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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
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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

СЕДНИЦАШТАБАЗАВАНРЕДНЕСИТУАЦИЈЕ

УРумипроглашена
ванреднаситуација

Од 11 часо ва 13. новем бра, у 
рум ској општи ни је про гла ше
на ван ред на ситу а ци ја – то је 

одлу ка доне та на Шта бу за ван ред не 
ситу а ци је с обзи ром на пода так да је, 
по изве шта ју Заво да за јав но здра
вље у Срем ској Митро ви ци, прет ход
ног дана било 55 паци је на та који су 
пози тив ни на ковид19. Овим је испу
њен кри те ри јум за про гла ша ва ње 
ван ред не ситу а ци је, јер се беле жи 
један обо ле ли на 1.000 ста нов ни ка. 
Шта то кон крет но зна чи и које ће се 
мере при ме њи ва ти?

– Јед на од глав них мера је да се 
рад но вре ме свих уго сти тељ ских 
обје ка та огра ни ча ва до 21 час. За уго
сти тељ ске објек те важи и пре по ру ка 
да про да ју алко хо ла обављају до 20 
часо ва, како би олак ша ли рад ни ци ма 
у објек ти ма посао, али је наред ба да 
рад но вре ме свих обје ка та буде до 
21 час. То је мера коју ће при пад ни
ци МУПа, али и наше инспек циј ске 
слу жбе, поче ти да кон тро ли шу већ 
вече рас. У наред них неко ли ко дана 
ће упо зо ра ва ти и дава ти суге сти је 
свим вла сни ци ма да се та мера мора 
пошто ва ти – иста као је коман дант 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је Сла
ђан Ман чић.

Дру га одлу ка је о забра ни одр жа
ва ња свих мани фе ста ци ја, про сла
ва, изло жби и слич но без прет ход
не сагла сно сти Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је.

– Штаб ће ту бити врло риго ро зан, 
али и ако неко доби је сагла сност, 

мора ју се пошто ва ти све мере које 
је пре по ру чио Кри зни штаб на репу
блич ком нивоу. То је мера која држи 
под кон тро лом деша ва ња у нашем 
гра ду и надам се да ће сви људи који 
се тиме баве, пре све га из обла сти 
кул ту ре, то пошто ва ти, и на тај начин 
ћемо има ти увид у мно ге ства ри у 
које до сада нисмо има ли – кон ста то
вао је Сла ђан Ман чић.

Тре ћа мера се одно си на закуп це 
обје ка та, који су у заку пу у општин
ским лока ли ма. По тој одлу ци, закуп
ни на ће, почев од новем бра, па до 
кра ја ван ред не ситу а ци је, бити ума
ње на за 50 про це на та. То је помоћ 
локал не само у пра ве делу пред у зет
ни ка с обзи ром на то да се огра ни ча
ва рад но вре ме.

– Ипак је нај ва жни је здра вље и 
циљ све га ово га је да сачу ва мо здра
вље свих људи и да шире ње ове 
зара зне боле сти све де мо на што 
мањи ниво, то јест да поку ша мо да 
спре чи мо даље веће зара жа ва ње – 
ука зао је Ман чић.

Четвр та мера се тиче наред бе 
свим пред сед ни ци ма кућ них саве та 
да у згра да ма или објек ти ма у који
ма су они одго вор ни, орга ни зу ју дез
ин фек ци ју и хиги је ну тих обје ка та. За 
реа ли за ци ју ове мере ће бити лич но 
одго вор ни с обзи ром на то да су иза
бра ни да буду пред сед ни ци кућ них 
саве та, да орга ни зу ју дез ин фек ци ју 
ула за, зајед нич ког про сто ра и све га 
што се у тим згра да ма нала зи. Тако
ђе, издат је налог да ЈП „Кому на лац“ 

поно во поч не дез ин фек ци ју јав ног 
про сто ра, како у цен тру гра да, на 
пија ци, тако и у објек ти ма и уста но
ва ма које су под општин ском над ле
жно шћу, а где се оку пља вели ки број 
људи или где дола зе да оба ве неки 
посао.

Што се тиче спорт ских так ми че
ња, она се при во де кра ју, али сто је 
наред бе да се оди гра ва ју без при су
ства публи ке са огра ни че ним бро јем 
људи. Међу тим, већи на њих се одр
жа ва на отво ре ном где је мања опа
сност зара зе, тако да се све ове мере 
више одно се на затво ре ни про стор.

И даље важи пре по ру ка да у затво
ре ним про сто ри ма сви носе маске, 
и то ће се кон тро ли са ти, као и да на 
јед ном ква драт ном метру може бити 
само јед на осо ба.

