 11 1 2 8 10:51 5 Ривица: Планинац –

Војводина 3:0; Крњешевци:
Слога(К)–ДоњиПетровци1:1;
Никинци:Полет–Борац(Ј)3:0;
Јазак:ЦарУрош–Фрушкогорац
0:2; Краљевци: Јединство –
Граничар 5:1;Марадик: Слога
(М)–Борац(С)6:0;27.Октобар
јебиослободан.

ОФЛРУМАИРИГ1

Бингула: ОФК Бингула –
Граничар1:4;Илинци:Борац–
Јединство (Љ) 4:5; Батровци:
Омладинац–ОФКБачинци0:3;
Гибарац:Синђелић–Јединство
(М) 3:0; Напредак је био
слободан.

1.Напредак 6 5 1 0 26:5 16
2.Синђелић 6 5 0 1 15:4 15
3.ОФКБачинци 6 5 0 1 15:8 15
4.Једин.(Љ) 6 3 1 2 15:16 10
5.Једин.(М) 7 3 1 3 14:20 10
6.Омладинац 6 2 0 4 5:12 6
7.Граничар 6 1 2 3 10:11 5
8.ОФКБингула 7 1 1 5 9:20 4
9.Борац 6 0 0 6 8:21 0

ОФЛШИД

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.Д.Петровци 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

Купиново:Купиново–Витез
3:0;Карловчић:Ловац–Хајдук
1932 2:6; Сибач: Словен –
Младост19353:0.

1.Хајдук1932 6 6 0 0 27:4 18
2.Ловац 6 3 1 2 17:15 10
3.Младост 6 3 0 3 8:19 9
4.Словен 6 2 1 3 10:12 7
5.Купиново 6 1 3 2 6:10 6
6.Витез 6 0 1 5 6:14 1

ОФЛПЕЋИНЦИ

ВеликиРадинци:Борац(ВР)
– Срем (СР) 0:3; Засавица:
Слога – Борац (Р) 2:1;Босут:
ОФК Босут – Полетарац 0:0;
Лежимир: Планинац – Срем
(СМ)1:3.

1.Срем(СР) 6 5 1 0 18:5 16
2.Срем(СМ) 6 4 1 1 19:8 13
3.Борац(ВР) 6 4 0 2 16:7 12
4.ОФКБосут 6 3 1 2 7:11 10
5.Планинац 6 2 1 3 7:9 7
6.Полетарац 5 1 2 2 5:10 5
7.Слога 6 1 0 5 3:16 3
8.Борац(Р) 5 0 0 5 3:12 0

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Сремскисвињокољ
уновембру

Из Удружења „Сремски
свињокољ и кобасицијада“,
стиже информације да ће
овапознатапривреднотури
стичка манифестација, сле
деће годинепроменититер
мин у коме се одржава, те
уместо другог викенда
фебруара, биће одржана
другог викенда у новембру.

До промена ће доћи и у
називуманифестације,паће
се сад звати „Клопкоб
фест“. Према најавама из
Удружења „Сремски свињо
кољ и кобасицијада“, све
осталоостајеистоузмогућ
ност организовања неких
нових такмичарских дисци
плина. Д.П.
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СЛИКАРСТВОКАОНАЧИНОПЛЕМЕЊИВАЊАЖИВОТА

Сликарисусрећниљуди
Гордана Бајић је по образовању

дизајнер текстила, завршила је
школу „Богдан Шупут“ у Новом

Саду,астицајемоколностинафакул
тетнијепримљена.Радилајегодина
ма као дизајнер, односно модни кре
атор у шидској трикотажи. Све се то
дешава деведесетих година прошлог
века,аондасеГоца,какојепријатељи
зову,удала,дошласудецаиновеоба
везе.Цеоживот,премањенимречима
јеууметности,несамосликање.
– Почела сам да сликам чим сам

