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Бесповратнасредства
за53домаћинства

У општи ни Пећин ци 19. окто бра, 
пот пи са ни су уго во ри за доде лу бес
по врат них сред ста ва гра ђа ни ма за 
енер гет ску сана ци ју поро дич них кућа 
и ста но ва, у окви ру про гра ма пове ћа
ња енер гет ске ефи ка сно сти који суфи
нан си ра ју Мини стар ство рудар ства и 
енер ге ти ке и Општи на Пећин ци.

Про грам је део наци о нал ног циља 
сма ње ња потро шње елек трич не и 
топлот не енер ги је, а уго во ре о суфи
нан си ра њу је пот пи са ло 53 дома ћин
ства са тери то ри је пећи нач ке општи
не.

У име локал не само у пра ве уго во
ре је пот пи сао пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић, који је том 
при ли ком рекао да је за суфи нан си ра
ње енер гет ске сана ци је 53 дома ћин
ства издво је но 4.756.000 дина ра.

– Ова сред ства, зајед но са сред стви
ма која су издво ји ли сами гра ђа ни, у 
зна чај ној мери ће уна пре ди ти енер
гет ску ефи ка сност обје ка та у нашој 
општи ни. За нас је изу зет но важно 
да као сре ди на која се инду стриј ски 
убр за но раз ви ја, пара лел но са раз
во јем инду стри је, ради мо на сма ње
њу потро шње енер ги је, како бисмо 
очу ва ли живот ну сре ди ну, а про грам 
енер гет ске сана ци је обје ка та је први 
вели ки корак у том прав цу – пору чио 
је пред сед ник Ђокић и иста као да су 
општин ске слу жбе гра ђа ни ма који су 
кон ку ри са ли за сред ства пру жа ле мак
си мал ну помоћ у при ку пља њу потреб
не доку мен та ци је.

Како је рекао један од кори сни
ка сред ста ва, Сини ша Вида ко вић из 

Пећи на ца, сред ства ће иско ри сти ти за 
заме ну ком плет не сто ла ри је на свом 
ста ну.

– С обзи ром на то да сам пен зи о нер, 
ово је за мене вели ка помоћ од држа
ве и локал не само у пра ве, захва љу
ју ћи којој ћемо побољ ша ти усло ве за 
живот – каже Вида ко вић.

Ненад Алек сић из Доњег Товар ни ка 
доби је на сред ства ће иско ри сти ти за 
поста вља ње изо ла ци је на кући.

– Ова кав вид помо ћи сигур но и 
мени, и сви ма који су кон ку ри са ли, 
зна чи уште ду коју ћемо оства ри ти у 
елек трич ној енер ги ји, у гре ја њу, што 
ће, у крај њој лини ји, резул то ва ти сма
ње њем тро шко ва у дома ћин ству“ – 
рекао нам је Алек сић.

Задо вољ ни су и при вред ни ци који 
су по јав ном пози ву иза бра ни за изво
ђе ње радо ва на спро во ђе њу мера 
енер гет ске сана ци је обје ка та.

– Мислим да је овај про грам више
стру ко кори стан за све нас. Гра ђа ни 
ће уна пре ди ти енер гет ску ефик са ност 
сво јих обје ка та и сма њи ти тро шко
ве гре ја ња, нама при вред ни ци ма се 
пове ћа ва обим посла, а сви зајед но 
доби ја мо здра ви ју живот ну сре ди ну – 
оце нио је Дејан Нико лић, сувла сник 
фир ме ДНД „Баћ ко“ из Пећи на ца.

За доде лу сред ста ва за изо ла ци ју 
спољ них зидо ва и кро во ва пот пи са но 
је 11 уго во ра, за набав ку и инста ла ци
ју котло ва на гас и био ма су тако ђе 11 
уго во ра, док је 31 уго вор пот пи сан за 
доде лу сред ста ва за набав ку и уград
њу про зо ра и спољ них вра та са пра те
ћим гра ђе вин ским радо ви ма.

Потписивањеуговоразаенергетскусанацијуобјеката

Овасредства,заједно
сасредствимакојасу
издвојилисамиграђа
ни,узначајнојмериће
унапредитиенергетску
ефикасностобјекатау
нашојопштини.Занас
јеизузетноважнодакао
срединакојасеинду

стријскиубрзаноразви
ја,паралелносаразво
јеминдустрије,радимо
насмањењупотрошње
енергије,какобисмоочу
валиживотнусредину,
апрограменергетске

санацијеобјекатајепрви
великикоракутомправ
цу–поручиојепред

седникСинишаЂокићи
истакаодасуопштинске
службеграђанимакоји
суконкурисализасред
ствапружалемаксимал
нупомоћуприкупљању
потребнедокументације
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„Од луч на бит ка” за се ло 
Србија коначно креће  у

одлучнубиткузанасељава
ње празних сеоских кућа,

поручио је министар за бригу о
селу Милан Кркобабић, поводом
конкурсазакуповинупразнихсео
ских кућа за младе брачне или
ванбрачне парове. Конкурс је
објављен на Видовдан, што је
требалодамусимболичкиприба
виснагузавета,аистиче1.новем
бра. За конкурс је издвојено 500
милиона динара, а максимални
износзакуповинуједнекућеје1,2
милиона динара. То значи да ће
ове године моћи да се купи 416
празнихсеоскихкућа.Саседнице
Националног тима за препород
села министар је позвао „дру
штвено одговорне корпорације”
да и саме купују напуштене сео
скекућезасвојезапосленеитако
допринесу овом препороду запо
четомнаВидовдан.
Искрено усхићење министра

ентузијастезахватило јеимедиј
ске редакције, па се у јавности
стекаоутисакдајеуСрбијизапо
чеопрекретничкиподухватпрепо
родасела.Заиста,изгледаамби
циознопландасеоткупи150.000
кућа,коликоихјепразнихинапу
штених.Осталих50.000напуште
нихкућанемајувласнике,панису
обухваћенеовимпланом.
Нипоштонамнепаданапамет

да оспоримо честитост и значај
намере Министарства за препо
род села, јер ће ове године бар
416 младих парова стећи кров
над главом, веома скроман, али
свој. Међутим, пројекат Мини
старстватешкодасеможеназва
ти прекретничким за судбину
села,памакаргатаквимописаои
ОдборзаселоСАНУ.

Ако би се напуштене сеоске
кућезамладепаровеоткупљива
летемпомод500кућагодишње,
билоби потребно 300 годинада
сесвеоткупе.Уреду,добићеово
министарствоновацизахиљаду
кућа годишње, па неће бити
потребно вишеод150 година за
реализацију пројекта. Можда се

догодиичудопадагодишње,уз
помоћ „друштвено одговорних
корпорација”, откупљујемо и
3.000 кућа, и у том случају ова
одлучна битка биће добијена за
само50година.
Ова наша прилично комотна

рачуницаимасамо једнуозбиљ
нуману:неузимауобзирдесети
не хиљада старачких домаћин

става чије куће добијају статус
напуштених. Нема података о
годишњем„прирасту”бројанапу
штених кућа у Србији, али није
неопрезнопретпоставитидаовај
„прираст” потпуно статистички
поништава ефекте садашњег
обимаоткупапразнихкућа.Каже
мо да „статистички поништава”,
јер се суштински не може пони
штитисрећа416младихбрачних
пароваштоће,самоовегодине,
добитикровнадглавомизасно
ватидом.

Низасампројекатниједобро
да га називамо „одлучном
битком” и прекретницом

суморне сутрашњице српског
села.Пројекатциљадасадесе
так младих парова подмлади
некосело,штобисемоглооства
ритикадабистарциуњемупре
сталидастаре.Пројекатциљада
садесетакмладихпароваповећа
број становника неког села, што
бисемоглодеситиакобистарци
наједномпресталидаумиру.Циљ
покретања привредних активно
сти села изазива чак и нелагод
ност,јермладикојинаовајначин
стичу кров над главом најпре
морајудаиздржепукопреживља
вањедабиједногдана,акоимсе
посрећи,могли да покрену „раст
привреднихактивности”.
Билобитужноданамсеприпи

шузлурадостикритизерствонад
подухватомкојијеионакорањив.
Одумирање села је напуштање
очевина чији збир гради отаџби
ну.Одумирањеселајепражњење
стратешки важних простора
државе Србије, и тај процес не
смедабудеприкриванполетним
описом једног корисног пројекта
веомаограниченихдомета.
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Ако би се на пу ште не 
се о ске ку ће за мла де 
па ро ве от ку пљи ва ле 
тем пом од 500 ку ћа 
го ди шње, би ло би 
по треб но 300 го ди на 
да се све от ку пе. Ако 
бу де нов ца чак за 
хи ља ду ку ћа го ди
шње, и ако стар ци на 
се лу од јед ном пре
ста ну да уми ру, не ће 
би ти по треб но ви ше 
од 150 го ди на за ре а
ли за ци ју про јек та 
об но ве срп ског се ла

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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МИХОЉ СКИ СУСРЕ ТИ СЕЛА У БЕШЕ НО ВУ

Буде се фру шко гор ска села

Манифестација „Михољски
сусретисела“одржанајепрви
пут у селу Бешеново. Мани
фестацију јеотвориладирек
торица Агенције за рурални
развојГрадаСремскаМитро
вица Душица Павловић, која
сезахвалиларесорномМини
старству за бригу о селу на
опредељеним средствима за
одржавањедогађаја.
– Овим показујемо да су

селоиграднераздвојивиида
чинеједнупородицу,анасла
њајусеједнинадруге,Души
цаПавловић.
Овојманифестацијисеода

звалисусежитељијошдесет
сремскомитровачких села
са својим ручним радови
ма, богатом традиционалном
трпезом,алиикрозтакмичар
скедисциплине.
– Захвални смо што смо

добилиодградаповерењеда
организујемооваквуманифе
стацију. То показује да људи
уселунисузаборављени.Ми
ћемо приказати своје старе
занате,селосебуди,астари
обичаји се негују. Удружења
женасетакмичекојајенапра
вила лепши колач, али и у
пикаду. Обнављамо сећање
на традиционалне спортове.
Упротеклихнеколикомесеци
уБешеновујекупљеномного
кућа,штозначидаселаопет
оживљавају.Наовакавначин
пружамо мештанима лепо
дружење, рекао је председ
ник Савета Месне заједнице
Бешеново, Драгољуб Лаке
тић.
Догађају су присуствовали

министарпољопривредеБра
ниславНедимовићиградона
челницаСремскеМитровице,

Светлана Миловановић, која
је објаснила значај сусрета
митровачких села на једном
месту.
– Град Сремска Митро

вица је у сарадњи са Мини
старством за бригу о селу
реализовала ову данашњу
манифестацију. Имамо десет
селаприсутнихсатериторије
града,којисугости,анасво
јимштандовимаимајуприли
кудапредставе свеоношто
онирадеусвојимселима.Да
би једно село функциониса
лопотребноједаимашколу,
домздравља,цркву,адодала
бих и дом културе баш због
оваквих манифестација које
треба да развијамо по сели
ма.Крозовакаввиддружења
показујемо оношто смо нау
чили и склапамо пријатељ
ства.Пружамосликумладим
људима да треба да остану
населу.Нашциљ једаима
моиодличнуинфраструктуру
у руралним срединама, а на
томесемногоради,дабисе
побољшалиуслови заживот,
како би нам и млади остали
населу,поручилајеградона
челница.
Одржано је више  такми

чарских дисциплина између
домаћих и гостију, па тако и
надметањеуорању.
Бешеновојезапримеркада

је у питању уређење села,
изглед и функционисање. У
претходних неколико година
изграђенајеноваамбуланта,
месна заједница, поправље
нинедостацинафудбалском
игралишту,алииреконструи
сан пут до суседнихВеликих
Радинаца.

А. Плав шић

Дра го љуб Лаке тић и Бра ни слав Неди мо вић

Све тла на Мило ва но вић Души ца Павло вић
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НОВЕ ПРО ТИ ВЕ ПИ ДЕ МИЈ СКЕ МЕРЕ

Висо ке казне за непо се до ва ње 
ковид про пу сни ца
Од протеклог викенда обавеза свих

угоститељскихобјеката једапровера
вајудалигостипоседујуковидпропу
снице.Топодразумевадаћеуугости
тељскимобјектиманакон22часамоћи
дабудусамооникојиимајупотврдео
извршенојимунизацијиилипрележаној
болестиковид19.Могућеједоставити
ирезултатетестирањанавирус,одно
сноирезултатнаантитела.Протеклог
викендајевећпочелаконтрола,којаје
овог пута била саветодавна, а већ од
понедељка приступило се и казненим
мерама.
–Натеренусувећбилечетириеки

пе, које чине један комунални мили
ционер, један комунални инспектор и
санитарниинспектор,рекаојеначелник
Градскеуправезасаобраћај,комунал
не и инспекцијске послове, Љубомир
Вујичићнаконференцијизамедијекоја
јеодржана22.октобрауГрадскојкући.
Занепоштовањемера,казнесупред

виђенеизагостеизалицакојаимају
статус ковид редара, односно преду
зетника. Најмања казна очекује госте
увисиниодпетхиљададинара,одго
ворнолицеуобјекту50.000динара,а
150.000 динара и 300.000 динара, за
предузетника,односноправнолице.
Појачаннадзорсемогуодноситиина

остале делатности у граду, а не само
угоститељски објекти, који ће осетити

највишеновемереусвомпословању.
–Појачаннадзорбићеујавномпре

возу, у тржнимцентрима, продавница
ма,алиидечјимиграоницама,надкоји
ма се примењују мере, с обзиром на
тодаионитокомпрославарођендана
служејелоилипиће,даљејеобјаснио
Вујичић.
Кладионицеидругиобјектиукојима

се организују игре на срећу биће под

надзором, нарочито они који су реги
строваникаоугоститељскиобјекти,па
донете мере односе се и на њих. На
одржаној конференцији за медије гра
доначелница Светлана Миловановић
истакла једаћеГрадСремскаМитро
вица спроводити оне мере које прате
одлуке републичког Кризног штаба, а
управојеовоједнаодтих.

А. Плав шић

Љубо мир Вуји чић и Све тла на Мило ва но вић

ЛОКАЛ НЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ СТВА РА ЈУ АКЦИ ЈУ

Боље инфор ми са ње о буџе ту Гра да
Поводом реализације пројекта

„Oдрживиразвојзасве–платформаза
локалнидијалог“,којифинансираШвај
царска агенција за развој и сарадњу
(SDC)крозпрограм„Заједнозаактивно
грађанскодруштво–ACT“, упонедељак
18. октобра у Сремској Митровици је
одржансастанакпредставникаградаса
експертомзатехничкусарадњууокви
рупрограмаACT.
Овом приликом разговарано је у

могућностима додатног унапређења
процеса грађанског учешћа и транспа
рентности у буџетском процесу као и
о доступности буџетских докумената
Града СремскаМитровица на градској
wеб страници. На састанку је експерт
МилијанЗдравковић–Михајловконста
товаладаГрадСремскаМитровицана
завидном нивоу спроводи процес про
грамског буџетирања који је транспа
рентанипотпуноотворензаграђане.О
овојтемиразговаралосеусветлуакту
елне градске кампање „Партиципатив

нобуџетирање2022–заједноживимо,
планирамоиградимо!“.
–Градјеспремандаидеикоракдаље

ида,поредприпремљеног„Грађанског
водича кроз буџет града“, припреми и
„Грађански водич кроз одлуку о завр
шномрачуну“што ће додатно учинити
грађанебољеинформисанимоначину
трошења јавних финансија и реализа
цији планираних пројеката. Сматрамо
дајетологичанпотезодговорневласти
– изјавио је ПетарСамарџић, заменик
градоначелнице.
Насастанку судоговорене трифазе

реализацијетехничкепомоћиАЦТпро
грама:уређивањепосебногделаинтер
нет страницеГрадаСремскаМитрови
ца који се односи на буџет и буџетска
документа; одржавање радионице о
значају објављивања буџетских доку
мената и јавних расправа на интернет
страници града; израда Грађанског
водичакрозодлукуозавршномрачуну
буџетаграда.

Састанак јеодржаниусветлумани
фестације „Европска недеља локалне
демократије“  иницијатива коју коор
динира Конгрес локалних и регионал
нихвластиСаветаЕвропе.Овајдогађај
посебно јеусмеренналокалнеиреги
оналневласти(локалнезаједнице,гра
дове,општине,покрајине,регије).Циљ
је промоција и подстицање демократ
ског суделовања на локалном нивоу
кроз јавне иницијативе које укључују
грађане.Ове године тематски програм
има управо активизам локалне зајед
нице у оквиру тема животне средине:
„Заштита природе: Локалне заједнице
стварајуакцију“.
Састанку су присуствовали заме

ник градоначелнице Петар Самарџић,
секретар Скупштине града Милош
Мишковић и члан Канцеларије за ЛЕР
МиркаГмизић.Испредпартнерскеорга
низације„РегионалнеиницијативеСре
ма“,присуствовалисуЗоранРадаковић,
ТомиславЈанковић,иМиланМирић.