– Када смо рекли да сва ко тре ба 
да тра жи дозво лу Шта ба за ван ред
не ситу а ци је за орга ни зо ва ње неке 
мани фе ста ци је, то се одно си и на 
вла сни ке вели ких обје ка та, ресто
ра на, сала за изда ва ње. Неко ко је 
прав но лице или пред у зет ник не би 
смео, у овом момен ту, да орга ни зу
је рођен да не, свад бе, про сла ве било 
какве врсте у при ват ној режи ји, пого
то во када је про гла ше на ван ред на 
ситу а ци ја, а да се пре тога није обра
тио Шта бу за ван ред не ситу а ци је, 
одно сно локал ној упра ви – поја снио 
је Ман чић. 

Све доне те мере ће поја ча но кон
тро ли са ти при пад ни ци МУПа и 
инспек циј ске слу жбе. С.Џакула

СедницаШтабазаванреднеситуацијеСлађанМанчић
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја
и даље непо вољ на

Про це нат
зара же них
у Срем ској

Митро ви ци је 0,29 
посто, док у

Срем ском
окру гу чети ри 

општи не има ју
сто пе пре ва лен ци је 

пре ко 100 на 100.000 
ста нов ни ка. Поред 

Срем ске Митро ви це, 
то су општи не Ириг,  

Инђи ја и  Рума, 
рекла је

дирек тор ка Заво да 
за јав но здра вље др 

Нада Зец Пет ко вић

СедницаШтабазаванреднеситуа
цијеодржанаје13.новембраина
њојсуизнесениподациоепиде

миолошкојситуацијиуСремскојМитро
вици и целом Срему. Према речима
директоркеЗаводазајавноздрављедр
НадеЗецПетковић,уСремскојМитро
вици је, закључно са 12. новембром,
било232особезараженевирусомкоро
на,док јетајбројзаСрем407.Дирек
тор Опште болнице др Живко Врцељ
рекао једасеуКоронацентруналази
46пацијената,док једиректоркаДома
здрављадрМирославаШевоизјавила
дасеуКовидамбуланти,којасенала
зиуУргентномпријемуОпштеболнице,
дневнопрегеледа120пацијената.
–УСтаројПазовибројактивнихлица

којасузараженавирусомкоронаје16,
Руми55,Инђији61,Иригу17,Шиду24
иуПећинцимаимамодвалица.Завод
за јавно здрављерегиструје у послед
ња два, три дана и излечена лица,
односнолицакојасуизашлаизстату
сапозитивности,такодасенадневном
нивоу,поредпозитивнихлицаиновоин
фицираних лица за тај дан региструје
ибројлицакојасуизашлаизовогста
туса. Проценат заражених У Сремској
Митровици је 0,29 посто, док у Срем
скомокругучетириопштинеимајусто
пе преваленције преко 100на100.000
становника. Поред Сремске Митрови
це,тосуопштинеИриг,ИнђијаиРума.
Предлог за изолацију у овом периоду
којијепослатидостављенСанитарној
инспекцији, за Сремску Митровицу је
245лица,азаСремскиокруг457особа.

Закључак једасебројновоинфицира
нихнадневномнивоуодржавана јед
номистомнивоу,идатајбројнерасте
у последњих седам дана и већ једно
извесно време број новоинфицираних
јеконстантан,реклаједиректорицадр
Зец.
ДрЖивкоВрцељјерекаодасеод46

пацијената, колико се налази у Корон
ацентрутеустанове,38налазинаОде
љењуизолације.
–ОсампацијенатасеналазиуКоро

наинтензивнојнези.Одтихосам,седам
јенареспиратору,једанјенапојачаном
протокукисеоника.Од38пацијената,31
пацијент је позитиван, остали су нега
тивнииличекајудасеурадиПЦРтест.
Садарадимоибрзеантигенетестове.
Уодносунапређашњуситуацију,беле
жи се лагани пораст броја оболелих и
пораст броја оболелих у интензивној
нези Коронацентра. Има оболелих
здравствених радника и ту бележимо
некилаганипораст,ненештозначајно,
ништаштобимоглодадоводеупита
њефункционисање установе, рекао је
дрВрцељ.
ДокторкаМирославаШево јеизјави

ладасеуглавномјављајупацијентиса
блажомклиничкомсликом.
– Они углавном добијају терапију и

лечесекодкуће.Тежислучајеви,када
се јављајуобостранеупалеплућаили
пацијенти са удруженим болестима,
који су иначе ризини, већином буду
хоспитализовани,реклаједрШево.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је
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СМО ТРА ЗИМ СКЕ СЛУ ЖБЕ 

Спрем ни за наред ну сезо ну

Градоначелница Светлана Мило
вановић и њен заменик Петар
Самарџић присуствовали су 13.

