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СЕДНИЦАШТАБАЗАВАНРЕДНЕСИТУАЦИЈЕ

Неповољнаепидемиолошка
ситуацијауСрему

Заводзајавноздрављенаосновусвихиндикаторапроглашаванеповољнуепидемиоло
шкуситуацију.УкупноуСремскомокругује119лицаинфициранихвирусомкорона.Морамо
даучинимосведабисмоконтролисалирастпозитивнихлицаиапелујемнасвесуграђане
дасестрогопримењујупротивепидемијскемере,реклаједрНадаЗецПетковић

На сед ни ци Кри зног шта ба, одр жа ној 
2. новем бра, било је речи о епи де
ми о ло шкој ситу а ци ји у Срем ској 

Митро ви ци и у Сре му. Пре ма речи ма, др 
Наде Зец Пет ко вић, дирек тор ке Заво да 
за јав но здра вље, у Срем ској Митро ви ци 
је на дан 2. новем бар било 60 актив них 
лица са ковид19 инфек ци јом. У Општој 
бол ни ци, како је рекао дирек тор те уста
но ве др Жив ко Врцељ, у Коро на цен тру је 
било хоспи та ли зо ва но 30 паци је на та. 

– Завод за јав но здра вље на осно ву 

свих инди ка то ра про гла ша ва непо вољ
ну епи де ми о ло шку ситу а ци ју. У Срем ској 
Митро ви ци тре нут но има 60 актив них 
лица, у Ста рој Пазо ви девет, Руми седам, 
Инђи ји 28, Ири гу три, Шиду 11 и у Пећин
ци ма јед но лице. Укуп но у Срем ском 
окру гу је 119 лица инфи ци ра них виру сом 
коро на. Ново о бо ле лих осо ба у Срем ској 
Митро ви ци у про се ку има мо осам, девет 
лица и то су пока за те љи који нам гово
ре да се вирус нала зи у попу ла ци ји, да 
не бира место ни вре ме ни узра сну доб. 

Педе сет про це на та инфи ци ра них лица су 
ста ро сне доби од 30. до 50. годи не живо
та. Нема мо инфи ци ра не мале деце и има
мо мали број инфи ци ра них који су ста ри ји 
од  65 годи на. Доми ни ра бла жа кли нич ка 
сли ка. У анам не стич ким пода ци ма, које је 
Завод за јав но здра вље ура дио су првен
стве но кон так ти који су веза ни за нека 
дру штве на деша ва ња, дога ђа је, про во де, 
изла ске, или су то поро дич ни кон так ти, 
или поро дич ни кон так ти у окви ру поро ди
це или са род би ном, или су у некој рад
ној орга ни за ци ји. Мора мо да учи ни мо све 
да бисмо кон тро ли са ли раст пози тив них 
лица и апе лу јем на све сугра ђа не да се 
стро го при ме њу ју про ти ве пи де миј ске 
мере на овај вирус и све оне виру се који 
се сада нала зе у нашој попу ла ци ји, рекла 
је др Нада Зец Пет ко вић.

Она је дода ла да у Срем ској Митро
ви ци посто ји 62 лица која су за пред лог 
за само и зо ла ци ју. Тако ђе, позва ла је све 
гра ђа не Срем ске Митро ви це, уко ли ко су 
били у кон так ту са зара же ном осо бом, да 
се само и зо лу ју и да саче ка ју 10 14 дана 
како би актив ност виру са у орга ни зму 
про шла.

Др Жив ко Врцељ је казао да је од 30 
паци је на та, коли ко је сме ште но у Коро на 
цен тру, 22 осо бе су пози тив не на вирус 
коро на, док је јед но лице на респи ра то ру. 

– Током јуче ра шњег дана, 1. новем бра, 
било је 48 пре гле да и има мо три нова 
при је ма.  Због већег бро ја паци је на та него 
што дозво ља ва ју капа ци те ти у сада шњем 
Коро на цен тру, данас смо поче ли са исе
ља ва њем Хирур шког бло ка и обу ста вом 
хлад ног хирур шког про гра ма. Ком пле
тан хирур шки блок пре тва ра мо у Коро на 
цен тар. Опре ме и респи ра то ра има мо 
довољ но. С дру ге стра не, доби ли смо и 
заштит ну опре му из Кли нич ког цен тра 
Вој во ди не па тако да сада те опре ме има
мо довољ но, рекао је др Жив ко Врцељ.

Како је рекла гра до на чел ни ца Све
тла на Мило ва но вић, због непо вољ не 
епи де ми о ло шке ситу а ци је Штаб за ван
ред не ситу а ци је је донео одлу ку да се 
про гла си ван ред на ситу а ци ја на тери
то ри ји Срем ске Митро ви це. Све прет
ход не мере оста ју на сна зи, а уво де се 
нове. 

То зна чи да се забра њу ју просла ве 
свих врста где је при сут но десет лица у 
затво ре ном, одно сно 100 на отво ре ном 
про сто ру. Рад но вре ме уго сти тељ ских 
обје ка та, ноћ них клу бо ва, обје ка та за 
при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу и забав
них ига ра се огра ни ча ва до 21 час. У 
тим објек ти ма се нала жу сле де ће мере: 
забра њу је се жива музи ка, и у отво ре
ном и затво ре ном делу уго сти тељ ских 
обје ка та, забра њу је се точе ње алко хо
ла после 20 часо ва, забра њу је се пуше
ње у затво ре ном простору поменутих 
објеката. Огра ни ча ва се број гости ју, 
тако за јед ним сто лом могу седе ти две 
осо бе, на чети ри ква драт на метра може 
бити јед на осо ба, оба ве зно је ноше ње 
маски у свим набро ја ним објек ти ма у 
затво ре ном и отво ре ном про сто ру за 
све запо сле не, оба ве зно је ноше ње 

маске за госте, осим када се узи ма хра
на или пиће, огра ни ча ва се и ниво буке 
испод 40 деци бе ла како би се избе гло 
вика ње и гла сан говор. Нарав но, поја
ча на је теку ћа дез ин фек ци ја. Рад но 
вре ме про дав ни ца, трго вин ских про
дав ни ца и дру гих мало про дај них трго
вин ских обје ка та, изу зев рад ног вре ме
на апо те ка и бен зин ских пум пи у оба
вља њу делат но сти про да је гори ва, 
огра ни ча ва се тако да ови објек ти неће 
ради ти од 21 до шест часо ва наред ног 
дана. Оба ве зно је ноше ње заштит них 
маски на пија ца ма. Забра њу је се орга
ни зо ва ње свих врста про сла ва у деч јим 
игра о ни ца ма како би се сма њи ла сто па 
зара жа ва ња. Тако ђе, јави ли су се тако
зва ни кла сте ри. Има ли смо про сла ву 
17. окто бра у „Тоши ној кући“ и из тог 
кла сте ра има мо 11 зара же них. Слич на 
ситу а ци ја је била и у Сала шу Иса и ло
ви. Сви ће бити риго ро зно кажње ни, 
инспек ци је су на тере ну. Апе лу јем да се 
такве ства ри више не деша ва ју. Што се 
тиче „Новем бар ских дана“, тра ди ци о
нал не манифестације, она се ове 
године неће одржати, рекла је Светлана 
Миловановић.

Проглашенаванреднаситуација

СедницаКризногштаба
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДА

ОкоЛаћракасложилисе
властиопозиција

Тачку дневног реда која се односила на одлуку о доношењу Плана
детаљнерегулацијецентралногделаЛаћарка,једногласнојеподржала
владајућавећина,алииопозицијауГрадскојСкупштини

Сед ни ца локал ног 
Пар ла мен та одр жа
на је 29. окто бра и на 

днев ном реду се нашло 15 
тача ка. Изме ђу оста лог 
усво јен је изве штај о деве
то ме сеч ном буџе ту Гра да. 
Реа ли за ци ја град ског буџе
та за девет месе ци изно си 
око 57 про це на та. При хо ди 
су оства ре ни у про цен ту од 
57,79 посто и изно си ли су 
2,017.791.645 дина ра. Што 
се тиче нај зна чај ни јих став
ки на стра ни при хо да, то су 
сва ка ко порез на дохо дак, 
добит и капи тал не добит ке, 
који су реа ли зо ва ни у про
цен ту од 59,87 посто. Одно
сно, у апсо лут ном изно су 
по том осно ву у буџет се 
сли ло 902 мили о на дина
ра. По осно ву поре за на 
имо ви ну инка си ра но је 237 
мили о на или 48,79 посто. 
Тран сфе ри дру гих нивоа 
вла сти реа ли зо ва ни су у 
изно су од 325 мили о на или 
51,54 посто. Ина че, митро
вач ки буџет за 2020. годи ну 
пла ни ран је у изно су од око 
3,5 мили јар ди дина ра. 

Укуп ни рас хо ди и изда ци 
за прва три квар та ла изно
си ли су 1,995.905.502 дина
ра, што је 56,77 про це на та 
пла ни ра них рас хо да. На 
страни рас хо да нај ве ћа 

став ка су кори шће ње роба 
и услу га на чега је потро
ше но 747 мили о на дина ра. 
Рас хо ди за запо сле не су 
изно си ли 453 мили о на, 
дота ци је и тран сфе ри 213 
мили о на, за основ на сред
ства утро ше но је 224 мили
о на, а на отпла ту глав ни це 
кре ди та за теку ћу ликвид
ност, кре ди та о финан сиј
ском лизин гу и  дуго роч ног 
кре ди та 119 мили о на дина
ра.

Кри ти ке о изгла са ном 
деве то месчном изве шта ју 
о извр ше њу буџе та упу ти
ла је одбор ни ца Гру па гра
ђа на „Град за све нас  Вла
ди мир Пет ко вић” Ната ша 
Зец, која је рекла да је 
симп то ма тич но што су 
одређене ства ри у висо ком 
про цен ту оства ре не, а које 
нису логич не за ситу а ци ју у 
којој смо се нала зи ли. 

– Опет, неке дру ге ства ри 
које су нам врло важне, 
оства ре не су у вео ма 
малом про цен ту. На при
мер, подр шка локал ним 
спорт ским орга ни за ци ја ма 
је оства ре на 98 одсто, док 
је ула га ње у пред школ ски и 
школ ски спорт и инфра
струк ту ру оства ре но 15 
про цен та од пла ни ра не 
суме. Дота ци је невла ди ним 
орга ни за ци ја ма су оства ре
не 84 посто од пла ни ра не 
суме у првих девет месе ци. 
Услу ге по уго во ру су оства
ре не од 70 до 94 посто по 
свим пози ци ја ма и уста но
ва ма које се финан си ра ју 
из буџе та. У окви ру Про јек
та Подр жа ва ње спорт ске 
инфра струк ту ре оства ре но 
15 посто од пла на, а  у 
окви ру Про гра ма раз во ја 
спор та и омла ди не услу ге 
дота ци је невла ди ним орга

ни за ци ја ма од пла ни ра них 
99, 5 мили о на, оства ре но је 
93,3 мили о на дина ра, 
рекла је Ната ша Зец.

Душко Шаро шко вић, 
начел ник Град ске упра ве 
за буџет, иста као је да је 

СедницаскупштинеМирјанаВашут

ДушкоШарошковић

Укупнирасходиииздацизапрватрикварталаизноси
лису1,995.905.502динара,штоје56,77проценатапла
нираних расхода. Приходи су остварени у проценту
од 57,79 посто и износили су 2,017.791.645 динара.
Иначе,митровачкибуџетза2020.годинупланиранјеу
износуодоко3,5милијардидинара
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реч о јед ном од два пери о
дич на изве шта ја о буџе ту и 
да је то изве штај који обу
хва та оно што је у првих 
девет месе ци напла ће но и 
пла ће но. То јест, све оно 
што је ушло и иза шло из 
буџе та. 

– Буџет послу је по гото
вин ском прин ци пу и овде 
се финан сиј ски еви ден ти ра 
оно што је напла ће но и оно 
што је испла ће но. Када 
гово ри мо о раз ли ка ма у 
про цен ту, посто је оба ве зе, 
које се извр ша ва ју сук це
сив но и посто је оба ве зе 
које су јед но крат не. При
мер је Основ на шко ла 
„Јован Попо вић”, која је 
отво ре на ове годи не. У 
буџе ту смо извр ши ли део 
оба ве за за ту шко лу од 20 
посто. Како? За про је кат 
изград ње шко ле смо доби
ли део сред ста ва од Покра
ји не око 200 мили о на дина
ра, наше уче шће је 65 
мили о на дина ра. Али смо 
напра ви ли такав уго вор да 
се прво финан си ра ло из 
сред ста ва Покра ји не, па је 
тек сада дошао ред на нас. 
Оче ку је мо окон ча ну ситу а
ци ју од изво ђа ча, он је 
посао завр шио, али још 
увек није адми ни стра тив но 
завр шио и при ба вио све 
сагла сно сти над ле жних 
орга на и он није испо ста
вио ситу а ци ју. Ми ћемо 
доби ти ту ситу а ци ју на 
неких 50 мили о на дина ра. 
И ста ви те у однос 65 пла
ни ра них и сад извр ше ње у 
послед њих три месе ца 50 
мили о на дина ра. Неко ће 
рећи како смо могли шко лу 
да сагра ди мо са 20 посто 
сред ста ва. Ово што је при
ка за но, то је изми ре но. 
Посто је оба ве зе које су чак 
фак ту ри са не, али није 
доспе ла валу та за пла ћа
ње. Оне ће бити у реа ли зо
ва не у окто бру и новем бру, 
обја снио је Шаро шко вић.

Тач ка днев ног реда 
која се одно си ла на 
одлу ку о доно ше њу 

Пла на детаљ не регу ла ци је 
цен трал ног дела Лаћар ка, 
јед но гла сно је подр жа ла 
вла да ју ћа већи на, али и 
опо зи ци ја у Град ској Скуп
шти ни. Како је рекао одбор
ник Гру пе гра ђа на „Град за 
све нас  Вла ди мир Пет ко
вић” Алек сан дар Уме тић, 
Лаћа рак ће овом ини ци ја
ти вом доби ти бољи, без
бед ни ји и модер ни ји цен
тар. 

– Једи но што нас бри не 

је то што нисмо виде ли да 
су сред ства реба лан сом 
буџе та пред ви ђе на за овај 
про је кат и оче ку је мо да их 
види мо у буџе ту за 2021. 
годи ну. Онда ћемо виде ти 
да ли је реч о пра зном обе
ћа њу или је то исти на. 
Надам се да ће бити исти
на и као мешта нин Лаћар ка 
се раду јем овој ини ци ја ти
ви, рекао је Уме тић.

Дирек тор ка Јав ног 
пред у зе ћа „Урба ни
зам” Мир ја на Вашут 

иста кла је да су на сед ни ци 
изгла са на два вели ка ПДР
а. Један од њих се одно си 
на цен тар Лаћар ка, као што 
је рече но, а дру ги на стам
бе ни блок изме ђу ули ца 
Фру шко гор ске и Пин ки је ве 
у Ман ђе ло су. 

– План детаљ не регу ла
ци је који се одно си на стам
бе ни блок изме ђу Фру шко
гор ске и Пин ки је ве ули це 
омо гу ћа ва да се јед но 
пољо при вред но дома ћин
ство раз ви ја у сме ру про из
вод ње и посло ва ња на 
осно ву пољо при вред них 
про из во да. На тај начин се 
мења наме на из рурал ног 
ста но ва ња у рурал но ста
но ва ње са посло ва њем. На 
про сто ру обу хва та овог 
пла на опре де ли ће се гра
ђе вин ско земљи ште за 
изград њу обје ка та у функ
ци ји пољо при вре де. Дру ги 
План детаљ не регу ла ци је 
је вео ма зна ча јан за раз вој 
Срем ске Митро ви це и 
одно си се на цен трал ни 
део Лаћар ка. Тема овог 
Пла на јесте да се подиг не 
сте пен урба ни те та у цен
трал ној зони Лаћар ка. То је 
вели ка рас кри сни ца глав
них ули ца у Лаћар ку и на 
том про сто ру се нала зе и 
сви оста ли садр жа ји у јав
ној наме ни: обда ни ште, 
црква, Дом кул ту ре и слич
но и у том про сто ру смо 
поку ша ли да реши мо про
блем поди за ња сте пе на 
урба ни те та, пла ни ра њем 
изград ње обје ка та висо ке 
спрат но сти, виших од јед
но по ро дич них стам бе них 
обје ка та. У зони где се 
нала зе објек ти за инва лид
на лица и рад ни ке про све
те пла ни ра ли смо јед ну 
нову ули цу у којој пред ви
ђе на изград ња неко ли ко 
стам бе них обје ка та слич не 
виси не и обли ка. Са дру ге 
стра не ће бити изгра ђе ни 
објек ти за јед но по ро дич но 
ста но ва ње. Сви оста ли 
садр жа ји јав не наме не ће 

бити уна пре ђе ни, рекла је 
Мир ја на Вашут.

Тре ћи план детаљ не 
регу ла ци је који је усво јен 
на сед ни ци јесте ПДР за 
под си стем за навод ња ва
ње „Јарач ка јар чи на”.

– То је први од пла но ва 
којим се раз ра ђу је про стор
ни план пре де ла посеб не 
наме не инфра струк тир ног 
систе ма за навод ња ва ње 
запад ног Сре ма. Овај план 

На сед ни ци је усво јен 
пред лог одлу ке да се Јоха
ну Гер лин ге ру пост хум но 
доде ли ста тус поча сног 
гра ђа ни на Срем ске Митро
ви це. Наи ме, Бра ни слав 
Неди мо вић се 12. окто бра 
обра тио Одбо ру за награ де 
и при зна ња Скуп шти не гра
да са ини ци ја ти вом да се 
Јоха ну Гер лин ге ру пост
хум но доде ли зва ње поча
сног гра ђа ни на Срем ске 
Митро ви це за изу зет но 
достиг ну ће у афир ма ци ји 
Срем ске Митро ви це. Јохан 
Гер лин гер, који је недав но 
пре ми нуо, купио је фабри
ку меса и месних пре ра ђе
ви на „Митрос” пре пет годи
на, која се сада може 
похва ли ти добрим посло
ва њем. Упра во о овој тач ки 
днев ног реда се мно го 
поле ми са ло. Одбор ни ци 
Гру пе гра ђа на „Град за све 
нас  Вла ди мир Пет ко вић” 
су се успро ти ви ли овом 
пред ло гу. Како је рекао 
одбор ник Милош Миле но
вић, одбор нич ка Гру па гра
ђа на „Град за све нас  Вла
ди мир Пет ко вић” сма тра да 
посто је дру ги људи који су 
заду жи ли Срем ску Митро
ви цу и који би могли има ти 
ста тус поча сног гра ђа ни на. 

Реа го вао је одбор ник 
СНСа Бран ко Јако вље вић, 
који је иста као да је  Јохан 
Гер лин гер купо ви ном 
„Митро са” ожи вео при вре

ду у Митро ви ци.
  Данас у Митро су ради 

505 рад ни ка, где је про сеч
на пла та пре ко 60 хиља да 
дина ра. Сточ ни фонд је 
обно вљен, а тржи ште сви
ња је ста бил ни је. То су раз
ло зи зашто је Јохан Гер
лин гер пред ло жен да доби
је ста тус поча сног гра ђа на 
Срем ске Митро ви це. Оно 
чиме сам изне на ђен, јесте 
став Гру пе гра ђа на на 
чијем челу је Вла ди мир 
Пет ко вић. Чуди ме, јер је 
упра во Вла ди мир Пет ко вић 
био нај ди рект ни је укљу чен 
у дово ђе ње инве сти то ра у 
Срем ску Митро ви цу. Био је 
на отва ра њу „Митро са” са 
држав ним  и град ским 
врхом. Ништа од тога није 
лоше и не мислим ништа 
лоше о томе, рекао је Бран
ко Јако вље вић.

Пред сед ник Скуп шти не 
гра да Или ја Недић је рекао 
да ће ово при зна ње Јоха ну 
Гер лин ге ру бити пост ху но 
доде ље но на све ча ној сед
ни ци пово дом Дана гра да, 
8. новем бра.

– Госпо дин Јохан Гер лин
гер је сво јим залаг њем 
допри нео при вред ном раз
во ју Срем ске Митро ви це и 
заслу жио је зва ње поча
сног гра ђа ни на. Захва љу
јем се одбор ни ци ма који су 
гла са ли и подр жа ли овај 
пред лог, изја вио је Или ја 
Недић.

Расправаопочасном
грађанинуМитровице

БранкоЈаковљевићИлијаНедић
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„УДАРНИК“И„ВОДОВОД“УАКЦИЈИ

Уређењејавнихчесми

На ини ци ја ти ву Омла
дин ске рад не бри га
де Удру же ња гра ђа на 

„Удар ник“,  ЈКП „Водо вод“ 
ради сана ци ју и уре ђе ње 
јав них чесми на тери то ри ји 
гра да Срем ска Митро ви ца. 
Посао се оба вља фазно, 
у скла ду са вре мен ском и 
епи де ми о ло шком ситу а
ци јом. Акту ел ни радо ви су 
реа ли зу ју у ули ци Палан ка. 
Циљ је да се зајед нич ким 
дело ва њем улеп ша ју јав не 
чесме. Оне су, поред функ
ци је алтер на тив ног водо
снаб де ва ња гра ђа на, и сво
је вр сни украс гра да.

Како је рекао Бори слав 
Бабић, в.д. дирек то ра 
ЈКП „Водо вод“, пред сед
ник Удру же ња „Удар ник“ је 
пред ло жио да се улеп ша ју 
јав не чесме. 

– То им је и одо бре но и 
обез бе ђе на су сред ства из 
касе „Водо во да“ за купо ви
ну сред ста ва за рад, док је 
њихов рад волон тер ски.  За 
ову годи ну је дого во ре но 
уре ђе ње пет чесми, а сле
де ће годи не ће ова актив
ност бити наста вље на, 
рекао је Бабић.

Удру же ње гра ђа на „Удар
ник“ чине махом уче сни ци 
нека да шњих, после рат них 
рад них акци ја, а у дана

шњем вре ме ну су се ста
ви ли у слу жбу сво га гра да. 
По дого во ру са дирек то ром 
ЈКП Водо вод Бори сла вом 
Баби ћем „удар ни ци“ раде 
чишће ње, гра ђе вин ску 
сана ци ју и фар ба ње јав
них чесми, док је „Водо вод“ 
обез бе дио нео п хо дан мате
ри јал за рад. У овом волон
тер ском поду хва ту често се 
и сами гра ђа ни при кљу чу ју 
послу, а нерет ко су међу 
њима и деца, која углав ном 
пома жу у чишће њу непо
сред не око ли не чесме. До 
сада су на овај начин уре
ђе не три јав не чесме – код 
Дома Вој ске, код „Попо
ви ће ве“ шко ле и у Ули ци 
Нико ле Тесле у насе љу 
Блок Б. У пла ну је да се до 

кра ја годи не ура ди још јед
на чесма, уко ли ко то вре ме 
буде дозво ли ло. Пред сед
ник „Удар ни ка“ Марин ко 
Кршић наја вио је да ће 
посао бити наста вљен и 
сле де ће годи не.

– Ово је четвр та чесма 
коју уре ђу је мо, а оне 
нису сре ђи ва не од самог 
настан ка. Све очи сти мо 
око чесме, сади мо цве ће, 
купи мо отпад и слич но. 
Ова акци ја је наста ла на 
осно ву ини ци ја ти ве наших 
чла но ва. Сви смо сло жни и 
овим жели мо да дамо при
мер у целој Срби ји и било 
би добро како би се рад не 
акци је обно ви ле у нашој 
земљи, рекао је Марин ко 
Кршић. 

БориславБабић МаринкоКршић

УређењечесмеуулициПаланка

ће опре де ли ти земљи ште у 
јав ној наме ни за регу ли са
ње земљи шта у јав ној 
наме ни за изград њу тог 
систе ма за навод ња ва ње 
који ће бити врло зна ча јан 
и он пове зу је од реке Саве 
пре ма уну тра шњо сти ката
стар ске општи не читав 
систем да би се могло 
навод ња ва ти окол но 
земљи ште. Тај план је 
изра дио Покра јин ски завод 
за урба ни зам, каза ла је 
Мир ја на Вашут. 

Тако ђе, на овој сед ни ци 
изгла са на је и изме на про
гра ма Цен тра за соци јал ни 
рад „Сава”. Одбор ни ца Гру
пе гра ђа на „Град за све нас 
 Вла ди мир Пет ко вић” Кри
сти на Дра ги шић је упу ти ла 
при мед бе на ову изме ну 
које се тичу фор мал ног 
анга жо ва ња герен то дома
ћи ца. Пре ма њеним речи 
герен то дома ћи це су анга
жо ва не по уго во ри ма о 
повре ме ним и при вре ме
ним посло ви ма који могу 
тра ја ти нај ду же 120 дана. 

– Након тога, сва ко даље 
про ду же ње уго во ра на исто 
радно место је крше ње 
зако на. И мислим да прав
ни ци у Цен тру за соци јал ни 
рад то зна ју. С дру ге стра
не, по уго вору о при вре ме
ним и повре ме ним посло
ви ма се не засни ва рад ни 
однос, што зна чи да рад ник 
нема ста тус запо сле ног 
лица. Пита ње је да ли они 
зна ју да  би данассутра 
могли бити соци јал ни слу
ча је ви. Њихов рад ни анга
жман не гаран ту је да ће 
сутра оства ри ти пен зи ју, 
каза ла је Кри сти на Дра ги
шић.

На сед ни ци је усво јен 
пред лог одлу ке о мре жи 
јав них основ них шко ла, 
прве изме не и допу не про
гра ма посло ва ња ЈП „Срем 
гас”, изме не про гра ма рада 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
гра да, дру ге изме не и допу
не про гра ма посло ва ња са 
дргим изме на ма и допу на
ма финан сиј ског пла на ПУ 
„Пче ли ца”, изме не про гра
ма рада и посло ва ња Апо
те кар ске уста но ве, изме не 
пла на и про гра ма посло ва
ња за 2020. годи ну буџет
ских кори сни ка и то из 
обла сти кул ту ре, спор та и 
тури зма. Тако ђе, изгла сан 
су изве шта ји о раду Цен тра 
за соци јал ни рад „Сава” и 
Апо те кар ске уста но ве за 
2019. годи ну.  З.Поповић

фото:Б.Туцаковић



74. NOVEMBAR 2020.              M NOVINE

ПРЕДСТАВЉЕНПРОЈЕКАТ„GET2IT“

Волонтеризам
примердобрепраксе

У Град ској кући, 27. окто бра пред
ста вљен је про је кат „GET2IT 
Ства ра ње актив ног гра ђан

ства“, који је суфи нан си ран кроз про
грам „Евро па за гра ђа не за гра ђа не и 
гра ђан ке“. Глав на тема про јек та је 
волон ти ра ње, посеб но за вре ме епи
де ми је коро навиру са. Један од уче
сни ка у овом про јек ту је и Срем ска 
Митро ви ца, као и Тури стич ка орга ни
за ци ја. При ме ре добре прак се у 
Срби ји пред ста ви ли су волон те ри 
Кан це ла ри је за мла де Гра да Срем ска 
Митро ви ца.Циљ про јек та „Евро па за 
гра ђа не – GET2IT” је ства ра ње актив
ног гра ђан ства у Евро пи кроз раз ли
чи те обли ке соли дар но сти и волон ти
ра ња, у раз ли чи тим обла сти ма: обра
зо ва ње, еко ло ги ја, кул тур но насле ђе, 
запо шља ва ње. Као део про јек та, 
при ме ре добре прак се у Срби ји пред
ста ви ли су волон те ри Кан це ла ри је за 
мла де Гра да Срем ска Митро ви ца, 
који су у сво јој пре зен та ци ји гово ри ли 
како је Кан це ла ри ја за мла де успе
шно коор ди ни ра ла сво јим волон те ри
ма у току ван ред ног ста ња, про гла
ше ног због епи де ми је коро навиру са. 
Про је кат је запо чет 1. мар та 2020. 
годи не, а завр ши ће се 31. мар та 
2021.