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.
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ВРТИЋ „КОЦ КИ ЦА 2“,

Радо ви на изград њи теку по пла ну
Радови на изградњи новог вртића,

поред постојећег објекта, „Коцкице 2“
теку по плану. Вртић се гради у Улици
Алексе Шантића, а комплетне радове
сапотпунимопремањемувредностиод
131,7 милиона динара финансира рум
скаопштина.
– Послови, иако веома комплексни,

идудобро,башонако какосамидоби
јаоинформацијеодизвођачаинадзор
ногоргана,апрвипутсамнаградилишту
одполагањакаменатемељца–рекаоје
Слађан Манчић, председник Општине,
приликомобиласкарадова.
Сада су у току припреме за поста

вљање прве бетонске плоче, површине
од1.800квадратнихметара.Потомсле
диизградњадругогнивоановогвртића,
тако да се стичу услови да се до зиме
цео објекат стави под кров и крене са
затварањем и унутрашњим радовима.
Рокзазавршетакрадова је јуннаредне
године.
Изградњом овог новог објекта „Коц

кице2“требалобидасерешипроблем
смештајадецеувртићеурумскојопшти
ни,будућидаћесеуњемуналазити12

собасасвимпратећимипотребнимпро
сторијама.Такође,планједасеубуџет
за наредну годину укључи и отварање
вртића у Хртковцима, у једном објекту
којисеналазиусаставуОсновнешколе
„МилошЦрњански“.

Имајућиувидудасеурумскојопшти
нивишегодинауназадреновирају,про
ширују и отварају вртићи, како у граду,
тако и селима, проблем смештаја деце
требалобидасесведенаминимум.

С. Џаку ла

Оби ла зак радо ва

Извештај о извршењу оп
штинскогбуџетазадеветме
сеци текуће године усвојен
је на телефонској седници
Општинскогвећа,којајеодр
жана20.октобра.Подсетимо,
укупан износ прихода и при
мања и расхода и издатака
буџета општине Рума за ову
годину,последругогребалан
са,износи2.309.241.116.
До краја септембра оства

рени су приходи у износу од
око 1,5 милијарди динара,
што је остварење плана од
69,5 процената. У структури
прихода, највећи је порез на
доходак, добит и капиталне
добитке од 791 милион ди
нара или скоро 76 одсто од
плана. Порез на зараде је
остварен у износу од 646,4
милиона, односно са 76 про
цената. Када је реч о порезу
на имовину, реализовано је
72 одсто од плана, односно
290,5милионадинара.
Трансфери од других ни

воа власти износе укупно
218,9милионадинараитује
остварење такође значајно,
односно,износискоро76од
сто од планираних тарнсфе
ра. Истовремено, расходи и
издаци општинског буџета су

износили око 1,3 милијарде
динара,штојеоко55,6одсто
одплана.
Наовојседницидонетојеи

решење о употреби средста
ватекућебуџетскерезервеу
износу од 420.000 динара за
финансирањеактивностиЦр
веногкрста.Овахуманитарна
организација је упутила зах
тев за додатна средства за
финансирањеактивности,ко
је спроводе њени волонтери
у оквиру планираних програ
ма, али и помоћи грађанима
и здравственимрадницима у

процесу имунизације против
ковида. Из текуће буџетске
резерве је решењем издво
јеноимилиондинараСпорт
ском савезу Општине за на
бавкуспортскеопреме.
Чланови Општинског већа

су донели и одлуку о помо
ћи СУБНОР  у у износу од
100.000динаразаактивности
на обележавању предстоје
ћих важних датума као што
јеослобођењеРумеуДругом
светском рату, као и датум
ослобођења града у Првом
светскомрату. С. Џ.

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

Ре а ли зо ва но
70 од сто бу џе та

КЛЕ НАК

Обе ле жен Дан 
осло бо ђе ња

Поводом обележавања 77
година од ослобођења Клен
кауДругомсветскомрату,23.
октобра су у центру села
положенивенцинаспоменик
„Крило“. Венце су положиле
делегације Амбасаде Русије,
односноаташеРускеФедера
цијеГлебТалер,ВојскеСрби
је, Гарнизона у Сремској
Митровици,Удружењапензи
онисаних летача и падобра
наца Србије, као и СУБНОР
–ауРуми.Венцесуположи
леиделегацијеМОиОпштин
ског одбора Социјалистичке
партијеСрбијеуРуми,Саве
та МЗ Кленак и кленачке
основнешколе.
Подсетимо, 2014. године

постављена је спомен плоча
на споменик ваздухопловци
ма Другог светског рата, на
иницијативу  МЗ Кленак  и
Удружења пензионисаних
летача и падобранаца Срби
је. С. Џ.
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СПОРТ СКА ИН ФРА СТРУК ТУ РА

Ра до ви у вред но сти
12,5 ми ли о на ди на ра

Зауређењеспортскеинфраструк
туре румска општина је ове го
дине определила 15 милиона

динара, а јавни позив је расписан за
нештопреко12,6милионадинара са
ПДВом.Уоквируовенабавкејеииз
градњатрибинанатеренуФК„Слога“
изВогња.Радовинаизградњитриби
насуутоку,а19.октобраихјеобишао
председникОпштинеСлађанМанчић
сасарадницима.
–Клубјеконкурисаозапројекатиз

градњетрибиназачегасудобилиско
ропетмилионадинара.Радовисукре
нулидобро,акадасезавршебиће350
местазапублику–кажеМанчић.
ЧланСаветамеснезаједницеуВог

њу Јова Матић је такође задовољан
радовима,којисузначајнизасело.
–Теренјеместогдедолазиомлади

на,поготоволетикадасувеликевру

ћине.Такодазначеитрибинеираније
постављенирефлектори.Садасесве
више играча и омладине окупља на
стадиону.Захваљујућилокалнојсамо
управисеселоразвија–истакаојеЈо
ваМатић.
ФК „Слога“ из Вогња игра у „Срем

скојлиги“изасадајеприврхутабеле.
Када јеречрадовиманадругимфуд
балскимтеренима,завршенојепоста
вљање рефлектора у Добринцима и
натеренуФК„Јединство“уРуми.Пре
тога,расветајепостављенаинаники
начкомфудбалскомтерену.
– Завршетком радова на овим три

бинама уВогњу, реализоваћемо ком
плетнунабавкуувредностиоднешто
преко 12,5 милиона динара. Остало
нам јеоко1,9милионадинаразаФК
„Граничар“ из Грабоваца за који смо
поновили поступак јавне набавке, та

ко да ћемо реализовати свешто смо
планиралидауложимоуспортскуин
фраструктурууовојгодини–указаоје
СлађанМанчић.
Постваљањемрефлекторанатере

ну ФК „Сремац“ задовољни су и До
бринчани. Урађена је комплетна ра
света сашест стубова вредности 1,8
милионадинара.
–Значинампунодаможедатрени

ра свако, имлађии старији, посебно
играчикојипрекоданарадеилиидуу
школу. Садамогу увече да тренира
ју и одржавају утакмице. Ми смо већ
двесезонеу„Сремскојлиги“исаовим
рефлекторима имамо свакако боље
условеиза„Сремску“,алиевентуално
изанекивиширангрекаојеМирко
Честић, председник СаветаМЗ у До
бринцима.

С. Џа ку ла

Оби ла зак ра до ва на те ре ну у Вог њу

Бу ду ћи из глед три би на у Вог њуЈо ва Ма тић
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ПО КРА ЈИН СКА ВЛА ДА

Сред ства за чи шће ње 
ка на ла „Ку дош“

На једнојодсвојихпоследњих
седница, Покрајинска влада је
издвојила 62,4 милиона динара
за уређење мелиоративног ка
нала „Кудош“.Овај канал се на
лазиуоквируканалскемрежеза
одводњавање пољопривредног
земљиштанаподручју катастар
ских општина Павловци и Врд
ник.Каналодводисувишнуводу
саобронакаФрушкегореиулива
се уПавловачко језеро са којим
чини јединствен система за од

водњавањеиодбрануодпопла
ва.
Сам канал је зарастао у ши

бље,поготовоуделугдесеули
ваувештачкојезеро.Осимтога,
има пуно и муља,што све сма
њујењегову ефикасност када је
одводњавањеупитању.Издвоје
ним средствимаће сеизвршити
чишћење и измуљење канала,
алииизградњаобјектагдећесе
сместити заштитна решетка са
аутоматскомчистилицом. С. Џ. 

РЕГО НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА СРЕМ

Про је кат еко ном ског
осна жи ва ња мигра на та
Регионалнаразвојнааген

цијаСремспроводиуСрбији
пројекат REINSER Економ
ско оснаживање миграната
кроз социјално предузет
ништво, а други пројектни
догађај је одржан од 22. do
26.октобра у Руми. РРАС
овај пројекат реализује у
конзорцијуму партнера из
Словеније(Научноистражи
вачки центар „Kопер“, При
морскотехнолошки парк),
Грчке (Грчки отворени уни
верзитет), Италије (општи
на Бриндизи и Универзитет
изБолоње), Хрватске(град
Осијек) и  Босне и Херце
говине (Развојна агенција
Унскосанскогкантона).
БојанаЛанц,пројектмена

џеркаРРАСРума,истичеда
је реч о транснационалном
пројектугдејепрвипартнер
Словенија.
– Поента пројекта је да

пронађемо начине запо
шљавања миграната у
нашим локалним средина
ма. Конкретно на територи
јиСремасерадиоопштини

Шид, а РРАС помаже у том
процесу. Сврха овог студиј
ског путовања је да разме
нимопримередобрепраксе
изапошљавањамигранатау
другимдржавамаидаиспи
тамопотенцијалпреносатих
примера  на нашу локалну
заједницу – истиче Бојана
Ланц.

Треба бити свестан и
чињенице да су законодав
ствоиосталипрописиудру
гим државама различити у
односунаСрбију.Србијајеу
процесуприступаЕвропској
унији,такодајеовоприлика
заупознавањесапраксоми
законодавствомуовојобла
стиземаљакојесууЕУ.

Прво пројектно дешава
ње јебило  уГрчкој, сад је
у Србији, у Руми, а крајем
новембра биће организова
ноуИталији.
– Због ситуације каква

јестекоднасизбогдневног
прилива миграната, дошло
једопотребедасеикоднас
радинаинтеграцији.Ако је
икакомогућеизвршитиеко
номску интеграцију у наше
друштво, наша идеја која
ће бити најприхватљивија
и која се може применити,
јесте да се мигранти анга
жују у некој пољопривред
нојзадрузи,којајенекивид
социјалног предузетништва
– каже Лорена Фелић из
Регионалне развојна аген
цијауБихаћу.
Укупна вредност овог

пројектајенештопрекодва
милионаевра,асредствасу
обезбеђенауоквирутрећег
позива ИНТЕРРЕГ АДРИ
ОН Јадранско  јонског
транснационални програма
2014.2020.година.

С. Џаку ла

Боја на Ланц и Лоре на Фелић

ЕПИ ДЕ МИЈ СКА СИ ТУ А ЦИ ЈА
У РУ МИ И ИРИ ГУ

У Ру ми ак тив но
528 слу ча је ва
У румској општини закључно са 23. окто

бром вакцинисано је 20.726 лица, а од тог
броја њих 20.050 су примили другу дозу.
Истовремено је 5.052 грађана примило и
трећу дозу. Када је реч о броју позитивних
случајева,урумскојопштиниима528актив
них случајева. У иришкој општини има 150
активнихслучајева.
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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.

УРумисуутокувеликирадовинаком
плетној реконструкцији Добровољачке
улицеудужиниод220метара.Житељи
овеулицевишеоддведеценијечекају
дасереализујуовирадови.Досадасу
одрађени сви подземни радови, поста
вљена је водоводна и канализациона
мрежаиатмосферскаканализација,док
јеЈавнопредузеће„ГасРума“постави

логаснумрежусаобестранеДоброво
љачкеулице.Такође,већпетдомаћин
ставајезатражилоприкључакнагас.
– Сада се постављају ивичњаци за

тротоаре који ће серадити у бехатону.
Радимоколскеулазе,постављамозеле
неповршинеинакрајуидеасфалтира
њеовеулице.Свећетобитиназадо
вољствољуди, којиживе у овој улици,

алиинасштосмоуспешнопривеликра
јуиреализовалијошједанпројекат,вре
данскоро30милионадинарабезПДВ–
а–рекаојеприликомобиласкарадова
председникОпштинеСлађанМанчић.
Комплетна реконструкција би, ако то

временскиусловидозволе, требалода
сезавршиза15дана.

С. Џа ку ла

Оби ла зак До бро во љач ке ули це

Пот пу на ре кон струк ци ја 
вред на 30 ми ли о на ди на ра

ДО БРО ВО ЉАЧ КА УЛИ ЦА У РУ МИ

ОП ШТИН СКА УПРА ВА

Сер вис „Мој еРа чун“
ОпштинаРумаиОпштинскаупра

ва почињ у са слањем и пријемом
рачуна искључиво у електронском
облику путем сервиса „Мој еРачун“,
штоускладусаЗакономоелектрон
ском фактурисању, који је усвојила
НароднаскупштинаРепубликеСрби
је, а објављено је уСлужбеном гла
сникуод29.априлаовегодине.
Закон је ступионаснагу7.маја, а

почетак примене је одложен за 1.
јануар2022.годинеипосебнојерегу
лисан за субјекте јавног и приватног
сектора.Закономседефинишеначин
и поступање регистровања, евиден
тирања и достављања електронских
фактура,њиховформат,каоиначин
и поступак прихватања и одбијања
електронскихфактура.

Како би јавни субјекти ускладили
својепословањесаодредбамаЗако
на,односнокакобипривреднисубјек
ти,којисвојепословањеобављајуса
јавнимсектором,применилиодредбе
Законауциљунесметаногдоставља
њаелектронскихфактураод1.јануа
ра наредне године, јавни сектор ће
бити у обавези да прима и шаље
електронске фактуре у структуира
номоблику,аовосеодносиизасве
фактурекојепримајуодсвојихдоба
вљача. За преузимање „еРачуна“
потребнајесамоактивнаимејладре
са.
Преузимање и пријем се обављају

безнакнадеисвакипослати„еРачун“
има статус препоручене пошиљке, а
прималаципошиљалацћеусваком

моментузнатидалије„еРачун“преу
зетидостављен.
ОпштинаРумаиОпштинскауправа

ћеод1.јануара2022.годинеприхвата
ти искључиво електронске рачуне у
законоски прописаном структуираном
формату. У исто време, свим послов
нимсубјектимабићедостављаниелек
тронскирачуниодОпштинскеуправе.
Уколикојошнистеувелиелектронско

фактурисање у свом пословању, учи
нитетоунаредномпериодукакобисе
испунилиусловизанаставакпословне
сарадњеускладусаЗаконом.
Додатнеинформацијесемогудоби

ти на број телефона: 022/478314 и
сервиса „Мој ерачун“: 060/0995341
или слањем емејла на podrška@moj
eracun.rs
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ПУТ НА ИНФРА СТРУК ТУ РА

Додат но асфал ти ра ње
пута до цен тра Врд ни ка
Припремни радови на

ревитализацији дела пута
одбензинскепумпеиспред
Врдника до самог цен
тра Бање су започели 20.
октобра. Како сазнајемо
од председника иришке
Општине Тихомира Стоја
ковића, у преговорима са
представницима ЈП „Путе
виСрбије“,локалнасамоу
права је успелада у реви
тализацијупутаодИригадо
уласка у Врдник, накнадно
убацидодатнидеопутадо
центра,који је,такође,био
уизузетнолошемстању.
Дужинапутакојијенедав

но ревитализован је била
девет километара, а са
овимдодатнимделомизно
сићеукупно12километара.
Завршетак тих радова је
планирандокрајагодине.
–Подсећамдасмоуспе

ли да пресвучемо асфал
том и комплетан пут кроз

Ривицу.Тусмоималивели
кихпроблема,амаданитај
део пута није био у плану,
успели смо додатно да га
убацимоиурађенајењего
ва потпуна ревитализација
– истиче Тихомир Стојако
вић.

Извођачрадоваје„Срем
пут“,аинвеститорЈП„Путе
виСрбије“.
– Ова инвестиција је од

великог значаја како за
житеље иришке општи
не, тако и за све туристе
којижеледасеупознајуса

нашим бројним  туристич
ким потенцијалима. Упра
во зато је било битно да
сеовадеоницапутарекон
струише на најквалитетни
ји начин – додаје Тихомир
Стојаковић.