новембразимскојсмотримеханизаци
је,транспортнихсредставаиљудства
у предузећу „Хидрограђевинар”. Гра
доначелница је тада изразила задо
вољство,јерјесвеспремнозанаред
нузимскусезону.
–„Хидрограђевинар” је поново над

лежан за одржавањепутева на тери
торијиСремскеМитроивцеутокузим
скогпериода.Свејеспремноиграђани
могубитибезбрижништосетогатиче,
изјавилајеСветланаМиловановић.
Мирослав Кесер, директор фирме

„Сирмијумпут”,рекаоједајелокална
самоуправазафункционисањезимске
службеовегодинеиздвојилатридесет

милионадинара.Онједодаодајеза
сезону 2020/2021. набављена и нова
механизација.
–Овегодинеимамовећибројнове

механизације у односу на претходни
периодисматрамдаћемоупотпуно
стииспунитисваочекивањаграђанаи
даћеградбитиочишћенодснега.Од
прошле године располажемо са још
200тонасоли,60кубикаризле,аако
будебилонеопходно,набавићесејош.
Проценаједасесвакегодинеутроши
300350тонасоли,амашинећебити
распоређененаразличитимпунктови
ма на територији Сремске Митрови
це.Дакле,покривамо200километара
путева,којисуподељениупеткатего
рија.Зафункционисањеграда,увексу
приоритетипутевипрвеидругекатего

рије.Наглашавамдасуграђанимора
јудапратепрогнозуикористезимску
опрему,изјавиојеКесер.
Милорад Ковачевић, директор

„Хидрограђевинара”, јерекаода језа
овусезонунабављенаутоматскираси
пачигрејдер.
–Имамовишевозила,камиона,гра

ђевинских машина које су неопходне
за дејствовање у зимским условима
за чишћење снега, као и резервних
ножевауколикодођедонекиххавари
ја. Обезбеђене су довољне количине
соли, ризле, материјала, као и дово
љанбројљуди,којијепотребандаби
се посао успешно обавио, изјавио је
Ковачевић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић Миро слав Кесер Мило рад Кова че вић

Смо тра зим ске слу жбе



518. NOVEMBAR 2020.              M NOVINE

JKP „ВОДО ВОД”  

Добит ник злат не меда ље за заслу ге
Пово дом обе ле жа ва ња Дана при

мир ја у Првом свет ском рату, пред
сед ник Срби је Алек сан дар Вучић 

доде лио је одли ко ва ња заслу жним 
поје дин ци ма и инсти ту ци ја ма међу 

који ма је нај ви ше оних који су 
уче сто ва ли у бор би про тив коро

навиру са. Про чи та на су име на 
награ ђе них, а одли ко ва ња ће им 

лич но бити уру че на када епи де ми
о ло шке мере то дозво ле. Злат ном 
меда љом за заслу ге награ ђен је и 

митро вач ки „Водо вод”.  

100 ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА БОШКА ПАЛ КО ВЉЕ ВИ ЋА ПИН КИ ЈА

Почаст вели ком народ ном херо ју
Поводомстогодишњице

од рођења народног
хероја Бошка Палко

вљевића Пинкија  градона
челница Светлана Милова
новићињензаменикПетар
Самарџић су 14. новембра
посетилињеговуроднукућу
у Манђелосу. Такође, овом
догађају је присуствовао
директорЗаводазазаштиту
споменикаЉубишаШулаја
и Зденка Госпавић, пред
седница Школског одбора
ОШ „Бошко Палковљевић
Пинки”.
‒ Бошко Палковљевић

Пинки, народни херој и
великиантифашистаСрби
је,међупрвимасеприкљу
чио Покрету отпора и ста
вио се у одбрану народа,
односномеђуонепрвебор
це који су се супротстави
литојнајвећој пошасти20.
векафашизму. Рођен јеу
овојкући,ауавгусту1941.
године у постаје заменик
команданта Фрушкогорског
партизанскогодреда.Њего
веакцијеихеројскиподви
зи, које је за кратко време
направио(од1941.до1942.
године), врло брзо су се
прочуле по Срему и ушле
суулегенду.Био јевелики
диверзант и учествовао у
најпознатијим диверзант
ским акцијама спроведе
нимуСрему.Врлобрзона
почетку рата,његово пона
шањеи јунаштвосуприву
кли  велики број Сремаца
да се прикључе Покрету
отпора, партизанским једи

ницамаидасесупротставе
усташкој најезди и њихо
вимхарањимаизлоделима
по Срему. Рекао бих да је
Пинкијево највеће херојско
дело било када је спаса
вао народ Мале Ремете је
бежаоодфашиста.Народ,
женеидецасусеповлачили
премашуми,аБошкоПал
ковљевић Пинки је остао
изањих,пуцаонафашисте
и самим тим заштитио ту
нејачинатомместуиизгу

био живот. Погинуо је на
Широким лединама изнад
МалеРеметеиту јесахра
њен. Мислим да јунаштво
БошкаПалковљевићаПин
кијазаслужуједамусеода
поштаидасесећамоњега,
рекаојеШулаја.
ГрадоначелницаСремске

МитровицеСветланаМило
вановић том приликом је
најавилаобновуроднекуће
БошкаПалковљевићаПин
кија.