Петар Самар џић, заме ник гра до на
чел ни це, рекао је да је глав ни циљ 
про јек та анга жо ва ње гра ђа на у демо
крат ским про це си ма, одно сно њихо
во уче ство ва ње у локал ним акци ја
ма, засно ва но на наче ли ма и прин ци
пи ма волон те ри зма и соли дар но сти 

– У Град ској кући у Срем ској Митро
ви ци одр жан први онлајн дога ђај 
путем „Зум“ апли ка ци је у окви ру 
тран сна ци о нал ног про јек та „GET2IT”. 

Вред ност про јек та је 100.800 евра, а 
носи лац је Пуч ко отво ре но учи ли ште 
Вара ждин у Репу бли ци Хрват ској, док 
су парт не ри уста но ве, инсти ту ци је и 
орга ни за ци је из пет европ ских зема

ља, поред Хрват ске и Срби је, ту су и 
Сло ве ни ја, Ита ли ја и Чешка. Срби ју и 
Срем ску Митро ви цу на овом про јек ту 
ће пред ста вља ти Тури стич ка орга ни
за ци ја гра да и Реги о нал на раз вој на 

аген ци ја Срем. Сто га ће упра во и 
митро вач ка Кан це ла ри ја за мла де 
пред ста ви ти свој рад, одно сно омла
дин ски акти ви зам, волон тер ски акти
ви зам мла дих, у кри зно вре ме, одно
сно у вре ме пан де ми је коро на ви ру са, 
рекао Је Самар џић.

Све тла на Сабо, в.д. дирек то ри ца 
Тури стич ке орга ни за ци је, рекла је да 
је глав на тема овог про јек та укљу чи
ва ње гра ђан ства у актив не демо крат
ске про це се. 

–Циљ про јек та је да се ство ри про
грам на осно ву кога ће гра ђа ни кроз 
раз ли чи те про гра ме, кон фе рен ци је, 
пре да ва ња, пре зен та ци је или оби ла
ске, сте ћи зна ње и вешти не како да 
пла ни ра ју и реа ли зу ју актив но сти 
волон те ри зма на прин ци пи ма соли
дар но сти. Тури стич ка орга ни за ци ја је 
већ дру ги пут у окви ру про јек та „Евро
па за гра ђа не” рав но прав ни парт нер, 
сте кли смо добро репу та ци ју, тако да 
нас радо пози ва ју да уче ству је мо на 
вели ким европ ским про јек ти ма, 
рекла је Сабо.

Биља на Матић,, коро ди на тор Кан
це ла ри је за мла де похва ли ла је рад 
свих волон те ра.

– Кан це ла ри ја као добар при мер 
прак се и данас пред ста вља мо како је 
радио Колцен тар за вре ме ван ред
ног ста ња. Вео ма је важно да се о 
томе нешто чује, зато што смо били 
једин ствен при мер у целој Срби ји. Са 
дру ге стра не могу да кажем да је рад 
у Колцен тру оста вио вео ма сна жан 
ути сак на волон те ре, те уко ли ко би 
поно во морао да се офор ми, у року 
од сат вре ме на волон те ри би поно во 
били у Кан це ла ри ји за мла де, рекла 
је Биља на Матић.

Веомајеважнодасе
орадуКолцентра
нешточује,затошто
смобилијединствен
примеруцелојСрби
ји.Садругестране
могудакажемдаје

радуКолцентруоста
виовеомаснажанути
сакнаволонтере,те
уколикобипоново

мораодасеоформи,у
рокуодсатвремена
волонтерибипоново
билиуКанцеларијиза

младе,реклаје
БиљанаМатић

ПетарСамарџић БиљанаМатићСветланаСабо
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76годинаслободе

Захваљујућиантифашистичкомотпоруиданасживимоуслободиалинормални
токживотасепоновонашаоунеочекиванимограничењима,којасуизазванакови
дом19.Неопходноједабудемострпљивиисталоженииважноједаштитимоједни
другеибринемоједниодругима,реклајеградоначелницаСветланаМиловановић

Све ча ним пола га њем вена ца на 
спо ме ник Осло бо ди о ци ма гра да, 
1. новем бра је обе ле же но 76 годи

на од осло бо ђе ња Срем ске Митро ви це и 
побе де над фаши змом. Ове годи не посе
ти ла ца је било знат но мање због пре вен
тив них мера про тив шире ња епи де ми је 
коро навиру са.  

Гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва но
вић је са помоћ ни ком Бог да ном Кузми
ћем поло жи ла венац на спо ме ник Осло
бо ди о ци ма гра да. Вен це су поло жи ли и 
пред став ни ци СУБ НОРа гра да Срем ска 
Митро ви ца са месним одбо ри ма и Орга
ни за ци ја резер вних вој них стар ше на 
Срем ске Митро ви це, ако и Савез анти
фа ши ста.

Све тла на Мило ва но вић је иста кла да 
је зада так свих нас да се увек сећа мо 
оних који су за сло бо ду дали свој живот.

– Први новем бар је уокви рио бур ну 
исто ри ју Срем ске Митро ви це и сва ког 
дана тре ба да буде мо све сни сло бо де 
коју су нам наши пре ци, хра бри осло бо
ди о ци, осво ји ли јесе ни 1944. годи не. Нај
ма ње што може мо да ура ди мо јесте да 
се покло ни мо сени ма палих и досто јан
стве но у тиши ни про сла ви мо мир. Није 
се десио рат у Евро пи, а да је зао би шао 
наш народ, наш град и нашу земљу и 
сва ки пут је Митр о ви ца била ратом до 
пепе ла уни ште на и сва ки пут се поно
во из тог пепе ла узди за ла још јача и још 
боља. Рат но раза ра ње Дру гог свет ског 
рата и зло чи на НДХ и Вер мах та још увек 
оста вља ју тугу за изгу бље ним живо ти ма 

али иза зи ва ју и језу, бол, пркос у сва ко ме 
коме су сло бо да и мир основ ни прин ци
пи живље ња. Сви ми држа вља ни Репу
бли ке Срби је смо могли да осе ти мо горак 
укус рата и агре си је, зато наша Вла да 
води данас мир но доп ску и добр о су сед
ску поли ти ку којој се и ми као локал на 
само у пра ва без ре зе рв но при дру жу је мо 
и подр жа ва мо је. Захва љу ју ћи анти фа
ши стич ком отпо ру и данас живи мо у сло
бо ди али нор мал ни ток живо та се поно во 
нашао у нео че ки ва ним огра ни че њи ма, 
која су иза зва на кови дом 19. Нео п ход
но је да буде мо стр пљи ви и ста ло же ни 
и важно је да шти ти мо јед ни дру ге и бри
не мо јед ни о дру ги ма, а пара док сал но је 
то што ћемо то нај бо ље ради ти тако што 
ћемо бити на дис тан ци. После поре ме
ће ног начи на живо та, без обзи ра да ли 
су га иза зва ли рато ви или епи де ми је, пут 
до нор мал ног живо та је дуга чак и муко тр
пан. Ми мора мо да сле ди мо пут истрај
но сти каквим су кора ча ли наши бор ци. 
Свим Митров ча ни ма чести там Дан осло
бо ђе ња гра да, а нашим бор ци ма вели ко 
хва ла и сла ва им, рекла је у обра ћа њу 
при сут ни ма Све тла на Мило ва но вић.

Том при ли ком, исто ри чар проф. др 
Андри ја Попо вић, пот пред сед ник Град
ског одбо ра СУБ НОРа, иста као је да је 
1. новем бар изу зет но важан за Митров
ча не, али и целу Срби ју. 

– Исто риј ски кон текст 1. новем бра је 
добро познат. 27. окто бра је осло бо ђе на 
Рума, са исто ка је Народ ноосло бо ди лач
ка вој ска кре ну ла пре ма Срем ској Митро

ви ци. Током наред них пет дана води ле су 
се жесто ке бор бе у гра ду, окол ним сели
ма и при ла зи ма гра ду. Првог новем бра, 
пар ти за ни су ушли у Срем ску Митр о ви цу 
и Лаћа рак. Пре свих, то су учи ни ли бор
ци Шесте про ле тер ске и 16. пар ти зан ске 
диви зи је. Након њих, дошле су и десе
ти не хиља де дру гих бора ца. То је био 
кључ ни тре ну так, у којем је дота да шња 
пар ти зан ска бор ба поста ла пра ва  бор
ба, која ће се наста ви ти све до про бо
ја Срем ског фрон та 1945. годи не. Овај 
кон текст са собом носи вели ку хра брост 
свих бора ца, којих се мора мо сећа ти, јер 
и ми ове годи не води мо нешто дру га чи
ју бор бу про тив виру са коро на. С дру ге 
стра не, мора мо се сети ти њихо вог вели
ког једин ства. Вео ма је важно и да ми 
данас пока же мо једин ство, баш како су 
то ради ли и бор ци. Поче так новем бра је 
за нас нај ва жни ји када је у пита њу сећа
ње, јер је тада Срем ска Митро ви ца укљу
че на у састав Срби је, рекао је Попо вић.

Пот пред сед ник Покра јин ског одбо ра 
СУБ НОРа и пред сед ник Град ског одбо
ра СУБ НОРа Рада Кори ца је казао да 
се анти фа ши стич ка бор ба не сме забо
ра ви ти. 

– Вели ка је част што је гра до на чел ни
ца Све тла на Мило ва но вић дошла са сво
јим начел ни ци ма да зајед нич ки обе ле жи
мо овај датум, који не сме мо забо ра ви
ти, као ни уста шке и фаши стич ке жртве, 
рекао је Кори ца.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

СветланаМиловановићиБогданКузмићиспредГрадаСремскаМитровицаположиливенце
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ХУМАНИМАРТИНЧАНИДАЛИКРВ

Времеједасепокажуимлади
Одр жа на је још јед на акци ја добро

вољ ног дава ња крви у селу Мар
тин ци у про сто ру Дома кул ту ре. 

Ово није први пут да се у том месту одр
жа ва иста, а тра ди ци ја дати ра од 1947. 
годи не и ни у јед ном момен ту није била 
пре ки ну та. Сва ког пута ода зо ве се изме ђу 
30 и 40 мешта на, а међу њима је и Миле
на Матић, јед на од жена рекор де ра на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це, која је 
неко ли ко пута била и похва ље на на зва
нич ним доде ла ма награ да за добро вољ
не дава о це. Каже да крв не даје због 
похва ле од стра не локал не зајед ни це, 
већ јој је једи ни мотив да помог не оно ме 
коме је потреб но.

– Увек када то чиним раз ми шљам о 
оно ме ко ће доби ти ту крв и коли ко му 
зна чи. Ми смо увек ту за све и мно го ми је 
дра го да још увек могу помо ћи иако сам у 
годи на ма. Поро дич но смо сви дава о ци. 
Ја ћу због мојих годи на још два пута да 
будем дава лац, ако се не варам, а онда је 
вре ме да се пока жу и мла ди. Веруј те ми, 
осе ћај је одли чан и сва ком бих пре по ру
чи ла да буде хуман, каже Миле на Матић 
из Мар ти на ца.

И дру ги мешта ни кажу да би ова кву 
актив ност тре ба ло да има сва ко село. 
Осим што пока зу ју коли ко има ју вели ко 
срце, лепо се и дру же и пре по зна ју у дру
гим мести ма. Често се орга ни зу ју и зајед
нич ка дру же ња.

– Поне кад се деси да број дава ла ца 
пре ђе 50 лица. То је зато што има мо госте 
који нам дола зе из Угље ви ка или Месне 
зајед ни це „Сло бо дан Бајић Паја“, а онда 
ми иде мо код њих и тако увек подиг не мо 
акци ју на виши ниво. Пла ни ра мо још дуго 
да ради мо тако, а сва ке годи не доби је мо 
пла ке ту „Широ ко срце“ као село, рекао је 
орга ни за тор акци је Жар ко Фили по вић.

Мар тин ча ни кажу да су ако не и нај број
ни ји у поре ђе њу са дру гим сели ма, када 
се гово ри о дава њу крви. Дава лац може 
бити сва ка здра ва, одра сла осо ба, ста ро
сти изме ђу 18 и 65 годи на, код које се 
уста но ви да дава ње крви неће угро зи ти 
њу, нити ста ње осо бе која би ту крв при
ми ла. Неки од кри те ри ју ма су да је осо ба 
дава лац тежа од 50 кг, да има мању теле
сну тем пе ра ту ре од 37 сте пе ни, пулс да 
изно си изме ђу 50 и 100 по мину ту, да је 
крв ни при ти сак опти ма лан и мно ги дру ги 
пара ме три који се одно се на опште ста ње 
и крв, као што је хемо гло бин.

А.Плавшић

МиленаМатић ЖаркоФилиповић

ПАРТИЦИПАТИВНОБУЏЕТИРАЊЕ

Митровчанигласају

МедијскипројекатГРАДУФОКУСУ:ИзазовииперспективеразвојаСремскеМитровицесуфинансираГрадСремскаМитровица.Ставовиизражени
уовоммедијскомсадржајусуодговорностаутораињеговихсарадникаинепредстављајунужнозваничанставГрадаСремскаМитровица

Пар ти ци па тив но буџе ти ра ње пред
ста вља могућ ност гра ђа на да 
само стал но уче ству ју у про це су 

изра де град ског буџе та и у Срем ској 
Митро ви ци овај про је кат тра је неко ли ко 
годи на уна зад. Ове годи не је пред ло же
но пет про је ка та за које гра ђа ни могу 
гла са ти, и то су: поста вља ње WiFi 
интер нет зоне на Жит ном тргу, изград ња 
јав ног тоа ле та у цен тру гра да, изград ња 
деч јих игра ли шта у сели ма и гра ду, 
поста вља ње диги тал них мера ча зага ђе
но сти вазду ха и изград ња бици кли стич ке 
ста зе у инду стриј ској зони ка гро бљу, 
одно сно на Вогањ ском путу. Гла са ње се 
одр жа ва од 2. до 16. новем бра до 12.00 
часо ва.

 – Сада када се при пре ма град ски 

буџет за наред ну годи ну, пар ти ци па тив
но буџе ти ра ње је при ли ка да и гра ђа ни 
буду укљу че ни у про цес одлу чи ва ња о 
тро ше њу буџет ских сред ста ва и то избо
ром јед ног од пет пред ло же них про је ка
та. Могу ће је гла са ти на два начи на. У 
скла ду са епи де ми о ло шким мера ма, 
омо гу ћи ли смо сугра ђа ни ма да гла са ју 
онлајн путем сај та гра да (www.srem ska
mi tro vi ca.rs). Тако ђе, сви гра ђа ни који се 
због одре ђе них оба ве за нађу у наред не 
две неде ље у Град ском услу жном цен
тру, гла са ње могу оба ви ти и на том 
месту. Напо ме нуо бих да су сви ови про
јек ти од јав ног зна ча ја и инте ре са. Сви 
ови про јек ти ће бити у наред ном пери о
ду реа ли зо ва ни, али ће се пред ност у 
2021. годи ни дати оном про јек ту који 

изгла са ју сугра ђа ни. Пози вам све 
Митров ча не да иско ри сте сво је пра во и 
да гла са ју за један од ових пет про је ка та, 
рекао је заме ник гра до на чел ни ка Петар 
Самар џић З.П.

ПетарСамарџић
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

Припремазалицитацију
државногземљишта

Нацрт годи шњег про
гра ма зашти те, уре
ђе ња и кори шће ња 

пољо при вред ног земљи шта 
у држав ној сво ји ни на тери
то ри ји рум ске општи не за 
теку ћу годи ну, усво јен је на 
сед ни ци Општин ског већа, 
која је одр жа на 27. окто бра. 
Овај годи шњи про грам се 
доно си на осно ву Зако на о 
пољо при вред ном земљи
шту и Ста ту та Општи не, а 
уз сагла сност Мини стар ства 
пољо при вре де, шумар ства 
и водо при вре де.

Сла ђан Ман чић, пред сед
ник Општи не, каже да се 
мало касни са усва ја њем 
овог про гра ма, има ју ћи у 
виду акту ел ну ситу а ци ју, 
али да ће се он вео ма брзо 
наћи на сед ни ци СО Рума 
како би га одбор ни ци усво
ји ли.

– После тога се пот пи
су ју уго во ри са свим кори
сни ци ма пољо при вред ног 
земљи шта који су земљу 
доби ли по пра ву пре чег 
заку па, да ли по осно ву 
сто чар ства или по дру
гим осно ва ма. Након пот
пи си ва ња тих уго во ра, 
врло брзо ћемо рас пи са
ти лици та ци ју за пре о ста
ли део земљи шта. Морам 
да нагла сим да ћемо ове 
годи не има ти нај ма ње 
рас по ло жи вих хек та ра 
за лици та ци ју, с обзи ром 
на то да је у прет ход ним 
годи на ма доста земљи шта 
вра ће но кроз рести ту ци
ју. Тако ђе, доста земље је 
дато на дуго го ди шње заку
пе чак и рата ри ма, тако да 
ћемо ове годи не има ти око 
750 хек та ра пољо при вред
ног земљи шта за дава ње 

у закуп – каже пред сед ник 
Ман чић.

На овој сед ни ци је дошло 
и до про ме на у неким 
буџет ским апро при ја ци ја
ма, а доне то је и Реше ње о 
упо тре би сред ста ва теку ће 
буџет ске резер ве у изно су 
3,8 мили о на дина ра, буду
ћи да су сред ства на неким 
пози ци ја ма потро ше на 
или их је било потреб но 
пове ћа ти. Тако је одво је
но додат них два мили о на 
дина ра за уре ђе ње сео ских 
дивљих депо ни ја.

– Апе лу јем на све гра ђа
не да пове ду рачу на где и 
на који начин одла жу сме
ће. Има мо орга ни зо ва ну 
слу жбу која одно си сме ће 
са цена ма које нису мења
не од 2014. годи не. Не 
видим раз лог због којег се 
ства ра ју дивље депо ни је. 

Потро ши ли смо сав буџет 
пла ни ран за ову годи ну 
за ове наме не, зато у ова 
наред на два месе ца допу
њу је мо пози ци ју са два 
мили о на дина ра. Дакле, 
кре ће мо поно во у чишће ње 
ново на ста лих депо ни ја које 
се врло брзо поно во ства
ра ју – каже Сла ђан Ман
чић.

Обез бе ђе на су и сред
ства за набав ку нових сад
ни ца дрве ћа које је ста ро 
око 6,5 годи на, а које ће 
се заса ди ти и фор ми ра ти 
дрво ред дуж ком плет них 
ули ца 15. мај и 15. август у 
који ма се ради ком плет на 
рекон струк ци ја.

– Поред свих оних радо
ва који се тамо реа ли зу ју и 
изгле да које те ули це доби
ја ју, мислим да ће са тим 
новим дрво ре дом бити још 

СлађанМанчић Чишћењедивљедепоније

На сед ни ци Општин ског већа Рума, 
одр жа ној 31. окто бра, дата је сагла
сност на нацрт ста ту та Уста но ве за 
пру жа ње услу га соци јал не зашти те 
„Соли дар ност“ . 

Овим ста ту том се уре ђу је прав ни 
поло жај, делат ност, уну тра шња орга
ни за ци ја, упра вља ње, посло ва ње, 
име но ва ње дирек то ра, као и дру га 
пита ња од зна ча ја за делат ност ове 
нове уста но ве која се фор ми ра, а чији 
је осни вач локал на само у пра ва.

Тако ђе, донет је пред лог одлу ке о 
месним зајед ни ца ма на тери то ри ји 
рум ске општи не. Овом одлу ком се 
уре ђу је прав ни ста тус МЗ, обра зо ва
ње, уки да ње или про ме на под руч ја 
МЗ, њена пра ва и дужно сти, над ле
жно сти, орга ни, финан си ра ње као и 
избор ни про цес. Овом одлу ком се 
обра зу ју сео ске и град ске месне зајед
ни це, као обли ци месне само у пра ве, 
њихо ва под руч ја и посло ви. МЗ се 
обра зу ју ради задо во ља ва ња потре ба 

и инте ре са ста нов ни штва у сели ма и 
град ским насе љи ма. У пред ло гу их 
има 20, као и до сада. То су чети ри на 
под руч ју гра да и 16 у сели ма рум ске 
општи не.

На овој сед ни ци Општин ског већа 
доне ти су и пред ло зи одлу ка о изра ди 
изме на и допу на пла но ва детаљ не 
регу ла ци је „Паркшума Бор ко вац“ и 
пого на за пре ра ду дрве та у Жар ков цу, 
те пла на гене рал не регу ла ци је за 
Добрин це.

Нацртстатутановеустанове„Солидарност“
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леп ша и ком плет ни ја сли ка 
тог дела гра да. Тиме пока
зу је мо да води мо бри гу и о 
зашти ти живот не сре ди не у 
нашем гра ду – ука зу је Ман
чић.

Има ју ћи у виду да је на 
неко ли ко сед ни ца Општин
ског већа било изме на поје
ди них пози ци ја, пита ли смо 
првог чове ка рум ске општи
не, да ли је у пла ну реба
ланс ово го ди шњег буџе та.

– Још увек не могу да 
кажем да ли ће бити реба
лан са или не. Има мо још 
месец дана да поку ша мо 
без реба лан са. Оче ку је мо 
ових дана завр ше так неких 
про је ка та како бисмо пусти
ли тен дер за рекон струк ци
ју Дома вој ске. Нару чи ли 
смо изра ду про јек та рекон
струк ци је како спо ља шњег, 
тако и уну тра шњег дела 
објек та и чим стиг не про
је кат, ми ћемо рас пи са ти 
тен дер. У току је и послед
њи про је кат у окви ру пар
ти ци па тив ног буџе ти ра ња 
за уре ђе ња објек та УПВО 
„Поле та рац“ у цен тру гра
да. Све што смо пла ни ра
ли, пусти ће мо у реа ли за
ци ју, али мислим да ћемо 
на одре ђе ним пози ци ја ма 
има ти вели ку уште ду нов
ца. Ту мислим на јав ни пре
воз, с обзи ром на ситу а ци ју 
када шко ле нису ради ле и 
уче ни ци се нису вози ли, па 
ћемо ове годи не има ти нај
ве ћу уште ду у јав ном пре
во зу, али и на неким дру
гим пози ци ја ма које нису 
реа ли зо ва не, тако да није 
искљу че но да реба ла са 
буде, виде ће мо то за неких 
месец дана – одго во рио је 
Сла ђан Ман чић.

На овој сед ни ци је при
хва ћен и Нацрт одлу ке о 
доно ше њу пла на детаљ не 
регу ла ци је за под си стем 
за навод ња ва ње „Јарач ка 
Јар чи на“, део реги о нал
ног систе ма за навод ња
ва ње Сре ма, а дата је и 
сагла сност Општин ском 
пра во бра ни ла штву на 
закљу чи ва ње ван суд ских 
порав на ња. Реч је о ван суд
ском порав на њу и испла ти 
ште те од ује да паса лута
ли ца за два гра ђа ни на, а у 
оба слу ча ја реч је о суми од 
по 25.000 дина ра.

Чла но ви Општин ског 
већа су дали и сагла сност 
за пла но ве и про гра ме 
рада за 2021. годи ну уста
но ва Кул тур ни цен тар и 
Зави чај ни музеј Рума.

С.Џакула

ПРОЈЕКАТПАРТИЦИПАТИВНОГБУЏЕТИРАЊА

Мобилијарнашест
местауграду

Један од про је ка та за 
који су се гра ђа ни, кроз 
про цес пар ти ци па тив

ног буџе ти ра ња опре де ли ли 
да се реа ли зу је буџет ским 
сред стви ма у 2020. годи ни, 
јесте поста вља ње деч јег 
моби ли ја ра са заштит ном 
тар тан под ло гом на шест 
тача ка у гра ду. На неки ма 
од тих места је већ посто
јао деч ји моби ли јар, али је 
био у лошем ста њу, а негде 
је поста вљен по први пут. То 
је про стор код згра де ЕПСа, 
на кра ју Косов ске ули це, у 
Лењи но вој ули ци у бли зи ни 
скејт пар ка, у Малом пар
ку, код тени ских тере на и у 
насе љу Соли дар ност. 

Поста вља ње овог моби ли
ја ра, 30. окто бра, оби шли су 
пред сед ник Општи не Сла ђан 

Ман чић и начел ник Општин
ске упра ве Душан Љуби шић. 
Моби ли јар је поста вљен у 
бли зи ни тере на за мини
баскет, који је, тако ђе, изгра
ђен ове годи не, на мол бу 
деце из окол них згра да.

– Ове неде ље завр ша ва
мо пет игра ли шта, а шесто, 
у Малом пар ку, биће гото во 
у првој неде љи новем бра. 
То је нешто што су, у окви
ру про јек та пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња, гра ђа ни наше 
општи не, пре све га гра да, 
тра жи ли за наше нај мла ђе. 
Ми смо то и про јек то ва ли у 
буџе ту и посао при во ди мо 
кра ју. За ових шест моби ли
ја ра издво је но је око седам 
мили о на дина ра са ПДВом 
– рекао је Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да је ово 

шеста годи на пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња и оно што 
гра ђа ни прво пред ло же, а 
потом и изгла са ју са нај ве
ћим бро јем гла со ва, буде и 
реа ли зо ва но.

– То је пока за тељ добре 
сарад ње гра ђа на и нас из 
локал не само у пра ве. Жеље 
гра ђа на су нам на првом 
месту. Оста ло нам је да реа
ли зу је мо још само један про
је кат из пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња за ову годи ну, 
а везан је за вртић у цен тру 
гра да. Уско ро ћемо саоп
шти ти који ће од ово го ди
шњих девет про је ка та ући у 
буџет за реа ли за ци ју наред
не годи не, одно сно који су 
доби ли нај ви ше гла со ва – 
рекао је Сла ђан Ман чић.

С.Џакула

МобилијарунасељуСолидарност
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ПАВЛОВЦИ

Обновљено3,4километарапута
Радо ви на рекон струк ци ји пута ка Павлов

ци ма, који делом про ла зи и кроз Павлов це, 
реа ли зо ва ни су у пери о ду од 10. сеп тем бра 
до 13. окто бра, сазна је мо у ЈП „Путе ви“ 
Срби је. Реч је о локал ном путу који је реви та
ли зо ван, у дужи ни од 3,4 километара. Пут 
чини део при ула ску у село, кру жна рас кр сни
ца у селу и цела ули ца која води до Павло
вач ког језе ра.

У окви ру радо ва про ши рен је коло воз и 
поста вље ни су нови асфалт ни сло је ви, иско
па ни су нови кана ли и очи шће ни посто је ћи. 
Тако ђе, уре ђен је и пут ни појас ван насе ља 
тако што је искр че но посто је ће шибље. 
Додат но, ван Павло ва ца је ура ђен и сабир ни 
пут од каме ног агре га та за сао бра ћај пољо
при вред не меха ни за ци је чија је дужи на 1,3 
километара.  С.Џакула

УређенидеоПавловачкогпута

ИЗВОРИШТЕБОРКОВАЦ

Радовинановом
резервоаруприкрају

На лока ци ји изво ри шта Бор ко вац при
во де се кра ју радо ви на изград њи 
резер во а ра за скла ди ште ње пит ке 

воде чија је запре ми на 570 куб них мета ра 
воде. Вред ност ових радо ва је око 13 мили
о на дина ра, без ПДВа, уз уче шће локал не 
само у пра ве од 3,6 мили о на дина ра, што је 
28 про це на та укуп не вред но сти, док је ЈП 
„Водо вод“ обез бе дио сред ства за изра ду 
про јек та новог резер во а ра. 

