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ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Тргвојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

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

Дежурнаслужба:064/8894-580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

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

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Laptop ra~unari za najboqe 
u~enike i sportiste

Novi pogon vredan
16 miliona evra
IN\IJA

FABRIKA „ISTRABENC PLINI“ U [IMANOVCIMA:



Председник општине Пећинци
Синиша Ђокић присуствовао
је 23. септембра свечаном

отварањуновогпогонатехничкихга
сова у оквиру италијанскефабрике
„Истрабенцплини” (Istrabenzplini)у
индустријској зони уШимановцима.
Ђокић је том приликом изјавио да
је у општину Пећинци добродошао
сваки нови инвеститор и нагласио
дајепећиначкалокалнасамоуправа
инвеститорима на располагању 24
часадневно.
–Тојеједанодразлогаштоунашој

општини послује преко 70 домаћих
и страних компанија, а укупанниво
гринфилдинвестицијасепроцењује
наоко700милионаевра.Компаније
којевећпослујунанашојтериторији
сунајбољапрепорукабудућиминве
ститорима–рекаојеЂокићидодао
даје,захваљујућитаковеликомбро
јупогонауПећинцима,тренутноне
запосленосамо650лица.
Врпцусупресеклиминистаркатр

говине,туризмаителекомуникација
Татјана Матић, амбасадор Италије
уСрбији КарлоЛоКашоиРоберто
Сестини, председник групације СИ
АД,уоквирукојепослује„Истрабенц
плини”.
 Министарка Матић је изразила

задовољствочињеницомда јеИта
лија један од водећих привредних
партнераСрбије, чему у прилог го
вореподацидајеу2020.годиниби
ладругитрговинскипартнеридруго
извозно тржиште када је у питању
робнаразмена,аседмотржиштеза
пласмануслугаизСрбије.
–Уједно,премаподацимаНарод

не банке Србије, Италија заузима
9. место међу земљама из којих је
дошло највише страних директних
инвестиција у периоду од 2010. до
2020.године,докјепремабројуреа
лизованихинвестиционихпројеката,
којепратиРазвојнаагенцијаСрбије,
Италија на другомместу  рекла је
Матић.
Срђан Богојев, генерални дирек

тор „Истрабенцплини”Београд,ис
такаоједаотварањемновогпостро
јењауШимановцимаовакомпанија
жели да квалитетом и поверењем
учврсти своју позицију на тржишту,

као и добре пословне односе са
партнерима.
 У потпуно аутоматизован погон

техничкихгасовауложенојешесна
ест милиона евра. До 2023. године
планирано је проширење капаците
та на производњу медицинских га
сова, сувог леда и пунионицу про
панбутанаувредностиоддодатних
четири милиона евра. Ове вредне
инвестиције омогућиће компанији
„Истрабенц плини” пуњење боца у
Србији и снабдевање тржишта тех
ничкимгасовимакојисунеопходниу
свимобластимапривреде.

НОВЕИНВЕСТИЦИЈЕУОПШТИНИПЕЋИНЦИ

Отворенновипогон
вредан16милионаевра

КарлоЛоКашо,ТатјанаМатићиРобертоСестини
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Да ли је сло бо да 
по ста ла не што дру го

СлучајдрДраганаМартиновића,
начелника Службе за очне
болести Опште болнице у

СремскојМитровици, оголио је одла
гање здравствене власти да уреди
односпремаантиваксерима.Данађе
формулу заштите њихових уставних
праваназдравственузаштитуиефи
каснијих мера за сузбијање ширења
вируса.
Др Мартиновић је, наиме, залепио

на улазним вратима амбуланте нат
пис:Пацијентикојидолазенаофтал
молошки преглед морају имати
потврду о вакцини и ревакцини за
коронуилиПЦРтестнакоронуили
брзи антигенски тест. Поштовани
пацијенти,овојемојаодлукадабих
заштитио здравље пацијената који
чекајунапрегледучекаоници, здра
вље запослених и своје здравље од
неодговорних особа које не желе да
се вакцинишу. Уосталом, особе које
нежеледасевакцинишуразумејусе
увакцинебољеодсветскихнаучни
ка,такодасевероватноразумејуиу
офталмологију. Начелник службе за
очне болести др Драган Мартино
вић,офталмолог.
ДиректорОпштеболницедрДраган

Малобабић наредио је да се натпис
уклониинајавиосвојуобавезудадр
Мартиновићадисциплинскиопомене.
Првојеспроведено,азадругонезна
мо.
Др Мартиновић је, како изгледа,

урадиооноштојеморао:предузеоје
меру која смањује ризик од заразе
корономуофталмолошкојамбуланти.
Узтоједуховитомопаском,неуобича
јеномзајезикинтернихправнихмера,
поручиоантиваксеримадасууозбиљ
нометичкомпроблему.
Парадоксално, и др Малобабић је

урадио оношто јеморао: уклонио је
папирзабранеуласканевакцинисани
ма.Заштитио јењиховоуставнопра
вона здравствену заштитуи угрозио

уставноправоосталихнаефикасније
мерезаштитеодвируса.Каолекару
амбулантивероватнобипоступиокао
и др Мартиновић, као директор учи
нио је управо оношто чинидржавна
здравственавласт: једнима језашти
тиоуставноправо,адругиманехоти
цезакинуонаистом.

Запубликуовогслучајабилобинај
срећније да се иза постављања и
уклањањаовогнатписакриједоговор:
тизалепијермораш,ајаћууклонити
јерморам.Кадсевећиздалекавиди
нужнаполитичкаобазривостнесамо
усрпскиммерамапротивовогвируса.
Удругомслучају,дуелдвојицелека

рауједнојтелевизијскојемисији,деч

јег пулмолога проф. др Банимира
НесторовићаипедијатрадрТомисла
ваСтевановића,оголиојезабрињава
јућуполитизацијувакцинациједецеу
нашем здравственом систему. Први
је,ускладусасвојимантиваксерским
убеђењем, против вакцинације деце.
Веомапопуларанзахваљујућитабло
иднимтелевизијама,онвеомавешто
барата најновијим и, парадоксално,
најстаријимсазнањимапротиввакци
нације деце. Други, провинцијски
лекаркојинеупоредивомањеодпрвог
„гугла” у потрази за најновијим и,
парадоксално, најстаријим сазнањи
масвета,нијеуспеодастекнешироке
симпатијесвојимтврдимнеприхвата
њем да се антиваксеризам плати
животоммакариједногдететасапри
друженимболестима.

Живибилипавидели,наовом
питањуугодинамакоједола
зегубићесеидобијативласт.

Ако су владаоци из сенке, а писац
овихредовајошувекнаивноневерује
да постоје, смислили средство за
бржеобарањезатеченихизаснивање
нових„режима”и„диктатура”,ондаим
морамо признати вештину. Аферим,
момци, смислилистевелику војскуи
моћнооружје.
Бенигнилекарски„испад”дрМарти

новића, који само жели да заштити
пацијенте у чекаоници и медицинско
особље,идрМалобабића, којисамо
морадапоступидиректорскиуздрав
ственомсистемувезанихруку,оголио
је политичку немоћ здравственог
системадаефикаснијиммерамаиза
бере страну. Слобода престаје да
будеслободакадизгубиодговорност,
пастогаслободаизбораједнихупро
тивљењувакцинацијинесмедаугро
зислободудругихуправуназаштиту
одвируса.
Осимакосмопреспавалитренутак

укомејеслободапосталанештодру
го.
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Бе ниг ни ле кар ски „ис
пад” др Мар ти но ви ћа, 
ко ји са мо же ли да за шти
ти па ци јен те у че ка о ни ци 
и ме ди цин ско осо бље, и 
др Ма ло ба би ћа , ко ји 
са мо мо ра да по сту пи 
ди рек тор ски у здрав стве
ном си сте му ве за них 
ру ку, ого лио је по ли тич ку 
не моћ здрав стве ног 
си сте ма да ефи ка сни јим 
ме ра ма иза бе ре стра ну. 
Сло бо да пре ста је да бу де 
сло бо да кад из гу би од го
вор ност, па сто га, сло бо
да из бо ра јед них у про ти
вље њу вак ци на ци ји не 
сме да угро зи сло бо ду 
дру гих у њи хо вом пра ву 
на за шти ту од ви ру са

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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Алек сан дар Ша пић је ис та као да су на род но је дин ство и на ци о нал на осве шће ност 
те ме љи по ли ти ке ко ју СНС спрО во ди, те да је Алек сан дар Ву чић  уте ме љи вач и тво рац 
са вре ме не Ср би је и пр ви иде о лог но ве срп ске по ли ти ке

УСремскојМитровици је у среду,22.септембраодржанатрибинаСрпске
напредне странке којој су, поред

чланстваизодбораширомСрема,прису
ствовалиАлександарШапић,потпредсед
никГлавногодбораСНС–а,ДаркоГли
шић,председникИзвршногодбораиБра
ниславНедимовић,повереникСНС–аза
СремскуМитровицу.  АлександарШапић
је том приликом истакао да су народно
јединство и национална освешћеност
темељи политике коју СНС спроводи, те
да је Александар Вучић  утемељивач и
творацсавременеСрбијеипрвиидеолог
новесрпскеполитике.
–Тојеполитикакојасевишенећескри

ватиод својеисторије, однаше културе,
којаћеотворенобитиспремнадапомаже
српскинародгдегодсеонналази,каошто
радесвенормалнеземљенасвету.Неће
мо више да се снебивамо да кажемо да
смоСрби,притомнеугрожавајућиграђа
неСрбијекојисенедекларишукаоСрби
или који су друге нације или вере, и то
јединство је зато кључно. Зато ми кроз
нашу страначку организацију желимо да
покажемодајејединствоизнадсвега,да
нашеразличитости,којих,наравно,има,и
некихпроблема,којеморамодапревази
ђемо, не угрожавају опште интересе, јер
јетакоиудруштву,рекаојеШапић.
Онједодаодаћенаредниизбориотво

ритиновудекадуидаћенањиманарод
даодлучидалижелидаподржипуткојим
Србијаидепоследњихнеколикогодина.
–Морамодаузмемоуобзирдасу2000.

годинебилегодиневеликихочекивањаи
великог разочарања. После несрећних
деведестих у којима ништа није било
добро,2000.субилегодиневеликеипро
коцкане наде. Тек након 2012. године,
кренула је санација тог стања. Од 2016.
до 2017. године покушавамо да изађемо
на „зелену грану“. Последње две, три

годинезаистасеосећадарастуекономи
ја и животни стандард, а наша геополи
тичкаситуацијајезначајнодругачија.Уло
га,којуимамоурегионуисвету,позиција
нашегпредседникаидржавејереспекта
билна.Далићесенаставитиутомправ
цу,знаћесепослеизбора.Јаверујемда
ће се после избора отворити следећа
декада и да ће народ ту врсту одлуке
донети.УСрбијисупредседничкиизбори
увек били избори који су или окретали
ситуацијуилидаваликонтинуитет.Никада
тонисубилипарламентарни,нинекидру
ги, него баш председнички, рекао је
Шапић.
Народнапословица„СамослогаСрби

на спасава“ упућује на чињеницу да је
јединство нешто што је вечита тема.
Шапићкажеданас јенеслогакрозисто
ријумногокоштала,нарочитоу20.веку.
–Тајвекјебиокрваввекзанашнарод,

пуносможивотаизгубили,пуносмопобе
да добли у рату, а онда смо их у миру
некакопрокоцкавали.Затоћеизборикоји
су пред нама бити изузетно тешки, јер
видимовећдапостојељудикојисуспрем
нинасвемогућеначинедапровоцирају,
даихапсолутнонијебригазапоследице
подруштво.МислимдаСрпсканапредна
странка и одговорни људи који су у њој
требадасеиздигнуизнадсвегатога,да
покажузрелост,дапокажуодговорности
дораслост ономе за шта се препоручују.
Кадидетенаизборе,кадтражитеповере
њељуди,ондаморатедапокажетедасте
дорасли да се тиме бавите и да ћете
сутра бити представници свих грађана и
даћетебитипредставнициионихкојиза
вас не буду гласали. Да нећете мрзети
својнародзатоштовас,можда,нијеразу
мео и да ви разумете и оне који вас не
разумеју,дасеборитепротивполитичких
противника, да се борите против поједи
наца али да се не борите против свог

народа,нагласиојеШапићидодао:
– Зато сам рекао да је Александар

Вучић утемељивач и творац савремене
Србијеидајестепрвиидеологновесрп
ске политике. Без обзира на економске
резултате,мислимдаћењеговазаостав
штина и легат бити уједињење Срба и
реализацијаполитикекојаћебитиизнад
страначког. То је озбиљна национална
политика, уз поштовање различитости
међу нама. Неће бити лако, зато што
постоје појединци који су свесни да ће,
вероватно,наконовихизборабитиизбри
сани са политичке сцене, али је ту наш
изазов већи, одговорност већа, да пока
жемонашемнародудасмодораслионо
ме за шта тражимо поверење и да не
постоји ништа због чега бисмо угрозили
интересчитавогсрпскогнародаидржаве
Србије,закључиојеШапић.

С. Ћо сић

ТРИ БИ НА СРП СКЕ НА ПРЕД НЕ СТРАН КЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Је дин ство из над све га

Алек сан дар Ша пић
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СКУП СРП СКЕ НА ПРЕД НЕ СТРАН КЕ У ПЕ ЋИН ЦИ МА

При мер сло ге и са бор но сти 
око до бре иде је

На проширеном састанку Општин
ског одбора Српске напредне стран
кеПећинци,одржаном22.септембра,
окупилосепреко400члановаисим
патизерастранке,аупећиначкомКул
турномцентруместа јебилосамоза
стајање.Насастанкусуприсуствовали
председникИзвршногодбораСНС–а
Дарко Глишић, потпредседник стран
ке Александар Шапић и координатор
СНС – а за општину Пећинци Горан
Бојовић.
Госте је поздравио повереник Оп

штинског одбора Српске напредне
странке у Пећинцима Милорад Пан
тић, који је   нагласио да пећиначки
Општинскиодборпостиженајбољеиз

борнерезултатеуСрбији,каконало
калним, републичким и покрајинским
изборима,такоинаизборимазапред
седникаРепублике.
– Све то захваљујући Александру

Вучићукојијеначелунашестранкеи
нашедржавеичијуполитикудоследно
пратимо–рекаојеПантић.
Дарко Глишић је истакао да пећи

начкинапредњациимајусвеусловеда
направејошједанисторијскирезултат.
– Да ставите још један каменчић у

мозаик наше величанствене победе,
која семорадеситидабисмоодбра
нилиполитикукојуводинашпредсед
никАлександарВучић.Вистепример
слоге,уједињавањаисаборностиоко

добре идеје. Ми као странка желимо
да будемо такви. Да будемо сложни,
окупљамодобре,вредне,паметнељу
де, којиимајуенергијеи којимогуда
помогну–поручиојеГлишић.
Александар Шапић је нагласио да

странкепостојезбогСрбије,анеСр
бијазбогстранака.
–ЉудиуСрпскојнапреднојстранци

су свесни тога. Свесни су шта значи
поверење свог народа. Морате сва
когадананатомедарадите.Морате
својенесугласицедаоставитепостра
ниинесметеникададажртвујетеоп
штиинтересзарадсвогличногинтере
са–истакаојеШапић.

Горан Бојовић, Александар Шапић, Дарко Глишић и Милорад Пантић
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ЗА МЕ НИК ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦЕ ПЕ ТАР СА МАР ЏИЋ:

Очу ва ње жи вот не
сре ди не је при о ри тет

Заменик градоначелнице Петар
Самарџићјеодржаоконференци
ју за новинаре 21. септембра у

Градскојкућиотемизаштитеживотне
средине, осврнувши се на недавно
поднетуиницијативуОдборничкегрупе
„АлександарВучић–занашудецу“за
формирање зелене одборничке групе
уградскојСкупштини.Наконференци
јијебилоречииопројектимапобољ
шања енергетске ефикасности дома
ћинстава,гасификацији,озелењавању
површина и многим другим темама
којесетичузаштитеживотнесредине
у сврху очувања природе и здравља
грађана.ПетарСамарџић је рекаода
ће се кроз разне видове активности
применити Архуска конвенција која
представља нов приступ у заштити
животне средине. Као свеобухватан
први корак види управо стварање
неформалнезеленеодборничкегрупе,
којаћесебавитиеколошкимпитањима
итемамауграду,санагласкомнаозе
лењавање јавних површина које има
бројнедругепозитивнеефекте.
–Градскоруководствоћеприхвати

ти и подржати и иницијативу зафор
мирање неформалне зелене одбор
ничкегрупеуСкупштиниграда,каои
сваку другу иницијативу која за циљ
има унапређење квалитета живота
Митровчана.Надамседаћесезелена
одборничкагрупаврлобрзоиформи
рати и да ће укључити пуно актера,
одборнике из различитих политичких
опција, који су заинтересовани да се
бавеовомважномтемомидаћепра

вовременоинанајбољиначинсугери
сати градском руководству мере и
активности које треба предузимати у
овој важној области. Сматрам да је
„зелена”иницијативаподнетауправо
време,садакадасеприпремаиПлан
развоја града за период од 2022. до
2030.године,рекаојеСамарџић.
Онсесврнуоиназапочетепројекте

уобластизаштитеживотнесрединеи
рекао да је започет процес озелења
вањајавнихповршинапрошлеипрет
прошлегодине.
– На више локација смо посадили

неколикохиљадасадницаразличитог
сортимента, посебно у мачванским
селима.Тајбројморадрастичнодасе
повећаитопосебноунајфреквентни
јимсаобраћајницама,прометнимпуте
вимаинаравноииндустријскимзона
ма,узформирањетакозванихзелених
оаза, односно паркова у самом град
ском језгру.Свенајфреквентнијерас
крсницедобићеитакозванееколошке
семафоре,односноеколошкесаобра
ћајне знакове. Идеја нам је да кроз
смањење загађења из саобраћаја и
кроз гасификацијуутичемоначишће
њеваздухаодсуспендованихчестица,
а кроз озелењавање да утичемо на
освежавање ваздуха, рекао је Петар
Самарџић.
Предвегодинелокалнасамоуправа

јееколошкиунапредилаисистемјав
ног превоза уз употребу еколошких
аутобуса са еуро 6 моторима, подсе
тиојеПетарСамарџићидодаодаје
крајем прошле године замењен цео
систем јавнерасветеновимЛЕДсве
тиљкамакоје,пореденергетскихуште
да што је примарни циљ, утичу и на
смањењеемисијеугљен–диоксидау
атмосферу.
–Заводзајавноздрављејезадужен

замерењезагађењаваздухаирезул

Заменикградоначелницејеподсе
тио и да се тренутно у Сремској
Митровици спроводи и пројекат
енергетскесанацијепородичнихкућа
истанова,гдесеосимуградњеизо
лацијеистоларијесубвенционишеи
набавкаиуградњакотлована гаси
пећинапелеткодкојихнемазагађе
њаваздуха,каокодгрејањаначвр
стогориво.