С. Џаку ла

Пут Ириг – Врд ник

ГРАД СКИ И ПРИ ГРАД СКИ
САО БРА ЋАЈ

Нова ауто бу ска 
лини ја
ИришкаопштинајеусарадњисаГСП

„НовиСад“увелановуаутобускулинију
број86нарелацијиНовиСад–Врдник,
која јеотворена1.октобраи крећесе
линијомНовиСад(аутобускастаница)
– Стари Раковац – Врдник /железнич
кастаница/.Ценапојединачнекартеод
НовогСададоВрдникаје200динара,а
задецуодшестдо10годинакошта140
динара.
Дневнакартаје450динара.
Свакогдананаовојновојлинијиима

десет организованих полазака, а како
сазнајемо,путницисупоздравилиуво
ђење ове нове линије.На последњој
скупштинској седници одборници су
донели и измењену одлуку о аутобу
ским стајалиштима за градски и при
градскипревоз,управоуциљурегули
сањааутобуског саобраћаја у иришкој
општини.Одлукомјеодређено28ауто
буских стајалишта, а међу њима су
дефинисанаитринова.Тојеаутобуско
стајалиштеуВрднику, кодТуристичког
инфо центра, Врдник – Змајевац зип
лајн и аутобуско стајалиште на Ири
шкомвенцу,коднасељаБолничкикруг.

С. Џ.

ЗГРА ДА СО ЦИ ЈАЛ НОГ СТА НО ВА ЊА

Кон курс за три ста на

Утокујејавнипозивзаизборкори
сника три стамбене јединице наме
њене за социјално становање у
заштићеним условима у иришкој
општини. На коришћење се дају три
стамбене јединице  у стамбеном
објектууУлициСветозараМилетића
25а,аречјеотриједнособнастана.
Овим објектом управља Центар за
социјални рад, а стамбене јединице
седајунакоришћењебезмогућности
куповине,сациљемрешавањастам
бених потреба посебно социјално
угроженихкатегорија.

Додељују се избеглицама које су
уследдогађајаод1991.до1995.годи
нестеклестатусизбеглицауСрбији,
избеглицамакојеживеуколективним
центримаилинекомдругомколектив
ном смештају, формалном или
неформалном,приватномсмештају–
оникојинемајутрајнорешењестам
беног питања. У јавном позиву је
утврђениначинбодовањаипотреб
надокументација,апријавесеподно
се Комисији за избор корисника у
периодуод22.октобрадо22.новем
бра. С. Џ.

Згра да со ци јал ног ста но ва ња у Ири гу
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КОН КУРС ЗА НАЈ ЛЕП ШУ
ПЕ СМУ О ВИ НУ

Пе сме се при ма ју
до 31. ок то бра
Има већ 11 година како Срп

скачитаоницауИригуивинарија
„Мачков подрум“ организују кон
курс за најлепшу песму о вину, а
поводомманифестације„Данмла
дог португизера“.Од почетка кон
курсастиглојеукупно696песама
од405аутора,штоговориознача
јуивеличиниконкурса.
Свикојижелемогупослатисво

јепесме,акрајњирок је31.окто
бар. Стручни жири ће одабрати
трипесмекојећебитинаграђене.
Победницићебитипроглшенина
манифестацији„Данмладогпорту
гизера“,којибитребалодасеодр
жи19.новембрауВинскојулициу
Иригу.
Све песме које су ушле у ужи

круг на конкурсима од 2010. до
2015.годинесуобјављенеузбор
нику„Винојепољубацпостојања“,
ауприпремијеидругизборникко
ји ће обухватити песме пристигле
наконкурсод2016.до2021.годи
не. Зборник ће бити објављен до
самеманифестације. С. Џ.

ДУ „ДЕ ЧИ ЈА РА ДОСТ“

Утвр ђе на мре жа уста но ве
за ову рад ну го ди ну
ОдлукомомрежиДУ„Дечијарадост“

утврђенјеброј,структураипросторни
распоред предшколских установа у
иришкојопштини.
Мрежупредшколскихустановачине

како објекти „Дечије радости“ у седи
штуиванседиштаовеустанове,тако
ипросториуосновнимшколама,упет
издвојенихподручниходељења.
– Основе  програма предшколског

васпитањаиобразовањачини
програм неге и васпитања на узра

студецеод12месецидотригодине,
дакле,јаслениузраст,затимваспитно
образовнираднаузрасту
од три године до 5,5 година и при

премни предшколски програм, који је
законом обавезан у трајању од чети
ри сатадневно, најмањедеветмесе
ци,којиподразумеваприпремудетета
пред полазак у основну школу иста
кла је директоркаДУ „Дечија радост“
Јелена Видановић, на скупштинској
седницинакојојсуодборнициусвоји
лиовуодлуку,укојојсеналазиитабе
ларниприказмреже.

Онаједодаладаурадној2021/2022.
години постоји једна више васпитно
образовнугрупа.
–То јегрупазадецу јасленогузра

стауВрднику.Дакле,садаимамоукуп
но18васпитнообразовнихгрупа,а
новина у односу на прошлу годину је
и групацелодневногборавка задецу
припремног предшколског програма,
такођеуВрднику,премаисказанимпо
требамародитељазасмештајемдеце
–истаклајеЈеланаВидановић.
Највишегрупаидецеимауобјекту

„Чаролија“ уИригуи тоседамса142
деце.Уобјекту „Вила“ уВрдникурад
сеодвијакрозшестваспитнихгрупаса
108малишана,докјеуНерадинуједна
мешовитагрупаса17деце.Мешовита
група је формирана и у Шатринцима
са петородеце,уКрушедолСелуса
шесторомалишана,Ривицисаседмо
ро  и Јаску са 11деце.Дакле, у овој
радној годиниуДУ „Дечијарадост“ је
формирано 18 васпитно образовних
групасаукупно296деце.

С. Џа ку ла
Је ле на Ви да но вић

РИ ВИ ЦА

Обе ле жен Дан осло бо ђе ња

Октобарјемесецукојеммногаместау
Срему обележавају Дан ослобођења у
Другомсветскомрату.Такосу24.октобра,
Дан ослобођења обележили иРивичани,
кадасуиспредспоменобележјастрада
лимтокомрата,одржалипомениприсе
тили се тих жртава. Венце су положиле
делегацијелокалнесамоуправе,МЗРиви
цаиПокретасоцијалистаСрема.

У име локалне самоуправе о значају
борбепротивфашизмауДругомсветском
рату окупљеним Ривичанима је говорио
ТихомирСтојаковић,председникОпштине
Ириг, Славиша Смиљанић, председник
СаветаМЗРивицаимештанинСветозар
Антонијевић. Иакомалосело,Ривица је
дала свој допринос борби противфаши
змаиокупатора. С. Џ.

По ла га ње ве на ца у Ри ви ци

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.
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ДА Н ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

До де ље не Ок то бар ске на гра де

ТокомобележавањаДанаопштине
Инђија,22.октобраодржанајеисве
чана седница Скупштине општине
Инђија у Културном центру којој су ,
поред представника локалне самоу
праве,присуствовалигостииздругих
сремских општина као и привредни
ци,  одборници у СО Инђија, пред
ставници јавних предузећа и устано
ва.Свечануседницуотвориојепред

седник СО Инђија Ђорђе Димић,
после чега се присутнима обратио и
председник Општине Инђија Влади
мирГак.
Свакегодине,22.октобрасећамо

сежртава и цене за слободу коју су
смокаонародплаћаликрозисторију.
Реткокојинародтуслободускупоце
но плаћао, нажалост често смо је и
губили.Захваљујућинашимпрецима,
миданасимамоприликудастварамо
за нашу децу и градимо за њих
фабрике, спортске терене и уређује
мопарковеистакаојеГакидодао:
Затомиданаснајмањештоможе

мо , као носиоци јавнихфункција, је
да будемо максимално пожртвовани
иодговорникакобибудућимгенера
цијама створили услове за бољи
животалиизабудућапокољења.
Усклопусвечанеседницедодеље

не су Октобарске награде за 2021.
годину, највише признање које доде
љује Општина Инђија предузећима,
установамаидругиморганизацијама,
каоиграђанинуилигрупиграђаназа
заједничко дело и остварење, а који
раде или су радили на територији

општинеИнђија.Октобарскенаграде
ове године уручене су компанијама
„Гас Тех” и „Пламен“. Октобарске
награде уручене суи спортским клу
бовима„Ројал“и„Елит“изИнђије,ау
категорији грађана, награђена је
директорица Основне школе „Петар
Кочић“СветланаПешут.
Октобарска награда је нешто

јединственоумомживоту.Онајепри
знање да сам до сада радила све
добро а то су потврдили Општина
Инђија, грађани и моје колеге. Још
једномхваласвима–истаклајеСве
тланаПешут.
Плакете и дипломе добитницима

Октобарских награда уручили су
председникСОИнђијаЂорђеДимић
ипредседникОпштинеИнђијаВлади
мирГак.
У наставку програма свечане сед

ницеуприличенјепригодануметнич
кипрограмусклопукојегсуизведене
представенатемусрпскиххероинау
ратовимауизвођењуинђијскихђака
изОсновнешколе“ЈованПоповић”и
Гимназије.

М.Ђ.

До бит ни ци Ок то бар ских на гра да

За хва љу ју ћи на шим пре ци ма, ми да нас има
мо при ли ку да ства ра мо за на шу де цу и гра ди
мо за њих фа бри ке, спорт ске те ре не и уре ђу је
мо пар ко ве  ис та као је Владимир Гак

 Владимир Гак
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН 22. ОКТО БАР  ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Дан сећа ња на пале бор це
ДанослобођењаопштинеИнђијаод

окупаторских снага, 22. октобар, обе
леженјенизомразличитихактивности
иманифестација.Свечанојседнициу
КултурномцентруИнђија,која јеодр
жана у петак, 22. октобра, претходио
је свечани пријем представника ОО
СУБНОРИнђијаузградиОпштинекао
ипотомакаборацаизнародноослобо
дилачких борби, представника покра
јинског и републичког СУБНОР – а и
АмбасадеРускеФедерације.
–ОпштинскиодборСУБНОР–аима

веомауспешнусарадњусалокалном
самоуправом, због чега смо им вео
ма захвални.  Прошло је 77 година
од ослобођења од окупаторских сна
га, али ми се и даље сећамо наших
предака којисуживотедализанаше
бољесутра–истаклајеДрагицаКова
чевићизООСУБНОРИнђија.
Овегодине,ПокрајинскиодборСУБ

НОР – а одлучио је да председнику
ОпштинеИнђија Владимиру Гаку ода
признање за изузетну сарадњу са
општинским,покрјинскимиСУБНОР–
омРепубликеСрбије.
–ПредседникГакјеједанодпетори

цечелнихљудилокалнихсамоуправа
у Војводини који су добили поменуто
признање због веомадобре сарадње
санашиморганизацијаманачемусмо

му веома захвални рекла је Коваче
вић.
Присутне током пријема поздравио

је и председник Скупштине општине
Ђорђе Димић, подсећајући на жртву
коју су поднели наши преци пре 77
година ослобађајући Срем од окупа
тора.
– Ово је прилика да одамо почаст

свимјунацимакојисуположилиживо
тедабисмомиданасживелислобод

ноиумиру.Нашаједужностдачува
моинегујемосећањенасвеовељуде,
јерсуонизаслужништосемиданас
бавимонекимдругим,лепшимствари
ма,стварајућиусловезабољиживот
нашихсуграђана–истакаојеДимић.
Након пријема и пригодног програ

ма, положени су венци на споменик
Подунавско –партизанском одреду у
самомцентруИнђије.

М.Ђ.

Пола га ње вена ца на спо ме ник у цен тру Инђи је

Улич не трке
УсклопуобележавањаДанаослобођењаИнђије

упетак22.октобрауулициВојводеСтепеодржане
су56.Уличнетрке.Каоисвакегодине,учешћесу
узелиученицисвихосновнихисредњихшколаса
територије општине Инђија. Према речима пред
ставникаСавезаспортова,овегодинезабележенје
великибројучсеника.
– Представници образовних установа схватили

судајеововажандогађајзаопштинуИнђијаитра
диционаланспортскидогађајукојемтребадауче
ствујевеликибројученика.Савезспортовајеиове
године организатор уз свесрдну помоћ локалне
самоуправе и свих осталих јавних институција и
предузећа истакао је Николица Боциј из Савеза
спортоваопштинеИнђија. М.Ђ.

Ку по ви на се о ских ку ћа

Брачни парови из Нових Кар
ловаца и Крчедина остварили су
право на куповину сеоских кућа
саокућницом.Бесповратнасред
стваобезбедилојеМинистарство
забригуоселугдесуусреду,20.
октобрапотписаниуговоризаку
повинукућа.
У име Општине Инђије, потпи

сивању уговора су присуствова
ли Живан Живановић, помоћник
председника општине и Ивана
ПејовићШеврт,директорицаАген
цијезаруралниразвој.
Према речима Иване Пејовић

Шеврт, ово нису први одобрени
захтеви.ЈеданбрачнипаризНо
вих Карловаца је већ потписао
уговор о додели бесповратних
средстава, док су неке пријаве у
разматрању.
– Конкурс је отворен до 1. но

вембра,захтевисеобрађујупоре
доследуподношења,тепозивамо
свезаинтересованедасеобрате
Агенцији за рурални развој, која
ћеимпружитисвупотребнуадми
нистративно  техничку подршку
окоподношењазахтевареклаје
ПејовићШеврт. М.Ђ.

Брач ни па ро ви и пред став ни ци Оп шти не Ин ђи ја у Ми ни стар ству
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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.

ИГОР МИ РО ВИЋ И ВЛАДИМИР ГАК ОБ И ШЛИ РА ДО ВЕ НА ПУ ТУ БАН СТОЛ – ЧОР ТА НОВ ЦИ

Обнављају се путеви
на Фру шкој го ри

РадовинареконструкцијипутаБан
стол–Чортановципочелисупочетком
септембра захваљујући средствима
којасуодобренаизпокрајинскогбуџе
та. У питању је деоница дугачка 5,1
километар.ОпштинаИнђија јеуради
ла пројектну документацију, док је
260,6милионадинарауложилаПокра
јинскавлада.
У четвртак, 21. октобра радове на

реконструкцији пута обишли су пред
седник Владе Војводине Игор Миро
вић и председник Општине Инђија
ВладимирГак.
–ПрепетгодинапредседникВучић

задужионасједаобновимопутевена
Фрушкојгориукојесенијеулагалоод
краја шездесетих година. Успели смо
да заједно са локалним самоуправа
ма,реконструишемовишеод50кило
метаралокалнихпутеваитоСремски
Kарловци–Банстол,затимБанстол–
ИришкивенацидаљепремаЦрвеном
чотуинаделуодБешеновадоБеочи
на, где су и сада радови у току. До
краја новембра завршићемоидеони
цуодпеткилометараодЧортановаца
до Банстола и моћи ћемо да кажемо
да смо највећи део посла урадили
рекаојепредседникМировић.
Према његовим речима, туристи и

излетници, посебно из Новог Сада,
Београда и сремских општина, биће
задовољнијиилакшећедолазитидо
својиходредишта.
–Досадасмоуфрушкогорскепуте

веуложиливишеодмилијардудинара
и припремамо нове пројекте широм
Војводине којима ће асфалт стићи у
што више села и дошто већег броја
домаћинстава рекао је председник
ВладеВојводине.
Саобраћајница се реконструише у

трифазе,апоредње,градисеибици
клистичка стаза због проласка транс
европске бициклистичке маршруте
„Еуро  Вело 6“. Дунавска бицикли
стичка рута кроз Војводину и Србију,
каодеотрансевропскебициклистичке
маршруте која спаја Атлантик са
Црним морем и прати ток реке од
Будимпеште до ушћа уЦрноморе, а
њен део кроз инђијску општину води
одЧортановацапрекоБешке,Крчеди
на,затимновимпутемпоредСланка
меначкихВиноградадоСтарогСлан
каменаидаљепремаСурдуку.Отва
рањем ове руте створени су бољи
условизаразвојбициклистичкогтури
змауинђијскојопштини,штодоприно
си разноврсности туристичке понуде,
каоиповећањубројатуриста.Утолико

је већи значај реконструкције путаод
Банстола до Чортановаца, јер ће и
бициклисти имати деоницу која ће
допринетињиховојвећојбезбедности.
– Чортановци као актрактивна

викенд  дестинација морају добити
најсавременијесаобраћајнице.Затои
радимо на томе да поменуто село
добијенајбољупутнуинфраструктуру
рекаојеГак.
Он је додао да се радови одвијају

предвиђеномдинамиком:
– Путари раде без обзира на вре

менскеприликеијасенадамдаћемо
најкаснијезамесецданадобитиупот
пуности реконструисану саобраћајни
цукојућемосвечанопредатинаупо
требу становницима Банстола и Чор
тановаца. Када се заврше радови,
добићемо једну добру целину, јер ће
тада сви путеви на раскрсници бити
уређени.УблизинисеналазииХрам
БлагеМарије,адеоницакојасерекон
струишеводидосамогцентраЧорта
новаца.
ПредседникОпштинеИнђијаВлади

мирГакподсетиојенакрајудајесамо
у последњих годину дана потпуно
реконструисаноукупно25километара
путеванатериторијитеопштине.