Сред ства за резер во ар су доби је на на 
кон кур су за доде лу сред ста ва за суфи нан
си ра ње изград ње, сана ци је и рекон струк ци
је вод них обје ка та у јав ној сво ји ни и обје ка та 
фекал не кана ли за ци је Покра јин ског секре
та ри ја та за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство и уз подр шку локал не само у пра
ве. У циљу побољ ша ња водо снаб де ва ња, 
посеб но снаб де ва ња гра ђа на водом у лет
њем пери о ду, у мар ту ове годи не, на сед
ни ци Општин ског већа је доне та одлу ка о 

при сту па њу реа ли за ци је про јек та „Изград
ња резер во а ра за скла ди ште ње пит ке воде 
B=570 m3 на лока ци ји изво ри шта Бор ко вац 
у Руми“. 

По окон ча њу радо ва буду ће снаб де ва ње 
потро ша ча у рум ској и ири шкој општи ни, 
пого то во у лет њем пери о ду, када је и потро
шња воде мно го већа, биће знат но боље 
и ста бил ни је. ЈП „Водо вод“ рас по ла же са 
чети ри резер во а ра за пит ку воду у који ма се 
днев но при ку пи око 2.500 куби ка воде. Са 
новим, петим резер во а ром, капа ци те ти ће 
бити пове ћа ни на 3.000 куб них мета ра воде. 

По речи ма дирек то ра овог јав ног пред у
зе ћа Сло бо да на Ста ни ћа, то ће фак тич ки 
зна чи ти повра так на ста ње какво је било 
до 2006. годи не, када је „Водо вод“ имао пет 
резер во а ра. Резер во а ри су доста ста ри, те 
се један упра во те годи не рас пао и морао је 
бити укло њен.

С.Џакула

Постојећирезервоари

РУМА

Стипендијеза
средњошколце

Рум ска Општи на и ове 
годи не, као и прет ход них, 
доде љу је сту дент ске сти
пен ди је, као и сти пен ди је за 
уче ни ке сред њих шко ла. 
Реч је о по пет сти пен ди ја за 
уче ни ке сва ке од чети ри 
рум ске сред ње шко ле, као и 
Роми ма, сред њо школ ци ма. 

Позив је упу ћен сред њим 
шко ла ма, а посту пак је да 
Школ ски одбор, на пред лог 
Настав нич ког већа сва ке 
шко ле, врши избор и пред
ла же пет уче ни ка за доде лу 
сти пен ди ја: два уче ни ка која 
су пре ма кри те ри ју ми ма 
Школ ског одбо ра иза бра ни 
за нај бо ље уче ни ке и три 
уче ни ка из мате ри јал но 
угро же них поро ди ца. Поред 
тога, пра во на доде лу сти
пен ди ја има ју и сви редов ни 
уче ни ци сред њих шко ла 
који су при пад ни ци ром ске 
наци о нал не зајед ни це, са 
пре би ва ли штем на тери то
ри ји рум ске општи не. 

Сти пен ди ја се доде љу је 
на десет месе ци, а позив је 
отво рен до 6. новем бра.

С.Џ.
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ЕПИДЕМИОЛОШКАСИТУАЦИЈА

Ковидамбулантапродужаварад
Када је реч о епи де ми о

ло шкој ситу а ци ји у рум
ској општи ни еви ден тан 

је бла ги пораст обо ле лих, 
али је ситу а ци ја још увек 
доста ста бил на.

– У овом момен ту /30. окто
бар/ има мо сед мо ро лица 
пози тив них на коро на ви рус 
и надам се да то неће узе
ти маха. Мислим да су људи 
од почет ка ове годи не, када 
смо про шли кроз први и дру
ги талас и ван ред но ста ње 
и ситу а ци ју, поста ли мно го 
одго вор ни ји, да више воде 
рачу на о себи, а самим тим 
и дру ги ма – рекао је Сла ђан 
Ман чић, коман дант Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је. 

Он је додао да је то нај
бит ни је, јер од одго вор но сти 
гра ђа на зави си да ли ћемо 
и коли ко ћемо допри не ти 
доброј ситу а ци ји на тери то
ри ји рум ске општи не. 

– Засад је ситу а ци ја у 
под но шљи вим гра ни ца ма, 
и даље пред у зи ма мо све 
потреб не мере, али видим 
да се и гра ђа ни одго вор ни
је пона ша ју и воде рачу на 
о свом здра вљу – ука зао је 
Ман чић.

Због све већег при ли ва 
паци је на та у Ковид амбу лан
ту, од 2. новем бра ова амбу
лан та поно во ради од 7 до 20 
часо ва. Сви гра ђа ни са респи
ра тор ним тего ба ма, пови ше
ном тем пе ра ту ром, осе ћа јем 
крат ког даха, кашљем могу 
доћи у амбу лан ту или се прво 
јави ти на сле де ће бро је ве 
теле фо на: 022/471–220, 470–

322, 470–422 локал 143 – који 
је досту пан од 7 до 20 часо
ва рад ним дани ма или на 
мобил ни теле фон: 069/ 643 
583 који је досту пан нонстоп.

– Моли мо паци јен те са 
дру гим здрав стве ним тего
ба ма да зака жу код свог иза
бра ног лека ра или уко ли ко је 
њихо во здрав стве но ста ње 
ста бил но, а потре бан је само 
здрав стве ни савет, да то оба
ве путем теле фо на – сто ји у 
оба ве ште њу рум ског Дома 
здра вља.

Бро је ви фик сног теле фо
на су: 022/471–220, 470–322, 
470–422 и 479–349, а бро је ви 
мобил них теле фо на су: 069/ 
643585 – за општу прак су и 
069/701–195 – за меди ци
ну рада. Педи ја три ја – број 

теле фо на: 022/473–130, 
досту пан је рад ним дани ма 
од 7 до 20 часо ва.

Из Дома здра вља апе лу ју 
на гра ђа не да носе заштит

не маске, често перу руке 
топлом водом и сапу ном, као 
и да држе физич ку дис тан цу 
у одно су на дру га лица.

С.Џакула

Домздравља,Ковидамбуланта

УСУСРЕТДАНУОПШТИНЕ
Предлозизанајвише
општинскенаграде

Коми си ја за одли ко ва ња и 
дру га дру штве на при зна ња 
рас пи са ла је јав ни позив за 
доста вља ње пред ло га лица 
за доде лу јав них при зна ња и 
награ да у 2020. годи ни. Реч 
је о пред ло зи ма кан ди да та за 
доде лу зва ња поча сног гра ђа
ни на општи не Рума, Рум ске 
пове ље, Захвал ни це, и нов ча
не награ де, а рок за под но ше
ње пред ло га је 4. новем бар.

Ове награ де и при зна ња 
се доде љу ју, поје дин ци ма 
и колек ти ви ма, на све ча ној 
сед ни ци СО Рума, која ће се 
одр жа ти 24. новем бра, када 
се обе ле жа ва Дан Општи не и 
сла ва гра да, Све ти краљ Сте

фан Дечан ски.
Ове награ де, као и Дан 

општи не и сла ва гра да су 
уста но вље ни скуп штин ском 
одлу ком из 2017. годи не, а 
титу лу поча сног гра ђа ни на је 
први добио Јован Вор ка пић, 
тада дирек тор Репу блич ке 
дирек ци је за имо ви ну који је 
добио и Пове љу СО Руме, 
дукат са дату мом пра зни ка 
и кљу че ве гра да које му је 
уру чио пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић. 

У про те кле две годи не титу
ла поча сног гра ђа ни на није 
доде љи ва на, али све оста ле 
награ де јесу. 

С.Џ.

ТЕХНИЧКАШКОЛА„МИЛЕНКОБРЗАКУЧА“

Упилотпројекту
државнематуре

Тех нич ка шко ла „Милен ко 
Брзак Уча“ у Руми се нала зи 
међу 102 ода бра не пилот 
шко ле у Срби ји у који ма ће 
бити спро ве ден про је кат 
држав не мату ре. Про ба 
завр шног испи та одр жа на je 
30. окто бра, у про сто ри ја ма 
школ ских ради о ни ца за 
обра зов не про фи ле елек
тро ме ха ни чар за тер мич ке и 
рас хлад не уре ђа је и елек
тро ин ста ла тер, а овој про би 
је при су ство вао и Јован Вук
че вић из Школ ске упра ве 
Нови Сад који је над гле дао 
прво пило ти ра ње завр шног 
испи та.

Школ ска матур ска коми
си ја /ШМК/ је била заду же на 

за спро во ђе ње завр шног 
испи та, а пред сед ник је 
била Весна Илић, дирек тор
ка Тех нич ке шко ле, док је 
заме ни ца била Татја на Ман
дић, пред сед ни ца Школ ског 
одбо ра. ШМК је име но ва ла 
и школ ске испит не коми си је 
за оба обра зов на про фи ла, 
за елек тро ме ха ни ча ра за 
тер мич ке и рас хлад не уре
ђа је пред сед ник је био 
Дими три је Котур, настав ник 
елек тро гру пе пред ме та и за 
обра зов ни про фил елек тро
ин ста ла тер, где је пред сед
ник био Стан ко Стан ко вић, 
тако ђе, настав ник елек тро 
гру пе пред ме та. 

С.Џ.

ПробазавршногиспитауТехничкојшколи
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Обележен27.октобар,
ДанослобођењаРуме

На Град ском гро бљу у Руми, пово дом 
76 годи на од осло бо ђе ња гра да, 
деле га ци је локал не само у пра ве, 

СУБ НОРа рум ске општи не, али и Покра
јин ског одбо ра и Гра да Новог Сада, као и 
борач ких орга ни за ци ја из свих срем ских 
општи на и Бије љи не, те удру же ња рат
них вој них инва ли да и СПСа, поло жи ле 
су вен це на спо менобе леж ја поги ну лим 
бор ци ма, али и жртва ма фаши стич ког 
теро ра у Дру гом свет ском рату.

– На те слав не дане бор бе, првих акци
ја, а потом и завр шних бор би за конач но 
осло бо ђе ње, Рума је била вео ма добро 
утвр ђе на, а бор ци 36. вој во ђан ске диви
зи је нади ра ли су на град са источ не, а 16. 
диви зи ја са север не стра не. Напа де вој
во ђан ских једи ни ца, 27. окто бра, помо гло 
је деј ство каћу ша и 117. арти ље риј ског 
пука, тако да су Нем ци убр зо побе гли и 
напу сти ли Руму – под се тио је Томи слав 
Милић.

У бор ба ма за осло бо ђе ње Руме поги
ну ла су 32 бор ца и руко во ди о ца, а 81 
борац је рањен. Међу поги ну ли ма био 
је и коме сар Дру ге вој во ђан ске бри га де, 
Арса Мијо вић, док је око 150 немач ких и 
уста шких вој ни ка поги ну ло у овим бор ба
ма за осло бо ђе ње. Томи слав Милић је 
ука зао на то да се у послед ње вре ме, са 
разних стра на ома ло ва жа ва зна чај наше 
осло бо ди лач ке бор бе и жели пре о бли
ко ва ти исто ри ја, а да су валид ни једи но 
изве шта ји са боји шта, штам па у току и 
одмах после рата о уче шћу нашег наро да 
у бор би про тив фаши зма.

Пред сед ник СО Рума Сте ван Кова че
вић је рекао да се данас, на овом месту, 
обе ле жа ва датум када је 1944. годи не, 
после чети ри годи не грца ња под зло чи
нач ком, фаши стич ком чизмом сло бо да 
дошла у наш град. Цена те сло бо де била 

је огром на, пре све га у изгу бље ним људ
ским живо ти ма, али тако ђе и у вели ким 
мате ри јал ним раза ра њи ма, ште ти која 
је наста ла зау ста вља њем раз во ја јед ног 
гра да који је упра во пред Дру ги свет ски 
рат дожи вља вао свој еко ном ски, поли
тич ки, дру штве ни про цват и про грес.

– Увек, када се нађе мо на овом месту, 
и када ода је мо почаст сви ма они ма који 
су поги ну ли за сло бо ду овог гра да и ове 
наше једи не држа ве Срби је, мора мо да 
се запи та мо да ли смо ми достој ни сећа
ња и дела наших пре да ка чија вели ка 
исто риј ска прег ну ћа обе ле жа ва мо, као 
што је наш вели ки песник питао „да ли 
ће сло бо да уме ти да пева као што су 
сужњи пева ли о њој“ – иста као је Кова
че вић. 

Он је додао да је наша исто риј ска оба
ве за пре ма пре ци ма, да негу је мо њихо
во дело тако што ћемо их се, пре све га, 
сећа ти, али ћемо бити и њихо ви достој ни 
потом ци.

– Задо вољ ство ми је да могу да кон
ста ту јем да пра зник осло бо ђе ња Руме 
доче ку је мо са зна чај ним резул та ти ма, 
које смо као локал на зајед ни ца пости
гли. Mорамо увек гле да ти да дамо више 
и мора мо увек ради ти са том све шћу да 
нас, на нова прег ну ћа, на нове успе хе, на 
чува ње сло бо де, пре све га, оба ве зу ју они 
који су у теме ље те сло бо де угра ди ли и 
сво је живо те – пору чио је Сте ван Кова че
вић.

Јово Баро шев чић, пред сед ник Покра
јин ског одбо ра СУБ НОРа Вој во ди не, 
изја вио је да је Срем, када је у пита њу 
Народ но о сло бо ди лач ка бор ба, дао изу
зет но велик допри нос.

– Ми смо сло бо дар ски народ, али смо 
увек води ли само одбрам бе не рато ве, 
никог нисмо напа да ли. Први свет ски рат 

је био рат где смо дали вели ке жртве, пре
ко 1,2 мили о на људи, у Дру гом свет ском 
рату 1,7 мили о на, има ли смо деве де се те, 
као и бом бар до ва ње, одно сно агре си ју на 
нашу земљу – рекао је Баро шев чић.

СУБ НОР, зајед но са пред став ни ци ма 
вла сти, обе ле жа ва све зна чај не дату ме 
из наше осло бо ди лач ке бор бе.

– Тре ба да пору чи мо мла ди ма да обе
ле жа ва ју и пошту ју исто ри ју и про шлост, 
јер ко позна је про шлост, лак ше савла да
ва сада шњост и будућ ност – пору чио је 
Јово Баро шев чић.

После Град ског гро бља, вен ци су поло
же ни и на таблу која се нала зи на згра
ди ЈП „Стам бе но“ у спо мен стра да лим 
Јевре ји ма. На овом месту је рани је била 
јевреј ска сина го га које је пору ше на у Дру
гом свет ском рату. 

Ово је пери од и када се у сели ма рум
ске општи не обе ле жа ва ју дани осло бо
ђе ња, па је тако било и у Кра љев ци ма. 
Жите љи овог села, овај дан су обе ле жи
ли 26. окто бра, када су се у цен тру села 
оку пи ли чел ни ци МЗ Кра љев ци, као и 
пре жи ве ли уче сни ци НОРа и потом ци 
палих бора ца. Након пола га ња вен ца на 
Спо ме ник палим бор ци ма у цен тру села, 
о допри но су Кра љев ча на у бор би про тив 
оку па то ра гово рио је Радо ван Томић.

– Кра љев ча ни су дали зна ча јан допри
нос уче шћем у ору жа ним једи ни ца ма, 
у бор би за пру гу, одр жа ва њу везе са 
Румом, у дава њу мате ри јал не помо ћи 
вој сци и уче шћем у вој ним и поли тич ким 
руко вод стви ма. У број ним једи ни ца ма 
уче ство ва ло је 156 Кра љев ча на, међу 
који ма су биле и жене и девој ке, углав ном 
у Босни и на Срем ском фрон ту. Поги ну ло 
је 40 мешта на, а у лого ри ма је стра да ло 
још 16 Кра љев ча на – иста као је Томић.

С.Џакула

ОбележенДанослобођењаРуме

Медијскипројекат„Усредиштупажње:Румаодсредедосреде“суфинансираОпштинаРума
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МедијскипројекатШидскаопштинаодсредедосреде:ЛокалнасамоуправауслужбиграђанасуфинансираОпштинаШид

ПРОТЕСТПРОТИВМИГРАНАТА

Шиђаниизнелизахтеве

У неде љу,1. новем бра у град ском 
пар ку у цен тру Шида нефор
мал на гру па „Омла ди на Шида”, 

орга ни зо ва ла је  скуп како би иска за ла 
сво је неза до вољ ством због  при су ства 
вели ког бро ја мигра на та на тери то ри ји 
општи не. Један од орга ни за то ра Горан 
Сто ја ди но вић је пово дом про те ста 
изја вио:

 Омла ди на Шида је реши ла да се 
орга ни зу је, сами смо се орга ни зо ва ли, 
сами све финан си ра мо. Доста нам је 
мигра на та и њихо вих шет њи, ако важе 
зако ни за све, онда мора и за њих.
Зна мо каква је епи де ми о ло шка ситу а
ци ја, они не могу да шета ју без маске, 
у гра ду су и после 23 часа. Мигран ти 
при ја вље ни у кам пу, не могу да изла
зе после тог вре ме на,то су они који 
нису у систе му. Све до ци смо шта се 
дого ди ло у Фран цу ској, пре неки дан 
и у при хват ном цен тру Прин ци по вац 
(међу соб ни сукоб), про те сту ју , хоће 

нека сво ја пра ва, хоће да шире ислам, 
а то у Шиду и Срби ји неће моћи. Они 
су дру га кул ту ра, има ју дру ге оби ча је. 
Ми њих не мрзи мо. Циљ ску па је да 
се зна број мигра на та, а број мигра на
та је око 3000, то је пре ви ше за нас.
Ово је кри за која је пого ди ла цео свет 
и Шид више не може да се носи са 
овом ситу а ци јом. Жели мо да мигран
ти буду у при хва ти ли шти ма и да има ју 
неку доку мен та ци ју. Поли ци ја у нашем 
гра ду не може да се избо ри са овим 
про бле мом, иако то упор но поку ша ва.

Међу они ма који су дошли да дају 
подр шку ску пу био је и био и Вла ди мир 
Вран ка из Срем ске Митро ви це који је 
током обра ћа ња под се тио да ово није 
први пут да Шид при ма избе гли це и 
пору чио да ће се од данас чути и глас 
Шиђа на.  На ску пу су изне ти и још неки 

зах те ви који се одно се  на иле гал не  
мигран те који тре ба  да уђу у при хват
не цен тре, а и  због епи де ми о ло шке 
ситу а ци је тре ба да  буду у цен три ма. 
Потреб но је и реду ко ва ти број мигра
на та, сход но капа ци те ти ма општи не. 
Један од зах те ва је и повра так вој ске 
да чува при хват не цен тре. И на кра ју 
тра же но је да невладинoj орга ни за ци
ја “No name  kitchen” ,  буде забра њен 
рад. 

Пред сед ник Општи не Шид Зоран 
Семе но вић је пово дом про те ста изја
вио да још није добио зах те ве у писа
ној фор ми, а чим их доби је изне ће став 
локал не само у пра ве. 

Про те сту је при су ство ва ло око 100 
Шиђа на, нај ви ше мла дих, а  било је и 
и сугра ђа на свих гене ра ци ја.

Д.Попов

Овојекризакоја јепого
дилацеосветиШидвише
неможедасеносисаовом
ситуацијом. Желимо да
мигранти буду у прихва
тилиштимаидаимајунеку
документацију. Полиција
унашемградунеможеда
сеизборисаовимпробле
мом,иакотоупорнопоку
шава,рекаојеГоранСтоја
диновић

ГоранСтојадиновић

Скупупраку

ВладимирВранко
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ТРИБИНА„БУДИМОБЕЗБЕДНИ“УКУЛТУРНООБРАЗОВНОМЦЕНТРУ

Секундзаживот

Деа Ђур ђе вић, нови нар ка Теле ви
зи је „Пинк“, а ујед но и пред сед ни
ца Удру же ња „Буди мо без бед ни“, 

у уто рак, 27. окто бра, гово ри ла је о без
бед но сти сао бра ћа ја, на три би ни у сали 
Кул тур нообра зов ног цен тра. Она се 
освр ну ла на тешку несре ћу коју је дожи
ве ла у фебру а ру про шле годи не и на то 
кроз шта је све про шла. Данас, као осо ба 
са 80 посто инва ли ди те та, на овај начин 
упо зо ра ва коли ко је важна без бед ност 
у сао бра ћа ју. На три би ни су гово ри ли и 
пред став ник „Дунав оси гу ра ња“ Мило
рад Радић, Алек сан дра Сла ву љи ца, офи
цир у МУПу, и Ката ри на Митро вић, члан 
Општин ског већа.

– Без бед но сна кул ту ра би тре ба ло да 
буде при о ри тет дру штва. Негде је држа ва 

ура ди ла мно го и за осо бе са инва ли ди те
том и за сао бра ћај, а чини ми се да нисмо 
довољ но скон цен три са ни. Ово удру же ње 
се зато и зове „Буди мо без бед ни“. Ја при
чам сво ју моти ва ци о ну при чу, да може да 
се пре жи ви, али да је тешко да се схва
ти да је два де сет сед мо го ди шња девој ка 
осо ба са инва ли ди те том. Мора мо мно
го да се бори мо да бисмо ста ли на соп
стве не ноге због секун де, јед не секун де 
која није могла да буде избег ну та. Зато ја 
кажем да је боље у живо ту изгу би ти један 
секунд, него живот у секун ди. Без бед ност 
у сао бра ћа ју би тре ба ло да буде при о ри
тет у нашем дру штву, јер то зна чи да сви 
тре ба да се скон цен три ше мо у сао бра ћа ју 
без обзи ра да ли смо воза чи или пеша ци 
– рекла је Деа Ђур ђе вић. 

Ката ри на Митро вић, члан Општин ског 
већа, иста кла је зна чај орга ни зо ва ња ова
квих три би на како би се поди гла свест о 
без бед но сти у сао бра ћа ју. Локал на само
у пра ва је у прет ход ном пери о ду пред у зе
ла низ актив но сти у окви ру мера обез бе
ђе ња мера у сао бра ћа ју. Пре ма изве шта ју 
сао бра ћај ног инспек то ра, у првој поло ви
ни 2020. годи не, на тери то ри ји општи не 
Шид дого ди ло се 27 сао бра ћај них незго
да, од чега је 11 сао бра ћај них незго да са 
повре ђе ним лици ма, без смрт них исхо
да. Три би на „Буди мо без бед ни“, орга ни
зо ва на је са исто и ме ним удру же њем и 
Општи ном Шид. Три би ни је при су ство вао 
и пред сед ник Општи не Шид Зоран Семе
но вић.

Д.Попов

Сатрибине

НОВОДЕЧЈЕИГРАЛИШТЕУКУКУЈЕВЦИМА

Најбољезанајмлађе
Куку јев ча ни су у шид ској општи

ни позна ти као вред ни, мар љи
ви, темељ ни и успе шни људи. 

Добро се орга ни зу ју, ефи ка сно сво је 
иде је спро во де у дело, што пока
зу је и ново игра ли ште за нај мла ђе 
у цен тру села. Од иде је до реа ли
за ци је Куку јев ча ни ма мало тре ба. 
Роди те љи су ини ци ра ли изград њу 
игра ли шта, а међу њима је и Дра га
на Марић, мај ка четво ро деце која је 
испри ча ла како је све поче ло.

– У дого во ру са Општи ном Шид, 
почет ком школ ске годи не, реши ли 
смо да напра ви мо и огра ди мо игра
ли ште за нај мла ђе. На овај начин 
смо желе ли да децу одво ји мо од 

ком пју те ра, теле фо на, табле та и да 
што више вре ме на про во де напо
љу. Било је мно го дона то ра, углав
ном успе шних мешта на Куку је ва ца, 
који су желе ли да оста ну ано ним
ни. Пома га ли су и роди те љи током 
уре ђе ња овог про сто ра, а посеб ну 
подр шку смо има ли од пред сед ни ка 
Општи не Шид Зора на Семе но ви ћа – 
рекла је Дра га на.

Пред у зи мљи вост Куку јев ча на иде 
и корак даље, па ће у неде љу, 1. 
новем бра, орга ни зо ва ти хума ни тар
ни базар како би при ку пи ли нов ча на 
сред ства за лече ње Миње Матић, 
обо ле ле од спи нал не мишић не 
атро фи је. Д.П. ДраганаМарић
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СТУБНИТРАФОНАИЗЛАСКУИЗШИДА

Гассвеближи
У врло крат ком року 

„Елек тро ди стри бу ци
ја“ Срем ска Митро ви

ца је поди гла стуб ни тра фо 
на изла ску из Шида ка селу 
Гиба рац, који ће снаб де ва ти 
глав ну мер ну ста ни цу, која 
је врло важна за гасо вод. 
ЈП „Срби ја гас“ се дуго прав
да ло да не могу да пусте 
гас у мре жу зато што нема ју 
стру ју. Радо ве су у четвр
так, 29. окто бра, оби шли 
пред сед ник Општи не Шид и 
дирек тор „Елек тро ди стри
бу ци је“ Срем ска Митро ви ца 
Вла ди мир Сана дер.

– Стуб ни тра фо је јачи

не око 180 кило ва та, биће 
дово љан не само за снаб
де ва ње ове мер не регу ла
ци о не ста ни це, већ и свих 
обје ка та који се ту нала зе, 
ста би ли зо ва ће напа ја ње 
овог инду стриј ског дела 
Шида и то је послед њи 
услов који смо ми мора
ли да испу ни мо пре ма ЈП 
„Срби ја гас“ веза но за гаси
фи ка ци ју општи не Шид. 
Надам се да ћемо после 
ово га има ти, у нај кра ћем 
могу ћем року, гас у нашој 
мре жи. Радо ви ће бити 
гото ви у пери о ду од седам 
дана и већ 5. новем бра 

ће бити елек три фи ко ва на 
мер на ста ни ца. Сарад ња 
Општи не Шид и ЕПСа се 
поди же на један виши ниво, 
тако да уско ро оче ку је мо 
да буде пуштен и тра фо 
на језе ру Моха рач и да се 
спро ве де елек три фи ка ци ја 
изле ти шта Липо ва че, као и 
додат на елек три фи ка ци ја 

инду стриј ске зоне – изја вио 
је Зоран Семе но вић по оби
ла ску радо ва. 

О гасо во ду се у шид ској 
општи ни при ча ло и пре 
десет годи на, неки радо
ви су изве де ни, али они 
финал ни су дуги низ годи на 
про лон ги ра ни.

Д.Попов
ВладимирСанадериЗоранСеменовић

ИгралиштеуКукујевцима

ЗоранСеменовић
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Усвојенребалансбуџета
Ово је први ребаланас

општинског буџета, који је
урађен због пројеката који
супланирани,анисузавр
шени у овој години због
епидемије коронавируса.
Надамседаћемосвепро
јекте и активности реали
зовати у следећој години,
рекаојепредседникОпшти
неТихомирСтојаковић

На сед ни ци Скуп шти не општи не 
Ириг, која је одр жа на 30. окто
бра, усво јен је изве штај о буџе ту 

за пери од од 1. јану а ра до 30. сеп тем
бра теку ће годи не, као и први реба
ланс буџе та. Изве сти лац о обе ове 
тач ке је била шефи ца Слу жбе за буџет 
и финан си је Мир ја на Бабић. У свом 
изла га њу Мир ја на Бабић је иста кла да 
је у првих девет месе ци теку ће годи не 
укуп но оства ре ње пла ни ра них при хо да 
и при ма ња изно си 512.258.753 дина ра 
или 47 одсто у одно су на план. Порез 
на дохо дак, добит и капи тал не добит ке 
оства рен је у изно су 85.707.143 или 60 
одсто планa. Од овог изно са, нај ви ше 
је напла ће но поре за на зара де у изно
су од 66,6 мили о на дина ра, поре за на 
при ход од само стал не делат но сти око 
12,5 мили о на и поре за на оста ле при
хо де од 6,4 мили о на дина ра. Порез на 
имо ви ну је оства рен у изно су од 61,2 
мили о на дина ра или 63 одсто од пла
на. 