Енер гет ска 
са на ци ја

Пе тар Са мар џић

Град ско ру ко вод ство 
ће при хва ти ти и

по др жа ти и ини ци ја ти
ву за фор ми ра ње 

не фор мал не зе ле не 
од бор нич ке гру пе у 

Скуп шти ни гра да, као 
и сва ку дру гу ини ци ја

ти ву ко ја за циљ
има уна пре ђе ње ква

ли те та жи во та Ми тров
ча на, ре као је

Петар Са мар џић
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Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“
се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном
медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Петар Самарџић је истакао да је
Град је већ започео са применом
одређенихеколошкихмера.Гасифи
кацијајепрошлегодинезапочетана
територији целог града,  укључујући
исела.Инфраструктурнирадовисуу
завршнојфазиивећпочеткомследе
ће године семогу очекивати и прва
прикључењадомаћинстава.Грађани
ће моћи да поднесу захтев за при
кључкеуУслужномцентрууГрадској
кући,адодатнеинформацијеиинте
ресовање ће моћи да искажу и у
меснимканцеларијама.
–Накнадузаприкључењенагасну

мрежу  грађани ћемоћи да плаћају
на рате и то на период отплате до
тригодине.ПроценаједауСремској
Митровици тренутноимаоко11.000
домаћинстава која су још увек на
системугрејањанатакозваночврсто
фосилно гориво, односно, угаљ и
дрва, што је много мање од броја
корисника који су у „Топлификације”
и „Срем гаса”. Циљ нам је да што
већи број домаћинстава пребацимо
насистемгрејањанагас,којијееко
лошки најприхватљивије гориво, јер
јењеговпроизводсагоревањаводе
напара.Дакле,немаемисијеугљен
диоксида, сумпор – диоксида ишто
је најбитније, нема емисије ПМ
честица,којесумождаинајвећипро
блем када је у питању загађење
ваздуха,додаојеСамарџић.

Уво ђе ње га са

татисеобјављујунаинтернетстрани
цитеустанове.Постојемернестанице
на четири локације у граду. Према
резултатима, референтне вредности
суповишененајвишеузимскомпери
оду,штоуказуједајенајвећипроблем
уиндивидуалнимложиштиманачвр
стогориво.ОбратићемосеиАгенцији
зазаштитуживотнесрединекаонад
лежноморганукојићеурадитианали
зуИзвештајаоквалитетуваздуха,пре
зентоватиихграђанимаисугерисати
којекорективнеилипревентивнемере
треба предузети да би се достигле и
одржале толерантне вредности, наја
виојеСамарџић.
Он је том приликом рекао и да је

Швајцарска канцеларија за сарадњу
одобрилапројекатчијајеидејаициљ
укључивање грађана и представника
цивилногсектораупроцесдоношења
одлука,улокалнидијалогитопосеб
но са нагласком на тему заштите
животнесредине.
– Кроз тај пројекат ћемо спровести

формирањезеленеодборничкегрупе,
формирањезеленемреженатерито
ријицелогСремаиувођењетакозва
ногконцепта„зеленестолице”уград
ски парламент. Све ове пројектне
активности су у складу са Архуском
конвенцијом, која је ратификовала
Народнаскупштина.

К. Ве реш
Б. Ту ца ко вић

МИТРО ВАЧ КИ АЦТ ПРО ЈЕ КАТ „ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ
ЗА СВЕ – ПЛАТ ФОР МА ЗА ЛОКАЛ НИ ДИЈА ЛОГ“

Подр шка
„зеле ној“ аген ди
Свечаношћу одржаном 14. септем

бра у београдском Аеро клубу, обе
лежен је почетак спровођења нових
пројеката партнерских иницијатива
које финансира Швајцарска агенција
заразвојисарадњу(СДЦ)крозпроје
кат„Заједнозаактивнограђанскодру
штво–АЦТ“.
Одобрени пројекти представља

ју заједничке иницијативе локалних
удружења грађана и јединица локал
не самоуправе. Циљ пројеката је да
се кроз заједничке иницијативе гра
ђанскихудружењаилокалнихсамоу
праваствореновимеханизмизавеће
учешћеграђанаупроцесудоношења
одлука, пружању услуга грађанима
налокалуизаповећањемониторин
гарадалокалнихорганавласти.Уче
сницимаскупаобратилисусеРихард
Коли, директор Швајцарске канцела
ријезасарадњу,ЈенсЕнгели,међуна
роднитимлидерАЦТаирегионални
директор Хелветаса и Маја Стојано
вић, извршна директорка Грађанских
иницијатива.
Пројекат АЦТ спроводи конзорци

јумкојичинишвајцарскаорганизација
HelvetasSwissIntercoopertaionиудру
жење Грађанске иницијативе из Бео
града.
Једанод16градоваукојимсереа

лизујеПројекатАЦТ је и ГрадСрем
скаМитровица,стогасусвечаностиу
београдскомАероклубуприсуствова
лиПетарСамарџић,заменикградона
челницеСремскеМитровицеиМилан
Мирић, у име пројектног партнера
 Удружења „Регионалне иницијативе
Срема“.
МитровачкиАЦТпројекат„Oдрживи

развој за све–платформа залокал
ни дијалог“ за општи циљ има веће
учешће представника цивилног дру
штваијавностиупроцедурамадоно
шења јавних политика и одлука на
нивоу локалне заједнице, у области
заштитеживотнесрединеиодрживог
развоја. Пројектом се жели постићи
већа видљивост и ојачани капаците
ти „зелених“ и осталих организација
цивилногдруштваодинтересауСре
му за заговарање, учешће имонито
ринг у процесу доношења одлука на
локалном нивоу у области екологије
и одрживог развоја. Предвиђено је и
формирање „Зелене мреже Срема“
као званичног социјалног партнера и
заинтересованестранепридоношењу
политика одрживог развоја локалне
заједнице уСрему, уз успостављање
„Зеленеодборничке групе”имехани
зма„зеленестолице“уградскомпар
ламенту.

Петар Самар џић, Данијела Божовић и Милан Мирић 
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „ЈО ВАН ПО ПО ВИЋ“

Рекон струкцијa са ле за
фи зич ко и че ти ри учи о ни це
Радове на реконструкцији сале

зафизичко и адаптацији четири
учионице за предшколску децу

у старомделуОсновнешколе „Јован
Поповић“ 24. септембра, обишла је
градоначелница Светлана Милова
новић са сарадницима у присуству
директора школе Слободана Стојил
ковића. Током обиласка радова, гра
доначелница је истакла да је укупна
вредностпројекта105милионадина
ра.Одтога,73милиона јеобезбедио
Фонд за капитална улагања, остатак
од32милионајеобезбедиоГрад.
―НаконштосмозавршилиОснов

нушколу„ЈованПоповић“,новузграду
школеиотворилијепрошлешколске
године, идемо корак даље, као што
смоиобећали.Радисереконструкци
јасалезафизичко.Упоредосасалом
ћесеурадитиитриучионицеустаром
делушколе,намењенезаспорт:сто
нитенис,фитнессалаитеретанакоје
ћетакођемоћидакористеиученици
ове школе али и остало грађанство.
Радисеиреконструкцијачетириучи
онице,такођеустаромоделушколе,
које ће користитиПредшколска уста
нова „Пчелица“ за предшколце, како
бисерастеретиообјекат„Лептирић“у
насељу„Орао”.Зареновирањетече
тириучионице,средствајеобезбедио
Градуизносуод2.8милионадинара
динара.Безобзиранапандемијукоја
нас,нанекиначинуспораваиомета
у нашим плановима, и даље наста
вљамодарадимо,идаљесерадина
адаптацији и санацији свих основних
исредњихшколасатериторијеграда.
Образовање нам је на првом месту,
алиприоритетнамјеиданаправимо
штобољеусловезаборавакидецеи
наставникаиушколамаизапосленим

упредшколскимустановама,реклаје
СветланаМиловановић.
Онаједодаладасерадиинаре

конструкцији санитарних чворова у
сеоским школама. Почели су радови
на реконструкцији санитарног чвора
уОсновнојшколи „ДобросавРадоса
вљевићНарод“уНоћају,апланирани
су и радови на реконструкцијишкол
скезградеуЗасавици I.Средствасу
добијена од Покрајинског секретари
јата за образовање за санирање са
нитарнихчвороваусвимшколама.У
Митровачкој гимназији је тај процес
завршен.
Слободан Стојилковић је рекао да

ћесереконструкцијомсалепобољша
тиусловизаодвијањенаставефизич
когваспитања.
―Собзиромна тодановашкола

функционише беспрекорно, услови
за рад су феноменални, ученици су
одушевљени,самимтим,реконструк

цијомсалећемопобољшатинаставу
физичкогваспитања.Затојепотреб
нафискултурнасалаиопремакојаје
уњој.Овај пројекат ће то дати ими
ћемо имати заокружену целину фи
скултурнесалеиновогобјекташколе,
имаћемо једну праву, функционално
школукојомградможедасепоноси,
рекаојеСлободанСтојилковић.
ТомиславЦеровац,директорпреду

зећа„Стимградња“д.о.о,фирмекоја
јеизвођачрадова,рекао једаћепо
словинареконструкцији сале зафи
зичкобитиготовидокрајадецембра.
―Роктрајањаје120дана,подразу

меваседасрушимопостојећиобјекат,
изградимо нови и да урадимо нове
подне облоге, нове тоалете, свлачи
онице за децу по најсавременијим
условима који су потребни, рекао је
ТомиславЦеровац.

К. Ве реш
Б. Ту ца ко вић

Све тла на Ми ло ва но вић Сло бо дан Сто јил ко вић



929. SEPTEMBAR 2021.        M NOVINEОПШТИНА РУМА

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

Бу џет по ве ћан
за 41,6 ми ли о на ди на ра

Након другог ребаланса
буџетрумскеопштине је
повећанза41,6милиона

динара, тако да сада укупно
планираниприходиипримања
износе2.309.241.116динара–
одлука је коју су усвојили
одборници Скупштине општи
ненаседницикојајеодржана
23.септембра.
– Измена важеће одлуке о

буџету једонета због потребе
дасепрерасподелепостојећа
средствасапозицијакојенеће
бити утрошене надруге пози
ције. Највећи део средстава
којисепрерасподељујеоства
ренјеуштедамапослеспрове
дених поступака јавне набав
ке,каоипоступакаодкојихсе
одустало–појаснилајеразло
ге за ребаланс Биљана
Дамљановић, шефица Оде
љењазафинансије,привреду
ипољопривреду.
Кадајеречоприходима,сви

супланиранинаосновуоства
рењаупретходнихосаммесе
циипројекцијењиховогоства
рењадокрајагодине.
Повећањеприходајеоства

рено код пореза на доходак,
добит и капиталне добитке
који износе милијарду и 45
милионадинара,атујенајзна
чајнијеучешћепорезаназара
деипланиранасредстваизно
се850милионадинара.
Ребалансом су планирана

додатна средства за експро
пријацију земљишта у Добро
вољачкој улици и за кружни
токуизносу2,6милионадина
ра, за поправке и одржавање
путева,улица,стазаитротоа
рауизносуодјош60милиона

динара,заобјекат„Коцкица2“
планирано је додатних 27,6
милионадинараи5,7милиона
за Дом здравља за, између
осталог, набавку санитетског
возила за превоз пацијената
на дијализу. Међу ставкама
којесеповећавају,требаиста
ћи и додатних 10 милиона
динара за мере енергетске
ефикасности, односно замену
столарије.
Говорећиоребалансу,пред

седник Општине Слађан ман
чићјеистакаодасу,међуоним
пројектима који сенећеради
ти, два са већим износима,
којаћебитиубуџетузаследе
ћугодину.Тосууређењемале
фонтане, јер нису били задо
вољни пројектом, који је вра
ћан и на дораду, а сада се
улазиухладнијевремекојене
одговаратимрадовима.
–Другијеопремањевртића

„Коцкица 2“, евидентно је да

ћевртићбитизавршеннапро
леће,имићемозасвакислу
чај,опремањкакоунутрашњег
дела,такоипартерноуређење
дворишта радити следеће
године,кадасезавршеграђе
винскирадови–рекаојеМан
чић.
Када је реч о мерама за

енергетску ефикасност, одно
сно замену столарије, прво
битно одвојених 15 милиона
динара је било мало, јер је
заистабило велико интересо
вањеграђана.
–Преко300грађанасејави

лонатајконкурс,мислимдаје
172 предмета већ обрађено,
донето је101решењеза14,9
милиона динара, зато смо
определили  нових десет
милионадинара, јер смопро
ценилидаћемоуспетидареа
лизујемо свих 25 милиона у
овој години. Пара имамо,
могли смо да определимо и

110милиона,алиједноставно,
тоспороиде.Мисмопотписа
ли 101 уговор. Међутим, још
ниједнастоларијанијеуграђе
на,мајстори који су се јавили
имајупунерукепослаипита
ње је колико ће они стићи на
времедаиспоштујусвојекли
јенте–указао јеСлађанМан
чићипоручиограђанимадаће
се ова мера реализовати и
нареднегодинеузистеуслове
иданемаместазабригу.
Значајна додатна средства

су опредељена за инфра
структурно опремање путева,
још60милионадинара,поред
постојећих70милиона.
– Преостаје нам још два

месеца грађевинске сезоне, а
имамоиодређенихновихзах
тева из месних заједница за
санирање улица и путева –
кажеМанчић.
СтеванКовачевић,председ

ник Скупштине општине
истакао је да се други реба
ланс ради да би се повећала
средства на страни прихода
указуједа,ипоредсвихтешко
ћа, буџетско финансирање
функционишедобро.
На овој седници, у оквиру

избораиименовања,наместо
вддиректораГрадскебиблио
теке „Атанасије Стојковић“ је
поновоименованДамирВаси
љевићТоскић,анаместов.д.
директораЦентра за социјал
нирадЈеленаОвцин.
Саместав.д.директораЈП

„Стамбено“ је разрешен Бра
ниславПетровић,аименована
је Александра Аднађевић,
мастерекономиста.

