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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Тргвојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

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

Дежурнаслужба:064/8894-580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

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

POVODOM MITROVA^KOG DANA GRADA I GRADSKE SLAVE 
POSTHUMNO PRIZNAWE KUPCU MITROSA:

Johan Gerlinger 
po~asni gra|anin 
Sremske Mitrovice 
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

САСТАНАКУСПЕЦИЈАЛНОМРЕЗЕРВАТУ„ЗАСАВИЦА”

Eкологијауфокусу

На састан ку пред
став ни ка Одбо ра за 
зашти ту живот не сре

ди не Народ не скуп шти не 
Репу бли ке Срби је, Реги
о нал не раз вој не аген ци
је „Срем” и пред став ни ка 
Гра да Срем ска Митро ви
ца, одр жа ном 6. новем бра 
у Спе ци јал ном резер ва ту 
при ро де „Заса ви ца”,  било 
је речи и о про јек ти ма из 
обла сти зашти те живот не 
сре ди не. Састан ку је при
су ство вао и Љубин ко Рако
њић, пред сед ник Одбо ра за 
зашти ту живот не сре ди не 
Народ не скуп шти не. Заме
ник гра до на чел ни ка Петар 
Самар џић је том при ли
ком пред ста вио про јек те из 
обла сти еко ло ги је.

– На пред лог госпо ди
на Томи сла ва Јан ко ви
ћа, народ ног посла ни ка и 
чла на Одбо ра за зашти ту 
живот не сре ди не Народ не 
скуп шти не, овом састан
ку при су ству је и госпо дин 
Љубин ко Рако њац. Тема 
састан ка је наста вак озе
ле ња ва ња јав них повр ши
на на тери то ри ји  Срем ске 
Митро ви це, као и пред
ста вља ње про је ка та Реги
о нал не раз вој не аген ци је 
„Срем”, про је ка та у обла сти 
зашти те живот не сре ди не, 
зашти те ква ли те та вазду ха, 
као и упра вља ње отпад ним 
вода ма. Наја вио бих да ће 
се после 1. децем бра поче

ти са сад њом две сто ти не 
ста ба ла јасе на дуж бици
кли стич ке ста зе од Мачван
ске Митро ви це ка Заса ви
ци. Зеле ни ло, веге та ци ја 
важан су помоћ ник у бор би 
про тив зага ђе ња вазду ха, 
упра во је то и јед на од мера 
које су пред ви ђе не у крат
ко роч ном Акци о ном пла ну 
зашти те ква ли те та вазду
ха на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це. Ниво озе ле не
њо сти град ских тери то ри
ја је 45 про цен та, док је тај 
ниво у Срем ској Митро ви ци  
девет посто. С тим у вези, 
у наред ном пери о ду ће се 
више ради ти на озе ле ња ва

њу јав них повр ши на, и то је 
јед на од мера коју смо пред
ви де ли Про гра мом 2020
2025, где је пла ни ра на и 
наја вље на изград ња, фор
ми ра ње нових пар ко ва, озе
ле ња ва ње јав них повр ши
на, сад ња од 80.000 нових 
ста ба ла, али и реа ли за ци ја 
оста лих про је ка та, као што 
је изград ња пре чи ста ча 
отпад них вода, поста вља
ње диги тал них мера ча зага
ђе но сти вазду ха, еко ло шких 
сема фо ра и реа ли за ци ја 
оста лих про јек та у обла сти 
зашти те живот не сре ди не, 
рекао је Самар џић.

Милан Мирић, дирек тор 

Реги о нал не раз вој не аген
ци је „Срем”, рекао је да су 
пред сед ни ку скуп штин ског 
Одбо ра за зашти ту живот не 
сре ди не Репу бли ке Срби је 
Љубинку Ракоњцу пре зен
то ва ни реги о нал ни про јек
ти, који се тичу под руч ја 
Срем ске Митро ви це.

– Пре зен то ва ли смо про
јек те иза којих сто ји зајед
нич ка сарад ња и рад Гра да 
и РРА, то је про је кат изград
ње пре чи ста ча отпад них 
вода за Срем ску Митро
ви цу. Данас смо пока за
ли докле смо сти гли са 
про јект нотех нич ком доку
мен та ци јом, како види мо 
даљи раз вој про је ка та и где 
види мо уло гу Скуп штин ског 
одбо ра. Мислим да је пре
чи стач отпад них вода јед на 
вео ма зна чај на инве сти ци
ја, која се укла па у држав
ни про грам Срби ја 2025. 
Ми као реги о нал на аген ци
ја има мо одлич ну сарад њу 
са локал ном само у пра
вом Срем ске Митро ви це, 
која нам је мно го помо гла 
да дође мо до  фазе у којој 
се већ може раз ми шља
ти када и како запо че ти 
инфра струк тур не радо ве. 
Мислим да Митро ви ца као 
глав ни град у Срем ском 
окру гу заслу жу је да има све 
инфра струк тур не систе ме, 
рекао је Мирић.

З.Поповић
ПетарСамарџић МиланМирић

СастанакуСРП„Засавица”

Унаредномпериодућесевишерадитинаозелењавањујавнихповршина,итоје
једнаодмеракојусмопредвиделиПрограмом2020-2025,рекаојеПетарСамарџић
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ЕпидемиолошкаситуацијауСрем
ској Митровици, након седнице
Штаба за ванредне ситуације,

одржане у петак, окарактерисана је
каонеповољна.
–Имамоконтинуиранипорастброја

заражених.Упросекуимамоокопет
наест лица, позитивних на коронави
рус, на дневном нивоу. Укупан број
активнихслучајевауСремује203,од
којихје125уСремскојМитровици,11
уСтаројПазови,13уРуми,31уИнђи
ји, пет у Иригу, 16 у Шиду и два у
Пећинцима.Радисеорадноактивном
становништву, старости од тридесет
до четрдесет година. Најмањи удео
инфицираних лица јесу наши најста
рији,којисуочигледноинајсавеснији,
кажедрНадаЗецПетковић,директор
Заводазајавноздравље.
У школском систему нема инфици

раних, нема извора нити преноса
коронавируса.Утомтренутку,уграду,
је било четворо деце позитивно на
вирус,алиречјеопородичномпрено
суинфекције,речено јенаконферен
цијизамедије.Тренутносесуочавамо
са трећим таласом, а пораст броја
позитивнихкренуоје25.октобра.Овај
талас карактеришу нештоблаже кли
ничкеслике.
– Сам имунитет постоји и имамо

ситуацијегдејеимуниодговоридаље
адекватан,алиистотакоимамолица
којасуумартуималаблагуинфекцију
итуантителанепостоје.Највећиброј

антитела је код оних који су били
озбиљније на удару. Имуни систем
ипак нису само антитела, већ и оно
што је урођено, односно наслеђено
кроз ДНК, нагласила је директорка
Заводазајавноздравље.
Стигли су и антигенски тестови,

поредстандарднихПЦРтестова,што
је новина. Комерцијални тестови и
даље функционишу, заказивањем
путем интернета. Када се говори о
хоспитализованим пацијентима, тога
данаихјеуОпштојболницибилотри
десет троје, од тога двадесет пет са
короном,адвојенареспиратору.

–Стање јестационарно,безнаглог
повећања броја пацијената. Већином
су и даље лакши случајеви. Здрав
ственихрадникаимакојисупозитивни
накоронавирус,потврдиоједиректор
ОпштеболницедрЖивкоВрцељ.
ДиректорицаДома здравља у свом

обраћањумедијиманагласилаједаје
изузетно важно да се пацијенти са
симптомимајавеуКовидамбуланту,а
неизабраномлекару.
–Имамотриекипекојераде24сата

уоквируболнице.Саветједасеобра
те њима, ради спречавања сваког
евентуалногширењазаразе.Пацијен
тинесмејудачекајукодсвојихкућа,
већтребадареагујунапрвисимптом,
речисудрМирославеШево.
– Према извештајима комуналне и

санитарнеинспекције,стањенатере
ну ипак је задовољавајуће, када се
говори о поштовању ванредних мера
којесмоувели,закључилајеградона
челницаСветланаМиловановић.
Подсећамода јеуСремскојМитро

вици на снази ванредна ситуација.
Угоститељски и трговински објекти
ограничени су на радно време до 21
час. Обавезно је ношење маске за
запослене у отвореним и затвореним
деловимапоменутихобјеката.Забра
њене су прославе и окупљања, а за
столомможе седети максимално две
особе.Букајеограниченана40деци
бела.

 Алек сан дра Плав шић
др Нада Зец Петковићдр Жив ко Врцељ

др Миро сла ва ШевоСве тла на Мило ва но вић

НЕПОВОЉНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Пацијенти треба да се јаве 
на први симптом

Има мо три еки пе које раде 24 сата у окви ру бол ни це. Савет је да се 
обра те њима, ради спре ча ва ња сва ког евен ту ал ног шире ња зара зе. 
Паци јен ти не сме ју да чека ју код сво јих кућа, већ тре ба да реа гу ју на 
први симп том, речи су др Миро сла ве Шево
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ГРАД СКА КУЋА

Обе ле жен Митров дан,
градска слава и Дан града

Гра до на чел ни ца 
Светлана Мило ва но

вић и Или ја Недић су 
Јоха ну Гер лин ге ру, 

аустриј ском инве сти
то ру вла сни ку ком па

ни је „Митрос”, пост
хум но доде ли ли 

дипло му поча сног 
гра ђа ни на Срем ске 

Митро ви це. Пла ке та 
је уру че на дирек то ру 
ком па ни је „Митр ос” 

Вла ди ци Мла де но ви
ћу, у Град ској кући

Ускладу са свим превентивниммерамапротивширењаепидеми
је коронавируса у Градској кући

је8.новембраобележенаславаграда
СветиДимитрије.Свечаностисупоред
градоначелнице Светлане Миловано
вићприсуствовалиипредседникСкуп
штинеИлијаНедић,секретарСкупшти
неМилошМишковићисвештеникСаво
Ракита.Томприликом,градоначелница
МиловановићиИлијаНедићсуЈохану
Герлингеру, аустријском инвеститору

власнику компаније „Митрос”, постхум
но доделили диплому почасног грађа
нина Сремске Митровице. Плакета је
уручена директору компаније „Митрос”
ВладициМладеновићу,уГрадскојкући.
Усвомобраћању,градоначелницасе

осврнуланапројектекојисуреализова
ни,епидемијукоронавирусаиизазове
којеонаноси.
– Ова година, која је скоро иза нас,

није била нимало лака. Била је пуна
изазова, али ми је посебно драго што

Светлана Миловановић Владица Младеновић

Владица Младеновић, Илија Недић и Светлана Миловановић 
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смо као Град успели да
остваримо неке започете
пројекте,каоштоје,рецимо,
Основнашкола„ЈованПопо
вић”, која је отворена првог
септембра. У наредном
периоду ћемо завршити
вртић у Лаћарку. У Мачван
ској Митровици је урађена
путна и сва остала инфра
структура. То значи да смо
успели, и поред епидемије,
којајезахватилацеосвет,да
се изборимо и да одређене
пројекте приведемо крају. И
убудуће ћемо наставити са
капиталним улагањима, али
кадасезатоствореуслови.
Град Сремска Митровица је
примердобрепраксе,тојест
пример како претходна и
садашња градска управа
сарађују,атоћесенастави
ти и у наредном периоду.
Овомприликомбихсезахва
лила претходним градона
челницима Браниславу
Недимовићу и Владимиру
Санадеруштосунамостави
ли прави пут којим ћемоми
наставитидаидемо.Тренут
но нам је актуелна борба
противепидемијековида19.
Најбитније нам је здравље
свихнас,такодаћемонаста
вити да се и даље боримо
противовеепидемије.Захва
лила бих се у том смислу
министрууВладиБранисла
ву Недимовићу што се за
град у борби против епиде
мије несебично даје. У име
Града, својих сарадника и
својеличноимесвимачести
тамданашњуславу,реклаје
СветланаМиловановић.
Владица Младеновић се

захвалио Браниславу Неди

мовићуиградскојСкупштини
наиницијативидасеЈохану
Герлингерудоделипризнање
почасногграђанинаСремске
Митровице.
– Нажалост, признање

долази постхумно, али је то
за нас у компанији обавеза
више да наставимо путем
којим је кренуо господин
Јохан Герлингер. Сматрам
да је признање апсолутно
заслужено, јер је сада
„Митрос”респектабилнаком
панија која броји преко 500
запослених. У овој изузетно
тешкој пословној години
„Митрос” је успео да испуни
својадваприоритета:очува
њездравогпословањаиочу
вањебројазапослених.,који
смоуспелиидаповећамоза
неких десет посто. Испред
нас је изазовни период, али
имамо амбициозне планове
и верујемо да заједно са
свим запосленима можемо
да одговоримо тим изазови
маинаставимораст,којијеу
односу на прошлу годину
сада имеђу 25 и 30 посто.
Желимо да „Митрос” и у
наредним годинама остане
стабилна компанија која ће
запошљаватишто већи број
Митровчанаиљудиизокол
них села и градова. Поред
тога, сигурни смо партнери
за око хиљадумањихилии
већих сточарских газдинста
ва на територији Срема и
Мачве. Откупљујемо велики
бројтовљеникаодњих.Тре
нутно смо месна индустрија
која има највећи број закла
них товљеника у Србији,
рекаојеМладеновић.

З. Поповић

Ова годи на била је пуна иза зо ва, 
али ми је посеб но дра го што смо 
као Град успе ли да оства ри мо неке 
запо че те про јек те, као што је, реци
мо, Основ на шко ла „Јован Попо
вић”, која је отво ре на првог сеп тем
бра. Завр ши ћемо вртић у Лаћар ку. 
У Мачван ској Митро ви ци је ура ђе на 
пут на и сва оста ла инфра струк ту ра. 
То зна чи да смо успе ли, и поред 
епи де ми је, која је захва ти ла цео 
свет, да се избо ри мо и да одре ђе не 
про јек те при ве де мо кра ју, рекла је 
градоначелница Светлана Милова
новић 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Сти же помоћ
уго сти те љи ма

Упланирању буџета занаредну годину Град
Сремска Митровица

уврстиће додатну помоћ за
оне који су били угрожени
и погођени мерама и огра
ничењима која су била на
снази због корона  вируса.
Један од сектора који су
претпели можда и највећи
удар, јесу угоститељство и
туризам, речено је у Град
ској кући на конференцији
за медије која је одржана
у понедељак 9. новембра.
Очекује се имплементација
низаекониомскихитехнич
ких мера помоћи привред
ним субјектима из помену
тихбранши.
– Пре свега планира се

једнократна новчана помоћ
свим власницима угости
тељских објеката на тери
торијиСремскеМитровице,
у зависности од величине,
квадратуре и обима посла
који је оствариван у тим
објекатима. Ова мера се
неодносисамона кафиће,
ресторане и хамбургерије,
већина сале запрославе,
јер њихови власници нису
током читаве године могли
да обављају делатност.
Онићебитиослобођениод
првог априла ове, до првог
априла2021. годинезакупа
зазаузимањејавнеповрши

не, за постављање летњих
башта,алиизимских,рекао
је заменик градоначелника
СремскеМитровице,Петар
Самарџић.
Такође, субвенциониса

ће се опремање зимских
башта, тако да ће угости
тељи који то буду желели
добити средства за изград
њу и постављање истих.
Планирасеисубвенциони
сање камата на кредите за
све предузетнике и мале
привреднике који се баве
и производном и услужном
делатношћу, чак и смешта
њиугоститељскиобјектиће
иматиправонато.
–Техничкамерадистрибу

цијезаштитнихсредставаи
опреме угоститељима реа
лизоваћесеуконтинуитету.
Позвао бих све угоститеље
да поштују све прописане
мере, неће остати забора
вљени од стране локалне
самоуправе. Апелујемо и
на грађане, односно госте
локала, јер самоодговорно
можемозаједнопребродити
кризу,дабисевратилинор
малним животима, закљу
чиојеПетарСамарџић.
Он је најавио расписва

њеконкурсипремазадатим
критеријумима, а право на
средстваимаћесвионикоји
испунеуслове.А. Плав шић

Петар Самар џић
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ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ПРОФ. ДР ЗОРАН МИЛО ШЕ ВИЋ ПОСЕ ТИО СРЕМ СКУ 
МИТРО ВИ ЦУ

Ула га ња у висо ко обра зо ва ње 
за бољу наста ву
Покрајински секретар

за високо образова
ње и научноистра

живачку делатност проф.
дрЗоранМилошевићпосе
тио је 5. новембра Високу
школу струковних студи
ја за васпитаче и послов
не информатичаре „Сир
мијум“. Том приликом се
састаосаградоначелницом
Светланом Миловановић и
руководством Високе шко
ле„Сирмијум“иувериосеу
успешнореализованусана
цију крова Школе, за коју
је Секретаријат издвојио
12 милиона динара. Проф.
Др Зоран Милошевић је
истакао да је у разговору
са Светланом Миловано
вић нагласио да постоји
високи степен сарадње и
поверења између Школе и
Секретаријатаизанаредни
период најавио заједничке
пројекте у којима ће бити
укључена и локална само
управа,каоштојепредсто
јећареконструкцијафискул
турнесале.
– Данашња посета Висо

којшколиуСремскојМитро
вицијенештоштојеуобича

јеноишторадимоувеккада
је у питању утрошак буџет
скихсредставаПокрајинске
владе.Оникојисуодговор
нидакрозтранспарентани
конкурентан поступак јавне

набавке завршеинвестици
ју,данассунашидомаћини,
рекао је секретар Милоше
вић.
Он је додао да је реч о

скромномулагањукојемно

гозначизаукупнофункцио
нисањеВисокешколе„Сир
мијум“.
– Потрудићемо се да

идуће године идемо корак
даље, унапредимо рад у

ХУМА НИ ГЕСТ МИТРОВ ЧА НИ НА

Дони ра на дез ин фек ци о на
сред ства свим шко ла ма
Зоран Мишчевић, в.д.

начелник Градске
управе за образова

ње,културуиспорт,посетио
је 4. новембра ОШ „Јован
Јовановић Змај“ и уручио
дезинфекционасредстваза
руке.Овасредства јесвим
школама на територији
Сремске Митровице дони
раоМирослав Бесермењи,
власниккомпаније„ИнВет“,
којаихподомаћимишвај
царским лиценцама про
изводи. Зоран Мишчевић
се том приликом захвалио

МирославуБесермењијуна
овомхуманомгесту.
– Фирма „ИнВет“ има

домаћу, али и швајцарску
лиценцу за производњу
дезинфекционих средста
ва, која је једина призна
та одСветске здравствене
организације. Свакако да
ћеовапомоћувремеепи
демије ковида 19 знатно
помоћишколама.Свешко
лећедобитипопетлитара
дезинфекционихтечностиу
односу на број зграда које
имају, дакле све матичнеДона ци ју „ИнВета“ уру чио је Зоран Мишче вић

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице суфинансира Град Сремска Митровица. Ставови изражени
у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Града Сремска Митровица
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објекту у оквиру наставе
физичког васпитања или
кроз неки други пројекат,
крозкојићеШколаконкури
сатизасредства,намењена
за унапређење квалитета
образовногпроцесаувисо
кимшколама.Такође,зала
гаћемосезадаљудигитали
зацијунаставе,јерјетооно
штоструковнестудије чини
прихватљивим за локалну
средину,алиишире.Иовде
је аспект интернационали
зације врло битан и веру
јемдаћеколегенависоким
школама схватити колико
је важно да се регионално
повезујемо и на тај начин
унапредимо квалитет стру
ковног образовања, нагла
сиојеМилошевић.
ДиректоркаВисокешколе

струковних студија за вас
питаче и пословне инфор
матичаре„Сирмијум“Горда
на Михајиловић захвалила
се на финансијској подр
шци Покрајинској влади и
ресорном секретару проф.
дрМилошевићу на разуме
вању и решавању осталих
питања, попут дигитализа
ције рада студентске слу
жбе.
Она је подсетила да ова

високообразовна установа
редовно учествује на кон
курсима ресорног Секре
таријата и да су ове годи
не добијена средства и за
унапређивање образовних
програма, те услова рада
студентског позоришта и
студентскогпарламента.

школе,плусподручнешко
ле,такодаћемонекипери
од бити безбрижништо се
тиче дезинфекције. То је
један хуман гест Митров
чанина,којијеуововреме
изузетнопотребан,рекаоје
Мишчевић.
У име основних и сред

њих школа, на овој дона
цији се захвалио директор
ОШ„ЈованЈовановићЗмај“
ЗоранЂурић.
–Надамседаћесесарад

њаизмеђусвихосновнихи
средњих школа и фирме
„ИнВет“идаљенаставити.
Школеседневновишепута
дезинфикују, по три пута у
свакојсмени.Такође,више
пута се дезинфикује цела
школа. Спроводе се све
предвиђене мере против
епидемије вируса корона,
рекаојеЗоранЂурић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Општина Инђија пре скоро месец дана
издала је грађевинску дозволу јапанском
инвеститору„Тојотајерс“.Какојеистакнуто
напоследњемсастанкуСистема48,тимеје
административнидеопослазавршен.Иза
бран је и главниизвођачрадова, јапанска
компанија„Такинака“,иутокусупреговори
опочеткурадованаизградњипостројењау
инђијској североисточној радној зони. До
крајагодинетребалобидабудепостављен
икаментемељац,алисутојошувекнезва
ничнеинформације.

Према речима председника Општине
ИнђијаВладимираГака,локалнасамоупра
ва језавршиласавпотребанпосаоисада
сечекасамокадаћезваничнопочетирадо
ви.
–Надамоседаћеостатитерминкоји је

најављенјерданасниконеможесасигур
ношћуништаконкретнодапланира.Усва
комслучају,ускороћепочетирадови,пре
ма незваничним најавама и реализација
највећеинвестициједосадаунашојземљи
–рекаојеГак. М. Ђ.

Изград ња постро је ња „Тојо тајерс“

ОПШТИН СКА УПРА ВА ШИД

Стра те ги ја раз во ја
соци јал не зашти те
НебојшаИлић,помоћникпредседникаОпштинеШидза

социјалнуполитикуикоординаторраднегрупезаизра
дуСтратегије,издаојесаопштењезајавност.