– Нај ви ше напла ће но поре за на имо
ви ну од обве зни ка који не воде послов
не књи ге и то око 34 мили о на дина ра. 
Од обве зни ка који воде послов не књи
ге напла ће но је 23,8 мили о на дина ра. 
У поре зу на пре нос апсо лут них пра ва 
на непо крет но сти напла ће но је око 1,4, 
порез на добра и услу ге је  оства рен у 
изно су од 10,9 мили о на дина ра или 66 
одсто. Нај ви ше је напла ће на кому нал
на так са за држа ње мотор них, друм
ских и при кључ них вози ла и то у изно
су од 4,6 мили о на дина ра и бора ви шне 
так се 5,1 мили о на дина ра. Тран сфе ри 
од дру гих нивоа вла сти изно се 265,8 
мили о на дина ра или 50 одсто пла на. 
При хо ди од имо ви не су оства ре ни са 
75 посто, то јест 26,9 мили о на дина ра. 
При хо ди од про да је доба ра и услу га 
оства ре ни су у изно су од 6,2 мили о на 
дина ра, или 43 посто у одно су на план. 
Добро вољ ни тран сфе ри од физич ких 
и прав них лица су оства ре ни 13 посто, 
одно сно 1,2 мили о на дина ра и то су у 
ства ри сред ства која „Про монт“ пре ба
цу је Општи ни за екс про при ја ци ју Ста
зе здра вља у Врд ни ку. У првих девет 

месе ци, укуп но извр ше ње рас хо да 
изно си 479.425.995 мили о на дина ра, 
што је 44 одсто. За про грам који се 
одно си на пољо при вре ду и рурал ни 
раз вој утро ше но је 16,7 мили о на дина
ра, за уре ђе ње атар ских путе ва утр о
ше но је 9,5 мили о на дина ра. За сао
бра ћај и сао бра ћај ну инфра струк ту ру 
утр о ше но је 169,6 мили о на, од пла ни
ра них 345,8 мили о на дина ра.  У окви ру 
тога, реа ли зо ва не су поправ ке ули ца и 
путе ва у изно су од 7,1 мили он дина
ра, 113 мили о на дина ра је издво је но 
за рекон струк ци ју Гре бен ског пута у 
дужи ни шест кило ме та ра, 25,1 мили он 
дина ра за сана ци ју три ули це у Јаску и 
20 мили о на дина ра за при ступ ну сао
бра ћај ни цу Ста за здра вља. У окви ру 
про гра ма соци јал на зашти та, из буџе
та је утро ше но 21,8 мили он дина ра, за 
актив но сти Црве ног крста ско ро чети
ри мили о на дина ра,  про грам здрав
стве не зашти те 18 мили о на дина ра. За 
раз вој кул ту ре утро ше но је 3,5 мили
о на дина ра, а за јав но осве тље ње у 
насе ље ним мести ма општи не Ириг 

потро ше но је 9,3 мили о на дина ра. За 
про је кат енер гет ске сана ци је, адап
та ци ју згра де за основ но обра зо ва ње 
и кул ту ру у Шатрин ци ма утро ше но је 
9,6 мили о на дина ра. За Тури стич ку 
орга ни за ци ју утро ше но је 21,4 мили он 
дина ра, ДУ „Дечи ја радост“ 46,2 мили
о на дина ра и Срп ску чита о ни цу 6,2 
мили о на дина ра, рекла је изме ђу оста
лог у свом изла га њу Мир ја на Бабић.

Када је реч о реба лан су буџе та, Мир
ја на Бабић је ука за ла да се он пред ла
же због потре бе пре ра спо де ле посто је
ћих сред ста ва буџе та са пози ци ја које 
неће бити утро ше не на дру ге пози ци је, 
као и да се омо гу ћи несме та но функ
ци о ни са ње кори сни ка буџе та. Нај ве ћи 
део сред ста ва који се пре ра спо де љу је 
оства рен је од про је ка та који су завр
ше ни, као и од посту па ка од којих се 
оду ста ло. Први реба ланс је пла ни ран 
у укуп ном изно су 970.394.305 дина ра.  

– Нису пла ни ра ни реба лан сом изно
си за сле де ће про јек те, зато што ће 
бити пла ни ра ни у буџе ту 2021. годи
не: рекон струк ци ја адап та ци ја и енер

МирјанаБабићТихомирСтојаковић

На сед ни ци в. д. дирек тор ЈП 
„Кому на лац“ Алек сан дар Maнојловић 
је раз ре шен дужно сти, а на њего во 
место је име но ван мастер инже њер 
сао бра ћа ја Ђор ђе Вра њеш из Нових 
Бано ва ца. Вра њеш је у свом обра ћа
њу иста као да ће се тру ди ти да уна
пре ди посло ва ње овог пред у зе ћа.

– Мислим да ћемо зајед но успе ти 
да посто је ће про бле ме у „Кому нал ца“ 
што пре реши мо. Зајед нич ким сна га
ма може мо уса вр ши ти и уна пре ди ти 
посло ва ње овог пред у зе ћа, како би 
гра ђа ни Ири га има ли што боље кому
нал не услу ге, рекао је Вра њеш.

ЂорђеВрањешдиректор
„Комуналца“

ЂорђеВрањеш
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гет ска сана ци ја с про ме ном наме не 
помоћ ног објек та у „Стар тап цен тру“, 
изград ња адре на лин пар ка у Ири гу, 
под сти ца ње раз во ја пред у зет ни штва 
у општи ни Ириг, суб вен ци ја за побољ
ша ње тури стич ке пону де у при ват ном 
сме шта ју, сана ци ја локал ног пута, 
тако зва на пре чи ца од Ири шког вен
ца, изград ња ули це и сао бра ћај ни це 
у Кру ше дол селу, енер гет ска сана ци ја 
основ не шко ле у Јаску, рекон струк ци
ја спорт ске хале, изград ња топла не 

на био ма су, адап та ци ја сани тар них 
чво ро ва у врти ћу „Вила“ у Врд ни ку. За 
про је кат „Селф нес цен тар“ у Шатрин
ци ма је пове ћан износ сред ста ва за 
13,5 мили о на дина ра за изград њу  
чети ри бун га ло ва и рекон струк ци ја 
посто је ће етнокуће и чар да ка у позор
ни цу и амфи те а тар на отво ре ном, за 
набав ку опре ме за етнокућу и за пла
те. Тако ђе, пове ћан је износ за изра
ду про стор ног пла на општи не Ириг и 
то за два мили о на дина ра. Сред ства 

су пове ћа на и за изград њу буна ра у 
насе љу Ириг за 11,1 мили он дина ра. 
Пове ћан је износ за атар ске путе ве за 
21 мили он дина ра. У окви ру соци јал не 
и деч је зашти те извр ше но је пове ћа ње 
сред ста ва за Коме се ри јат за избе гла и 
прог на на лица и то у изно су од чети ри 
мили о на дина ра. Пла ни ран је про је
кат поли ва лент не патро на жне слу жбе, 
која би тре ба ло да поч не с радом 1. 
децем бра, и ту је пла ни ра но 100.000 
дина ра, каза ла је Мир ја на Бабић.

Пред сед ник Општи не Ириг Тихо мир 
Стој ако вић иста као је да се нада да ће 
наред не годи не реа ли за ци ја про је ка та 
бити мно го боља.

– Ово је први реба ла нас општин ског 
буџе та, који је ура ђен због про је ка та 
који су пла ни ра ни, а нису завр ше ни 
у овој годи ни због епи де ми је коро на
виру са. Надам се да ћемо све про јек те 
и актив но сти реа ли зо ва ти у сле де ћој 
годи ни. Надам да ће се и епи де ми ја 
уско ро завр ши ти, изја вио је Стој ко вић. 

Одбор ни ци су изгла са ли и пред лог о 
име но ва њу Саве та роди те ља за школ
ску 2020/2021. годи ну, име но ва њу чла
но ва Одбо ра за дру штве ноеко ном ски 
раз вој, при вре ду и финан си је, затим, 
реше ње за избор чла но ва Одбо ра за 
урба ни зам, гра ше ви нар ство, стам бе
но, кому нал не делат но сти, зашти ту и 
уна пре же ње живот не сре ди не, Одбо
ра за пољо при вре ду и раз вој села и  
чла но ва Коми си је за ман дат ноиму
ни тет ска пита ња, као и реше ње о оду
ста ја њу од поступ ка екс про при ја ци је 
ката стар ских пар це ла на делу тра се 
Ста за здра вља, Ката стар ске општи не 
Врд ник. З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

Одбор ни ци су усво ји ли и допу ну 
реше ња о Про стор ном пану општи
не Ириг. Изве сти лац о овој тач ки је 
био Оли вер Огње но вић, в. д. начел
ник Општин ске упра ве. 

– Ово је пред лог изме не и допу не 
реше ња о настав ку изра де Про сто
р ног пла на општи не као нај ви шег 
стра те шког и план ског доку мен та, 
који тре ба да ува жи нова акту ел на 
реше ња и интер вен ци је у про сто ру, 
који ће бити у ширем обу хва ту Фру
шко гор ског кори до ра. Тиче се првен
стве но општи не Ириг и изград ње 
повр шин ске рас кр сни це Врд ник, чији 
је јав ни увид у нацрт Пла на детаљ
не регу ла ци је тре нут но у току. У том 
сми слу, изме на и допу на се одно си 
на наста вак изра де про стор ног пла
на општи не до нацр та изра де пла на, 
који прет хо ди јав ном уви ду, како би 
у току јав ног уви да сва ова акту ел на 

деша ва ња и интер вен ци је били пре
по зна ти, што је од инте ре са за раз вој 
Ири га, а исто тако, да би и стра те гиј
ски мастер план, који се одно си на 
бању Врд ник, био инте гри сан у Про
стор ни план општи не Ириг, рекао је 
Оли вер Огње но вић.

УсвојенПросторниплан
општинеИриг

ОливерОгњеновић

СедницаСкупштинеопштине
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ОбележенДанослобођења
Дан осло бо ђе ња Ири га, 26. 

окто бар, обе ле жен је пола га
њем вена ца на Спо ме ник 
народ ном херо ју Анки Матић 
Гро зди, који се нала зи испред 
згра де Дома здра вља Ириг. 
Деле га ци је локал не само у пра
ве, у којој су били Томи слав 
Ста ној чев, заме ник пред сед ни
ка СО Ириг и Оли вер Огње но
вић, начел ник Општин ске упра
ве, као и борач ких удру же ња, 
поло жи ле су вен це и на спо
менобе леж је пило ти ма поги
ну лим 1941. годи не у одбра ни 
Бео гра да, који су поле та ли са 
лете ли шта Кру ше дол Прња
вор.  С.Џ.

ДанослобођењаИрига

ВРДНИК

Састанакдиректора
туристичкихорганизацијаСрема

Дирек то ри тури стич ких орга ни за
ци ја које делу ју у Сре му, саста
ли су се 28. окто бра у Врд ни ку, 

у седи шту Тури стич ке орга ни за ци је 
Општи не Ириг.

Наи ме, дуги низ годи на, дирек то ри 
срем ских тури стич ких орга ни за ци ја се 
саста ју у ово вре ме како би се дого во
ри ли о зајед нич ком насту пу и пре зен
та ци ји Сре ма на сај мо ви ма тури зма у 
наред ној годи ни. Међу тим, због ново
на ста ле ситу а ци је веза не за епи де ми ју 
коро на ви ру са, тема је била мало дру
га чи ја, а тра жио се одго вор на пита ње 
како да тури стич ке орга ни за ци је делу ју 
у овој ситу а ци ји и како да се што боље 

при пре ме за пери од по окон ча њу пан
де ми је. 

Јед на од тема је била и осни ва ње 
Тури стич ке орга ни за ци је Срем, буду ћи 
да су уче сни ци састан ка мишље ња да 
је укруп ња ва ње добар потез и да ће се 
на тај начин при ву ћи већи број тури ста. 
Ујед но, то би била и при ли ка да се на 
бољи начин пред ста ве сви тури стич ки 
потен ци ја ли Сре ма.

– Нада мо се да ће локал не само у
пра ве подр жа ти ову нашу ини ци ја ти ву 
и да ћемо већ у наред ној годи ни поче
ти при пре ме са нашим прав ни ци ма на 
реа ли за ци ји овог зајед нич ког про јек та. 
Зна мо да је тури зам у послед њих неко

ли ко годи на у екс пан зи ји, а ово је корак 
напред да ује ди ње ни, у наред ним годи
на ма, уз све наше потен ци ја ле поста
не мо озбиљ на тури стич ка дести на ци ја 
– исти че Дра ган Дра ги че вић, дирек тор 
Тури стич ке орга ни за ци је Ириг и дома
ћин састан ка.

Већ за сле де ћи месец је дого во рен 
нови саста нак везан за ову покре ну ту 
ини ци ја ти ву.

– Док ову нашу иде ју не реа ли зу је мо, 
дого вор је да зајед но ради мо на про
мо ци ји Сре ма где год може мо, као и да 
даље насту па мо под паро лом „Диван 
је киће ни Срем“ – рекао је за наше 
нови не Дра ган Дра ги че вић. С.Џ.

СастанакдиректоратуристичкихорганизацијаСрема

Медијскипројекат„Усредиштупажње:ОпштинаИригопштинабудућности“суфинансираОпштинаИриг
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

СекулаПетровићначелу
Општинскеуправе
Општин ско веће je на сед ни ци одр

жа ној 30. окто бра са места начел
ни ка Општин ске упра ве Гор да ну 

Ћиро вић и за врши о ца дужно сти поста
ви ло Секу лу Петро ви ћа.

Чла но ви извр шног орга на бео чин ске 
Општи не раз ма тра ли су и при хва ти
ли изве штај Над зор ног одбо ра јав ног 
пред у зе ћа „Топла на“, који се одно сио 
на извр ше ну супер ви зи ју и реви ди ра
ње посло ва ња у про те кле чети ри годи
не. У овом доку мен ту нала зи се пред лог 
за раз ре ше ње дирек то ра Вла ди ми ра 
Михи ћа, а исти ће се наћи на днев ном 
реду првог наред ног скуп штин ског засе
да ња.

Чла но ви Општин ског веа су тако ђе 

при хва ти ли изве штај о извр ше њу буџе
та Општи не за пери од 01.јану а ра – 30. 
сеп тем бра и доне ли одлу ку о орга ни за
ци ји и функ ци о ни са њу цивил не зашти
те на под руч ју Бео чи на, опре де ли ли 
сред ства за област кул ту ре, обра зо ва

ња и умет но сти по јав ном пози ву и при
хва ти ли изме не и допу не Пра вил ни ка о 
орга ни за ци ји и систе ма ти за ци ји рад них 
места у Општин ској упра ви, Пра во бра
ни ла штву и струч ним слу жба ма Општи
не Бео чин.

Медијскипројекат„ЖивотуБеочину–ИзмеђуДунаваиФрушкегоре“.ПројекатјесуфинансирансредствимабуџетаОпштинеБеочин.Ставови
изражениуовоммедијскомсадржајусуодговорностаутораињеговихсарадникаинепредстављајунужнозваничанставопштинеБеочин.

РЕЗУЛТАТИМЕЂУНАРОДНОГКОНКУРСАЗА„15.ПРАВОСЛАВЉЕНАИНТЕРНЕТУ“

СретенуПантелићупрванаграда
Нај бо љу фото гра фи ју за 

ово го ди шњи међу на род ни кон
курс „Пра во сла вље на интер
не ту“, чије так ми че ње пет на
ест годи на за редом успе шно 
орга ни зу је Дру штво љуби те
ља фото гра фи је, филм ских и 
видео оства ре ња „Бео фо то“ 
из Бео чи на, сни мио је Сре тен 
Пан те лић из Ваље ва. Дру го на
гра ђе на фото гра фи ја дело је 
Небој ше Кова ча из Кра гу јев ца, 
док је за тре ћу награ ду жири 
про гла сио фото гра фи ју Алек
сан де ра Васи љу ка из Пољ ске. 

У кон ку рен ци ји за колек ци ју 
фото гра фи ја, побе ду је однео 
Милин ко Радо са вље вић из 
Бео гра да, дру га награ да при
па да Весни Мија и ло вић из 
Поже ге а тре ћа Алек си Стој ко
ви ћу из Бео гра да. 

Жири Фотокино и Видео
саве за Вој во ди не похва лио 
је поје ди не радо ве у обе кон
ку рен ци је. Похва ле за фото

гра фи ју заслу жи ли су: Ради
вој Мач ко вић из Аустра ли је, 
Сен ка Пау но вић из Босне и 
Хер це го ви не, Пио тр Лозо вик 
из Пољ ске, Петар Зам бо из 
Сом бо ра и Ненад Стан ко вић 
из Вито шев ца. За колек ци ју 
фото гра фи ја похва ле су доби

ле Мар га ри та Тол ма че ва из 
Руси је, Нико ли на Кова че вић 
из Црне Горе, Тањи ца Перо
вић из Пиро та, Сла ђа на Пан
те лић и Сне жа на Лерх обе из 
Новог Сада.

Награ да „Сава Дра гој ло
вић“  за нај бо љу фото гра

фи ју дома ћег ауто ра, а коју 
бира жири орга ни за то ра, биће 
доде ље на Мило шу Кара кли ћу 
из Севој на.

На ово го ди шњи кон курс сти
гао је рекор дан број радо ва, 
511 фото гра фи ја од 114 ауто
ра из  Руси је, Пољ ске, Аустра
ли је, Север не Маке до ни је, 
Бугар ске, Црне Горе, Босне и 
Хер це го ви не, Немач ке, Ита ли
је, Руму ни је и 31 места Срби
је. Жири, који су чини ли Душан 
Жив кић и Сини ша Буб ње вић, 
при хва тио је 286 фото гра фи ја.

Све ча но отва ра ње 15. Међу
на род не изло жбе фото гра фи ја 
„Пра во сла вље на интер не ту“, 
на којем ће бити доде ље на 
при зна ња награ ђе ним и похва
ље ним ауто ри ма, пла ни ра се 
за субо ту, 14. новем бра 2020. 
годи не у холу Дома кул ту ре у 
Бео чи ну у 19.00 часо ва.

Друштво„Беофото“
Беочин
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СекулаПетровић

СедницаОпштинскогвећа

Прванаградаза2020СретенПантелић,Ваљево
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Саразвојнимистратешкимплановима, (просторниплани генерални
урбанистички план) Град трасира свој развој у будућности, а урбани
стичкимплановимаипројектимарешавајусеиусклађујупостојећеста
ње на терену и потребе ижељене самооснивача и инвеститора, већ
свихграђана,кажеМирјанаВашут

Сва ке годи не, 8. новем бра, обе
ле жа ва се Свет ски дан урба ни
зма.  То је дан који је посве ћен 

свим урба ни сти ма, архи тек та ма и 
уче сни ци ма у реа ли за ци ји урба ни
стич ких пла но ва. Коли ка је важност 
овог дана гово ри чиње ни ца да се обе
ле жа ва широм све та. 

Мир ја на Вашут, дирек тор ка Јав ног 
пред у зе ћа за посло ве урба ни зма 
„Урба ни зма“ Срем ска Митро ви ца тим 
пово дом каже да су пред урба ни сти
ма су увек вели ки зада ци.

– Ско ро пола века митро вач ки урба
ни сти, као струч на орга ни за ци ја, уче
ству је у бур ним про це си ма урба ни за
ци је Гра да. Урба ни сти се стал но 
сусре ћу са про шло шћу и сада шњо
шћу, а мисле на будућ ност. У орга ни
за ци ји Удру же ња урба ни ста Срби је, 
сва ког 8. новем бра, на Свет ски дан 
урба ни зма, одр жа ва се Међу на род ни 
салон урба ни зма. Град Срем ска 
Митро ви ца и митро вач ки урба ни сти су 
били дома ћи ни 25. Међу на род ног 
Сало на урба ни зма. На прет ход ним 
Сало ни ма у про те кле 4 годи не митро
вач ки урба ни сти узе ли сво је уче шће и 
доби ли низ при зна ња за сво је радо ве.

Ове годи не дома ћин је Град Кра гу
је вац и њего ви урба ни сти. Како је вео
ма сло же на ситу а ци ја око усло ва оку
пља ња услед пан де ми је, Салон ће се 

одр жа ти онлајн, каже Мира јан Вашут.
Она дода је да у окви ру обе ле жа ва

ња Свет ског дана урба ни зма, у Јав
ном пред у зе ћу за посло ве урба ни зма 

Светскиданурбанизма
имитровачкиурбанисти

УСУСРЕТ8.НОВЕМБРУ,СВЕТСКОМДАНУУРБАНИЗМА

МирјанаВашут,директоркамитровачког„Урбанизма“
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„Урба ни зам“ Срем ска Митро ви ца 
бити пре зен то ван део план ске доку
мен та ци је која је сачи ње на у 2020. 
годи ни. Пла но ви детаљ не регу ла ци је 
и урба ни стич ки про јек ти изра ђе ни за 
потре бе осни ва ча или на зах тев инве
сти то ра.

– Од мно го број них актив но сти које 
је Град пове рио поме ну том нашем 
пред у зе ћу, зна чај но је напо ме ну ти 
сле де ће: сва план ска доку мен та се 
раде на прин ци пи ма кон ти ну ал ног 
пла ни ра ња са еле мен ти ма одр жи вог 
раз во ја. Са раз вој ним и стра те шким 
пла но ви ма, (про стор ни план и гене
рал ни урба ни стич ки план) Град тра
си ра свој раз вој у будућ но сти, а урба
ни стич ким пла но ви ма и про јек ти ма 
реша ва ју се и ускла ђу ју посто је ће 
ста ње на тере ну и потре бе и жеље не 
само осни ва ча и инве сти то ра већ 
свих гра ђа на. Изра ђен је вео ма 
важан План детаљ не регу ла ци је луч
ког под руч ја у Срем ској Митро ви ци, 
на зах тев РТЦ  „Лука Легет“. Реа ли за
ци ја план ских постав ки допри но си 
про гла ше њу луч ког под руч ја и орга
ни за ци је луке као зна чај ног мул ти мо
дал ног чво ри шта, зна чај ног не само 
за Град већ и за реги он и целу Репу
бли ку Срби ју, нагла ша ва Мир ја на 
Вашут.

Из сфе ре уна пре ђе ња вод ног сао
бра ћа ја и поти ца ја раз во ја тури зма у 
Гра ду у изра ди је и Урба ни стич ки про
је кат архи тек тон ске раз ра де за 

изград њу међу на род ног пут нич ког 
при ста ни шта у Гра ду  што је про је кат 
пре по знат од Вла де Срби је. 

– Ура ђен је и урба ни стич ки про је кат 
за потре бе изград ње моста у Срем
ској Рачи на реци Сави  који је од 
вели ке важно сти на тра си новог ауто
пу та који ће пове зи ва ти две држа ве. 
Ову доку мен та ци ју сачи ни ли су одго
вор ни урба ни ста, дипло ми ра ни инже
њер архи тек ту ре Нико ла Симић и 
сарад ник  Мили ца Хру стић, тако ђе 
дипло ми ра ни инже њер архи тек ту ре. 
Као подр шка рурал ном раз во ју изра
ђе на су два план ска доку мен та за 
зону ста но ва ња и посло ва ња у самом 
насе љу Ман ђе лос на зах тев при ват
ног инве сти то ра и План рад не зоне на 
поте су Бари це на самом ула ску у 
Ман ђе лос на зах тев осни ва ча. Ову 
доку мен та ци ју сачи ни ли су одго вор ни 
урба ни ста   Јеле на Савић Лац ко вић, 
дипло ми ра ни инже њер архи тек ту ре, 
сарад ник  Ива на Ђукић, мастер инже
њер пеј за жне архи тек ту ре Вла ди мир 
Стај чић, гра ђе вин ски тех ни чар, каже 
дирек тор ка Мир ја на Вашут.

Дода је да је изра ђен је и Нацрт 
Пла на дела стам бе ног насе ља „Але
ја“ који тре ба да допри не се завр шет ку 
више де це ниј ских поку ша ја уре ђе ња 
руб не зоне са наме ном  ста но ва ње и 
спо мен пар ка. 

– Пла ни ран је такав кон цепт да пре
ма пар ку буду изгра ђе ни поро дич ни 
стам бе ни објек ти који фаса да ма „гле

да ју“  ка пар ку, а руб не неу ре ђе не 
зеле не повр ши не са запу ште ним 
атмос фер ским кана лом буду уре ђе не 
јав не повр ши не. Уре ђе њем тих рубо
ва повр ши на пар ка се пове ћа ва за 
ско ро три хек та ра уре ђе них пар ков
ских повр ши на. Уре ђе ње дела посто
је ћег пар ка само је увод у наста вак 
посла око уре ђе ња укуп не повр ши не 
пар ка у пред сто је ћој годи ни. Ову 
доку мен та ци ју сачи ни ли су одго вор ни 
урба ни ста   Сања Вуче но вић, дипло
ми ра ни инже њер архи тек ту ре и 
сарад ни ци  Обрад Вуче но вић, дипло
ми ра ни инже њер сао бра ћа ја, Ива на 
Ђукић мастер инже њер пеј за жне 
архи тек ту ре и Биља на Миха и ло вић, 
гра ђе вин ски тех ни чар, рекла је Мир
ја на Вашут.

Ово Пред у зе ће изра ди ло је и низ 
доку ме на та на тери то ри ји општи не 
Пећин ци, у Футо гу, општи не Бео чин и 
дру гих. При ли ком изра де план ских 
доку мен та струч ни тим пред у зе ћа у 
све му пра ти тех нич ка слу жба, Вла ди
мир Петрењ, дипло ми ра ни прав ник, 
рачу но вод стве на слу жба Мила на 
Сте вић, дипло ми ра ни инже њер 
пољо при вре де за еко но ми ку, Оли ве
ра Про да но вић, сао бра ћај но  тран
спорт ни тех ни чар и Неда Вуји чић, 
послов ни секре тар.

Јав но пред у зе ће бро ји 14 стал но 
запо сле них и дво је на при вре ме ним и 
повре ме ним посло ви ма.

– Тежи мо да побољ ша мо струк ту ру 
запо сле них и у кадров ском и у гене
ра циј ском сми слу, одно сно, да под
мла ди мо струч ни тим. У наред ном 
пери о ду, основ ни циљ овог пред у зе ћа 
је кон ти ну и тет у раз во ју урба ни стич ке 
и про стор не делат но сти, про фе си о
на ли зам и  уна пре ђе ње соп стве ног 
ста ту са и достиг ну тог рено меа. Како 
се 8. новем бра обе ле жа ва Митров
дан, сла ва Гра да Срем ска Митро ви
ца, колек тив ЈП за посло ве урба ни
зма „Урба ни зам“  Срем ска Митро ви ца 
чести та сла ву свим нашим сугра ђа ни
ма, закљу чу је дирек тор ка Мир ја на 
Вашут.

Тежимодапобољшамоструктуру запослених
иукадровскомиугенерацијскомсмислу,одно
сно, да подмладимо стручни тим. У наредном
периоду,основнициљовогпредузећајеконти
нуитет у развоју урбанистичке и просторне
делатности, професионализам и  унапређење
сопственог статуса и достигнутог реномеа,
закључуједиректоркаМирјанаВашут

КолективЈПзапословеурбанизма„Урбанизам“СремскаМитровица
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НоварасветакрасицентарШимановаца
Цен тар Шима но ва ца 

одско ра је оба сјан новим сту
бо ви ма јав не расве те, који су 
поста вље ни након изво ђе ња 
радо ва на елек тро мре жи. По 
речи ма пред сед ни ка Саве та 
Месне зајед ни це Алек сан дра 
Ман ди ћа, девет нових сту бо
ва са по две сија ли це, додат
но су, не само осве тли ли цен
тар овог насе ља, него су га и 
улеп ша ли.