С. Џакула

Нај ве ћи део сред
ста ва ко ји се пре ра
спо де љу је оства рен 
је уште да ма по сле 
спро ве де них по сту
па ка јав не на бав ке, 
као и по сту па ка од 
ко јих се од у ста ло – 
по ја сни ла је раз ло ге 
за ре ба ланс Би ља на 
Да мља но вић

Би ља на Да мља но вић

Сла ђан Ман чић

Зна чај на до дат на 
сред ства су опре
де ље на за ин фра
струк тур но опре
ма ње пу те ва, још 
60 ми ли о на ди на
ра, по ред по сто је

ћих 70 ми ли о на, 
ре као је Слађан 

Ман чић
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У ТОКУ РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ПУТА ГРГУ РЕВ ЦИ – МАН ЂЕ ЛОС

Вели ка ула га ња
у фру шко гор ска села

Радо ви ће тра ја ти два месе ца, ура ди ће се пот пу на рекон струк ци ја коло во за, али ће 
се откло ни ти и про бле ми веза ни за бујич не воде. Ово је зна чај на део ни ца не само за 
мешта не Ман ђе ло са и Гргу ре ва ца , него и свих оста лих гра ђа на, а наро чи то за тури сте 
који у све већим бро ју посе ћу ју Фру шку гору, рекао је начел ник Миро слав Јокић

Утоку је реконструкција пута Гргуревци–Манђелосудужиниод4,7
километара.Вреднострадоваје64

милионадинара,асредствајеобезбеди
лоЈавнопредузеће„ПутевиСрбије“.
Начелник Градске управе за опште

послове и имовину Града Сремска
Митровица је у понедељак 27. септем
браобишаорадовенапоменутојдеони
циитомприликомизјавиодасузапоче
тирадовипоказатељконстантногулага
ња у инфраструктуру Града Сремска
Митровица.
–Ово јеипоказатељодличнесарад

ње митровачке локалне самоуправе са
покрајинским и републичким органима,
пре свега захваљујући потпредседника
Владе Србије Браниславу Недимовићу,
којијеконстантнофокусираннаулагања
у инфраструктуру, нарочито у сеоским
месним заједницама. Подсетићу вас да
смоупретходнихнеколикомесецизавр
шили реконструкције озбиљних саобра
ћајницакаБешеновуиШуљмуучија је
вредност180милионадинара.Рачунају
ћиовуинвестицију,мисмоуреконструк

цијепутевазанеколикопротеклихмесе
циуложилиоко250милионадинараито
у време кадасеборимосапандемијом
корона–вируса.Притоме,миулажемо
иудругепројекте,каоштојереконструк
цијафискултурнесалеуОсновнојшколи
„ЈованПоповић“.Овирадовићетрајати
двамесеца, урадиће се потпуна рекон
струкцијаколовоза,алићесеотклонити
и проблеми везани за бујичне воде.
Постављањемивичњакабујичневодеће
бити усмерене ка каналској мрежи и
тимеће сеобезбедитидуговечност ове
саобраћајнице.Овојезначајнадеоница

не само замештанеМанђелосаи Гргу
реваца,негоисвихосталихграђана,а
нарочито за туристе који у све већим
броју посећују Фрушку гору, рекао је
Јокић.
Штоседругихпројекататиченачелник

Јокић јенагласиодасерадинаизради
пројектно – техничке документације за
реконструкцијусаобраћајнеинфраструк
туре у насељу „Матија Хуђи“. У овом
митровачком насељу ће се радити
реконструкција тротоара и изградња
бициклистичкихстазаирешићесекључ
ни проблем становника овог насеља, а

Што се тиче планова за 2022. годину, у току су раз го во ри 
са пред сед ни ци ма саве та свих месних зајед ни ца како би 
смо од људи на тере ну доби ли нај тач ни је подат ке о томе 
шта су кључ ни про бле ми и при о ри те ти у свим митро вач
ким сели ма. Ула га ће мо не само у ули це и путе ве, него и у 
домо ве кул ту ре, спорт ске објек те и све оно што може 
поди ћи ква ли тет живо та у сели ма, нагла сио је Јокић

Мирослав Јокић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: КУПО ВИ НА СЕО СКИХ КУЋА

Купље но пет кућа

У просторијама Министарства за
бригу о селу, потписани су уговори
за куповину кућа на селу у руралном
подручју Сремске Митровице. Право
набесповратнасредстваза куповину
сеоскихкућасаокућницомостварило
је пет корисника из Сремске Митро
вице, и то супружнициИвана иРајко
Бојанић(Чалма),ДраганаиМирослав
Максић (Босут), ванбрачни партнери
ЈеленаСлавуљиДанијелДаниловић
(Мартинци),МилицаЋулибркиНенад
Беломарковић (Засавица 1), као и
самохрана мајка Биљана Јовановић
(Дивош).
У име Града Сремска Митровица,

потписивању уговора су присуствова
лиПетарСамарџић,заменикградона

челницеиДушицаПавловић,директо
рицаАгенцијезаруралниразвој.
Према речима Петра Самарџића,

у питању су први одобрени захтеви,
одређенибројјејошувекуразматра
њу, неки су одбијени због неиспуња
вања услова прописаних конкурсом
министарства, а поједини захтевају
допунудокументације.
Конкурс је отворендо1. новембра,

захтевисеобрађујупоредоследупод
ношења, те је Самарџић позвао све
заинтересованедасеобратеАгенцији
заруралниразвој,којаћеимпружити
сву потребну административно тех
ничкуподршкуокоподношењазахте
ва, посебно у делу процене тржишне
вредностинекретнине.

Петар Самар џић и Души ца Павло вић са вла сни ци ма кућа

Што се тиче епидемиолошке ситуа
ција,НачелникЈокићјерекаодаброје
винисуохрабрујући.
–На територији Града првомдозом

је вакцинисано 56. одсто пунолетних
грађана посто. Ревакцинисаних је 55
одсто,атрећудозујепримилосвега11
одстоМитровчана. Град је учинио све
да вакцина буде доступна. и увек је
била.Апелујемнасведасевакцинишу
идазаштитесвенас.Јасамвакцини
сан и трећом дозом и сматрам то
чином одговорности и према себи и
према другима. Локалан самоуправа
ћеиубудуће, каошто је тоидосада
радила, учинити све да грађани могу
штолакшедадођудовакцине.Радиће
сеисуботоминедељом,акобудебило
потребно.Иначе,навишесетражеФај
зерова и Синофармова вакцина којих
имадовољно,рекаојеЈокић.

Вак ци ни ши те се, 
зашти ти те све нас!

тојеатмосферскаканализација.
–Озбиљнасредстваћебитиуложена

у, можемо слободно рећи симбол урба
ногуСремскојМитровици,ато јенасе
ље„МатијаХуђи“.Пројекатћебитијавно
презентован,апосебносмоинсистирали
да се велика пажња посвети зеленилу,
јерто јенештошто јеодвеликеважно
стиизаграђанеизалокалнусамоупра
ву,рекаојеЈокић.
Штосетичедругихпланова,онјенаја

вио да ускоро треба да буде потписан
уговоризмеђуЈП„ПутевиСрбије“иода
браног извођача радова на реконструк
цији теретног моста између Сремске и
Мачванске Митровице. Начелник је
рекаоидасеувеликоправеплановиза
2022.годину.
–Утокусуразговорисапредседници

масаветасвихмеснихзаједницакакоби
смоодљудинатеренудобилинајтачни
јеподаткеотомештасукључнипробле
ми и приоритети у свим митровачким
селима. Улагаћемо не само у улице и
путеве,негоиудомовекултуре,спорт
скеобјектеисвеоноштоможеподићи
квалитет живота у селима, нагласио је
Јокић.
Душко Крстић, председник Савета

меснезаједницеГргуревцијерекаодаје
за све мештане Гргуреваца јако важно
даовај путбуде завршен.Онсе захва
лио Влади Србије и Граду Сремска
Митровица.
–Упоследњевремесеулажусевели

ка средства у фрушкогорска села. То
мештанимаовихселавеомамногозна
чи.Конкретно, наовојдеоници,било је
проблемазбогбујичнихвода,послејаких
падавина и приликом отапања снега,
алисадаћесепостављањемивичњака
и тај проблем решити. Овај пут нам је
јаковажанпоштонамјеонвезасагра
дом,рекаојеКрстићидодаодасетеку
ћи проблеми у Гргуревцима решавају у
сарадњисаГрадомСремскаМитровица
и он се још једном захвалио локалној
самоуправиштопоказујеинтересовање
иулажеусеоскесредине.

С. Ћ.

ХРТ КОВ ЦИ

Сле де ће го ди не би ће 
отво рен вр тић
Због потреба житеља Хртковаца,

Савет месне заједнице овог села
упутио језахтевлокалнојсамоупра
видасеуселуотворивртић.Поре
чимапредседникаОпштинеСлађана
Манчића,убуџетузанареднугодину
ћесе  обезбедитии средствадасе
реконструише објекат који постоји у
дворишту Основне школе „Милош
Црњански“ и у њему отвори вртић,
будући да има довољан број деце
која би га похађала. Ова зграда је
изграђенаседамдесетихгодинапро
шлогвекаиранијесутубилистано
визанаставнике.
–Површиназградеје156квадрат

нихметара и уњој постоји и струја

и вода. Налази се у близини наше
ботаничкебаште,школске кухињеи
трпезарије,каоиигралиштаиспорт
ске хале  – каже директорНебојша
Јовичић.
НамерудасеотворивртићуХрт

ковцимапоздрављаиАнаУмићевић,
председницаСаветамесне заједни
це.
–Уселуимамооко80деце,асве

вишеродитељаради,такодапосто
јивеликапотребазавртићем.Доста
родитељасададецуводиуПлатиче
во,такодаћеимвртићкадасеотво
ри, олакшати, јер неће морати да
путујуудругоселоиводемалишане
тамо–истичеАнаУмићевић. С. Џ.
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ОД ЛУ КА О СТИ ПЕН ДИ ЈА МА И НА ГРА ДА МА

Но ва об је ди ње на од лу ка
о на гра ђи ва њу нај бо љих
Одлукуододелистипенди

ја, награда и других видова
помоћистудентима,ученици
маиспортистимаса терито
ријерумскеопштинеусвојена
јенапоследњојскупштинској
седници, ањоме се утврђују
услови о додели средстава
из општинског буџета за ове
наменестудентима,ученици
маиспортистима.Оваодлу
каобухватанеколиковидова
помоћиинаграда.
Њоме се регулишу сту

дентске стипендије, начин и
критеријумипокојимаседо
дељују на основу ранг – ли
сте,којуутврдиКомисија–а
највише на основу успеха у
школовању и на такмичењи
ма. Кандидати из друштве
но – осетљивих група имају
предност.
Ту је обухваћено и регре

сирање трошкова превоза
студената у међумесном са
обраћају, као и новчана на
града најбољим студентима.
Право на ову награду имају
редовни студенти сапросеч
ном оценом преко 9,5 , који
се школују на терет буџета
Републике и нису губили го
дину,тесуположилисвеис
пите из претходних година.
Ове награде се обезбеђују у
општинскомбуџетуиневра

ћајусе.Оваодлукаобухвата
и услове за давање једно
кратне новчане помоћиради
студијскогусаваршавања.
Утврђенисуиусловизада

вање стипендија, награде и
другеврстепомоћиученици
ма са територије румске оп
штине који похађају средње
школе. Додељује се по пет
стипендија за ученике које
похађајурумскесредњешко
ле,двакојасупокритеријума

школскиходбораизабраниза
најбољеученикеитриизма
теријалноугроженихпороди
ца,каоизасвуромскудецу,
средњошколце.
Одлуком су утврђене и

новчане награде за носиоце
Светосавске повеље које се
додељују за 16 ученика, по
један из 11 матичних основ
нихшкола,Музичкешколеи
четири средње школе. Утвр
ђенисуикритеријумизанов

чаненаградеученицимакоји
имајуВуковедипломе, каои
онекојисуосвојилиједноод
прватриместанарепублич
ким и међународним такми
чењима.
Предвиђени су и поклони

засвеученикепрвихразреда
основнихшкола,каоиједно
кратнановчанапомоћучени
цимакојиидунатакмичења,
награде и друге врсте помо
ћи успешним спортистима и
помоћ за учешће на спорт
скимтакмичењима.Новинау
овојодлуцијестедаје,поред
основних и средњих школа,
сада уврштена и једина Му
зичкашколау граду,такода
ћесеубудућедодељивати16
Светосавскихповеља.
–Овуодлукусмоусвојили

како бисмо објединили раз
личите одлуке које су дефи
нисале трошење средстава
за све те намене. Значи, за
ученички и студентски стан
дард,застипендије,занагра
де.Та проблематика је била
регулисана са неколико раз
личитих одлука, а сада смо
све те одлуке објединили у
једну,  кровну одлуку којом
расподељујемо средства са
овенамене–истакаојеСте
ван Ковачевић, председник
Скупштинеопштине. С. Џ.

Сте ван Ко ва че вић

Се дам ле кар ских
еки па за обо ле ле
од ко ро не
Закључноса23. септембромурум

ској општини је вакцинисано 20.194
лица,одкојихјењих19.580иревакци
нисано.Уистомпериоду,трећудозује
примило 2.896 грађана. Расте број
оболелих,па једоистогдатумазабе
лежено 437 активних случајева. Како
се епидемијска ситуација усложњава,
расте и број оболелих и притисак на
Ковид амбуланту румског Дома здра
вља.
Сходно одлуци Кризног штаба, већ

дуже време Ковид амбуланта ради
свакогданаод7до22часа,аод27.
септембра пацијенте прегледа седам
лекарскихекипа.Уминулетринедеље
највећи број прегледа током једног
дана је износио 280 пацијената, али
бројпрегледанихутомпериодуникад
нијебиомањиод200грађана.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Вред на до на ци ја
са Но вог Зе лан да
ДомздрављауРумидобиојевред

ну донацију, један од најмодернијих
ЕКГ апарата, који је донирало Дру
штво здравствених радника „Свети
Козма и Дамјан“ са Новог Зеленда.
Ради се о уређају, који је тренутно у
самомврхутехнологије када јеречо
електрокардиографији,ањеговавред

ностје6.500евра.Осимштосеради
о врхунском ЕКГ апарату, он има и
могућност да ради спирометрију,
односно мерење одређених параме
тараплућнефункције.
–Овавреднадонацијаћенесумњи

воподићиниво здравствене услуге у
нашојустанови,пресвегазапацијен
текојисезбрињавајууСлужбихитне
медицинскепомоћи,примарносакар
диолошкомсимптоматологијом,алии
заонекојиболујуодплућнихболести
– кажедиректоркаДома здрављадр
стоматолог Јелена Стојанац Мраче
вић.
ЕКГ апарат је смештен у Служби

хитне помоћи, а директорки Дома
здрављаиБраниславуМартиновићу,
начелникуСХМПсу га21. септембра
уручилиШуманиВеснаМатићиЗор
каиСтеванБербер,уимедонатора.
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РУ МА

Апли ка ци ја за бо љу ко му ни ка ци ју са Оп шти ном
Румљанима је однедавно доступна

на „Google play store“ мобилна аплика
ција „Ruma“, као нови канал комуника
цијесалокалномсамоуправом.Намера
локалнесамоуправе једанабрз,лаки
модеран начин правовремено инфор
мишеграђанеоактуелностима,апутем

апликације могу се прочитати најновије
вести из општине, добити сервисне ин
формације,пратитидогађаји,културнаи
туристичкапонуду.
Апликација, која је  прилагођена ан

дроид уређајима, пружа могућност гра
ђанима да пријављују комуналне про

блеме,какобисеоништопререшили.
Преузимање апликације је једноставно
и бесплатно и обавља се прекоGoogle
Play продавнице. Апликацију можете
преузетиналинкузваничногопштинског
сајта.

С. Џ.

ПА ВЛОВ ЦИ

Из гра ђе на но ва сточ на ја ма
У близини Павловаца за

вршена је, поред постојеће,
нова сточна јама. То је био
захтев који су мештани села
упутили локалној самоупра
ви, јер у самомселуимане
колико фарми, али и многи
грађани са стране, долазе
овдеибацајуугинулеживоти
ње. Постојећа сточна јама је
грађенаседамдесетихгодина
прошлогвека,пунајеизасута
јекречом.
–Изашлусмоусусретљу

дима из Павловаца и из бу
џета смо издвојили средства
за градњу нове сточне јаме
димензија4х8метараидуби
не3,5метара,имислимдаће
имтопомоћиданаадекватан
начинодлажуживотињскиот
пад–рекаојеприликомоби
ласка радова 21. септембра
председникОпштинеСлађан
Манчић.
Вреднострадовајебила1,7

милионадинара,акрећесеи
у изградњу још једне сточне
јаме између Руме и Краље
ваца.Утомделу,већпостоје
двесточне јамеалисуионе
преоптерећене,јерјекористе
какоРумљанииКраљевчани,
такоимешатниоколнихсела.
 – Та јама ће бити нешто

другачија. Биће  кружног об
лика и дубине  5,5 метара.
Желимодаина тој локацији
обезбедимододатнипростор.
Менијенесхватљиводаима
мотоликоугинућаживотиња,
али чујем да многи људи са
стране довозе угинуле живо
тиње. Нажалост, многи их и
неубацујуујаму,већихсамо
оставепоредње–кажеМан
чић.
Топотврђујеичињеницада

је,препочеткарадованајами
у Павловцима, крчен и про
шириванприступнипуткојије
биоготовозатрпанотпадом.
–Људисенеодговорнопо

нашајуинатајначинзагађују
околину, а нама праве про
блеме.Мисетрудимодаза

штитимоиживотнусрединуи
здрављељудиидаобезбеди
моправеусловезаодлагање
животињског отпада у нашој
општини–кажеСлађанМан
чићидодаједа, кадаидођу
грађаниванрумскеопштине,
да тај животињски отпад од
ложебарнапрописанначин.
Радници ЈП „Комуналац“

кажудаједномнедељнооби
лазе све локације на којима
сеналазесточнејаме,апро
теклог викенда је реаговао и
једанграђанин,којијеинфор
мисаодасулешевиугинулих
животиња разбацани свуда
окосточне јамеизмеђуРуме
иКраљеваца.Комуналнаин
спекција је одмах изашла на

терениувериласеутачност
те информације, а запосле
нииз„Комуналца“супотоми
очистилипросторокојаме.
–Улажемомногосредста

ва и у чишћење дивљих де
понија, санирање постојећих
депонија и у изградњу сточ
них јама, купили смо нове
контејнерезаодлагањеотпа
да,алинекиљудиједностав
нонеразмишљајуо томеда
требачуватиживотнусредину
и здравље – истиче Слађан
Манчић.
Дражен Гајић, председник

СаветамеснезаједницеуПа
вловцимакажедасе,збогве
ликогпораста сточногфонда
уселу,упоследњихнеколико
годинајавилапотребазапро
ширењем капацитета сада
шњејаме.
–Стара јама је сада попу

њена, а направљена је још
1968.године.Ованова јеве
ћаидалекофункционалнија,
јеримадваотворазаубаци
вањеживотињскоготпада,та
кодабитребалодадоприне
се очувањуживотне средине
издрављаграђана–рекаоје
ДраженГајић. С. Џ.