‒  У наредном периоду
ова зграда ће бити рено
вирана, а направићемо и
једну споменсобу. У знак
сећања, не само наБошка
ПалковљевићаПинкија као
палог борца, него на све
онекојисуоставилитраги
којисудалисвојеживотеза
ослобођењеуДругомсвет
скомрату,рекла јеСветла
наМиловановић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Ода ва ње поча сти херо ју Пин ки ји ју испред њего ве род не куће
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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

НЕМАЧ КА РАЗ ВОЈ НА САРАД ЊА

Соци јал ним уста но ва ма
дони ра на заштит на опре ма
Немачка развојна сарадња (ГИЗ)

обезбедила је маске, рукавице, визи
ре,дезинфекционасредстваибескон
тактне топломере за установе соци
јалнезаштитеуСремскојМитровици,
у циљу заштите запослених и кори
сникауслугасоцијалнезаштитетоком
поновног повећања броја заражених
одковида19.
Донација се уручује у оквиру про

јекта немачкосрпске развојне сарад
ње„Услугесоцијалнезаштитезаосе

тљиве групе“ и обухвата 2,778 пари
рукавица,2,778заштитнихмаски,106
визира,101литардезинфицијенатаи
12безконтактнихтопломера.
– Веома је важно да запослени

у социјалној заштити и јединицама
локалнесамоуправеимајуодговарају
ћузаштитнуопремукакобиподржали
осетљиведруштвенегрупетокомепи
демије.Собзиромнатодасуосетљи
ведруштвенеуједноизложенеивећем
ризику заразе ковидом19, наш проје

катнастављасарадњусаградовимаи
општинама,аподршкаувидузаштит
неопремејеједанпримертога,изјавио
јеМаркусМајер,вођапројекта.
ПодршкаСремскојМитровицидеоје

већемереподршкеГИЗа,којаобухва
та18градоваиопштина.Упериодуод
16.до20.новембра2020.годинебиће
уручено укупно 50.000 пари рукави
ца, 50.000маски, 1.900визира, 1.800
литарадезинфицијенатаи230бескон
тактнихтопломера.

ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Обле же на лекар ска сла ва
УкапелиСвeтогКозмеиДамјанаукругуОпште

болнице, у органи
зацији сремскомитровачке
подружнице Друштва лека
раВојводине,14.новембра
обележена јелекарскасла
ва читањем молитве, осве
ћењем и резањем славског
колача. Обред је служио
духовник  протојереј ста
врофор Пантелија Павло
вић и том приликом свим
лекаримачеститаославууз
речиуверењадаћелекари
следитипутсветихКозмеи
Дамјанаилечетиљудеона
кокакосуионилечили,сле
дећињиховпут.
–Свешторадитејехума

но,засвешточинитевели
ко хвала, јер сте на челу
колоне, сада када је више
негоикадапотребнапомоћ,
асвеочисуупртеуБогаиу
струкуречисупротојереја
Павловића.
Домаћинславеовегоди

не  је Служба гинекологије
и акушерства, а начелник
прим. др Драган Малоба
бић,изразиојеверудаћесе
свилекари,заједносамеди
цинским сестрама и свим
запосленима у здравству,
успешноборитииизборити
сатешкомпошастикакваје
коронавируси заједничким
снагама уложити  додатни
напор,  показати хуманост,
помоћи оболелима и тако
остатидостојнинастављачи

лекарскихвештинаКозмеи
Дамјана.
 У дану у којем се слави

лекарска  професија све
чаном чину црквеног обре
да, присуствовао је дирек
тормитровачкеболницедр
ЖивкоВрцељсанајближим
сарадницима, као и пред
ставници Дома здравља, а
кумство славе за следећу
годину преузела је дрМаја
Владисављевић, председ

ница подружнице ДЛВ за
СремскуМитровицуиШид.
Заштитници лекара Све

тиКозмаиДамјансубраћа
потелуидуху,порекломиз
Азије, од мајке Хришћанке
и оца незнабошца. Пошто
сураноосталибезоца,мај
ка је уложила велики труд
и време да их васпитава у
хришћанском духу. Поред
тога, учили су се и разним
лекаријама па како „бада

ва примаше, тако и бада
вадаваше“.Збогтогасуих
назвали бесребрници, јер
нису узимали новац док су
видалиболеснеиуистовре
ме ширили хришћанство.
Резултати њиховог лечења
били су импресивни, зачу
ђујући,честоисцелитељски.
Због тога су их сматрали
свецима. У нашем народу,
СветиВрачисузаштитници
лекарскепрофесије.
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ЗИМ СКА СЛУ ЖБА ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Спрем ни за зиму
Као и сваке године, дежурства зим

ске службе ЈП „Комуналац“ почи
њу1.децембра,али јеоваслужба

спремна да интервенише и раније, уко
лико то буду захтевале временске при
лике.ЈП„Комуналац“,свакегодинепот
писујеуговороодржавањупутева,улица
ијавнихповршинауграду,салокалном
самоуправом,запериодод1.децембра
до 28. фебруара. Уколико је ситуација
таква да изискује њихово ангажовање,
зимска служба ће интервенисати и ван
овогпериода.
–Мисмопотпуноспремни,имадовољ