М.Ђ.

Игор Ми ро вић и Владимир Гак об и шли ра до ве
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ПЕ ЋИ НАЧ КА УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА ПО СЕ ТИ ЛА ЗА МЕ НИ ЦА ПО КРА ЈИН СКОГ ОМ БУД СМА НА 

Же не са се ла по кре ћу ло кал ни раз вој
Уоквирупосета удружењимажена са

територијеВојводине,којесупретходиле
15. октобру –Међународном дану жена
на селу, заменицаПокрајинског заштит
ника грађана – омбудсмана Снежана
Кнежевић,посетилајеидваудружењаса
територије пећиначке општине – УЖ
„Сремица“изПећинацаиУЖ„Шиманов
чанке“изШимановаца.
Покрајински заштитник грађана –

омбудсмановимпосетаматежидастек
неувидупроблемесакојимасеженена
селусуочавају, измеђуосталогиприли

ком израде пројеката или конкурисања
за подстицајнафинансијска средства, и
дадопринесењиховомрешавању.
По речима Снежане Кнежевић, пред

ставници омбудсмана су, заједно са
представницима Завода за равноправ
ностполоваиПокрајинскогсекретарија
тазасоцијалнуполитику,демографијуи
равноправност полова, обишли петнае
стакудружењаженаширомВојводинеи
веома су задовољни посетама јер су,
какојеистакла,сазнањакојасестичуна
терену,унепосредномконтактусажена

ма,непроцењива.
Председница пећиначког Удружења

жена„Сремица”МараМиловановићкаже
да јеудружењеначијем јечелуискори
стилопосетудагостеизНовогСадаупо
зна са досадашњим радом и успесима
удружења, а да су од гостију добили
кориснесаветеувезисаписањемпроје
ката и аплицирањем за средства за
активностиудружења.
Да јепосетабилакориснаслажесеи

председницаУдружењажена„Шиманов
чанке”ДушицаМилошевић.
–Токомсастанка,представниципокра

јинских институција представили су нам
идеју умрежавања свих удружења жена
сатериторијенашеопштинеуједнукров
ну организацију, ради успешнијег пла
смананашихпроизвода”–рекланам је
Милошевић.
Састанку уПећинцима присуствовала

је директорка Туристичке организације
општине ПећинциЉубица Бошковић, а
састанку у Шимановцима председник
Савета месне заједнице Шимановци
АлександарМандић.
Представнице удружења „Сремица” и

„Шимановчанке”учествовалесу15.окто
браконференцији„Сеоскежене–покре
тачице локалног развоја”, организованој
у Новом Саду поводом Међународног
данаженанаселу.

ДИ РЕК ТОР КА ТО СР БИ ЈЕ МА РИ ЈА ЛА БО ВИЋ ПО СЕ ТИ ЛА „КЕЛТ СКО СЕ ЛО“

Велики туристички потенцијали
Директорка Туристичке

организације Србије Марија
Лабовићпосетила јеусреду,
20. октобра општину Инђија
токомкојејеборавилау„Кел
стком селу“. Након обиласка
изложбе„Метаморфозатури
зма Инђије”, представници
Туристичке организације
општине Инђија упознали су
гошћу са активностима које
спроводеалииплановимаза
нареднугодину.
Лабовић је истакла да је

„Келтскосело“доказколикоје
важно улагати у туристичку
инфраструктуру, као и да су
такви локалитети од великог
значаја за привлачење већег
бројатуриста.
– Велики су туристички

потенцијали општине Инђија
и ми верујемо да ћемо кроз
наше промотивне кампање
допринети повећању броја
домаћих и страних туриста
којићепосетитиовајдеоСре
ма истакла је Лабовић и
додаладасеопштинаИнђија
налази на веома примамљи
војпозицијизатуристе,теда
итекакоимаштадаимпону
ди.
Директор ТО општине

ИнђијаМиланБогојевићиста
као једа јеупрвојполовини
текуће годинеоборенрекорд
броја посета тој сремској
општиниуодносунапретход
них14.
– Ускоро почињу да раде

два туристичка инспектора,
тако да ћемо захваљујући и
таквој врсти контроле имати
реалнију слику када је број
посета у питању.Уовом тре
нутку се граде четири хотела
аверујемдаћедвабитиотво

рена већ следеће године.
Такође,вишећеморадитина
развоју туризма у Чортанов
цимаиСтаромСланкамену,у
дваместа која су наши тури
стички драгуљи  рекао је
Богојевићидодао.
Током обиласка „Келстког

села“, директорка Туристичке
организације Србије могла је
давидикакоизгледајурадио
нице ткања, веза, пустовања
вуне, везивања келтских чво
рова, прављења боја од пиг
мената и прављење накита,
затимстреличарствоиплете
њекелтскихкикицакојеорга
низујеТуристичкаорганизаци
јаопштинеИнђијаусарадњи
саСредњомшколом„ДрЂор
ђе Натошевић”, Удружењем
жена „Гороцвет”, Удружењем
ликовних уметника Инђије,
Уметничкомзанатскомрадио
ницом „Филигран” и Занат
скомрадионицом„Мићић”.
Наконобиласкаселаиуче

шћа у радионицама, дирек
торкаТОСаобишлајеипро
сторије Туристичке организа
цијеопштинеИнђијаазатими
реконструисани споменик
БиткекодСланкамена.

М.Ђ.

Обилазак „Кел тског се ла“
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ПЕЋИ НАЧ КИ ЦРВЕ НИ КРСТ

Европ ски дан бор бе
про тив трго ви не људи ма
Црвени крст Пећинци

организовао је 18. окто
бра,учитаониципећиначке
Народне библиотеке, пре
давање за представнике
ђачког праламента седмих
и осмих разреда Основне
школе у Пећинцима, пово
дом обележавања Европ
ског дана борбе против
трговине људима Преда
вање је одржала Брани
славаМаксимовићЋускић,
дипломирани социјални
радник Центра за социјал
нирадПећинцииволонтер
ЦК Пећинци, а по речима
Гордане Коњевић секрета
ра пећиначкогЦК ученици
ма је нарочито указано на
различите начине увлаче
њажртавауланацтрговине
људима и на мере опреза
којих сваки појединац тре
бадасепридржавакакоби
заштитиосебеидруге.
– У оквиру предавања,

посебнојенаглашеноколи
којеважноинформисањеи
превенција у овој области
и што је најважније да се

само заједничком и свео
бухватном, континуираном
активношћу свих институ
ција и друштвено одговор
нихорганизацијаможеста
ти на пут овом озбиљном
проблему. Активности које
Црвеникрстспроводиимају

велики превентивни значај,
јер су усмерене на децу и
младе,каопосебноугроже
не циљне групе, а Црвени
крстнаовајначинпокушава
да утиче на подизање све
сти о постојању проблема
ипоследицамакојетргови

на људима има – рекла је
Коњевић, и додала да су
ученици били заинтересо
вани за ризике у понаша
њу младих на друштвеним
мрежамаиизносилисусво
ја искуства и запажања у
овојобласти.

ПЕЋИН ЦИ

Кори сни ци Днев ног борав ка 
насту пи ли на коњич ким игра ма
Корисници услуга Дневног боравка

задецуимладе са сметњама ураз
војууСуботиштувећнеколикогодина
похађају часове терапијског јахања
коња,уоквирупројектакојиреализу
јупећиначкиЦентарзасоцијалнирад
и Удружење „Социо  екологично” из
Деча. Искуство које су стекли током
претходнихгодинаквалификовалоих
је да наступе на другим Бојчинским
коњичкимиграма,одржаним17.окто
бра у Бојчинској шуми. У такмичар
ском делуманифестације, у каприли
категорији, наступила су три пред
ставникаДневногборавка,азаумеће
којесупоказалиујахањукоњанагра
ђенисумедаљамаиплакетама.
–ДециимладимаизДневногборав

ка учешће на овој манифестацији
причинило је велико задовољство,
а пројекат хипотерапије, у којем уче
ствују већ неколико година, изузетно
језначајанзаунапређењефизичкоги
психичкогздравља, јеркодучесника,

поред утицаја на опште здравствено
стање,утичеинастицањесоцијалних
вештина, као и на развијање такми

чарскогдуха–реклајеБиљанаЈови
чић,директоркаЦентразасоцијални
радПећинци.

Предавање у Народној библиотеци

Коњичке игре у Бојчинској шуми
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ОШ „СЛО БО ДАН БАЈИЋ ПАЈА“, ПЕЋИН ЦИ

Раз глед ни це Сре ма
за људе вели ког срца
Као и сваке године, током

октобраОсновнашкола „Сло
боданБајићПаја“изПећинаца
организује Ликовну колонију,
током које ученици ове обра
зовне установе своју машту
и креативност преносе не
самонапапир,негоинараз
не друге материјале погодне
за осликавање. Традицио
нално се Ликовна колонија
организује у дворишту Ловач
ког дома у Доњем Товарнику,
али ове године, како нам је
рекла Весна Маричић Луко
вић,наставницаликовногвас
питања, због епидемиолошке
ситуације и безбедности уче
ника,колонијајеорганизована
засебноусвакојшколи.
ТемапетеЛиковнеколоније

је„РазгледницеСрема“,ауче
ници су стварали своја мала
уметничка дела на малим
форматима – разгледница
ма, различитим техникама
сходно вештини и сензибили
тету сваког ученика. Овогоди
шњаколонијаорганизована је
током два дана – првог дана
програм је реализован у холу
новог дела пећиначке средње
школе,докједругогданапро
грам реализован у подручној
школиуДоњемТоварнику.
– Иако ове године нисмо

могли да угостимо учени

ке других школа у општини и
округу,маште,талентаиосме
ха није недостајало. У веома
лепомамбијентунашесредње
школе првог дана је учество
вало 25 ученика нашешколе,
аколонијисуприсуствовалаи
два ученика Школе за специ
јалнообразовање„АнтонСка
ла”изСтареПазовесасвојом
наставницом. Поред дружења
ова ликовна колонија има и
хуманитарни карактер. Новац
од продатих радова донира
ћемо другарици наше школе

Анђели Врачевић, ученици 5
разреда. Други дан, ликовна
колонија је одржана у Доњем
Товарнику, у холу школе. На
колонијијеучествовало24уче
никаодпетогдоосмогразре
да,алииосамучениканижих
разреда као и четири пред
школца.Нашеразгледницесу
доступне свим људима вели
ког срца који желе да подрже
ову нашу хуманитарну акцију
икуперазгледнице–рекла је
наставница Весна, и додала
дасеразгледницемогупрона

ћиупросторијамаУЖ„Сунчев
цвет” уДоњемТоварнику, као
и на штандовима удружења
женаширомнашеземље.
Она додаје да колонија

негује уметност сваке врсте,
повезује различите предме
те, негује колегијалност, а
доказ је и песмаинспирисана
башнашомколонијом,аутора
наставнице Милице Ђурђе
вић.ЛиковнуколонијууДоњем
Товарникузасладилесучлани
цеУЖ„Сунчевцвет”сакорпом
препуномтоплихкифлица.

Са ликовне колоније

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.

МЛА ДИ СТРЕ ЛАЦ ИЗ ПЕ ЋИ НА ЦА 

Не над Кне же вић у вр ху ју ни ор ске кон ку рен ци је
Иако је у спортском стреља

штву тек нешто више од годину
дана, четрнаестогодишњи Ненад
Кнежевић,ученикОсновнешколе
„Слободан Бајић Паја“ из Пећи
наца, скренуо је пажњу спортске
јавности на себе. У дисциплини
олимпиктрапнапрвенствуВојво
динезајуниореосвојиојетреће,а
напрвенствуСрбије,такођезају
ниоре,одржаном10.октобра,био
једругопласиран.
Оствареним резултатима, по

лакосепробијаусамврху јуни
орскојконкуренцијиуВојводинии
Србији.
–Овајспортсамзаволеопосма

трајућиоца,којисестрељаштвом
бавирекреативно.Стрељаштвуи
дисциплини олимпик трап најви
шемејепривуклачињеницадасу
такмичари изузетно поштовани.

Да бисте били и успешни, неоп
ходни су велика концентрација и
стабилност–рекаојемладиКне
жевић.
Стрељаштвом је почео да се

бави у СК „Центар“ из Кузмина,
где му је, како каже, председник
РадославИлићуказаовеликопо
верење.ОдовегодинејечланСК
„Јединствотрап“изСтареПазове.
– Клуб је изузетно организо

ван и захваљујући раду и саве
тима, али и помоћи око набавке
муниције, репрезентативаца овог
спорта Радослава Илића, Нена
да Меничанина, Жељка Андри
ћа,СтефанаСтанковаиНемање
Смиљанића,дошлесуипрвеме
даље,азахваљујућипостигнутим
резултатиманакораксамодјуни
орскерепрезентације – кажеНе
надКнежевић.

Ненад Кнежевић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Буџе т уве ћан за више
од 100 мили о на дина ра

Седница Скупштине
општине Стара Пазова је
одржана 22. октобра. На
дневном реду се нашло
18 тачака, које су усвојене
већином гласова. Између
осталог, донета је одлука о
куповинипарцелезаизград
њуновоггробљаиусвојенје
ребаланс општинског буџе
та,којијеувећанзавишеод
100 милиона динара. Пред
одборницима је био и пре
тресодлукеоизмениПлана
генералне регулације Нове
Пазове и Kрњешеваца,
предлог одлуке о отпису
потраживања субјекта при
ватизације, као и претрес
одлуке о изменама и допу
нама одлуке о оснивању
Народне библиотеке „Доси
тејОбрадовић“,којојједата
сагласностзарасписивање
конкурса за избор директо
ра.
Једна од главних тачака

дневног реда 13. седнице
СО Стара Пазова била је
одлука о ребалансу ового
дишњег буџета по коме је
увећануодносунадосада
шњизавишеод100мили
она динара због повећаних
прихода, и сада износи 3
милијарде и 182 милиона
динара.Оваодлукајеусво
јенавећиномгласова.Уме

сто Јелене Иванчевић, за
новог одборника из одбор
ничке групе „Александар
Вучић–Занашудецу“иза
бран је Александар Туке
лић, струковни економиста
изKрњешеваца,којијеовом
приликом положио одбор
ничкузаклетву.
УпретресуОдлукеоизме

нама и допунама Одлуке
о депоновању и изношењу
отпадних материја детаљ
нијесуутврђененадлежно
сти, цена, права и обавезе
у овој области, разматран
јеиусвојенпредлогизмене
Kадровског плана Општин
ске управе и буџетске
инспекције Општине Ста
ра Пазова за 2021. годину.

Донетајеодлукаокуповини
парцеле од једног хектара
и пет ара у Новим Банов
цима за потребе изградње
новоггробљауовомместу.
Одборници су именова
ли одређени број чланова
школскиходборакакопред
ставника родитеља тако и
оснивачаЕкономскешколе,
Техничке школе, Основне
школе „Симеон Араницки“
из Старе Пазове, Основне
школе  „Растко Немањић
СветиСава”изНовеПазове
иОсновнешколе„23.Окто
бар“изГолубинаца.
Наташа Мићић, председ

ница Скупштине општине
СтараПазова,задовољнаје
досадашњим радом локал

ног парламента,  великим
одзивомодборникаињихо
вом сарадњом,  а ефика
сности рада скупштине је
допринела и електронска
доставадокумената.
– На тај начин штеди

мо материјал на који смо
доста новца издвајали од
пореских обвезника тако
да мислим, да је то само
јошједанплусзаовајсазив
Скупштине општине Стара
Пазова. Водили рачуна и о
томе да направимо и неку
врсту уштеде, ефикасности
и ефективности у самом
раду Скупштине, рекла је
НаташаМићић.
Kомуникацијусамедијима

такођеоцењујепозитивно.
–Одизузетногзначајаза

рад ове Скупштине јесу и
писанииелектронскимеди
ји зато што о нашем раду
грађанинебимоглидабуду
упознати,истаклајеНаташа
Мићић.
Наседницисуразматрани

иусвојенипредлозиодбор
ничких група заименовање
нових чланова Општинске
изборнекомисије,анакра
ју седнице, који је резерви
санзаодборничкапитањаи
одговоре,истисуподнетиу
писанојформи.

З.K.

Са седнице Скуп шти не општине Ста ра Пазо ва

Ната ша Мићић
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СТА РО ПА ЗО ВАЧ КА ГИМ НА ЗИ ЈА

Не де ља жен ског 
пред у зет ни штва

У последњој недељи септембра у
старопазовачкој Гимназији „Бранко
Радичевић” одржана је Недеља жен
скогпредузетништва,каоједанодпро
јекатакојисереализујууоквируактив
ности каријерног вођења и саветова
ња.Kроздиректнесусретеисарадњу
са успешним женама из различитих
области:одархитектурепрекомарке
тингадостранихјезика,око70учени
цастаропазовачкеГимназијеучество
вало јеупрезентацијама,радионица
ма и интерактивним предавањима,
каоинанедавноодржаномРегионал
ном сајму привреде на пазовачким
базенима.
Ученице су добиле нова знања и

вештинекојесекрозпрограмеуГим
назији не уче, а које су значајне  за
њиховупрофесионалнуодлукуусвету
женског предузетништва. У оквиру
активностикаријерногвођењаисаве
товања, Гимназија „Бранко Радиче
вић”спроводиипројектепопутпројек
таСенканапослу.Обапоменутапро
јекта финансијски је подржао Покра
јински секретаријат за образовање,
прописе, управу и националнемањи
не.