Ра до ви на сточ ној ја ми

Дра жен Га јић и Сла ђан Ман чић

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ИН ЂИ ЈА: УЛА ГА ЊЕ У РУ РАЛ НУ ПУТ НУ ИН ФРА СТРУК ТУ РУ

Ви ше од ми ли јар ду ди на ра 
за бо ље пу те ве
Око24километарапутева

реконструисанојеупослед
њих годину и по дана на
подручју инђијских села
НовиКарловци,НовиСлан
камен и Крчедин. Реч је о
деоницама Нови Карловци
– Нови Сланкамен, Нови
Сланкамен – Сурдук, Нови
Сланкамен – Крчедин и
новом путу Нови Карловци
– Крчедин. Такође, асфал
тиран је и пут од Новог
Сланкамена ка винарији
„Шапат“.Интензивниинфра
структурни радови у овом
делуинђијскеопштинебили
суповоддасепредставни
циОпштинеИнђијаналицу
места увере у квалитет
изведених радова, истакав
ши да се последњих 50
година није радило на пут
ној инфраструктури у тој
сремскојопштиникаоштоје
претходнихпетгодина.Сим
болично, на раскрсници
путевауНовомСланкамену
каСурдуку,СтаромСланка
мену и Крчедину где су
извођенирадовиупретход
ном периоду, у петак, 24.
септембра, са мештанима
разговарали су председник
Општине Инђија Владимир
Гак и народни посланик
МаријанРистичевић.
– Путеви су урађени по

највишим стандардима и
многовећиградовимогуда
нам позавиде на путној
инфраструктуру какву има
мо данас у целој нашој
општиниапоготовонатери
торијиНовогСланкамена и

села у близини истакао је
Гак.
Он је додао да мештани

Сланкамена и представни
цимеснезаједниценајбоље
могу да посведоче каква је
ситуација била претходних
деценија,акакојесада.
– Ништа нисмо радили

зарад једне предизборне
кампањевећдапутевикоје
смо реконструисали и они
који суизграђени трајушто
дуже,истакаојеГак.
Председник Општине је

подсетио на податак да су
радовинасаобраћајницама
кошталивишеодмилијарду

динара теда су захваљују
ћи помоћи народног посла
никаМаријанаРистичевића
обезбеђена средства за
извођењерадоваизбуџета
ВладеРепубликеСрбије.
– Поносни смо на сарад

њу коју имамо са покрајин
ским и републичким пред
ставницима,акојизаступају
интересенашеопштине.Та
симбиозајеодвеликогзна
чаја и доприноси да се
заједничким залагањима
реконструишузначајнесао
браћајницеиреализујумно
ги, битни пројекти за нашу
општинуобјасниојеГак.

Народни посланик Мари
јан Ристичевић изразио је
задовољствошто је, захва
љујући свом положају
допринео да мештани овог
дела инђијске општине
добијуквалитетнепутевена
којесугодинамачекали.
– Био сам у прилици да

неколико пута утичем на
представникеВладеСрбије
идругихдржавнихинститу
ција како би средства уло
жилиупутнуинфраструкту
ру у општиниИнђија.Осим
радова на путној инфра
структури, Сланкамен је
добио и два нова заливна
система „Сланкамен 1“ и
„Сланкамен2“,чијајевред
ност преко 20 милиона
евра.Трудићусеидаљекао
народнипосланикданашој
општини обезбедим квали
тетне пројекте односно
средства за њихову реали
зацију истакао је Ристиче
вић.
Током обиласка рекон

струисаних саобраћајниица
у Новом Сланкамену пред
ставници Општине су под
сетилидасуутокуирадови
на реконструкцији пута од
Банстола ка Чортановцима
заштасуобезбеђенасред
стваизПокрајине.

М.Ђ.

Владимир Гак у разговору са мештанима Новог Слан ка ме на

Пре ко ми ли јар ду ди на ра за ре кон струк ци ју пу те ва
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Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Из град ња
атар ских пу те ва
ЗаизградњуатарскихпутеваОпштинаИнђијаи

Покрајинскисекретаријатзапољопривреду,водо
привредуишумарствоиздвојићеовегодинеукуп
но40милионадинара.Какосупотврдилинадле
жни,ускоропочињурадовинаизградњиатарског
путаокоЈарковачкогјезера,којејезапочетопро
шле годинеи путаизмеђу ЈарковацаиЉукова.
Такође, уНовомСланкаменубиће урађенатар
скипутдужине1200метара.Наведенирадовису
трајногкарактера,односнообављаћесеметодом
цементнестабилизацијекојаподразумевамеша
ње одређене количине цемента са постојећим
земљаним материјалом и водом. Суштина ове
методеједуготрајносткоришћењаподлогеира
ционализацијатрошкова,кажууОпштиниИнђија.

Сти же но ва ин ве сти ја
Председник Општине Инђија

Владимир Гак и власник дома
ће компаније „Кемоимпекс“ пот
писали су купопродајни уговор
земљиштаувласништвуОпшти
неИнђијанакојојћесеградити
производна хала површине 50
хиљада квадрата. Реч је о три
наестој по реду инвестицији у
последњих пет година, истичу
представници локалне самоу
праве.
Нови инвеститор је купио зе

мљиштеповршинеодосамхек
тара и представља једног од
лидераутрговиниопремезамо
торна возила. Изградња погона
очекујесеутокуследећегодине.
– Ускоро ће бити организова

на конференција за медије на
којој ће инвеститор говорити о
даљимпотезимакаоизбогчега
сеодлучиодаинвестираунашу
општину. Број уговора са инве
ститорима које смо у потписали
у последњих пет година говори
отомеда јеИнђијаусамомвр
хунесамоуСрбији,већуцелој
Европи. Инвеститор ће градити
халу од 50 хиљада квадратних
метара и осим запошљавања,
његов долазак значи већи при
лив средстава у општински бу
џет, а самим тим и повећање
улагања у образовање, културу,
домздравља,комуналнуипутну
инфраструктуру истакао је Гак.
 М. Ђ.

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Лап топ ра чу на ри
за нај бо ље ђа ке и спор ти сте
ПредседникОпштинеИнђијаВлади

мирГак је22. септембрауручиолап
топрачунаревуковцима,ученицимаи
спортистима који су остварили запа
женерезултатеушколској2019/2020.
години.Локалнасамоуправаовегоди
нејеобезбедила90рачунаразанајбо
ље. ПредседникОпштине је пожелео
ђацима и спортистима да наставе са
остваривањем одличних резултата у

школи,факултетима али и спортским
теренима.
–Овојеједаноднајлепшихдана,јер

имамоприликуданаградимонајбоље
унашојопштини.Ранијихгодина,лап
топрачунаредобијалисусамовуков
циисхватилисмодајетонеправедно
тесмолистудобитникапроширилии
наученике,којисузабележилидобре
резултате на различитим такмичењи

маалиинауспешнеспортисте.Надам
седаћеуправоонинаставитисаод
личнимучењемидаћесвојимтрудом
остваритимогућностдадобијајуиоп
штинске студентке стипендије које су
међунајвишимаудржавикоједајене
калокалнасамоуправарекаојеГак.
Ове године јенатериторијиопшти

неИнђијанаграђено85вуковацаипет
спортиста. М.Ђ.

Лап топ ра чу на ри за 90 уче ни ка и спор ти ста
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

Из ме ње на и до пу ње на
од лу ка о бу џе ту
УсалиКултурно–образовногцентра,

21.септембра јеодржанаседницало
калногпарламента.Одборницисурас
прављали и усвојили између осталог
одлукуоизменамаидопунамаодлуке
обуџетуОпштинеШидза2021.годину,
извештајоостварењуприходаиприма
њаиизвршењурасходаииздатакаод
лукеобуџетуОпштинеШидзапериод
од1. јануарадо30. јуна2021. године.
ОовимтачкамаизвестилацјебилаЈа
дранкаНедић, руководилацОдељења
финансијаопштинскеуправе.
– Овом одлуком су смањени од

ређени расходи и направљен је рас
поред и динамика за друге расходе.
Урађенојеусклађивањеизмеђуплани
раних прихода и расхода на нивоу од
1.558.650.000динара,аутекућубуџет
ску резерву је планирано 15 милиона
динара, док је за сталну буџетску ре
зервуиздвојеномилиондинара,рекла
јеЈадранкаНедић.
Доовихпроменаједошлозбогтога

штоОпштинаШидфинансираматери
јалне трошкове основним и средњим
школама.Туулазеинакнадетрошкова
запутовањенапосаоиодлазаксапо
сла.Запрвихшестмесециовегодине,
остварењебуџетаје579.325.000дина
раили34,73постоуодносунаплани
рануодлукуобуџету,аизвршењерас
хода је 486.953.000 динара, односно
28,96посто.
По завршетку извештаја Јадранке

Недић, говорио је и председник Оп
штине Шид Зоран Семеновић, који је

истакао да је домаћинско пословање
Општинске управе, јавних предузећа
и установа омогућило да се неће по
дизатиникакав кредитидапреко400
просветних радника који су остварили
законскоправона“ципеларине”,одно
сно долазак и одлазак на посао, буду
исплаћене.
–КадајеречобуџетуОпштинеШид,

руководилисмосепринципомдаонбу
деправичан.Сигурансамдаћемодо
краја 2022. године стабилизовати фи
нансиједабисмомогливишеновцада
улажемоукултуру,спорт,инфраструк
турузакључиојеСеменовић.

Славица Сремац, директорка ЈКП
„Стандард”,којојјеистекаомандатод
лукомодборникаизабранајезав.д.на
исту позицију. Разматран је и усвојен
извештај о степену усклађености пла
нираних и реализованих активности
ЈКП „Водовод“, „Јавна расвета, услуге
иодржавање“, „Стандард“иЈП „Урба
низам“запрвуполовину2021.године,
годишњи извештај о раду ПУ „Јелица
Станивуковић–Шиља“,каоиизвештај
Народне библиотеке „Симеон Пишче
вић“опримопредајиграђеархеолошке
завичајнезбирке„ГрадинанаБосуту“.

Д. Попов

Ја дран ка Не дићЗо ран Се ме но вић

ЛИ ПО ВА ЧА

Стигла струја
Утокусурадовинаувођењуелектричнеенерги

јеувикенд–насељаЛиповачаусклопуНационал
ногпаркаФрушкагора.Процесомизградњенеоп
ходнеинфраструктурезадостављањеелектричне
енергиједовикендицаграђанабићерешендугого
дишњи проблем недостатка електричне енергије.
РадовенаелектрификацијиЛиповаче24.септем
бра обишао је председник Општине Шид Зоран
СеменовићидиректорЕлектродистрибуцијеСрем
скаМитровицаВладимирСанадер.
– Желим да се захвалим Електродистрибуцији

Србије и директору Бојану Атлагићу који је имао
разумевања према вишедеценијском проблему
недостаткаелектричнеенергијеувикенд–насељу
Липовача. Очекивани завршетак радова на елек
трификацији је крај октобраи прукључакћебити
доступансвимлегализованимобјектима,рекао је
председникОпштинеШидЗоранСеменовић.
Радове на електрификацији викенд – насеља

Липовача финансира и спроводи Електродистри
буцијаСрбије.

Зоран Семеновић и Владимир Санадер
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Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Дра сти чан скок 
обо ле лих
од ви ру са

Према последњем извештају
Завода за јавно здравље, 20. сеп
тембраjeбило229активнихслуча
јевапозитивнихнавирускоронена
територији општине Шид, што је
порастод202особеуодносунакрај
августа, када је било 27 активних
случајева. Од почетка пандемије у
шидскојопштини јеодвирусакоро
не оболело укупно 1.978 грађана.
Апелујесена грађанедасепридр
жавају мера које је прописао репу
блички Кризни Штаб за сузбијање
заразне болести ковид– 19 и да се
вакцинишууколикотовећнисуучи
нили.

ЕДУ КА ЦИ ЈА У ТУ РИ ЗМУ

Кроз мар ке тинг
до бо љег по сло ва ња
У сали Скупштине општине Шид, у

среду,22.септембра,одржанајеедука
цијаљудскихресурсаутуризму,атема
јебила „Успостављањеодносамарке
тингаипродаје”.Циљрадионицебиоје
дапредставиинаконкретнимпримери
мапокажештачиниуспешанмоделпо
словањаутуризму.Такође,свиприсут
ни актери руралног туризма имали су
приликудасазнајуштајесвепотребно
задобрупромоцију идигиталну кому
никацију,каоитокакодаквалитетсво
јихуслугаучиневидљивимнатржишту

туристичкепонуде.Овајвидекдукација
представљаинтерактивнипрограмко
јијеједнаодпредузетихмераопорав
ка турзма као привредне гране после
ситуације изазване вирусом короне.
Десет тема, на двадесет дестинација
подељене у три кластера огранизова
лајеТуристичкаорганизацијаСрбијеу
сарадњисаЦентромзаистраживањеи
студијетуризма.Едукацијајепротекла
врлоуспешноса21учесникомизобла
сти угоститељства, туризма, привред
ног и јавног сектора. Владимир Ива

новић, директор Удружења
„СеоскитуризамСрбије”,Ми
лошГајић,представникТури
стичке организације Србије
иМиланЋулић, председник
управног одбора Центра за
истраживањеистудијетури
зма из Новог Сада су пола
зницима радионице одржа
липредавање.Радионицу је
реализовала Туристичка ор
ганизација Шид, уз подршку
ОпштинеШид.

АМ БА СА ДОР РЕ ПУ БЛИ КЕ СЛО ВАЧ КЕ У ПО СЕ ТИ ШИ ДУ

Бри га о су на род ни ци ма
Учетвртак,23.септембра

амбасадорРепубликеСло
вачке Федор Росоха, са
стаосесапредставницима
словачкихкултурно–умет
ничких друштава актив
них на територији шидске
општине и представници
маМесног одбораМатице
словачкеуШиду.Састанак
јеодржануСловачкомдо
му, а амбасадор се током
разговораупознаосаживо
том припадника словачке
националнезаједнице.
–Данашњисусретзаме

нејебиовеомазанимљив.
Иако у овој средини живи
мањибројСловака,уверио
самсеуњиховуистрајност
и жељу да очувају своју
историју,културуиобичаје.
И убудуће ћемо подржати
њихова залагања и труди
ћемоседаштовишебуде
моодпомоћи,рекаојеФе
дорРосоха.
Јанко Хрубик, председ

никМесногодбораМатице
словачке у у Шиду, о овој

посетијерекао:
– Значај је огроман, по

себнозанасјернасјесве
мање. Асимилација је све
већа.Изузетнонамједраго

јер нас претходни амбаса
дорнијениједномпосетио,
а господин Росоха је обе
ћао да ће нас посећивати
чешће.

Представници словачке
Амбасадесупоклонили за
ученике основнихшкола и
одређени број уџбеника и
књига. Д. По пов

Ам ба са дор Федор Ро со ха са пред став ни ци ма сло вач ке на ци о нал не за јед ни це
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БЕОЧИН: ПО СЕ ТА ДВО ЈЕ ЗИЧ НОЈ ШКО ЛИ У МА ЂАР СКОЈ

Не го ва ње при ја тељ ских од но са
ПредседницаOпштинеБеочинМир

јанаМалешевићМилкићсапредстав
ницима Основне школе „Јован Грчић
Миленко“посетилајебатањскудвоје
зичну Српску основну школу и заба
виште 18. септембра. Повод је била
прославаДана српске културе и сла

ваСрпскогхрамауБатањиМалаГо
спојина.Домаћинисубилидиректорка
СрпскеосновнешколеМелиндаКере
ми,председницаСрпскесамоуправеу
МађарскојВераСуторПејићи градо
начелник Батање Чаба Борош. Овим
поводом, домаћини су организовали

богаткултурнипрограм.Председница
јеистакладајепоноснанапријатељ
ствоопштинеБеочиниопштинеБата
ња и да је изузетно важно да се ово
пријатељствопренесеинабудућеге
нерације

Фо то: Исмет Аде мов ски

Пред сед ни ца оп шти не у по се ти Ба та њи

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

Уско ро Са бор би бли о те ка ра Сре ма
Српска читаоница у Ири

гу,Подружницабиблиотека
раСремаиОрганизациони
одбор организују 58.Сабор
библиотекара Срема, који
ће се 1. октобра традицио
налноодржатиуСрпскојчи
таоници.
Сабор ће отворити Вера

Новковић, директорка Срп
скечитаонице,иНевенаНа
ић, председница Организа
ционог одбора 58. Сабора.
Учесницима Сабора биће
приказан део електронске
изложбе „Ф.М. Достојев
скибиографија“ Народне
библиотеке „Доситеј Обра
довић“изСтареПазове,као
иизложба„ТолстојиДосто
јевски у српској култури“,

коју је припремила Наташа
Мандић Булатовић. О овој
темићеговоритииЈасмина
Нинков,директоркаБиблио

текеградаБеограда.
Предвиђена је и презен

тација емисија „Нека куца
срце мога Срема“ ауторке

МоравкеТодић,каоиизда
вачке делатности Српске
читаоницеуИригузатекућу
годину о чему ће говорити
ВераНовковић,директорка,
и Весна Петровић, библио
текарсаветник.
На 58. Сабору библиоте

кара Срема биће уручена
и награда „Доситеј Обра
довић“ Ружици Станковић,
председници Подружни
це библиотекара Срема.
У уметничком програму ће
учествоватиученицимузич
кешколице „Музички кутак“
Удружења „Арс футура“ из
Руме. Учесници Сабора ће
посетитииманастирГргетег
ибиблиотекуовогманасти
ра. С. Џа ку ла

Срп ска чи та о ни ца у Ири гу
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СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Никола
Аћимовић и Милана Митровић,
АлександарБијелкићиБиљана
Јефтовић.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Мирко и
Бранка Зарић  Сремска Рача,
Јован и Драгана Анђелић  Во
гањ, Жељко и Барбара Ђукић
 Мачванска Митровица, Нема
њаиТерезаДаражИриг,Жељ
коиНиколинаЛукић Сремска
Митровица, Никола и Верица
МитровићШид,ЖељкоиСте
фани Владисављевић  Раден
ковић, Војин и Емилија Жунић
Мартинци.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Никола и
ДалиборкаБорићВишњићево,
ДушаниЈеленаГрабићСрем
скаМитровица,ДушаниКристи
на Медић  Илинци, Немања и
Тања Цвејић  Сремска Митро
вица,НиколаиАлександраМи
лић Шашинци,Драган иНада
Вељковић  Инђија, Слободан
и Јована Крчединац  Сремска
Митровица, Милан и Наташа
Николић  Рума, Слободан и
ЉиљанаАрсеновОбреж,Мар
коиЈеленаПилРума,Даркои
МирјанаЖивићБешка.