– Током изво ђе ња радо ва, 
ста ре бан де ре су мора ле да 
се укло не, тако да се након 
завр шет ка ука за ла потре ба 
за поста вља њем нових. 
Захва љу ју ћи Општи ни 
Пећин ци и Елек тро ди стри бу
ци ји, ста ре бан де ре су заме
ње не новим сту бо ви ма улич
не расве те, који су и естет ски 
мно го леп ши и функ ци о нал

ни ји, јер осве тља ва ју, како 
сам коло воз, тако и тро то ар, 
тако да сада има мо јед но 
сасвим ново лице нашег цен
тра. Са дру ге стра не, осве
тље ни су додат но и пешач ки 
пре ла зи што допри но си већој 
без бед но сти пеша ка, наро чи
то нај мла ђих – рекао је Ман
дић и наја вио да ће у наред
ном пери о ду у цен тру Шима
но ва ца бити поста вљен 
сема фор који ће без бед ност 
гра ђа на овог насе ља поди ћи 
на знат но виши ниво.

Он је ујед но и захва лио 
мешта ни ма Шима но ва ца на 
стр пље њу и раз у ме ва њу због 
дужи не тра ја ња радо ва на 
изме шта њу мре же, који су 
због вре мен ских усло ва тра
ја ли дуже него што је пред ви
ђе но. 

Новчаненаградезађаке
генерацијеивуковце
Општи на Пећин ци је ових дана 

уру чи ла нов ча не награ де уче
ни ци ма гене ра ци је и носи о ци

ма Вуко ве дипло ме све три основ не и 
сред ње тех нич ке шко ле за школ ску 
2019/2020. годи ну. Уче ни ци гене ра ци
је су награ ђе ни са по 30.000, а носи о
ци Вуко ве дипло ме са по 15.000 дина
ра.

Награ де су добит ни ци ма уру че не на 
кућ не адре се, а пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић уру чио је 
награ ду Тео до ри Ива но вић из Шима
но ва ца, уче ни ку гене ра ци је у шима но
вач кој Основ ној шко ли „Душан Јер ко
вић Уча“.

Он је том при ли ком изја вио да 
Општи на Пећин ци већ годи на ма 
награ ђу је нај у спе шни је уче ни ке.

– Циљ нам је, с јед не стра не, да 
деци пока же мо да се уло же ни рад 
испла ти, а с дру ге стра не да нај у спе
шни је уче ни ке истак не мо као пози ти
ван при мер и да сву оста лу децу под
стак не мо да уло же додат ни труд у 
сти ца ње зна ња, јер зна ње је пред ност 
у живо ту коју им нико ника да не може 
оду зе ти – изја вио је пред сед ник 
Ђокић.

Тео до ра Ива но вић је и врхун ска 
спор тист ки ња, која већ сада може да 
се похва ли успе шном кошар ка шком 
кари је ром у „Црве ној зве зди“ и у јуни
ор ској репре зен та ци ји Срби је, о чему 
све до че и број на одлич ја, међу који
ма су и пла ке те за нај бо љу спор тист
ки њу уче ни цу основ не шко ле Спорт
ског саве за „Раз вој спор то ва“, које је 
осва ја ла три годи не уза стоп но – 

2017, 2018. и 2019. годи не.
Како нам је рекла, за ускла ђи ва ње 

школ ских и спорт ских оба ве за, потреб
но је мно го рада и одри ца ња, а награ
да коју је доби ла од Општи не, пре 
све га јој зна чи као потвр да њеног 
доса да шњег рада.

– Ствар но ми је јако дра го да је неко 
при ме тио мој рад и да ме је неко запа
зио – каже Тео до ра. 

Ове годи не, пећи нач ка локал на 
само у пра ва награ ди ла је укуп но 20 

уче ни ка – пет ђака гене ра ци је и 15 
вуко ва ца. Поред ове мере, Општи на 
Пећин ци уче ни ке који пости жу нај бо
ље резул та те у уче њу и у школ ском 
спо р ту награ ђу је бес плат ним лето ва
њем, уче ни ке који пости жу запа же не 
успе хе на школ ским так ми че њи ма 
бес плат ном екс кур зи јом, а за све уче
ни ке који школ ску годи ну завр ше са 
одлич ним успе хом улаз на пећи нач ке 
базе не је бес пла тан током целе купа
ли шне сезо не.
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Потврђенновислучајзаразе
Како је у сре ду, 28. окто бра, саоп

штио Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци, пре ма пода ци ма 
Заво да за јав но здра вље из Срем ске 
Митро ви це, потвр ђен је један нов слу
чај инфек ци је виру сом корона на тери
то ри ји пећи нач ке општи не.

Пред сед ник Општи не Пећин ци и 
коман дант пећи нач ког Шта ба за ван
ред не ситу а ци је Сини ша Ђокић рекао 
је тим пово дом да је епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја у општи ни још увек ста бил
на, али да се, с обзи ром на погор ша
ње ситу а ци је у целој земљи, и у пећи
нач кој општи ни може оче ки ва ти пове

ћа ње бро ја зара же них у наред ном 
пери о ду.

– Због тога сви мора мо да дамо све 
од себе да ризи ке од пре но ше ња зара
зе сма њи мо на мини мум. У овом тре
нут ку Штаб није доно сио нове мере, 
али ситу а ци ја се пра ти сва ко днев но и 
уко ли ко посто је ће мере не дају жеље
не резул та те, биће мо при мо ра ни да их 
поо штри мо, јер нам је здра вље ста
нов ни штва на првом месту. Сва ко од 
нас може да допри не се тако што ће 
избе га ва ти оку пља ња која пред ста
вља ју нај ве ћи ризик за пре но ше ње 
инфек ци је – изја вио је Ђокић.

Он се посеб но освр нуо на сезо ну 
про сла ве крсних сла ва која уве ли ко 
почи ње и апе ло вао на гра ђа не да 
крсне сла ве обе ле жа ва ју у кру гу поро
ди це.

– Све сни смо коли ки је зна чај крсне 
сла ве код Срба, али мора мо да схва
ти мо да је здра вље нај пре че. Не сме
мо да дозво ли мо да због про сла ва 
угро жа ва мо и себе, и чла но ве поро ди
це, род би ну, кумо ве и при ја те ље... 
При ли ка за сла вље ће бити још мно го, 
али сада заи ста није тре ну так за такву 
врсту нео д го вор но сти – пору чио је 
Ђокић.

Нових12станова
заизбегличкепородице

У окви ру Реги о нал ног про гра ма 
стам бе ног збри ња ва ња у Репу
бли ци Срби ји, пот про је кат 9, у 

петак, 30. окто бра, у Општи ни Пећин
ци, одр жан је саста нак пово дом 
изград ње ста но ва за избе гла лица 
којем су при су ство ва ли пред став ни ци 
Једи ни це за упра вља ње про јек ти ма у 
јав ном сек то ру Бео град (ЈУП) и Коме
са ри ја та за избе гли це и мигра ци је 
Репу бли ке Срби је, заме ник пред сед
ни ка Општи не Пећин ци Зоран Вој кић и 
начел ни ца Општин ске упра ве Дра га на 
Крстић са сарад ни ци ма, као и пред
став ник ком па ни је која се бави изво ђе
њем радо ва.

Како нам је рекао заме ник Вој кић, 
тема састан ка је била изград ња нових 
12 стам бе них једи ни ца за избе гла 
лица из Босне и Хер це го ви не и Хрват
ске која има ју пре би ва ли ште на тери
то ри ји општи не Пећин ци.

– Општи на Пећин ци је доста ура ди
ла на реша ва њу стам бе ног пита ња 
избе глих и интер но расе ље них лица 
која живе на нашој тери то ри ји, што у 
вели кој мери допри но си инте гра ци ји 
избе глич ких поро ди ца у локал ну зајед
ни цу. У сарад њи са Коме са ри ја том за 
избе гли це и мигра ци је Репу бли ке 
Срби је већ је у току изград ња јед не 
стам бе не згра де са 15 стам бе них једи
ни ца у Шима нов ци ма, а нова стам бе
на згра да је још један корак ка пот пу
ном стам бе ном збри ња ва њу свих 
избе глич ких поро ди ца у општи ни 
Пећин ци. За оба про јек та Општи на 
Пећин ци је обез бе ди ла гра ђе вин ско 
земљи ште, при кључ ке на кому нал ну 
инфра струк ту ру – пар кин ге, при кљу
чак за гас, стру ју, воду и кана ли за ци ју, 
као и пар тер но уре ђе ње про сто ра око 
објек та – рекао је Вој кић.

Про је кат стам бе ног збри ња ва ња од 

изу зет не је важно сти, како за општи ну 
Пећин ци тако и за Репу бли ку Срби ју, а 
по речи ма Јеле не Томић, мена џе ра за 
одно се са јав но шћу Једи ни це за упра
вља ње про јек ти ма у јав ном сек то ру, 
сре ди ном новем бра рас пи су је се јав на 
набав ка за избор изво ђа ча радо ва на 
изград њи више по ро дич них стам бе них 
обје ка та у Шима нов ци ма.

– Дана шњи саста нак је инфор ма тив
ног карак те ра у вези изград ње 12 
стам бе них једи ни ца у окви ру Реги о
нал ног про гра ма стам бе ног збри ња ва
ња, а циљ Реги о нал ног про гра ма је у 
ства ри збри ња ва ње свих нај у гро же ни
јих избе глич ких поро ди ца са про сто ра 
бив ше Југо сла ви је – изја ви ла је Томић.

Поче так изград ње нових 12 ста но ва 
у Шима нов ци ма за избе глич ке поро ди
це са тери то ри је пећи нач ке општи не 
пла ни ра но је за про ле ће наред не 
годи не.

Медијскипројекат„ДоњимСремомодсредедосреде“суфинансираОпштинаПећинци
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Помоћза
СтефанаСуботића

Сте фан Субо тић из Беле ги ша, мла
дић стар 22 годи не, бори се про тив 
лим фо бла стич не леу ке ми је и потреб
но је да у наред них 30 дана саку пи 
130.000 евра како би остао жив. Да је 
тај новац могу ће саку пи ти, пока за ло 
се пре две годи не када је послат у 
Немач ку где су му изле че не две мута
ци је рака. Таман када је поми слио да 
је изле чен, поја ви ла се тре ћа мута ци ја 
која му иза зи ва ужа сне боло ве у кости
ма и пред ви ђа тра ги чан крај. 

Сада је опет у Немач кој, узи ма тера
пи ју која кошта 30.000 евра. За побе ду 
над боле шћу потреб на је још јед на 
тран сплан та ци ја кошта не сржи која 
кошта 130.000 евра и коју је потреб но 
ура ди ти почет ком децем бра јер у 
супрот ном, наде нема. 

Иако је јав ност пома ло заси ће на 
саку пља њем нов ца за боле сну децу и 
мла де, наша зајед ни ца је дока за ла да 
може саку пи ти та сред ства. Сва ко по 
мало, коли ко ко може. Нај јед но став ни
ји начин је да сва ко поша ље пору ку 
садр жа ја 360 на број 3030. 

У Сте фа но вој поро ди ци сазна је мо 
да су саку пи ли нешто пре ко 30 хиља
да евра и потреб но је бар још три пута 
толи ко. Пози ва мо све поје дин це, орга
ни за ци је, стран ке, удру же ња, спор ти
сте, да се додат но анга жу ју у саку пља
њу сред ста ва. Јед ном је већ успе ло, 

нема раз ло га да опет не успе. Дакле, 
поша љи те пору ку садр жа ја 360 на 
број 3030.  З.К.

Јесењасетваизван
оптималногрока

Опти мал ни агро тех нич ки рок за 
сетву пше ни це је од 5. до 25. окто бра, 
али мно ги пољо при вред ни ци у ста ро
па зо вач кој општи ни још нису завр ши
ли овај посао. Агро ном Вла ди мир 
Муже вић обја шња ва да би пше ни ца 
тре ба ло да се посе је у том року, јер 
уко ли ко се деси да почет ком, одно сно 
сре ди ном новем бра буду ниске тем пе
ра ту ре са сне жним покри ва чем, пше
ни ца ће бити у фази боко ре ња и 
самим тим, отпор на на ниске тем пе ра
ту ре. У послед ње две деце ни је, 
послед ња три месе ца у годи ни карак
те ри шу тем пе ра ту ре изнад про се ка и 
зато, иако је тео рет ски опти мал ни рок 
за јесе њу сетву про шао, посма тра ју ћи 
вре мен ске усло ве и кли мат ске про ме
не, још увек није касно за овај посао. 

Због честих и обил них пада ви на у 
послед њих месе ца дана, на поје ди ним 
пар це ла ма у ста ро па зо вач кој општи ни 
није било могу ће ура ди ти пред се тве ну 
при пре му. Добри пред у сло ви ове годи
не за пше ни цу, јечам и раж су соја и 
сун цо крет, јер оста вља ју мање биљ

них оста та ка. На про из вод ним пар це
ла ма „Дел та агра ра“, ове сезо не ће 
под ози мим стр ни на ма бити 833 хек та
ра. До сада је посе ја но све га око 40 
одсто пла ни ра них повр ши на, а слич но 
је и у инди ви ду ал ном сек то ру. Вла ге у 
сетве ном сло ју земљи шта има довољ
но, а сада би пого до вао пери од сун ча
ног вре ме на како би сеја ли це несме та
но могле ући у њиве и завр ши ти пла
ни ра ну јесе њу сетва.  З.К.

Коришћење
заштитнихмаски

Ноше ње маске је само јед на од мера 
у поку ша ју обу зда ва ња пан де ми је кови
да19, а посеб но је кори сна у спре ча ва
њу шире ња виру са.

– Маска је поста ла наше заштит но 
сред ство, међу тим, маска сама по себи 
може поста ти извор зара зе ако се не 
носи и не одр жа ва пра вил но, што зави
си од типа. Хирур шке маске имај 
заштит ну вред ност све га неко ли ко сати 
ако се непре кид но носе, од пет до 12 
сати, а плат не не тре ба после упо тре бе 
опра ти на тем пе ра ту ра ма од 60 до 90 
сте пе ни – обја снио је др Вла ди мир 
Доли нић, порт па рол ДЗ „Др Јован Јова
но вић Змај“ Ста ра Пазо ва.

Вео ма је важно да се маске не дира
ју, јер се доди ри ва њем прља вим рука
ма на њих лепе нечи сто ће, виру си и 
бак те ри је. Када маска има више сло је
ва и зашти та је већа. Упо тре бље ну 
маску за јед но крат ну упо тре бу тре ба 
ста ви ти у кесу и тако је баци ти у сме ће, 
а плат не ну је тако ђе потреб но одло жи
ти у посеб ну кесу пре него што је код 
куће дез ин фи ку је мо, пра њем на висо
ким тем пе ра ту ра ма и пегла њем. Без 
обзи ра на мате ри јал, увек тре ба има ти 
неко ли ко маски у резер ви.

 З.К.

Пројекат„Уфокусу:ПерспективеразвојаопштинеСтараПазова“суфинансираОпштинаСтараПазова

МаријаКатићосвојила
наградуНародногмузеја

Мари ја Катић, уче ни ца из Нове 
Пазо ве, осво ји ла је награ ду на лите
рар ном кон кур су за мла де који је орга
ни зо вао Народ ни музеј у Бео гра ду, а 
њена песма увр ште на је у збир ку 
музе ја. Мари ја је уче ни ца четвр тог 
раз ре да Гим на зи је „Бран ко Ради че
вић“ у Ста рој Пазо ви. Кон курс Народ
ног музе ја у Бео гра ду под нази вом 
„Про ше тај мојом ули цом“, имао је за 
циљ да деца поде ле лич не ста во ве и 
однос пре ма нази ву сво је ули це, и за 
њу је пред ста вљао још један у низу 
иза зо ва са који ма се сусре та ла током 
свог дуго го ди шњег писа ња песа ма.

– Поче ла сам да пишем песме у 
првом или дру гом раз ре ду основ не 
шко ле, са неких седам или осам годи
на. То су у почет ку биле неке крат ке 

песме са мање сми сла, више сам гле
да ла да се риму је. Како сам расла, те 
песме су поста ја ле зре ли је, има ле су 
више сми сла. Мислим да је пое зи ја 
била мно го цење ни ја рани је него 
данас, мада и данас има оних који уви
ђа ју мој тале нат и подр жа ва ју ме. То 
ми је нај ва жни је, да ме подр жа ва ју 
мени бит ни људи. Бит на ми је ова 
награ да, као што ми је битан сва ки 
кон курс на који ме раз ред на поша ље, 
а ова ми је нај бит ни ја, јер је нај ве ћа до 
сада – каже тален то ва на Мари ја.

Одзив на кон курс је био вели ки и 
упра во из тог раз ло га је Мари ја поно
сна на себе јер је међу десе ти на ма 
при ча из целе Срби је, баш њена обја
вље на и награ ђе на као нај бо ља. 

Д.Г.
МаријаКатић
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РеновирањеБиблиотекеуКрчедину
У току су радо ви на рено

ви ра њу објек та Народ не 
библи о те ке „Др Ђор ђе Нато
ше вић“ у Крче ди ну. Радо ви 
се спро во де након 40 годи на 
и како су иста кли над ле жни, 
обје кат ће доби ти пот пу но 
нов изглед. У току су радо ви 
на уре ђе њу фаса де и заме ни 
цело куп не сто ла ри је. Вред
ност радо ва је 665 хиља да 
дина ра. Рок за завр ше так је 
прва поло ви на новем бра, а 
сред ства су обез бе ђе на из 
буџе та Општи не Инђи ја.

– Кон ти ну и ра но ула же мо у 
обра зо ва ње и кул ту ру, пету 
годи ну заре дом – рекао је 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак и додао да ће 
се та ула га ња наста ви ти, 
али да се зна ју при о ри те ти.

– У наред ном пери о ду 
ради ће мо и на рекон струк
ци ји и обо га ћи ва њу књи жног 
фон да и у оста лим објек ти
ма Народ не библи о те ке „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ у свим 
нашим сели ма – рекао је 
Гак.

Над ле жни су под се ти ли 
да се рекон струк ци ја Библи
о те ке у Крче ди ну изво ди под 
усло ви ма које је донео 
Завод за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре Срем ска Митро ви ца 
јер је поме ну ти обје кат кате
го ри сан као спо ме ник кул ту
ре од вели ког зна ча ја. 
Библи о те ка у Крче ди ну се 
нала зи у вој ногра ни чар
ском објек ту сагра ђе ном у 
дру гој поло ви ни XIX века. 

М.Ђ. РеконструкцијаБиблиотекеуКрчедину

Данослобођења
ИнђијеуПрвом
светскомрату

Општи на Инђи ја ће 8. новем бра, на 
Митров дан, све ча но обе ле жи ти 102 годи не 
од осло бо ђе ња у Првом свет ском рату. У 
сарад њи са Кул тур ним цен тром, Тури стич
ком орга ни за ци јом општи не Инђи ја и Удру
же њем „Кра ље ви на Срби ја“ при пре мљен је 
богат кул тур ни про грам који је почео већ у 
поне де љак, 2. новем бра. У малој сали Кул
тур ног цен тра отво ре на је изло жба „Оруж је 
наших побе да 1914–1918.“ ауто ра Бра ни
сла ва В. Стан ко ви ћа где посе ти о ци могу да 
погле да ју нао ру жа ње које је слав на срп ска 
вој ска кори сти ла у бор би про тив осва ја ча. 
Изло жба ће тра ја ти све до 15. новем бра. 
Исти аутор одр жа ће у субо ту, 7. новем бра, 
про мо ци ју сво је књи ге под нази вом „Срп ска 
вој ска – оруж је наших побе да 1914–1918.“ у 
Народ ној библи о те ци „Др Ђор ђе Нато ше
вић“ у Инђи ји. 

8. новем бра, на дан осло бо ђе ња Инђи је, у 
Кул тур ном цен тру биће оди гра на моно дра
ма „Милун ка“ срп ске глу ми це Весне Стан ко
вић са почет ком у 17 часо ва. Пре тога, у 15 
часо ва, биће отво ре на изло жба фото гра фи
ја „Вели ки рат у боји“ ауто ра Зора на Бојо ви
ћа која ће том при ли ком бити поста вље на 
на пла тоу код спо ме ни ка Милун ки Савић, а 
која ће касни је бити пре се ље на испред Кул
тур ног цен тра. Деле га ци је Општи не Инђи ја, 
Вој ске Срби је, Удру же ња „Кра ље ви на Срби
ја“, СУБ НОРа и оста лих патри от ских орга
ни за ци ја поло жи ће вен це на спо ме ник срп
ској херо и ни Милун ки Савић и кра љу Петру 
I Кара ђор ђе ви ћу у Пар ку кра љи це Мари је.

Инђи ја је на Митров дан 1918. годи не 
осло бо ђе на ула ском срп ске кра љев ске вој
ске на чијем челу је био поруч ник Јули је 
Вапа. М.Ђ.

Отворенадруга
Ковидамбуланта

С обзи ром на то да се у току 
ове неде ље погор ша ла епи
де ми о ло шка ситу а ци ја и на 

тери то ри ји општи не Инђи ја, руко
вод ство Дома здра вља доне ло је 
одлу ку да се отво ри још јед на 
Ковид амбу лан та у окви ру те уста
но ве. Како су обја сни ли на састан ку 
Систе ма 48 одр жа ном у петак, 30. 
окто бра, та потре ба јави ла се услед 
пове ћа ног оби ма пре гле да на днев
ном нивоу.

– Зна чај но се пове ћао број паци
је на та који дола зе у Ковид амбу
лан ту. У послед њих месец дана 
било је око два де се так паци је на та 
на днев ном нивоу. Међу тим, у току 
ове неде ље смо има ли и до 50 
паци је на та днев но. Из тог раз ло га, 

доне ли смо одлу ку да отво ри мо још 
јед ну Ковид амбу лан ту, која се 
нала зи у окви ру истог објек та, али 
ће сада паци јен ти ма на рас по ла га
њу бити два док то ра у исто вре ме 
– обја шња ва др Јово Кома зец, 
дирек тор Дома здра вља у Инђи ји.

Ковид амбу лан та инђиј ског Дома 
здра вља ради сва ког дана од 8 до 
15 часо ва. Раде се серо ло шки 
тесто ви, дијаг но сти ка и ренд ген 
пре гле ди. Над ле жни кажу  да паци
јен ти са тежим симп то ми ма пови
ше не тем пе ра ту ре и кашља тре ба 
да се јаве у Ковид амбу лан ту ради 
пре гле да, док паци јен ти са лак шим 
симп то ми ма тре ба да оста ну у 
само и зо ла ци ји.

М.Ђ.

Медијскипројекат„ОпштинаИнђија–Одсредедосреде“сесуфинансираизбуџетаОпштинеИнђија.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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СРПСКАНАПРЕДНАСТРАНКА

Обележенастраначкаслава
СремскаМитровица

Град ски одбор Срп ске напред не 
стран ке обе ле жио је 27. окто бра сво
ју стра нач ку сла ву Све ту Пет ку. Ове 
годи не је гости ју и зва ни ца било мање, 
јер су испо што ва не све мере пре вен
ци је про тив шире ња епи де ми је коро
навиру са. Глав ни део обе ле жа ва ња 
сла ве је било осве шта ва ње и сече ње 
слав ског кола ча, ком су при су ство
ва ли су мини стар пољо при вре де у 
Вла ди Срби је Бра ни слав Неди мо вић, 
народ ни посла ник и члан ГО СНСа 
Томи слав Јан ко вић, гра до на чел ни
ца Све тла на Мило ва но вић, помоћник 
градоначелнице Богдан Кузмић, секре
тар ГО СНСа Дми тар Ста ни шић и 
члан ГО СНСа Радо слав Јевре мо вић. 

Томи слав Јан ко вић је чести тао је 
стра нач ку сла ву и поже лео све нај бо ље 

чла но ви ма Срп ске напред не стран ке, а 
тако ђе је, том при ли ком чести тао крсну 
сла ву свим вер ни ци ма који про сла вља
ју Све ту Пет ку.

– На скро ман, али пре све га досто јан
ствен начин обе ле жа ва мо нашу сла ву, 
Све ту Пет ку, пра зник Пре по доб не мати 
Пара ске ве. Од самог осни ва ња, Срп ска 
напред на стран ка је доби ла бла го слов 
да овај пра зник доби је као сво ју стра
нач ку сла ву и сво ју заштит ни цу. У ситу
а ци ји када смо сви као и земља и као 
реги он, и цео свет пого ђе ни пан де ми јом 
коор навиру са, пошту је мо све основ не 
пре по ру ке Кри зног шта ба оку пља мо 
се у мањем бро ју, али и данас шаље
мо јед ну сна жну пору ку да мора мо да 
буде мо једин стве ни и да води мо рачу
на, пре све га о себи и свом здра вљу и 
здра вљу наших нај бли жих. Пре по доб
на мати Пара ске ва је била заштит ни ца 

жена, сиро ма шних, глад них, свих оних 
који ма је помоћ била потреб на. Срп ска 
напред на стран ка од свог осни ва ња, 
кроз свој рад и сво је поли тич ко дело
ва ње сле ди пут и живот но дело Пре по
доб не мати Пара ске ве и сви чла но ви 
СНСа се тру де да у свом раду и пона
ша њу дају допри нос за бољи и ква ли
тет ни ји живот свих гра ђа на Репу бли ке 
Срби је. Овом при ли ком, хтео бих да 
замо лим све гра ђа не, с обзи ром на то 
пред сто ји сезо на сла ва, да воде рачу на 
о свом здра вљу и да се, про сла вља ју ћи 
у сво јим поро ди ца ма, при др жа ва ју свих 
оних мера које Кри зни штаб пре по ру чу
је, рекао је Јан ко вић.

Рума
Рум ски напред ња ци су сла ву сво је 

стран ке, Све ту Пет ку, обе ле жи ли 27. 

СремскаМитровица

Беочин Ириг
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окто бра, сход но ситу а ци ји у вези са 
епи де ми јом коро на ви ру са, скром ни је 
и са мањим бро јем људи, у Хра му 
Све тог архан ге ла Гаври ла у Буђа нов
ци ма. То је и у скла ду са одлу ком да 
се сла ва сва ке годи не обе ле жи у дру
гом хра му и у дру гом селу рум ске 
општи не.

– Пре се кли смо слав ски колач и 
при су ство ва ли литур ги ји у скла ду са 
пре по ру ка ма репу блич ког Кри зног 
шта ба. Дакле, у скла ду са епи де ми о
ло шком ситу а ци јом у чита вој земљи, 
без гужве, без вели ког бро ја људи. 
Ми смо замо ли ли и наше чла но ве и 
све који су желе ли да при су ству ју 
обе ле жа ва њу сла ве, да ове годи не то 
буде мало скром ни је, да литур ги ји 
при су ству ју само нај ви ши функ ци о
не ри стран ке – рекао је пот пред сед
ник ОО СНСа Рума Сла ђан Ман чић.

Сла ђан Ман чић је том при ли ком, 
свим чла но ви ма Срп ске напред не 
стран ке чести тао сла ву, али тако ђе и 
свим гра ђа ни ма који Све ту Пет ку 
сла ве као сво ју поро дич ну, крсну сла
ву.

Беочин
У про сто ри ја ма Општин ског одбо

ра Срп ске напред не стран ке у Бео
чи ну, 27. окто бра обе ле же на је сла ва 
Све та Пет ка. Ово го ди шње обе ле жа
ва ње стра нач ке крсне сла ве, про те
кло је уз пошто ва ње епи де ми о ло шких 
мера про тив шире ња виру сакоро на. 
Дома ћи ни сла ве били су коор ди на тор 
општин ског одбо ра Зоран Ада мо вић 
са пове ре ни ци ма Општин ског одбо ра 
Бео чин  Михај лом Божи ћем и Вла ди
ми ром Михи ћем, а кум сла ве био је 
Милан Стје па но вић, при вред ник из 
Бео чи на.