–ОпштинаШидпозиваграђанедаузмуактивноучешћеу
јавној расправи у оквирупроцесаизрадеСтратегије разво
јасоцијалнезаштитеoпштинеШид2021–2025.Унамерида
обезбедимоштосадржајнијидокумент,у токуизрадесмоу
великојмерисарађивалисапредставницимајавног,приват
ногиневладиногсектора,тесмотако,уважавајућињихове
предлоге,дошлидоовефазе.НацрттекстаСтратегијеразво
јасоцијалнезаштитеoпштинеШид2021–2025можетепогле
датиназваничнојинтернетстранициОпштинеШид.Молимо
свезаинтересованеграђанедаузмуучешћеуизрадиСтра
тегије и дају своје предлоге/сугестије за измене и допуне.
Јавниувидћетрајати14дана,закључноса17.11.2020.годи
не,авашепредлогеможетеслатиуписменојформинаадре
суелектронскепоште:strategija.sid@gmail.com–истакнутоје
усаопштењу. Д. Попов

Небој ша Илић

ДРУ ГИ КРУГ ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ У БЕОЧИНУ

Изда то 21,4 хек та ра

Другимкругомлицитацијеукупнојебило
предвиђено 453,2457 хектара државног
пољопривредногземљиштакојесеналази
натериторијибеочинскеопштине,акојеје
билораспоређеноу341 јавнонадметање.
Узакупјеиздато16комплексаукупнеповр
шине21,4106хектара.Земљиштеиздатоу
закупналазисеуКОРаковац(3.комплек
са),КОБаноштор(4.комплекса),КОБеочин

(2.комплекса)иКОСвилош(7.комплекса).
Период закупа је15. година,док је задва
јавна надметања у КО Баноштор период
закупа 20. година и на тим парцелама је
предвиђено подизање винограда. Лицита
ција јеодржана30.октобра.Овимјезавр
шенпоступакиздавањадржавногпољопри
вредног земљишта у закуп предвиђен за
2020.годину.
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ХРАМ СИЛА СКА СВЕ ТОГ ДУХА НА АПО СТО ЛЕ

Поче ла обно ва фаса де
рум ског хра ма

Још давне 1996. године обијен је
већидеофасадеХрамаСиласка
СветогДуханаапостолеуцентру

Руме, а тек почетком новембра ове
године су коначно почели радови на
обновифасаде.
–Надамоседаћефасадаунаред

них неколикомесецибити у потпуно
стизавршенаидаћецрквазаблистати
упуномсјају–кажејерејДушанВише
круна,старешинаовогхрама.
Вредност радова на обнови фаса

дејепрекошестмилионадинара.Од
локалне самоуправе је добијено пре
котримилионадинара,наконкурсуза
средства која се додељују црквама и
верскимзаједницама,адеојеобезбе

ђенидонацијамаверника.
–С обзиромна то да је реч о зна

чајнимсредствимакојасујошпотреб
на,мисеусвакојприлицитрудимода
позовемоверникеиљудедобревоље
данампомогнууовомнашемподвигу
ипројекту–истичестарешинаХрама
СиласкаСветогДуханаапостоле.
У Храму Силаска Светог Духа на

апостоле или Грчкој цркви у току је
и рестаурација иконостаса. Реч је о
посебномпројекту који сефинансира
средствима дародавца који је желео
даостанеанониман,аовомхраму је
донирао24.000евра.
Подсетимо, ова црква је надалеко

познатапотомедајеиконостасрадио

једаноднашихнајбољихинајпознати
јихсликара,УрошПредић.
– Рестаурација ће трајати више од

годину дана, јер је у питању изузет
ноосетљивизахтеванпосао.Радове
изводи уметничка породица Пулетић,
која се из Београда доселила у Сур
дук.Онирадеобновуикона,резбари
ја, дрвенарије на иконостасу – каже
ДушанВишекруна.
С обзиром на то да све то раде у

свом атељеу, тренутно се код њих
налазидоњазонаиконостасаисвете
иконе,каоиодређенибројукраса.
ЈерејДушанВишекрунакажедаоче

кују да се бар нешто уради до славе
града,Светог краљаСтефанаДечан
ског,којасеобележава24.новембра,
односнотребалобидасезавршевра
танаулазууолтарицентралнедвери.
Комплетна обнова иконостаса треба
лобидасезавршидооктобранаред
негодине. С. Џаку ла

Јереј Душан Више кру на

Грч ка црква: поче ли радо ви на фаса ди

УВОД НЕ РАДИ О НИ ЦЕ ЗА ТИМО ВЕ

Стра те шки пла н одр жи вог раз во ја
Активности на изради Стра

тешког плана одрживог развоја
општинеРумазапериодод2021.
до 2030. године почеле су 5.
новембра.Радисеопланудуго
рочногразвојаускладусаодред
бамаЗаконаопланскомсистему
Србије,уциљуодређивањавизи
је даљег развоја, као и приори
тетнихциљеватогразвоја.
У конференцијској сали Кул

турногцентрапочелесурадиони
це за чланове радних група које
ће бити укључене у израду овог
стратешког плана. Одржане су
три уводне радионице, а радне
групесуподељенеутимовеодпо

десет чланова, како би се испо
штовале све превентивне мере.
Реч је о четири радне групе, за
привредни развој, за квалитет
живота,засоцијалнуинклузијуи
заштитуживотнесредине.
Њихови задаци ће бити веза

низаанализирањестања,дефи
нисање нових кључних праваца
развоја, анализу унутрашњих и
спољашњих фактора који утичу
наразвојрумскеопштине,дефи
нисањемераипрограмабудућег
развоја, као и припрема детаљ
них пројеката и акционог плана
зањиховоспровођење.

С. Џ.
Прва увод на ради о ни ца у Кул тур ном цен тру
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ЦРВЕ НИ КРСТ

Акци ја добровољног дава ња крви
Добровољна акција давања крви, 15.

поредуодпочеткагодине,одржана
је5.новембраурумскојХалиспорто

ва.Заовуакцијусепријавило78Румља
на,одњих72јеузетакрв,амеђуњимаје
и12лицакојасупопрвипутдалакрв.Ова
акцијаје,каоисвепретходне,реализова
наусарадњисаЗаводомзатрансфузију
крвиВојводине и планирана је редовним
годишњимпланомЦрвеногкрстаРума.
Весна Лакај, референт за добровољно

давалаштвоуЦрвеномкрсту,истаклаједа
суизузетнозадовољниодзивомграђана.
–Јабихрекладајечакибољиодазив

давалаца у последња дватри месеца,
односноималисмоповећањебројадава
лацауодносунапретходнипериод.Само
у априлу имају смо имали смањен број,
али тада смо се тек суочавали са коро
ном и ванредним стањем, па је и страх
биологичан,докседаваоцинисууверили
данепостојиопасностодзаразе–истиче
ВеснаЛакај.
Она додаје да су задовољни како се

акцијареализује,каоиекипомзатрансфу
зијукојаодличнорадисвојпосао.
–Имамоједнуновину,атоједанашим

даваоцимаделимоупитниккојимиспитује
моколикосузадовољнимерамазаштите
које предузимамо приликом ових наших

акција везано за корона вирус – каже
ВеснаЛакај.
Међуонимакојијепрвипутдошаојеи

ДраганЛолић.
–Видеосамдаимамногоболесних,па

самсеодлучиодапомогнемиубудућећу
давати редовно крв. Апелујем да, ко год
може,дођеидакрв–кажеДраган.
На улазу су били волонтери Коста

Панић и Вук Веселиновић који су води
ли рачуна да сваки давалацдезинфикује

руке,добијемаскуирукавицеакоихније
понео.СамосетакомоглоућиуСпортску
халу где је акција реализована. Коста је
ученик четвртог разреда Пољопривредне
школе, смера ветеринарски техничар, а
ВукјеученикдругогразредаСаобраћајне
школеуИнђији.Обојицасусвојеслободно
времеискористилизаоводежурствоиод
њихсазнајемодасусесвикојисудошли
придржавалипревентивнихмера.

С. Џаку ла

Акци ја добро вољ ног дава ња крви

ДРА ГАН ПАНИЋ, ДИРЕК ТОР ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Због нео др жа ва ња ваша ра
при ход мањи за десет мили о на
ЈеднаодделатностиЈП„Комуналац“

је и организовање надалеко чуве
ногРумскогвашара,који јесвакако

и извор дела прихода овог предузећа.
Међутим,одмарта,када јепроглашена
ванреднаситуацијазбогпандемијекоро
навируса,одржанјесамоједанвашари
тоујуну,даклеукупносамочетиритоком
овегодине.
–Тоћесесвакаконегативноодразити

наприходкојисмопланиралиикојисмо
остваривали у данима када је вашара
било.Мислимдаћемозбогнеодржава
ња вашара имати сигурно десет мили
онамањеприхода.Билисмосвеснида
ћемо овде имати умањене приходе, па
смотомеприлагођавалинашепослова
ње.Одржавамосистемдафункционише,
алинијебилоникаквихвећихинвестици
ја,каквихјебилоранијихгодина–рекао
једиректор„Комуналца“ДраганПанић.
Он додаје да није баш оптимиста ни

када је следећа година у питању, одно
снонеизвеснојекадаћесевашарпоно
воорганизовати,мадакажедабиволео
дагрешипотомпитању.
– Смањили смо трошкове и прилаго

дили сеоној количининовца коју реал
но зарађујемо.Жаоми је посебно,што
смопланирали,аморалидаодустанемо,
одпочетка градњеновогвашариштапо

пројектној документацији коју смо при
премили и грађевинској дозволи коју
смодобили.Томијебиопланкадасам
дошаонаоворадноместо,анијебило
ниобновевозногпарка.Садајеактуелно
опалолишћекојегимамонасвестране,
билобидобродасмомогликупитисаку
пљач лишћа, јер би нам то смањило и
бројангажованихљудиивремекојепро
ведунатомпослу–кажеПанић.

Пред,итокомгрејнесезоне,јављасе
и већа потреба за димничарским услу
гамаовогпредузећа.Какосазнајемоод
ДраганаПанића,димничарскаслужбаје
активна током целе године, имају своје
редовнеконтроледимњакапораспоре
дурада,алидолазеипопозивимагра
ђана,којисуучесталијипредгрејнусезо
ну.
– То је стари занат и дуго година ти

људи раде код нас. Један је пред пен
зијом,мораћемо после тога ангажовати
новоградника,јерјетешкодацеопосао
падне на само једног радника – додаје
директорЈП„Комуналца“.
Штосетиченаплатезаодвожењесме

ћау категоријидомаћинства, токомове
године она је на нивоу прошлих година
илитекнештослабија.Генерално,тоће
бити једанодзадатакаунаредној годи
ни, да се наплата повећа, будући да је
то највећи извор прихода за ово јавно
предузеће.
–Затоћемопрвоапеловатииопоми

њати,алимождаитужбамапробатида
решимотанекавећа,нагомиланадуго
вања којепоједини грађаниилипоједи
напредузећаимајукоднас–закључује
ДраганПанић,директорЈП„Комуналац“
Рума.

С. Џаку ла

Дра ган Панић
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Утвр ђе ни добит ни ци општин ских 
награ да и при зна ња

Добитницијавнихпризна
ња и награда Општине
Румазаовугодинуутвр

ђенисунапетојскупштинској
седници која је одржана 7.
новембра. Награда звање
почасног грађанина општине
ове године неће бити уруче
на. Румска повеља у 2020.
години за пружен допринос
заштити здравља суграђана
одкоронавируса,тесолидар
ност, емпатију и пожртвова
ност медицинске струке и
запослених додељена је
ДомуздрављаРума.
Захвалница Општине због

друштвеноодговорногпосло
вања и помоћи друштвеној
заједници кроз хуманитарне
акције и донације, те несе
бичнопружањепомоћитоком
ванредногстањапензионери
ма,ђацимаисвимакојимаје
помоћ била потребна доде
љује се д. о. о. „CG Foods
Europe“ („WAI WAI“), непал
ској фабрици за производњу
нудли.
ЗахвалницуОпштинеинов

чанунаградуод30.000дина
ра добијају Јована Мушицки
из Руме, репрезентативка
Србијеутеквондоу,заврхун
скеспортскерезултатеутеку
ћој години и освојена прва
местанадржавнимимеђуна
роднимтакмичењимаиУдру
жењератнихвојнихинвалида
/УРВИ/забригуоратнимвој
ниминвалидимаипородица
мапалихбораца,каоичува
ња сећања на страдале у
ратовима деведесетих годи
на.
Овенаградећедобитници

ма на свечаној седници, на
Дан општине 24. новембра,
уручитипредседникОпштине
СлађанМанчић.
Ова додела признања, као

и обележавање Дана општи
не24.новембраиславегра
да Светог краља Стефана
Дечанског, уведене су 2017.
године.
–Овомпраксомсмоиспра

вили једну велику неправду

којујенашалокалназаједни
ца чинила према својим
истакнутим појединцима и
колективимакојиулажувели
кенапорезањеноунапређе
ње.Мисмовишеоддеценије
билиједнаодреткихопштина
којенисуималетајавнапри
знања и награде. Зато сада
додељујемо ова општинска
признања и награде. Ове
годиненијестигаопредлогза
добијање највише награде,
звање почасног грађанина,
јержелимодазадржимодиг
нитеттенаградеидодељује

мо је заиста само најзаслу
жнијим појединцима – иста
као је Стеван Ковачевић,
председникСОРуме,иобра
зложио разлоге за све пред
ложене кандидате за ового
дишњенаграде.
Подсетимо, ово је четврти

пут да се додељују највиша
општинскапризнањаинагра
де. Само прве године, 2017.
године,дрЈованВоркапић је
био проглашен за почасног
грађанинаРуме.
На овој седници је донет

годишњи програм заштите,

уређењаикоришћења
пољопривредног земљи

штаудржавнојсвојиниурум
ској општини за текућу годи
ну.Малосекаснилосањего
вимдоношењем јер се чека
ла сагласност Министарства
пољопривреде, водопривре
де ишумарства.Образлажу
ћи предлог овог програма
Душан Љубишић, начелник
Општинске управе, указао је
да је реч свакакоо једној од
најважнијих одлука која се
током године доноси у СО
Рума.
Укупнаповршинапољопри

вредног земљишта у држав
ној својини за агроекономску
2020–2021. годину је 2.728
хектара. Од тога, по праву
пречегзакупа,опредељеноје
1.318 хектара по основу
држања животиња, по праву
пречег закупа на основу
инфраструктуре433 хектара,
а за бесплатно коришћење
опредељеноје193хектара,а
одовихповршина100хекта
рајезаПољопривреднушко
лу.
–Задавањеузакуппутем

јавногнадметањаопредеље
ноје783хектара.Решењима
Агенције за реституцију вра
ћено је ове године око 300
хектара земље, а подсећам
дајеод2015.годиневерским
заједницама и физичким
лицима враћено негде око
2.700 хектара, што са ового
дишњих 300 ха чини 3.000
хектара пољопривредног
земљишта које је враћено
пређашњимвласницимакроз
реституцију–рекаојеДушан
Љубишић.
Очекивана средства од

закупа претходне године су
11,5 милиона динара, а оче
киванасредствазаовугоди
ну су 17 милиона динара.
Ценузакупазасточареодре
ђујеМинистарство пољопри
вреде, а цена хектара не
можедабудевећаодпросеч
неценепостигнутепохекта
ру на територији Србије у

Сте ван Кова че вић Душан Љуби шић

Награ да зва ње поча сног гра ђа ни на општи не ове годи не неће бити уру че на. Рум ска 
пове ља у 2020. годи ни за пру жен допри нос зашти ти здра вља сугра ђа на од коро на ви
ру са, те соли дар ност, емпа ти ју и пожр тво ва ност меди цин ске стру ке и запо сле них 
доде ље на је Дому здра вља Рума. Захвал ни ца Општи не доде љу је се д.о.о. „CG Foods 
Euro pe“, непал ској фабри ци за про из вод њу нудли, Јова ни Мушиц ки, репре зен та тив
ка Срби је у теквон доу и Удру же ње рат них вој них инва ли да

На петој скупштинској сед
ници одборници су донели
одлукуомеснимзаједницама
на територији румске општи
не.Кадајеречоовојодлуци,
бројМЗсенемења,остајеих
20,одчегасучетириградске,
аосталесусеоскеМЗ.Какоје
појаснио Стеван Ковачевић,
основнаизменатичесеброја
члановасаветамеснихзајед
ница. Наиме, већ неколико
годинаиизборнихциклусаза
овесавете,билојепримедби
да је, у току кандидовања за
чланове савета, тешко обез

бедити довољан број канди
дата.
– Овлашћења МЗ се сма

њују,паопадаизаинтересо
ваностграђанадасеукључе
у рад савета. Ми следеће
годинеимамоизборезасаве
теМЗ,паовомодлукомутвр
ђујемотајбројодпетдонај
вишеседамчланова,арани
је је било и до 15. За број
чланова савета определиће
сесвакаМЗпосебноиускла
дитисвојстатутсатимновим
бројем – рекао је Стеван
Ковачевић.

Мањи број чланова 
савета месних заједница
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ГРО БЉЕ СРП СКИХ РАТ НИ КА

102 годи не од осло бо ђе ња 
у Вели ком рату

Полагањем венаца и
парастосомзапогину
ленаСрпскомвојнич

ком гробљу обележен је 6.
новембар,Данослобођења
РумеуПрвомсветскомрату.
Венце су положили пред
ставници локалне самоу
праве и СУБНОРа Рума,
каоиУдружењаратнихвој
них инвалида, а парастос
су одржалирумски свеште
ници.
Тим поводом председник

СОРумаСтеванКовачевић
јеистакаодајеречоједном
од најзначајнијих датума у
нашојисторији.
– Синоним за Први свет

ски рат је страдалништво,
али и изузетно јунаштво
српскогнародакојејезади
вило цео слободољубив
свет. Поред огромне туге
за жртвама, ослобођење је
српском народу донело и
светлост слободе. За срп
ски народ у овим крајеви
ма, који су вековима били
под влашћу Аустроугарске
монархије,тонијебиосамо
данкадаједошласлобода,
тојебиоиданкадасупоче
ли да се остварују вековни
слободарскиполитичкипла
новисрпскогнарода–рекао

јеСтеванКовачевић.
Наиме, тада се Срби

ма коначно указала могућ
ност да остваре свој сан
о политичкој слободи и о
присаједињењу Краљеви
ниСрбији.УправојеуРуми
одржан Велики народни
збор на којем су представ
ницисрпског,алииосталих
словенских народа доне
лиисторијскуодлукудасе,
независноодтогакакоћесе
одлучитинаВеликојнарод
нојскупштиниуНовомСаду
(одржаној дан касније 25.
новембра), народ Срема
присаједини Краљевини
Србији и даљу своју поли
тичкусудбинувезујезању.
–Затојеновембармесец

када славимо не само сло
боду,негославимоиоства
рење идеје политичког ује
дињења српског народа
– подсетио јеСтеван Кова
чевић.
Осамимдогађајимавеза

ним за ослобођење Руме
говориојепредседникСУБ
НОРа Рума Томислав
Милић.Градјетадаослобо
дио батаљон српске војске
подкомандоммајораЉубо
мираМаксимовића,аугра
ду је после ослобођења

остала једна чета српских
војникаподкомандомкапе
танаСтаниславаКракова.
–Долазаксрпскеослобо

дилачке војске грађани су
одушевљено поздравили, а
поздравни говор је одржао
др Жарко Миладиновић –
рекаојеТомиславМилић.
Само Српско војничко

гробље у Руми формирано
је на новом православном
гробљу, како се тада зва
ло,асадајеуоквируГрад
ског гробља, одмах после
биткенаЛегету.Нагробљу
су сахрањени Срби који су
погинули током ове борбе
алиирањениборцикојису
умрли у аустроугарској Вој
нојболнициуРуми.
Савез борaца општине

Рума се два пута ангажо
вао на уређењу овог вој
ничког гробља. Прво је то
било 1988. године, сходно
могућностима ове орга
низације, али и тадашње
политичке ситуације. Ком
плетно је обновљено 2016.
године на иницијативу рум
скогСУБНОРа,аобновује
финансиралаВладаСрбије
изФондазаобновусрпских
војничкихгробаљауземљи
ииностранству. С. Џаку ла

Парастос погинулима

минулетригодине.
–Нашапросечнапостигну

таценапохектарусапослед
њег јавног надметања је
231,33 евра и сви ти подаци
сукоришћенизаизрадугоди
шњег програма, за који смо
добилисагласностнадлежног
Министарства и коју смо
чекалидабисмозаказалиову
седницу – појаснио је начел
никЉубишић.
Стеван Ковачевић, пред

седник СО Рума, истакао је
да је доношење овог годи
шњег програма изузетно
важно, јер је то и предуслов
дасеуђеупроцеслицитације
за закуп пољопривредног
земљишта.
– То је и значајан извор

приходакојиостварујелокал
на самоуправа, а који се
каснијеусмеравајунаунапре
ђење и развој пољопривред
неделатностиунашојопшти
ни, за изградњу атарских
путева, анализу земљишта...
Нештомалокаснимо јерсмо
чекали позитивно мишљење
Министарства за пољопри
вреду.Овеповршинесесма
њују, јер имамо све више
земљишта које по основу
реституције враћамо прет
ходнимвласницима,потомту
супољопривредницикојииду
поправупречегпрвенства,а
тујеичињеницадасеодпро
шле године земљиште даје
надужирок.Такојесвемање
пољопривредногземљиштау
државној својини за лицита
цију,алипостојивеликоинте
ресовањезазакуптогземљи
шта–указаојеКовачевић.
Одборници су дали сагла

сност на Статут Установе за
пружање услуге социјалне
заштите „Солидарност“ о
чијемоснивању,разлозимаи
надлежностима смо у више
навратаиписали.Донетојеи
неколико одлука везаних за
измене и допуне планова
детаљне регулације „Парк
шуме Борковац“, погона за
прераду дрвета у Жарковцу,
као и блокова у граду. На
петој седници СО Рума
одборници су дали и сагла
сност за планове рада за
наредну годину Културног
центра „Брана Црнчевић“,
Завичајног музеја Рума и
Градске библиотеке „Атана
сијеСтојковић“.
Уоквируизбораиименова

ња, разрешен је, збогистека
мандата, досадашњи дирек
тор ЈП „Водовод“ Слободан
Станић,азав.д.директораје
именованМиланКарајловић,
дипломираниинжењерпољо
привреде.

С. Џаку ла Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума
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ДРУ ГИ ПРО ТЕ СТНИ СКУП ПРО ТИВ МИГРА НА ТА

Склоните мигранте са улица!
„ОмладинаШида“организо

валаједругипротестнискупу
недељу, 8. новембра. Овај
скуп представља скретање
пажње јавности на присуство
великог броја миграната на
територијиопштинеШид.Ово
гапутаграђанинисусеокупи
линаплатоуиспредКултурно
образовног центра. Слоган
подкојимјеодржанпротестје
„Мисмоибитићемофини“.И
овога пута изнети су захтеви
који се односе на склањање
саулицаилегалнихмиграната
ињихов смештај у прихватне
центре: да се у прихватним
центримаредукујебројмигра
ната сходно капацитетима
општине,дасевративојскаи
да убудуће јединице војске
чувају прихватне центре,
мигранте који су враћени из
МађарскеиХрватскеикојису
потенцијални носиоци вируса
короне никако не би требало
пустити на територију општи
неШид јер „ОмладинаШида“
не жели да будемо тампон
зона између Србије и других
земаља,ипоследњизахтевсе
односи на забрану рада у
шидској општини невладиној
организацији „No name
kitchen“, која помаже илегал
ним мигранте тако што им
обезбеђујехрануишаторе.
–Излазили смо на терен и

причали са људима који су
ималипроблемасамигранти
ма и којима је причињена
материјална штета, тражиће
мо да Република Србија
надокнади штету свима.
Постоје полицијски записи и
кривичнепријаве,поступцису
у току. Република Србија је
добила од Европске уније
средствазасмештањемигра
ната,митражимодасеизтих
фондоваплатиљудима–каже
Предраг Даниловић, испред
организације „Омладина
Шида“.