УМР ЛИ: Милева Којић рођ.
1951, Илија Ђапић рођ. 1931,
Ристо Дроца рођ. 1956,Марија
Богојевићрођ.1925,БојанВран
ковић рођ. 1964,Ђорђије Јова
новић рођ. 1936, Зорка Римац
рођ. 1939, Лазар Жегарац рођ.
1941, Ђорђе Јелача рођ. 1948,
Димитрије Стеранко рођ. 1946,
Хасан Одић рођ. 1952, Живко
Совтић рођ. 1950, Нада Петро
вићрођ.1951,МиладинкаЖива
новићрођ.1951,ВладаЂаковић
рођ. 1954, СмиљанаЋуић рођ.
1930, Станиша Мијатовић рођ.
1949,ЈадранкаЛукићрођ.1946,
МилкаФилиповићрођ.1943,Ве
раДевићрођ.1939,РадојкаТо
машевићрођ.1947,ГорданаМа
рицки рођ. 1942,МиланШајтић
рођ. 1947, Миљка Тадић рођ.
1955, Мирко Почуча рођ. 1942,
Родољуб Станисављевић рођ.
1948,МиленаЦвејинрођ.1934,
ВасиљкаСкакић рођ. 1937,Бо
рислав Лукач рођ. 1954, Вла
да Глувња рођ. 1954, Миленко
Стевановић рођ. 1948, Смиља
Поповић рођ. 1939, ЈелаЂури
чић рођ. 1935, Томислав Антић
рођ.1939,ЕвицаЈовановићрођ.
1950, Синиша Црнобрња рођ.
1962,ЧедомирВасићрођ.1938,
БосиљкаМихајловићрођ.1947,
Анђелка Марковић рођ. 1949,
ЛепосаваОдакрођ.1937,Мирко
Подунавац рођ. 1946, Маријан
Миша рођ. 1963, Митар Петро
вићрођ.1964.

УМР ЛИ: Савка Бабић, рођ.
1939,ЈеленаНемет,рођ.1946,
РужаГагић,рођ.1938,ВидаВу
њак, рођ. 1938, Драган Русић,
рођ. 1938, Љубомир Мркоња,
рођ. 1948, Перо Влајсевић,
рођ. 1938, Милка Колунџић,
рођ. 1950, ДрагомирПокрајац,
рођ.1933.

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

RUMA

SREMSKA MITROVICA

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ВРД НИК

Про ши ре ње улице

УВрдникусуутокурадовинареконструк
цијииасфалтирањуделаУлицеПавлаЖи
ванчевићаДудашакојасеналазиусамом
центруместа.
Тојеранијебилаједносмернаулицакоја

сеналазиублизупочеткаСтазездравља,
пајевозачимабиопроблемкакодадођудо
„Фрушкихтерми“или„Премиераква“хоте
ла,јерсуморалидаидуоколнимпутем.
–Узпроширење,тајдеоулицећеубудуће

битидвосмеран,аречјеодужиниодстоти
накметара,штоједеопутакојиповезуједр

жавнипут2.Бредабр.313сабудућомНо
вомБањомВрдник–кажеМиодрагБебић,
заменикпредседникаиришкеОпштине.
Свакако да ће и проширење овог дела

пута,каоибољиприступдопринетиибез
бедностисаобраћаја,алијеолакшањепри
ступаиуфункцијиразвојатуризма.Радове
изводирумски„Сремпут“,апочетакрадова
суобишлиипредседникизаменикпредсед
никаОпштинеТихомирСтојаковић иМио
драгБебић.

С. Џ.

ОБИ ЛА ЗАК ДУДАШЕВЕ УЛИ ЦЕ У ВРД НИ КУ: Миодраг Бебић и Тихомир Стојаковић

ДОМ ЗДРА ВЉА

Бес плат ни оч ни пре гле ди
У иришкој општини је у току отворен

позив за све заинтересоване грађане који
желе да закажу бесплатан офталмолошки
прегледуДомуздравља.Тоћебитидруги
поредубесплатнипреглед,аобављајуих,
ускладусапотписанимуговоромсалокал
ном самоуправом која их финансира,
офталмолозиСпецијалнеболнице заочне
болести„Еликсир“изНовогСада.
Пријаве се ове бесплатне прегледе се

обављајунателефон060/3702800.
Подсетимо,првибесплатниочнипрегле

ди у Дому здравља су реализовани  14.
августа. Бесплатни  прегледи врхунских
стручњака офталмолога требало би да се
организују у четири наврата, сваки пут са
око45пацијената.Овипрегледисупосебно
значајни сада, када се због ковида, на

редовнеочнепрегледечекадуго,пајеово
приликадаседоквалитетногпрегледалак
шедође. С. Џ.

Епидемиолошка 
ситуација
У иришкој општини у минулој недељи

забележенојенештомањепрегледанего
претходне.Наиме,билоихједневнооко
30ипоречимадиректораДомаздравља
др Небојше Ацина, то је за по десетак
мањепрегледадневно.Досадајеуири
шкојопштинидатоукупнооко9.200вак
цина.Истовремено, предвикенд јебило
105лицапозитивнихнакорона–вирус.
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СТРУЧ НИ СКУП „КУ ПИ НИК 500 ГО ДИ НА ПО СЛЕ“

На пре ду ју
ис тра жи ва ња

Удружење„Зеленипоглед”изКупи
нова, у сарадњи са Туристичком
организацијом,аподпокровитељ

ством пећиначке локалне самоуправе,
организовало је 22. септембра други
стручнискуп„Купиник500годинапосле”.
Овајстручнискупјеокупиопредставни
ке релевантних институција и установа
надлежнихзаочување,заштитуиреви
тализацијуКупиникакаоизузетноглока
литетаиобјектанепроцењивогзанашу
националнуисторију.
ПредседникОпштине ПећинциСини

шаЂокићприсуствоваојепочеткускупа
изахвалиосеучеснициманапажњикоју
посвећују Купинику, посебно, како је
рекао, јерсеовегодинеобележавапет
векова од разарања последње престо
ницесредњовековнеСрбије.
–Купиникјезапостављандеценијама.

Желимодамувратимостарисјај,аово
супрвикорацикатоме.Нашциљједа
Купиникувратимоместоунашојистори
јикојезаслужујеиуправозбогтогарачу
намонастручнујавност,јеронинајбоље
знају колико Купиник вреди и гдему је
место.Рачунамоуправонањих–нагла
сиојепредседникЂокић.
Стручни скуп је започео обиласком

локалитета средњовековног утврђења
Купиник,гдесусеучеснициупозналиса
археолошким истраживањима, која
спроводе Народни музеј у Београду и
ОпштинаПећинци,апоречимаПерице
Одобашића археолога и председника
удружења„Зеленипоглед”,посебанзна
чај одржавању овог скупа даје управо
чињеница да се одржава док су у току
археолошкаистраживањанатерену.
–Пречетиригодинепрвипутјеорга

низованједанстручнискупоКупиникуи
имао јерадниназив „Купиник4до12“.
Драгомиједанастављамодаинтриги

рамо стручну јавност и надам се да
ћемо прерасти у традиционално оку
пљање колега и стручњака на тему
Купиникаидаћесвакегодинерезултати
битисвебољи,даћеономалоподатака
штосезнаоКупиникубитиупотпуњено,
проширено и да ће Купиник заслужено
ућиуисторијскечитанке–рекаојеОдо
башић.
На првим археолошким ископавањи

манаКупиникурадиидрЕминаЗече
вић,музејскисаветникуНародноммузе
јууБеограду,којајерекладасекренуло
са сондажним истраживањима управо
са намером да се добију први подаци
који се тичу културних слојева, дубине
темеља и висине зидова. Сонде су
постављененапросторкодулазнекуле
икапијекојајеималависећимост,веро
ватно преко широког шанца, а како је
рекла,сконцентрисалисусенатајпро
стор је јеонокренут касамомприлазу
Купинику,што,наконконзервације,може
битивеомаатрактивнозатуристе.
Другом стручном скупу „Купиник 500

годинапосле”присуствовалајеиИвана
Грујићархеолог,директоркамузеја„Хер
цеговинауТребињу”,којајесарефера
том „Бранковићи – генеза и балкански
пут” направила археолошки пресек од
првезадужбинеБранковићадоњиховог
последњег утврђеног града уКупинову.
Поњенимречима,археолошкаистражи
вања која су започела на Купинику су
уствари прекретница у истраживању,
алииунашемпознавањунашенацио
налнеисторије.
Овогодишњи стручни скуп „Купиник

500 година после“ организован је, на
позив Министарства културе и инфор
мисањаРепубликеСрбије,каодеопро
грама манифестације Дани европске
баштине2021.

Обилазак локалитета

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПЕЋИНЦИ

Хуманитарна акција

УопштиниПећинцијетокомпроте
кле недеље завршена подела хума
нитарнепомоћисоцијалноугроженим
породицамаизбеглихиинтернорасе
љених лица са боравиштем на тери
торијипећиначкеопштинеувидупре
храмбенихпакета.Наосновузахтева
ОпштинеПећинци,Комесаријатзаиз
беглицеимиграцијеРепубликеСрби
јеобезбедиоје15пакетасаосновним
животнимнамирницама.
Корисницимакојисуиспунилиусло

ве расписаног јавног позива, пакете
је уручила повереница за избеглице
ОпштинеПећинциРадмилаСарић, а
пећиначкалокалнасамоуправа јеор
ганизовалаиспорукунакућнеадресе
корисника.

ОГАР

Ве ли ко спре ма ње

Чланице Удружења жена „Огарчан
ке“,МесназаједницаОгариТуристич
ка организација протекле недеље су
радили на уређењу „Аксентијевог
кућерка” уОгару. У сусрет „Курзовина
фесту”,којићеовегодинебитиодржан
наредног викенда, 2. октобра, вредни
Огарчани очистили су просторије
„Аксентијевогкућерка”,акакојерекла
Љубица Бошковић, директорка ТО
Пећинци,посебнапажњапосвећенаје
управо дворишту овог значајног тури
стичког локалитета, који је и културно
доброодизузетногзначаја,какобисве
билоспремнозаманифестацијупосве
ћенукукурузуикукурузовини.
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НО ВА ПА ЗО ВА

Са јам при вре де 1. ок то бра

Ухотелу „Ривер Ин“ у Старим Бановцима22.септембра одржана је
конференцијазаштампунакојојје

најављенпредстојећи14.Сајампривре
де уНовојПазови, који ће бити одржан
на комплексу „Пазовачких базена» 30.
септембраи1.Октобраод10до17ча
сова.Овојесаопштенонаконференцији
заштампуухотелу„РиверИн”уСтарим
Бановцима на којој су Ђорђе Радино
вић,председникОпштинеСтараПазова
иПредрагМујкић, директор Регионалне
привреднекомореСрема,потписалиУго
воросарадњинањеговојорганизацији
–Идеја је да привредници дођу и из

ложесвојепроизводе,услуге,успоставе
контакте, направе нове послове, а циљ
нам је, између осталог, да привредници
буду задовољни, рекао је Предраг Муј
кић.
Председник Општине Ђорђе Радино

вићјеистакаодајеСајамдобраприлика
заостваривањепословањаизапривред
нике,алиизасамуопштину.
– Сваког сајма се успостављају нови

контакти.Много је компанија којесу, за
хваљујућиодржавањуовогСајмадошле
у нашу општину, видевши овде добре
услове,нагласиојеЂорђеРадиновић.
НаСајмупривредећеизлагатипреду

зећаипроизвођачиизобластиметалнеи
пластичне галантерије, прераде дрвета,
хемијскеиндустрије,ИТопреме,грађеви
нарства,текстилаиобуће,прехрамбене
индустрије, механизације, пољопривре
де,туризмаиугоститељства.Стратешки
партнерјенемачкиавио–гигант,компа
нија  „МТУ» која у овој општини отвара
великипогон.
–Авијација,ваздухопловство,то је је

дан дугорочан бизнис и дугорочна пер
спективаинашакомпанијажелидаоста
неипослујеуСтаројПазови.Веоманам
јеважнодасеупознамосалокалномза
једницом,дасеповежемонаобострано
задовољствои успех, рекла јеЖаклина
Теофиловић, директорљудских ресурса
„МТУАероЕнгинес”.
Јован Јанковић из компаније  „Интер

краун Пластик”, дугогодишњи учесник

овеманифестације,кажедасуимупра
вооваквисајмовиналокалномнивоупо
моглиупроналажењупартнераиунапре
ђењапословања,тедастварајуодличан
привредниамбијент.
–Немамоникаквихпроблемаинато

месмозахвалнипредседникуОпштине.
Радујемо серазвоју, лепшимпутевима,
тротоарима, пешачким стазама, зеле
ним површинама, које очекујемо да ће
сепојавитисарастомсвихнас,додаоје
ЈованЈанковић.
Утокусајмабићеорганизованииброј

ни стручни скупови посвећени унапре
ђењупривреднихактивностикаоиоби
лазакопштинеотворенимдвостпратним
аутобусом са циљем презентације ње
них индустријских зона и туристичких
капацитета.Другогданаманифестације
ће се одржатиСајам запошљавања на
ком ће око 200 раднихместа понудити
бројне компаније које послују на овом
простору.ИспредулазауСајамбићепо
стављенпунктзабесплатанбрзианти
генскитест. Д.Г.

Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Об но вље на би о скоп ска са ла
Просторијеуоквирубиоскопскесалеу

НовојПазовидобилесупотпуноновииз
глед.Средствауизносуодтримилиона
динара,коликосуизносилиовирадови,
издвојио је Центар за културу, општина
Стара Пазова и месна заједница Нова
Пазова.БиоскопскасалауНовојПазови
добилајеновиизгледнаконмногогоди
натокомкојихнијебиловећихинтервен
ција,осимпротекле када јепотпуно за
мењенкров,штопредстављапрвуфазу
реновирања.
–Уовојфази су санирани свимокри

чворовиитонесамоупогледуестетике,

замене плочица него комплетне инста
лацијекојајебилауврлолошемстању.
Урађенисуодводиидоводи,иелектро
инсталацијаивода.Наравно,свирадови
сутрајалискоромесецданауНовојПа
зови,изјавиојеВладимирKеркез,дирек
торЦентразакултуру.
Реновирањејеобављеноуделухола

гдесеналазиигалеријскипростор,угар
деробномделу,канцеларијскипростор,а
преуређенасуиобатоалета.Виднодо
трајалиинвентарзамењенјеновим,што
је омогућило нове услове за пријатнији
боравак публике, али и извођача. Kада

говоримо о плановима у будућем пери
оду,директорВладимирKеркезкажеда
сууплануирадовиназаменукомплет
ноеелектроинсталацијеуобјекту,сређи
вањагардеробнихпростора,сређивање
улазнихврата,плафона,расвете.
–Затим,упланусурадовинаентери

јеру,заменастолица,појачавањутехич
кихмогућностиовогобјектаисенадам
даћемоследећихгодинуданаинаредне
године моћи да се похвалимо да иНо
ваПазоваимадобаробјекатзакултурне
садржаје,додаојеВладимирKеркез.