номеханизације,имамотрикамионаса
разгртачемипосипачимаитосепоказа
локаодовољно.Узимскојслужбиради
11 радника, соли имамо око 45 тона, а
спроведена је и јавна набавка тако да,
акобудепотребе,можемодадопунимо
те количине. У сваком случају за први
ударимамодовољносоли–кажеДраган
Панић,директорЈП„Комуналац“Рума.
Дајесвеспремнозапредстојећезим

скеданеиснег,потврђујеиСлађанМан
чић,првичовекрумскеопштине.
– ЈП „Комуналац“ је увекбиоангажо

ван за одржавање града – улица, јав

них површина, тргова и тротоара. Има
довољносоли,механизацијајеспремна
икадгоддаснегпадне,зимскаслужба
јеспремна.Средствакојелокалнасамо
управа издваја по уговору са ЈП „Кому
налац“сунанивоупретходнихгодинаи
износеоко16милионадинара–истиче
СлађанМанчић.
На тендеру који се односи на одржа

вањемеђумесних путева који су у над
лежности румске Општине, локалних и
некатегорисанихпутева,каоисвихсео
скихмеснихзаједница,посаојеповерен
фирмама „Катаго“ и „Сокак агрегати“.
Регионални, магистрални и аутопутеви
суунадлежностиЈП„ПутевиСрбије“са
њиховимподизвођачима.

С. Џаку ла

Зим ска слу жба спрем на (архивска фотографија)

СЕТВА ПШЕ НИ ЦЕ У РУМ СКОЈ ОПШТИ НИ

Посао при ве ден кра ју
Жетва пшенице у румској општи

нисеполакоприводикрају.Ове
јесени, због падавина, сетва је

била развучена и трајала је од почет
ка октобра па до половине новембра.
Нешто мање од половине планираних
површина, реч је о око 10.000 хектара,
засејано је уоктобру, када јеиоптима
ланагротехничкирок.
– То није податак који радује, али

временске прилике су последњих годи
на „чудне“, па се често деси да и пше
ницаиз закаснелесетвеостваридобар
принос – каже Горан Дробњак, стручни
сарадникуПССРума.
Он саветује пољопривреднике да у

наредномпериодуобилазепониклеусе
веиуслучајупојавеоштећењаодглода
ра,извршењиховосузбијање.
Осетвипшенице,опретходнојжетви,

ценама и улагањима у пољопривреду,
занашеновинејеговориоДушанЛало
шевић,пољопривредникизБуђановаца.
Душанимасвојих60 јутараземље,али
обрађујеи још200 јутара које је узеоу
закуп, а највише себави управо произ
водњомпшенице.Овегодинеје,уопти
малномагротехничкомроку,до20.окто
бра,пшеницомзасејао104јутра.
– Користио сам декларисано зрно,

посејао сам 95 одсто на кукурузовину
којунисампалио,двапутасамтањирао
земљиштеибациођубривоиондасво
јом машином сејао – каже Душан, који
је задовољанипретходномжетвомове
културе.

– Једино је увеклутрија у којевреме
продати, ја сам је продао једно месец
дана после жетве. Међутим, онда је
уследио драстичан скок цене пшенице,
што нисам очекивао. На тој разлици у
цениизгубиосамдостапара.Јасампро
даопо19динаразакилограм,асадаје
пшеница 23 динара без ПДВа. Следе
ћегодинећупазитидабардеооставим
закаснијупродају,алитунеманикаквог
правила–истичеДушанЛалошевић.
Онуказуједапољопривреднициима

јудостаулагањаусвојупроизводњу,па
зато своје производе продају када им
новац затреба, да би купили репрома
теријал, покрилинекедугове или кама

теилиотплатилиратекредита.Анализу
земљишта Душан није радио, каже да
малоинестиже, јер јепунопосла,без
обзиранатоштому јесиностаодасе
бави пољопривредом, иако је завршио
Економскифакултет.Земљау закупу је
навишеместа,штоповећавапосао,па
такоДушанисинобрађују, семуБуђа
новцимаиземљууКраљевцима,Румии
Иригу.Душансејеикукурузна100јута
ра, као и диње нашест хектара. Диње
испоручујетрговинскомланцу„Гомекс“.
– Ове године сам имао одличан род

кукуруза, примењујем све агротехничке
мере.Купиосамновесејалицеизажито
и кукуруз, иако имам и старе у одлич
номстању,требаулагатиијамислимда
ми се то ове године и исплатило.Нова
машина за кукуруз сеје равномерно, за
дваданасве јеникло,стабљикесусве
једнакеитојеврлобитноупољопривре
ди–истичеДушанЛалошевић.
Он додаје и да је био задовољан

ценомкукуруза,адаимадобрепослов
неодносесаједномфирмомкојојиспо
ручујекукуруз.
–Значи,поредприменесвихмерајако

је битно имати и добре пословне парт
нереитржиштегдесетаробапласира.
Важна је и права хемија, ја искључи
во користим „Бајерову“ хемију, нећу да
ризикујем са нечим јефтинијим, па да
послепрођем знатнолошије – рекао је
занашеновинепољопривредникДушан
Лалошевић.