Овога пута протестни скуп
суобележилепричестановни
каШидакојисуималинепри
јатнаискуствасамигрантима.
Један од њих је и Јарослав
ХемелаизШида.
–Имаосамнепријатноиску

ство са илегалним мигранти
ма,којисунамобиливикенди
цукојасеналазиузсамугра
ницусаХрватском.Проблеми
супочели јошпрепетгодина,
кадасупрвипутобиливикен
дицу,свесууништили.Напра
вили прави хаос. После тога
биласујошдваупада,морали
смодаподигнемооградуида
ставимо катанце. Нажалост,
државаћути,поднетесуприја
ве,урађензаписник,алинико
није надокнадио штету. Зато
подржавамовајскуп–рекаоје
ЈарославХемела.
Међу онима који су дошли

даподржеовајскуп јеиСтој
менЂорђевић.
– Дошао сам да изразим

протестјерсмомигрантепри
мили, али су они изиграли

наше поверење. Пре четири
недељесумомсинуизканце
ларије украли мобилни теле
фон који кошта 400 евра.
Наравно,починиоцадоданас
нису пронашли – изјавио је
Стојменоискуствусамигран
тима.
Своје непријатно искуство

саприсутниманаскупуподе
лили су и Миленко Гићанов,
Емина Божичковић и Радо
слав Матић. На крају, Шиђа
нима се испред организације
„Омладина Шида“, обратио
Предраг Даниловић који је
још једном изнео захтеве, а
осврнуо се и на саопштења
којасустиглаодпредседника
Општине Шид Зорана Семе
новића и Комесаријата за
избеглицеимиграције.
–ПредседникОпштиненије

ни могао да изда другачије
саопштење, а што се тиче
Комесаријата они су одгово
рилитакодатоинијебитно.
Нанашзахтевдасеилегални
мигранти склоне са улица,

они се позивају на Устав и
законешто је сасвим у реду.
ЖелимодаВаспитамоколи
ко јемиграната легално пре
шло нашу границу и колико
њихВамјепоказаловалидне
путне исправе. На захтев да
се редукује број миграната у
прихватним центрима, они
намдајуобавештењео томе
колика је попуњеност при
хватних центара, а ми то
добрознамо.Уовомтренутку
јетооко1.600,штоизноси85
посто од укупних могућности
којесуониодредили.Кадаби
постојаонекиобјекатуШиду
са 10.000 места, да ли би
толико миграната ту смести
ли? На захтев да се врати
војска,одговарајудајевојска
била и да није било пробле
ма.Свејетотачно.Митражи
мо да се поново распореде,
не знам шта ту није било
јасно. Говоре о предузетим
епидемиолошким мерама
које предузимају у прихват
нимцентрима.Саопштењеје
крајње небитно и нема везе
сатемом.Хоћеморешења,а
не саопштења – изјавио је
Даниловић.
Даниловићјенајавиоиоби

лазак домаћинства какоби у
наредномпериодусвеподат
кеизнелиујавностсаимени
маипрезименимаљуди који
суималинепријатнаискуства
са мигрантима. У складу са
епидемиолошкомситуацијом,
одржаваће се евентуални
протести.Најавио јеипотпи
сивање петиције у наредним
данима,асвесанадомдаће
добити велику подршку гра
ђана. Д. Попов

Гра ђа ни на про те стном ску пу

Пре драг Дани ло вић Јаро слав Хеме ла Стој мен Ђор ђе вић
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САОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ ШИД ЗОРА НА СЕМЕ НО ВИ ЋА

Са одобрењем
гледам на протесте

Поводом протестног скупа због
ситуацијесамигрантима,којије
одржан у недељу, 1. новембра,

акојијеорганизовалагрупа„Омлади
наШида“, председник ОпштинеШид
ЗоранСеменовићобратиосејавности
саопштењем.
–ОпштинаШидјеслободнасреди

наисвакињенграђанинимаправона
своје мишљење, слободу говора и
право на окупљање. Зато, као пред
седникОпштинеШид, саодобрењем
гледам на протест који је у недељу
одржануШиду,апрекокојегсуграђа
ниисказалисвојенезадовољствотре
нутном мигрантском ситуацијом у
шидској општини. Надам се да је
искрен, да је организован с циљем
који јепредстављен,дасеомладина
стварноспонтаноокупилаидаупоза
дини не стоје политички актери који
користеомладинукаосвојепијунеза
остваривањесвојихполитичкихамби
ција. Нећу вам говорити неистину о
томе да проблем са мигрантима на
територији општине Шид не постоји.
Постојииозбиљан је.Локалнавласт
годинамапокушавададођедоњего
вог решења.Обраћали смо сеКоме
саријату, али су они остали неми на
нашезахтеведасеилегалнимигран

ти изместе из Шида и да се број
миграната у мигрантским центрима
смањи. Молили смо МУП да повећа
патроле, али су и они остајали неми
на наше молбе. Када смо преузели
стварусвојерукепосталисмонепри
јатељи појединаца у Комесаријату, а
против мене је поднета пријава од
стране невладине организације „No
Name Kitchen“ иза које стоје страни
елементикојижеледадестабилизују
правни поредак Републике Србије.
Настојали смо да одбранимо наше
грађанеодвандализмаитерораиле
галнихмиграната.Тимчиномнаснису

обесхрабрили, самододатномотиви
сали јер ми никада нећемо престати
даводимобиткудасебројмиграната
смањи, да се сваки нерегистрован
мигранткојиодбијадаидеуПрихват
ницентаризместиизшидскеопштине
зарад сигурности наших грађана и
нашедеце.Затопоздрављаминиција
тиву грађана да се укључе и преко
протестадигнугласкојићесечути,те
молим све надлежнедржавне инсти
туциједанампомогнууштохитнијем
решавању проблема узрокованог
мигрантском кризом – наведено је у
саопштењу. Д. Попов

Зоран Семеновић

Поздра вљам ини ци ја
ти ву гра ђа на да се 

укљу че и пре ко про
те ста диг ну глас који 
ће се чути, те молим 
све над ле жне држав

не инсти ту ци је да нам 
помог ну у што хит ни

јем реша ва њу про бле
ма узро ко ва ног 

мигрант ском кри зом 
– наве де но је у саоп

ште њу Зорана 
Семеновића
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ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА У ШИД СКОЈ ОПШТИ НИ

Шесна ест актив них слу ча је ва
Према подацима Завода за

јавно здравље Сремска Митро
вица на територији општине
Шидупоследњатридана(3.,4.
и 5. новембар) регистровано је
пет нових особа позитивних на
вирус короне. Укупан број обо
лелих,закључносачетвртком,5.
новембром,јешеснаест.
КомандантШтабазаванредне

ситуације општине Шид Зоран
Семеновића изјавио је да се
здравствено стање оболелих
прати редовно ида су код свих
пацијенатаупитањублагисимп
томи. Осврнуо се и на школе
и рекао да је ушколама ситуа
ција добра, да се свако одеље

ње посебно прати и да ниједно
детенатериторијиопштинеШид
није оболело од короне. Није
искључио могућност проглаше
њаванреднеситуације, истакао
је да све зависи од грађана и
тога колико ће се придржавати
прописаних мера. Семеновић
је истакао да Штаб за ванред
не ситуације не може да наре
ђујеграђанима,алидаможеда
препоручи да носе маске, држе
дистанцуиизбегавајунепотреб
неконтакте,анасвиманама је
колико ћемо се тих препорука
придржавати и показати одго
ворност према нама самима и
премазаједници. Д. Попов

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
„помр си ла“ рачу не
Општинско веће одр

жало је седницу у
четвртак, 5. новем

бра, а расправљало се о
34 тачке. На конференци
ји за медије после седни
це говорили су Јадранка
Недић, начелникОдељења
финансијаОпштинскеупра
ве Шид, и Ромко Папуга,
секретарСкупштине.
Јадранка Недић је гово

рила о усвојеном предло
гу Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету
општинеШидза2020.годи
ну, односно о приходима и
расходима за првих шест
месециовегодине.
– Укупно остварени при

ходи су 614.315.000 дина
ра, односно 34,85 посто
од укупно планираних при
хода за 2020. годину. Рас
ход у истом периоду је
584.486.000 динара, одно
сно32,87посто.Укупнопла
нирани приходи од нефи
нансијске имовине буџета
Шид за 2020. годину, при
казани по свим изворима
финансирања, овом одлу
ком се планирају на износ
1.737.450.000 динара, а
оваквим изменама и допу
нама омогућава се функ
ционисање локалне самоу

праведокраја2020.године.
Овегодинесмоималиспе
цифичну ситуацију, морали
смодасеусредсредимона
неке значајније пројекте,
на извршење расхода који
нису специфични и нису
билиудосадашњемперио
ду,такодајебилопотребно
донети ову врсту одлуке –
истаклајеЈадранкаНедић.
Поред Одлуке о буџе

ту општине Шид већници
су између осталог разма
трали Извештај о степену
усклађености планираних
и реализованих активности
пословања јавних преду
зећа ЈКП „Јавна расвета,
услугеиодржавање“,„Стан
дард“и„Водовод“запериод
од1.1.2020до30.9.2020.
Ромко Папуга је говорио

о утврђеним предлозима

Решења о разрешењу и
именовању Штаба за ван
редне ситуације општине
Шид,Саветазабезбедност,
Саветазаздравље,Савета
зауправљањемиграцијама
и трајна решења. Разма
транасуПисмаонамерама
потенцијалних инвеститора
заинтересованих да инве
стирајууопштинуШид.

Д. П.

Јадран ка Недић и Ром ко Папу га

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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ДЕЈА НА КРСМА НО ВИЋ, ПОКРА ЈИН СКИ ПОСЛА НИК

Кон ти ну и ра ни напре дак
Општина Шид и у новом сазиву

покрајинског парламента има
свогпредставника,атојеДеја

наКрсмановић(33),којој јеоводруги
мандат, те ће ове године заједно са
Предрагом Вуковићем, заступати
интересеопштине.МладаДејанајепо
образовању дипломирани менаџер
безбедности и већ је дуги низ година
укљученауполитичказбивања.

Како сте ушли у свет поли ти ке?
–Нисамжелеладасебавимполити

ком, о томе нисам ни размишљала,
чаксамољудимауполитицимислила
као о неоствареним људима и да
ништадругоинезнајудараде.После
самупозналаекипуљудиуШидукоји
су заиста желели нешто да ураде за
свој град, а ја сам желела да им се
одужимпослеповраткасашколовања
уШид.ПосталасамчланДССа,била
самиодборникулокалномпарламен
туод2012.до2016.године.Малосам
„искакала“ због мог језика, пошто ми
нијебилојаснокакоодборницидолазе
неприпремљенинаседнице,непрочи
тајупотребанматеријалинезнајуза
шта гласају.Сматраласамдатоније
нормално,ималасаминеколикосуко
басатадашњимпредседникомОпшти
не.Желеласамдасеборимзаправа
радника јер сам сматрала да неки
радници у локалној самоуправи не
радепосаозакојисуплаћени,већсе
вишепозивајунанекаквевезе,амени
јетоувексметалокаодевојцичијису
родитељи деведесетих избегли, иако
сушколованииобразованинисумогли
дарадеунекојдржавнојустанови,већ
ихјепутодвеонапијацу.Сталносам
ишла за неким истеривањем правде.
Сматраласамиданекиљудинисуза
функцијекојеобављају.Нанекепози
цијесудолазилисамоизличногинте
реса. Мени те функције ништа не
представљају, као и плата коју доби
јем, а која оде на изласке, другаре,
нештоиухуманитарнесврхе.

И како се тај пут у поли ти ку наста
вљао?
– Долази до ситуације када ДСС

напушта председник Војислав Кошту
ница,послетогастранкагубисмисао,
тада смо ми из Општинског одбора
колективнопрешлиуСНС,тусмоуви
делидаполитикаовестранке,начелу
са председником Александром Вучи
ћем, ради за добробит целе државе.
Била је то група образованих људи
којајежелеладарадизабољеуслове
уШиду.Идаљемислимдамојобраз
треба да буде чист, јер ја треба да
наставим даживим овде и нежелим
данекоупирепрстуменеикажеура
дила си ово или ниси урадила оно.
Политикајепролазна,барумојојгла

ви.Оноштоурадишзаграђанеостане
негдезабележено.Изабранипредсед
ник Општине Зоран Семеновић је
образован, неко ко је средио свој
живот, остао је у Шиду, мада су га
путевимоглиодвестиинадругестра
не. Мене је пут одвео више према
људима,анепремаполитици.Верује
мо у оно што радимо од локала до
Покрајине,Републике.Мислимода је
дошло време да грађани општине
Шидуберуплодовенашеграда,после
дугогпериодаукојемјенашалокална
самоуправабилаузапећку.

Ово вам је дру ги ман дат. Како ви 
на то гле да те?
–Јасам јакосрећнаштосамбила

деоједногисторијскогтренуткаштосе
тичеСНСа уПокрајини.Не сматрам
тонекимличнимуспехом,мадаљуди
миследајетоуспех.Заменесууспе
синекедругествари.СНСјеупокра
јинскомпарламенту2016.годинеима
ла 63 посланика, а данас 77. Управо
топоказујевољустановникаВојводи
не којисужелелиполитику континуи
тетаначелусаСНСом.Штосетиче
Шида, мислим да је успех имати два
покрајинска и једног републичког
посланика.Упретходноммандатусам
била спона између покрајинских
институцијаилокала.Сарадњалока
ла, Покрајине и Републике је дала
резултата. У експозеу мандатара, а
сада председника Покрајинске владе
ИгораМировића,билојеречиосвему

што је до сада урађено. Сматрам да
ћесеунаредномпериодуивишеура
дити.Штосеменетичемислимдаћу
бититакојаћеотваративратанашим
функционерима у Покрајини. СНС
подржаваимладељуде,штосевиде
ло на свим листама током избора, а
посебнапажња јепосвећенаженама.
Трудићемоседадопринесемонапрет
ку наше општине. Сведоци смо да у
21.векупетфрушкогорскихселаније
имало воду, ради се индустријска
зона, реконструишу се школе. Сма
трам да ћемо и даље наставити са
радом.

Како изгле да један дан у покра јин
ској скуп шти ни?
– За разлику од републичке скуп

штине, ми смо више парламентарни,
седниценетрајутакодуго,небавимо
сезаконимавећинституцијама.Пред
седник сам Одбора за представке и
предлогеичлансамОдборазаевро
интеграције. Мислим да је то велика
частдајеШидпопрвипутпрепознат
каосрединаустраначкомсмислуида
сезаистатрудимоирадимо.

Има ли сло бод ног вре ме на и како 
га „тро ши те“?
– Последњих година немам пуно

слободног времена, дан ми се своди
на обилазак терена, комуникацију са
људима.Непостојидан,адаколегеи
јанеобилазимосела.

Д. Попов

Деја на Крсма но вић
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РЦВ ИРИГ

Кул ту ра и мла ди у општи ни Ириг

„Култура и млади у општини Ириг“
јеназивпројектакоји је,упериодуод
10. јула до 10. новембра, реализовао
РазвојницентарВојводине.Пројекатје
финансиралоМинистарствоомладине
испортакрозјавниконкурсзафинан
сирањеисуфинансирањепрограмаи
пројекатазаспровођењециљеванаци
оналнестратегијезамладеипрограма
„Младисузакон“.Циљовихпројеката
су спровођење циљева Националне
стратегијезамладеуобластикултуре
икреативностимладих.
–Општициљпројектајебио,дакроз

иновативниприступ старим занатима,
ручној изради и специфичним знањи
ма појединаца, допринесемо бољој
културној и еколошкој понуди наше
заједнице. То се, пре свега, односило

намладеимладеизсоцијалноугроже
нихиосталихмаргинализованихгрупа,
какобисепоспешилањиховаинклузи
јаусавременетоковеживота–рекао
је за наше новине Марко Келембер,
председникРазвојногцентраВојводи
неименаџеровогпројекта.
У пројекту је учествовало 35 мла

дихљудизакојејеорганизованошест
радионица у последњадвавикенда у
октобру.
– Кроз ове радионице и едукације

нашиполазницисустеклиновевешти
не, обучени су заиновативне технике
израде рукотворина и сувенира, а и
рачунарскисуописмењенииедукова
никакодауспешнопостанупредузет
ници–истичеМаркоКелембер.
Оноштојенасталокаорезултатрада

напоменутимрадионицамазаинтере
сованисумоглидавиденаизложбама
којесуорганизованеуИригуиВрднику.
Добијенимзнањемивештинама, кроз
овај пројекат и радионице, поспешују
сешансемладихзазапошљавање,јер
тестеченевештинеизрадерукотвори
наисувенираповећавајуњиховеком
петенцијезатржиштерада.Такође,то
утиченапредстављањесвојеопштине
и води ка бољој пратећој туристичкој
понудисрединеукојојживе.
Акционипланцелогпројектајестеда

сеиришкаопштинанађенамапиЕвро
пе,као једноодтуристичкихместаса
иновативном понудом, јединственом
за овај регион, ручно прављеном по
жељикупацаитуриста.

С. Џаку ла

Ириг ради о ни ца

ОШ „МИЛИ ЦА СТО ЈА ДИ НО ВИЋ СРП КИ ЊА“ ВРД НИК

Врд ни ча ни у зајед нич кој
акци ји уре ђе ња шко ле
Ове године је била

планирана комплет
на реконструкција

ОШ „Милица Стојадиновић
Српкиња“ у Врднику сред
ствима које је требало да
обезбеди
Канцеларија за управља

ње јавним улагањима РС,
као што је то био случај и
са „Доситејевом“ школом у
Иригу.
Међутим, радови су, због

пандемије коронавируса
одложени,узобећањедаће
то одлагање бити у неком
разумномроку.

–Доковирадовинепочну,
мисмоудоговорусароди
тељимапокренулиакцијуда
урадимо најнеопходније, а
тојепостављањеизолације
на најугроженијим делови
ма објекта школе. Локална
самоуправа и председник
ТихомирСтојаковић су нам
пружилиподршкуиобезбе
дили средства, а врднички
мајсторисусвојпосаоодра
дилибесплатно.Исхранусу
донирали Врдничани, као
и чланови колектива наше
школе – каже Саша Мате
шић,директорОШ„Милица

СтојадиновићСрпкиња“.
Првогвикендауновембру

супочелирадовииурађена
јеизолацијанаједномделу
школе. Остаје да се уради
„друга рука“ и фасада, као
иизолацијанадругомделу
школе.
– Ова наша иницијати

ва је добила подршку број
нихИрижанаисвакодневно
добијамо позиве грађана
којипитајукакомогуданам
помогну.Управозатозахва
љујемо свим грађанима
који су помогли радом, али
и онима који су бринули о

исхрани – упућује захвал
ностдиректорМатешић.
Даљи наставак радова

зависи у великој мери од
донацијасредставаимате
ријала за рад, јер ова врд
ничка школа нема своја
средства.
– Показали смо иници

јативу коју је препознала
и локална самоуправа и
помогла да радови поч
ну. Поред радова на фаса
ди неопходно је извршити
санирање и реконструкцију
унутар саме школе. Тако
ђе,самнамештајушколије
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Добар рад у про шлој и овој годи ни
ПроцењујућирадЦен

тра за социјални
рад у минулој годи

ни, пред одборницима СО
Ириг, будући да се због
ситуације са коронавиру
сом тек у октобру распра
вљалооизвештајима, али
и плановима рада устано
ва, директорка Силвана
Лаћарац је истакла да је
прошлагодинабилавеома
стабилна,кадајеупитању
ова установа.И тофинан
сијски, јерсуисплатебиле
редовне,ановихдуговања
нијебило,нијебилопроме
на у кадровском смислу, а
некизначајнипроблемису
решени.
– Ту, пре свега, мислим

нанашепресељењеунову
зграду, на Рибарском тргу,
којајезнатноприступачни
ја нашим корисницима. Уз
помоћ Удружења парапле
гичара Срема обезбедили
смо монтажнодемонтажну
рампу и фиксне рампе и
тако премостили физич
ке баријере на улазу у
новепросторије–рекла је
директоркаЛаћарац.
Подсетимо,раније јеова

установабилаузгради,на
трећемспрату,штојепред
стављалопроблемкакоза
инвалидна, тако и стара
лица, кориснике њихових
услуга.Онајепосебноапо

строфирала и једно успе
шно усвајање детета, што
не би било ништа необич
но, али се у овом случа
ју ради о усвојењу детета
са сметњама у развоју од
стране хранитељице која
је сама вршила родитељ
скоправо.Управозатоовај
захтевзаусвајањејеишао
директно код надлежног
министра на сагласност,
којајеидобијена.
Реализоване су и оста

ле поверене надлежности
које су регулисане закони
ма у овој области, али и
локални послови регули

сани одлуком о социјалној
заштити.
– Значајан податак је да

имамо 1.334 корисника и
дајепоноводошлодосма
њења броја материјално
угроженогстановништвана
378породица.Пренеколи
когодинатабројкајебила
близу500и топоказуједа
се сваке године смањује
број материјално угроже
них,штоговориуприлогда
јеприсутнаповећанастопа
запошљавања–указалаје
СилванаЛаћарац.
Када су послови у овој

години у питању, оно што

свакакониконијемогаода
укалкулише у своје пла
нове је појава пандемије
коронавируса.
У овој години Центру за

социјалнирадИригјепове
рено управљање објектом
социјалног становања, с
обзиром на то да је завр
шена зграда за социјално
становање у заштићеним
условима.
–Нашаулога је да сада

пратимо те кориснике и
управљамо објектом. Ура
дили смо и два пројекта
којим смо покушали да
надоместимо недостајуће
ресурсе. Конкретно, мали
број слободних хранитељ
ских породица, а планира
ли смо и да унапредимо
услове рада у новим про
сторијама–реклаједирек
торкаСилванаЛаћарац.
Центарзасоцијалнирад

Ириг,штосетичекадрова,
каоисвакегодине,покуша
вадаповећабројзапосле
них. Посебно је битно да
се надомести недостатак
некихпрофила, каошто је
психолог којибибио запо
слен на неодређено вре
ме.Психолог је неопходан
затимскирад,адосадаје
тај проблем превазилажен
неким привременим реше
њима.

С. Џаку ла

Сил ва на Лаћа рац

старистоколикоишкола,те
битребалозаменитииком
плетан инвентар – рекао је
СашаМатешић.
Зоран Аџија је један од

родитеља који је одмах
подржао ову идеју и укљу
чиосеурад,заједносасво
јомекипом.
– Сматрам да је дужност

свихнас,ускладусасвојим
могућностима, да доприне
семо да наша деца имају
боље и квалитетније усло
веушколи.Драгомијешто
сусеродитељиодазвалии
штосмо,занепунадвадана,
успели да урадимо изола
цију на једном делушколе.
У радовима су учествова
ли и наставници – рекао је
Зоран Аџија и позвао све
заинтересоване Врдничане
дапомогнуурадовимакоји
следе.

С. Џаку ла Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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Изра ел ци у посе ти општи ни Инђи ја

ПредставнициОпштинеИнђија уго
стилисуучетвртак,5.новембра,пред
ставнике Израелског националног
одбрамбеног колеџа из Јерусалима.
Делегацију је предводила доскора
шња амбасадорка у Србији Алона
ФишерКамусарадњисаНАЛЕДом.
ПредседникВладимирГакнасастан

ку јенапоменуода јеутокуреализа
ција неколико стратешких пројеката
који ће позиционирати Инђију на врх
европске и светске економске мапе.
Такође, било је речи и о развијању
туристичких потенцијала те сремске
општине.
Током боравка у општини Инђија,

делегацијаизИзраелаималајеприли
кудапосетиземљорадничкузадругуу
Крчединуикозарскуфармукомпаније
„Select Milk“. Такође, упознали су се
радом Удружења жена „Гороцвет“ и
пољопривредним газдинством „Бан
столка“МирјанеХемун.

М. Ђ.