Д.Г. 

НА РОД НА БИ БЛИ О ТЕ КА 
„ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ“

143. ро ђен дан са 
по зна тим пе сни ци ма 
Поводом свог 143. рођендана,

Народна библиотека „Доситеј Обра
довић“ уСтаројПазови је у понеде
љак, 18.октобра организовала књи
жевновечезанајмлађесаЉубиво
јемРшумовићем,аууторак19.окто
бра, књижевно вече са завичајном
песникињом Драгојлом Дивјак Топа
ловић.
„Фазониифоре“првасуасоцијаци

јанаЉубивојаРшумовића.Симбол
дечјег стваралаштва, који је својим
писањемобележиоједнуепохуписа
ца.Говорећиосвомраду,Ршумовић

је рекао да је дечје стваралаштво
значајно колико и стваралаштво за
одрасле,даудецитребапробудити
нагон за стваралаштвом, заигроми
заигромречи.
Песник је најавио да се до краја

године  очекује издавање четврте
књиге„Фазониифоре“иобјасниода
сетрудиодаусвакомњеговомнасло
вубуденеказагонетка,атакојетои
са најновијом збирком „Јаје на око“,
којајеизашлаизштампепренепуних
месецдана.
Kњижевно вече је било испуњено

занимљивимпричама,рецитацијама,
дискусијом садецом, која су и сама
рецитовалањеговестиховеасудећи
повеликомбројупосетилацаидаље
је омиљен не само код најмлађих,
већикододраслих.
РођенданБиблиотекејеуприличен

и на Одељењу за одрасле читаоце.
После збирки песама „Шапат снова“
и„Између јуче и сутра“, песникиња
Драгојла Дивјак Топаловић старопа

зовачкојпублицијепредставиласво
је нове песме сабране у збирку под
називом„Бојељубави“.ПесмеТопа
ловићевесуобјављенеувишезбор
ника.Навеликомпесничкомконкурсу
Удружења песника „Поета“ на тему
Богојављењеосвојилајепрвунагра
ду. На рођенданској промоцији о
песништву Драгојле Дивјак Топало
вић говорио је књижевник и идавач
ВеселинЏелетовић,док јеодабране
стихове читала глумица Теодора
Kушић.

З.KД.Г.

АЕ РО – КЛУБ „НО ВА ПА ЗО ВА“

Мла де но ва ра ке та 
по ле те ла до зла та
ПетнаестогодишњиМладенБунчић,

чланаеро–клуба„НоваПазова“каои
ВаздухопловнерепрезентацијеСрбије
у октобру на Светском првенству у
ракетном моделарству у Румунији
освојиојепрвоместоусвојојкатегори
ји,ањеговаракетаполетела јеневе
роватних399,2метара.
У витрини овог младића налази се

великибројмедаља,пехараипохвал
ница,апоредсвегаНовопазовчанину

је Ваздухопловни савез Србије доде
лиоплакетузлатногорла2019.докга
је наредне године Општина Стара
Пазова, Спортски савез и РТВ Стара
Пазовапрогласилазаспортистугоди
не.
Директораероклуба„НоваПазо

ва“НиколаБунчићистакаоједајеод
самог оснивања па до данас клуб
изнедриовеликибројталенатаукате
горији ваздухопловног и ракетног
моделарства,даовакавуспехмладог
јуниоранијеочекивао,алидасеосе
ћаопоноснокадајеуРумунскомграду
засвирала српска химна. Младен је
навеодаубудућностипланирадасе
бавипрограмирањем,адаћесемоде
ларству посветити рекреативно, јер
како каже,непланирабашдалетиу
свемир, али подржава и позива све
суграђанекојитожеле,дасеучланеу
аероклубитужељусебииспуне.
 Д.Г.

KЛУБА ДИ ЗА ЧА ТЕ ГО ВА 
„ЈЕ ДИН СТВО“

Је ле на Ђе кић
шам пи он ка Ср би је 
На првенству Србије у Сомбору у

олимпијскомдизању тегова у катего
ријидо81килограмателеснетежине,
аустаросној групацијиМ2(од40до
44 године живота) Јелена Ђекић из
клуба дизача тегова „Јединство“ из
СтареПазовеосвојилајепрвоместо,
златну медаљу и титулу шампионке
Републике Србије за 2021 годину. У
организацијиСавезаСрбије задиза
њетегова(ССДТ)итехничкојоргани
зацији клуба дизача тегова „Раднич
ки“изСомбора,аузподршкуипомоћ
Министарства омладине и спорта
Републике Србије, Спортског савеза
Србије, Спортског Савеза Сомбора,
АнтидопингагенцијеРепубликеСрби
је одржано је Првенство Републике
Србијезаженеветеранкеуолимпиј
скомдизањутегова17.октобрауСом
бору.Такмичење је одржано по тех
ничким правилима Међународне
Федерације задизање тегова (ИWФ)
и Међународне ветеранске федера
цијезадизањетегова(ИWФМФ).

З.K.

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.
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ШИД

Пут до Ли по ва че
Завршенисурадовинасанацијиатарског

путаБељњачаЛиповачаудужиниод1.750
метара.Санацијанекатегорисаногпутаобу
хватила је постављање цементне стабили
зацијеинасипањедробљеногкамена.
–СанацијомнекатегорисаногпутаодБељ

њачедовикенднасељаЛиповачаобезбе
дилисмосигурнијеипроходнијекретањека
козамоторнавозилаираднемашинетако
изапешакеирекреативцекојисвакодневно
користеовај деопута, рекао је председник
ОпштинеШидЗоранСеменовић.
РадовинасанацијиатарскогпутаБељња

чаЛиповачафинансиранисуизбуџетаОп
штинеШидиПокрајинскогсекретаријатаза
пољопривреду,водопривредуишумарство. За вр ше на са на ци ја атар ског пу та Бељ ња ча  Ли по ва ча

КУ КУ ЈЕВ ЦИ

„Ми хољ ски су сре ти се ла“

У организацији Министар
ствазабригуоселуиОпштине
Шид17.октобрајеуКукујевци
ма одржана манифестација
„Михољски сусрети села“.
Манифестацију је отворила
СнежанаПетровић,в.д.секре
тар Министарства за бригу о
селу, а присутне је поздравио
председник Општине Шид
ЗоранСеменовић.
Удружењаженасатеритори

је општине Шид такмичила су
сеуправљењунајбољегкола
ча и најлепше декорисаног
штанда. Деца подручног оде
љењаОсновнешколе „Бранко
Радичевић“ Кукујевци и Гиба
рац такмичили су се у играма

безграница.Укултурноумет
ничкомпрограмунаступиласу
спортска,културноуметничка
друштва, хорови и солисти са
територијешидскеопштине.
Поред такмичарског, мани

фестација „Михољски сусрети
села“ имала је и хуманитарни
карактер. На штандовима су
биле постављене кутије за
добровољанприлог,асваску
пљена средства намењена су
за лечењеЛазараАрсенића и
АлексеЧавић.
На самом крају целодневне

манифестације, која промови
ше живот на селу и традицију
одржанјеконцертпевачаЈова
наПеришића.

Зо ран Се ме но вић и Сне жа на Пе тро вић За сва ког по не што

Игре без гра ни ца

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.
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ЖЕ ТВА И СЕ ТВА У РУМ СКОЈ ОП ШТИ НИ

Мањи род кукуруза

У румској општини пољопривредни
ци приводе крају жетву кукуруза. Ову
вегетациону сезону је обележио лош
распоредпадавина,узизузетновисоке
летњетемпературекојесусеодрази
ленапринос.Пољопривреднастручна
службауРумисвојимрадомобухвата
румску, иришку и инђијску општину, а
наовомподручјујеостваренпросечан
принос кукуруза одшест тона по хек
тару.
– Уколико тај принос упоредимо за

последње три године, бележимо зна
чајно смањење приноса. Наиме, про
шлегодинејеродбиодеветтона,2019.
године8,5тона,а2018.годинечак10
тонапохектару–истичеГоранДроб
њак,стручнисарадникуПССРума.
Он додаје да су и приметне разли

кеувисиниприносапоопштинама,те
јетакоуИнђијиостварензнатновећи
принос него у румској општини, због
већихколичинаибољеграспоредапа
давина.

–Кишакојајепадалапретходнихда
најебилапрекинуларадовенасетви
пшенице, такода јемалибројпроиз
вођача до половине октобра посејао
пшеницу. Било би добро да се сетва
пшеницезавршидокрајаоктобра–са
ветујеГоранДробњакиистичедаће
пољопривредници управо ових дана
водити битку са временом да би ис
поштовали оптималне агротехничке
рокове.

С. Џа ку ла

Бер ба ку ку ру заГо ран Дроб њак

У оквиру пројекта Директна социо 
економскапомоћугроженимпородица
маулокалнимзаједницамаСрбијекоји
спроводинемачканевладинаорганиза
цијаASBдонирании уграђени су пла
стенициза11корисникакојисуиспуни
лиусловеконкурса.
Једна од породица је и шесточлана

породицаСавковићизГибарца.Према
речима Милоша Савковића пластеник
ће за породицу значити много.Њихов
циљједаупластеникупроизводездра
вухранукојаћепредстављатиосновуза
исхрану његове вишечлане породице.
Евентуалне вишкове планирају пону
дитинатржишту.ЗахвалиосеОпштини

Шидкојајепрепозналапотребењегове
породицезаекономскимоснаживањем
кроздодељенипластеник,каоинемач
којневладинојорганизацијиASB.
Пројекат је финансиран од стране

немачкогминистарстваспољнихпосло
ваиОпштинеШид,ареализујеОпшти
наШидузподршкуASB.

Шан са
за бољи 
живот Поро ди ца Сав ко вић из Гибар ца

пла ни ра про из вод њу здра ве хра не

ПОДИГНУТИ ПЛА СТЕ НИ ЦИ 
ЗА 11 КОРИ СНИ КА
У ШИД СКОЈ ОПШТИ НИ
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ОМШ „ТЕ О ДОР ТО ША АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ“ РУ МА

Музика без граница
У холу румског Културног

центраодржанасу20.окто
бра два концерта: први је
био „Звуци једнаких“ који је
бионамењендециимлади
ма са сметњама у развоју,
док је други под називом
„Без граница – музика као
инструмент инклузије“ био
концерт клавирске музике
намењенслепимислабови
димособама.Наиме,Основ
на музичка школа „Теодор
ТошаАндрејевић“усарадњи
са другим културним и дру
штвеним институцијама у
Руми, Пећинцима и Старој
Пазови,организује концерте
намењене деци и младима
сасметњамауразвоју,поте
шкоћама у учењу и учешћу,
каоиособамаиздруштвено
осетљивих група, у циљу
инклузије и приближавања
музике. С. Џ.

Кон цер ти у Ру ми

ОШ „ИВО ЛО ЛА РИ БАР“ РУ МА

Зна чај обра зо ва ња
за ром ске уче ни ке
Јелена Јовановић, посланица у

Скупштини АП Вјводине, посетила је
19. октобра градску Основну школу
„ИвоЛолаРибар“ иса директорком
СветланомКојићразговаралаопроце
суобразовањауовојрумскојшколи.
УОсновнојшколи„ИвоЛолаРибар“

имадостаромскихученика,аангажо
вана је и Душица Јовановић, као пе
дагошка асистенткиња. Директорка
Којић је указала да су ушколи задо
вољниодзивомромскедеценанаста
ву.Обезбеђенисуимбесплатниуџбе
ницииужина,штоважизасверумске
основце.
– Изузетно интересовање влада за

програм „Друга шанса”, односно за
образовање одраслих. Имамо вели
кибројполазникакакоромске,такои
неромскепопулације.Задовољнасам
какоколективом,такоиодазивомина
преткомромскедецеунашојшколи
кажеСветланаKојић.
Покрајинска посланица Јелена Јо

вановић каже да је за ромску нацио
налнузаједницуобразовање једанод
приоритетаидаОШ„ИвоЛолаРибар“
чини велике напоре да би се побољ
шалаобразовнаструктураромскепо
пулације.
–Самообразованеособемогудасе

боре сапроблемима којенамдоноси
необразовање, незнање, неинформи

саност, стога изузетно много напора
улажемнаподизањусвестиозначају
образовања и стварању образовних
кадрова.Знамдајетосигуранпуткоји
можеромскузаједницуизвућииз “та
ме”сматраЈеленаЈовановић.
Онајеуказалаиназначајрадапе

дагошкихасистената.
ДанијелаТадић,педагошкиасистент

увртићуУПВО„Полетарац”,покрајин
ској посланици Јелени Јовановић  је
презентоваларадуовојпредшколској
установи.

С. Џа ку ла

По се та Је ле не Јо ва но вић „Иви ној“ шко ли
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ГА ЛЕ РИ ЈА „ЛА ЗАР ВО ЗА РЕ ВИЋ“: ПРО МО ЦИ ЈА ЗБОР НИ КА РА ДО ВА О ЧА СО ПИ СУ „ЗЕ НИТ“

Дух аван гар де
У Галерији „Лазар Воза

ревић“ у уторак 19. октобра
одржанајепромоцијазбор
никарадоваповодом100го
диначувеногавангардногча
сописа„Зенит“.Публикацију
јеусарадњисаИнститутом
за књижевност и уметност
издала Галерија „Рима“. Ка
ко јенапромоцијирекаодр
Бојан Јовић, један од уред
ника публикације, интерна
ционалнуревијузауметност
и културу„Зенит“ покренуо
је фебруара 1921. године у
ЗагребуЉубомирМицић. У
такозваној загребачкој фа
зи, часопис је излазио ме
сечносведомаја1923,када
је, после једне напрегнуте
полемике, редакција била
принуђена да се премести
уБеоград.Београдскафаза
обележенајенеуједначеним
иуспоренимизлажењем,че
стим променамаформата и
функцијечасописауцелини.
ДрВеснаКруљац,истори

чаруметностидоцентнаФа
култетупримењенихуметно
сти Универзитета уметности
у Београду, рекла је да се
ради о вишејезичној публи
кацији која садржи 35 сту
дијскихтекстоваукојимасе

часопис „Зенит” и феномен
зенитизма разматрају из
аспекта различитих научних
дисциплина.
– Ради се о првом аван

гардном часопису у југосло
венској средини и првом
авангардном покрету који
заправо представља први
правовремени и аутентичан
доприносдомаћојуметности
у међународном авангард
номдискурсу,реклајеВесна
Круљац.

Марија Вуруна, кустос Га
лерије „Лазар Возаревић”,
истакла је да се „Зенит” у
много чему подударао са
иницијативамадругихевроп
скихчасописатогдоба,мада
јеунекимслучајевимабила
иизнадњих.
– Један овако важан ча

сопис и један овако важан
јубилејодвеликогјезначаја
за читаву историју уметно
сти,апоготовозакућуЛаза
ра Лазаревића, иако Лазар

није припадао том периоду.
Тајпериодјепокренуоаван
гарду, како у свету, тако и
коднас.Волелибисмовише
овакихдогађајадаприушти
моиМитровчанимаинашој
другојпублици,реклајеМа
ријаВуруна.
Уразговорусу,поредспо

менутих, учествовали и др
ЈешаДенегри,дрСлободан
Мијушковић,дрЈованЧекић
иНевенаМартиновић.

Б. Ту ца ко вић

Са про мо ци је збор ни ка ра до ва

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВА Л ОМЛА ДИН СКИХ И ДЕЧ ЈИХ 
ПРЕД СТА ВА

Се дам на гра да за
пред ста ву „All Sho ok Up“
Представа „All Shook Up“

(Одлепиосамскроз)позори
шта„RumaHighSchoolThe
atre”урежијиМаријеРатан
чић добила је награду за
најбољупредставууцелини
на недавно одржаном 11.
Међународном фестивалу
омладинских и дечјих пред
става /ДОПС/ у Јагодини.
Сходно епидемијској ситуа
цији,Фестивалјеовегодине
одржануинтернетформату.
Стручни жири је био у

саставу: Кире Горгијев,
македонски писац и реди
тељ,СараПавловић,глуми
цаипрофесоркакњижевно
сти и Бојан Милорадовић,
уметнички директор Фести
вала.
Ово је друга представа

„Ruma High School Theatre”

који чине ученици румске
Гимназије. Представе при
ређује и режира Марија
Ратанчић, професорка
енглескогјезика,аизводесе
на енглеском језику. Осим
награде за најбољу пред
ставу у целини, у омладин
скојконкуренцији,
Марија Ратанчић је доби

ла и признање за најбољу
режију,докјеНађаБоровић
проглашеназанајбољуглу
мицу за улогу Natalie/Ed у
поменутојпредстави.
Румљанима је припала и

наградазанајбољегглумца,
атопризнањеједобиоМар
ко Младеновић за улогу
Chada,азаепизоднуженску
улогу  награда је припала
Марији Ћорди. Марија
Ратанчић једобиланаграду

и занајбољикостим,док је
за сценографију у истој
представи награду добио
ЗолтанФридман.
Румска публика ће треће

извођење ове представе,
која јепремијерноизведена
на 24. „Арт Трема фесту“,
моћи да погледа 30. окто
бра.Тоћебити приликада
се увере у вредност ове
вишеструконаграђенепред
ставе.
Представа „Одлепио сам

скроз“ се игра на великој
позорници Културног цен
тра, а свих 350 улазница је
већрезервисано,штозначи
дајепредставараспродата.
Они који нису успели да
резервишукарте,мораћеда
сачекајучетвртоизвођење.
 С. Џ.