Ириг
У ири шкој општи ни чла но ви Срп ске 

напред не стран ке су обе ле жи ли Све ту 
Пет ку, сла ву стран ке, у скла ду са акту
ел ном епи де ми о ло шком ситу а ци јом. 
Мањи број стра нач ких функ ци о не ра, 
међу који ма су били пове ре ник 
Општин ског одбо ра за Ириг Тихо мир 
Сто ја ко вић и пове ре ник Месног одбо
ра за Врд ник Мио драг Бебић, при су
ство вао је обре ду сече ња слав ског 

кола ча и литур ги ји у цркви Сре те ње 
господ ње у Кру ше дол Селу. 

СтараПазова
Све ча ним чином сече ња слав ског 

кола ча, који је оба вио ста ро па зо вач ки 
све ште ник Срђан Ђур ђе вић, ОО 
СНСа обе ле жио је крсну сла ву, Све ту 
Пет ку, 27. окто бра у про сто ри ја ма 
стран ке.

Секре тар ОО СНСа Милан Беа ра 
поздра вио је при сут не у сво је лич но 
име али и у име пред сед ни ка ОО 
СНСа Ђор ђа Ради но ви ћа, који је био 
спре чен да при су ству је обе ле жа ва њу 
сла ве.

Слав ком обре ду, који је орга ни зо ван 
у скла ду са свим про пи са ним мера ма 
пре вен ци је про тив коро на ви ру са, при
су ство ва ли су чла но ви ОО и акти ви сти 
СНСа, као и Маја Грбић, посла ни ца у 
Народ ној скуп шти ни Срби је, и Горан 
Савић, дирек тор Раз вој ног фон да Вој
во ди не.

Дома ћин сла ве, Дми тар Шко рић из 
Нових Бано ва ца, кум ство је пре дао 
новом дома ћи ну Воји Рада но ви ћу из 
Нове Пазо ве.

Рума

СтараПазова
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МИРОЉУБВУЈИЧИЋВУЈА

Оваквогсликарствавишенема
Почеосамдацртамодсвојеосме године, упочеткуми јебиобитан

процесрада,аштаћепослебитинијемибилотоликоважно, аданас
саможелимдабудемсликарсветлости

Сли кар нествар них пре де ла све тло
сти Миро љуб Вуји чић Вуја запо чео 
је сво је ства ра ла штво лико ви ма 

достој ним Дан те о вог „Пакла“ или „нове 
фигу ра ци је“ чуве ног сли ка ра Френ си са 
Беко на. Сли кар изра же ног пола ри те та 
на рела ци ји све тлост –тама, бла жен
ствоужас одлу чио се за све тлост, која је 
пре пла ви ла њего ве радо ве вели ких 
димен зи ја, про зрач не тек сту ре сли ка не 
на неин прег ни ра ним и неу ра мље ним 
плат ни ма. Запо чео је од агре сив ног 
црте жа на кар то ну, а завр шио у лелу ја
вим, „радо сним“ сим фо ни ја ма неба, ван 
вре ме на и про сто ра. Неће мо погре ши ти, 
ако коре не тог пре о бра жа ја буде мо тра
жи ли у сред њо ве ков ном сли кар ству срп
ских црка ва и мана сти ра, од Сту де ни це, 
пре ко Сопо ћа на до Хилан да ра. При па да 
оним умет ни ци ма који су пока за ли да 
може и дру га чи је, а оду век му је нај ва
жни је било да буде и оста не свој. Као све 
у Вуји ном живо ту, тако је и овај интер вју 
текао неком сво јом логи ком, није се сво
дио на одго во ре на уна пред при пре мље
на пита ња, већ  на умет ни ко вој потре би 
да каже нешто што није до сада рече но, 
скре не пажњу на мање позна те чиње ни
це и испла ти дуг људи ма који су оста ви
ли траг у њего вом живо ту и ства ра њу. 

М НОВИНЕ: О Вашем сликарству
много тога је речено, али остала је,
велом тајне обавијена генеалогија
стварања, почеци и уметничко фор
мирање,накојесунесумњивовелики
утицај имали митровачки ликовни
педагози.

МИРОЉУБ ВУЈЧИЋ ВУЈА: Мислим 
да се о неким људи ма који су оста ви ли 
зна ча јан траг у ликов ном и педа го шком 
живо ту гра да мало зна, да су неза слу же
но оста ли зане ма ре ни. Један од њих је, 
сва ка ко сли кар Бра на Јолер, који је 
1936. годи не учио сли кар ство, код Јова
на Бје ли ћа у њего вој чуве ној бео град ској 
сли кар ској ради о ни ци, прет ход ни ци 
Ликов не ака де ми је, осно ва ној годи ну 
дана касни је. Можда је још важни ји 
његов допри нос у педа го шком сми слу, 
јер је био један од нај у спе шни јих ликов
них педа го га, о чему све до чи број уче ни
ка који су осва ја ли награ де на дома ћим, 
али и свет ским так ми че њи ма, посеб но 

бих иста као прву награ ду у Њу Дел хи ју. 
Био је изу зет но успе шан и у југо сло вен
ским раз ме ра ма и тај домен овог сли ка
ра митро вач ких пеј за жа остао је мање 
познат. Дру га лич ност која је оста ви ла 
пози ти ван ути сак на мене у том нај ра ни
јем пери о ду био је ликов ни педа гог Мио
драг Ђокић, боем ски тип, неже ња и 
лепо тан, чији је брат био сли кар у Пари
зу. Пре да вао је ликов но у ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“, која је, тих шезде се тих годи
на била расад ник ликов них умет ни ка и 
архи те ка та. Поме нуо бих  и Ште фи цу 
Радо ва нов, која је и ликов ни ства ра лац и 
добар педа гог, доби ла је више награ да 
за свој рад, а изме ђу оста лих и прву 
награ ду у обла сти сли кар ства ликов них 

педа го га Вој во ди не 1986. годи не. Иста
као бих и исто ри чар ку умет но сти  Еми цу 
Мило ше вић која је гра ди ла  теме ље 
бавље ња нау ком у сво јој стру ци.

Ваши наставници, без сумње пре
судносуутицалинаизборзанимања.

 Митро вач ки сли кар Бра на Јолер је 
оди грао зна чај ну уло гу у мојим ликов ним 
поче ци ма. Рано је запа зио мој тале нат 
мења ју ћи моју учи те љи цу током тре ћег и 
четвр тог раз ре да у Баји ће вој шко ли. 
Сво је импре си је о мојим црте жи ма пре
нео је роди те љи ма пре по ру чу ју ћи им да 
ме усме ре ка сли кар ству, као живот ној 
про фе си ји. Та иде ја није се нима ло 
допа ла мојим роди те љи ма, који су се 
тру ди ли на све начи не да ме одвра те од 
бавље ња сли кар ством.

Стицајем околности уписали сте
Ликовну академију у Загребу, а не у
Београду,гдестерођениикомепри
родногравитирате. 

 Није то било толи ко нео бич но у то 
вре ме, нај зад били смо јед на држа ва. 
Љуба Иван чић, Миљен ко Стан чић и 
Крсто Хеге ду шић су ме пре по зна ли као 

Ништа није гово ри ло да ћу поста ти сли кар. Фами ли ја са мај чи не стра не били су 
тргов ци из Дубров ни ка, а отац је био вој но лице, гар диј ски офи цир коњи це и по 
логи ци ства ри и ја сам тре ба ло да поста нем офи цир. Ипак, та димен зи ја мог поре
кла није про ра ди ла. Сви су ишли да игра ју фуд бал, а ја да цртам чич ке.

Свисуишлидаиграју
фудбал,ајадацртам
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доброг сли ка ра, пру жи ли су ми пове ре
ње, па у четвр тој годи ни ака де ми је почи
њем да радим као аси стент. Усле ди ла је 
изло жба дипло ма на та,  пут у Хај дел берг 
и пост ди плом ске сту ди је у мај стор ској 
ради о ни ци Крсте Хеге ду ши ћа, које су 
тра ја ле, чак десет семе ста ра. Није се 
лако дола зи ло у његов сту дио, мора ла 
су се има ти нека европ ска или свет ска 
при зна ња. Мали број сту де на та је могао 
испу ни ти те пред у сло ве. У Бео гра ду је 
посто ја ла слич на ради о ни ца коју је 
водио Петар Лубар да.

Ваш опус се грубо може поделити
надвефазе,тамносликарствозаме
нилајесимфонијасветлости?

 Након Ака де ми је усле ди ло је моје 
мрач но сли кар ство. Морао сам да изба
цим из себе после ди це рата, Коза ру, 
стре ља ња, смрт при ја те ља и тај пери од 
је тра јао десе так годи на. Још на Ака де
ми ји сам ура дио сли ку вели ког фор ма та, 
„Стре ља ње на митро вач ком гро бљу“, 
што је била алу зи ја на стре ља ња у Јасе
нов цу, а моји су стра да ли на том стра ти

шту. Имао сам вели ку изло жбу 1991. 
годи не у митро вач кој гале ри ји „Лазар 
Воза ре вић“ и за ту при ли ку сам насли
као нову сери ју сли ка, али и даље у том 
там ном тону. Било је то добро сли кар
ство, од кри ти ча ра оце ње но као изу зет
но, могло је доби ти и комер ци јал ну 
димен зи ју, ипак желео сам да будем 
све тли ји, радо сни ји и обич но тако и 
буде, кад знаш шта хоћеш то ти Бог и 
даје. 

Променилистерукопистокомдеве
десетих и од тада до данас сликате
монументалне композиције инспири
санемистичним светом хришћанског
истока.

 Про ме ни сти ла прет хо ди ла је про ме
на у мом духов ном живо ту. Крстио сам се 
као одра стао човек, 1993. годи не и све у 
мени се сми ри ло. Био је то нови поче так, 
а пре о крет који је усле дио тра је сада, 
већ два де сет пет годи на. Почео сам да 
цртам од сво је осме годи не, у почет ку ми 
је био битан про цес рада, а шта ће после 
бити није ми било толи ко важно,  а данас 
само желим да будем сли кар све тло сти.

У свом сликарству успели сте да
прожметемодерандухсавишевеков
ним искуствима византијске уметно
сти,каошто јепревишеоддвавека
ХристифорЖефаровићуспешноспо
јиоВизантијуибарокуманастирској
црквиуБођанима.

 Ова квог сли кар ства више нема. Сва
ко вре ме оста вља свој траг, а ја сам се 
само тру дио да поно во кре и рам, про жи
вим и пре не сем оно што је аутох то но. 

МаријаВукајловић

 Поздра вљам све што је ура ђе но. 
Дра го ми је да ти вели ки радо ви на 
укра ша ва њу хра ма Све тог Саве  напре
ду ју, јер бојим се да не би било толи ко 
ура ђе но да смо се осла ња ли само на 
вла сти те сна ге. Мање је бит но да ли су 
тај импо зант ни моза ич ки ком плекс 
ради ли наши или руски умет ни ци, пре 
бих се освр нуо на  избор ком по зи ци је у 
цен трал ној купо ли, која је мога ла бити, 

на при мер  Хилан дар ски Христ, или 
нешто из наше бога те ликов не тра ди ци
је, која је била у самом врху визан тиј ске 
умет но сти сво га доба. Хилан дар ска 
ико на Хри ста из 13. века је јед на од нај
леп ших пред ста ва Хри ста на све ту и 
пре ма мојим сазна њи ма нај че шће 
репро ду ко ва на ико на Госпо да. Има мо 
бога ту тра ди ци ју само тре ба на њу да 
се осло ни мо.

 Сво јим начи ном рада намет нуо сам 
се на Ака де ми ји и већ на тре ћој годи ни, 
по пре по ру ци мог про фе со ра Миљен ка 
Стан чи ћа одла зим у Париз на уса вр ша
ва ње. Дадо Ђурић у чију мај стор ску 
ради о ни цу сам доспео  у то вре ме био 
је, већ рено ми ра ни сли кар, који је био 
међу првих педе сет сли ка ра све та и све 
гале ри је су има ле њего ве сли ке. Имао 
сам при ли ке да радим и са Вла дом 

Велич ко ви ћем, који је, тако ђе имао мај
стор ску ради о ни цу у Пари зу. Можда ми 
је то иску ство помо гло да схва тим цену 
сла ве и коли ко колек ци о на ри дик ти ра ју 
тржи ште, а сли ка ри да би га задо во љи
ли при ла го ђа ва ју свој рад и губе себе. 
Могао сам да поста нем изу зет но комер
ци ја лан сли кар и данас бих сигур но био 
вео ма богат човек, али сам оду стао од 
тога, јер сам желео да оста нем свој.

ОХрамуСветогСаве

Нисамжелеодамидруги
говорештадасликам
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УДРУЖЕЊЕ„СИРМИУМЗЛАТНОРУНО“

Радионицепустовањавуне
занезапосленежене

Етномре жа је уз подр шку Амба
са да Кана де, САДа и Изра е ла, 
и у сарад њи са Наци о нал ном 

слу жбом за запо шља ва ње, локал ном 
само у пра вом Гра да Срем ска Митро
ви ца и удру же њем „Злат но руно Сир
ми у ма“, орга ни зо ва ла дру гу по реду 
ради о ни цу пусто ва ња. Радионицe су 
поче ле 27. окто бра и таја ће наред не 
чети ри неде ље, и наме ње на је неза
по сле ни жена ма, које желе да се баве 
изра дом руко тво ри на засно ва них на 
кул тур ном насле ђу Срби је, са циљем 
очу ва ња тра ди ци је и кул ту ре. Гру пу 

чине седам жена, на челу са еду ка то
ром Олги цом Савић, чла ни цом удру
же ња „Злат но руно Сир ми у ма“, која је 
пре две годи не завр ши ла обу ку пусто
ва ња, успе шно се бави овим послом 
и члан је Етно мре же. Све пола зни це 
које успе шно завр ше ради о ни цу пусто
ва ња, доби ће сер ти фи кат Етно мре
же за нај бо љи завр шни рад и опре му 
за пусто ва ње. Сер ти фи ка ти ће бити 
доде ље ни кра јем годи не, на завр шној 
све ча но сти у при су ству дипло мат ског 
кора. 

У дого во ру са град ским руко вод

ством у пла ну је изра да про из во да од 
пусто ва не вуне, за потре ба град ског 
суве ни ра и про то ко лар них покло на, 
са моти вом Соло мон ског чво ра, који 
је међу првим моти ви ма, про на ђе ним 
на моза и ци ма Цар ске пала те, па тако 
пред ста вља неки од заштит них зна ко
ва нашег гра да, одно сно Сир ми у ма.

Тако ђе, Удру же ње „Злат но руно Сир
ми у ма“ се захва љу је се на подр шци и 
одлич ној сарад њи,  Месној зајед ни ци 
„Сава“, која је усту пи ла сво је про сто
ри је за одр жа ва ње ради о ни це пусто
ва ња.

ЛИКОВНОСТВАРАЛАШТВО
АМАТЕРАСРЕМА
СедамМитровчанана
Покрајинскојсмотри

У петак, 23. окто бра, у Кући Вој но ви ћа 
у Инђи ји, отво ре на је Изло жба 21. смо тре 
ликов ног ства ра ла штва ама те ра Сре
ма. Изло жба је отво ре на уз пошто ва ње 
свих мера зашти те. Од 43 рада, која су 
кон ку ри са ла из целог Сре ма, селек тор
ска коми си ја, у саста ву: Сава Сте па нов, 
ликов ни кри ти чар, и Саво Мучи ба бић, 
пред сед ник Саве за умет нич ког ства ра ла
штва ама те ра Вој во ди не, за Покра јин ску 
смо тру, која ће се одр жа ти 15. новем бра, 
у Бач кој Палан ци ода бра ла је  14 радо ва, 
од којих је седам из Срем ске Митро ви
це и то су: Бор ко Голић, Вера Ђур ко вић, 
Вери ца Рољић Кова чић, Душко Сте фа
но вић, Лазар Кова чић, Милош Сви ли кос, 
Олга Перу но вић. 

Израдаградскихсувенира

„ГудачиСветогЂорђа“
уСтаројПазови

На свом првом насту пу у Ста рој 
Пазо ви, камер ни орке стар „Гуда чи 
Све тог Ђор ђа“ пред ста вио се, у 
неде љу уве че, про гра мом сло вен
ских ком по зи то ра. Изве ли су „Con
cer to in D“ Иго ра Стра вин ског, „Car
tun“ Зора на Ери ћа и „Сере на ду за 
гуда че“ Петра Или ча Чај ков ског под 
дири гент ском пали цом Дани е ла Гај
са из Немач ке. За дири ген та, јед ног 
од нај ре пре зен та тив ни јих орке ста ра 
у Срби ји, Гајс је поста вљен почет ком 
ове годи не, а након кон цер та у Пазо
ви, изра зио је вели ко задо вољ ство, 
како изве де ним про гра мом, тако и 
одлич ним при је мом код публи ке и 

аку сти ком у позо ри шној сали. 
„Гуда чи Све тог Ђор ђа“ осно ва ни су 

1992. годи не и до данас, више гене
ра ци ја нај е ми нент ни јих умет ни ка 
чини ле су овај камер ни ансамбл, 
који иза себе има пре ко 1.600 насту
па у земљи и у ино стран ству, као и 
мно го аудио и видео запи са. 

Кон церт је одр жан уз пошто ва ње 
свих мера пре вен ци је од коро на ви
ру са, а могао се пра ти ти и у директ
ном пре но су на РТВу Ста ра Пазо ва, 
као и на Феј сбук стра ни ци Цен тра за 
кул ту ру, који је на овај начин запо чео 
обе ле жа ва ње 60 годи на свог посто ја
ња и рада инсти ту ци је кул ту ре. З.К.
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ПРИВАТНИВРТИЋИ

Кадзакаже„бакасервис“

Како би себе и сво ју децу 
спа сли листа чека ња, 
роди те љи се све чешће 

одлу чу ју на упис мали ша на 
у при ват ни вртић. Про ве ри
ли смо, да ли такви објек ти 
функ ци о ни шу као редов ни и 
шта их раз ли ку је.

– Настао је као љубав и 
иде ја, а уз помоћ добрих 
људи постао јед на вели ка и 
лепа зајед ни ца. До сада смо 
има ли част да сара ђу је мо 
са пре ко 80 поро ди ца. Упис 
нових дру га ра се врши целе 
годи не, не само у сеп тем бру, 
уко ли ко има мо сло бод них 
места, каже Јасми на Ста
нић, вас пи тач у „Гне зду“. 

Про грам ска кон цеп ци ја 
врти ћа теме љи се на савре
ме ним науч ним и струч ним 
достиг ну ћи ма у обла сти 
пред школ ског вас пи та ња, а 
пола зи ште про гра ма је 
хума ни стич ки и холи стич ки 
при ступ дете ту. Деци је при
сту пач на пале та дидак тич
ких сред ста ва, од при род них 
мате ри ја ла, бла та, шљун ка, 
песка, па све до микро ско па, 
теле ско па, гло бу са, инсек та
ри ју ма.

– Једи но што нема мо 
јесте ТВ. Посеб ну пажњу 
усме ра ва мо на дво ри ште, 
нашу отво ре ну учи о ни цу у 
којој често орга ни зу је мо 
актив но сти и игре. Наши 
мали ша ни сва ко днев но про
во де вре ме напо љу без 
обзи ра на вре мен ске при ли
ке, нарав но аде кват но обу

че ни, дода је Јасми на Ста
нић. 

Пита ли смо и како про ти
че дан и поде ла посла у 
врти ћу. 

– Моја сфе ра је деч ји 
ликов ни израз, а вас пи та чи
це Маја и Моња има ју вели
ко иску ство у музи ци, пле су 
и глу ми, тако зајед но са 
децом чини мо један врло 

кре а ти ван и весео тим. 
Поред вас пи та ча, о раз во ју 
деце бри не педи ја тар. Оно 
на чега посеб но обра ћа мо 
пажњу јесте него ва ње кул ту
ре, па тако често има мо 
сарад њу са Шахов ским клу
бом, Рурал ним цен тром 
„Сова“, позо ри штем, библи о
те ком, еду ка тив ним теа тром 
из Субо ти це и мно гим дру ги

ма из локал не зајед ни це, 
обја шња ва Јасми на Ста нић. 

Вас пи та чи сма тра ју да би 
деца тре ба ло да има ју вре
ме на за сло бод ну игру, дру
штве не игре, сла га ли це или 
да им вас пи та чи ца чита неку 
књи гу ако то желе.

– Тако смо на при мер ове 
неде ље нау чи ли о дрве ћу, 
како се гаји, хра ни и раз мно
жа ва, који су дело ви дрве та 
и за чега нам све кори сти. 
Да може бити висо ко и 
ниско, вели ко и мало. Сли
ка ли смо на кори дрве та, а 
за крај смо заса ди ли јед но 
вели ко дрво испред врти ћа, 
речи су којим вас пи та чи ца 
Ста нић завр ша ва раз го вор. 

Вели ка потре ба за додат
ним сме шта јем деце у при
ват не објек те наста је јер се 
све већи број роди те ља 
запо шља ва, а нерет ко зака
же и „бака сер вис“, јер су и 
они у рад ном одно су или су 
спре че ни услед нару ше ног 
здра вља да бри ну о мали
ша ни ма. Недо ста так места 
за сву децу у редов ним 
врти ћи ма, усме ри роди те ље 
нај че шће у ова кве објек те, 
који про ла зе риго ро зне кон
тро ле како би могли да 
доби ју дозво лу за рад. Оно 
што се може учи ни ти као 
пре пре ка јесте виша цена 
борав ка дете та у при ват ном 
врти ћу, али с обзи ром да је 
таквих обје ка та све више, 
очи глед на је потре ба за 
њима.  А.Плавшић

ЈасминаСтанић
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(42)
ХУГОКЛАЈН

Пише:ДрСнежанаБулат

ЈугословенскиФројд

Хуго Клајн је рођен у 
Вуко ва ру, 30. сеп тем
бра 1894. годи не. 

Отац му се звао Саму и ло, а 
мај ка Софи ја Грин и била је 
поре клом из Сла во ни је. 
Основ ну шко лу и гим на зи ју, 
Хуго је окон чао у месту 
рође ња. Јед ном при ли ком 
је кази вао о непри јат но сти
ма које је дожи вља вао због 
свог јевреј ског поре кла: „Тек 
што сам пошао у први раз
ред гим на зи је, јед но јутро 
ме је саче као мла дић који је 
радио као шегрт код оца јед
ног мога школ ског дру га. Тај 
мла дић ме шче пао и бацио 
у блат ња ви снег у коме сам 
се, нарав но, сав морао 
иска ља ти... А, друг, који је 
ста јао по стра ни и све то 
гле дао, викао је: ’Ево ти, 
Чиву ти не, то си и заслу жио’. 
Био сам увре ђен, а крио сам 
то. Нико ме нисам ништа 
рекао, али је то оста ло у 
мени, негде дубо ко, и данас 
се сећам сва ког дета ља 
тога муч ног деч јег пони же
ња... Такви дожи вља ји нису 
били рет ки у живо ту Јевре
ја, бар у тим кра је ви ма где 
сам растао.“

Хуго Клајн је био лекар, 
вели кан наше кул ту ре, један 
од наших нај ве ћих и нај о ри
ги нал ни јих шек спи ро ло га, 

књи жев ник, позо ри шни кри
ти чар и реди тељ, пио нир 
пси хо а на ли зе у Срби ји, 
Фрој дов уче ник, аутор 
темељ них тео риј ских сту ди
ја из и о пси хо а на ли зи, те 
пре во ди лац Фрој да. Након 
дипло ми ра ња меди ци не у 
Бечу, Клајн је код Вик то ра 
Тау ска слу шао курс из пси
хо а на ли зе. Било је то њего
во прво познан ство са пси
хо а на ли зом, али не и љубав 
на први поглед. У почет ку је 
Клајн био резер ви сан пре ма 
Фрој до вом уче њу, да би му 
се касни је, како га је боље 
упо зна вао, све више допа
да ло, тако да је одлу чио да 
оде код твор ца пси хо а на ли
зе лич но и да код њега учи. 
Сиг мунд Фројд му је дао 
сво ју визит кар ту са пот пи
сом, што је тада била про пу
сни ца нео п ход на за оне који 
су желе ли да слу ша ју његов 
курс. На осно ву тих пре да
ва ња која је слу шао и Хуго 
Клајн, Фројд је напи сао свој 
Увод у пси хо а на ли зу. После 
завр шет ка Првог свет ског 
рата, Клајн се као лекар 
вра тио у Бео град, где је у то 
вре ме био један од првих 
југо сло вен ских пси хо а на ли
ти ча ра и једи ни који је био 
Фрој дов уче ник. Дола ском у 
Бео град, почео је његов 

пло дан пси хо а на ли тич ки 
рад, писао је о пси хо а на ли
зи, пре да вао о њој на Колар
че вом народ ном уни вер зи
те ту, а отпо чео је и прак тич
ни ана ли тич ки тера пе ут ски 
рад (Тре бје ша нин). Интен
зив но се бавио позо ри штем, 
био је стал ни реди
тељ у Народ ном позо ри
шту у Бео гра ду и пре да вао 
је режи ју на Ака де ми ји за 
позо ри ште, филм, радио и 
теле ви зи ју у Бео гра ду 
(сада шњи Факул тет драм
ских умет но сти) од 1949. 
годи не, све до пен зи је, а од 
1949. до 1952. пре да вао је и 
пси хо ло ги ју. За свој позо ри
шни рад, Хуго Клајн је добио 
мно го висо ких при зна ња. 