Д.Г.
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СРЕМ СКА РА ЧА

От кри вен спо ме ник
Освал ду Сва то плу ку

Споменик Освалду
Сватоплуку свечано
је откривен 23. сеп

тембра у школском двори
штууСремскојРачи,чиме
јеобележено145годинаод
смрти словачког песника,
којијезначајанзасловачку
књижевност и културу, али
и за српски народ и Репу
бликуСрбију.АдолфСвато
плук Освалд је као добро
вољац учествовао у осло
бодилачким ратовима које
суСрбиводилипротивТур
ске, а погинуо је као при
падник добровољачких
јединицаусрпскојДринској
дивизији4.јула1876.годи
не у бици код Сремске
Раче. На свечаности су
присуствовалипредставни
ци локалне самоуправе на
челу са градоначелницом
Светланом Миловановић,
НебојшаКузмановић,пред
седник Одбора за подиза
ње споменика, Немања
Старовић, државни секре
тар у Министарству спољ
них послова, амбасадор

РепубликеСловачкеуБео
градуФедорРосоха,бројне
другезваницеимештани.
Немања Старовић је

рекаодамујечастштоуче
ствујеуцеремонијиотвара

ња  споменика Адолфу
Сватоплуку Освалду као
великом словачком песни
ку,књижевнику,родољубуи
националномпрегаоцукоји
јеположиочакисвојживот,

уградивши га у темеље
дивне грађевине, српско
словачкогпријатељства.
Федор Росоха иНемања

Старовићсузаједнооткри
ли споменик Адолфу Сва

Фе дор Ро со ха и Не ма ња Ста ро вић откривају споменик
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топлуку Освалду, док су
наконтогавенценаспоме
ник положили градоначел
ница Светлана Миловано
вић и заменик Петар
Самарџић.
Амбасадор Словачке је

рекао да му је изузетно
драгошто присуствује све
чаном откривању спомени
ка свом земљаку, књижев
нику, новинару, на месту
где је као добровољац
борећисезаслободупоги
нуо1876.године.
–Судбинајеодредилада

мувечнакућабудеовде,у
Сремској Рачи, далеко од
његове родне Банске
Бистрице. Захваљујући
идејном творцу и иниција
торуовеакциједрНебојши
Кузмановићу, али истовре
меноинесебичнојподршци
ГрадаСремскеМитровице,
племенита мисија Адолфа
Сватоплука Освалда биће
отргнута од заборава вре
мена. Испреплетеност
нашихнародаиунајтежим
тренуцима треба да буде
нашидеал,нашамисијада
својимангажовањем,алии
личним примером ојачава
мо и продубљујемо овај
братски пламен који нас
вековима спаја, рекао је
ФедорРосоха.
СветланаМиловановићје

рекла да је споменик сим
болсрпско–словачкогпри
јатељства и братимљења
дведржаве.
– Људски род је склон

забораву оних који су за
његаучинилинештозначај
но, историја пуна славе
понекад је непотпуна и
сећање човечанства често

јеселективно.Великадела
живеувременудокживеу
нашем сећању. Тренутак je
даисправимоједнунеправ
ду према изузетној лично
стикоја језанасдаласвој
младживот,биојетоАдолф
Сватоплук Освалд који је
поживео тек 37 година, а
својживотположиозасло
бодусрпскогнарода.Деве
тенаестивекоднеојемноге
снажне и велике људе у
борбамасаразнимнеприја
тељимаимождаовонеби
било ништа ново, али
Освалд је био Словак који
себориосасрпскомсабра
ћам против много јачег и
бројнег непријатеља. За
нашу слободу положио је
својизузетанживот,абиоје
поета,новинар,преводилац
и у пуном животом набоју.
Даојесвојживотубицикод
Сремске Раче, оне старе
Рачекојајејошувекусећа
њумногих.СремскаРачаје
некако увек настајала уса
мљена, готово физички
одсечена као острво усред
сремске равнице, кад је
Краљевина Југославија
правила насип на Сави,
Рачаопетостајеунутартог
насипа,папослестравичне
поплаве 1932. године Рача
бива премештена овде где
се сада налази. Када су
деведесетих направљене
новегранице,Рачаостајеу
граничнојзониисвакопуто
вање становницима Раче
подразумева пролазак кроз
гранични прелаз из своје
земље у своју земљу. На

путу смо да решимо и тај
проблем нови ауто – пут и
новивелелепнимостзначи
и нови гранични прелаз и
нашистановницићеконач
нонеометаномоћидапуту
јукрозсвојуземљу.Прошло
је 145 година од битке код
Раче, зато треба да испра
вимогрешкукојајепочиње
на према Освалду, ова
биста ће да нас поносно
подсећа да је један млад
човеккоји јеприпадаодру
гом народу делио са нама
идејуслободеизањуполо
жио живот.Његово дело је
симбол којинеколиковеко
ва уједињује Словаке и
Србе, рекла је Светлана
Миловановић.
Бискуп Словачке еванге

личкецрквеуСрбијиЈаро
славЈаворник захвалиосе
др Небојши Кузмановићу,
председнику Одбора за
подизање споменика, и
Граду Сремска Митровица
за све што су урадили и
збогтогаштосуобелодани
ли истраживачким радом
овупричукојајевеомазна
чајназаСловаке.
–Овајдогађај јепосебно

значајан за нас Словаке
затоштојеСватоплукСло
ваккојијесвојживотполо
жиоидаонаолтарслобо
де, заслободууствариза
правду за све квалитетне
ствари које и дан данас
ценимо. Радујем се због
тогаиштонамједаомогућ
ност да можемо на тим
основамадаљедаградимо
новеодносеизмеђуСлова

каиСрба,посебноштосмо
миовдеуСрбијисловачка
заједница која живи 300
година. Нама је Србија
нашаземља,нашадржава.
Баш због тога ценимошто
можемо на основу овога
догађаја да градимо даље
односе и са Словачком,
која је држава наших пре
дака, рекао Јарослав
Јаворник.
Др Бранислав Кулик,

председник Матице Сло
вачкеуСрбији,казао једа
они веома поздрављају
овајдогађајипостављање
овог споменика и  подржа
вају рад Архива Војводине
и Удружења српско – сло
вачког пријатељства који
раде на показивању исто
ријских веза између два
народа.
СтанојаРибичизУдруже

њаСрбауСловачкојрекао
једасууСловачкојпоста
вилитриспоменикаЈовану
ЈовановићуЗмају,Доситеју
Обрадовићу  и Николи
Тесли у згради радија у
Братислави.
–Српско–словачкевезе

севидеформирањемУдру
жења српско – словачких
односа уНовомСаду.Тру
димо се да едукујемо или
да обавештавамо људе о
историјикојајезаборавље
наиољудимакојисунека
данаписалитуисторију,да
импокажемоштасуСлова
цидонелиСрбијииштасу
Срби донели Словачкој,
рекаојеСтанојаРибич.

К. Ве реш

Петар Самарџић и Светлана Миловановић полажу венце
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ЗА ВР ШЕН 24. „АРТ ТРЕ МА ФЕСТ“

Нај бо ља пред ста ва
„Ги ди о нов чвор“

Овогодишњи 24. „Арт Трема Фест“
одржанјеод22.до26.септембрау
Румо.Утакмичарскомделујебило

шестпредстава,астручнижиријеоценио
да је најбоља „Гидионов чвор“ Градског
позоришта из Бечеја. Познати глумац
ЗијахСоколовићјегодинамаприсутанна
„Тремафесту“ибиојечлановогодишњег
стручногжирија.О награђеној представи
јерекаода јепредставаосвојиласимпа
тијежиријаипубликезбогједноставности,
јер на уметнички начин, помоћу једне
форме да говори о врло сложеним дру
штвенимпроблемимаистваримакојенас
сетичу,адаихразложитакосуптилно.
–Питањејеисамогтекстакојијеизвр

стан, у драматургији и глумцима који су
успелиутојформирежијеиигреданас
на један врло једноставан и непосредан
начиндотакнустварношћуукојојживимо,
рекаојеСоколовић.
„Гидеонов чвор“ је дуодрама америчке

списатељице Џоне Адамс, која отвара
важна питањашколства и цензуре умет
ностиушколама.
 Извођењем представа и доделом

награда завршен је званични, такмичар
ски део Фестивала, а свечано отварање
је,потрадицијибило једномизложбому
Завичајном музеју, која је истовремено
била и промоција монографије о нашој
познатој глумици Ирени Kолесар „Осмех
порцуланске фигурине“. Аутор је глумац
Владимир Балашћак у сарадњи са Дру
штвомРусинаизСремскеМитровице.

–ИренаКолесарјебилапомалонепра
веднозаборављена,аипакјебилаједан
одстубовајугословенскекинематографи
је са својим првим филмом „Славица“,
којијестекаомилионскугледаностубив
шојЈугославијиикојијењувинуодопопу
ларностикоја једоданашњегданаоста

ла. Бојао сам се, када сам почео да
радим,да јеонабилазаборављена,али
сарађујући са колегама који су са њом
радили, са људима који су својој деци
давалиименаИренаиСлавица,схватио
самдаонаникаднећебитизаборављена.
Великами јечастштоизложбуфотогра
фија из њеног позоришног и филмског
опуса излажемо на отварању „Трема
феста“ и том приликом промовишемо
њену монографију под називом „Осмех
порцуланскефигурине“,јерјеМираСту
пицазањуреклада јеималаосмех као
порцуланскафигурина – каже Владимир
Балашћак.
Директор „Арт Трема феста“ Золтан

Фридман указује на једну занимљивост
везану за „Трему“, а то је да представе
којесуприказанеимајуакценатнатема
макојесеодносенажене.
–Тосуженекојесуизромана,драма,

измишљени ликови, али и реалне жене
овог времена. Кроз свихшест представа
су се видели различити начини како су
женеодолевалекрозвремеусвимсвојим
међуљудскимодносимаиусвимсегмен
тимаживота.Чакјеиграслучајноститаква
дасу,поредЗијахаСоколовића,ужирију
дведевојке.Такојеиужиријупревагнуло
некоженскочитање,мадајатонераздва
јам, јер су то једнаке ствари. Стицајем
околности, и редитељке представа су
жене, а и отварајућа изложба је о жени,
глумици Ирени Колесар – истиче Фрид
ман.

Најбоља глу ми ца Ни ко ли на Ву је вић

Проглашење победника
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Релативнановиназа„АртТремафест“
јеигостовањеуСтаројПазовигдејепри
казанапредстава„ГоспођицаЈулија“.
–ОваТремајеипокушајдасе,погото

вопредставекојећеунашуземљудоћи
изиностранстваследећегодине,играјуне
самоуРуми,негоидагостујууСремској
Митровици,СтаројПазови...Дабуденека
фестивалскапричанесамоунашемгра
ду–рекаојеЗолтанФридман.
Утакмичарскомделуфестивалаприка

зано јешест представа: то су представе
„Гидионов чвор“ и „Госпођица Јулија“
(копродукција Винковци/ Осијек), која је
игранауЦентрузакултурууСтаројПазо
ви, потом „Нина“  мастер рад Николине
Вујевић,АкадемијауметностиНовиСад,у
класи  Никите Миливојевића, „Сан о
Милени“ Театра „Артист“ из Пожаревца,
тепоследњегтакмичарскогданапредста
ве  „Овониједржавнипосао“  ауторски
радДаницеГрубачкии„Мајке“„Хлебтеа
тра“Београд.
Усуботуинедељујенапрограмубила

„МалаТрема“уДомуомладине.
Овегодинечлановистручногжиријасу

били драмски уметник Зијах Соколовић,
глумица и редитељка из Македоније
РуменаШоповаидраматуршкињаМили
цаАмиџић.
Румљанка Милица је добитница „Сте

ријиненаграде“занајбољидомаћидрам
ски текст ове године. Сви програми на
фестивалусусереализовалиусарадњи
са установама културе: део програма је
одржануКултурномцентру,деоуОмла
динском савету, Градској библиотеци,
Завичајном музеју и Центру за културу
СтареПазове.
Улазницајебилахуманитарниидобро

вољни прилог за подршку рада румског
Градскогпозоришта.Покровитељифести
вала су Општина Рума и Покрајински
секретаријат за културу, а организатор
Градско позориште, уз подршку осталих
установакултуреуграду.

Занајбољупредставујепроглашена
представа  „Гидионов чвор“ Џоне
Адам, Градског позоришта из Бечеја.
Наградезарежијусудобилепредста
ве„СаноМилени“,аЈеленаБогавацје
добила, осим награде за режију и
наградузатекст,каоиСањаКрсмано
вићТасићзапредставу„Мајке“.Нико
линаВујевићједобиланаградузанај
бољуженскуулогуупредстави„Нина“,
докјеВладимирТинторпроглашенза
најбољегглумца,аиграојеупредста
ви „Госпођица Јулија“. Награду за
партнерску игру добиле су  Бојана
Милановић и Симонида Мандић за
улогеупредстави  „Гидионовчвор“,а
заколективнуигруглумциупредстава
ма„СаноМилени“и„Мајке“.Специјал
нанаградазаистраживањеглумачког
живота добила јеДаница Грубачки за
представу „Ово није државни посао“.
Награде публике, односно Жирија
активнихграђанасудонете једногла
сно: најбоља представа је „Гидионов
чвор“, најбоља глумица је Николина
Вујевић,а најбољиглумацВладимир
Тинтор.

На гра де РУМ А

Час фи ло зо фи је
на Град ском тр гу

На Градском тргу у Руми, 24. септем
браодржанјесасвимдругачијичасфило
зофије,ванучионице,ужељидасеожи
виантичкаАгора,односноантичкитрггде
јесвакомогаодаизнесесвојемишљење.
Оваидејајепотеклаичасјеорганизова
ла Софија Манојловић, професорка
филозофијеурумскојГимназији„Стеван
Пузић“.
Филозофија није само досадан пред

мет,какомногисматрају,већјеонаживот,
нашаспособностдакритичкиразмишља
мо,даимамосвојеставове,којеизража
вамојасноиаргументовано.
– Суштина човека је да је он хомо

луденс, биће које се игра, а ми смо се
крозигрувратилиуантикуи томесу се
ђацирадоодазвали–реклајепрофесор
кафилозофијеСофијаМанојловић.

ПЕ ЋИН ЦИ 

При ку пље но
36 је ди ни ца кр ви

ПећиначкиЦрвеникрстусарадњиса
ЗаводомзатрансфузијукрвиВојводине,
организоваоје24.септембрадвеакције
добровољног давања крви. У акцији
одржанојуДомукултуреуШимановци
ма крв је понудило 10 давалаца. Успе
шнојекрвдалоосамдавалаца,одтога
две припаднице лепшег пола, а два
даваоца су одбијена из медицинских
разлога.
УакцијиодржанојупросторијамаКул

турногцентрауПећинцима,крвјепону
дило 32 давалаца, али јењих четворо
одбијено из медицинских разлога, тако
да је крв успешно дало 28 давалаца,
међу којима 16 припадница лепшег
пола.
– Акције су реализоване уз подршку

Културног центра и Месне заједнице у
Шимановцима, који су нам уступили
просторијеиначемусмоимзахвални.
Допринос успешности акција дали су и
волонтери Техничке школе из Пећина

ца, као и дугогодишња волонтерка
ЦрвеногкрстаМаринаРајићизПрхова,
која је и добровољни давалац крви –
изјавилајесекретаркапећиначкогЦрве
ногкрстаГорданаКоњевићинагласила
да суакције спроведене уз поштовање
свихпревентивнихмеразаспречавање
ширењаинфекције.

КА РА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“

29 ме да ља
са Ку па Вој во ди не
Протеклог викенда у организацији

КаратесавезаВојводинеодржан јеКуп
Војводине у Инђији. Каратисти Карате
клуба„Срем”наступилисуудисципли
никатеиборбе.Наступиоје21такми
чар,којисупредвођенитренеромИвом
Винковић. Освојено је 29  медаља: 18
златних, шест сребрних и пет бронза
них.Златосуосвојили:ОгњенМилоше
вић (2009Екласакате),МарићМилош
(2009 А класа кате), Жана Ђурђевић
(2008 Д класа кате ), Тамара Тимић
(2008 Е класа кате), Сара Старчевић
(2008Акласакате),ХеленаМалбашић
(2009Акласакате),ХеленаМалбашић
(2009апсолутнакате),СараСтарчевић
(2008 апсолутна), Мила Ликић (2010 Д
класа кате), ката тим пионирке Мурић,
Перовић и Грујанић, Ирена Грујанић
(2011 Б класа кате), Ирена Грујанић
(2011апсолутнакате),АнђелаПеровић
(2010–32килограма,борбе),Алексан
дар Рајић (2011 Е класа кате), Анђела
Перовић (2010 апсолутна кате), Дуња
Бережни (2013 Ц класа кате), Дуња
Бережни (2013 апсолутна кате), Сара
Глумац(2008Цкласакатезлато).Сре
бросуосвојили:МилицаМиљевић(2009
Екласакате),ЕнаЛаћарац(2009Акла
са кате), Јана Кркљеш (2011 Е класа
кате),НиколетаЛаћарац (2010Е класа
кате),ДуњаЛикић (2010Д класа кате),
ДуњаПавловић (2013 апсолутна кате).
Бронзанемедаље:МајаПерић (2011Е
класа кате), ДушицаМиљевић (2012 Е
класа кате), Дуња Павловић (2013 Ц
класа кате), Миона Мурић (2010 апсо
лутнакате),кататимпиониркиКркљеш,
РајићиПерић.Свитакмичарисуоства
рилипласманзакупСрбијекојисеодр
жаванаредногвикенда.

ЏУ ДО КЛУБ  „ЛСК“

Три ме да ље
На првенствуВојводине за полетар

це и млађе пионире у организацији
Џудо савеза Војводине одржано је у
Степановићу 25.септембра, Џудо клуб
„ЛСК“Лаћаракизашаојенатакмичење
са пет полетараца и четири пионира.
Остваренјезавидануспехосвојенетри
медаљеитрипласмананаПрвенство
државе.Медаљесуосвојили :Славко
Лончаревић, млађи пионир 1. место,
ЈованаВоркапић,млађипионирдо32
килограма, 3. место, Димитрије Опа
чић,млађиполетарацдо46килограма,
2.место.ТренериклубаМиланЈоветић
иНиколаАнтонићзадовољниуспехом
такмичара.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Деч ји ма скен бал
НаЖитном тргу 22. септембра

јеодржанмаскенбал„Убајциста
нујем“ за ученике нижих разре
да основних школа. Организатор
догађаја је Библиотека „Глигори
је Возаревић“. За најбоље маске
Библиотека је припремила награ
де у виду књига. Осим дефилеа
учесника,уприличенјепрограмза
децу у којем су учествовали „Ха
ос аниматори#. Мирјана Делић,
библиотекарка Дечијег оделења,
рекла је да је на овогодишњем
маскенбалу учествовало око 300
деце.
–Позвалисмоученикеодпрвог

до четвртог разреда да просла
виимо почетак школске године,
дружења, почетак једне нове ге
нерације.Знамоукаквомвремену
сеналазимо,идајегодинатаква
каква јесте, зато смо задовољни
што смо успели да организујемо
маскенбал. Одазвале су се све
митровачкешколе,приватниидр
жавнивртићи.Децасумаскирана
уликовеизбајке:принцезе,прин
чеве, црвенкапе, далматинце...
Задовољни смо и срећништо се
градшарениооддечијихмаски,од
њиховихосмехаивеселемузике,
реклајеМирјанаДелић. К. В.