С. Џаку ла

Душан Лало ше вић
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РУМА

Сти пен ди је за 100 нај бо љих сту де на та
Општина Рума је расписала јавни

позив за доделу студентских стипен
дија за академску 2020/2021. годину.
Као и претходних година биће доде
љено 100 стипендија и то 30 стипен
дија студентима прве године студија
првог степена – основне академске
илиосновнеструковнестудије,потом
55стипендијастудентимаоддругедо
последњегодинестудијапрвогстепе
наи15стипендијастудентимадругог
степена студија –дипломскеакадем
скестудије(мастер).

Стипендија се додељује за десет
месеци током академске године, у
износукојијеједнакизносурепублич
кестудентскестипендије,безобавезе
враћања, осим у случајевима који су
предвиђениОдлукомододелистипен
дија.
Рокзаподношењепријаваједо26.

новембра,апријавесеподносеКоми
сијизадоделустипендијанаписарни
ци Општинске управе, лично или
поштомнаадресу:Орловићевабр.5,
Рума.

–Стипендирамонашенајбољесту
денте, као и оне одличне студенте
којинисуостварилиправонадржав
не стипендије. Ми их стипендирамо
изнашегбуџетаиторадимовећгоди
намаитоћемонаставитииунаред
номпериоду.Тојенештоштонашим
младимљудима,којисешколују,мно
гозначи.Морамдакажемдаторади
мосадостазадовољства–истакаоје
председник Општине Слађан Ман
чић.

С. Џаку ла

ДЕСЕ ТА СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Пред лог о усту па њу земљи шта
без накна де за „HеalthCare Euro pe“
На десетој седници Општинског

већа, одржаној 14. новембра,
утврђен јепредлогелаборатао

оправданости отуђења грађевинског
земљиштабез накнаде у радној зони
„Румска петља“ у корист „HеalthCare
Europe“д.о.о.Рума.Овајпредлог је
упућенодборницимаСОРума,којиће
сеоњемуизјаснитинаседницикојаје
заказаназа20.новембар.
Eлаборат јеусклађенсаУредбомо

условима, начином и поступком под
којима се грађевинско земљиште у
јавнојсвојиниможеотуђитиилидатиу
закуппоценимањојодтржишнецене,
односно закупнине или без накнаде,
илиупоступкуразмене.Наиме,током
новембраовегодине,поменутакомпа
нијајепредседникуОпштинедостави
лаписмоонамерамаукојем јеиска
зала интересовање да јој се уступи
земљиштебезнакнаде.
Подсетимо,румскаОпштинаје2015.

године отуђила грађевинско земљи
штеодоко5,6хектарабезнакнаде,а
у току 2018. године фирма је од
Општинекупила,потржишнојцениод
25,8милионадинараједнупарцелуод
4,2ха.У2019.години,такођепотржи
шној цени од 31,2 милиона динара,
купила је додатних 4,45 хектара. На
тим парцелама су саграђени произ
воднии складишниобјектиод61.318
метара квадратних, а у компанији на
„Румској петљи“ тренутно ради 1.030
запослених.
Новаинвестицијаподразумевапро

ширење производних и складишних
капацитета, изградњу логистичког
центрасаприступнимсаобраћајница
маипаркингомзакамионскииконтеј
нерски транспорт. Нови производно
складишни објекат, према плану би
заузимао оквирно 20.000 квадратних
метара–производни12.500,асклади
шни7.500квадратнихметара.

За изградњу и опремање логистич
когцентрапотребноје20.000квадра
таи када се комплетанпројекат реа
лизује, биће омогућено отварање од
300 до 500 нових радних места, уз
улагањеод15милионаевра.
Председник Општине је именовао

Комисијузаизрадуелаборатаооправ
даностиотуђењаграђевинскогземљи
штабезнакнадеод4,67хектараи4,63
хектаракојејејавнасвојинаОпштине
итајнацртелаборатајеприхваћенна
седнициОпштинског већа и уформи
предлога упућен СО Рума. На овај
елаборат је потребна и сагласност
ВладеСрбије,апотомследипотписи
вањеуговора.
„HealthCare Co. LTD“ је светски

познатакомпанијакојајеспецијализо
вана за производњу широког асорти
мана производа од полиуретанске
меморијскепенекојарадиизасветски
познате брендове као што су IKEA,
JYSK и амерички CVB, а у Србији је

основала своју кћерку компанију
„HelathCareEurope“Рума којаизузет
ноуспешнопослује.
На овој седници је усвојен и план

зимскогодржавањапутнеинфраструк
туре на територији румске општине.
Државне путеве првог и другог реда
одржаваћеАД „Сремпут“Рума,путне
правцеопштинскихинекатегорисаних
путева одржаваће фирме „Катаго“ и
„Сокакагрегати“,ауклањањеснегаи
ледасаградскихулица,трговаидру
гихповршинајавненаменејеунадле
жностиЈП„Комуналац“Рума.
ЧлановиОпштинскогвећасудонели

ирешењеоодређивањусталних јав
нихпаркиралиштауграду,каоинеко
лико тачака везаних за ЈП „Комуна
лац“одавањуузакуппојединихобје
ката. Црквеној општини Буђановци
додељенојеполамилионадинараза
израду пројекта комплетне обнове
црквеуБуђановцима.