ОП ШТИН СКИ
ОД БОР СНС ИРИГ
Одр жа на
из бор на
Скуп шти на
Уоквируприпремазаодр

жавање Скупштине Српске
напредне странке, која ће
се од 11. до 14. новембра
одржатиуБеограду,одржа
на је и изборна Скупштина
Општинског одбора ове
странке у Иригу. На њој је
изабрано 10 делегата који
ћеучествоватиурадуСкуп
штине,докдваучествујупо
функцији, а то су Тихомир
Стојаковић,повереникСНС
 а за Ириг и Игор Дерета,
посланик у Скупштини АП
Војводине.Уиришкојопшти
ниимадеветмесниходбора
странке и сваки је предло
жио по свог кандидата, док
је једног изабрао Општин
ски одбор. Изборној скуп
штини су присуствовала 42
делегата.

С. Џ.
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Пер си да Пин те ро вић Пише: 
Алек сан дра Ћирић, 

кустос исто ри чар

По што ва ни чи та о ци, у на ред ним бро је ви ма М но ви на упо зна ће мо вас са жи во том 
и ра дом че ти ри зна ме ни те Ру мљан ке. Реч је о Пер си ди Пин те ро вић, Ми ле ни Ми ла
ди но вић, Ма ри ји Бог да но вић и Слав ки Пе тро вић Сре до вић, ко је су то ком жи во та 
сво јим ак ти ви змом и пре да ним ра дом ути ца ле на дру штве ни жи вот, пре све га у 
обла сти обра зо ва ња и кул ту ре, и то не са мо у Ру ми. Ау тор ка тек сто ва је ку сто ски ња 
исто ри чар ка Алек сан дра Ћи рић.

ЗНА МЕ НИ ТЕ РУ МЉАН КЕ (1)

Уовим текстовима пишемо о
поменуте четири жене од којих
су неке рођене Румљанке, а

неке су већи део живота провеле у
Руми.Онесуоставилезначајантрагу
нашојзавичајнојисторијиизатозаслу
жујудасесачувајуодзаборава.Живе
лесуиделовалеодкраја19.досре
дине20.века.Морамоистаћидасуу
Руми,краћеилидужевреме,живелеи
стварале и друге истакнуте жене,
попут познате научнице Милеве
МарићАјнштајн,којајесвојешколова
њезапочелауправоуРуми,Исидоре
Секулић, познате књижевнице,Мили
цеСтојадиновићСрпкиње,каоиЈели
це Беловић Бернаджиковске. Јелица
се није дуго задржала уРуми, али је
крајем19.векарадилакаоучитељица
уНижојпучкојшколи.Поредсвогпеда
гошкограда,многовишесеистаклаи
осталаупамћенапосвомкњижевном
иетнографскомраду.Посебнојезани
мљива њена сарадња са чувеним
фолклористом,приповедачемисексо
логомФридрихомСаломомКраусому
његовoм годишњаку „Антропофитеја“
(Antropophitea) који је излазио у Лај
пцигу од 1904. до 1913. године. Све
ове жене, мада их свакако има још,
билесуактивнеусфериобразовања,
уметности, књижевностии свакако су
пиониркеуборбизаафирмацијужена
на пољима изван традиционалног
схватања њихове улоге, првенствено
као супруге и мајке. Ова борба је у
Европи и свету у том периоду била
веомаактуелна.
Речјепокретусифражеткиња,штоје

назив који се користио крајем 19. и
почетком 20. века у англосаксонским
земљама за припаднице покрета за
једнакоправогласамушкарацаижена,
каоизаеманципацијуженауобласти
науке,образовања,уметности...
Крајем19. века, каоразвијена при

вредна и трговачка средина, Рума је
ималасвеелементеевропскевароши
са богатим културним животом. Тада
је Рума изнедрила велики број инте
лектуалацаизобластинауке,полити
ке,књижевности,уметности....Иакоје

образовање првенствено било наме
њеносиновимаизбогатихтрговачких
породица, у Руми су ту привилегију
ималаиженскадеца.
Дајепокретсифражеткињапостигао

успешнерезултатенаовимпростори
ма, говории једанзанимљивподатак
кадасузавремеВеликенароднескуп
штине у Новом Саду 25. новембра

1918.године,накојојједонетаодлука
о присаједињењу Баната, Бачке и
БарањеКраљевиниСрбији,првипуту
историјиЕвропеиженеималеједнако
право гласа као и мушкарци.Штави
ше,њихседам–МилицаТомић,Мара
Малагурски, Анастасија Манојловић,
Марија Јовановић, Олга Станковић,
Катица Рајчић и Манда Сударевић –

Пер си да Пин те ро вић
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изабранесузапосланицетеСкупшти
не.
Асадасевратимонашојзнаменитој

Румљанки,првојо којој пишемо,а то
јеПерсидаПинтеровић.
Персида је рођена 29. септембра

1844.(негдесепомињеи1845.)годи
неуРуми.Отацјојјебиопознатитрго
вац из угледне трговачке породице
Пинтеровић,којајепрезимедобилапо
пинтерском  бачварском занату. По
презименуовепородицеранијесејед
нарумскаулицаназивалаПинтерови
ћева, а данас је то Пинкијева улица
која сеналазиврлоблизу самогцен
траграда.
О Персидиним раним годинама се

мало зна. Отац јој се звао Станко и
биојепознатирумскитрговац,амајка
Настасја. Персида је имала и млађу
сестру Ану. По завршетку основне
школеуРуми,настављашколовањеу
Женској учитељскојшколиуВеликом
Бечкереку,данашњемЗрењанину.
После завршене друге године ове

школе, 1864. године, према другим
подацима годину дана раније,  на
позив свог професора и пријатеља

Гаврила Витковића одлази у Шабац,
гдедобијаместоучитељицеуЖенској
основнојшколи.
Вођена родољубивим осећањима

премасвомнароду,желелаједасво
јимзнањемпомогненапреткусрпског
народа. Вероватно је тим поводом
њенамајкаНастасја,тадавећудовицa,
1864.године,одсрпскогМинистарства
унутрашњих послова тражила држа
вљанство Кнежевине Србије, и то
заједносапунолетнимћеркама.Убрзо
потом је познати српски књижевник
Љубомир Ненадовић, у својству иза
сланикаМинистарствапросвете,при
ликомпосетешколеуШапцу,запазио
изванредне педагошке способности
ПерсидеПинтеровић,теонапоњего
војпрепоруципрелазиуБеоград.
Онаје1864.године,поположеном

стручномиспиту,добиламестонастав
ницеуВишојженскојшколиуБеогра
ду.Накондесетгодинавредногинеу
морног рада, 1874. године је добила
државнустипендијуиодлазиуПруску
какобиседаљеусавршилауструции
упознала се са уређењем тамошњих
женскихшкола.

По повратку уСрбију 1875. године,
Персидајенастојаладастеченазна
њаи новине примени у раду српских
школа.Настављадарадикаонастав
ницауВишојженскојшколиуБеогра
ду.Предавалајепедагогијусаметоди
ком, српски језик, немачки језик, кра
снопис,ручнирад,литерарнеобликеи
књижевност.
ЗауправитељицуВишеженскешко

леуБеоградујепостављена1893/94.
године,аутовреметојенајвишажен
ска образовна установа у Србији.
Додајмо, зграда Више женске школе
сеналазиланауглуданасУлицекра
љицеНаталијеиУлицеКосовкедевој
ке,данашњеДевојачке улице.Сагра
ђена је 1860. године, а срушена је
1930.године.
Поред свог педагошког рада који је

изванредно обављала, Персида Пин
теровићјеувремесрпскобугарских
ратова (1876– 1878.) и српскобугар
скогратаиз1885.годинебилаболни
чарка.Збогсвојихзаслугајеодликова
наПохвалницомЦрвеногкрстаисре
брноммедаљом.
Значајанјењенраду„Женскомдру

штву“,азахваљујућињеномзалагању
часопис „Домаћица“ је редовно изла
зио.Уовомчасописујеобјавилавели
ки број чланака из педагошке струке,
писала је и преводила са немачког
језика.
Као истакнута јавна радница, иза

бранајезапредседницу„Женскогдру
штва“уСрбији1887.године.Њенрад
јеостаозапажениуобластикултурног
живота.Такоје,каодобарпознавалац
немачкогјезика,забеоградскопозори
штедугинизгодина,од1871.до1895.
године, превела око 20 популарних
позоришних комада и тиме знатно
освежилапозоришнирепертоар.
Ова свестрано образована жена је

преминула2.јуна1895.годинеуБео
градуусвојој51.годиниживота.

Део фо то гра фи ја је из збир ке
Исто риј ског оде ље ња

За ви чај ног му зе ја

Ви ша жен ска шко ла у Бе о гра ду

Пин ки је ва ули ца да нас
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ТАМ БУ РАШ ПЕ ТАР СТЕ ФА ЊУК

Там бу ра шка му зи ка ле чи ду шу

ВероватноданемаправогСрем
цакојибар једномнијезакитио
хиљадаркаматамбураше.Знају

дадирнуправоужицу,посебнокада
певајуољубави,мадаимаионихкоји
севеселекадасеубећарцимапевао
обичајима, укусној сремачкој храни,
вину.Тематиказатамбурашкумузику
јевеомашаренолика,аврснимајсто
рисуналицуместазналидаиспева
јупонекистих,ускладусадогађајем
на којем свирају. Тако су настајали
стиховиоснајамаисвекрвама,прија
тељима,ујацима,пачакиосремачкој
дијети. О свему томе пева и Петар
СтефањукизШашинаца,којисетам
бурашком музиком бави од 2008.
године.
–Каодетесамсвираогитару,аонда

јеједногданамојотацкупионеколико
тамбура и позвао тада напознатијег
мајсторатамбуре,реномираногучите
ља Миленка Бобића који је окупио
екипуоднаспеторо,шестороитакоје
кренуло. Једно време је било и нас
дванаест који смо учили да свирамо
тамбуру, а долазила су и деца да
вежбају.Икаотобива,мисмоофор
мили један оркестар који је годинама
стасавао. Учили смо песме, свирали,
певалиинапочеткусмодржалихума
нитарнеконцерте,аондакакотообич
но бива кренуле су и неке приватне
забаве,журке,прославегдесеиздво
јилонаснеколико,такодасеоднеког
раногтинејџерскохдобаседружимса
тамбуром и тамбурашком песмом,
кажеПетар.
Каоисвимладиљуди,Петарјеслу

шаоразличитежанрове,алитамбура
шкамузикасеурезаладубокоуњего
ву душу. Аутохтони Сремац, рођен и

одрастаонаселу,уШаинцима,музич
ки надарен није могао другачије.
Волеоједапеваосвемуономештоје
везанозањеговСрем.Укуснојхрани,
сремачкимспецијалитетима,добором
вину, равници која га окружује. Каже,
воле то и други да чују и подејднако
уживајубашкаоимузичари.Свирају
ћи, али и слушајући друге музичаре
посебнупажњујеобраћаонатекстове
идобиожељудасеупустииуаутор
скеводе.
–Добиосамжељудапишемтексто

ве. Мислим да нашој тамбурашкој
музици треба неко освежење. Нека
нова тематика, која бимладимабила
ближа. Када се спомену тамбураши,
многиодмахпомисленанеке старије
људе у задимљеним кафанама који
певају неке споре, сетне песме.Сада
је ново време и тамбурашкој музици,
мислимутекстовиматребадатинешто
ново,некиновисмисао,новутематику.
Тамбураши данас свирају много жан
рова.Људижелесваштадаслушају,а
ми смо спремни на то и тако дајемо
једну нову димензију тамбурашкој
музици, али водимо рачуна о њеној
изворностииквалитету,причаПетар.
Тамбурашкамузика јестедеонаше

традиције,алиумодернимвременима
треба је сачувати, дати неку млада
лачкунотуиучинитидаонапостанеи
комерцијална.Уданашњевремемало
јеаутораитекстописацазаовуврсту
музике,панечудидаПетар,свирајући
туђумузику,већдесетакгодинапише
текстове.Каже торадиполако, сваки
тексттрпипромене,морада„одлежи“
дабион,кадасеставиуулогуслуша
оца,биосигурандајетопунпогодак.
Управо таква једна је недавно сни

мљена песма под називом „Не питај
ме“.
–Требало јевременадаовапесма

угледаласветлостдана.Претрпелаје
доста промена и „лежала“ неколико
година.Стихови су настали када сам
јауживотуиљубавиимаомногопро
блема. Желео сам да то на најбољи
начинпренесемслушаоцима,јеркада
ониосетеемоцијуикадасепоистове
те са текстом, онда је то то. Када се
пронађу у стиховима које пишем или
певам,ондајетоправаствар.Азато
је потребно доста времена. Писање
настављамидаље.Видећемокакоће
тобити,ализасадаједобро.„Непитај
ме“једобропрошлакодслушалаца,а
то јенајважније, кажеПетаридодаје
дајеснимљениспотзаовутамбура
шкупесмуинспирисануљубављу.
Тамбурашки оркестар „Да не буде

тамбуре“изШашинаца,чијијечлани
Петар Стефањук, свира на многим
весељима. Време короне је и њих
омело у послу, али Петар се  у том
периоду посветио ауторском раду,
такодајеплановадоста.Новепесме
самодернијом тематиком, али у слу
жби тамбуре, ускоро ће увесељавати
свељубитељеовемузике.Асвеихје
више.Тамбурашисусветраженијина
етносалашимаиетнокућама,гдеу
пријатномамбијентуиуздобрухрану
и укусно вино, песма тамбураша је
мелемзадушу.Иштојевеомаважно
тујенајвишемладихљуди,којизнају
дауживајуузвуциматамбуре,абогме
честоидазакитетамбураше.Музика
знаиморадапонесе,ааконекозна
како то на најбољи начин да уради,
ондасутотамбураши.

З. Марковиновић

Петар Стефањук и Златко Марковиновић
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Пра зни на
Прошленедеље,фудбал се вра

тио у оквире клупских такмиче
ња.Коликогодрепрезентативни

фудбал буди патриотска осећања и
надудаћебаштвојаземљауспетина
међународној сцени, некако се, међу
љубитељимаовеигре,осећаолакша
ње када се заврши репрезентативна
пауза. Ствари се полако враћају на
уобичајени колосек,а томесе,изгле
да, највише радују кладионичари, јер
пообичајунемогуволадаубодукада
секладенарепрезентације.
Елем,настављенасуевропскатак

мичења, а наша два највећа клуба
доживела су прве киксеве. Добро, у
случајуЦрвенеЗвезде,ремиуДанској
и не може да се окарактерише као
лошрезултат.Штетајештосуцрвено
–белииспустили голпредностипред
сам крај меча, али утисак је да је
домаћи Митјиланд заслужио барем
бод.Звездајеидаљеначелутабеле,
са поприличним изгледима да ће
„заноћити“уЕвропи.
Послесвега,требаодатипризнање

играчима Звезде, а посебно брату
Станкели који на сјајан начин успева
да мотивише своје играче. Његове
изјавепослемеча,полакопостајухит,
јер се дотични обраћа новинарима
толиконапаљенипунадреналина,да
бичовекпомислиодаје,недајбоже,
подутицајемнекихстимуланса.
Партизан је, са друге стране, оди

граоутакмицузазаборавуБеограду.
Белгијски Гент је однео сва три бода
са гостовања против безидејне бео
градске екипе. Јасно је да нешто не
штима уПартизану, а евидентна је и
нервоза у редовима црно – белих.
ПосебнокодтренераСтанојевићакоји
је дозволио да га понесе паланачки
менталитет,те јепослемечанасрнуо
насудијеипопиосуспензију.Јасно је
ињемудаје,уколикоседесијошнеки
кикс,његоводупеупроцепу.
НајвећиутисаксаПартизановогста

дионатеоктобарскевечеријепразни
на.Каконатрибинама,такоиуџепо
вима навијача.Овој утакмици, прису
ствовалојемањеод10.000људи,што
је скандалозан податак с обзиром на
то да је у Београду гостовао најјачи
противникодпочеткасезонеуевроп
скимтакмичењима.
Напитањезаштојетакомалогледа

лацаприсуствовалоовој,истина,сра
мотној представи Партизана, намеће
се једини разуман одговор – цене
карата су биле папрене. Барем за
наше услове. Тешко ћете натерати
просечногграђанинадаизбројитри–
четири ‘иљаде динџи да би сео на
западну или источну трибину стадио
науХумској.Многоје.