Деле га ци ја Изра е ла у Инђи ји

Обе ле жен Дан осло бо ђе ња Инђи је
у Првом свет ском рату

ДелегацијеОпштинеИнђија,Војске
Србије, Удружења Краљевина
Србија, СУБНОРа и осталих

патриотских организација положили су
венце на споменик српској хероини
МилункиСавићи краљуПетру I Кара
ђорђевићу у Парку краљице Марије у
недељу,8.новембра,уоквируобележа
вањаДанаослобођењаопштинеИнђи
ја у Првом светском рату. Пре тога,
отворена је изложба фотографија
„Великиратубоји“аутораЗоранаБојо
вићакоја јепостављенанаплатоукод

споменика Милунки Савић, а касније
пресељена испред Културног центра.
Свечаном обележавању Дана ослобо
ђења Инђије у Првом светском рату
присуствовао је и принчевски пар,
принцФилипсасупругомДаницом.
Председник Општине Инђија Влади

мир Гак том приликом је истакао да
никада не треба заборавити велике
датуме и људе који су своје животе
дализаслободу.
– Ово је велики датум за све наше

суграђане,велики,јернассвакегодине

опомиње колико је важно оно што су
урадилизанасоникојисусеборилиза
слободу. Честитам Инђинчанима овај
великипразникиправојезадовољство
када у кратком временском периоду
имамо прилику да се присетимо свих
онихкојисусвојеживотедализасло
бодуИнђијеуДругомиПрвомсветском
рату–рекаојеГак.
Након полагања венаца и отварања

изложбе, у Културном центру Инђија,
одиграна је и монодрама „Милунка“
српскеглумицеВеснеСтанковић.М. Ђ.

Владимир Гак поло жио венац на спо ме ник Милун ки Савић Прин чев ски пар поло жио венац на спо ме ник кра љу Петру
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ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ ИНЂИ ЈЕ У ВЕЛИ КОМ РАТУ

Отво ре на изло жба
„Оруж је наших побе да“
Уоквиру обележавања ослобо

ђења Инђије у Првом светском
рату, у малој сали Културног

центра,отворена јеизложбаекспона
таифотографијаподназивом„Оруж
је наших победа“ аутора Бранислава
В.Станковића.Посетиоци, токомдве
недељетрајањаизложбе,могувидети
аутентичне пушке, пиштоље, бајоне
те,мачевеидругувојнуопремукојује
српскавојска користилауборбипро
тивнепријатељауВеликомрату.Тако
ђе,изложенесуифотографијенаору
жања које је тадашња српска војска
користила,одартиљеријскогдопеша
дијског оружја. Како је истакнуто на
отварањуизложбе,посебнуатракцију
представља противавионски топ који
јепостављенухолуКултурногцентра.
РужицаЈовановић,директоркаКул

турногцентра,истаклаједајеодвели
кеважностидасесвиприсетепредака
којисудалисвојеживотеинемерљив
допринос како би данас, сви живели
у слободи. Присутнима се обратио и
шеф Кабинета председникаОпштине
ИнђијаНемањаМилојевић,истакавши
дазбогтренутнеепидемиолошкеситу
ације неће бити организоване групне
посете,алидајевеомабитнодашто
већибројсуграђанавидипоставку.
Аутор изложбе Бранислав В. Стан

ковић на детаљан начин приказује
пешадијско наоружање српске војске
коришћено у Првом светском рату.
Како каже, више од три деценије је

сакупљао, истраживао и проучавао
свакиподатак.
– Објавио сам до сада више од

хиљадутекстоваонаоружањууПрвом
светскомратуи сведокументоваона
вишеод400страна.Овонијенаоружа
ње,већдеонашеисторијенакојитре
басвидабудемопоносни–истакаоје
ауторизложбе.
Директор Туристичке организаци

је општине Инђија Милан Богојевић
истакаоједајеисторијабитансегмент
туристичкепонудесвакеопштине.
–Генерално,свакисегментистори

јеможе да буде интересантан, битно
јесамокакавјеприступтомдобу.Ми
имамотупривилегијудасмоунашем
граду угостили Бранислава В. Стан
ковића,човекакоји јенајбољипозна
валац оружја из Првог светског рата
–рекаојеБогојевић.
Изложба трајe до 15. новембра, а

исти аутор је, у суботу, 7. новембра,
одржао и промоцију своје књиге под
називом„Српскавојска–оружјенаших
победа1914–1918.“уНароднојбибли
отеци„ДрЂорђеНатошевић“уИнђији.

М. Ђ.

Изло жба у КЦ

Завр ше ни радо ви на изград њи
новог врти ћа
Завршени су сви грађевински

радовинаизградњиновогвртића
уИнђији.Крајемпрошленедеље

објекатјеприкљученнаканализацио
нуиводоводнумрежуи како јеиста
каопредседникОпштинеИнђијаВла
димирГак,преосталајенабавкамоби
лијара и канцеларијског намештаја.
Радовинауређењудвориштасе,тако
ђе,приводекрају.
– Најважније је да су радови на

вртићузавршениидаћеускоромоћи
дапочнесарадом.Нијебиловеликих
одступањаодрокова,штојенајбитни
је, иако смо имали проблема током
ванредногстањакаданијемоглодасе
ради пуним капацитетом. Планирали
смодавртићприхватидецу1.септем
бра, тедвамесецаодступањаиније
страшнособзиромнацелокупнуситу
ацију.Немогудакажемдасамнеза
довољан,собзиромнасвеоколности

– истакао је председник Општине
Инђија.
Гаксеосврнуоинапланзаследећу

годину, који се односи на бесплатан
боравак све деце у предшколским
установама.Какојерекао,збоглошије
финансијске ситуације тај план неће
моћи да спроведу током првих шест
месециследећегодине.
– Имамо да исплатимо још доста

рачуна везаних за радове на новом
вртићукаоинизпресудакојесустигле
упоследњачетиримесеца.Тепробле
мећемопревазићиинадамоседаће
намВладаСрбијеизаћиусусрет.Због
нечије неодговорности све скупо
коштанашесуграђанеидиректноути
ченареализацијуодређенихпланова
ипројеката–објасниојеГак.

М. Ђ. 
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Лак ши при ступ врти ћу
у Новом Слан ка ме ну
Лакшиприступобјекту „Пчели

ца“ Предшколске установе
„БошкоБуха“уНовомСланкаме
нубићеомогућеннаконизградње
ћуприје. Како истичу надлежни,
око објекта биће изграђена и
пешачка стаза која до сада није
постојала,аодвеликогјезначаја
јер су родитељи са децом ишли
коловозом. Вредност радова је
око 180 хиљада динара, финан
сираихОпштинаИнђија,арокза
завршетакје15.новембар.

Објекат „Пчелица“ је рекон
струисанпренеколикомесеци,а
усклопутихрадоваокреченесу
просторије, паркет је излакиран,
опремљена је кухиња по најса
временијим стандардима, заме
њена је столарија, као и елек
тричне,водоводнеиканализаци
онеинсталације.Уоквирурадова
дограђен је и простор површине
120 квадратних метара чиме су
створениусловизаупис јошјед
неваспитнегрупе. М. Ђ.

Изград ња ћупри је

Мини стар оби шао
радо ве на брзој пру зи

Томислав Момировић,
министарграђевинар
ства, саобраћаја и

инфраструктуре,обишаоје
усреду,4.новембра,радо
ве на брзој прузи уПетро
варадинуиЧортановцима.
– Од октобра следеће

године коначно ћемо моћи
да седнемо у Београду,
одемоуНовиСад,погледа
мо позоришну представу и
вратимосеназад–истакао
је министар Момировић и
додаодасуупитањунајве
ћи железнички радови
последњихдеценија, теда
ћеСрбијадобитипрвубрзу
пругу.
Момировић је присуство

ваополагањупакетагорњег
построја, који чине шине и
праговинажелезничкојста
ници у Петроварадину. У

Чортановцима, Момировић
је имао састанак са дирек
тором РЖД „Интернацио
нал“ за Србију, Мансурбе
комСултановомигенерал
ним директором Инфра
структуражелезницаСрби
је,НебојшомШурланом.

–Постојидостаизазова,
али сам уверен да наши
партнериизРЖДамогуда
их превазиђу. Захтевали
смонасастанкудасепоја
чадинамикаиуведераду
трисмене,штојеиобећа
нопредседникуВучићупре

три месеца – рекао је
министар грађевинарства,
саобраћаја и инфраструк
туре.
РЖД „Интернационал“

гради вијадукт у плавном
делу Дунава и тунел „Чор
тановци“ чије ће две цеви,
запотребебрзепругекојом
ће возови ићи брзином од
200километаранасат,има
ти укупну дужину од 2,2
километра.Изовекомпани
је наводе да је спремност
тунела 95 процената, а да
се предаја у употребу оче
кујекрајемследећегодине.
Ова компанија реконструи
шеижелезничкупругуСта
ра Пазова – Нови Сад где
се гради други колосек за
повећањебрзиневозовадо
200километаранасат.

М. Ђ.

Моми ро вић оби шао радо ве на брзој пру зи

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Уре ђу ју се пар ки ра ли шта
у Пећин ци ма

ОпштинсковећеопштинеПећин
ци је на седници одржаној 5.
новембра донело одлуку о

одређивању посебних паркиралишта
натериторијиопштинеПећинци,којом
се регулише уређење и одржавање
јавних паркиралишта у Пећинцима,
где је у последњих неколико година
све видљивија потреба за увођењем
реда у ову област, посебно у радно
време Општинске управе и јавних
институцијаиустанова,кадајепотре
базапаркингпросторомнајизражени
ја.
Како је образложила начелница

Општинске управе општине Пећинци
Драгана Крстић, одлука је донета на
основу прве општинске одлуке о јав
нимпаркиралиштимаиз2018.године.
ОдтадајепаркингпросторуПећинци

мазначајнопроширен,ановомодлу
компосебнапаркиралиштасуодређе
насамоуужемцентруПећинаца.
–Овомодлукомсуобухваћенапар

киралиштауулицамаСлободанаБаји
ћа, Јове Негушевића, Браће Видако
вић и паркинг простор поред и иза
зграде Општине Пећинци са укупно
220паркингместа.Унаредномперио
дуовапаркиралиштаћебитиуређена
иобележена,накончегаћебитиуве
дена наплата паркирања– објаснила
јеКрстићинавеладајевећгодинама
општина Пећинци једина сремска
општинаукојојсененаплаћујенакна
да за коришћење јавних паркирали
шта.
Већницисудонелииодлукудасеиз

општинскогбуџетаиздвоји1,5милио
на динара за завршетак радова на

обновизвониканаправославномхра
мууДечу.
–Заовунаменупећиначкалокална

самоуправајетокомпретходнегодине
издвојила два милиона динара, а са
додатнихмилион и по динара звоник
на храму у Дечу биће у потпуности
обновљен. Општина сваке године
издваја средства за обнову храмова
насвојојтериторији.Овегодине јеиз
општинскогбуџета заверске заједни
цеопредељено11милионадинара,од
којих је,напрепорукуепископасрем
скогВасилија,заобновуХрамаСветог
Духа у Купинову опредељено пет
милионадинара, колико јепећиначка
локална самоуправа за ову велику
обнову издвојила и прошле године –
рекаојезаменикпредседникаОпшти
неПећинциЗоранВојкић.

Добра сарад ња кључ на за јав ну без бед ност
Председник Општине Пећинци Синиша Ђокић

посетиојеууторак,3.новембра,Полицијскустаницу
ПећинцигдесугадочекалиначелникПолицијскеста
ницеСашаГазибарићи командирНенадПавловић.
Он је том приликом припадницима полиције уручио
напоклонновителевизорипакетзаштитнихмаски.
– Трудимо се да, колико год можемо, помогнемо

припадницимаполициједаефикаснијеибезбедније
обављају свој посао који је од кључног значаја за
добру безбедносну ситуацију на територији наше
општине.Маскесусамоједнаунизудонацијаопреме
коју је пећиначка локална самоуправа обезбедила
припадницима полиције, а телевизор је мали знак
захвалностизапожртвованраднаочувањујавнебез
бедностиулокалнојзаједници–поручиојетомпри
ликомпредседникЂокић.
НачелникГазибарићјенагласиодаједобрасарад

ња између Полицијске станице, пећиначке локалне
самоуправе, свих локалних институција и грађана
једанодкључнихосновазауспешанрадприпадника
полиције.



22 11. NOVEMBAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Узор ко ва ње земљи шта
за бес плат ну ана ли зу
Уатарима пећиначке

општине ових дана у
току је узорковање

земљишта, којеиове годи
не бесплатно за сва реги
стрована газдинства у
општини спроводи Удруже
њепољопривреднихпроиз
вођачаопштинеПећинциуз
подршкупећиначкелокалне
самоуправе и општинске
Агенције за развој, а у
сарадњи са Пољопривред
ном стручном службом
СремскаМитровица.
Овогодишња акција бес

платне контроле плодности
земљиштапочела је крајем
септембра и спроводи се у
свим насељима пећиначке
општине,апоречимаМари
јане Панић, председнице
општинскогУдружења,биће
урађенооко300бесплатних
анализа.
– Захваљујући пре свега

финансијској подршци
ОпштинеПећинци у прили
ци смо и ове године да
помогнемо нашим пољо
привреднимпроизвођачима
идаспроведемоакцијубес
платне анализе земљишта
за коју се пријавило више
пољопривредниканегопро
шле године. С обзиром на
то да је анализа у току,
пољопривредни произвођа
чи још увек имају времена
да се, уколико то нису учи
нили, пријаве за бесплатну
анализу земљишта– рекла
је Панић и додала да су
анализе,досадаузетихузо
рака,већпристиглеуУдру
жење, као и да пољопри
вредни произвођачи могу

лично да их преузму дола
ском у просторије Удруже
ња.
До сада су узорци узети

сањивауСибачу,Карловчи
ћу, Ашањи, Обрежу и делу
Шимановаца, а како нам је
рекаоМиланМилићизПСС
СремскаМитровица,уколи
ко им временски услови
будуишлинаруку,наредних
данабитребалодасезавр
шиузорковањенасвимпре
осталим парцелама на
територији пећиначке
општине.
– Сваке године кроз наш

саветодавнирадорганизује
мо зимска предавања на
којима пољопривредним
произвођачима уручимо
анализе земљишта које су

урађене, уз објашњење и
савете. Међутим, ове годи
не није препоручено да се
организујутаквискупови,па
ћемо саветодавство свести
на контакт телефоном или
личниконтактсапојединим
газдинствима. Пећиначко
Удружење пољопривредни
канамутомедостапомаже,
такодасвеурађенеанали
зе ми достављамо њима.
Они даље контактирају
пољопривреднике и, уколи
ко им је потребно додатно
објашњење или савет, упу
ћују их на нас. Драго ми је
давећдугинизгодинаима
моовакодобрусарадњуса
Општином Пећинци и
општинским Удружењем
пољопривредника и надам

се да ће се тако успешна
сарадња наставити – изја
виојеМилић.
Јовица Петковић, пољо

привредни произвођач из
Пећинаца,сматрадајеана
лиза земљишта неопходна
зауспешнупољопривредну
производњу, а како каже,
пољопривредницима доста
значијерјебесплатна.
– Крећемо са прошире

њемзасадалешника,атоје
производња која изискује
мало озбиљнији приступ.
Однареднегодинепрвипут
ћемо засадити лешник на
овој парцели, па сможеле
ли да видимо у каквом је
стању земља и шта треба
дарадимо–рекаојеПетко
вић.

Забра на оку пља ња до пет лица
НаседнициШтабазаванреднеситу

ације општине Пећинци, одржаној 6.
новембра, потврђена је одлука репу
бличкогКризногштабаозабрани јав
ног окупљања за више од пет лица,
како у затвореном, тако и на отворе
номпростору.Оваодлукасенеодно
синашколскуираднусредину, гдеи
даљеможедабудевишеодпетлица,
алисамоподусловомдаизмеђулица
можедасеобезбедидистанцаоддва
метра,односнопростородчетириква
дратнаметрапоједнојособи.

Собзиромнатода јеепидемиоло
шка ситуација у општини Пећинци и
даље стабилна, Штаб није пооштра
ваоосталераниједонетемере,алије
јошједномупућенапелграђанимада
постојећемерестриктнопоштујујер,с
обзиромнаситуацијууцелојземљи,у
наредномпериодуможедоћидопора
ста броја заражених и у пећиначкој
општини, посебно ако се не будемо
понашалиодговорно.
НаконседницерепубличкогКризног

штабаупетакјеобјављенодазабра

на јавногокупљањадопетлицаније
препорука, већ мера која ће бити
законскирегулисана,икојасеодноси
насваорганизованајавнаокупљања.
Предлогом закона о изменама и

допунамаЗаконаозаштитистановни
штваодзаразнихболестипредвиђено
једаинспекторможеналицуместада
изрекнемандатнуказнузбогнепошто
вањамера.Заненошењемаскипред
виђенајеновчанаказнаод5.000дина
ра за грађане и између 30.000 и
300.000динаразаправналица.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“ суфинансира Општина Пећинци
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ДАН СЕЋА ЊА НА ГРА НА ТИ РА ЊЕ ШИДА 
1991. ГОДИ НЕ

Да се никад 
не забо ра ви

Пре 29 година, услед
оружаних сукоба на
територијиСФРЈ,није

биопоштеђенниШид.Петог
новембра1991. године гра
натиран једеограда,одно
снозградатадашњегПИКа.
Од пројектила страдали
су Слободан Михаљевић,
ЂорђеМанојловићиМиро
славШерфези,док јевише
лица тешко и лакше рање
но.Иовегодинејеовајдога
ђајобележенуорганизацији
ОО СУБНОРа и локалне
самоуправе. На спомен
плочу положени су венции
евоциранасусећања.Уиме
делегације Општине Шид
венац је положио Небојша
Илић,помоћникпредседни
ка.
– Наша локална самоу

прававећ29година,заједно
са СУБНОРом, обележа
ваовај тужнидан када смо

изгубили недужне жртве,
цивиле, који су са радног
местаотишлибезповратка.
Желимопослатиједнупору
кусвимгенерацијамакојесу
дошле после тог периода и
непамте,каомистарији,да
никада не забораве на ову
ситуацију,аинасличне,на
нашеживеране,данезабо
равештаседешавалоупро
шлости–изјавиојеИлић.
О овом догађају говорио

јеиНебојшаСуботићкојије
тадарадиоуЗемљораднич
којзадрузи.
–Данассмосеприсетили

трагичногдогађајаодпре29
година,кадасусмртностра
дале наше колеге. Култура
сећањанамнамећеобавезу
да их никад не заборавимо
идапоставимопитањекосу
билиизвршиоциовогдела–
рекаојеСуботић.

Д. Попов

Небој ша Илић и Јови ца Сте па нић

ИРИГ: ЖЕТВА И СЕТВА

Сетва пше ни це још 
тра је, опти мал ни 
роко ви про шли

Уиришкојопштинијепланиранодасепшеницом
засеје око 1.500 хекта

ра, а до сада је овај важан
пољопривредни посао оба
вљен на преко 75 процената
планиранихповршина.
– У току је наставак сетве,

алиседосадапоказалодаје
увек боље сејати у оптимал
нимагротехничкимроковима.
Сада смо у првој половини
новембра и касној сетви не
погодује рана хладна зима и
мразеви. Површине засејане
пшеницомсу,засада,прибли
жне оним од прошле године,
са тенденцијом пораста јер
су смањене површине под
озимим јечмом. До умањења
површинаподозимим јечмом
је дошло због његових сма
њенихприносауовој години,
каоимањеоткупнецене,паје
биомањеекономскиисплатив
од пшенице – каже за наше
новине Федор Пушић, који је
у Општинској управи Ирига
задужен за пољопривреду и
руралниразвој.
Када је реч о обављеној

жетви, у иришкој општини
кукуруз је заузимао највеће
површине.Приносиовекулту
ресубилидобри,итамо где
су произвођачи применили
све агротехничке мере, про
сечанприносјебиоокодесет
тона.Јесењекишеуспоравају

скидање усева кукуруза, што
успорава и сетву пшенице.
Многи иришки пољопривред
ницисусеодлучилинапове
ћање површином под кукуру
зомјерсеповећаваизвозове
културе.
Kукурузјеовегодинетраже

наробајерјестопиранњегов
извоз из Румуније. Наиме,
Румунија је велики извозник
кукуруза,алијесадастопира
лаизвоззбогмањегприноса,
каоипандемијековида19.
– Морам истаћи да наши

пољопривредници слушају
саветестручњакатакодапри
мењују све савремене агро
техничке мере, али је избор
квалитетнихсеменаиђубрива
одпресудногзначаја–истиче
Пушић.
Уиришкојопштинисупове

ћанеиповршинеподуљаном
репицом.Разлог повећања је
лепа јесен која је омогућила
квалитетну припрему земљи
шта, јеруљанарепицатражи
изузетно квалитетну предсе
твенуприпремуземљишта.
Иришкаопштинајепознати

воћарсковиноградарски крај,
аувиноградима
се берба приводи крају и

приноси су добри. Kвалитет
грожђа је различит и зависи
одвременабрања.
– Ове године се касни са

роковима зрења. Они који
нису поштовали календарски
времебербесубољепрошли
одонихкојисутопоштовали.
Већисадржајшећераимаоно
грожђе које је касније бра
но и винари који су преради
ли такво грожђе имаће боље
вино–истичеФедорПушић.

С. Џаку ла

Федор Пушић
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Семи нар у ОШ „Херој Јан ко Чме лик“
У ОШ „Херој Јанко Чмелик“ у четвртак, 5.

новембра, одржан је семинар за учитеље на
тему„Стандардиунастависловачкогјезикана
тринивоа–основном,средњеминапредном“,
аодносесенајезик,књижевностијезичкукул
туру.Семинарсеналазинаспискуобавезнихи
установљениходстранеМинистарствапросве
те.Заводзавредновањеквалитетаваспитања
иобразовањаорганизоваојеедукацијузаучи
теље у првом циклусу образовања, дакле од
првогдо четвртог разредаосновнихшкола за
матерњијезиксвихмањинаусарадњисанаци
оналнимсаветимауСрбији.
– Први корак је био формирање тимова

накончегајеуследилаизрадастандардаипри
ручника–објаснилајеСветланаЗолњан,коор
динаторкаОдборазаобразовањеНационалног
савета словачке националне мањине. Ових
месецимногојесеминаразаучитељеивећина
њих се реализује онлајн или комбиновано са
акцентом на дигитализацију. На крају овог
семинара присутне учитељице су добиле и
домаћизадатак,даобрадетритеменаоснову
нових информација, а којеморају да пошаљу
предавачимауелектронскомоблику.

З. К.

Вршњач ко наси ље у шко ла ма
Како се утицај интерне

таидруштвенихмрежа
шири међу млађом

популацијом, упоредо се
повећавају и нежељени
ефекти. Вршњачко насиље
је у порасту, сваким даном
поприма нове облике и
тешко га је искоренити.
Јавља се у све млађем
узрасту, карактеришу га
вређања, туче, психичка
малтретирањаипонижава
ња путемдруштвенихмре
жа.
Ученицисредњихшколау

СтаројПазовисуинформи
саниовршњачкомнасиљу.
Док једни кажудабисеза
помоћ обратили педагогу
или психологу школе, јер
миследародитељитумогу
мало да утичу и помогну,
други на прво место ста
вљају родитеље, а неки
сматрајудајепомоћнајбо
ље потражити од полиције
и установе социјалне
заштите.
Сајбер насиље је нови и

најзаступљенији облик
вршњачког насиља. Пред
ставља велики друштвени
изазовитешкогајеискоре
нити због свеприсутности
друштвенихмрежа.
– Насиље на интернету

најчешће се дешава од
страневршњака,аможеда
будеиоддругихособакоје

су углавном некада претр
пеленеконасиље,далиод
странесвојихвршњакаили
код куће –  каже Биљана
Кораћ,педагог.
Традиционалне методе

попут укора и смањења
оцене из владања нису
довољне, већ је потребан
свеобухватан приступ
решавањуовогпроблема.У
Основној школи „Бошко
Палковљевић Пинки“ уве
денесудодатнеефективне
мере.