С. Џаку ла

Фабри ка мемо риј ске пене у Руми
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Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума

БУЂА НОВ ЦИ

Уре ђе ње згра де Дома кул ту ре

УБуђановцимасуутокурадови на уређењу
дела објекта Дома

културе у центру села, који
је у прилично лошем ста
њу. Локална самоуправа је
изашла у сусрет предлогу
Савета МЗ Буђановци да
се почне са радовима, пре
свега на замени крова, јер
прокишњава, као и олука.
Радови су почели почетком
овогмесеца,а12.новембра
је извођаче обишао пред
седник Општине Слађан
Манчић.
– Овим радовима ће се

објекат заштитити од про
падања. Раде се и унутра
шњи делови објекта, елек
троинсталација, столарија,
кошуљица, све што је нео
пходно. По окончању ових
пословамислимдаћеутај
деобитипресељенеканце
ларијеМеснезаједнице.На
тај начин ће и функциони
сањеМеснезаједнице,која
нијемала,битиуспешнијеи
квалитетније, а самим тим
иовајобјекатуцентрусела
ћебољеизгледати– рекао
је после обиласка радова
СлађанМанчић.

Вредност овог посла је
4,2милионадинара.Поред
тога,радисеноваводовод
намрежауобјекту,апред
виђенојеикопањесептичке
јамезапремине16,5кубних
метара. Рок за завршетак
овихрадовеједокрајагоди
не.Уоквируовогтендераза
уређењеМЗ, паралелно са
деломДомакултуреуБуђа
новцима, ради се и згра
да Општине у Орловићевој
улици, тачније замена сто
ларије у дворишном делу,
такодаћемонтирањемсто
ларије бити завршени сви планиранипословиуоквиру

овејавненабавке.
ЖивкоКрсмановић,пред

седникСаветаМЗБуђанов
ци, захвалио је локалној
самоуправи која је обезбе
дила одређена средства за
уређење дела зграде Дома
културе.
– Ова зграда је у доста

лошемстању,ализахваљу
јући доброј сарадњи наше
Меснезаједницеилокалне
самоуправепочелисмоове
радове. У наредној години,
уколико буде средстава,
требало би урадити кров и
на другом делу зграде, из
Улице Небојше Јерковића,
али и фасаду и комплетне
унутрашње радове – рекао
јеКрсмановић.

С. Џаку ла

Радо ви у Буђа нов ци ма

Сла ђан Ман чић у обиласку радова

Жив ко Крсма но вић
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БЕО ЧИН СКИ ЦРВЕ НИ КРСТ, ДОБИТ НИК ОКТО БАР СКЕ ЗАХВАЛ НИ ЦЕ

Добро чин ства никад доста

Доде лом захвал ни це, Општи на је на неки начин вред
но ва ла наш рад. У току ванредног стања, ради ли смо по 
12 сати днев но, од пет ују тру до пет после под не.  Ишли 
смо на терен и дели ли паке те хра не, хиги је не и дез ин
фек ци о на сред ства. До два де сет волон те ра је сва ко
днев но покри ва ло тери то ри ју Бео чи на. Од мар та до јуна 
смо поде ли ли пре ко хиља ду паке та. Помо ћи сва ком у 
сва кој при ли ци је наш мото, каже секре тар бео чин ског 
Црве ног крста Дра ган Бран ко вић

Годину која је скоро иза нас ће,
поред епидемије коронавируса,
обележити и хуманост и волоне

теризам. Беочински Црвени крст је
овогодишњи добитник захвалнице за
успешан хуманитарни рад за време
епидемије вируса корона. Како каже
секретар беочинског Црвеног крста
Драган Бранковић, ова организација
изасебеимавишедеценијауспешног
рада, и једина је која се бави хума
нитарним деловањем на територији
општинеБеочин.
– Када говоримо о раду Црвеног

крста, подсетио бих да смо имали
деведесете године, које су биле пра
ви изазов у хуманитарном деловању.
ОпштинаБеочин јетадапримилаоко
осам хиљада избеглица. То значи да
је у том тренутку Црвени крст помо
гаопедесетпостостановништва.Када
је било бомбардовање, 1999. годи
недолазеинтернорасељеналицаса
Косова и Метохије. Њих је, такође,
требало збринути.Најновији, условно
речено, удар је био програм реадми
сије,кадајеШведскавратила96ром
скихпородица,штојепреко400лица.