Што се тиче лоптања у најјачем
европскомтакмичењу,којезанасипак
представљанаучнуфантастику,могло
се одгледати лепих мечева прошле
недеље. Видели смо враћање на
фабричка подешавања појединих
тимоваодстранеевропскихгиганата.
Тако је Сити развалио Бриж са 5:1,
Реал је исто убацио Шахтјору пет
комада,докјеБајернбионештомање
ефикасан,пајеБенфикиувалиосамо
четиригола.Свеовепобедеостваре
несуугостима.Својепротивникераз
валилисуиЧелзииВиљареал.Најве
ћеизненађењејеАјакснашегДушана
Тадића који је почистио Дортмунд са
4:0.Сасветрипобедеудосадашњем
току Лиге шампиона, копљаници су
заслужили пажњу и ове сезоне, због
фудбалакојииграју.
Треба споменути и Манчестер

Јунајтедкојисежешћепатиупослед
ње време. Тренеру Солскијеру мач
виси над вратом, а утакмица против

Аталантенадомаћемтеренумоглаје
да му пресуди. После заостатка од
дваголаразлике,Јунајтедјеуспеода
преокренерезултатидобијеИталија
неса3:2.Требалиуопштенапомену
ти да је победнички гол постигао
Роналдо?
Победнициовог колаЛигешампио

на су ипак играчи Ливерпула, који су
однели победу на врућем гостујућем
теренууМадриду.ДобилисуАтлетико
са3:2ипоказалидасусевратилина
старо,послелошесезонеискасапље
неповредама.Салахиграуживотној
форми, а његов тренер Јирген Клоп
сматрада јеЕгипћанин тренутнонај
бољииграчуЕвропи.Ниједалекоод
истине. Утакмицу је обележио и гест
Дијега Симеонеа, који је после меча
одбиодасепоздрависасвојимколе
гом из супротног табора. Мора да је
жешћепопиздео.Све у свему, проте
кла европска фудбалска недеља је
билаврхунсказајебанција.

Нај ве ћи ути сак са Пар ти за но вог ста ди о на те ок то бар
ске ве че ри је пра зни на. Ка ко на три би на ма, та ко и у 
џе по ви ма на ви ја ча. На пи та ње за што је та ко ма ло гле да
ла ца при су ство ва ло овој, исти на, сра мот ној пред ста ви 
Пар ти за на, на ме ће се је ди ни ра зу ман од го вор – це не 
ка ра та су би ле па пре не. Ба рем за на ше усло ве. Те шко 
ће те на те ра ти про сеч ног гра ђа ни на да из бро ји три – 
че ти ри ‘иља де дин џи да би сео на за пад ну или ис точ ну 
три би ну ста ди о на у Хум ској. Мно го је
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ОФК Бачка – Златибор 2:0;
Мачва – ИМТ (су одиграли у
недељу24.октобар);Графичар
– Тимок 1919 2:0; Инђија –
Будућност 2:1; Јавор Матис –
Железничар 3:3; Рад – Кабел
3:2; Раднички СМ – Лозница
1:2; ОФК Жарково – Младост
НСодложено.

Но ви Ба нов ци: Омладинац
– Бечеј 1918 2:3; Ру ма: Први
Мај–Хајдук19123:1;Сом бор:
Раднички 1912 –ОФК Кикинда
3:0;Оџа ци:Текстилац–Борац
(Са)1:2;Ста раПа зо ва:Феникс
1995 – Јединство 3:0; Вр шац:
ОФК Вршац – Борац (Ш) 3:0;
Зре ња нин:Раднички(З)–Ста
ри Град 2:1; Адор јан: Тиса –
Динамо19454:0.

01.ОФКВршац 11 8 2 1 25:10 26
02.Бечеј 11 8 2 1 26:12 26
03.Феникс 11 8 1 2 19:6 25
04.Текстилац 11 7 1 3 21:11 22
05.ПрвиМај 11 6 2 3 15:9 20
06.Борац(Ш) 11 6 1 4 10:12 19
07.Омладинац 11 6 0 5 22:16 18
08.Борац(Са) 11 5 2 4 26:17 17
09.Раднички 11 5 1 5 15:15 16
10.ОФККикин. 11 5 0 6 11:18 15
11.Тиса 11 2 4 5 17:22 10
12.Хајдук 11 3 1 7 12:25 10
13.Радн.(З) 11 3 0 8 11:22 9
14.Јединство 11 3 0 8 12:25 9
15.Динамо 11 2 1 8 7:19 7
16.С.Град 11 2 0 9 14:24 6

Војводина – Раднички 1923
3:1;ЦрвенаЗвезда–Раднички
Ниш 1:0; ТСЦ – Партизан 1:3;
Напредак – Нови Пазар 1:1;
Чукарички–Пролетер6:1;Рад
ник–Вождовац1:3;Младост–
Колубара 3:1; Спартак ЖК –
Металац2:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.ДоњиСрем 11 7 3 1 19:8 24
02.РФКН.С. 11 7 3 1 19:9 24
03.Слога(Т) 11 7 2 2 19:11 23
04.Хајдук 11 6 3 2 24:10 21
05.Слога(Е) 11 6 1 4 17:11 19
06.Цемент 11 4 5 2 16:9 17
07.Радн.(Ш) 11 5 1 5 18:13 16
08.Слобода 11 5 1 5 16:13 16
09.Индекс 11 5 1 5 17:16 16
10.Подунавац 11 4 3 4 9:11 15
11.Радн.(НП) 11 3 4 4 11:11 13
12.Јединство 11 3 2 6 10:14 11
13.Ветерник 11 3 2 6 12:26 11
14.Младост 11 2 2 7 10:23 8
15.Будућност 11 2 1 8 11:24 7
16.Дунав 11 2 0 9 9:28 6

01.Инђија 14 11 2 1 30:11 35
02.МладостНС 13 8 3 2 15:8 27
03.Мачва 13 8 3 2 17:11 27
04.ОФКЖарк. 13 8 1 4 20:11 25
05.Ј.Матис 14 6 5 3 19:11 23
06.Железничар 14 6 3 5 23:19 21
07.Рад 14 5 4 5 16:19 19
08.Лозница 13 5 3 5 15:14 18
09.ОФКБачка 14 4 4 6 7:13 16
10.Радн.(СМ) 13 4 3 6 19:18 15
11.ИМТ 13 4 3 6 11:13 15
12.Будућност 14 4 3 7 15:25 15
13.Графичар 12 4 1 7 21:20 13
14.Златибор 14 2 6 6 8:16 12
15.Тимок1919 14 3 2 9 16:22 11
16.Кабел 14 1 4 9 8:29 7

01.Партизан 13 12 1 0 39:4 37
02.Ц.Звезда 12 10 2 0 29:6 32
03.Чукарички 13 7 4 2 23:13 25
04.ТСЦ 13 6 2 5 23:19 20
05.Војводина 13 5 5 3 17:14 20
06.Вождовац 13 6 2 5 18:16 20
07.Напредак 14 6 2 6 17:15 20
08.Спартак 14 5 3 6 18:26 18
09.Пролетер 14 5 2 7 13:26 17
10.Младост 13 4 2 7 15:16 14
11.Раднички 13 3 5 5 14:18 14
12.Раднички 13 4 2 7 16:26 14
13.Колубара 14 4 1 9 16:33 13
14.Металац 13 3 3 7 17:21 12
15.Радник 12 2 4 6 8:14 10
16.Н.Пазар 13 2 2 9 12:28 8

Ба чин ци: ОФК Бачинци –
Змај6:3;Ру ма:ФрушкаГора–
Обилић19930:4;Рав ње:Зека
Буљубаша–Ердевик20173:1;
Ру ма: Јединство – ЛСК 3:1;
Ку змин: Граничар (К) – Срем
2:0;Ада шев ци:Граничар(А)–
Хајдук 1:6; Бе ше но во: БСК –
ОФКБикић0:4.

01.Јединство 10 9 0 1 23:7 27
02.Хајдук 10 8 1 1 32:3 25
03.ЗекаБуљ. 10 7 1 2 24:8 22
04.Обилић 10 6 4 0 20:8 22
05.Гранич.(К) 10 7 0 3 22:14 21
06.ОФКБикић 10 5 2 3 21:12 17
07.Ердевик 10 4 1 5 19:29 13
08.ЛСК 10 4 0 6 14:17 12
09.Змај 10 4 0 6 22:32 12
10.БСК 10 3 1 6 19:30 10
11.Гранич.(А) 10 3 0 7 15:26 9
12.ОФКБачин. 10 3 0 7 15:27 9
13.Срем 10 2 0 8 7:18 6
14.Ф.Гора 10 0 0 10 9:31 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Пу тин ци: ПСК – Фрушкого

рац 0:6; Гра бов ци: Граничар
(Г)–Јединство2:2;Жар ко вац:
Напредак – Граничар (О) 3:2;
Ши ма нов ци: Хајдук 1932 –
Крушедол 1:4; Огар: Шумар –
Рудар3:1;Чор та нов ци:ЧСК–
Полет 1:1; Бу ђа нов ци: Мла
дост–Срем2:4.

01.Срем 10 10 0 0 29:3 30
02.Шумар 10 9 0 1 37:7 27
03.Крушедол 10 8 0 2 31:10 24
04.Полет 10 6 2 2 26:11 20
05.Напредак 10 6 0 4 25:16 18
06.Гранич.(О) 10 5 0 5 22:23 15
07.ЧСК 10 4 3 3 16:19 15
08.Младост 9 4 1 4 20:16 13
09.Рудар 10 4 0 6 16:30 12
10.Хајдук 10 3 1 6 15:21 10
11.Фрушкогор. 10 3 0 7 14:22 9
12.Јединство 10 2 2 6 7:22 8
13.Гранич.(Г) 10 0 1 9 9:39 1
14.ПСК 9 0 0 9 7:35 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Не ра дин:Војводина–Борац
3:0;Ја зак:ЦарУрош–Плани
нац2:1;Ша трин ци:27.Октобар
– Дунав одложено; Кр ње шев
ци:Слога(К)–Слога(М)1:0.

1.Дунав 9 6 2 1 30:13 20
2.ЦарУрош 10 6 2 2 21:13 20
3.Војводина 10 6 0 4 28:18 18
4.Планинац 10 4 4 2 27:16 16
5.27–Октобар 9 4 0 5 14:18 12
6.Слога(М) 10 3 2 5 13:17 11
7.Слога(К) 10 2 2 6 16:40 8
8.Борац 10 1 2 7 14:28 5

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Љу ко во:Железничар–Фру
шкогорац2:1;Во гањ:Слога(В)
– Сремац (До) 2:1; По пин ци:
Напредак – Раднички (И) 3:2;
Вој ка: Сремац (В) – Партизан
2:0;Деч:Сремац (Дч) –Борац
(М)3:1;Бе шка:Хајдук–Словен
0:1; Го лу бин ци: Јадран –
Љуково 0:0;Кле нак: Борац (К)
–Подриње3:6.

01.Словен 11 10 1 0 28:5 31
02.Железнич. 11 8 2 1 30:7 26
03.Хајдук 11 8 1 2 25:11 25
04.Јадран 11 7 2 2 29:14 23
05.Слога(В) 11 5 2 4 18:13 17
06.Партизан 11 5 1 5 16:14 16
07.Подриње 11 4 3 4 22:19 15
08.Напредак 11 4 2 5 20:22 14
09.Срем.(Дч) 11 4 1 6 13:14 13
10.Борац(М) 11 4 1 6 13:22 13
11.Срем.(В) 11 4 1 6 17:29 13
12.Фрушкогор. 11 3 3 5 18:20 12
13.Радн.(И) 11 3 2 6 14:23 11
14.Љуково 11 1 5 5 7:16 8
15.Борац(К) 11 2 1 8 18:46 7
16.Срем.(До) 11 1 2 8 13:26 5

До њи Пе тров ци: Доњи
Петровци–Јединство4:2;Сте
ја нов ци:Борац(С)–Фрушкого
рац2:4;Ни кин ци:Полет–Хрт
ковци1:2.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

1.Полет 9 8 0 1 32:10 24
2.Д.Петровци 9 5 1 3 25:21 16
3.Хртковци 9 5 1 3 23:19 16
4.Фрушкогор. 9 4 1 4 29:25 13
5.Борац(С) 9 2 0 7 17:30 6
6.Јединство 9 1 1 7 16:37 4

Одигранајеипоследњаутак
мицазаовујесенуОпштинској
фудбалској лиги Пећинци. У
Сибачу,мечиз3. кола језавр
шенсарезултатом1:0,аиграли
су домаћи Словен и Ловац из
Карловчића.

1.Купиново 6 5 0 1 22:6 15
2.Камени 6 5 0 1 16:9 15
3.ОФКБрест. 6 4 0 2 27:9 12
4.Словен 6 3 0 3 10:12 9
5.Младост 6 2 0 4 9:19 6
6.Витез 6 1 1 4 4:15 4
7.Ловац 6 0 1 5 3:21 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Шид:Једнота–Братство6:2;
Ва ши ца:Напредак–Јединство
(М)0:0;Ба тров ци:Омладинац
– Борац 2:2; Ги ба рац: Синђе
лић–Јединство(Љ)2:4;Ја ме
на: Граничар – ОФК Бингула
4:2.
01.Напредак 8 7 1 0 27:4 22
02.Једин.(М) 8 6 2 0 30:5 20
03.Граничар 9 5 2 2 31:9 17
04.Синђелић 9 4 2 3 23:17 14
05.ОФКБинг. 8 4 1 3 18:14 13
06.Једин.(Љ) 9 4 1 4 17:21 13
07.Омладинац 9 3 2 4 12:22 11
08.Једнота 9 3 0 6 17:32 9
09.Борац 8 1 1 6 11:30 4
10.Братство 9 0 0 9 10:42 0

ОФЛ ШИД

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Те ме рин:Слога (Т)–Будућ
ност1:0;Ве тер ник:Ветерник–
Дунав3:1;Но виСад:РФКН.С.
1921 – Хајдук 2:0; Ер де вик:
Слога (Е)–Слобода2:1;Но ва
Па зо ва:Раднички(НП)–Једин
ство 1:0; Бе о чин: Цемент –
Младост3:0;Но виСад:Индекс
– Подунавац 2:0; Пе ћин ци:
Доњи Срем 2015 – Раднички
(Ш)0:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

АК „СРЕМ“

Медаље на првенству Србије
Усуботу,23.октобрауСом

бору је одржано Првенство
Србије у кросу за све катего
рије.Наступилојеосамтакми
чараАК„Срем“,аосвојенесу
две сребрне медаље и једна
екипнатитула.Утрцисениор
киводиласедвострукаборба,
за појединачни и екипни пла
сман.Победилајелегендарна
Оливера Јевтић, док је Алек
сандра Костадиновић била
сигурна и рутински освојила
сребро на осам километара.
Јована Шубатлија је била
четвртопласиранаановореги
стрована такмичарка „Срема“
ВањаВлаовићсе,трчећихра
бропласираланаврлодобро
пето место. Ови добри пла
смани сениорки су их довели
до титуле екипног првака
Србијештоседесилопрвипут
у дугој историји клуба.Мирко

Маунајеутрцисениорана10
километара освојио друго
место и потврдио да је у
солидној форми. Медаља са
Државногпрвенствареаланје
показатељњеговихтренутних
способности (дан касније, у
недељу,победио је у трцина
10.000метаруБроду(БиХ)).
Код млађих категорија нај

бољепласиранајебилаКата
рина Шкорић са четвртим
местомутрцимлађихпионир
кина1000метара,уистојтрци
Тара Жарић је била десета.
Код старијих пионирки у трци
на 1500 метара Теодора Јок
симовићјебилаједанаеста.У
трци за дечаке четвртих раз
реда у склопу Кроса РТСа
петоместоосвојио јеСтрахи
њаДрмановићтрчећихрабро
на свом првом званичном
атлетскомнаступу.
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НИЈЕ БИЛО СКЛОПЉЕНИХ БРАКОВА
ДОБИ ЛИ СИНА: НиколаиИванаИвковић

 Шимановци, Милан и Драгана Млађан 
Инђија,БранкоиМилицаШарац Сремска
Митровица,ГоранТопаловићиИванаКостић
Топаловић  Лежимир, Иван и Жељана
Радојчић  Обреж, Александар и Милана
ПетричевићРивица,МилошиДијанаВуче
новићНоћај,БраниславиМирјанаБерак
Рума,МирославиНевенаДудок Ердевик,
ДалибориНиколинаЈевтић Шуљам,Дра
ган и Катарина Ристић  Лаћарак, Давид и
МилицаМагочНикинци,МладениТамара
ТомашићРума,ВладимириКаролинаЧуч
ковић  Рума, Александар и Нина Рагај 
Сремска Митровица, Мирослав и Марица
Ђукић–Рума.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Владимир и Алексан
драЛовасБингула,НиколаиЈеленаБогда
нић Манђелос,ЖаркоТијанићиМаријана
МијатовићТијанићРума,МиланиКристина
СубашићРума,НиколаиРадмилаСамар
џићРавње,НиколаиЈеленаМанојловић
Шид,МиланиИванаПантелићЈарак,Бра
нислав и Јована Иванић  Рума, Срђан и
Зорана Маовац  Моровић, Владимир и
Јадранка Ковачевић  Голубинци, Милан и
Наташа Ђорђевић  Сремска Митровица,
НемањаиЈеленаГрабањаСремскаМитро
вица,ПредрагиДраганаДобројевићВаши
ца,СрђаниБраниславаТришићКленак.