завршилашколу. То је увек био само
хоби.Сликампоосећањима,мојаосе
ћањасумиинспирација.Јасамжена
тренутка.Свасвојаосећањапреносим
на слике, кад сам срећна или мање
срећна.Волимсвесликенакојимачет
кицаостављатраг.НадеждаПетровић
јетакосликала,аинспирисалесумеи
њенесликеиконтрастбоја.Јаиначе
вишепримењујемпастелнебоје.Тех
никакојујакористимјеуљенаплатну,
јер уље даје живост слици, има неки
сјајјербојемешамсаланенимуљем.
Кренула сам од минијатура, а онда
сам наставила са већим форматима
јер се ту може видети осећаји, лепо
та,све.Досадасамурадилавишеод
200слика.Сликеуглавномпоклањам,
једноставно сам таква. Неке слике
и продам, а радим их по наруџбини.
Добијем оквир и представу шта тре
ба да насликам. Углавном се траже
апстрактнеслике,којејенајтежеради
ти.Људитражесликепремаамбијенту
укомживе.Уколикојемодернијистан
исликаморатаквабити.Теапстракт
несликеимајусвојупричу.Кажутоје
лако,епаније,онесумноготешке–
кажеГорданаБајић.
У почетку су укућани били мало

запостављени,послесусенавиклии
почели да дају подршку Гоци. Син је

највећа подршка што се тиче набав
ке материјала, а и помоћу профила
наИнстаграму,гдесељудијављајуи
интересујусе.
–Слика се не гледа очима, она се

мора доживети, осећајима, бојама.
Сликесууживахнимбојамајерпред
стављају мене, мој карактер, таква

сам жена по природи. Поред сликар
стваволимицвећеитрудимседасво
будеугрнчарији.Мојсветјеуметност
–објашњаваГордана.
Собзиромнатодајерадилаикао

модни креатор, у разговору смо се
дотаклиитемемоде.
– Док сам радила ушидској трико

тажи, занимљиво је да смо радили
за тада познату креаторку Мирјану
Марић,тосусвебилиуникатнимоде
ли. Мене је текстил највише привла
чио,мојажељајебиладаосликавам
на свили,што не значи да и то нећу
радити. То је нека моја будућност,
желим да направим неку промену у
животу–кажеГорданаБајић.
Занимљивесупричекакољудитра

же слике у односу на боје зидова у
стануиликући,илипреманамештају.
ПремаречимаГорданеБајић,сликасе
тако не тражи. Слика се гледа и оно
што прво осетиш, она је твоја. Сли
касебирадушом,анебојомтепиха,
зида.
–Сликарисујакосрећниљуди,сва

кињиховданјеубојамаиникадтидан
неможебитисив.Сликарисуспеци
фични јерњиховживот је у бојама –
закључилајеГорданаБајић.

Д.П.

ГорданаБајић
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ДејанЧелар,новитренер
ФК„Инђија“
Након недавне оставке

Братислава Живкови
ћа, на место шефа

стручног штаба Фудбалског
клуба„Инђија“стигаојенови
стратег – Дејан Челар.
Челарјепромовисаннакон
ференцији за медије у уто
рак, 6. октобра. На Градски
стадионуИнђијустигаојеса
клупепиротског„Радничког“,
а пре тога, између осталог,
водио је и ОФК „Бачка“ из
Бачке Паланке. Ради се о
врломладомстручњакукоји
ћекаоимногињеговипрет
ходнициуИнђијинаћипри
ликузаафирмацију.
– Доста играча знам, са

некима сам сарађивао и у
претходнимклубовима.Нај
важније је да је амбијент у
свлачионици добар и сигу
ран сам да је то заслуга
претходног шефа стручног
штаба.Изамогпретходника
осталајеуигранаекипашто
језаменедобарпредуслов

за даљи напредак. Видео
самимногедругепозитивне
ствариуклубуиверујемда
ће, како буде одмицала
сезона, „Инђија“ућиу једну
сигурнијузонуидаћеосва
јати бодове – истакао је
Челар.
Представници клуба кажу

да су у недељи иза нас,
поред промене у саставу
стручног штаба, стигла и
последња четири појачања.
УпитањусуНемањаОбра
довић,нападачкојијерођен
29.маја1989.годинеуБео
граду.Каријеру језапочеоу
београдском„Раду“,апотом
је од познатијих клубова
наступао за „Пролетер“,
„Вождовац“, „Чукарички“,
„Спартак“инеколико грчких
клубова. Последња дести
нација му је био мађарски
клуб „Кишварда“. У редове
„зеленобелих“ вратио се
МилеВујасин.Упоследњих
неколикосезонајенаступао