Како исти че Хугов син, 
ака де мик и истак ну ти лин
гви ста Иван Клај: „...он је на 
јед ној од онда шњих град
ских заба ва упо знао лепу 
девој ку Ста ну из позна те 
бео град ске трго вач ке поро
ди це Ђурић. Мој деда 
Михај ло Ђурић је био пред
сед ник Трго вач ке комо ре и 
пра тио га је глас часног и 

вред ног чове ка у бео град
ској чар ши ји. Хуго се оже
нио Ста ном и њихо ву апсо
лут ну поро дич ну сре ћу, 
упот пу ни ло је моје рође ње 
1937. годи не. Има ли смо 
кућу у дана шњој Ули ци 
Таде у ша Кошћу шка, и пот
пу но зади вљен гле дао сам 
трам ва је како се кла те 
поред Кале мег да на низ бео
град ску кал др му. Нису 
могли да ме одво је од про
зо ра јер сам чекао да трам
вај про ђе и ска као од сре ће 
када бих чуо тај елек трич ни 
звук. Поро дич на иди ла није 
дуго потра ја ла јер нам је рат 
сти гао буквал но испред 
куће.“

Јед на од нај ве ћих кри за у 
живо ту Хуга Клај на, био је 
пери од Дру гог свет ског рата. 
Наи ме, поче так рата Клајн 
је доче као раде ћи у при ват
ном сана то ри ју му „Др Фар
кић“. За вре ме немач ког 
бом бар до ва ња Бео гра да, 6. 
апри ла 1941. годи не, згра да 
сана то ри ју ма, као и хиља де 
дру гих, била je сру ше на. 
Тада се Клајн добро вољ но 

ХугоКлајн(Википедија)

ХугоКлајнјебиолекар,великан
нашекултуре,једаноднашихнај
већихинајоригиналнијихшекспи

ролога,књижевник,позоришни
критичариредитељ,пионирпси
хоанализеуСрбији,Фројдовуче
ник,аутортемељнихтеоријских
студијаизиопсихоанализи,те

преводилацФројда.Накондипло
мирањамедицинеуБечу,Клајнје
кодВиктораТаускаслушаокурсиз
психоанализе.Билојетоњегово
првопознанствосапсихоанали

зом,алинеиљубавнапрви
поглед
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при ја вио да у Вој ној бол ни
ци уче ству је у збри ња ва њу 
огром ног бро ја тешких 
рање ни ка. Међу тим, немач
ка власт је на Дор ћо лу фор
ми ра ла јевреј ску бол ни цу 
као облик гета, у коме су 
лека ри Јевре ји могли лечи
ти само јевреј ске паци јен те. 
Клајн је постао шеф нер вног 
оде ље ња. Нажа лост, уско ро 
је сви ма пало у очи како и из 
Бео гра да, али и из ове бол
ни це, почи њу да неста ју 
лека ри и паци јен ти. Гово ри
ло се да их одво де у лого ре 
и уби ја ју у гасним комо ра ма. 
Када се и Клај но вом коле ги 
др Мун ку изгу био траг, било 
је јасно да је нео п ход но 
скло ни ти се. У дого во ру са 
сво јом супру гом и дирек то
ром Вој не бол ни це др Јор
да ном Таси ћем, Клајн је 
одлу чио да и сам „неста не“, 
али у соп стве ној режи ји. 
Наи ме, узео је неко ли ко 
пилу ла „веро на ла“ и симу
ли рао поку шај само у би ства. 
Тада је сме штен у Вој ну 
бол ни цу као депре сив ни 
боле сник. Када је то поста
ло недо вољ но без бед но 
место за њега, пре ба чен је у 
душев ну бол ни цу на Губе
рев цу у којој је нека да био 
лекар. Ту му је у скри ва њу 
пома га ло осо бље, али и 
бив ши паци јен ти. Но, Нем
ци су и ту поче ли да тра га ју 
за Јевре ји ма, те се он сели 
у кућу сво га таста на Деди
њу, мења ју ћи лич ни опис. 
Бора вак у тој кући, која је из 
разу мљи вих раз ло га често 
пре тре са на, носио је вео ма 
висок ризик. Због тога се, 
про ме ње ног изгле да, са 
бра дом, брко ви ма и нао ча
ри ма, сели у кућу Рад ми ле 
Вишиц ки која је била при ја
те љи ца поро ди це њего ве 
супру ге. Ту, у Дрин чи ће вој 
ули ци број осам, у само и зо
ла ци ји, оста је до осло бо ђе
ња. Поред новог изгле да, 
доби ја и доку мен та са 
новим име ном – Урош Кла
јић. У при ба вља њу новог 
иден ти те та, у то неве ро ват
но опа сно вре ме, помо гли 
су му Душан и Олга Тимо ти
је вић. Тако маски ран, Клајн 
би гото во сва ке вече ри, без 
обзи ра на опа сност, изла зио 
у шет њу по квар ту око Бај
ло ни је ве пија це. Како и сам 
каже:  „Иако сам био пре ру
шен, поне ко ме је и познао. 
(...) Али, да је међу тим 
људи ма био неки анти се ми
та, да је неки отр чао да ме 
при ја ви, не бих остао у 
живо ту“. У исто вре ме, упр

кос огром ном ризи ку, испред 
њега, са сином Ива ном, 
кора ча ла би и њего ва супру
га Ста на. Чести пре тре си и 
испи ти ва ња офи ци ра Геста
поа о томе где јој се муж 
нала зи, завр ша ва ли су се 
тиме да је Ста на Ђурић 
 Клајн, пока зу ју ћи им писма 
од мужа, успе ва ла да их 
уве ри да је он у Ита ли ји. 
Њена увер љи вост мора ла 
је бити вели ка, јер нису тра
жи ли омо те, ковер те писа
ма, нису је про ве ра ва ли ни 
пра ти ли. Поне кад је директ
но из Геста поа, где су је 
испи ти ва ли, одла зи ла у 
Дрин чи ће ву ули цу да види 
мужа. Сама је гово ри ла да 
је то била луда хра брост. 
Осим због ова кве без ре зер
вне помо ћи супру ге, годи не 
суро вог зато че ни штва, Хуго 
Клајн је издр жао и захва љу
ју ћи томе што је сво ја зна ња 
из пси хо а на ли зе при ме нио 
на себи, сва ко днев но се 
под вр га ва ју ћи де таљ ној 
само а на ли зи. Напе то сти, 
стра ха и депре си је осло ба
ђао се запи су ју ћи сво је 
мисли, осе ћа ња, сло бод не 
асо ци ја ци је, пра те ћи пом но, 
у мери у којој је то могу ће, 
сво ју свест и под свест. Завр
ше так рата за Клај на је зна
чио крај пре ру ша ва ња, 
скри ва ња, само ва ња и 
самим тим донео му је 
огром но олак ша ње. Међу
тим, у исто вре ме, то је био 
и тре ну так бол ног сазна ња 
да му је цела поро ди ца, која 
је оста ла да живи у Вуко ва
ру, поби је на у уста шком 
лого ру Јасе но вац. Што је у 
Бео гра ду било могу ће при
кри ти и спа сти чак и од 
Геста поа, у уста шкој НДХ 
није има ло ника квих изгле
да на опста нак. После рат ни 
пери од, негде од педе се тих 
годи на, донео је овом изван
ред ном, тихом, чести том, 
тален то ва ном чове ку заслу
же ни лич ни мир и про фе си
о нал ни успон (Вра нић Игња
че вић). 

Хуго Клајн „југо сло вен ски 
Фројд“ (Клајн), „наш нај по у
зда ни ји и нај бо љи тумач 
Фрој до вог дела“ (Тре бје ша
нин), који је толи ко заду жио 
нашу пси хо а на ли зу да се 
њего во име „неће дуго отр ти 
ни из сећа ња људи, нити из 
кул тур не башти не овог 
наро да“ (Јеро тић), „нај са мо
свој ни ји и нај ком пе тент ни ји 
заго вор ник и кри ти чар пси
хо а на ли зе“ (Кова че вић), 
пре ми нуо је у Бео град, 2. 
децем бра 1981. годи не. 

ЕВРОПСКИДАНБОРБЕПРОТИВ
ТРГОВИНЕЉУДИМА

Предавањезађаке

Црве ни крст Пећин ци 
орга ни зо вао је у сре ду 
28. окто бра, у чита о ни ци 

пећи нач ке Народ не библи о
те ке пре да ва ње за уче ни ке 
пред став ни ке ђач ког пар ла
мен та сед мих и осмих раз ре
да ОШ у Пећин ци ма, пово дом 
обе ле жа ва ња Евр оп ског дана 
бор бе про тив трго ви не људи
ма.

Како нам је рекла Гор да на 
Коње вић, секре тар пећи нач
ког ЦК, пре да ва ње је одр жа ла 
волон тер ка др Боја на Јова но
вић, а уче ни ци ма је наро чи то 
ука за но на раз ли чи те начи не 
увла че ња жрта ва у ланац 
трго ви не људи ма и на мере 
опре за којих сва ки поје ди нац 
тре ба да се при др жа ва како 

би зашти тио себе и дру ге.
– У окви ру пре да ва ња 

посеб но је нагла ше но коли ко 
је важно инфор ми са ње и пре
вен ци ја у овој обла сти. Уче
ни ци су били заин те ре со ва ни 
за ризи ке у пона ша њу мла дих 
на дру штве ним мре жа ма што 
је вео ма акту ел но послед њих 
годи на – рекла је Коње вић и 
дода ла да актив но сти које 
Црве ни крст спро во ди има ју 
вели ки пре вен тив ни зна чај 
јер су усме ре не на децу и 
мла де као посеб но угро же не 
циљ не гру пе, као и да на овај 
начин Црве ни крст поку ша ва 
да ути че на поди за ње све сти 
о посто ја њу про бле ма и 
после ди ца ма које трго ви на 
људи ма има.

Слу жба за при вре ду и локал ни еко ном ски раз вој 
Општин ске упра ве општи не Ириг, сход но одред ба ма 
чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну 
(‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 и 36/09) обја вљу је

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОПОДНЕТОМЗАХТЕВУЗАОДЛУЧИВАЊЕ
ОПОТРЕБИПРОЦЕНЕУТИЦАЈАПРОЈЕКТА

НАЖИВОТНУСРЕДИНУ
Носи лац про јек та ‘’Vip mobi le’’ d.o.o, Бео град, ул. 

Mилутина Милан ко ви ћа  бр. 1ж, под нео је дана 
27.10.2020. годи не, зах тев за одлу чи ва ње о потре би 
про це не ути ца ја  РАДИО БАЗНЕ СТА НИ ЦЕ  НА ЛОКА
ЦИ ЈИ ‘’NS 257001 SM VRD NIK CEN TAR’’ на живот ну 
сре ди ну GSM900/UMTS2100/DCS1800/LTE800 мре же 
јав них мобил них теле ко му ни ка ци ја ‘’’’Vip mobi le’’ d.o.o, 
Бео град, чија се реа ли за ци ја пла ни ра на ката ста р ској 
пар це ли бр. 363/1 К.О. Врд ник, општи на Ириг.

Увид у доку мен та ци ју из зах те ва носи о ца про јек та 
могу ће је оба ви ти у пери о ду од 10 дана, од дана обја
вљи ва ња овог огла са, сва ког рад ног дана у вре ме ну од 
814 часо ва у про сто ри ја ма Слу жбе за при вре ду и 
локал ни еко ном ски раз вој  Општин ске упра ве општи не 
Ириг, Вој во де Пут ни ка бр.1, Ириг.

Заин те ре со ва на јав ност може доста ви ти сво је мишље
ње у писа ној фор ми  на адре су над ле жног орга на, Слу
жби за при вре ду и локал ни еко ном ски раз вој Општин ске 
упра ве општи не Ириг, за вре ме тра ја ња јав ног уви да.

Службазапривреду
илокалниекономскиразвој
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Одшкринута
врата

Црве на зве зда је про
шлог четврт ка оства
ри ла можда и нај ве ћи 

успех у нови јој клуп ској 
исто ри ји. Испра ши ли су 
Сло ван из Либе ре ца са 5:1, 
што је нај у бе дљи ви ја Зве
зди на побе да у груп ној фази 
неког европ ског так ми че ња. 
Оно што је посеб но бит но у 
овој побе ди, јесте чиње ни
ца да је клуб из Бео гра да 
оди грао подје на ко добро у 
оба полу вре ме на, да су 
самле ли про тив ни ка и да су 
могли да стр па ју још пет 
кома да несрет ним Чеси ма.

Конач но су Зве зди ни 
нави ја чи доби ли при ли ку да 
ужи ва ју у јед ној европ ској 
пред ста ви свог клу ба. Нека
ко су били навик ну ти да 
гле да ју муче ње, пат њу, 
јало ве напа де и бор бу да се 
сачу ва свој гол. Нарав но, 
при ча мо о Евро пи, која је у 
одно су на нашу лигу, дру ги 
уни вер зум.

Тре ба иста ћи да је еки па 
из Чешке као ство ре на за 
ова кав вид ижи вља ва ња. 
Шта рећи о еки пи која је у 
утак ми ци про тив Ген та има
ла про це нат тач них дода ва
ња од сра мот них 49 посто. 
И поред тога, успе ли су да 
побе де резул та том 1:0, што 
даје под стрек бео град ској 
еки пи да ће већ у четвр так 
на свом ста ди о ну убе ле жи
ти још три бода про тив неја
ких Бел ги ја на ца.

Сло ван је у Бео гра ду 
насту пио са стра те ги јом 
држ’ да наби јем. Бра ни ли су 
се и наби ја ли лоп ту као 
сума ну ти у нади да ће про
тив ник да погре ши па да 
учач ка ју нешто на квар ња
ка. Зве зда је одмах на 
почет ку меча дала гол и у 
ста р ту сру ши ла њихо ву кре
тен ску кон цеп ци ју.

На одмор се оти шло 
резул та том 2:1. Гол који су 
црве нобели при ми ли на 
кра ју полу вре ме на није их 
поре ме тио. Одмах на почет
ку дру гог су дали гол, и 
рекло би се, завр ши ли 
посао. Морам при зна ти да 
не пам тим када сам видео 
да неки наш тим у Евро пи 
води на полу вре ме ну, а 
онда поч не дру го са још јед

ним голом у мре жи про тив
ни ка. На кра ју, 5:1 за Зве зду 
и важна три бода пред 
наста вак так ми че ња и утак
ми цу са бел гиј ским Ген том.

У еки пи Црве не зве зде 
углав ном су сви били на 
виси ни задат ка. Еви дент но 
је да Катаи не може да игра 
сам, а када има подр шку 
какву је имао у четвр так, у 
виду Ива ни ћа и Бена, то 
конач но личи на пра ви фуд
бал. Тре ба иста ћи и добру 
пар ти ју Фал ћи не ли ја, који је 
сво јим кре та њем давао про
стор овој тро ји ци. Мили на 
за гле да ти.

Чини се да је Стан ко вић, 
који је меч посма трао из 
ложе због црве ног кар то на у 
Немач кој, конач но убо 
добит ну ком би на ци ју, а да 
ли је овај меч био само 
„изоловани инци дент“ у 

доса да шњој кари је ри нашег 
тре не ра, оста је да се види. 
Чиње ни ца је да Зве зда 
нема десног бека, а да леви 
бек, који игра врхун ски, има 
сна ге за јед но полу вре ме. 
Недо ста так који ће сва ка 
озбиљ ни ја еки па гле да ти да 
иско ри сти.

Зве зди сада пред сто ји 
меч са Ген том већ у четвр
так. Бел ги јан ци су ката стро
фал но поче ли сезо ну и не 
могу да се осо ле. Изгу би ли 
су од Хофен хај ма код куће 
са 4:1, и све сем побе де 
бео град ског клу ба било би 
вели ко изне на ђе ње. Зве зда 
би побе дом над Ген том већ 
сада одшкри ну ла вра та 
нока ут фазе, али ако смо 
нешто нау чи ли гле да ју ћи 
наше клу бо ве у Евро пи, то 
је да не сме мо пре ра но да 
се раду је мо.

СлованјеуБеоградунаступиоса
стратегијом држ’ да набијем. Бра
нили су се и набијали лопту као
суманути у нади да ће противник
дапогрешипадаучачкајунештона
кварњака.Звездајеодмахнапочет
кумечадалаголиустартусруши
лањиховукретенскуконцепцију
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Најавадобрихигараилиизолованиинцидент:ДејанСтанковић

АТЛЕТИКА

КросРТСа
Гра ду Заје ча ру је при

па ла част да се у њему 
одр жи послед ње так ми
че ње ово го ди шње атлет
ске сезо не у Срби ји на 
отво ре ном. У окви ру 
сери је Кро са РТСа одр
жа но је Првен ство Срби је 
у крос трча њу за све кате
го ри је. Тро је атле ти ча ра 
АК „Срем“ насту пи ло је 
на овом так ми че њу и сво 
тро је су осво ји ли меда ље 
и има ли запа жен наступ. 
Нај пре су на 6000м стар
то ва ли Мир ко Мау на за 
ста ри је јуни о ре и Јова
на Шуба тли ја за мла ђе 
сени ор ке. Мау на је водио 
вели ку бор бу са одлич
ним Алек сом Мила но ви
ћем из Ћупри је али је пре 
ула ска у послед њи круг 
напра вио про ме ну коју 
Мила но вић није могао 
да при хва ти, одво јио се 
и напра вио вели ку раз ли
ку. Ста зу од 6000м је пре
тр чао за 19:15 и пот пу но 
заслу же но осво јио злат ну 
меда љу. Шуба тли ја Јова
на је осво ји ла сре бр ну 
меда љу резул та том 25:38 
иза вео ма добре Ката
ри не Мило са вље вић из 
Црве не Зве зде. Јова на је 
трча ла на пла сман и без 
већих про бле ма сти гла 
до сре бра. У трци сени ор
ки на 8000м Алек сан дра 
Коста ди но вић је кру ни са
ла сво ју сјај ну сезо ну још 
јед ном меда љом, шестом 
по реду, са држав них 
првен ста ва. Алек сан дра 
је трку завр ши ла као дру
го пла си ра на иза леген
дар не Оли ве ре Јев тић 
из ужич ке „Мла до сти“, 
а испред упор не и увек 
незгод не Сла ђа не Ста
мен ко вић из „Црве не Зве
зде“ . Бојан Комле нић је 
изја вио да је вео ма задо
во љан оства ре ним резул
та ти ма јер су сви атле ти
ча ри дали свој мак си мум 
и јер су сви до самог кра ја 
пра ти ли упут ства, што је 
резул ти ра ло запа же ним 
насту пи ма на овом так
ми че њу. Нагла сио је да 
је ова нео бич на сезо на, 
ипак, успе шно при ве де на 
кра ју и да су атле ти ча ри 
„Сре ма“ пока за ли да могу 
бити успе шни и у оте жа
ним усло ви ма тре нин га и 
так ми че ња.

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO
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Будућ ност – ИМТ 2:1; Јаго ди
на – Гра фи чар 0:0; Желе зни чар 
– Рад нич ки СМ 0:1; Тра јал – 
Рад нич ки Пирот (су били оди
гра ли у поне де љак); Колу ба ра 
– Кабел (су били оди гра ли у 
поне де љак); Борац 1926 – 
Дина мо 0:1; Дубо чи ца – Сло га 
0:0; Лозни ца – Рад нич ки 1923 
3:1; Земун – ОФК Жар ко во 0:1.

Панчево: Динамо 1945 – 
Први Мај 1:1; Нови Сад: 
Младост – Слобода 6:1; 
Пећинци: Феникс 1995 – Слога 
3:1; Зрењанин: Раднички (З) – 
Дунав 5:0; Бечеј: Бечеј 1918 – 
Хајдук 1912 1:0; Сомбор: 
Раднички 1912 – ОФК Вршац 
2:0; Банатско Велико Село: 
Козара – Омладинац 1:2; 
Кањижа: Тиса – Борац 2:1; 
Стара Пазова: Јединство – 
Бачка 1901 2:0; Перлез: 
Војводина 1928 – Стари Град 
1:2.

01. Младост 15 11 2 2 39:10 35
02. Динамо 15 9 2 4 25:15 29
03. Борац 15 9 1 5 22:16 28
04. Тиса 15 8 3 4 31:19 27
05. Раднички 15 7 5 3 26:12 26
06. ОФК Вршац 15 7 5 3 19:11 26
07. Први Мај 15 6 7 2 18:11 25
08. Јединство 15 6 5 4 23:18 23
09. Омладинац 15 5 7 3 18:13 22
10. Радн. (З) 15 6 4 5 23:20 22
11. Стари Град 15 7 0 8 21:16 21
12. Бечеј 1918 15 6 2 7 25:27 20
13. Слога 15 5 4 6 17:20 19
14. Хајдук 1912 15 5 3 7 22:24 18
15. Бачка 1901 15 5 3 7 21:25 18
16. Феникс 15 5 3 7 16:25 18
17. Козара 15 4 3 8 18:34 15
18. Дунав 15 2 3 10 13:36 9
19. Војводина 15 1 4 10 8:28 7
20. Слобода 15 1 4 10 11:36 7

Јавор Матис – Рад нич ки Ниш 
1:0; Мла дост – Про ле тер 0:0; 
Напре дак – Спар так ЖК 1:1; 
Рад ник – Црве на Зве зда 1:4; 
Вој во ди на – ОФК Бач ка 3:1; 
Пар ти зан – Мачва 2:0; Инђи ја – 
Мета лац 0:1; Чука рич ки – Нови 
Пазар 4:0; Рад – Зла ти бор 0:2; 
Вождо вац – ТСЦ 2:0.

ПРВАЛИГАСРБИЈЕСУПЕРЛИГАСРБИЈЕ

СРПСКАЛИГАВОЈВОДИНА

Темерин: Слога (Т) – Слобода 
3:1; Нови Сад: Црвена Звезда 
– Цемент 1:1; Ердевик: Слога 
(Е) – Сремац 2:1; Нови Сад: 
Индекс – Подриње 0:2; 
Голубинци: Јадран – Подунавац 
2:2; Салаш Ноћајски: Будућност 
– Раднички 1:0; Дивош: Хајдук 
– РФК Н.С 1921 1:1; Шајкаш: 
Борац – Југовић 4:0; Руменка: 
Јединство – Младост 
(одложено).

01. Хајдук 13 10 1 2 33:12 31
02. Јединство 12 8 2 2 19:9 26
03. Слобода 13 8 2 3 20:13 26
04. Борац 13 7 3 3 21:11 24
05. РФК Н.С 13 6 5 2 23:15 23
06. Младост 12 7 1 4 25:17 22
07. Слога (Е) 13 8 0 5 19:13 21
08. Цемент 13 6 2 5 25:19 20
09. Индекс 13 5 4 4 24:17 19
10. Раднички 13 6 1 6 15:10 19
11. Сремац 13 5 3 5 16:19 18
12. Подунавац 13 3 4 6 15:22 13
13. Слога (Т) 13 3 4 6 8:14 13
14. Подриње 13 4 1 8 13:22 13
15. Ц. Звезда 13 2 5 6 17:20 11
16. Будућност 13 3 2 8 16:31 11
17. Југовић 13 1 3 9 9:32 6
18. Јадран 13 1 3 11 15:37 6

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГСРЕМСКАЛИГА

01. Раднички 13 10 2 1 27:13 32
02. Кабел 12 8 2 2 16:6 26
03. Графичар 13 6 4 3 17:14 22
04. Колубара 12 6 3 3 17:15 21
05. Лозница 13 5 5 3 15:13 20
06. ГФК Јагод. 13 5 5 3 10:10 20
07. Борац 1926 13 6 1 6 16:13 19
08. ОФК Жарк. 13 5 4 4 15:16 19
09. Будућност 13 5 3 5 16:14 18
10. Трајал 12 5 2 5 15:15 17
11. Дубочица 13 3 7 3 11:11 16
12. Железничар 13 4 3 6 16:17 15
13. Радн. (П) 12 4 3 5 12:17 15
14. ИМТ 13 3 4 6 15:16 13
15. Слога 13 3 3 7 10:20 12
16. Радн. (СМ) 13 3 2 8 11:13 11
17. Земун 13 3 2 8 8:15 11
18. Динамо 13 3 1 9 15:24 10

01. Ц. Звезда 13 11 2 0 39:5 35
02. Војводина 13 9 2 2 29:14 29
03. Партизан 13 8 2 3 28:11 26
04. Спартак 13 7 2 4 27:16 23
05. Вождовац 13 7 2 4 24:18 23
06. Пролетер 13 6 5 2 13:9 23
07. Чукарички 13 6 4 3 26:12 22
08. Раднички 13 6 3 4 14:14 21
09. Младост 13 6 3 4 14:16 21
10. Металац 13 5 5 3 16:20 20
11. ТСЦ 13 5 3 5 28:20 18
12. Ј. Матис 13 5 3 5 18:20 18
13. Инђија 13 5 0 8 10:20 15
14. Нови Пазар 13 4 3 6 14:26 15
15. Радник 13 4 2 7 18:22 14
16. Напредак 13 2 4 7 9:20 10
17. Рад 13 3 0 10 12:29 9
18. Златибор 13 2 3 8 9:26 9
19. ОФК Бачка 13 1 4 8 11:20 7
20. Мачва 13 1 2 10 6:27 5

Ердевик: Ердевик 2017 – 
Змај 1:1; Бикић До: ОФК Бикић 
– Фрушкогорац 1:1; 
Вишњићево: Обилић 1993 – 
Сремац (Б) 1:1; Чалма: Слога 
– Сремац (Ј) 3:1; Шашинци: 
Слобода – Граничар (К) 1:2; 
Сремска  Митровица : 
Трговачки – Фрушка Гора 0:2; 
Шид: Једнота – Зека Буљубаша 
1:2; Адашевци: Граничар (А) – 
Јединство 1:1.
01. Фрушкогор. 12 8 3 1 30:7 27
02. Обилић 12 7 4 1 30:15 25
03. Ф. Гора 12 7 3 2 28:9 24
04. Сремац (Б) 12 7 3 2 28:10 24
05. ОФК Бикић 12 6 6 0 23:5 24
06. Гранич. (К) 12 7 3 2 21:11 24
07. Јединство 12 7 2 3 20:11 23
08. Змај 12 4 4 4 19:15 16
09. Гранич. (А) 12 5 2 5 19:20 16
10. Зека Буљ. 12 5 1 6 19:22 16
11. Трговачки 12 3 3 6 11:15 12
12. Слобода 12 3 3 6 16:22 12
13. Слога 12 3 2 7 15:27 11
14. Ердевик 12 1 3 8 11:25 6
15. Једнота 12 1 0 11 9:54 3
16. Сремац (Ј) 12 0 2 10 8:39 2

МОЛСРЕМИСТОК
Чортановци: ЧСК – 

Фрушкогорац 5:0; Нови 
Карловци: Полет – Напредак 
2:0; Крушедол: Крушедол – 
ОФК Брестач 0:1; Платичево: 
Јединство (П) – Камени 2:0; 
Сремски Михаљевци: Срем – 
Сремац (Д) 1:1; Обреж: 
Граничар – Младост 5:1; Огар: 
Шумар – Дунав 2:1; Хртковци: 
Хртковци – Раднички 1:3.

01. Срем 12 9 2 1 31:12 29
02. Раднички 12 8 1 3 26:8 25
03. Граничар 12 7 3 2 31:16 24
04. Сремац (Д) 12 6 4 2 29:18 22
05. Напредак 12 6 4 2 24:14 22
06. Полет 12 7 1 4 26:24 22
07. Једин. (П) 12 6 2 4 18:15 20
08. Фрушкогор. 12 6 1 5 13:16 19
09. Младост 12 4 2 6 24:31 14
10. Шумар 12 4 1 7 20:24 13
11. Крушедол 12 3 3 6 24:27 12
12. ЧСК 12 3 3 6 21:27 12
13. ОФК Брест. 12 3 3 6 13:19 12
14. Дунав 12 2 4 6 15:22 10
15. Хртковци 12 3 1 8 13:30 10
16. Камени 12 1 1 10 5:30 4

МОЛСРЕМЗАПАД

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

01. Раднички 14 10 3 1 41:9 33
02. Напредак 14 10 3 1 29:15 33
03. Доњи Срем 14 9 2 3 31:14 29
04. Словен 14 8 3 3 29:12 27
05. Партизан 14 7 3 4 19:18 24
06. Слога (В) 14 6 5 3 26:13 23
07. Борац (К) 14 6 4 4 22:22 22
08. Железнич. 14 6 3 5 28:21 21
09. Борац (М) 14 6 3 5 15:12 21
10. ПСК 14 5 4 5 20:17 19
11. Љуково 14 4 5 5 19:19 17
12. Сремац (Д) 14 5 1 8 16:22 16
13. Митрос 14 4 2 8 20:25 14
14. Хајдук (Б) 14 3 5 6 18:25 14
15. ЛСК 14 4 2 8 21:33 14
16. БСК 14 3 3 8 19:32 12
17. Рудар 14 1 3 10 14:59 6
18. Хајдук (В) 14 1 2 11 16:35 5

Грабовци: Граничар – 
Планинац 3:1; Мали Радинци: 
Фрушкогорац – Борац (С) 5:2; 
Јарковци: Борац (Ј) – Слога (М) 
0:2; Доњи Петровци: Доњи 
Петровци – Јединство 0:3; 
Нерадин: Војводина – Полет 2:2; 
Шатринци: 27.Октобар – Слога 
(К) 0:3; Цар Урош је био слободан.

ОФЛРУМАИРИГ1

Оди гра на је и послед ња 
утак ми ца из јесе њег дела так
ми че ња ОФЛ Шид. 
Била је то рани је одло же на 
утак ми ца из осмог кола. У њој 
су се саста ли у Љуби, Једин
ство и Омла ди нац из Батро ва
ца. На кра ју меча је постиг нут 
резул тат  3: 1.