ГА ЛЕ РИ ЈА „ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИЋ“
Кон церт ка мер ног
са ста ва „Uni ver so“

КонцертКамерногсастава„Universo“одржан
је 23 .септембра у Галерији „Лазар Возаре
вић“.Организатор је центар за културу „Сир
мијумарт“,узподршкуГрадскеуправезакул
туру и спорт. Чланице Камерног ансамбла
„Universo“, Марија Васић (пиколо флаута),
СандраКатић(пиколофлаута,флаута),Дина
ШукларWiesike (клавир)иКсенијаМијатовић
Кором(флаута),извелесукомпозицијекомпо
зитора20.века.Програмјереализованускла
дусапрописаниммерамазаштитеодепиде
мијековида–19.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

По чео му зич ки про грам „Чај у 8“
После паузе дуже од годину дана,

концертом квартета „Dinamica music“
започеоје22.септембрајесењициклус
музичког програма румског Културног
центра „Чај у 8“. „Dinamika music“ је
електрични гудачкиквартетизБеогра
да,којиуспешнопостојидугинизгоди
на, а ово им је био четврти концерт у
Руми,уоквируовогмузичкогпрограма
и увек уз леп пријем румске публике,
какојебилоисада.
Подсетимо, реч је о једном од нај

популарнијих програма ове установе
културесабројномиверномпубликом,
којајемогладапослушаодличнекон
церте класичне и џез музике. Нарав
но,увекузмузику,публицисеслужии
чај,каоштоинајављујесамназивовог
прогарма, а улаз је за све посетиоце
увекслободан.
Музички програм „Чај у 8“ започео

је још 2011. године и јединствен је на
територији читаве Србије. Реномира
ни извођачи који су наступали широм
земље и иностранства у најзначајни
јимконцертнимсаламаихалама,каои
младимузичарисамузичкихакадемија
уБеоградуиНовомСадугостовалису
у Руми у којој су одржали квалитетне
клавирске,виолинске,гитарскеконцер
те,каоихорскенаступе.
Поред јесењег, Културни центар ор

ганизује и пролећни циклус „Чаја у 8“.
УРумије25.августапроглашенаван
реднаситуацијаиуКултурномцентру
сетрудедапоштујусвепрописанеме
ре.
–Никаданебисмодозволилидабу

демо неодговорни и да грађане увла
чимо у здравствени ризик. Зато ћемо
искључиво организовати програме уз
придржавање мера, које је одредио
Кризни штаб1 са ограниченим бројем
посетилацауВеликомхолу,којииначе

прима120људи.Нећемопрелазитипо
ловинутебројке,јернежелимошире
њезаразе.Планиралисмо,уфинансиј
скомсмислу,дапрограмнечиневеома
скупи,алидаипакбудуврхунскипро
грами.Такојепрвобионаступквартета
„Dinamicamusic“,потомследекоцерти
гитаристеВукаДрагичевић,„Дуамоде
рата“,каоидругиреномираниизвођа
чикласичне,џезиетно–музике–каже
директоркаКатаринаФилиповић.

С. Џа ку ла

„Чај у 8“ – Di na mi ca mu sic
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Медијски пројекат „НАШЕ ПРИЧЕ: Аматерски и школски спорт у Срему“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе
с верским заједницама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

СТРЕ ЛИ ЧАР СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ „ТИ ЦАН“ У ВОГ ЊУ

За стре ли чар ство ни кад ни је ка сно
Када је реч о спорту, већинаљуди

одмахпомислинанајпознатијекао
што су фубал, кошарка, атлетика,

одбојкаилирукомет,амалокознадау
мање познатим имамо веома изврсне
портисте. Претпостављамо да мало
Румљаназна,дауВогњупостојиспорт
скоудружењечијисучлановиусамом
врху,паипрвацидржаве.
То је Стреличарско удружење  „Тео

дор Аврамовић Тицан“ из Вогња, које
постојиод2018.годинеитренутноима
24 члана из Руме и околине, али и из
Београда и Новог Сада. Управо међу
њимасуидржавнипрвациитосениор
скии јуниорски,штоуказуједастрели
чарство у овом Удружењу има своју
сигурнубудућност.
ФрањаПолик,тренеристреличарса

бројним наградама, истиче да се све
активности финансирају од месечне
чланарине,дасетакмичењаодржавају
готово сваког викенда, а котизација по
учесникује1.500динара.
– Има и бројних такмичења у ино

странству,тусеређеидејерстрелича
рисамиплаћају,семкотизације,исвоје
путне трошкове и смештај. Новчано,
неколико пута нам је помогао са по
10.000 динара и Општински спортски
савез   каже за наше новине Фрања
Полик.
„Тицани“учествујуинатаргетиу3Д

надметањима,односноимитацијилова
луком и стрелом, где се гађа у гумене
животиње у природној величини.Упра
во, 19. септембра учествовали су на
завршном турниру „Гусарског купа“ на
Врелу Грзе на којем су освојили три
медаље: злато су освојили
МиленаГроздановићи Стан
ко Зељајић, а сребро Фрања
Полик.
Захваљјућиизузетнимстре

личарима у својим редовима
„ТеодорАврамовићТицан“ се
налази на трећем месту у
СтреличарскомсавезуСрбије,
међу 38 клубова. Удружење
има укупну победницу међу
сениорима у свим дисципли
нама за ову годину и најјачу
женску сениорску екипу у
категорији инстинктивни лук,
коју чине Мирјана Полик,
МиленаГроздановићиМили
цаЗелић,алиинајбољеПБХБ
пуцаче / primitiv bow, horse
bow/,атосуГабриелБереши
Станко Зељајић. Овде се
користелуковикаквесудавно
користили Хуни, Монголи,
Мађари...
Чланови су забележили и

велики успех у Новом Сдау,
кадајекрајем2019.годинена
Петроварадинској тврђави
одржан „Bearpow kill tourna
ment“, који организује Немац

ХенриБодник.Тосунајјачи3Дтурнири
насвету.
– Те године, Анита је била прва, a

Мирјана трећа, као и Габриел Береш.
Иначе,Мирјана је најјачи инстинктивни
стреличаруСрбији–истичеФрања.
Међу овим сјајним сениорима своје

местозаузимаимладанада,атојеАни
таПолик.
Наравно, љубав и таленат за овај

спорт који нас асоцира на нека давна,
витешкавремена,наследила јеодсво
јихродитељаМирјанеиФрањеПолика,

којисујојитренериисвосвојезнањеи
умеће у овомолимпијском спорту, пре
носенању.Аморамоистаћиидасуони
иактивнитакмичарииосвајачибројних
медаља.
Анита има 11 година и учесница је

шестог разреда румскеОсновнешколе
„Вељко Дугошевић“, а стреличарством
себавиодсвојепетегодине.Уминуле
тригодинеосвојилајечак100медаља
на домаћим и међународним такмиче
њиманајвишегранга,аготовопоправи
лу,онесуувекбилеоненајсјајније.

Ова девојчица из Вогња је
вишеструка државна прваки
ња, која држи националне
рекорде у више олимпијских
категорија стреличарства.
Коликајенадасрпскогстрели
чарства указује и податак да
међу освојеним медаљама –
самоједнанијезлатна.
Анита је добре резултате

остварила и на међународној
сцени. Она је тренутна вице
првакиња света и Европе у
дисциплини3Дстреличарство.
– За стреличарство не

постојестароснебаријере,оно
јенамењеносвима,деци,мла
дима, старијима, а за овај
витешкиспортодпресудногсу
значајасмиреност,стрпљење,
упорност и концентрација.
Нашапрепорукаједасебави
те овом спортом, јер је то
чиста антистрес тераприја,
боравакулепојприродиидру
жење са добрим људима –
поручујеФрањаПоликипози
васвезаинтересованезаовај
спортдаимсепридруже.

С. Џа ку ла

Ани та По ликМир ја на По лик

Фра ња По лик
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РУМ СКА ПИ ЈА ЦА

Ве ли ка по тра жња за па при ком
Домаћице у Срему ових

данаимајупунерукепосла.
Време је припреме ајвара,
штонијенималолакпосао,
јер захтевамноговремена,
али и квалитетне паприке.
ОвихдананаЗеленојпија
циуРумиимапаприкеро
ге у великим количинама,
ипакнекаопретходних,јер
јрсушаучиниласвоје.Ипак,
домаћицемогудабирајука
квупаприкужеле,аицене
су различите, у зависности
од квалитета. Крећу се од
70 до 150 динара, а плави
патлиџан има цену од 100
динаразакилограм.
Румска пијаца слови за

једнуоднабољеснабдеве
нихуСрему.Овихданана
тезгама се може наћи све
што је потребно за спре
мање зимнице, посебно ај
вара.Продајесевеомадо
брокажеМирославаСавић,
продавачицанапијаци.
–Овихданакупциносеи

не питају за цену, изузетно
је велика потражња за па
приком рогом.  Баш је на
вала.Изгледададомаћице
правеајварувећимколичи

нама, па се добро продаје
иплавипатлиџанисвеоно
што је потребно за добар
ајвар, кажеМирославаСа
вић.
НипродавачицаМаришка

Мандићсенежалинапро
дају.Некеодценасуивише
уодносунапрошлугодину,
јернекихпроизводаимама
њенеголанезбогсуше,али
се све добро купује.Мари
шкакажедаједугазимапа
навреметребаприпремити
свузимницу.

– Продаје се добро. Не
башкаопрошлегодине,али
добро је. Мора се јести, а
зимаједуга.Народкупује,а
упонудиимамкрупнуисит
нупаприка,рогу,жуту,имам
иљутепапричице.Послед
њихнеколикодана, рога је
поскупелана150динара,а
мислимдаћејојценапоно
воотићигоре.Иакоизгледа
да је има доста на пијаци,
нијебаштако.Сушајеучи
нила своје, каже Маришка
Мандић.

Поред роге, која се нај
више продаје, купује се и
плави патлиџан кога многе
домаћицестављајууајвар.
Он има цену до 100 дина
ра за килограм. Карфиол
кошта 300 динара за кило
грам, љута папричица за
туршијуимаценуод250до
300 динара за килограм, а
парадајз за туршију кошта
80 динара. Краставац кор
нишоннапијациуРумико
шта од 120 до 150 динара
закилограм. З. М.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Му ра ли ве ли ких срп ских на уч ни ка
Ликовивеликихсрпскихна

учникаинаучницаоднедав
но красе зидове зграде Тех
ничкешколеуСтаројПазови.
Ова уметничка дела су на
стала као део волонтерског
пројекта младих. Ученички
парламентТехничкешколеу
СтаројПазовиодавгустаове
године  реализује пројекат,

који има за циљпромовиса
ње знања. Путем мурала,
бројни ученици старопазо
вачкесредњешколе, којису
сеодазвалифиналномосли
кавању зидова школе, желе
да истакну важност образо
вањаинауке.
–ОвојебилаидејаУченич

ког парламента зато што су

зидови стварно били ружни.
На њима су били исцртани
графити.Овакосмохтелида
се посветимо битним људи
ма и да улепшамо амбијент
школе, рекла је Уна Минић,
председница Ученичког пар
ламентаТехничкешколе.
Намуралимасеналазели

ковиМихајлаПупина,Николе

Тесле, Надежде Петровић,
ДоситејаОбрадовића,Милу
тинаМиланковића.
–Онисуљудикојисуоста

вили велики траг, просве
тлели историју и обасјали
Србији лице, образ, додала
је Анђела Гогић, заменица
председнице Ученичког пар
ламента.
УсарадњисаПокретомго

ранаВојводине,који јеобез
бедио потребан материјал,
ученици Техничке школе су
урадили су нешто корисно у
свомместу.
–Циљовеакцијеједапро

мовишемо знање, да путем
мурала подсетимо друштво
колико су образовање, зна
њеинаукаважни,изјавилаје
Зорица Kешељ, наставница
социологије.
У оквиру пројекта омла

динске волонтерске акције
„Шта нам тешко“ још један
зид школске зграде биће
украшен муралима познатих
српскихнаучница,какобисе
ученициупозналиисањихо
вимживотомирадом. Д. Г.
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Мачва – Раднички СМ 0:3;
Графичар –ОФКЖарково 3:0;
МладостНС – Кабел 4:0;ОФК
Бачка–Инђија0:0;Тимок1919
– Рад 1:1; Златибор – Јавор
Матис 0:0; Будућност – Желе
зничар (су били одиграли у
понедељак);ИМТ–Лозница(су
билиодигралиупонедељак).

Ки кин да: ОФК Кикинда –
Бечеј 1918 0:4; Ку ла: Хајдук
1912 – Борац (Са) 0:7; Но ви
Ба нов ци:Омладинац– Једин
ство 7:0; Ру ма: Први Мај –
Борац (Ш) 1:0; Сом бор: Рад
нички 1912 – Стари Град 0:2;
Оџа ци: Текстилац – Динамо
19452:1;Ста раПа зо ва:Феникс
1995 – Тиса 2:2; Вр шац: ОФК
Вршац–Раднички(З)3:2.

01.Бечеј1918 7 5 1 1 17:7 16
02.Феникс 7 5 1 1 10:4 16
03.Борац(Са) 7 4 2 1 23:10 14
04.ОФКВршац 7 4 2 1 11:7 14
05.Текстилац 7 4 1 2 12:5 13
06.Борац(Ш) 7 4 1 2 7:6 13
07.Омладинац 7 4 0 3 16:10 12
08.ПрвиМај 7 3 2 2 7:5 11
09.ОФККикин. 7 3 0 4 6:12 9
10.Јединство 7 3 0 4 8:15 9
11.Раднички 7 2 1 4 7:11 7
12.Хајдук 7 2 1 4 7:16 7
13.СтариГрад 7 2 0 5 8:10 6
14.Тиса 7 1 3 3 10:15 6
15.Динамо 7 1 1 5 4:9 4
16.Радн.(З) 7 1 0 6 5:16 3

Партизан – СпартакЖК 5:0;
Металац – Раднички 1923
4:1;Нови Пазар – Црвена Зве
зда0:4;Вождовац–Младост(су
били одиграли у понедељак);
Пролетер –Напредак (су били
одиграли у понедељак); Чука
рички–Радник(субилиодигра
ли у понедељак); Колубара –
РадничкиНиш2:3;ТСЦ–Војво
дина1:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Те ме рин: Слога (Т) – Хајдук
0:3;Ве тер ник:Ветерник–Сло
бода 0:3;Но виСад: РФКН.С.
1921 – Цемент 1:0; Ер де вик:
Слога (Е)–Раднички (НП)0:0;
Но виСад:Индекс–Јединство
3:0; Бе ле гиш: Подунавац –
Будућност1:3;Ста риБа нов ци:
Дунав – Раднички (Ш) 1:0;
Пе ћин ци: Доњи Срем 2015 –
Младост2:1.

01.Хајдук 7 5 2 0 16:4 17
02.ДоњиСрем 7 4 2 1 13:6 14
03.РФКН.С. 7 4 2 1 11:7 14
04.Слобода 7 4 1 2 12:7 13
05.Слога(Е) 7 4 1 2 10:6 13
06.Подунавац 7 3 3 1 7:5 12
07.Индекс 7 4 0 3 12:11 12
08.Слога(Т) 7 3 2 2 11:9 11
09.Цемент 7 2 3 2 10:7 9
10.Радн.(Ш) 7 3 0 4 10:8 9
11.Јединство 7 2 2 3 8:8 8
12.Радн.(НП) 7 1 3 3 7:8 6
13.Дунав 7 2 0 5 7:18 6
14.Ветерник 7 1 2 4 6:14 5
15.Младост 7 1 1 5 7:15 4
16.Будућност 7 1 0 6 6:20 3

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

01.Инђија 9 6 2 1 17:7 20
02.МладостНС 9 6 2 1 10:4 20
03.Мачва 9 5 2 2 13:10 17
04.ОФКЖарк. 9 5 1 3 12:9 16
05.Ј.Матис 9 4 3 2 13:7 15
06.Рад 9 3 4 2 8:10 13
07.ИМТ 8 3 3 2 9:6 12
08.Радн.(СМ) 9 3 2 4 13:11 11
09.Тимок 9 3 2 4 15:14 11
10.Железнич. 8 3 2 3 11:10 11
11.Лозница 7 3 1 3 8:6 10
12.Златибор 9 1 6 2 5:5 9
13.ОФКБачка 9 2 2 5 3:8 8
14.Графичар 8 2 1 5 14:16 7
15.Будућност 8 2 1 5 7:16 7
16.Кабел 9 0 2 7 2:21 2

01.Партизан 10 9 1 0 33:3 28
02.Ц.Звезда 9 7 2 0 18:4 23
03.ТСЦ 10 6 2 2 21:13 20
04.Напредак 10 6 0 4 16:12 18
05.Чукарички 9 5 2 2 13:9 17
06.Војводина 10 4 3 3 12:11 15
07.Раднички 11 4 2 5 15:21 14
08.Вождовац 9 4 0 5 10:14 12
09.Спартак 11 3 3 5 15:22 12
10.Металац 9 3 2 4 15:13 11
11.Колубара 11 3 2 6 13:23 11
12.Раднички 10 2 4 4 12:16 10
13.Радник 8 2 3 3 6:7 9
14.Пролетер 10 2 2 6 9:20 8
15.Н.Пазар 10 2 1 7 11:23 7
16.Младост 9 1 1 7 6:14 4

Ба чин ци: ОФК Бачинци –
Ердевик 2017 1:2; Ру ма: Фру
шка Гора – Хајдук 0:5;Рав ње:
Зека Буљубаша – ОФК Бикић
0:0;Ру ма:Јединство–БСК4:2;
Ку змин: Граничар (К) – Грани
чар(А)2:1;Но ћај:Змај–Срем
2:0;Ку ку јев ци:Обилић 1993 –
ЛСК2:1.