за крагујевачки „Раднички
1923.“, шабачку „Мачву“ и
„Колубару“ из Лазаревца. У
клубјестигаокаослободан
играчипредстављапрофил
играчакојићесигурнонадо
местити одлазак Срђана
Димитроваизвезногреда.
Игор Недељковић је још

једно од нових имена у ФК
„Инђија“. Игра на месту
бека, а има право још и да
наступа за омладински
састав.УИнђијујестигаоиз
„Металца“ из Горњег Мила

новца. Као четврто појача
ње, стигао јеМиланРадин.
Радинјерођен25.јуна1991.
годинеуНовомСаду.Кари
јеру је започео у некада
шњем РФК „Нови Сад“.
Потом је наступао за „Југо
вић“,„Раднички“НоваПазо
ва,„Сенту“,„Младост“Луча
ни,„Вождовац“и„Партизан“.
Од иностраних клубова је
наступаоза„Актобе“(Казах
стан),тепољскиклуб„Коро
на“Кнелце,одаклејеисти
гаоуИнђију. М.Ђ.

ДејанЧелар

Одељењезапривреду,локалниекономскиразвој,зашти
ту животне средине и инспекцијске послове Општинске
управе општине Пећинци, на основу члана 10. Закона о
процениутицајанаживотнусредину(“Сл.ГласникРС”,број
135/04и36/09)објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
оподнетомзахтевуопотребипроцене

утицајанаживотнусредину

НосилацпројектајеЈП„СРБИЈАГАС“НовиСад,Народ
ногфронта12.
Предметни пројекат јеИзградња дистрибутивне гасо

воднемрежеДГМ„Ашања“притискаМОП4bar.
ПредметнипројекатсереализујеуАшањи,накат.парц.

1095/1, 1126,5/17, 1100,1101,1114/41,1117,1102/1, 1096,
1103,1104,1105,3436,3342,1097,1106,1107,3492,1115,
1116/1,1099,3540/1,1111,1098,1110и3541К.О.Ашања,,
натериторијиопштинеПећинци.
Подациидокументацијаиззахтеваносиоцапројектамогу

седобитина увидупросторијамаОдељење запривреду,
локални економски развој, заштиту животне средине и
инспекцијскепословеОпштинскеуправеопштинеПећинци,
Слободана Бајића 5, канцеларија број П/14 у периоду од
1015часова.
Свизаинтересованиправнаифизичкалицамогудоста

витисвојемишљењеуписанојформинаадресуОдељење
за привреду, локални економски развој, заштиту животне
срединеиинспекцијскепословеОпштинскеуправеопшти
неПећинци,уПећинцимаСлободанаБајића5.
Наосновуподнетогзахтева,каоимишљењазаинтересо

ване јавности која су приспела закључно са 26.10.2020.
годинеОдељењећеодлучитиопотребипроценеутицајана
животну средину за пројекат Изградња дистрибутивне
гасоводнемрежеДГМ„Ашања“притискаМОП4bar.

Угашенпожар

Брзом интервенцијом ватрогасне екипе у Сремској
Митровициугашенјепожаруједномдомаћинству,код
кружног тока који се налази у насељу Матије Хуђи.
Преманезваничниминформацијама, пожар је кренуо
одбојлера,аватрајезахватиласпратниикровнидео
објекта.Ватрогасцисадвавозила,дужеодсатвреме
насубилиангажованинатерену,анадлежнопредузе
ће заиспоруку гаса је одмахреаговалоиискључило
доводгасаутомдомаћинству,каконебинасталајош
већа материјална штета. На сву срећу, жртава није
било.Утомпериодугустидимсенадвионадпомену
тимделомграда,штојепривукловеликупажњуграђа
на. А.П.

Ватрогасцинаделу
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ОВАН:Постојеодре
ђене компликације
пословне природе
којерешаватеуходу

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.