– По састајању тима, у
складу са важећим пропи
сима тим доноси одлуку,
односно процењује који је
виднасиљаупитању,врста
насиља и степен. Након
тогасеодређујудисциплин
скемереидруштвенокори
снирад.Тојенештоновије
штосепојавилоусистемуи
показало се као веома
корисно. Ученици средњих
школа се такође едукују
какобимлађимученицима
пренели своја лична иску

стваизнањеипоказалосе
да то вршњачко презенто
вањеоветемеимавеликог
ефекта – рекла је Ивана
Стризовић,психолог.
Урадионицесуукључени

иродитељикакобисеизвр
шила исправка нежељеног
понашања,алииостварила
већапородичнаповезаност.
Толеранција, емпатија и
поштовање су вредности
којетребазаједничкиизгра
ђивати.

Зден ка Кожик
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Онлајн купо ви на
у доба коро на ви ру са
Интернет у доба коронавируса јед

најеодолакшицакадајеупитању
куповинаразнихствари.Коликоје

сигурнакуповинапрекоинтернета?Пла
шитеседавамновацнећебитивраћен
приликом онлајн куповине? Стигла вам
је нека друга ствар уместо поручене?
Коронавирус је показатељ да је онлајн
куповина, у односу на претходне годи
не, учесталија. Новопазовчани сматрају
да је сада оваква куповина сигурнија и
немајулошаискуства.
Новинатокомепидемијекоронавируса

јесте то да су готово све радње поспе
шилепродајууправопутеминтернета,а
некесучакинаправилесвојсајтпутем
когсеможепоручиватироба.
–Што се тиче само куповине, број и

фреквенцијаљудисеупродавницисма
њила, јер су људи или забринути или
уплашени и самим тим семање крећу,
алитојеопетотворилоновавратакупо
вини преко интернета. Куповина преко
друштвенихмрежа сада се повећала у
односунапретходнегодинекадасупро
давци на овај начин више само рекла
миралисвојуробу–кажеЈеленаЧоба
новић,власникбутикауСтаројПазови.
ПремаречимаДушанаУзелца,финан

сијскогсаветника,кадајеонлајнпродаја
у питању, 2020. година револуционар
на јепосвимпараметрима–ипоброју
наруџбинаипообимупродаје.
–Нашимзаконом јечакибезбедније

куповатионлајн,јеркадакупујетепутем
интернета, имате временски период од
14 дана да се предомислите и да вра
тите предмет куповине, што је немогу
ћеудиректнојкуповини.Свеоноштосе

тиченеиспорученеинеадекватнеробе,
вишка,мањкауплате,морадабудејасно
дефинисаноисамотакоможедапосто
ји онлајн продавница – рекао је Душан
Узелац.
Интернетсампосебиимаидобрихи

лоших страна, али чињеница је да нам
јеон једнаоднајкориснијихплатформи
којомсеслужимоудобапандемије.

Зден ка Кожик

Отво ре на изло жба 
„Коре ни 6“
„Корени6“називјеизложберадо

вамалогформатауметникаСлова
ка који живе у Србији. Изложба је
отворена у уторак, 3. новембра, у
Галерији „Мира Бртка“ Центра за
културууСтаројПазови.Идејнитво
рац је Јан Агарски, академски сли
кар из Старе Пазове, и пре шест
годинајебилазамишљенакаоизло
жба нацрта и скица, али временом
сууметниципочелидаизлажусвоје
завршенерадове.
УГалерији „МираБртка“сепред

ставља 24 аутора и заступљене су
свеврстетехника,одцртежапреко

акварела, уља на платну до диги
талноготиска.Премаоцениликовне
комисије,овегодиненаграђенјерад
Растислава Шкулца из Бегеча под
називом„Малиогледиизмарљиво
сти“.
По четврти пут заредом изложба

је у пазовачкој галерији, алипошто
јепутујућегкарактера,крајемновем
брапрелазиуМузејСремауСрем
скуМитровицу.
–Изложбапредстављаспецифич

нифеномен војвођанске уметничке
сцене,ањеннасловимадвоструко
значење – замишљена је као пре

зентација актуел
них остварења и
домета у уметно
стисловачкенаци
оналне заједнице,
те као настојање
да се словачки
уметницијошвише
укоренеуактуелне
токове савремене
уметностиуВојво
дини и Србији –
написао је у ката
логу ликовни кри
тичарСаваСтепа
нов. З. К.

ПАЗОВЧАНКА ЈОВА НА БЕЉИЋ
Ново име на 
сликарској сцени

ЈованаБељићјеталентованасликаркаизСтаре
Пазове,којајетрудомирадомуспеладапостане
једнаодтраженијихсликараусвојојсредини.Сту
дирала је индустријски дизајн, а по професији је
дипломирани специјалиста дизајнер. Сликарство,
односно посао којим се сада бави настао је из
хобија.
Такмичење „Ново име“ које подржава младе

талентеизсвихобласти,одржавасесвакогмесе
ца на нивоу читаве земље. Јована је убедљиво
однелапобедусанајвишегласоваитакоосвојила
вредненаградекојесујојјошвишедалеподстрек
занапредовање.
Уметница је доказ да када је неко упоран, уз

редованрадможедаостварисвојесновеипобољ
шаквалитеттехникесликања.
Најзахтевнијирадкојијенасликалабилаје„Сео

баСрба“ПајеЈовановићадимензија220x140цм,
атајпроцесјетрајаопунадвамесеца.НаЈовани
науметничкаделачекасеипонеколикомесеци.

Д. Г.

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“ суфинансира Општина Стара Пазова
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КРИ СТИ НА ЖИВА НО ВИЋ, ДОБИТ НИ ЦА ЗАХВАЛ НИ ЦЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Спорт мора бити
досту пан свој деци

Данас деца у малим сре ди на ма нема ју мно го избо ра, јер све што се спор та тиче, 
деша ва се у већим гра до ви ма. Новац је поква рио све, клу бо ви у малим мести ма се 
гасе, јер нема про фи та. Ја сам Рекре а тив ном шко ли цом спор та желе ла да при бли жим 
спорт и физич ку актив ност деци у Чере ви ћу.  Свр ха мог рада јесте да спорт и физич
ка актив ност сви ма буду доступ ни, исти че Кри сти на

Дипломиранипрофесор
физичког васпитања
Кристина Живановић

из Черевића је овогоди
шњадобитницаЗахвалнице
општине Беочин за несе
бичан допринос омладини
у области развоја спорта.
Како каже, спорт је обеле
жио цео њен живот. Прва
љубавјојјебиофудбал,али
сестицајемоколностиопре
делила за џудо. Кристина
јенековремекрозпројекат
„Џудо у школе” тренирала
децу у школи у Сусеку. О
својимспортскимпочецима,
кадајеоснованаСекцијаза
џудоуЧеревићу1995.годи
не,сећајућискромнесалеу
којојсетренираласасвојим
дугарима, говори са пуно
топлине.Кристинасадавећ
шест година води Рекреа
тивну школицу спорта за
децуоддвеиподо12годи
насакојомрадинаразвија
њумоторике,координације,
окретности. У својој такми
чарскојкаријеријеосвојила
много медаља и истиче да
јојјеспортмногопомогаода
сештобољеразвијаусва
комсмислу.
– Сећам се да смо те

1995. године тренирали у
једној учионици у старој
школи на поцепаним стру
њачама,  имали смо једну
малу пећкицу на дрва. Све
је то било много скромно,
али смо били најсрећнији
на свету. Наизглед нисмо
имали ништа, а у ствари
смо имали све: другарство,
љубав, подршку родитеља
итренера.Тоуспортумно
го значи. За кратко време
смо се као млађи пионири
нашли на првом такмиче
њу у Зрењанину и ту сам
освојила првумедаљу,што
миједаловетарулеђа.Из
Черевића сам своју кари
јеру наставила у Џудо клу
бу „Цемент”. Освојила сам

много државних и међуна
родних медаља. Последња
освојена медаља ми је и
најдража.Речјеобронзаној
медаљи, коју сам освојила
2009. године на Државном
екипном првенству. После
тога сам завршила такми
чарскукаријеру.Каоиусва
кој каријери, постоје ружни
тренуци. Највише жалим
што нисам освојила меда
љунаДржавномпрвенству
тадашње Србије и Црне
Горе. Нисам баш послуша
ла тренера, мислила сам
да знам боље. Освојила
сам пето место и било ми
јекриво.Једаноднајбољих
тренутака у каријери ми је
био када сам са 15 година
посталадржавнапрвакиња,
сећасеКристина.
Она додаје да за џудо

важи мишљење да је то
углавномгрубмушкиспорт,
али да су у том погледу
женедалекогрубље.
–Женски џудо је грубљи

од мушког, јер жене увек
имајувишеразвијенију так
мичарску страну. Такмиче
сесавишесрца,емотивни
је су. Момци то много сми
реније раде, хладније гла
ве.Умојевреме,џудоније
био толико популаран. У
последњевреме је примет
на експанзија.Што се тиче
успеха, ја сам увек била у
златној средини, увек сам
освајаланекемедаље.Али,
имена као што су Лидија
Грујовић,ТамараШешевић,
Тијана Мандић, Влада Гру
јовић,тосубилитакмичари
запример,истичеКристина.
Она додаје да ју је увек

интересовало како је бити
тренер,ида језналадаће
њена професија бити уско
везаназаспорт.Како каже,
узор јој је и данданасњен
први тренер Морина Шеф
ки.
– Он је основао Секцију

Наконзавршеногфакул
тета, Кристина је уписала
и Војну академију. Поха
ђалајеШколузаофицире
урезерви.Како каже,ред
рад и дисциплина, коју је
тамозатекла,нисујојбили
нималострани,собзиром
натодатестварииспорт
захтева.
– На овај корак сам се

одлучила, јер сам мисли
ла да ћу лакше добити
посао.Наиме,наконзавр
шеног факултета, нисам
могла да нађем посао у
струци.Радила сам у јед
ном хотелу за шанком са
факултетском дипломом.
Тога се не стидим, сваки
посао је поштен, ако га
добро радиш. Изашао је

конкурсВојнеакадемије,и
виделасамсвојуприлику.
Физичка спремност и све
осталошто јебилозахте
вано, није ми било стра
но. Стицајем околности,
нисам добила посао, али
је то једно велико иску
ствозамене.Добиласам
звање резервног официр.
Обука није била тешка,
строгојесте,штоједобро,
јер се људи мало науче
некогредаРаносеустаје,
онда следи постројавање
и доручак, након тога иду
предавања. Нема неке
велике разлике од других
факултета, само што је с
пушком и пуном ратном
опремом, каже кроз смех
Кристина.

Ред, рад и дисци пли на
Кри сти на Живановић



2711. NOVEMBAR 2020.              M NOVINE

џудауЧеревићуисвојпосао
је радио с великом љуба
вљу. То се видело и осети
ло. Шефкија нам је уткао
сва своја знања о џуду. Ту
суиВладиславТрајановски
иАндријаМумовић, који су
имали велики значај мојој
спортској каријери. 2014.
године, када сам завршила
факултет, решила сам да
почнем да радим са децом
оддвеиподоседамгодина
кроз пројекат Рекреативна
настава. Најпре смо ради
ли у биоскопској сали, и ту
ми јеМесна заједница иза
шлаусусрет.Садарадимоу
школи.Биласамодлучнада
успем.Триипомесецасам
радиласаједнимдететом.И
полако се почелоразвијати
исадаимамоко46чланова
различитог узраста што је
замало селофантастично,
каженашасаговорница.
Кристинаистичедајевео

маважнодаседецаувре
ме модерних технологија и
брзе хране, која им је увек
на дохват руке, баве спор
том или неком физичком
активношћу.Међутим, каже
данетребаинсистиратина
томе,акодетеутомтренут
кунежели.
–Дешаваседародитељи

из најбољих намера дете
доведукодменеилиупишу
нанекиспорт,аоно јепот
пуно незаинтересовано. Не
требаинсистирати,унеком
тренутку ће оно одлучити
шта жели. Овако се добија
контраефекат. Не доказу
јесекроздецу,свејевише
таквих родитеља, али то
је сасвим погрешна ствар.

Иначе, са родитељима и
децомимамзаистаодличан
однос.Данасдецаумалим
срединама немају много
избора,јерсвештосеспор
татиче,дешавасеувећим
градовима.Али,неживимо
сви у Београду или Новом
Саду.Ето,Черевићједожи
вео трагедију, као и мно
гамаламеста, и угашен је
фудбалскиклуб.Некикажу
вишасила,којунеразумем.
Новацјепоквариосве,клу
бови у малим местима се
гасе, јер нема профита. Ја
сам  Рекреативном школи
цомспортажелеладапри
ближим спорт и физичку
активностдециуЧеревићу.
Цена чланарине је сасвим
симболична. Нека деца и
неплаћају,јанатоменине
инсистирам,јерсесећамда
ни ја нисам плаћала чла
нарину када сам тренира
ла џудо у Черевићу. Сврха
мог рада јесте да спорт и
физичка активност свима
будудоступни, истичеКри
стина.
О захвалници Општине

Беочин за допринос омла
дини у области спорта која
јој је додељена недавно,
каже да јој је драгошто су
њенрадитрудпрепознати.
– Када су ме позвали и

реклида самдобитница те
захвалнице, била сам при
јатно изненађена и овом
приликом се захваљујем
свимакојисумојрадпрепо
знали. Наравно, ова награ
да ми је подстрек да  што
више и боље радим, завр
шаваКристина.

З. Попо вић

Кри сти на са Мори ном Шеф ки, Андри јом Мумо ви ћем
и Вла ди сла вом Тра ја нов ским

Са децом из Шко ли це спор та На тре нин гу са децом из Сусе ка

Медијски пројекат „Живот у  Беочину – Између Дунава и Фрушке горе“.  Пројекат је суфинансиран средствима буџета Општине Беочин. Ставови 
изражени у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став општине Беочин.
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ПОРО ДИ ЦА НИКО ЛИЋ, ОД БЕЧА ДО МАЧВАН СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Живот је ипак бољи
у сво јој земљи

Овде се осе ћа мо сло бод но, живи мо пуним плу ћи ма. Ако при ча мо о еко ном ском 
момен ту, све је то вео ма слич но. Јесте да тамо на гоми ли има више нов ца, али и то 
се брзо потро ши. Овде се, по мом мишље њу, мно го ква ли тет ни је живи, иако можда 
то мно ги ма сулу до зву чи, каже Мари на Нико лић

Незадовољствоекономскимпри
ликама,политичкомситуацијом
и препреке при запослењу,

само су неки од разлога због којих
људинапуштајуСрбију.Свакако,све
већиодлазакљудиуиностранствоу
потразизабољимживотомнијенека
новост. Према прошлогодишњим
подацима Европског статистичког
завода,Србијумесечнонапустичети
рихиљадељуди.Дапостојиидруга
страна медаље и да живот у ино
странству није само мед и млеко,
доказсуМитровчаниМаринаиНенад
Николић, који су живели око десет
година у Бечу, а пре две године су
решилидасесасвоједвећеркевра
текући,тојестуМачванскуМитрови
цу.МаринаНиколићзаМновинекаже
да почетак живота у иностранству
нијебиолакиимаојесвојеизазове.
– Никада нисам планирала да

живим у иностранству, нити сам о
томеразмишљала.Кадасамупозна
ла свог супруга, он је тада већ две,
тригодинеживеоуАустрији.УБечме
јеодвелаљубав.Кадасамзавршила
студије на Факултету за спорт и
физичко васпитање у Новом Саду,
малтене сам одмах била на путу за
Беч, јер смоодлучилида заједнички
живот започнемо тамо где смо сма
трали да је боље. Почетак није био
лак,алиутомтренуткунисамразми
шљалаотоме.Ситуацијусамприхва
тила такву каква јесте и борила сам
се.Нисамзналадаговоримнемачки
и то је била велика препрека. Али,
заистасамсетрудиладагаштопре
савладам, започиње разговор Мари
на.
Након што је родила двоје деце,

Марина је одлучила да у Бечу нађе
посао и тако је нашла своје прво
запослење у једном козметичком
салону.
–Тадасамнемачкисолидносавла

дала и решила сам да се запослим
било где. Након што сам завршила
курс за козметичара, нашла сам
посаоу једномпрестижномсалонуу
Бечу. Тамо ми је било баш лепо и
носим лепе успомене. Долазили су
углавном Аустријанци, који су били
задивљени што сам се усудила да
дођем да живим у земљу у којој не
знамнијезикинемамникогаблиског,

осиммужа.Недељносамутомсало
нурадила30сатидневноизарађива
лаоко1100евра.Али,кадасеузмеу
обзирживотнистандардицене,ито
штосмоплаћалистанарину,далекоје
тоодсавршенеплате.Акобихтосад
требалодапреведемудинаре,то је
око 40 хиљада динара у Србији. То
нијесвотаодкојеможешодличнода
живиш,кажеМарина.
Она додаје да интегрисање у дру

штвонијебилобашлакоидасуситу
ације у којима се странац у другој
држави осети као грађанин другог
реда,ипакнеминовност.
– Кад сам кренула сама да се,

народскиреченопробијамкрозживот
у Бечу,  наравно да сам наишла на
101блокаду,јерчимстранацпрогово
ри немачки језик, чује се нагласак и
видиседанисмоизАустрије.Често
миседешавалодасетадапромени
конотацијацелогразговора.Нијеувек
тобиослучај,алиседешавалопри
ликом решавања неких администра
тивних послова, у краткој комуника
цији са службеницима.Имала сам и
ситуацијуса једнимслужбеникомког
нисамразумела, јер јебиоупитању
стручни језик, када ми је рекао да
одем и да се вратим када научим

немачки.Томијебилопоражавајуће
изаплакаласамсе,алијатаданисам
зналадаонтонијесмеодаурадипо
закону.Међутим,наилазиласамина
људе који разумеју ситуацију у којој
сеналазестранциихоћедапомогну.
Упринципу,радисеоставучовека,то
јест,појединца,истичеМарина.
Наконпослаукозметичкомсалону,

Марина се запослила у једној бечкој
школи и то у струци. Радила је као
наставникфизичкогваспитања.
–Тусамрадилатригодинеибило

ми је заиста лепо. И просветари су
тамо незадовољни, плата је слична
каоикоднас.Алијезаменетобило
одлично искуство. Беч је предиван,
град велике културе и традиције.На
свакомћошкуможетесрестинекогко
говорисрпскиилинекиодјезикабив
ше Југославије. Дружила сам се са
Аустријанцима,итојеједнопријатно
искуство. Али, нема неког дубљег
пријатељства, већ оно увек дође до
одређене границе и ту се завршава,
кажеМарина.
Према њеним речима, она и њен

мужсуодлучилидасевратеуСрбију
кадасудецапорасла,сматрајућида
битумоглибољедаживе.
–Иакојемојмужимаосвојпосаоу

Поро ди ца Нико лић
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Бечу, тржиште рада је у једном тре
нутку постало сурово. Дошли су
Мађари, Румуни, азиланти, који су
радилизамногомањиновац.Никако
нисмо могли да направимо корак
напред, да напредујемо, купимо
некретнину,дасеобезбедимо.Сдру
гестране,животувелеградукаошто
јеБеч,имаисвојемане.Немамного
местагдедецамогуслободнодаиза
ђуидасеиграју,увекјенекоододра
слихмораодабудесњима.Компли
кованјебиоињиховодлазакушколу,
јер јеувекмораонекодаихводи.С
другестране,доксамрадилатамоу
школи,билојемногодецеизсрпских
бракова, која су некако су изгубила
својидентитетитоми јебилопора
жавајуће. Ни српски ни немачки не
говоредобро,утоталнојсумаглиито
језаменебилострашно.Иондасам
схватиладабитомогаобитислучаји
са мојом децом. Временом нам је
станпостаомали,авећијезахтевао
много више новца. С обзиром на то
да у Мачванској Митровици имамо
кућу,децамогусамосталниједаживе,
решилисмодасевратимо.Теккада
смосевратили,схватиласамколико
самјаустваримогладапостигнемда
самовдебилаи коликоми јемогло
битилакше.Овдесеосећамослобод
но,живимопунимплућима.Акопри
чамооекономскоммоменту,свејето
веомаслично.Јестедатамонагоми
лиимавишеновца,алиитосебрзо
потроши.Овдесе,помоммишљењу,
многоквалитетнијеживи,иакоможда
то многима сулудо звучи. Деца су
слободнија,самаидуушколу,друже
се.Мислимдасадасвеимасмислау
односу наживот  уБачу.Аустрија је
уређенијаи свебољефункционише,
али,штосеменетиче,овдејемного
боље,завршаваМарина.

З. Попо вић
Мари на са коле ги ни ца ма из беч ког козме тич ког сало на

Мари на са при ја те љи цом у Бечу
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ЗАСАВИЦА

Од чардака апартмани

Улагањау сеоски туризаму вре
ме епидемије коронавируса су
сепоказалакаодобраинвести

ција. Трагом те информације, били
смо у селу Засавица у домаћинству
породицеЧикић.Онисунампоказали
како чардак може постати апартман.
Ово је био период да се туристима
понуди више садржаја и прошире
услуге.Такојеодидеједошлодореа
лизације.
–НатуидејудошаојемојсинСло

боданимогурећидасмосесвипри
јатно изненадили како је то до краја
свезавршено.Тојебиокласичанста
ричардакукомсуурађенисвимолер
скофарбарскирадови.Тако јенастао
простор намењен туристима, објасни
ла нам је Нада Чикић, домаћица ове
куће.
Решилисудастариобјекатприлаго

де, преграде и дограде и од њега
направесмештајзагосте.Уњемуима
све што је потребно да би се човек
одморио, међутим, располаже и са
интернетомителевизором.Кадсевећ
неможеуиностранство,овојеидеал
на приликада се упознамо са селом,
одаклемногивукукорене.Поредодмо
ра, уз звуке природе, самостално
можете покушати правити омиљену
хрануилипићеупечењариилилетњи
ковцу,натрадиционаланначин.
– Сад је актуелна туршија рецимо,

гостимогудаправесамисебизимницу
овде, ми им то омогућимо. Никад не
питамгосташтажелидаједе,напри
мер, већ ја сама спремам оно што
спремам и својој породици. Кувам на
„смедеревцу“, а користим само наше

намирнице. Могу да виде чак и како
муземо краве, па и сами да науче.
Нашесухомеснатепроизводеправимо
одсвињскогмеса,одживотињакојесе
товеидогодинудана,кажеНада.
Домаћини ће вас најпре послужити

погачомикафом,анаконтогаидесеу
обилазак домаћинства како би се
бољеупозналисаонимштојегостима
науслузитокомборавка.Свакоможе
даседружисаживотињама,аутохто
ним врстама, да дегустира домаћа
вина,аидасеприсетиукусаимириса
завичаја. Сећања ће вас вратити у
детињство,асасвимјесигурнодаћете
сеуградскувревувратитирастереће
ни.
–Тешконамјејединосадазбогепи

демије коронавируса. Незгодно је јер
смо испланиралифинансијску годину,
тако да све ове трошкове покријемо,
односноулагања,апосетилацајемно

го мање. Искрено се надамо да ће
нареднагодинатопоправити,паћемо
све надокнадити. Иде и зима, можда
зимовањеграђанизаменеодласкому
село. Наша врата су им отворена,
оптимистичнаједомаћица.
Ионисамиборесесавирусомкаои

остали, поседују дезобаријере, сред
ствазадезинфекцијурукуиповршина,
акажудаимјеу23часаједневечери
закуцала на врата и комунална поли
ција,којајебиланадужности,односно
вршилисуконтролупоштовањанало
жених мера у спречавању ширења
заразе. У њиховој сали за прославе
има десет прописно удаљених столо
ва,алисупрославетренутнозабрање
не. Како ће угоститељи и власници
оваквихобјекатапрегуратиепидемију,
јошувекне знајунисами,алинадају
селепшимданима.