01.Хајдук 6 5 1 0 22:0 16
02.Гранич.(К) 6 5 0 1 18:8 15
03.Јединство 6 5 0 1 16:6 15
04.ЗекаБуљ. 6 4 1 1 15:5 13
05.Обилић 6 3 3 0 10:6 12
06.БСК 6 3 1 2 18:19 10
07.Змај 6 3 0 3 13:18 9
08.Ердевик 6 3 0 3 11:16 9
09.ОФКБикић 6 2 2 2 9:9 8
10.ЛСК 6 2 0 4 6:10 6
11.Гранич.(А) 6 1 0 5 7:14 3
12.Срем 6 1 0 5 5:12 3
13.ОФКБачин. 6 1 0 5 6:19 3
14.Ф.Гора 6 0 0 6 6:20 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Пу тин ци:ПСК–Граничар(О)

3:5; Пла ти че во: Јединство –
Крушедол 0:5; Кр че дин: Фру
шкогорац–Рудар3:1;Гра бов
ци: Граничар (Г) – Полет 1:5;
Жар ко вац: Напредак – Срем
0:2; Ши ма нов ци: Хајдук 1932
–Младост 2:1;Огар:Шумар –
ЧСК6:1.

01.Шумар 6 6 0 0 25:1 18
02.Срем 6 6 0 0 18:0 18
03.Полет 6 5 1 0 21:5 16
04.Крушедол 6 4 0 2 17:6 12
05.Младост 6 4 0 2 15:5 12
06.Хајдук1932 6 3 1 2 12:9 10
07.ЧСК 6 3 1 2 10:14 10
08.Напредак 6 3 0 3 11:8 9
09.Гранич.(О) 6 3 0 3 11:14 9
10.Рудар 6 2 0 4 7:16 6
11.Фрушкогор. 6 1 0 5 4:16 3
12.Јединство 6 0 1 5 0:15 1
13.ПСК 6 0 0 6 6:23 0
14.Гранич.(Г) 6 0 0 6 3:28 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Не ра дин: Војводина – 27.
Октобар 2:3; Ја зак: Цар Урош
– Слога (К) 5:1; Јар ков ци:
Борац–Слога(М)1:1;Ри ви ца:
Планинац–Дунав2:2.

1.Војводина 6 4 0 2 22:14 12
2.Дунав 6 3 2 1 18:10 11
3.ЦарУрош 6 3 2 1 13:9 11
4.Планинац 6 2 4 0 15:12 10
5.Слога(М) 6 2 2 2 12:10 8
6.27.Октобар 6 2 0 4 8:15 6
7.Слога(К) 6 1 2 3 13:22 5
8.Борац 6 0 2 4 8:17 2

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Ин ђи ја:Железничар–Љуко
во0:0;Ман ђе лос:Фрушкогорац
– Сремац (До) 5:0;Ириг: Рад
нички (И) – Партизан 1:2;
Во гањ: Слога (В) – Борац (М)
3:0;По пин ци:Напредак–Сло
вен 1:3; Вој ка: Сремац (В) –
Подриње3:1;Деч:Сремац(Дч)
–Борац (К) 2:0;Бе шка: Хајдук
–Јадран4:2.

01.Словен 7 6 1 0 22:3 19
02.Железнич. 7 5 2 0 22:1 17
03.Хајдук 7 5 1 1 15:7 16
04.Јадран 7 5 0 2 17:11 15
05.Слога(В) 7 3 2 2 11:6 11
06.Подриње 7 3 2 2 12:8 11
07.Партизан 7 3 1 3 10:9 10
08.Борац(М) 7 3 1 3 6:13 10
09.Срем.(В) 7 3 0 4 12:23 9
10.Фрушког. 7 2 2 3 12:13 8
11.Напредак 7 2 1 4 11:13 7
12.Радн.(И) 7 2 1 4 7:14 7
13.Борац(К) 7 2 1 4 12:23 7
14.Љуково 7 1 3 3 4:8 6
15.Срем.(Дч) 7 1 1 5 5:10 4
16.Срем.(До) 7 0 1 6 4:20 1

Кра љев ци: Полет – Једин
ство6:1;Сте ја нов ци:Борац(С)
–Хртковци2:3;До њиПе тров
ци: ДоњиПетровци –Фрушко
горац6:3.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

1.Полет 5 5 0 0 21:5 15
2.Фрушкогор. 5 2 1 2 16:14 7
3.Хртковци 5 2 1 2 12:11 7
4.Д.Петровци 5 2 1 2 14:14 7
5.Јединство 5 1 1 3 10:19 4
6.Борац(С) 5 1 0 4 8:18 3

Аша ња: Камени – Словен
4:2; Бре стач: ОФК Брестач –
Витез6:0;Ку пи но во:Купиново
– Младост 1935 6:1; Ловац је
биослободан.

1.Камени 4 4 0 0 12:3 12
2.ОФКБрест. 3 2 0 1 13:5 6
3.Купиново 3 2 0 1 11:5 6
4.Витез 4 1 1 2 4:9 4
5.Младост 4 1 0 3 4:16 3
6.Ловац 2 0 1 1 2:4 1
7.Словен 2 0 0 2 2:6 0

ОФЛ ПЕЋИНЦИИлин ци: Борац – Братство
5:0;Мо ро вић: Јединство (М)–
Јединство(Љ)4:0;Шид:Једно
та–ОФКБингула4:1;Ва ши ца:
Напредак – Граничар 3:1;
Ба тров ци: Омладинац – Син
ђелић1:1.

01.Напредак 5 5 0 0 15:2 15
02.Једин.(М) 5 4 1 0 16:5 13
03.ОФКБинг. 5 3 1 1 14:8 10
04.Граничар 5 2 1 2 16:5 7
05.Синђелић 5 2 1 2 12:9 7
06.Једин.(Љ) 5 2 1 2 8:11 7
07.Омладинац 5 2 1 2 7:10 7
08.Борац 5 1 0 4 7:17 3
09.Једнота 5 1 0 4 6:19 3
10.Братство 5 0 0 5 5:20 0

ОФЛ ШИД

АЈа рак:Сремац(Ј)–Борац
(ВР)1:5;Срем скаМи тро ви ца:
Митрос–Борац(Р)2:2;Бо сут:
ОФКБосут–Слога(З)2:0.

Б Ве ли киРа дин ци:Трговач
ки –Слога (Ч) 5:0;Гр гу рев ци:
Спарта – Срем 0:10; Шу љам:
Напредак 2021 – Слобода 2:1;
Планинацјебиослободан.

1.ОФКБосут 4 3 1 0 8:0 10
2.Борац(ВР) 4 2 2 0 10:3 8
3.Борац(Р) 4 1 2 1 8:6 5
4.Слога(З) 4 1 1 2 6:10 4
5.Митрос 3 0 2 1 6:8 2
6.Сремац(Ј) 3 0 0 3 1:12 0

1.Срем 4 4 0 0 23:4 12
2.Трговачки 3 2 0 1 15:7 6
3.Спарта 3 2 0 1 4:11 6
4.Напредак 2 1 0 1 2:2 3
5.Слога(Ч) 3 1 0 2 7:11 3
6.Планинац 3 0 1 2 3:10 1
7.Слобода 4 0 1 3 4:13 1

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Ва пај

Фудбалски клубПартизан је био
прошленедељеужижиинтере
совањасрпскејавности.Сеиду

баСума, играчПартизана је заридао
на своминстаграмналогу,жалећи се
налоштретманкодтренераСтаноје
вића.Слабавајдаодпроливенихсуза,
собзиромнатодајеекспреснодобио
педалу.
Међутим, десио се још један скан

далкојиидедиректнонаштетуклуба
из Хумске, а не би добио ни слово у
домаћојштампи да није било конфе
ренцијезановинареожученогтренера
црнобелих Александра Станојевића.
Ипоредњеговогљутитогнаступа,рет
ко којимедиј је придао велики значај
његовимречима.Аитекакосуважне.
Послеподелебодоваудербију,Зве

здуиПартизанјеочекивалојошједно
колокојесеигралосрединомнедеље.
Свакако да је темпо паклен, посебно
за„вечите“којипоредтогаимајуиоба
везеуЕвропи.Дербиједодатноисцр
пеоиграче,аочекивалесуихутакми
цеучетвртак.
Аондасепочеткомнедељепојави

ла вест да је меч између Звезде и
Вождовца одложен на волшебан
начин.Наиме,ЦрвенаЗвездајеприја
вила да се у екипи појавио вирус.
Медији су бржебоље пожурили са
бомбастичним насловима, а у први
планјегуранавестдајеголманМилан
Борјан хоспитализован. Није требало
дапрођепуновременадаседођедо
праве истине – неколико Звездиних

фудбалераједобилосраћку.
МедицинскакомисијаФСС,начијем

јечелудрМиљкоРистић,одобрилаје
захтев црвенобелих да се меч са
Вождовцемодложизбогболестиигра
ча.Наравно,нашфудбалнебибиото
штојесте,дасеуцелупричунијеуме
шалаједнабитначињеницакојаобја
шњава многе ствари – горепоменути
доктор и председник медицинске
комисије јеуистовремечлануправе
ЦрвенеЗвезде.
Додатни зачин овој првој великој

пиздарији ове сезоне, додала је иста
медицинскакомисијакојајеодложила
још два дуела наше Суперлиге. Рад
ничкиНиш противМеталца и Радник
противТСЦћеепилогсвојихокршаја
тражити у некој даљој или ближој
будућности.Посебнупажњупривукло
је саопштење огорчених људи из ФК
Металца. Очигледно незадовољни
разлогомодлагањамечасаНишлија
ма,којеје,глечуда,покосиладијареја
истокаоињиховеколегеизБеограда,
Милановчани суобјавили занимљиво
обавештење. Између осталог, навели
судаћеодложенимечодигратикада
њима буде одговарало, када очисте
жуте картоне, и када достигну топ
форму. У сваком случају, јавиће се
дандвараније,кажу.
АлидасевратимонанесретногСта

нојевићаињеговуконференцију.Није
стигао нико ништа да га пита, јер је
овај жешће попиздео. У монологу од
некихпетшестминута,осуоједрвље

и камење, не само по комшијама и
Фудбалском савезу. Стиче се утисак
да је већина његовог излагања била
уперенапротивљудикојиводеПарти
зан.Станојејесразлогомпитаозашто
никонереагујеинедигнегласпротив
очигледног кршења регуларности.
ЗаштоЗвездаможедаодмараиодла
жеутакмице,аПартизанне?Навеоје
даи једниидругиимајупо30играча
нарасполагањуидајеапсурднодасе
збогболестинеколикоиграчаодлаже
меч.

Симптоматично је да се препо
штенаекипаизуправецрнобе
лих није ни огласила по овом

питању.Злијезиципричајудасеониу
ствари ништа и не питају у нашем
фудбалуидаморајударадекакоим
секаже.Плејадаизузетнихџентлмена
попутВучеле,Вазуреибизарнепојаве
званеИлијев,нијенашлазасходнода
сеогласиистанеуодбранусвогклу
ба,закојирадеикојиихплаћа.Треба
споменутии тода јеВучелиндневни
листодмахсутраданоплеопотренеру
Партизана.
Након свега овога, поставља се

питањештасвеовотребаСтанојеви
ћуињеговимнапаћенимколегамаиз
тренерскебранше.Нештотакосеион
запитао на конференцији за штампу.
Његово излагање је деловало више
каовапај, амождаилабудовапесма
још једногПартизановогсинакојиће,
посвемусудећи,каснијеилипре,бити
пуштеннизводу,чимнегдезапне.

Алек сан дар Ста но је вић
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Сти че се ути сак да је 
ве ћи на Станојевићевог 
из ла га ња би ла упе ре на 
про тив љу ди ко ји во де 

Пар ти зан. С раз ло гом је 
пи тао за што ни ко не ре а
гу је и не диг не глас про
тив очи глед ног кр ше ња 

ре гу лар но сти. За што Зве
зда мо же да од ма ра и 

од ла же утак ми це, а Пар ти
зан не? На вео је да и јед

ни и дру ги има ју по 30 
игра ча на рас по ла га њу и 
да је ап сурд но да се због 
бо ле сти не ко ли ко игра ча 

од ла же меч



3129. SEPTEMBAR 2021.        M NOVINE

ОВАН: Размислите о промени
одређених критеријумаи условау
договору са сарадницима како
бисте побољшали своју пословну

позицију. Обратите пажњу на сугестије које
вамдаје једнаискуснаособаУсвомемотив
ном заносу спремни сте да учините нешто
посебно како бисте импресионирали свог
партнера.

БИК: Делујетепозитивноиангажо
вани сте на различитим странама.
Умете да пренесете стваралачки
импулсикреативнуенергијунасво

јуоколинуштовамолакшаваостварењемно
гих планова које имате. нема потребе да се
упуштате у неке новчане ризике или да се
задужујете.Пажљивијеослушкујтепорукекоје
добијатеодблискихособа.Бољеједапокаже
тевишескромноступонашању.

БЛИ ЗАН ЦИ: Све корисне инфор
мацијемогудавамолакшајууспе
шно решавање неких пословних
питања које имате. Нема разлога

да одбацујете неке идеје само зато што вам
зато што вам звуче сувише апстрактно. Ако
вамјесталодапроменитеилипобољшатесвој
однос са вољеном особом онда покажите
вишеразумевањазакритеријумекојекористи
другастрана.

РАК: Можда све информације са
којима располажете не предста
вљају увекипоузданекритеријуме
али без великих изазова нема ни

веће пословне афирмације. Пролазите кроз
фазуосцилација,склонистечестимпромена
маупонашањуилирасположењу.Повремено
вам је тешко да правилно ускладите свој
љубавниритамсаблискомособом.

ЛАВ:Делујетевеомаопрезноине
желите превише да ризикујете у
пословним преговорима. Ипак
мораћетедасесуочитесаизазови

макојинисуповашојвољи.Затражитенавре
ме добар савет од једне старије особе. При
жељкујете више разумевања и нежности у
љубавномодносу.Партнериманекенеобичне
идеје такода својимпонашањемувамапод
стичеосећајемотивненесигурности.

ДЕ ВИ ЦА:Потребноједасерасте
ретите од додатних обавеза, али
немате довољно енергије да се
ангажујетенавишестранаистовре

мено.Желелибистедауспоставитебољукон
тролунадновимдогађајимауљубавномживо
ту,међутимништазначајнонеможетедаучи
нитебезпретходногдоговорасасвојимпарт
нером.

ВА ГА: Сусрет са једном особом
више подсећа на игру емотивног
прикривања и тестирања него на
искрену размену осећања. Кад је

посаоупитањуналазитесепредновомдиле
мом. Избегавајте такмичарске ситуације,
посебно када не располажете провереним
информацијама.  Обрадоваће вас поступак
некихблискихпријатеља.Посветитесеведрим
садржајимаиопуститесе. 

ШКОР ПИ ЈА: Вољена особа игно
ришевашеидејеипокушавадавас
наведенасвојепланове.Неможе
те да се договорите о основним

стварима.Напословномпланунеуспеватеда
предвидитенечијиодговорназадатутемуили
дауспоставитедобародносукомуникацијиса
сарадницима.Пријаћевамвитаминскаисхра
наивећаколичинатечности.

СТРЕ ЛАЦ: Немапотребеда гајите
великеилузијеилиемотивнаочеки
вања,предособомкојунепознајете
довољно.Лакосезаносите.Важно

је да не причате превише пред особом која
можедавасокарактеришенапогрешанначин.
Будитедискретни.Побољшајтесвојупсихофи
зичкукондицију.Својемалеслабостипокажите
самопредпородицомиблискомособом.

ЈА РАЦ: Сусрет са једном особом
за вас представља велико задо
вољство и ужитак. На жалост тај
врхунац брзо пролази. Пословни

проблемисакојимасетренутносуочаватезах
тевају додатни напор и добру концентрацију.
Бољеједасенезаноситенеобичнимидејама,
већдасачуватесвојпословниуглед.Важноје
дасачуватеприсебностдухаисамоконтролу.

ВО ДО ЛИ ЈА:Налазитесенавелики
коракиспреддругих,јерумететач
нодапредвидитенечијуреакцијуу
пословнимпреговорима.Јасновам

је да савремени приступ заједничким темама
доносидугорочнијиуспех.Постављатесувише
строге критеријуме пред вољену особу, али
ваш подстицај делује благовремено на више
начина.Емотивниизазовипредстављајудобру
приликудасепрофилтриразаједничкиоднос.

РИ БЕ: Неко од сарадника нема
довољно интересовања да испо
штујезаједничкипословнидоговор,
штонеминовноусловљаваодређе

ни губитак. Делујете забринуто због нових
информација и промена које наговештавају
вашисарадници.Упорнопокушаватедаунај
краћем року решите неке велике проблеме.
Немаразлогадасејогунитеидаприговарате
свомпартнерузбогнекихситница.

HOROSKOP