БИК:Сталовамједа
осмислите добру
пословну стратегију
на основу које ћете

успешнореализоватискоросве
штостеизамислили.Наставите
дасепонашатедовољнопроми
шљено у процени правих вред
ности. Очекује вас позитиван
обрт у љубавном животу, парт
нер ће вас изненадити на неки
посебанилепначин.

БЛИЗАНЦИ:Потреб
ноједасеусаглаша
ватесасвојимсарад
ницимаокоуважава

ња различитих интереса, како
бисвиоковасосетилиморалну
и материјалну сатисфакцију.
Пажњаиразумевање,коједоби
јате у кругу своје породице,
делујуврлоподстицајно.Потру
дите се да обрадујете све бли
скеособенанекинеуобичајени
начин.

РАК:Неко од сарад
ника нема довољно
интересовања да
испоштујезаједнички

пословнидоговор,штонеминов
ноусловљаваодређенигубитак.
Упорнопокушаватедаунајкра
ћем року решите неке велике
проблеме. Склони сте честим
променамарасположења.Нема
разлогадасејогунитеидапри
говарате свом партнеру због
некихситница.

ЛАВ:Понекад треба
прихватити оне нај
тежеоколности,како
бистесебиидругима

доказалидастедовољнодора
слипреднајразличитијимизазо
вима. Пажљивије ослушкујте
порукекоједобијатеодблиских
особа. Боље је да покажете
више скромности у понашању.
Поведите рачуна када је реч о
исхрани.

ДЕВИЦА: Делујете
позитивно и ангажо
ванистенаразличи
тимстранама.Умете

да пренесете стваралачки
импулс на своју околину, што
вам олакшава остварење мно
гихплановакојеимате.Обрати
те пажњу на трошење новца,
немојте да се задужујете или
упуштате у неке новчане ризи
ке.Ослонитесенасвојуинтуи
цију.

ВАГА: Делујете као
особа која нема вре
мена за неке повр
шне сусрете или за

догађаје који се не уклапају у
вашу сферу интересовања.
Боље је да се понашате што
умереније, јер својим енергич
ним понашањем код неких
сарадника подстичете различи
тереакцијеинегодовање.Стало
вам је да својој породици и
вољенојособиприуштитевише
радостиузаједничкомживоту.

ШКОРПИЈА:Потреб
но је да осмислите
добарпланидаоста
нетедоследниусва

кој фази спровођења, посебно
кадасеналазитепредсарадни
цимакојивасоспоравају.Након
дужег пословног убеђивања,
ситуација ће се променити у
вашу корист, али мораћете да
останете упорни и доследни.
Партнервасискреноподржаваи
подстиченаактивнуулогу.

СТРЕЛАЦ: Делујете
енергично у сусрету
са сарадницима и
постављатенове зах

тевеуочекивањудасветечепо
вашим проценама. Ипак, прете
ранимистицањемличнихзахтева
побуђујете различите коментаре
међу сарадницима. Потребно је
даимате „широкевидике“ у сва
компогледу.Љубавнеразмирице
прихватитекаопролазнуфазу.

ЈАРАЦ: Неко вам
даје корисне инфор
мацијеинатајначин
вам помаже да пра

вилније процењујете различите
пословнемогућностикојеимате
нарасполагању.Јасновамједа
заједнички договори предста
вљају позитиван помак у реша
вањуважнихпословнихилипри
ватних интереса. Слободно
изразите нека своја потиснута
осећањаилинамере.

ВОДОЛИЈА: Имате
добар предосећај и
успех вам се налази
на дохват руке.

Посебно ће вас обрадовати
финансијско побољшање и
бољиматеријалнистандард.Не
само да имате добре пословне
процене, већ добијате и нови
бројпристалица,такодаувећи
ни ситуација пролазите лакше
илибољеоддругих.Осећатеда
се налазите на емотивној пре
кретници.

РИБЕ:Делујетеврло
амбициозно пред
својом околином и
свимајаснодајетедо

знања да не желите да вам се
некосупротстављапобилокојој
основи.Неопходнавам јепоро
дичнахармонијаинечијепрису
ствокакобистеостварилибољу
психолошкуравнотежуиприли
векреативнеенергије.