Алек сан дра Плав шић

Нада Чикић
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КИМ СРЕТЕНОВИЋ, МИТРОВАЧКИ ВАНСЕРИЈСКИ МУЗИЧКИ ТАЛЕНАТ

Име јој је „Благо“,
а исто толико и вреди

Ким Сретковић, пијанисткиња,
има девет година и ученица је
Музичке школе „Петар Кранче

вић“ у Сремској Митровици. Према
речима ментора, реч је о једном од
вансеријских музичких талената.
Добитница је бројних првих награда
надомаћимистранимтакмичењима.
Свира клавир, тренира атлетику и
певаухору.Музикомсебавиодсвоје
пете године.Њенамајка ју јенајпре
довелакодменторкеијединоштоје
оводетежелело,јестедасвиракла
вир. Последња освојена награда
јесте друга награда на такмичењу у
Паризу, које је ове године одржано
онлајн,збогепидемиолошкеситуаци
је,алитонијеспречилоовудевојчи
цу да оствари своје намере и пред
стависвојградунајбољемсветлу.
–Париско такмичење је било изу

зетнолепо.Вежбалисмо,аондасе
терминпромениозбогкороне.Нажа
лост,нисмоуспелиотићитамо,асве
је одржано онлајн. Ми смо снимили
оношто јасвирамипослали.Много
бихвишеволеладасмопутовали,да
сам могла да видим Ајфелову кулу,
кажеКимСретковић.
Њенаменторкаданаскажеданије

могла да поверује какав таленат се
кријеуовомдетету,којебезпробле

масвираисредњошколскипрограм.
–Јасамзбогњенихгодинанајпре

предложила да то детенце крене у
музичкозабавиште,гдећесеиграти
и певати, а потом ћемо је усмерити
тамо гдепокаженајвишеталента.С
обзиромнатодајеВијетнамка,утом
моментујошувекнијетечноговорила
нашјезикинекакосмоуспелидасе
споразумемо.Сећамсењенихречи:

„Не,не, јабашхоћуклавир.“Сложи
ласамсе,сациљемдавидимокако
ће то тећи, а на изненађење свих,
управо је то била најбоља одлука.
Дете је изузетан потенцијал, нагла
шавањенаменторкаДушанкаГаври
ловић.
Кимнијепосебнасамозатоштоје

талентована, већ има и необично
имекојејојједаламајка.
–Честометопитају,апосебнодру

гариушколи,заштосезовемКим.То
сумидалиродитељи,имејенеобич
но,јерјемојамамаизВијетнама.То
када се преведе значи „благо“, поја
сниланамјеКим.
Да ово дете јесте право благо,

потврђује чињеница да је све њене
успехе немогуће набројати, али они
најзначајнијисууглавномсапрести
жнихтакмичења.
– Међународно такмичење „Даво

рин Јенко“, Републичко такмичење
ученикамузичкихибалетскихшкола
Србије, као и такмичење младих
пијанистауШапцу,свесутолауреа
ти које је она освајала у претходне
две године, закључила је Гаврило
вић.
Ким је присутнана свакој градској

манифестацијии једна јеодомиље
нихусвомеграду. А. Плав шић

Ким Срет ко вић

Душан ка Гаври ло вић
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ПрипаднициОдељењазаванред
не ситуације у Сремској Митро
вици, које је задужено за читав

регионСрема,токомовегодинеимали
су845интервенција,аодтога484на
отвореномпростору.Тојенештомање
у односу на прошлу годину када је
било 1.254 интервенције од којих 796
наотвореном,док је једнолицестра
дало.Премањиховомискуству,пожа
ре на њивама, посебно током јесени,
изазивајунајчешћестаријиљудижеле
ћи да на јефтинији начин припреме
земљиштезасетвупшенице.
Плоднесремскењивесваке године

дајудобарпринос,адабитакоостало
потребно је водити рачуна о земљи
шту.Жетвенеостаткенетребаспаљи
вати него их заорати и тако дати
земљишту органске материје које су
мупотребне.Овечињеницесусвесни
многипољопривредници,међукојима
је и Јова Матић, пољопривредник из
Вогња, који није поборник паљења
стрњишта.
– Нисам никада палио стрњику.

Обично тањирам њиве после бербе
кукуруза на којима ћу сејати хлебно
жито.Неразумемонекојинезаорава
ју жетвене остатке јер је то изузетно
важно. То знамо сви, а обавезно нас
на то подсећају и пољопривредни
стручњаци–кажеМатић.
Несавеснипаори,аимаихидаље,

палежетвенеостаткеитакооштећују
комплетанекосистем,анекадапожа
ризавршеисатрагичнимпоследица
ма.
– Често имамо и људских жртава.

Овегодинеихнијебило,апрошле је
једнолицеизгубиложивот.Упитањује
човеккојинијепалиострњишта,већје
покушаваодапожаругаси.Поправи
лу, паљење стрњишта раде старији
људи, а на овом нашем подручју,

посебно у послеподневним сатима
долазидочестихпроменауструјању
ветра.Кадасезапаливеликаколичи
на сламе или кукурузовине, а ветар
промени правац, тешко је отићи из
облака дима и младим људима, а
камолионимстаријимкојимогудасе
угушеилидаихухватипламен–каже
Стеван Пејић, начелник Одељења за
ванреднеситуацијеСремскеМитрови
це.
Ова година је веома специфична

штосепожаратиче.Њиховбројзави
сиодраспоредападавина,аовегоди
не их је било, што је смањило број
паљења,акаоразлогзанештобољу
ситуацију,уОдељењунаводеиситуа
цију са коронавирусом. Протеклих
година највише пожара је било у
општиниПећинци,апожарисунајче
шћиупролећеијесен.
Највећи проблем је кукурузовина,

коју паори да би јефтиније прошли,

пале, па земљиште уситне тањира
чом, уместо да ураде дубоко орање,
које је далеко скупље, али је препо
ручљивојерсетакозаоравајужетвени
остацикојиутичунастварањехумуса
који је и носилац плодности земљи
шта.Оштетности паљења стрњишта
токомгодинеимабројнихедукацијаод
странепољопривреднихстручнихслу
жби,аиОдељењезаванреднеситуа
циједостарадинаедукацији какоби
себројпожаранаотвореномсвеона
минимум. Подсетимо, Законом о
заштити од пожара је забрањено
паљење жетвених остатака, а у Пра
вилникуорегистрацијипољопривред
нихгаздинставапостојиодредбадаће
регистровано газдинство, на чијој
њиви је паљена стрњика три године,
прећиупасиванстатус.Казнезаправ
налицасуод300хиљададомилион
динара, а за физичка десет хиљада
динара.

Јова Матић Стеван Пејић

Опасна навика 

ВАТРО ГА СЦИ И СТР НИ ШТА

Током ове годи не ватрогасци су има ли 845 интер вен ци ја, а од тога 484 на отво ре
ном про сто ру. То је нешто мање у одно су на про шлу годи ну када је било 1.254 интер
вен ци је од којих 796 на отво ре ном, док је јед но лице стра да ло. Пре ма њихо вом иску
ству, пожа ре на њива ма, посеб но током јесе ни, иза зи ва ју нај че шће ста ри ји људи 
желе ћи да на јеф ти ни ји начин при пре ме земљи ште за сетву пше ни це
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– Стиропор је материјал
који је веома погодан за рад
уколико сте довољно креа
тивнидагаискористите.Све
је почело као хоби – каже
Јасмина Ђурић из Доњих
Петровацаидодаједајепре
неколикогодинапочеладасе
бавиизрадомцртанихликова
итобашнастиропору.
Хоби јепрерастаоупосао,

тако да су данас, оцртани
ликови на великим таблама
стиропора,незаобилазнидео
дечјих рођендана и соба, а
највећу заслугу за то има
њенадобрарекламанадру
штвеним мрежама. Све је
почело тако што је Јасмина
сарађивала са неким ко се
бавио сличним стварима, а
какоимадаразацртање,ску
пила је храброст да почне
сама.
–Упочеткусутобилемале

фигуре, које нису биле ни
близу такодобре каоштосу
данас.Временомсамсеуса
вршавала, научила саммно
готога,првенственодабоље
цртам, да боље баратам са
бојамаисенчењем,даквали
тетније исечем стиропор.
Временомтодолазинасвоје,
тако да данас радим прете
жноукрасезадечјесобеиза
популарнеслаткестоловена
прославама–кажеЈасмина.
Све оно што је Јасмина

урадилабрзојенашлопутдо
купца, које налази преко
интернет и друштвених мре
жазакојесматрадасубудућ
ност продаје и маркетинга.

Како је посао одмицао, тако
је купаца било све више.
Садавећимасталнемуште
ријеионучувенурекламу„од
устадоуста“,такодавишене
мора,какокаже,дадосађује
на мрежама, већ се купци
јављају и сами. Не продаје
само по Руми и околини,
њеницртанијунацинастиро
поруотишлисучакдоАустри
је и Канаде. Захваљујући
интернету продаје по целој
Србији. Цене зависе од
димензијеикомпликованости
ликакојиосликава,алиника
ко не превазилазе куповну
моћ.
–Жељекупацасунеприко

сновене.Израђујемсвецрта
нејунаке,арадиласамчаки

чувеногБобМарлијаиСветог
Саву,свепожељамакупаца.
Тусуислова,имена,бројеви,
шта год пожелите ја сам ту.
Идемокамодернизацији.Мој
отацмијенаправиоимпрови
зовану машину за сечење,
имамоидеједатобудебрже
и боље, а надам се да ће
ускоро бити и нека права
модерна машина за стиро
пор. Надам се и сопственој
радионици, свом кутку за
рад, где ћу моћи да радим
својихосамсатибезпрекида
–причаЈасминаЂурић.
Заинспирацијунијебрину

ла, а у свему јој је помагао
осмогодишњи син који је и
њеннајвећи критичар, алии
подршка.

– Мики и Мини Маус су
стандардниликовикојеосли
кавам, али ту су и остали.
Син јебиопрвамуштерија–
каже кроз осмех Јасмина и
додаједајеонбиопрвикоји
једобиооваквудекорацијуу
својој соби, и то Патролне
шапе,СоникаиСпајдермена.
Крознеколикогодинарада

Јасмина јепостиглаоношто
многиприжељкују,данеиду
на посао, а раде оно што
воле.Самајесвојгазда,ради
посао који воли и који јој
доноси солидну финансијску
надокнаду.Зањујетоједини
изворприхода,акадасеумо
риодцртанихјунака,помаже
супругу у воћњаку, дворишту
ибашти. З. Марковиновић

НЕОБИЧНА РАДИОНИЦА У ДОЊИМ ПЕТРОВЦИМА

Јасминин свет из маште

Јасмина Ђурић

НЕМА ПРЕ ДА ХА У ЦВЕ ЋАР СТВУ

Зим ска ружа – кра љи ца јесе ни
Јесенјезамногенајлеп

шегодишњедоба.Тоје
период године када се

завршавају пољоприверд
ни радови, али и период
кадамногинастоједасвоја
дворишта и терасе украсе
разнобојним цвећем које је
каоникададосададоступ
но на нашем тржишту.
Многи пољопривредници
су суво ратарење  и повр
тарство заменили цвећар
ством,такодасадауСрему
има неколико веома успе
шнихцвећаракојиизгодине
свевишеосвајају тржиште,
амногадвориштазахваљу
јућињиховомцвећуопраав

давајуставмногихда јесен
јестенајлепшедобагодине.
Нема те цене коју љуби

тељи цвећа неће платити
за омиљену ружу, орхиде
ју, цикламу или неко друго
цвеће. У ово време зимске
руже красе многа двори
штауСрему.Имаихусвим
бојама, а ако се сложе као
овеиспредкућеПавловића
у Платичеву нико неможе
остатиравнодшан.
–Јаволимцвећеитешко

могу да одолим шаренилу
боја које оно има. Ово је
време када своједвориште
уређујем и када простор у
комесамсвакиданукрасим

хризантемама, ту је дан и
ноћ и још много врста које
могудатрајудозиме.Сне
жа и Иван имају изузетно
квалитетно цвеће, цене су
имприступачне,мада јане
водим рачуна о цени ако
ми се неко цвеће допад
не,каже ВераВучковићиз
Платичева.
Чини се никада боља

понудацвећанегоовегоди
не.Цвећаребринеиситуа
цијасакоронавирусомзбог
којег већ месецима нема
румског вашарана коме се
цвеће изузетно добро про
давало.Садасепродајекод
куће и добро иде. Било је

ионлајнпродаје,адабисе
привукли купци сваке годи
несеврстецвећамењају,а
прилагођавасеицена.
– Сада се најчешће про

дају хризантеме и дан и
ноћ. Сваке године имамо
некеновеврстеиновебоје
зимских ружа, што нарав
но радује наше муштери
је. Поред тога што код нас
купе цвеће добију савет и
за његово одржавање јер
треба водити рачуна и о
заливањуиоприхраникако
бионодуго трајало и било
лепо. Ових дана спремамо
сеизаизношењејошнеких
врста цвећа које се већ
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Ове године принос кукуруза је код
свих пољопривредника био изу
зетно добар. Сремци кажу, по

јутруивишеодшесттона,штоједовољ
нодасеузтренутнуценудоброизара
ди.Многисувећнабавилирепроматери
јалзаследећупроизводнугодину,азна
чајне количине су и лагероване. Сада,
кадаимадостакукуруза,штета је,кажу
паори,штоуСремунемасточарства,и
штојеузгојсвињаскороугашен.
Безузгојасвињанекаданијебилоско

ро ниједно домаћинство у Срему. Тада
сенањиваманајвишегајиокукуруз,као
исада,саразликомштосунајвећеколи
чинетадаискоришћенекаосточнахра
на.Тадасубилипуниобори, свињции
штале, а од њихове продаје много се
вишезарађивалонегоодпродајекукуру
за.
– За сточарствомогу да кажем да га

скоро и нема. Некако смо одвикли од

гајења стоке, а некада је било незами
сливоданемамокравеуштали.Прода
валисмомлеко,сир.Садамлекокупује
мо у продавници као да не живимо на
селу. Али, златно време сточарства је
одавно прошло, па тако сада кукуруз
лагерујемо, чувамо, продајемо кад тре
ба,аранијесмопродавалистоку–каже
Јовица Петровић, пољопривредник из
Буђановаца.
Срем је увек био надалеко познат по

сточарству, посебно тову свиња. Многа
села су широм некадашње Југославије
била позната по квалитетним товљени
цима, а било је и више прерађивачких
капацитета,пасенијепревишебринуло
о продаји. Важно је било да је стока у
тову и да имашта да се прода. Поред
узгојасвиња,веомајеразвијенобилои
говедарство. Било је то, кажу паори у
Срему,срећновремекадасезатржиште
свињаиговеданијебринуло.Накупцису

из свих крајева тадашње Југославије
долазилинакућнуадресуиоткупљива
листоку.Добројетадабилоионимакоји
сусебавилииузгојемсвиња,алиигове
дарством.
–Свакакућајемораладаиманешто

одстоке.Такојебилоиумомдомаћин
ству.Ималисмоисвиње,краве,говеда.
Сточне хране је увек било, а кукуруз је
биооснова.Обереш,сместишукотоба
њуисветопрођекрозстоку.Незнамда
ли ће се сточарство вратити на старе
гране,штобибилодобро.Садаимамо
кукуруза,алинемамостоке,асаоволи
ким родом се нешто мора урадити. Ја
самобраодео у клипуи продаћу га на
пролеће,акозафалиновцазапролећну
сетву,осталојеовршено.Добројештоје
сада и цена кукуруза добра, па није
лоше продати га сада – додаје Јовица
Петровић, пољопривредник из Буђано
ваца. З. Марковиновић

ДА ЛИ СУ СЕ СРЕМСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ОДВИКЛИ ОД СТОЧАРСТВА?

Сад млеко купују у продавници

Јовица Петровић

Има ли смо и сви ње, кра ве, 
гове да. Сточ не хра не је 

увек било, а куку руз је био 
осно ва. Обе реш, сме стиш у 

кото ба њу и све то про ђе 
кроз сто ку. Не знам да ли 
ће се сто чар ство вра ти ти 

на ста ре гра не, што би 
било добро. Сада има мо 

куку ру за, али нема мо сто ке, 
а са ово ли ким родом се 

нешто мора ура ди ти, каже 
Јови ца Петро вић, пољо

при вред ник из Буђа но ва ца

годинама  добро продају, а
спремамо већ и нову про
изводњузаследећу годину,
каже  Недељко Стевано
вић продавац  у Расаднику
„Павловић“уПлатичеву.
Предаха у цвећарству

мена. Чим се изнесу зим
ске руже, стиже и божићна
звезда која за сада веома
лепоизгледа.Красићемно
гедомовенесамоуСрему
него и шире, а своје куп
це чекају и цикламе пре
лепих боја које су гајене
с посебном љубављу али
уз  поштовање свих усло
ва зањихов развој. Нарав
но у пластеницима се већ
припремаирасадцвећаза
пролеће,аПавловићисупо
старомдобромобичјупале
тупроширили.

З. Мар ко ви но вић
Недељ ко Сте ва но вић и Вера Вуч ко вић
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ФУД БАЛ У СРЕМ СКИМ МИХА ЉЕВ ЦИ МА

Срем на пра вом путу

Претридеценије,Фудбалскиклуб
„Техноауто Срем“ из Сремских
Михаљевацанаправиојебум,не

самоусремскомфудбалувећимного
шире.Клубсепрошетаокрознеколико
ранговазакратковреме.Међутим,то
јетрајалоколикојетрајало,уследили
сууспониипадови,абилојепериода
кадасеекипанијетакмичила.Послед
њих неколико година, чини се, да је
Фудбалскиклуб„Срем“направомпуту.
– Иако још није крај полусезоне у

Међуопштинској лиги Срем можемо
бити задовољни учињеним. Већ смо
се издвојили на лидерској позицији,
са солидном бодовном предношћу и

надамоседаћемојезадржати.Најве
ћаснагаовог клубасу самиСремски
Михаљевци.Великавећинаиграчасу
изсела,која јепотпомогнутасанеко
лико врсних фудбалера са стране. У
клубуиокоњегасумладиљуди,који
мајефудбалусрцу.Поредсвегатога,
поноснисмоинаШколуфудбала,која
јескоропочеладаради.Усвакомслу
чају, амбиције су познате: пласман у
виширангидабудемоштостабилнији
сремсколигаш–кажепредседникклу
баНемањаРанковић.
ПотпредседникФК„Срем“ јеСтеви

цаЧубрилов, који је увек спреман за
разговор.

– Попут феникса, пре три године
смокренули,буквално,изпепела.Две
годинесеуопштенисмонитакмичили.
Међутим, Сремски Михаљевци, који
сусвојевременоималиклубутрећем
рангу,препозналисууљудимакојису
покушали да реактивирају овај спорт
праве заљубљенике у фудбал. Већ
послепрвегодинетакмичењаунајни
жемрангу,ОпштинскојлигиПећинци,
освојили смошампионску титулу.И у
вишемрангусмоигралидостадобро.
Нажалост,иакосмоимали„мечлопту“,
нисмоуспелидасепоновопласирамо
у виши ранг. Упоредо са стварањем
што конкурентнијег играчког кадра,

Полазници Школице спорта

Са тренинга
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многотога јеурађеноинапобољша
њу инфраструктуре. Клупска зграда
јепрактичнонова.Самтеренјеобно
вљен, као и сва потребна опрема за
игру.Наравно,светобибилонеизво
дљивобезпомоћилокалнесамоупра
веиСпортскогсавеза„Развојспорто
ва“ из Пећинаца. Треба истаћи да је
Спортскисавезмаксималнопомогаои
покретањеШколефудбалапринашем
клубу–истичеЧубрилов.
Тренер„Срема“,иликакосетопопу

ларнокаже„шефструке“,ЧедаМатић
помногимајепрваасоцијацијанаспо
мињање клубаизСремскихМихаље
ваца.
– После сваке одигране утакмице,

седнемо и попричамо. Како о самој
утакмици,такоиоонимакојенасоче
кују.Сталносмоуконтакту, јерзнамо
свој пут и држимо се њега. Трудимо
сада „Срем“будешто јачаекипа, са
препознатљивомигромикојаћеувек

тежити „голу више“. Где ће нас то
довести – видећемо! Сваког ривала
поштујемо, никада унапред не упису
јемо бодове, али се и не предајемо.
Једноставно, нисмо преоптерећени
пласманом.Момцисуизузетнорадни
и тренутан пласман даје нам за пра
водакажемодасмоиуспешни.Ипак,
и поред свега, могу рећи да послед
њипрелазнипериоднисмоодрадили
какотреба,каоидасморанијепотом
питањубилиуспешнији.Условизарад
сунамдобри,алинеисјајни.Имамо
рефлекторе, који покривају само део
терена на којем можемо да радимо,
кадатообавезеиграчадозвољавају–
кажепопуларниЧеда..
МештаниСремскихМихаљевацасу

посебнопоноснинанедавнопокрену
ту Школу фудбала. Наравно, са нај
млађим члановима ради, а ко други,
негоЧедаМатић.
–Потомпитањуморамобитимало

прецизнији.Бољејерећи,дајетошко
ласпорта.Имамотридесетакполазни
ка. Тренирамо четири пута недељно.
Редовнодолази12дечакаи12девојчи
ца.СремскиМихаљевцису,ипак,мала
средина. Направљен је први корак и
то је оношто смо хтели.А хтели смо
дадеци,пресвегаприближимоспорт
идаихштовишеодвојимоодмодер
них уређаја и да их доведемо или на
нашеигралиштеилиушколскусалуу
Шимановцимагдерадимо.Најважније
намједадецадођунасмејанаидасе
таковратекућипозавршеткутренинга.
Трудимо се да им усадимошто више
дисциплину,коликојетомогуће.Нема
тучеличнедисциплине,децасурази
грана,весела,срећна.Натренингусе
најмањечујетренер.Наравно,свејеу
границама–истичетренерМатић.
И тако, Фудбалски клуб „Срем“ из

Сремских Михаљеваца живи свој
живот!