УМР ЛИ: Гаврило Петровић рођ. 1939,
ЈагошКонатаррођ.1942,ЈовоВеселиновић
рођ. 1954, Светозар Чубрило рођ. 1972,
Ђорђе Јовановић рођ. 1950, Дико Мићић
рођ. 1940,НадаПлемић рођ. 1952,Слобо
данШојићрођ.1948,РодољубМилорадовић
рођ. 1946, Ђура Корчок рођ. 1946, Радојка
Димић рођ. 1942, Ивка Николић рођ. 1942,
ВидосаваСтојковићрођ.1946,ЂорђеЂекић
рођ.1949,НадицаПетковићрођ.1953,Ђуро
Филиповић рођ. 1948, Терезија Чеиф рођ.
1934, Смиљана Трнић рођ. 1938, Мирјана
Крстић рођ. 1954, Никола Вукојевић рођ.
1954,Милка Гргић рођ. 1939,МираЛоврић
рођ. 1941, Миладин Пројовић рођ. 1937,
Даница Дедић рођ. 1942, ПетарПеруничић
рођ.1932,НиколаМаџаррођ.1956,Алекса
Шушњар рођ. 1935, Радослав Андрић рођ.
1948,ЛукаТијанићрођ.1954,МиленкоЈев
тићрођ.1964,ОлгаЕрцегрођ.1931,Слобо
данка Лукач рођ. 1943, Марко Марјановић
рођ. 1945, Сандра Палдрмић рођ. 1967,
Живорад Мишчевић рођ. 1945, Радојка
Милошевић рођ. 1934, Гордана Радић рођ.
1977,НадаНиколићрођ.1958,КатицаВидо
вић рођ. 1942, ГоспојинкаАнтонијевић рођ.
1942, Анђалка Оришек рођ. 1950, Дејан
Томићрођ.1941,ПредрагБојанићрођ.1964,
Биљана Ивановић рођ. 1967, Љуба Топић
рођ.1948,МарицаТрбојевићрођ.1948,Цви
јан Стијепић рођ. 1938, Перса Јовановић
рођ. 1936, Андрија Милановић рођ. 1941,
Новак Лазић рођ. 1940, Маринко Барбеник
рођ.1950,НиколаБараћрођ.1971,Мирјана
Живановић рођ. 1949,Љиљана Тутић рођ.
1947,РадмилаПадежанинрођ.1933,Ђорђе
Пантелићрођ.1958,НиколаТурчиновићрођ.
1942, Љубица Ждерић рођ. 1953, Бранко
Петићрођ.1957,МариаРуженаШуманрођ.
1938, Јока Јовановић рођ. 1935, Благоје
Јешићрођ.1935.

УМРЛИ: Софија Јаковљевић рођ. 1938,
ЗагоркаПушићрођ.1938,КатаринаМарко
вићрођ.1940

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

RUMA

SREMSKA MITROVICA

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ЏУ ДОУ

Ка та ри на То мић
дру га у Ср би ји

ПрвенствоСрбијезамлађекаде
теуџудоу јеокупилотакмичареиз
59 клубова са 189 такмичара. Так
мичење је одржано у Београду у
Спортском центру „Шумице“. Џудо
клуб „Сирмиум“ представљале су
две кадеткињеи један кадет.Уже
стокој конкуренцији највише успеха
ималајеКатаринаТомићукатегори

јидо48килограма,која јеосвојила
сребрнумедаљу.Катаринијетодру
га државна медаља у овој години,
обзиромнатодајепочеткомгодине
у узрасту старијих пионира освоји
ла друго место и сребрну медаљу.
Давид Перковић и Ања Јованов су
имале претежак жреб и остали су
безпласмана.

ЏУ ДО ТУР НИР У УГЉЕ ВИ КУ

Че ти ри ме да ље
за Ми тров ча не
НапозивЏудо клуба „Рудар“ из

Угљевика,Џудоклуб„Сирмиум“ је
наступиоутриузраснегрупе:поле
тарци, млађи  и старији пионири.
Учешће на такмичењу узео је 31
клуб са 320 такмичара. У попри
лично јакој конкуренцији освојене
су четири медаље. Треба истаћи
посебноЛануНоваковић кодмла
ђих пионирки  која је у категорији
до40килограмаосвојилаубедљи
во прво место и златну медаљу.
Лани је ово од почетка сезоне
четвртофинале,одчегајезабеле
жилаједнодругоитрипрваместа.
ТеодораВукасовићукатегоријидо
36 килограма и овог пута осваја
треће место и бронзану медаљу.
ПрвумедаљуосвојиојеУрошЈова
новићзаполетарцеукатегоријидо
28килограмаитобронзану,након
немогућих преокрета у његову
корист.Јошједнубронзуосвојиоје
ЛукаНоваковићукатегоријидо46
килограма.

Лана Новаковић
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ОВАН: Уздобрупроценумогућно
сти и правилан избор сарадника
релативно брзо можете да оства
рите своје циљеве на пословној

сцени.Понекадморатеделоватиенергичноу
друштвусарадника.Кадастедоброрасполо
женииматеутисакдасувамдоступненајбо
ље могућности и тада обично бирате неку
доминантнуулогупредсвојимпартнером.

БИК: Постоје важни циљеви које
можете да остварите у разним
фазама или на неки заобилазан
начин.Сталовамједаосмислите

добрупословнустратегијунаосновукојећете
успешнореализоватискоросвестостезами
слили.Наставитедасепонашатепромишље
ноупроцениправихвредности.Очекујевас
позитиванобртуљубавномживоту.

БЛИ ЗАН ЦИ:Размислитеопроме
ниодређених критеријумаи усло
ваудоговорусасарадницимакако
бисте побољшали своју пословну

позицију.Слободноможетедаинсистиратена
својимидејамајериматеврлопоузданепока
затеље о успеху. У свом емотивном заносу
спремни сте да учините нешто посебно како
бистеимпресиониралипартнера.

РАК: Добре идеје које имате зах
тевајуишируподршкуодонекоју
тренутноуживатеукругусарадни
ка. Све што желите можете и да

остварите,алиузасистенцијуинечијуподр
шку. Будући да ви сјајно функционишете у
партнерствупотрудитеседаокосебеокупите
особе од поверења и угледа. Довољно сте
вешти и сналажљиви да приволите вољену
особунанекесвојезамисли.

ЛАВ:Ослањатесенасвојепрего
варачке манире, јер да без добре
припреме нема ни заједничког
успеха. Потребно је да се усагла

шавате са својим сарадницима око важних
питањакакобисвиоковасосетилиморалнуи
материјалнусатисфакцију.Пажњаиразумева
њекоједобијатеукругусвојепородицеделују
врлоподстицајно.Потрудитеседаобрадујете
блискеособенанекинеуобичајениначин.

ДЕ ВИ ЦА: Потрудите се да успе
шноспроведетесвесвојеидејеи
плановеудело.Важноједапоред
себе имате особу од поверења и

тиm проверите сараднике за које вас везују
зајeднички интереси. У љубавном односу,
немојте узалудно покушавати да промените
партнерово понашање или да мењате ток
стварикојенезависеодвашевоље.

ВА ГА: Делујете врло амбициозно
пред својом околином и свима
јаснодајетедознања,данежели
тедавамсенекосупротстављапо

билокојојоснови.Пажљивопроценитеситуа
цијекојезахтевајунекивидризикаиливеће
улагањеновца.Неопходнавамјепородична
хармонија и нечије присуство како бисте
остварилибољупсихолошкуравнотежу.

ШКОР ПИ ЈА:Савесноиспуњавате
свој део обавеза и делујете врло
ажурно приликом испуњавања
разних договора које имате са

сарадницима. Реално заснивате све своје
одлукеинемаразлогаданекоутиченавашу
професионалну несигурност. У односу са
партнеромнемапотребедаупорнопонавља
теситуацијекојенедоносежељениефекат.

СТРЕ ЛАЦ: Захваљујући добрим
идејама и стратегији коју спрово
дите делујете веома озбиљно на
своје сараднике. налазите се у

сјајној прилици да остварите дугорочне
пословнеинтересе.Уметедасенаметнетеу
правомтренуткуичестоводитеглавнуречу
преговорима. Важно је да подстичете дво
смерне контакте. Догађаји који вас прате у
љубавномживотуделујуохрабрујуће.

ЈА РАЦ:Улажетевеликинапорда
остварите позитивне резултате у
свом професионалном изражава
њу, али постоје изненадне ситуа

ције које ремете вашепланове.Потребно је
да се растеретите од додатних обавеза,
нематедовољноенергиједасеангажујетена
вишестранаистовремено.Склонистечестим
променамаемотивнограсположења.

ВО ДО ЛИ ЈА:Узависностиодлич
ног интересовања и мотивације
коју имате, осмислите нека нова
или модификована решења која

ћевамдоноситинајбољерезултате.Потреб
ни су вам разноврсни дипломатски манири
каоуспешнаформулакојадоносикориснеи
дугорочне резултате. У љубавном животу
уживатеуразноврснимситуацијама.

РИ БЕ: Ситуација око вас делује
врлопроменљивоитешкојепре
цизнопредвидетинечијуреакцију.
Одложите неке напорне обавезе

док не добијете боље услове. Обрадоваће
васпоступакнекихблискихпријатеља.Нала
зите се у фази емотивног узлета, тако да
односисапартнеромдоживљаватекаооства
рењесвојихслаткихснова.

HOROSKOP

ПОТВР ЂЕ НА ОПТУ ЖНИ ЦА ЗА ДВО СТРУ КО УБИ СТВО У ШКО ЛИ У ЕРДЕ ВИ КУ

Уби ство из љубо мо ре
које је потре сло реги он
ВишисудуСремскојМитро

вици је потврдио оптужницу
против Предрага Гњидића
(53)изШида,који јеосумњи
чензадвострукоубиствоито
супруге Браниславе Гњидић
(49) иМирославаБојића (55)
из Шида. Убиство се дого
дило умају прошле године у
основној школи у Ердевику,
док није било наставе. Како
кажууВишемсуду,припрем
норочиштезаказанојезакрај
октобра,аовајсудскипроцес
водићесудијаМилицаЦвејић.
Према оптужници коју је

половином новембра 2020.
године подигло Више јав
но тужилаштво у Сремској
Митровици, Гњидић се тере
ти за три кривичнаделаи то
тешкоубиство,недозовољена
производња,држањеиноше
њеипрометоружјаиекспло
зивнихматеријаиугрожавање
сигурности. Веће Вишег суда
јетуоптужницу,почеткомове
годиневратилонадопуну,али
није речено из којих разлога,

накончегајесудприхватио.
Злочин који је потресао

мирно сремско село Ердевик
у шидској општини, најверо
ватнијејеуследиозбогљубо
море, јер је Предраг знао да
јењеговасупругауемотивној
вези са Бојићем који је у тој
школи био возач. Тог кобног
јутра,Предрагјеупреподнев
нимсатимадошаоушколу,у
којојјењеговасупругаБрани
слава била директорка и из
аутоматске пушке рафалном

паљбомпрвоубиоњу,азатим
Бојића.
Након ове крваве драме,

кружилесупричедајеБрани
славанапустиламужаидаје
хтела да започне заједнички
животсаМирославом, који је
већ био разведен, али да са
тим није могао да се помири
Предраг.
Да је било несугласица у

овом браку, то је потврдила
за медије Браниславина мај
каОлгица,којајерекладајој

сећеркавратилатриданапре
крвавогпира.
– Били су у браку 24 годи

не, дуго је трпела психичко
насиље,малтретирао јеињу
и децу. Она се повлачила у
себе, много је радила да би
сачуваламирукући.Бојићјој
севременомдопао,схватила
је да може да има другачији
живот  испричала је Олгица
неколико сати након што је
сазналада јој јећеркаубије
на. С. Костић

Премаизјавинашегизво
ра блиског истази, Предраг
јеусвојусупругурафалном
паљбом испалио око 20
метака, док је у Бојића око
пет. Злочин је починио из
аутоматске пушке коју је
одложио на бетоншколског
двориштакадага језауста
виополицајац.

Ауто мат ска
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

Фе сти вал му зич ких
дру шта ва Вој во ди не
Фестивалмузичкихдрушта

ваВојводине,57.пореду,одр
жан је 24. октобра у великој
дворани Културног центра
„Брана Црнчевић“ у Руми.
Организатори овог Фестивала
суСавезуметничкогстварала
штва аматера Војводине и
Културни центар „БранаЦрн
чевић“.Овегодине,предрум
ском публиком су наступили
фолклорни ансамбли, с обзи
ромнатодајеФестивалбије
налногкарактера,такода јед
негодиненаступајуоркестрии
хорови, а друге фолклорни
ансамбли.
Фестивал је званично отво

риоСавоМучибабић,секретар
Савеза уметничког стварала
штвааматераВојводине.Онје
указаодајеРумабилаиоста
ла престоница војвођанског
фолклорногстваралаштва.
–Трудилисмосе даорга

низујемо овогодишњи фести
вал,јерсусенашиансамбли
зажелелирумскесценеисце
неуопште.Епидемијајевеома
негативно утицаланааматер
скипокрет.Посвакуценусмо
хтели да га организујемо, да
одржимо неки континуитет –
рекаојеМучибабић.
Он сматра да такмичење

има изузетан значај за фол
клорно стваралаштво, то је
практично првенство Војводи
не, каошто је уфудбалу или
кошарци.
–Смотреифестиваливрло

позитивно утичу на развој
фолклорног стваралаштва и
свакоучествујесаразличитим
циљевима и дометима, али
такмичење свакако утиче да
расте квалитет ансамбала.

Последњих година, жири је
имао велики проблем, јер је
достигнутједанвисокквалитет
ито је тековинаовесмотреи
овогфестивалауРуми–каже
СавоМучибабић.
Имајући у виду актуелну

епидемијску ситуацију, ового
дишња селекција учесника је
обављенанаоснову снимака.
СелекторкаСлободанкаРацје
на основу приспелих снимака
одабрала 14 ансамбала:11
фолклорних, два оркестра и
једнупевачкугрупу.
Но, на великој позориници

Културног центра наступило
ихјесамодевет.
ГорданаРогановић, етному

зиколог, Дајана Костић и
Љубомир Вујчин кореографи,
каочлановижирија,овогпута
нису оцењивали учеснике на

основучегасеранијеодлучи
валоонаградама,већсудали
својестручнеосвртенанасту
пе свих ансамбала. То значи
дајеФестивал,попрвипутод
како постоји, ако изузмемо
1999. годину, када је бомбар
дована наша земља,  одржан
као ревијална смотра најбо
љих фолклорних ансамбала
Војводине. Пет одабраних
ансамбалапредстављаћеВој
водинунарепубличкомфести
валууПожаревцу.
Пред румском публиком су

наступили АНИП „Бранко
Радичевић“Рума,ОКУД „Све
тиСава“ НоваПазова,АНИП
„БранкоРадичевић“оркестар,
Дом културе Сивац, Женска
певачка група КУД „Соко“
Инђија,  АКУД УНС „Соња
Маринковић“ Нови Сад, Там

бурашки оркестар и фолклор
КУД „Станко Пауновић“ НИС
РНП Панчево, КУД „Виногра
дар“ЛединцииСКЦ„ВукСте
фановићКараџић“БачкаТопо
ла.
Фестивал је одржан под

покровитељством Покрајин
ског секретаријата за културу,
јавноинформисањеиодносес
верскимзаједницамаиОпшти
неРума.
Организаторифестивала су

Културни центар “Брана Црн
чевић” и Савез уметничког
стваралаштва аматера Војво
дине.Културницентарје,због
поштовањапрописанихепиде
мијских мера, преполовио
капацитет своје велике сале,
односно,публици јенараспо
лагањубило350места.

С. Џакула

АНИП „Бран ко Ра ди че вић“ Ру ма

„Све ти Са ва“ из Но ве Па зо ве