VREMEPLOV
14.октобар

1882. Рођен је ирски државник
Емон де Валера, лидер репу
бликанског покрета “Шин фејн”
(ирски: Ми сами) од 1917. до
1926, председник Ирске од
1959.до1973.
1944. Немачки фелдмаршал
Ервин Ромел, назван “пустињ
ска лисица” извршио је самоу
биствотаблетомцијанидадаби
избегао хапшење због умеша
ностиузаверупротивХитлера.

15.октобар
1917. УшумиВенсен, надомак
ПаризастрељанајеМатаХари,
најпознатија жена шпијун у
Првомсветскомрату.
1989. Умро је Данило Киш,
једаноднајвећихписацановије
српске књижевности чије је
делозначајнодопринелоњеној
афирмацијиусвету.

16.октобар
1910.Једанодпионирасрпског
ваздухопловства Иван Сарић
извеојепредвишехиљадагле
далацауСуботицилетдрвеним
“монопланом” који је сам кон
струисао.Нависиниод30мета
ра, у широком луку облетео је
коњичко тркалиште. Летелица
је изложена уМузеју ваздуохо
пловствауСурчину.

17.октобар
1849. У Паризу умро пољски
композитори пијанистаФреде
рикШопен.
1931. Криминалац Ал Капоне
осуђен на 11 година затвора
збогизбегавањаплаћањапоре
за.
1997. У пожару изгорело Југо
словенскодрамскопозориштеу
Београду.

18.октобар
1867. САДформално преузеле
суверенитетнадАљаском, коју
су 30. марта 1867. купиле од
Русијеза7,2милионадолара.
1922. Основана Британска
радиокомпанијаBBC.

19.октобар
1813. Код Лајпцига окончана
Битка народа, у којој су уједи
њене војске више европских
држава, предвођене Русијом,
ПрускомиАустријом,поразиле
Наполеона и присилиле га на
повлаћењепрекоРајне.
1932. У Београду отворен
Коларчев народни универзитет,
задужбина Илије Милосавље
вићаКоларца,којијеутусврху
тестаментом завештао око
50.000дуката.

20.октобар
1944. Јединице Народноосло
бодилачке војске Југославије,
под командом генерала Пека
Дапчевића, и Црвене армије,
подкомандомгенералаВлади
мира Ивановича Жданова,
ослободиле,уДругомсветском
рату,Београд.
1971.КанцеларЗападнеНемач
кеВилиБрантдобиоНобелову
наградузамир.

HOROSKOP

Среда,14.(1)октобар
ПокровПресветеБогородице

Четвртак,15.(2)октобар
СветисвештеномученикКипри
јан и Јустина девица; Препо
добниАндреј

Петак,16.(3)октобар
Свети свештеномученикДиони
сијеАреопагит

Субота,17.(4)октобар
Свети Стефан и Јелена (Шти
љановић)

Недеља,18.(5)октобар
СветамученицаХаритина;Све
тисвештеномученикДионисије

Понедељак,19.(6)октобар
СветиапостолТома–Томиндан

Уторак,20.(7)октобар
СветимученициСергијеиВак
хоСрђевдан

Crkveni
kalendar

• Некад сам био здрав,
али сад се осећам пуно
боље.
•Тачноједанамалкохол
скраћујеживот,ализато
видимо дупло више од
осталих.
• Сви су били на мојој
страни, зато смо се и
преврнули.

Кремчорба
одбундеве
Састојци: 250 грама бундеве,

тришаргарепе, један већи кром
пир,око750милилитарасупепо
избору(пилећа,повртна),неколи
ко кашикауља,неколико кашика
павлаке, пола мање главице
црноглука,соибиберпоукусу.

Припрема: Бундеву, шаргаре
пу,кромпирилукопрати,ољушти
ти и исецкати. Пропржити лук на
мало уља у дубљој шерпи, па
додатибундеву,кромпиришарга
репу. Прелити са мало скуване
супе по избору и динстати све
заједнонеколико минута. Налити
остатаксупеи куватидокповрће
потпуно не омекша. На крају све
мало испасирати да би се доби
ла фина кремаста текстура, па
вратитидапоновопроври.Павла
куможетедодатидасепрокуваса
чорбицом,илидодаватипокаши
куутањирприликомсервирања.