Стевица Чубрилов и Немања Ранковић

Тренинг у Школици спорта

Чеда Матић
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ГФК „СЛО ВЕН“ РУМА

„Сло вен“ није исто ри ја,
то је емо ци ја

ГФК„Словен“сеодпролећаовегоди
не такмичи у вишем рангу такмичења,
Сремској лиги. Додуше, овај улазак је
плододлукеФудбалскогсавезаСрема,
јер је клуб из Доњих Петроваца напу
стиотакмичење,алисууклубусвичвр
сторешенидаигромнатеренуирезул
татимаоправдајуовајпрелазизМеђу
општинскеуСремскулигу.
–Тренутносмоусамомврхулиге,на

трећој позицији и планирамо да бар
одржимо тај ниво, до краја полусезоне
која се завршава 22. новембра. Током
зимепланирамодаодрадимоквалитет
неприпреме,мождасемалопојачамои
пробамоданападнемопрвоилидруго
место која воде у бараж и отварају
могућностуласкаувиширанг,односно
Војвођанску лигу. Мислим да имамо
велике шансе за то – каже Милорад
Батало,румскипривредниккојијепред
седникУОГФК„Словен“од25.јануара
овегодине.
Поредпреласкаувиширанг,урађено

једостаовегодинеикадасуусловиза
тренинге и игру у питању. Из општин
скогбуџетаје,зарадове,издвојенооко
2,4милионадинара,аонисуобухвата
ли реконструкцију крова који је проки
шњавао,уређењесвлачионица,мокрих
чворова, као и тоалета за гледаоце.
Управаклуба je,мимоoвихсредстава,
уз помоћ спонзора и пријатеља клуба,
радовепрошириланафасадузграде,а
ранијесууређенеитрибине,такодаје
овајстадион„Словена“иобјекатукоји
јеклубдошао1975.године,добионови
изглед.
Управо затоМилорадБаталоистиче

да ниједан спортски клуб не може да
функционишеаконемадобресарадње

и подршкелокалне самоуправе, прија
тељаклубаидонатора.Утокујесана
цијапомоћногтерена,урађенјезалив
нисистем,требаовихданадасепосеје
трава,такодаћеимнапролећебитина
располагању терен од 1,2 ха намењен
за тренинг свих генерација. По завр
шеткупрвенстваурадићесеизаливни
систем на главном терену, тако да ће
ГФК „Словен“ у Борковачкој долини
имати један озбиљан спортски ком
плекскојићебитинарасполагањусвим
играчима.
Дабибилокојиспортскиклубмогао

да рачуна на сигурну будућност, мора
да има добар подмладак, малишане
заљубљене у фудбал, који од малих
ногуулазеутајнеовогспорта.Отоме,
између осталих, брине и Борислав

Јовановић,јошувекактивнифудбалер,
алиитренернајмлађихузрастауАка
демији фудбала која је отворена при
„Словену“.Бориславјесвојуфудбалску
каријерузапочеоуправоовдеуБорко
вачкој долини, али је седам година
играоиуГрчкојидвеуЈерменији.
– Сада сам се вратио у мој вољени

клуб и играм у првом тиму.Желим да
помогнемљудимакојисусадауклубу,
овде је почела једна сјајна прича и
желимо да свако од нас да неки свој
допринос–кажеЈовановић.
Он је уписао и едукацију за УЕФА

лиценцу какобиподучаваонајмлађеу
Академији фудбала у којој има, у две
групе,око110малишана.
–Бездецеиподмлатканемабудућ

ностиједногклуба,свакојеталентован

ГФК „Сло вен“ Рума

Бори слав Јова но вићМило рад Бата ло
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насвојначин,адалићебитифудбале
риилине,тоједругаствар.Заовудецу
митренингебазирамонакоординацији,
нанекимигрицама,сациљемдауовом
тренуткуфудбалсамо заволе, адали
ће битифудбалери или не, то није ни
важно.Могусебавитиинекимдругим
спортом, али је важно да имају добре
моторичке способности – рекао нам је
БориславЈовановић.
Он додаје да постоји добра екипа и

дасеможеићинавиширангтакмиче
њавећовегодине.
–„Пуцамо“нависоко,пионирисунам

у Квалитетној лиги Војводине, сјајне
кадете имамо у Сремској лиги, омла
динце у Квалитетној лиги Војводине и
тренутносутрећинатабелипосле„Вој
водинеׅ“ и „Инђије“. То је наша будућ
ност, поготово саовиммалишанима, и
надамоседаћемо кроздобаррад, за
једно пет година, доћи до Друге или
Прве лиге – сматра Јовановић, који
додаједаводеједнуздравупричуида
сенададаћетакобитииубудуће.
Поредстотинакдечака,међунајмла

ђим полазницимашколефудбала су и
дведевојчице,аједнаодњихјеМилица
Јоцковић,ученицадругогразреда.Она
намјерекладајојсефудбалсвидеојер
је гледалабрата који је првипочеода
тренира.
– И даље ми се допада фудбал и

долазимтрипутанедељнонатренинге,
нијемитешко.Некадмедоведемама,
некадтата–рекланамјеМилица.
МеђунајмлађимајеиМаркоЧворков

којиимасамопетгодина.Тренирафуд
бал шест месеци, а тренер Борислав
кажедаједобарголгетер.Наиме,Мар
ко језаовихшестмесецидаочак112
голова.
– Навијам за „Звезду“ и волео бих

тамодаиграм–открионамјеМарко.
Академија фудбала је важна, јер је

циљклубадарезултатеиуспехебази
рају на играчима који су поникли у
њиховимредовима,а текаконанекој
позицији „шкрипи“ онда ће се довести
некиквалитетаниграчсастране.
–Нашајеидејауправодаовидечаци

будунашииграчиусвимселекцијама.
Тадобрадецаииграчидостаћезначи
тиизарумскифудбал,јерћенекиигра
ти и у другим клубовима. Тренутно
имамопреко100дечакаушколицидо
12 година, плус ове остале селекције,
дакле имамо скоро 200 играча. Ми
желимо да нашим радом подигнемо
квалитетрумскогфудбала,падаигра
мо те лиге где припадамо са нашом
децом–истичеМилорадБатало.

За реализацију свих тих добрих
намера основ су добри међуљудски
односиуклубуиуправи.Уклубусетру
дедананајбољиначинорганизујурад
свих селекција, да им пруже добре
услове за тренинге и родитељи који
доводесвојудецунатренингесузадо
вољнионимкакосерадиуГФК „Сло
вен“. Поготово што се са свим малим
полазницимаисторади,безобзирана
таленат,јерпостојижељадасеразвија
тајздрависпортскидухусвакомдете
ту.
Какоћекоронаутицатинадаљепри

преме и активности?МилорадБатало
кажедаћесетрениратинапољу,докле
год то временски услови дозвољавају,
после су решење меке балон сале,
теретане...
–Овегодинеприпремесунампоче

ле22.јануара,достасморадилинапо
љу,такоћебитииследеће године, за
припремезапролећнидеосезоне.Моја
порукаонимакојижеледасебавеспо
ртом, а воле фудбал је да слободно
дођуовдекоднас.Давидештамито
радимо, отворени смо за сву децу, и
акоимсе тоштомирадимодопадне,
могудатренирајукоднасдоклегодто
желе–рекао је занашеновинепред
седник УО ГФК „Словен“ Милорад
Батало. С. Џаку ла

Овај фудбалски клуб
је основан далеке 1924.
године, а од 1949. годи
не носи назив „Словен“,
тачнијебилојевишеклу
бова који су дуже или
краћевремефункциони
сали,аондасуспојениу
тајједан,саназивомкоји
је предложио првоборац
Петар Петровић Јапан.
ГФК „Словен“ у Борко
вачкојдолинитренираод
1975. године,претога је
имаотереннаместусадашњегДома
здрављаитенискихтерена.
„Словен“јеимаотурбулентнуисто

рију пуну успона и падова, мада у
клубукажуда„Словен“нијеисторија
негоемоција.Највиширангукојемсе
такмичио,штојеинајвећидометрум
скогфудбала,јестеТрећалигаукоју
јеушаошездесетихгодинаизадржао
сеутомрангудокрајаседамдесетих
година прошлог века.Након испада
њаизовогранга, креће једантурбу
лентанпериодклуба,аформирањем
нових лига, после распада СФРЈ,
„Словен“играуСрпскојлигиувише
наврата,последњипутупериодуод
2007.до2009.године.
У „Словену“ је било доста тален

тованих играча, мада је мало њих
направило врхунске каријере у
земљи или иностранству. Свакако

је највеће име Ђорђе
Павлић Чоклин који је у
ФК „Војводина“ на 301
утакмицидао300голова.
Он је и први југословен
скииграчкојијепотписао
три професионална уго
ворауНемачкој,легенда
је „Дуизбурга“ и легенда
„Војводине“, а имао је и
дванаступазарепрезен
тацију Југославије. Он
је дефинитивно највеће
„Словеново“име,алиод

старијихгенерацијаједаноднајвећих
имена,којијебиосимболовогклуба
иРуме, јеНиколаЈовановићЋавра,
који је целу своју каријеру провео у
„Словену“. Остао је у Руми, мада је
имао и понуде да игра у сплитском
„Хајдуку“.ТусуиДраганШарац,Мом
чило Совиљ, Божа Бабић, Фрањо
Шпехар, ЈовицаНебригић,Мирољуб
ЂорђевићГеја...Одмлађих,помени
моИванаМаслића /37/ који је играо
у„Војводини“и„Бордоу“иБорислава
Јовановића/34/којијеиграоуГрчкој
иЈерменији.Обојицасусевратилау
ГФК„Словен“дапоновоиграјузасвој
клубитузавршекаријеру,алиисто
времено своје велико знање и иску
ствопренесунанајмлађекрозАкаде
мијуфудбалаовогклуба,будућидасу
обојицазавршилатренерскешколеи
усавршавајусезаУЕФАлиценце.

Неки исто риј ски пода ци о клу бу

Ђор ђе Павлић Чоклин

Мар ко и Мили ца

Медијски пројекат „Млади у фокусу: Бирам спорт – бирам оптимизам“ суфинансирао Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама. Ставови инзнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама који је доделио средства.
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (43)
СИНИ ША КОВА ЧЕ ВИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

„Волим што сам Сре мац“
Синиша Ковачевић

(Шуљам,30.мај1954)
живео је и школовао

се у Сремској Митровици.
На Факултету драмских
уметности у Београду,
Одсекдраматургија,дипло
мирао је 1982. године код
Љубише Ђокића, Јована
Христића, Владимира Ста
менковића, Слободана
Селенића и Ратка Ђурови
ћа, као један од најбољих
студената у класи. Зањега
јећеркаКалинаказаладаје
„несаломиви Сремац“.
ОдлучиоједаживиуЗему
ну„дабиостаоСремац“.Из
Земуна се преселио уСур
дук са образложењем: „Ја
сам Сремац. Обезбедио
самтакосебиједанпростор
са кога једним погледом
обухватамсватрисегмента
Војводине: Срем, Банат и
Бачку.Мојакућајенатаквом
месту да видим сва три
дела завичаја. Ту сам и на
обали Дунава. Желим да
дишем тај ваздух, да пијем
својуракијуи својевино.А
имамисвојупланину–Фру
шкугору.“Споносомнерет
ко истиче да је Сремац.
Тако у разговору са Слав
ком Трошељом наводи: „Ја
сам архетип Сремца. Моји
су26генерацијауСрему.И
пооцуипомајци.Миимамо
истанчан осећај за правду.
Врло смо вредни. Ниједна
њива уСремуније необра
ђена. Али, кратког смо
фитиља.МисмоВојнакра
јина.Марија Терезија,Фра
њо Јосиф, Леополд – врло
сунаскористилиуодбрани
одТурака.Сремац је нави
као да у тој борби у једној
руцидржисабљу,аудругој
жену (...) Волим што сам
Сремац.“ Даље наставља:
„На мене су доста утицали
дедовииујакСлавко,којије
биолеп,висок,снажан,вре
данчовек.Свејезнао.Јед
номруком је дизао плуг на
кола. Учио ме је да упрег
немкоње,да јашем...Отац
мијеушестојгодинидонео
сабранаделаКарлаМајаи
учио ме поштењу својим
примером, а и вербално:
’Акотеједнаособаблагоси
ља,нисиузалудживео’.“
Синиша Ковачевић је

редовни професор Драма
тургијеишефКатедредра
матургије на Академији
уметности у Београду. Био
је управник Српског народ
ног позоришта у Новом
Саду, декан Академије
уметности у Београду, те
народни посланик.Аутор је
многобројних позоришних
драма, које су извођене у
готово свим професионал
ним и аматерским позори
штима у Србији, радио и

телевизијскихдрама,сцена
рија за телевизијске серије
и игране филмове. Године
2018.изњеговоглитерарног
перапроистекао јеироман
Годиневрана,закојијеГој
ко Тешић с разлогом иста
као: „Ова књига има веро
ватно једну од најузбудљи
вијихинајтрагичнијихприча
српске историје и српске
културе... Ово је један од
онихроманакојије,помом
уверењу,романкојисечита

од прве до последње стра
нице у једном даху. Увек у
новом поглављу налазите
нова изненађења.“ Коваче
вић је добитник многих
позоришних, радијских,
телевизијских и филмских
награда. Филм Синовци је
победник Међународног
филмскогфестивала„Злат
нивитез“уМоскви,аМаша
је проглашена за најбољи
филмфестивалауЧенају,у
Индији.СеријаГоркиплодо
ви,којупотписујекаосцена
риста и редитељ, победник
је Интернационалног теле
визијскогфестивалауРуси
ји, у Липецку. Добио је
награду Златни беочуг за
трајни допринос култури
Београда, Стеријину награ
ду за најбољи текст савре
мене драме (Ново је доба,
1989; Ђенерал Милан
Недић, 1992; Јанез 1995),
награду„БраниславНушић“
(Рави,СветиСава,Краље
вићМарко), Златну мимозу
(Херцег Нови), Кристалну
призмуАкадемијезафилм
ску уметност и науку (Бео
град),награду„НиколаПеца
Петровић“, три пута је
награђен за најбољи текст
на Фестивалу праизведби,
два пута на Фестивалу
филмског сценарија
(Врњачка Бања) итд. Позо
ришнадрамаСинишеКова
чевића Ново је доба увр
штена је у десет најбољих
послератних драма на срп
ском језику, ТВ драмаСве
чанаобавезаутринајбоље
икадснимљене,аТВдрама
Малашалауантологијунај
боље ТВ драме. Портрет
ИлијеПевца проглашена је
за најбољу минисерију.
Његова дела превођена су
намакедонски,руски,грчки,
енглески и немачки језик
(Максимовић).

МилошЛазинједобро
прогнозирао да je
„Синиша Ковачевић

драмски писац који ће од
свог писањаживети“, те да
је„текстовеписалаоданост
и вера према позоришту.“
Једном приликом, Коваче
вић јерекаоВесниКрчмар:
„једини период у којем
нисамништанаписаобиоје
тај период када сам био у

„Ја сам архе тип Срем ца. Моји су 26 гене
ра ци ја у Сре му. И по оцу и по мај ци. Ми 
има мо истан чан осе ћај за прав ду. Врло 
смо вред ни. Нијед на њива у Сре му није 
нео бра ђе на. Али, крат ког смо фити ља. 
Ми смо Вој на кра ји на. Мари ја Тере зи ја, 
Фра њо Јосиф, Лео полд – врло су нас 
кори сти ли у одбра ни од Тура ка. Сре мац 
је нави као да у тој бор би у јед ној руци 
држи сабљу, а у дру гој жену (...) Волим 
што сам Сре мац.“

Сини ша Кова че вић (Театрон)
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Српском народном позори
шту.Разлогјеуправоутоме
што вођење једне такве
куће подразумева компле
тан унутрашњи ангажман
којинеостављапростораза
друге ствари, чак ни за
породицу, а још мање за
нештоштоморабитиоснов
навокација,иштојетемељ
вашег бића.“ За Синишу
КовачевићаСрпсконародно
позориштејеједнаоднајка
питалнијих српских нацио
налнихинституција,(дакако
уз Матицу српску и Српску
академију наука и уметно
сти), те истиче: „Познато је
да су из те куће никли и
Народно позориште у Бео
граду и Хрватско народно
казалиште у Загребу. Када
погледате индекс имена
која су стасала, провела
известан период живота и
радаутомпозоришту,схва
тите да је списак заиста
богат. Индекс глумаца је
такође веома богат. То је
биоосновниразлогштосам
отишаотамо.“

Синиша Ковачевић не
сматра себе филм
ским човеком. Како

наводи: „То је начин да
помогнемнекимпријатељи
ма, то је мера талента и
заната којим владам. То је
нешто што је било, на
нашем простору и времену
маргинализовано и увре
дљивозаљудекојисетиме
баве. Људи који се баве
филмом, то раде из пуког
мазохизма,унутарњепотре
бе.Посаојескопчансмно
штво импровизација, ком
промисима, хонорарима
који су увредљиви не само
поуметничкинегоипољуд
ски дигнитет. То је систем
штапа и канапа у коме се
филм прави по принципу
’држи воду док мајстори
оду’. Не видим себе у том
корпусукојисезовуфилма
џије, премда филм врло
волим.“
За Ковачевића, драма је

на првом месту, она је је
„царица свих родова. Не
жанрова, него родова. Од
добре драме све бива. Од
добре драме са лакоћом
бива добар роман, филм,
телевизијска серија... Обр
нутипутјеврлочестонемо
гућ. Од доброг романа, не
морабитидобрадрама.Од
добре драме све је добро“
(Ојданић). Српску драму,
сматра својим најбољим
драмским остварењем: „...
заиста сматрам да је Срп
ска драма најбоља. Тиме
противуречим неким људи
ма који имају друге ставо
ве... Е па дозволими да ја
патетично устврдим да ја
мојудецунајбољепознајем.
Мени сеСрпска драма нај
више допада и то могу да
браним са милион аргуме
ната.“Преображај традици
оналног у проблематичног
хероја Синиша Ковачевић
представља експлицитно у
Српскојдрами,укојојалего
ријском формом покушава
да подупре мит о вечном
српском страдању, историј
скомлутањукојесепротеже
из генерације у генерацију
(Грушановић). Добро запа
жаМарковић да јеСиниша
Ковачевић одабрао право
место (збориште) и праве
ликове (мртве осамнаесто
годишњевојнике)дапоста
ви низ питања о проклет
ству српског народа који
исте грешке редовно пона
вља,осмислустрадањаза
отаџбину, за идеологију, о
смислу и бесмислу такве
смрти, о биолошкој угроже
ностисрпскенације.
Овом драмом Ковачевић

јепоказаодаСрбимаисто
рија, дефинитивно, није
учитељица живота. На
питањедаливреди гинути
за отаџбину, Ковачевић
нуди само један одговор:
„Џаба слобода стрико, ако
сви изгинемо.ОндаСрбија
мож да биде до Кине, не
вреди“!

РЕПУБЛИКАСРБИЈА–АПВОЈВОДИНА
ОПШТИНАПЕЋИНЦИ–ОПШТИНСКАУПРАВА

Одељењезаурбанизамиимовинскоправнепослове

Наосновучланa63.Законаопланирањуиизградњи
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11,
121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14,
145/1483/2018, 31/2019, 37/2019др.закон и 9/2020) и
члана 88. став 2.Правилника о садржини, начину и
поступкуизрадедокуменатапросторногиурбанистич
когпланирања(“Сл.гласникРС“,бр.32/2019)

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УРБА НИ СТИЧ КОГ

ПРО ЈЕК ТА СА УРБА НИ СТИЧ КО
АРХИ ТЕК ТОН СКОМ РАЗ РА ДОМ 

ЛОКА ЦИ ЈЕ ЗА ИЗГРАД ЊУ
Про из вод носкла ди шног објек та (Пр+гале ри ја) 

 кате го ри ја објек та В, скла ди шта (Пр)
–кате го ри ја објек та Б, тран сфор ма тор ске

ста ни це – кате го ри ја објек та Г и
буна ра са пра те ћим инфра струк тур ним

објек ти ма у ШИМА НОВ ЦИ МА
НА КАТА СТАР СКОЈ ПАР ЦЕ ЛИ БРОЈ 3802

К.О. ШИМА НОВ ЦИ

1.НаЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУИЗЛАЖЕСЕУрбанистич
ки пројекат са урбанистичкоархитектонском разра
дом локације за изградњу производноскладишног
објекта (Пр+галерија) –категорија објектаВ, склади
шта (Пр) – категорија објекта Б, трансформаторске
станице–категоријаобјектаГибунарасапратећим
инфраструктурним објектима у Шимановцима на
катастарскојпарцелиброј3802К.О.Шимановци,који
јеизрађен одстране КЛМИнжењеринг тмДООНови
Сад,Толстојевабр.15.

2.ИнвеститоризрадеУрбанистичкогпројекта је ``Карт
екс``Д.О.О.,МаршалаБирјузовабр.6,НовиБеоград.

3. Позивају се сва заинтересована правна и физичка
лицадаизвршеувидуУрбанистичкипројекат,каои
да у току трајања јавне презентације доставе своје
примедбеисугестијеуписаномобликуОдељењуза
урбанизам и имовинско правне послове Општинске
управе општине Пећинци, Пећинци Ул. Слободана
Бајићабр.5.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити
одржанаод12.до19.новембра,2020.године,сваког
радногданаод9до14часова.Местоодржавањајав
не презентације су просторије Општинске управе
општине Пећинци, соба број 7., у Пећинцима, Ул.
СлободанаБајићабр.5.

5.Лицеовлашћенозадавањеобавештењаосадржају
јавнепрезентацијејеДраганаКотуровић.
ПодручјеобухваћеноУрбанистичкимпројектомнала
зисеуК.О.
Шимановци,обухватакп.бр.3802и577/1,укупнаповр
шинапарцелаизноси11.869,00m2.

За Кова че ви ћа, дра ма је на првом месту, 
она је је „цари ца свих родо ва. Не жан ро
ва, него родо ва. Од добре дра ме све 
бива. Од добре дра ме са лако ћом бива 
добар роман, филм, теле ви зиј ска сери
ја... Обр ну ти пут је врло често немо гућ. 
Од доброг рома на, не мора бити добра 
дра ма. Од добре дра ме све је добро“
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

На пола пута

Наполасмопутаутакмичењупо
групама у европским фудбал
скимтакмичењима.Какојесезо

накренула,овосадаинеизгледатако
страшно. И даље има много нереал
нихичуднихрезултата,аличиниседа
сествариполаконивелишуивраћајуу
нормалу. Читај: фаворити заузимају
бусијуасиротињаиспада.
ИпрошленедељесмоуЛигишам

пиона видели неколико изнанеђења.
Манчестер је изгубио у Турској од
неког клуба којем ни име не могу да
изговорим.Иначе,енглескиклубигра
катастрофалан фудбал у последње
време и њихов тренер Солскијер је
предизлазнимвратима.
ЧувениШахтјор,којијеупрвомколу

звекнуоРеалау гостима,паузеобод
Интеру, сада је одваљен од стране
Менхенгладбаха са 6:0 на домаћем
терену.Уопште,овагрупауЛигишам
пионајенајчуднија,собзиромнатода
су фаворити Реал и Интер на трећој
односно четвртој позицији на табели.
Немасумњедаћеуовојгрупигорети
уследећатрикола.
Истакао бих и још једно баварско

иживљавање.Овогапутанаменијује
биоСалзбург,којиједомаћинскипри
миошест комада од Бајерна. Ту је и
поразПаризауЛајпцигу,алинебихсе
превише једио због Француза, иако
имајудвапоразаутриутакмице.
ШтосетичеЛигеЕвропе,тујеоду

век била прича „свако може сваког“,
такодамениједанрезултат неизне
нађује.Нас,наравно,највишеинтере
сује учинак Звезде која је на гузове
успела да избори још једну победу и
упишешестибод.ПаојеГентса2:1у
Београду и рекло би се да је српски

тимнаправио велики корак ка нокаут
фази.УдругоммечуовегрупеХофен
хајмјеодвалиоЛиберецса5:0ипрак
тичнообезбедиопролаз.
Београђанисутеженегоштојенаја

вљиваноуспелидасломеБелгијанце.
НесрећниГентједошаоосакаћенбез
полатимаибезпрвогтренера,алису
показалиданикаконису запотцењи
вање.Искрено,прибојаваосамсеове
утакмицеиимаосамосећајдаћеЗве
здакикснути,собзиромнатодасеу
јавности створила атмосфера у којој
сеочекивалаубедљивапобеданашег
тима.
ТребанапоменутидаГентдолазииз

првогшешира,дасубилидругиубел
гијској лигу у прошлој сезони, али је
управанаправиланеколикокатастро
фалних потеза почетком сезоне. Два
тренера су сменили за врло кратко
време,аиовајтрећибимогаодалети
дојануара.Звездинасрећајештоихје
ухватила у најнезгоднијем моменту и
успеладаупишепобеду.
Штарећио самој игриЦрвене зве

здесемтогадасуигралифудбалдо
60.минута.Онопослејебиломучење
и грчевитаборбадасесачуварезул
тат. Хероји су били Катаи и Борјан.
Првизбогмајсторскогголаизслобод
њака,адругизбогнестварнеодбране
у последњим минутима меча која је

Звездидонелацеоплен.
Звезда јеиграладоброинападала

али су се поново видели недостаци
којибимоглидаихкоштајуубудућно
сти. Пре свега, неприхватљив пад у
игрипредкрајмечакојијесамопуком
срећомостаонекажњен.Тујенаравно
ипроблемсабековима којих уствари
није ни било на терену прошлог
четвртка.Родићнијенииграо,аГобе
љић је катастрофално решење на
левомбеку.
Сада предстоји репрезентативна

пауза, а Звезда би требало да има
олакшанпосаоунаставкутакмичења,
узевшиуобзирстањенатабели.Ипак,
далеко од тога да је посао завршен.
Треба узети бодове од екипа којима
бодовинеће требати, али то је често
лакшерећинегоурадити.
Чекају нас узбуђења у репрезента

тивномфудбалу.Акоикогатозанима.
У Србији, све очи биће упрте у меч
наше селекције са Шкотима који
директно одлучује о пласману на
Европскопрвенство.Улогјевелики,и
остаје нам само да се надамо да ће
овај меч наше репрезентације проћи
безнекихуобичајенихпиздарија.Само
требапоновитииздањепротивНорве
жана.Падаимиконачно,последуго
времена видимо то Европско првен
ство.Биобиред.