1. Напредак 8 7 1 0 39:7 22
2. ОФК Бачинци 8 7 0 1 26:11 21
3. Синђелић 8 6 0 2 21:12 18
4. Једин. (Љ) 8 4 1 3 21:21 13
5. Једин. (М) 8 3 1 4 15:26 10
6. Омладинац 8 3 0 5 8:15 9
7. Граничар 8 2 2 4 16:16 8
8. ОФК Бингула 8 1 1 6 9:26 4
9. Борац 8 0 0 8 13:34 0

ОФЛШИД

01. Јединство 11 9 1 1 40:12 28
02. Граничар 10 7 1 2 29:13 22
03. Цар Урош 10 6 1 3 35:18 19
04. Фрушког. 10 6 1 3 30:19 19
05. Полет 10 6 1 3 22:17 19
06. Доњи Петр. 10 5 2 3 17:13 17
07. Војводина 10 4 4 2 27:13 16
08. Планинац 10 5 0 5 28:18 15
09. Слога (М) 11 4 2 5 18:15 14
10. Слога (К) 10 4 1 5 21:34 13
11. 27.Октобар 10 2 0 8 11:33 6
12. Борац (С) 10 1 0 9 9:41 3
13. Борац (Ј) 10 0 0 10 4:45 0

Карловчић: Ловац – 
Купиново 7:2; Сибач: Словен – 
Витез 4:1; Прхово: Младост 
1935 – Хајдук 1932 2:9.

1. Хајдук 1932 9 9 0 0 47:9 27
2. Ловац 9 6 1 2 29:18 19
3. Словен 9 4 1 4 16:15 13
4. Младост 9 4 0 5 14:32 12
5. Купиново 9 1 3 5 8:22 6
6. Витез 9 0 1 8 11:29 1

ОФЛПЕЋИНЦИ

ЏУДО
Успехлаћарачкихџудиста

У Бео гра ду је 31. окто бра 
одр жа но так ми че ње у џудоу и 
то у орга ни за ци ји гра да Бео
гра да. На так ми че њу оку пи ла 
су се деца која нешто зна че у 
овом спор ту на држав ном 
нивоу.

Уче ство вао је 131 так ми чар, 
од тога 35 кадет ки ња и 96 
каде та 96.

Џудо клуб ЛСК Лаћа рак 
насту пио је са два мла ђа каде
та и оства рио леп резул тат за 
клуб који је био једи ни пред

став ник срем ског окру га. У 
вео ма тешкој кон ку рен ци ји са 
чети ри бор бе мла ђа кадет ки
ња Ива на Ата рац у кате го ри ји 
до 48 кг осво ји ла је тре ће 
место. Мла ђи кадет Урош 
Анто нић до 66 кг са чети ри 
бор бе зау зео пето место.

У овим тмур ним вре ме ни ма 
деца Џудо клу ба ЛСК Лаћа рак 
доно се све тло у ове наше кра
је ве. Поно сни тре не ри Јудо 
клу ба ЛСК Лаћа рак Милан 
Јове тић и Нико ла Анто нић.
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УШКОЛИЦУСПОРТАПОЗДРАВОДЕТИЊСТВО

Физичкаактивносткао
битанфакторуразвојудеце

После успе шне спорт
ске кари је ре тро је 
мла дих Инђин ча

на одлу чи ло се да љубав 
пре ма спор ту наста ви кроз 
рад са нај мла ђи ма. Мари
на Рупић, бив ша руко ме та
ши ца, Саша Леро, бив ши 
кошар каш и тре нер и Бојан 
Бакић, бив ши кошар каш, 
покре ну ли су 2016. годи не 
Шко ли цу спор та „Спор тић“ 
за децу узра ста од три до 
девет годи на. За раз ли ку 
од мно гих бив ших спор ти
ста, њихо ва шко ли ца кре
ну ла је са радом из Новог 
Слан ка ме на и Бешке, па се 
„про ши ри ла“ на оста ла села 
и на кра ју и у саму Инђи ју. 
Шко ли ца је функ ци о ни са ла 
у свим мести ма, али због 
епи де ми о ло шке ситу а ци је, 
тре нин зи се сада одр жа ва ју 
само у Бешки, Новом Слан
ка ме ну, Новим Кар лов ци ма 
и Инђи ји. Еки пи про фе си
о на ла ца и бив ших спор ти
ста недав но се при дру жи
ла и руко ме та ши ца Јова на 
Ћазић.

– Заи ста смо задо вољ ни 
како нам функ ци о ни ше Шко
ли ца спор та, јер је вели ко 
инте ре со ва ње у свим сели
ма која смо до сада обу
хва ти ли. Ради мо са мали
ша ни ма узра ста од три до 

девет годи на, с тим да пра
ви мо гру пе мла ђе деце (три 
до шест годи на) и ста ри је 
(шест до девет годи на) – 
каже Саша Леро, про фе сор 
физич ког вас пи та ња и један 
од тре не ра.

Циљ шко ли це је усме рен 
на пра ви лан физич ки, соци
јал ноемо ци о нал ни и кре а
тив ни раз вој деце.

– Ради мо на томе да се 
деца, пре све га, пра вил
но раз ви ја ју, уна пре ђу је мо 
њихо во здра вље, ради мо 
на пре вен ци ји дефор ми те
та кич ме, ногу и сто па ла, 
раз во ју мото рич ких спо соб
но сти, соци јал ном раз во

ју, откри ва њу тален то ва не 
деце и раз во ју инте ре со ва
ња и љуба ви пре ма спор ту. 
Када гово ри мо о физич кој 
актив но сти деце, мисли се 
запра во на њихо ву све у куп
ну актив ност која је у вези 
са радом миши ћа: игру, 
наста ву физич ког вас пи та
ња, спорт ску рекре а ци ју и 
пра ву спорт ску актив ност. 
Важно је зна ти да ути цај на 
мла ди орга ни зам не зави си 
од тога која је од горе наве
де них актив но сти у пита њу, 
већ искљу чи во од њеног 
интен зи те та, оби ма, тра ја
ња и обли ка. С обзи ром на 
то да је глав на одли ка деч

јег узра ста интен зи ван раст 
и раз вој, глав ни прав ци раз
ма тра ња евен ту ал ног ути
ца ја физич ке актив но сти на 
деч ји орга ни зам усме ре ни 
су на два бит на фак то ра – 
ути цај на раст и раз вој дете
та и ути цај на здра вље дете
та – обја шња ва Леро.

Мла ди и амби ци о зни тре
не ри, поред Шко ли це спор та 
осно ва ли су и Шко лу кошар
ке „Cham pion“ у јесен 2018. 
годи не у сарад њи са Кошар
ка шким клу бом „Хај дук“ из 
Бешке. Почет ком ове годи не 
при ја ви ли су и две еки пе, 
те су на тај начин ушли и у 
систем так ми че ња.

– Има мо гру пе у Инђи ји, 
Бешки и Новом Слан ка ме ну. 
У Бешки и Новом Слан ка
ме ну има мо мла ђе пио ни ре 
и еки пу минибаскет, док у 
Инђи ји има мо јед ну, мешо
ви ту гру пу. Наш циљ је да 
што више деце заин те ре су
је мо да се, пре све га, баве 
спор том, а да се вели ки део 
њих опре де ли за кошар ку. 
Тако ђе, бит но је да деца 
буду физич ки актив на и да 
усва ја ју здра ве нави ке. Исто 
толи ко је важно да у њима 
покре не мо и так ми чар ски 
дух – рекао је Бојан Бакић, 
тре нер у Шко ли ци спор та.

М.Ђ.

СашаЛеро,тренер

Школицаспорта„Спортић“
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„ЈЕДИНСТВО“СТАРАПАЗОВА

Најмлађаекипа
уСуперлигиСрбије

За ста ро па зо вач ки Жен ски одбој
ка шки клуб „Једин ство“, акту ел на 
так ми чар ска сезо на биће јед на од 

сезо на са нај ве ћим иза зо ви ма у нови јој 
исто ри ји клу ба. Нави кли смо на то да 
нас одбој ка ши це „Једин ства“ при јат но 
изне на ђу ју из сезо не у сезо ну, како 
одлич ном игром и тим ским духом, исто 
тако и резул та ти ма. Ове сезо не тим из 
овог дела Сре ма пре ва зи шао је „себе“, 
али и овај спорт. Чиње ни ца да је про
сеч на ста рост (при год ни је у овом слу
ча ју рећи мла дост) еки пе тек нешто 
више од 18 годи на, при чему нај ста ри ја 
одбој ка ши ца има све га 21 годи ну, 
довољ но гово ри у при лог како „Једин
ство“ систем ски поку ша ва да афир ми
ше мла де игра че. Међу мла дим нада

ма „Једин ства“ су и чети ри вице шам
пи он ке Евро пе у кон ку рен ци ји јуни ор
ки: Иси до ра Коц ка ре вић, Вања Савић, 
Бран ка Тица и Миња Осма јић.

– То су неки нови иза зо ви, тако да ће 
бити зани мљи во. Има доста јаких еки
па. Мислим да смо мла де игра чи це, да 
ћемо се кали ти и да ће ова сезо на бити 
наша и тре ба да се пока же мо – искре
на је Иси до ра Коц ка ре вић.

– Мислим да ће нам баш та мла дост 
коју има мо, бити још већи мотив да 
игра мо про тив ста ри јих и иску сни јих 
еки па и да ћемо из утак ми це у утак ми
цу моћи да нау чи мо нешто ново – 
дода је Вања Савић. 

Сигур но да је била потреб на вели ка 
хра брост упра ве клу ба да се одлу чи на 

ова кав потез у годи ни када су се кон ку
рен ти поја ча ли иску сним игра чи ца ма, 
један дуго го ди шњи шам пи он „Визу ра“ 
се уга сио, а на све то, коро на је учи ни
ла сво је, па мла де и амби ци о зне одбој
ка ши це „Једин ства“ неће има ти њима 
пре ко нео п ход ну подр шку са три би на. 
Међу тим, побед нич ки дух и стр пље ње 
је нешто што кра си иску сног стра те га 
Јову Цако ви ћа (тре нер и кадет ске 
репре зен та ци је Срби је) који ће и ове 
сезо не сва ка ко бити нај ја чи адут 
„Једин ства“.

– Моја лич на оче ки ва ња су да ћемо 
ми ове сезо не да пре ва зи ђе мо себе. 
Међу тим, тре ба ће нам вре ме на. Ове 
годи не и са овим саста вом, игра ће мо 
јед ну озбиљ ну одбој ку, добру одбој ку, 
али то не може мо пока за ти у овој 2020. 
годи ни. Даће Бог да не буде про бле ма 
са пан де ми јом, да ми кон ти ну и ра но 
ради мо и да игра мо утак ми це, а тамо 
после Нове годи не, ова еки па ће да 
игра мно го озбиљ ну одбој ку јер ове 
девој ка ма има ју мно го капа ци те та – 
уве рен је Цако вић.

Ста ро па зов чан ке се не пла ше иза зо
ва и жељ но ишче ку ју нова над ме та ња 
у осва ја њу Супер ли ге Срби је и Купа 
Срби је, уз жал што нема подр шке на 
три би на ма. Коли ко „Једин ство“ може у 
овој сезо ни пока за ће сва ка ко вре ме, а 
нешто чиме се сада већ годи на ма уна
зад воде јесу и речи Живо ји на Миши ћа 
ког цити ра ју углас пред изла зак на 
терен: „Ко сме, тај може, ко не зна за 
страх тај иде даље“! Д.Г.

Одбојкашице„Јединства“
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Пећиначкисликари
међунајбољимауСрему
У изло жбе ном про сто ру Куће Вој

но ви ћа у Инђи ји у петак, 23. 
окто бра, отво ре на је 21. Смо

тра ликов них ства ра ла ца ама те ра 
Сре ма. Пећи нач ки Кул тур ни цен тар и 
ове годи не се потру дио да на Зон ску 
смо тру поша ље три рада. За Покра
јин ску смо тру, пре ма одлу ци селек то
ра, исто ри ча ра умет но сти и ликов ног 
кри ти ча ра Саве Сте па но ва, иза бра на 
су два рада „То сва ко од нас може 
бити“ ауто ра Дра го љу ба Трин ди ћа и 
„Без на ђе“ аутор ке Ива не Пет ко вић.

Том при ли ком, дирек тор КЦ Пећин
ци Јован Девр ња иста као је важност 
про мо ви са ња општи не Пећин ци и 
када је ликов но ства ра ла штво у пита
њу.

– Још јед ном је локал ни, позна ти 
сли кар, Дра го љуб Трин дић потвр дио 
зашто већ дуги низ годи на носи ста
тус изу зет ног про мо те ра наше општи
не на пољу ликов ног ства ра ла штва. 
Посеб но раду је чиње ни ца да је ове 
годи не ово поље оја ча но мла дим 
сна га ма. Сту дент ки ња Ива на Пет ко
вић ујед но води ликов ну ради о ни цу 
са нај мла ђим тален ти ма из Пећи на
ца. Нада мо се да ћемо и у Бач кој 
Палан ци, на Покра јин ској смо три 
достој но пред ста ви ти нашу општи ну 
– рекао је Девр ња, и додао да се 
селек тор Сте па нов освр нуо и на 
делат ност пећи нач ких ства ра ла ца 
исти чу ћи том при ли ком сна гу изра за 

и ква ли тет тех нич ког уме ћа.
Дра го љуб Трин дић већ шести пут 

уче ству је на Покра јин ској смо три, а 
чети ри пута је био награ ђен. Реа ли
ста доско ро, сли ку „То сва ко од нас 
може бити“ ура дио је по први пут као 
апстракт ни савре ме ни умет ник, а 
како нам је рекао, упра во из тог раз
ло га пла сман на Покра јин ску смо тру 
има вели ки зна чај за њега.

– Задр жао сам еле мен те реа ли зма 
и ствар но сти око нас. Инспи ра ци ја за 
ову сли ку је упра во тре нут на епи де
ми о ло шка ситу а ци ја у све ту и вирус 
коро на, а при ка за ни су упла ше ни и 

збу ње ни људи, са заштит ном маском 
на лицу и без ње, што је упра во наша 
ствар ност. Поно сан сам што пред ста
вљам општи ну Пећин ци и што сам се 
ево већ тре ћи пут уза стоп но пла си
рао на Покра јин ску смо тру, јер сва ки 
пла сман и сва ка награ да у сво јој 
домо ви ни, у сво јој кући, посеб но 
допри но се мојој лич ној афир ма ци ји 
као умет ни ка – изја вио је Трин дић.

Савез умет нич ких ства ра ла ца ама
те ра Вој во ди не орга ни зо вао је пред
ста вља ње 36 радо ва ауто ра из Шида, 
Срем ске Митро ви це, Пећи на ца, Руме 
и Инђи је.

ИРИГ:МИХИЗОВАКУЋА

ИзложбаСашеФилиповића
„Омаж умет ни ку“, изло жба сли

ка Саше Фили по ви ћа, отво ре на је 
24. окто бра у род ној кући Бори сла ва 
Михај ло ви ћа Михи за. Ова изло жба 
је наја вље на као кул тур ни садр жај у 
окви ру тра ди ци о нал не доде ле „Михи
зо ве награ де“ за драм ско ства ра ла
штво која је одр жа на 17. окто бра. 

Изло жбу сли ка, пре ра но пре ми ну лог 
ака дем ског сли ка ра из Ири га, орга ни
зо ва ло је Удру же ње гра ђа на „Еуста хи
ја“, а отво рио ју је Ава кум Квас, пред
сед ник Удру же ња.

Отва ра њу изло жбе при су ство ва ли 
су супру га и сестра Саше Фили по ва ћа, 
а заин те ре со ва ни изло же не радо ве 

могу погле да ти до 24. новем бра. Саша 
Фили по вић је био сли кар и гра фи чар 
који је за собом оста вио богат и зао
кру жен умет нич ки опус. Са само 17 
годи на је упи сао Ака де ми ју умет но сти 
и три годи не заре дом је доби јао сту
дент ске награ де (1986, 1987 и 1988).

Први део Саши не изло жбе је отво
рен у Новом Саду и изло же на су уља 
на плат ну из њего ве прве, „коло ри
стич ке“ фазе, док је дру га изло жба 
упра во ова у Ири гу и садр жи умет ни
ко ве црте же и гра фи ке.

Саша Фили по вић је радио и као 
настав ник ликов ног вас пи та ња у ОШ 
„Доси теј Обра до вић“. Сред ства за 
ову изло жбу су доби је на на кон кур су 
за јача ње локал не умет нич ке сце не 
кроз реа ли за ци ју про гра ма у про сто
ри ма кул тур них ста ни ца у 2020. годи ни 
и на редов ном кон кур су Покра јин ског 
секре та ри ја та за кул ту ру, јав но инфор
ми са ње и одно се са вер ским зајед ни
ца ма. Текст за ката лог је напи сао Ава
кум Kвас, који је и аутор про јек та. 

С.Џ.
ОтварањеизложбеСашеФилиповића
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ОВАН:Нала зи те се у 
кре а тив ној фази и 
пре о ку пи ра ни сте 
раз ли чи тим инфор

ма ци ја ма или послов ним иде ја
ма. Сво јим енер гич ним пона ша
њем код бли ских сарад ни ка под
сти че те пози тив не реак ци је.У 
љубав ном живо ту, важно је да 
очу ва те пра ве вред но сти и да 
искре но уго ди те свом парт не ру.

БИК: Нови дога ђа ји 
на послов ној сце ни 
могу да поре ме те 
ваше пла но ве, сто га 

раз ми сли те о неком алтер на
тив ном реше њу. Потреб но је да 
се суо чи те са сарад ни ци ма који 
кори сте дру га чи је мето де, увек 
посто ји могућ ност за нови ком
про ми сни дого вор.Нема раз ло га 
да се уна пред пре да је те или да 
оду ста је те од сво јих љубав них 
наме ра.

БЛИЗАНЦИ:Када је 
реч о про бле ма тич
ној ситу а ци ји у којој 
се нала зи те, пре пу

сти те дру ги ма да покре ну глав
ну ини ци ја ти ву. Осе ћа те емо
тив ну неси гур ност. Потру ди те 
се да при ву че те пажњу воље не 
осо бе на начин који одго ва ра 
зајед нич ком уку су и афи ни те ти
ма. Сна га при ја тељ ства ће вам 
и у овој неде љи дату сна гу и 
кри ла.

РАК: Бирај те посло
ве у који ма може те у 
пот пу но сти да потвр
ди те сво је прак тич не 

спо соб но сти и кре а тив не иде је. 
Нема раз ло га да се устру ча ва те 
при ли ком јав ног насту па или 
пред сарад ни ци ма који тести ра
ју ваше спо соб но сти. Вео ма 
лепи дога ђа ји ва со че ку ју у љу
бав ном жи во ту.

ЛАВ: Нала зи те се 
пред новим послов
ним диле ма ма и 
заго ва ра те тим ски 

рад. Око ли на оче ку је ефи ка сна 
реше ња и добро осми шље ну 
акци ју. Потреб но је да успо ста
ви те бољу селек ци ју при избо ру 
послов них циље ва или да про
ме ни те уоби ча је не кри те ри ју ме. 
Пре не си те сво ју страст и инспи
ра ци ју на воље ну осо бу, буди те 
довољ но машто ви ти.

ДЕВИЦА: Нови дога
ђа ји на послов ној 
сце ни уно се додат ну 
тен зи ју у ваше окру

же ње. Ви мудро спро во ди те 
сво је послов не пла но ве и вешто 
балан си ра те изме ђу сарад ни ка 
који има ју дру га чи је послов не 
кри те ри ју ме или ста во ве. Нема 
потре бе да се пона ша те суви ше 
зах тев но или наме тљи во пре ма 
воље ној осо би. Сачу вај те пози
тив но рас по ло же ње, нема раз
ло га да неко са стра не ква ри 
вашу љубав ну сре ћу и поро дич
ни мир. 

ВАГА: Делу је те 
резер ви са но пред 
одре ђе ним сарад ни
ци ма и одби ја те нове 

иза зо ве. У вашем је инте ре су је 
да сачу ва те важне послов не 
кон так те. Одло жи те пот пи си ва
ње неких спор них доку ме на та 
или финан сиј ске тран сак ци је 
под сум њи вим окол но сти ма. 
Емо тив на бли скост делу је вас 
инспи ра тив но и леко ви то у сва
ком погле ду. 

ШКОРПИЈА: Изне
над не про ме не на 
послов ној сце ни, 
делу ју као додат ни 

пси хо ло шки при ти сак и зах те ва
ју да доне се те нове или мудре 
одлу ке. Упор ним наме та њем 
сво јих ста во ва или стро гих пра
ви ла пона ша ња, нај че шће под
сти че те супро тан ефе кат. Немој
те „гаси ти“ љубав не искре.

СТРЕЛАЦ: Послов
ни пла но ви које 
упор но поку ша ва те 
да оства ри те, не 

доно се оче ки ва не резул та те и 
жеље ни ефе кат. Тре нут но про
ла зи те кроз раз ли чи те фазе 
ства ра лач ких успо на и падо ва, 
али то не тре ба да вас додат но 
осу је ти. Уко ли ко жели те да убе
ди те око ли ну да посе ду је те 
прак тич но зна ње и инте лек ту
ал не спо соб но сти, буди те 
довољ но истрај ни у сво јим 
циље ви ма.

ЈАРАЦ:Ста ло вам је 
да побољ ша те свој 
однос са сарад ни ци
ма, али често посто је 

одре ђе ни неспо ра зу ми и пра ти 
вас несклад у про це ни зајед
нич ких инте ре са. Потреб на вам 
је дипло мат ска нота и уме ре
ност, како бисте изми ри ли раз
ли чи те супрот но сти које посто је 
у послов ним пре го во ри ма. 
Посве ти те више пажње реша
ва њу акту ел них про бле ма и 
финан сиј ских рачу на.

ВОДОЛИЈА:У одно
су са воље ном осо
бом про ве ја ва доза 
уза јам не неси гур но

сти и нера зу ме ва ња. Ситу а ци је 
које по вашем мишље њу изгле
да ју ком пли ко ва но, ваш парт
нер посма тра дру га чи јим очи ма 
и има опти ми стич ке прог но зе. 
Потреб но је да пре ва зи ђе те све 
раз ли ке које вас уда ља ва ју од 
дра ге осо бе.

РИБЕ: Ста ло вам је 
да око ли на пра вил но 
вред ну је ваше зна ње 
или про фе си о нал не 

спо соб но сти. Међу тим, посто је 
раз ли чи ти фак то ри који ути чу на 
изне над не про ме не на послов
ној сце ни или на завр шне резул
та те. Потру ди те се да пра вил но 
испу ни те све сво је оба ве зе, без 
пси хо ло шког при ти ска и так ми
чар ских аспи ра ци ја. 

VREMEPLOV
4.новембар

1307. Швај цар ска Кон фе де
ра ци ја про гла си ла не за ви
сност од Аустри је.
1890. У Лон до ну отво ре на, 
пр ва на све ту, ли ни ја под зем
не елек трич не же ле зни це. 

5.новембар
1913. Ро ђе на бри тан ска по зо
ри шна и филм ска глу ми ца 
Ви ви јен Ли.
1943. У Јај цу у Дру гом свет
ском ра ту осно ва на Те ле
граф ска аген ци ја Но ве Ју го
сла ви је, Тан југ. Пр ви ди рек
тор био Вла ди слав Риб ни кар.

6.новембар
1814. Ро ђен је бел гиј ски про
из во ђач ду вач ких ин стру ме
на та Адолф Сакс, ко ји је 
1840. из у мео му зич ки ин стру
мент на зван по ње му сак со
фон.
1893. У Пе тро гра ду је умро 
слав ни ру ски ком по зи тор 
Пе тар Иљич Чај ков ски

7.новембар
1867. Ро ђе на пољ ска на уч ни
ца Ма ри ја Скло дов ска Ки ри.
1944. Френ клин Ру звелт 
че твр ти пут иза бран за пред
сед ни ка САД, што је је дин
ствен слу чај у исто ри ји САД. 
1946. За вр ше на пр ва са ве зна 
рад на ак ци ја омла ди не Ју го
сла ви је, на же ле знич кој пру зи 
Брч коБа но ви ћи. Око 70.000 
мла дих из це ле зе мље и 
2.000 из ино стран ства за 190 
да на из гра ди ло пру гу ду гу 90 
ки ло ме та ра. 

8.новембар
1519. Шпан ски осва јач Ер нан 
Кор тес сти гао у Мек си ко, где 
су га Асте ци, ве ру ју ћи да је 
ре ин кар на ци ја асте шког 
бо жан ства Ке цал ко атл, при
ми ли с нај ве ћим по ча сти ма. 
1793. Лу вр отво рен за јав
ност. Дво рац фран цу ских кра
ље ва од 1204, од лу ком ре во
лу ци о нар не вла де 1791. пре
тво врен у му зеј. 

9.новембар
1799. На по ле он Бо на пар та 
вој ним уда ром сру шио вла ду 
Ди рек то ри ју ма и као пр ви 
кон зул пре у зео власт у Фран
цу ској. 
1938. То ком но ћи, на ци сти у 
Не мач кој де мо ли ра ли ви ше 
од 7.000 је вреј ских ку ћа и 
про дав ни ца и спа ли ли на сто
ти не си на го га. Уби је но пре ко 
90 Је вре ја. До га ђај на зван 
Кри стал на ноћ јер су ули це 
не мач ких гра до ва би ле пре
кри ве не раз би је ним ста клом. 

10.новембар
1796. Умр ла ру ска ца ри ца 
Ка та ри на II Алек се јев на, 
Ка та ри на Ве ли ка.
1991. У Ву ко ва ру по че ле 
улич не бор бе при пад ни ка 
Ју го сло вен ске на род не ар ми
је и хр ват ских по ли циј ских 
сна га. Је ди ни це ЈНА осво ји ле 
Ву ко вар 18. но вем бра. 

HOROSKOP

Среда,4.новембар
(22.октобар)

Све ти рав но а по стол ни А вер ки
је Је ра пољ ски

Четвртак,5.новембар
(23.октобар)

Све ти апо стол Јаков, први епи
скоп Јеру са лим ски

Петак,6.новембар
(24.октобар)

Све ти вели ко му че ник Аре та
Субота,7.новембар

(25.октобар)
Све ти муче ни ци Мар ки јан и 
Мар ти ри је – Заду шни це јесе ње 
(митров ске)

Недеља,8.новембар
(26.октобар)

Све ти вели ко му че ник Дими три
је – Митров дан

Понедељак,9.новембар
(27.октобар)

Све ти муче ник Нестор
Уторак,10.новембар

(28.октобар)
Све ти муче ник Терен ти је; Све
ти Арсе ни је Сре мац, архи е пи
скоп срп ски

Crkveni
kalendar

•Бољејеиматиигадан
карактернегоникакав.
• Малима се ругамо у
лице,авеликимаилеђа.
• Имамо једно незнаног
и милион самозваних
јунака.

Кестенторта
Потребно је: За подлогу: 300

400 гра ма пла зме, 120 гра ма мар га
ри на, 50 гра ма шеће ра у пра ху, 
мало мле ка. Зафил:200 мили ли та
ра слат ке павла ке, 500 гра ма кестен 
пиреа, 130 гра ма мар га ри на, 50 гра
ма шеће ра у пра ху

 Припрема: Уме си ти све састој ке 
за под ло гу и рас по ре ди ти по дну 
теп си је. Нај бо ље је у окру глом пле
ху са могућ но шћу одва ја ња дна од 
стра ни це. Ако се одлу чи те за ова кав 
плех, зна чи да ћете тор ту кад се 
стег не моћи да пре ба ци те на тац ну 
за тор те.Мик се ром уму ти ти слат ку 
павла ку. У посеб ном суду измик са ти 
мар га рин са шеће ром у пра ху, па 
онда дода ти и кестен пире. Ста ви ти 
пре ко под ло ге. Пре ко кре ма нане ти 
уму ћен шлаг или слат ку павла ку. 
Одо зго нарен да ти чоко ла ду по 
жељи. Оста ви ти тор ту да одсто ји 
неко ли ко сати на хлад ном, а нај бо
ље је да пре но ћи у фри жи де ру.