НАСТА ВЉА ДА ГАЗИ: Бајерн Мин хен
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И даље има мно го 
нере ал них и чуд них 

резул та та, али чини се 
да се ства ри пола ко 
ниве ли шу и вра ћа ју

у нор ма лу.
Читај: фаво ри ти

зау зи ма ју буси ју а 
сиро ти ња испа да
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Кабел – Трајал 1:1; ОФК
Жарково – Лозница 2:0;
Раднички Пирот – Будућност
2:2; Раднички СМ – Дубочица
3:0;Раднички1923–Колубара
(субилиодигралиупонедељак);
Динамо – Слога 3:1; ИМТ –
Јагодина 2:0; Графичар –
Железничар 3:0; Борац 1926 –
Земун (отказана за 25.
новембар).

Рума:ПрвиМај–СтариГрад
0:0; Белегиш: Омладинац –
Војводина 1928 5:0; Вршац:
ОФК Вршац – Козара 2:0;
Суботица: Бачка 1901 –
Раднички19120:0;Кула:Хајдук
1912–Јединство1:1;Чонопља:
Слога–Раднички(З)1:2;Нови
Козарци: Слобода – Феникс
1995 0:3; Панчево: Динамо
1945 – Тиса 0:0; Стари
Бановци: Дунав – Бечеј 1918
0:0;Сакуле: Борац – Младост
0:1.

01.Младост 16 12 2 2 40:10 38
02.Динамо 16 9 3 4 25:15 30
03.ОФКВршац 16 8 5 3 21:11 29
04.Тиса 16 8 4 4 31:19 28
05.Борац 16 9 1 6 22:17 28
06.Раднички 16 7 6 3 26:12 27
07.ПрвиМај 16 6 8 2 18:11 26
08.Омладинац 16 6 7 3 23:13 25
09.Радн.(З) 16 7 4 5 25:21 25
10.Јединство 16 6 6 4 24:19 24
11.СтариГрад 16 7 1 8 21:16 22
12.Бечеј1918 16 6 3 7 25:27 21
13.Феникс 16 6 3 7 19:25 21
14.Хајдук1912 16 5 4 7 23:25 19
15.Бачка1901 16 5 4 7 21:25 19
16.Слога 16 5 4 7 18:22 19
17.Козара 16 4 3 9 18:36 15
18.Дунав 16 2 4 10 13:36 10
19.Војводина 16 1 4 11 8:33 7
20.Слобода 16 1 4 11 11:39 7

Црвена Звезда –Инђија 3:2;
Металац–Војводина3:3;Нови
Пазар – Златибор 1:2; ОФК
Бачка – Рад 0:1; Пролетер –
Напредак 1:0; Чукарички –
Вождовац 3:2; Мачва – Јавор
Матис 1:0; Раднички Ниш –
Радник0:1;ТСЦ–Младост5:0;
СпартакЖК–Партизан1:2.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Мачванска Митровица:
Подриње–Слога(Е)1:0;Бачки
Јарак: Младост – Индекс 1:2;
Беочин: Цемент – Јединство
0:0;НовиСад:РФКН.С1921–
Слога (Т) 1:0; Нова Пазова:
Раднички – Хајдук 2:0;
Белегиш:Подунавац–Сремац
3:1; Каћ: Југовић – Црвена
Звезда 0:4; Доњи Товарник:
Слобода – Борац 2:0;
Голубинци:Јадран–Будућност
1:2.
01.Хајдук 14 10 1 3 33:14 31
02.Слобода 14 9 2 3 22:13 29
03.Јединство 13 8 3 2 19:9 27
04.РФКН.С 14 7 5 2 24:15 26
05.Борац 14 7 3 4 21:13 24
06.Индекс 14 6 4 4 26:18 22
07.Младост 13 7 1 5 26:19 22
08.Раднички 14 7 1 6 17:10 22
09.Цемент 14 6 3 5 25:19 21
10.Слога(Е) 14 8 0 6 19:14 21
11.Сремац 14 5 3 6 17:22 18
12.Подунавац 14 4 4 6 18:23 16
13.Подриње 14 5 1 8 14:22 16
14.Ц.Звезда 14 3 5 6 21:20 14
15.Будућност 14 4 2 8 18:32 14
16.Слога(Т) 14 3 4 7 8:15 13
17.Јадран 14 1 3 10 16:39 6
18.Југовић 14 1 3 10 9:36 6

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГСРЕМ СКА ЛИ ГА

01.Раднички 13 10 2 1 27:13 32
02.Кабел 14 8 4 2 17:7 28
03.Графичар 14 7 4 3 20:14 25
04.Колубара 13 6 4 3 17:15 22
05.ОФКЖарк. 14 6 4 4 17:16 22
06.Лозница 14 5 5 4 15:15 20
07.ГФКЈагод. 14 5 5 4 10:12 20
08.Борац1926 13 6 1 6 16:13 19
09.Будућност 14 5 4 5 18:16 19
10.Радн.(П) 14 5 4 5 16:20 19
11.Трајал 14 5 3 6 17:18 18
12.ИМТ 14 4 4 6 17:16 16
13.Дубочица 14 3 7 4 11:14 16
14.Железничар 14 4 3 7 16:20 15
15.Радн.(СМ) 14 4 2 8 14:13 14
16.Динамо 14 4 1 9 18:25 13
17.Слога 14 3 3 8 11:23 12
18.Земун 13 3 2 8 8:15 11

01.Ц.Звезда 14 12 2 0 42:7 38
02.Војводина 14 9 3 2 32:17 30
03.Партизан 14 9 2 3 30:12 29
04.Пролетер 14 7 5 2 14:9 26
05.Чукарички 14 7 4 3 29:14 25
06.Спартак 14 7 2 5 28:18 23
07.Вождовац 14 7 2 5 26:21 23
08.ТСЦ 14 6 3 5 33:20 21
09.Раднички 14 6 3 5 14:15 21
10.Металац 14 5 6 3 19:23 21
11.Младост 14 6 3 5 14:21 21
12.Јавор 14 5 3 6 18:21 18
13.Радник 14 5 2 7 19:22 17
14.Инђија 14 5 0 9 12:23 15
15.НовиПазар 14 4 3 7 15:28 15
16.Рад 14 4 0 10 13:29 12
17.Златибор 14 3 3 8 11:27 12
18.Напредак 14 2 4 8 9:21 10
19.Мачва 14 2 2 10 7:27 8
20.ОФКБачка 14 1 4 9 11:21 7

Равње: Зека Буљубаша –
Ердевик 2017 5:0; Ноћај: Змај
– ОФК Бикић 3:1; Манђелос:
Фрушкогорац – Обилић 1993
2:1; Беркасово: Сремац (Б) –
Слога (одложено); Јарак:
Сремац (Ј) – Слобода 0:2;
Кузмин: Граничар (К) –
Трговачки4:0;Рума:Јединство
– Једнота 6:1; Рума: Фрушка
Гора–Граничар(А)3:2.

01.Фрушког. 13 9 3 1 32:8 30
02.Ф.Гора 13 8 3 2 31:11 27
03.Гранич.(К) 13 8 3 2 25:11 27
04.Јединство 13 8 2 3 26:12 26
05.Обилић 13 7 4 2 31:17 25
06.Сремац(Б) 12 7 3 2 28:10 24
07.ОФКБикић 13 6 6 1 24:8 24
08.Змај 13 5 4 4 22:16 19
09.ЗекаБуљ. 13 6 1 6 24:22 19
10.Гранич.(А) 13 5 2 6 21:23 16
11.Слобода 13 4 3 6 18:22 15
12.Трговачки 13 3 3 7 11:19 12
13.Слога 12 3 2 7 15:27 11
14.Ердевик 13 1 3 9 11:30 6
15.Једнота 13 1 0 12 10:60 3
16.Сремац(Ј) 13 0 2 11 8:41 2

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Ириг: Раднички – ЧСК 2:0;

Нови Сланкамен: Дунав –
Хртковци 1:3; Буђановци:
Младост – Шумар 2:1; Деч:
Сремац (Д) – Граничар 2:1;
Ашања: Камени – Срем 1:4;
Брестач: ОФК Брестач –
Јединство (П) 1:0; Жарковац:
Напредак – Крушедол 3:1;
Крчедин:Фрушкогорац–Полет
1:2.

01.Срем 13 10 2 1 35:13 32
02.Раднички 13 9 1 3 28:8 28
03.Сремац(Д) 13 7 4 2 31:19 25
04.Напредак 13 7 4 2 27:15 25
05.Полет 13 8 1 4 28:25 25
06.Граничар 13 7 3 3 32:18 24
07.Јединс.(П) 13 6 2 5 18:16 20
08.Фрушкогор. 13 6 1 6 14:18 19
09.Младост 13 5 2 6 26:32 17
10.ОФКБрест. 13 4 3 6 14:19 15
11.Шумар 13 4 1 8 21:26 13
12.Хртковци 13 4 1 8 16:31 13
13.Крушедол 13 3 3 7 25:30 12
14.ЧСК 13 3 3 7 21:29 12
15.Дунав 13 2 4 7 16:25 10
16.Камени 13 1 1 11 6:34 4

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Бешка:Хајдук(Б)–ЛСК1:0;
Рума: Словен – Доњи Срем
2015 1:0; Врдник: Рудар –
Железничар2:4;Кленак:Борац
(К) –Сремац (Д) 1:0;Љуково:
Љуково – Партизан 2:1;
Вишњићево: Хајдук (В) –
Раднички1:2;Мартинци:Борац
(М) – Слога (В) 3:0; Путинци:
ПСК – Напредак 0:2;Сремска
Митровица:Митрос–БСК4:1.

01.Раднички 15 11 3 1 43:10 36
02.Напредак 15 11 3 1 31:15 36
03.Словен 15 9 3 3 30:12 30
04.ДоњиСрем 15 9 2 4 31:15 29
05.Борац(К) 15 7 4 4 23:22 25
06.Железнич. 15 7 3 5 32:23 24
07.Борац(М) 15 7 3 5 18:12 24
08.Партизан 15 7 3 5 20:20 24
09.Слога(В) 15 6 5 4 26:16 23
10.Љуково 15 5 5 5 21:20 20
11.ПСК 15 5 4 6 20:19 19
12.Митрос 15 5 2 8 24:26 17
13.Хајдук(Б) 15 4 5 6 19:25 17
14.Сремац(Д) 15 5 1 9 16:23 16
15.ЛСК 15 4 2 9 21:34 14
16.БСК 15 3 3 9 20:36 12
17.Рудар 15 1 3 11 16:63 6
18.Хајдук(В) 15 1 2 12 17:37 5

Ривица: Планинац – Слога
(К) 4:1; Никинци: Полет – 27.
Октобар 7:1; Јазак: Цар Урош
– Војводина 3:4; Марадик:
Слога(М)–ДоњиПетровци2:2;
Стејановци:Борац(С)–Борац
(Ј) 0:3; Грабовци: Граничар –
Фрушкогорац 4:3; Јединство је
билослободно.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

01.Јединство 11 9 1 1 40:12 28
02.Граничар 11 8 1 2 33:16 25
03.Полет 11 7 1 3 29:18 22
04.ЦарУрош 11 6 1 4 38:22 19
05.Војводина 11 5 4 2 31:16 19
06.Фрушкогор. 11 6 1 4 33:23 19
07.Планинац 11 6 0 5 32:19 18
08.ДоњиПетр. 11 5 3 3 19:15 18
09.Слога(М) 12 4 3 5 20:17 15
10.Слога(К) 11 4 1 6 22:38 13
11.27.Октобар 11 2 0 9 12:40 6
12.Борац(С) 11 1 0 10 9:44 3
13.Борац(Ј) 11 1 0 10 7:45 3

Купиново: Купиново –
Младост19352:1;Шимановци:
Хајдук 1932 – Словен 10:1;
Суботиште:Витез–Ловац0:6.

1.Хајдук1932 10 10 0 0 57:10 30
2.Ловац 10 7 1 2 35:18 22
3.Словен 10 4 1 5 17:25 13
4.Младост 10 4 0 6 15:34 12
5.Купиново 10 2 3 5 10:23 9
6.Витез 10 0 1 9 11:35 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ЏУДО

Успех Лаћа ра ца
Првенство Војво

дине за млађе пио
нире одржано је 8.
новембра у Кањижи.
Учествовало је 122
такмичара. За Џудо
клуб ЛСК наступило
је четири такмича
ра који су остварили
сјајан резултат. Тре
ћа места освојили су
Анастасија Пуресе
вић до 30 кг, Страхи
ња Бировљев до 34
кгиСлавкоЛонцаре
вић у категорији+66 кг, док
јеЈованВасиљевићдо46кг
биопети.
Овим узетим медаљама

остварили су право насту

па на државном првенству.
Тренери клуба надају се и
државниммедаљамаодове
дивнедецелаћарачкогџудо
клуба
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ОВАН: Делујете
резервисано пред
одређеним сарадни
цимаиодбијатенове

изазове.Увашемјеинтересује
да сачувате важне пословне
контакте. Одложите потписива
ње неких спорних докумената
или финансијске трансакције
под сумњивим околностима.
Емотивна блискост делује вас
инспиративноилековитоусва
компогледу.

БИК:Изненаднепро
мене на пословној
сцени, делују као
додатни психолошки

притисакизахтевајудадонесе
теновеилимудреодлуке.Нема
потребедасепонашатесувише
захтевноилинаметљиво према
вољенојособи.Упорнимнамета
њемсвојихставоваилистрогих
правила понашања, најчешће
подстичете супротан ефекат.
Немојте„гасити“љубавнеискре.

БЛИ ЗАН ЦИ: Када је
реч о проблематич
ној ситуацији у којој
се налазите, препу

ститедругимадапокренуглав
ну иницијативу. Осећате емо
тивну несигурност. Потрудите
седапривучетепажњувољене
особе на начин који одговара
заједничкомукусуиафинитети
ма.Снагапријатељстваћевам
и у овој недељи дату снагу и
крила.

РАК: Пословни пла
нови које упорно
покушавате да
остварите, не доно

сеочекиванерезултатеижеље
ни ефекат. Тренутно пролазите
крозразличитефазестваралач
кихуспонаипадова,алитоне
треба да вас додатно осујети.
Уколикожелитедаубедитеоко
лину да поседујете практично
знањеиинтелектуалнеспособ
ности,будитедовољноистрајни
усвојимциљевима.


ЛАВ: У односу са
вољеном особом
провејава доза уза
јамненесигурностии

неразумевања. Ситуације које
по вашем мишљењу изгледају
компликовано, ваш партнер
посматра другачијим очима и
има оптимистичке прогнозе.
Потребноједапревазиђетесве
разлике које вас удаљавају од
драгеособе.

ДЕВИ ЦА: Стало
вам је да околина
правилно вреднује
ваше знање или

професионалне способности.
Међутим, постоје различити
факторикојиутичунаизненад
непромененапословнојсцени
или на завршне резултате.
Потрудите се да правилно
испунитесвесвојеобавезе,без
психолошкогпритискаитакми
чарскихаспирација.

ВАГА: Налазитесеу
креативној фази и
преокупирани сте
различитим инфор

мацијамаилипословнимидеја
ма. Својим енергичним пона
шањемкодблискихсарадника
подстичете позитивне реакци
је. У љубавном животу, важно
једаочуватеправевредности
и да искрено угодите свом
партнеру.

ШКОР ПИ ЈА: Нови
догађаји на послов
ној сцени могу да
поремете ваше пла

нове,стогаразмислитеонеком
алтернативном решењу.
Потребно је да се суочите са
сарадницима који користе дру
гачије методе, увек постоји
могућностзановикомпромисни
договор. Нема разлога да се
унапред предајете или да оду
стајете од својих љубавних
намера.

СТРЕ ЛАЦ: Бирајте
послове у којима
можете у потпуности
да потврдите своје

практичне способности и креа
тивнеидеје.Немаразлогадасе
устручавате приликом јавног
наступаилипредсарадницима
који тестирају ваше способно
сти. Веома лепи догађаји вас
очекујууљубавномживоту.

ЈАРАЦ: Сталовамје
да побољшате свој
однос са сарадници
ма,аличестопостоје

одређени неспоразуми и прати
васнескладупроценизаједнич
ких интереса. Потребна вам је
дипломатска нота и умереност,
какобистеизмирилиразличите
супротности које постоје у
пословнимпреговорима.Посве
тите више пажње решавању
актуелних проблема и финан
сијскихрачуна.

ВОДО ЛИ ЈА: Нала
зите се пред новим
пословним дилема
маизаговаратетим

ски рад. Околина очекује ефи
касна решења и добро осми
шљену акцију. Потребно је да
успоставите бољу селекцију
при избору пословних циљева
или да промените уобичајене
критеријуме. Пренесите своју
страстиинспирацијунавољену
особу, будите довољно машто
вити.

РИБЕ: Новидогађаји
на пословној сцени
уноседодатнутензи
ју у ваше окружење.

Ви мудро спроводите своје
пословне планове и вешто
балансирате између сарадника
који имају другачије пословне
критеријумеилиставове.Сачу
вајте позитивно расположење,
немаразлогаданекосастране
квари вашу љубавну срећу и
породичнимир.

VREMEPLOV
11. но вем бар

1918. Капитулацијом Немачке
завршен јеПрви светски рат у
којем је учествовало 36 држа
ва. Живот је изгубили око 10
милионаљуди.
2004.УвојнојболнициуПаризу
умро је палестински председ
никЈасерАрафат

12. но вем бар
1933. Националсоцијалистич
ка радничка партија Адолфа
Хитлера добила је изборе и
преузелавластуНемачкој.
1956. Београдско позориште
“Атеље 212” је у адаптираном
делу зграде “Борбе” извело
прву представу, “Фауста” Јоха
наВолфгангаГетеа.

13. но вем бар
1813.УЊегушимарођенПетар
IIПетровићЊегош,црногорски
владика,филозофидржавник,
велики епски песник, аутор
славног драмскоепског дела
“Горскивијенац”.Каодржавник
поставио темеље модерне
црногорске државе, установио
извршнувластиСенат,органи
зовао судове, увео порезе. За
његове владавине основана
прва штампарија у Цетињу
1834. и подигнута првашкола.
Укњижевнојбаштиниоставиои
еп “Луча микрокозма”, драму
“Лажни цар Шћепан Мали”,
песме.

14. но вем бар
1918. ТомашМасарик изабран
запрвогпредседникаЧехосло
вачке.
2001. Пет државанаследница
СФРЈпостигледоговоропочет
куприпремазарасподелу74,5
милиона долара у злату као
прве рате укупне зоставштине
одокодвемилијардедолара.

15. но вем бар
1492. Шпански морепловац
Кристофер Колумбо направио
првубелешкуоупотребидува
намеђуамеричкимИндијанци
ма.
1920. УЖеневи одржана прва
скупштинаЛигенарода.

16. но вем бар
1095. На црквеном сабору у
Клермону, у Француској, папа
УрбанIIпозваоцрквеневелико
достојникеисветовневладаре
на верски рат против турског
племенаСелџука,којејезаузе
ло Свету земљу у Палестини.
Тиме почела епоха крсташких
ратова.
1960. Умро америчкифилмски
глумацКларкГејбл.

17. но вем бар
1800.КонгресСАДсепрвипут
састао у новој престоници,
Вашингтону,апредседникСАД
ЏонАдамспостаопрвистанар
објекта касније названог Бела
кућа.
1989. У једној од највећих
рударских несрећа у Србији, у
јамиМораваАлексиначкихруд
никаугља,погинуло90рудара.

HOROSKOP

Сре да, 11. новем бар
(29. окто бар)

СветиАврамијеЗатворник;Пре
подобнамученица Анастасија
Римљанка

Четвр так, 12. новем бар
(30. окто бар)

Свети краљ Милутин; Препо
добниТеоктистиЈелена;Свети
Варнава Хвостански Исповед
ник

Петак, 13. новем бар
(31. окто бар)

СветиапостолиСтахије,Ампли
је,Урванидругисњима

Субо та, 14. (1)  новем бар
СветиКозмаиДамјан–Враче
ви

Неде ља, 15. (2)  новем бар
СветимученициАкиндин,Пига
сијеидругисњима
Поне де љак, 16. (3)  новем бар
ОбнављањехрамаСветогвели
комученикаГеоргија–Ђурђиц

Уто рак, 17. (4)  новем бар
Преподобни Јоаникије Велики;
СветисвештеномученикНикан
дар

Crkveni
kalendar

• Да би жена наба ци ла 
пер је, прво мора неко га 
да оче ру па!
• Јед ном сам про бао да 
про на ђем себе и од тада 
ми се губи сва ки траг!
• Мушкар ци би мање 
лага ли, када би жене 
мање пита ле!

Пом фрит
од бун де ве

П отре бно: 1кг бундеве, 2 дл
млека,со,бибер,80грбрашна,3
јајета,150грпрезле,уљезапрж
ење.

Припрема: Очистити бундеву,
пајојкашикомизвадитисрж.Плод
исећи на траке дебљине 1цм.
Прокуватимлеко самало соли и
бибера, па ставити бундеву и на
ниској температури кувати око 6
минута. Извадити и оставити да
седоброоцеди.Штапићебундеве
малопобиберити,уваљатиубра
шно,пауумућена,малопосоље
на јајаинакрајуупрезлу.Овако
припремљен „помфрит” бундеве
испржити у дубоком тигању са
достауљаилиуфритези.