ТепородицесусетакођепрекоЦрве
ногкрстаморалеовдезбринути.Сада
је актуелна пандемија, против чега
се сви заједно боримо. Црвени крст
покривацелутериторијуБеочин.Тре
нутноимамоактивних18волонтера,а
кададодамосвеактивисте,сараднике
наштимчиниоко30чланов.Одличну
сарадњусмоуспоставилисаСрпском
православномцрквом,којанампома
же у дистрибуцији пакета, чак и на
акцијама добровољног давања крви.
Свештеник Храма Светог Василија у
БеочинуМилошМаријанацисвеште
никСветогархангелаГаврилауСусеку
НемањаТеофиловићсуувектуданам
помогну,кажеДраганБранковић.
Кадајепроглашенованредностање

умарту,Драганкажедајеодмаходр
жансастанаксаволонтеримаиодмах
сусеорганизовалиибилиспремнида
помогну свима којима је помоћ у том
тренуткубиланепоходна.
–Прикључилисунамсеиљудикоји

до тада нису били волонтери, али су
желели да помогну. Они су и оста
ли у нашој организацији. Ушли смо
неспремни, али смо добро реализо

валисвеактивности.Утокуванредног
стања,радилисмопо12сатидневно,
одпетујутрудопетпослеподне.Неко
јеувекбиопоредтелефона.Ишлисмо
натерениделилипакетехране,хиги
јене и дезинфекциона средства. До
двадесет волонтера је свакодневно
покривалотериторијуБеочинаичесто
судневнопрелазилидвадесетдотри
десеткилометара,адобардеотогаи
пешке.Људисубилипријатноизнена
ђени,несамопакетом,већсазнањем
данекоипакбринеоњима.Заистаје
било емотивно, посебно у старачким
домаћинствима. Пакете смо делили
социјалноугроженимлицима,пензио
нерима који имају примања испод 30
хиљда динара, људима који су оста
ли без посла, чак и онима који су се
јавили,анисудотадабилинасписку
Црвеногкрста,апомоћимјебиланео

На доде ли захвал ни це

Дра ган Бран ко вић
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пходна.Одмартадојуласмоподели
липрекохиљадупакета,кажеДраган.
Он додаје да му је изузетно драго

штојебеочинскалокалнасамоуправа
препознала радЦрвеног крста, доде
лившитојорганизацијизахвалницуза
успешан хуманитарни рад за време
епидемијевирусакорона.
– Тим чином, Општина је на неки

начин вредновала наш рад. Црвени
крст има одличну сарадњу са локал
номсамоуправом,алииСрпскомпра
вославномцрквом.Тои јестеважно–
јединозаједничкимрадомможемода
постигнемо резултате и делујемо у
кризнимвременима,кажеДраган.
За будућност хуманитарног рада

Беочинцинеморајудабрину,јеркако
кажеДраган,највишеволонтерадола
зи из беочинске и сусечке основне
школе.
– Црвени крст има одличну сарад

њусаОсновномшколом„ЈованГрчић
Миленко” у Беочину и ОШ „Јован

Поповић” у Сусеку. И одатле, хајде
да кажем, црпимо своју снагу. Уче
ници тихшкола, још каоврломлади,
дођууЦрвеникрстипочнудасебаве
волонтерским радом. Помоћи сваком
у свакој прилици, наш је мото. Често
видимоичујемодаовајсвет неиде
башудобромсмеру,каоидамладии
нисубашдобри.Али,измогугла,када
видимколикојемладихбилонатере
ну и помагало, ипак сматрам да није
свеузалуд.Доклегодимаљудикојису
спремнидапомогну,анетраженишта
заузврат,иманадезаовајсвет,исти
чеДраган.
ОндодаједајеЦрвеникрстспреман

дасеопетбрзоорганизује, уколикоу
токуепидемиједође јошједнакризна
ситуација.
– Сада имамо и више искуства,

одличносмомапиралитеренеизнамо
комејепомоћпотребна.Моглибисмо
бржедареагујемо,кажеДраган.

З. Попо вић

Од мар та до јула поде ље но пре ко хиља ду паке та

Волон те ри на тере ну

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Усво јен про грам 
актив но сти
Зим ске слу жбе

Чла но ви Општин ског већа су 
на сед ни ци, одр жа ној 12. новем
бра,   при хва ти ли План и про
грам рада зим ске слу жбе и у 
вези са тим име но ва ли Општин
ски штаб који ће пра ти ти пред
сто је ће актив но сти. Дата је 
сагла сност на изме не и допу не 
годи шњег про гра ма посло ва ња 
ЈКП „Бео чин“ за 2020. годи ну као 
и на изме не и допу не посеб ног 
про гра ма кори шће ња суб вен ци
ја из буџе та општи не Бео чин за 
ово јав но пред у зе ће.

Уз пред ло же ни текст јав ног 
пози ва за попу ња ва ње поло жа ја 
начел ни ка Општин ске упра ве, 
чла но ви Општин ског већа фор
ми ра ли су и Коми си ју, која ће 
спро ве сти посту пак поста вље
ња првог чове ка општин ске 
упра ве.

Добар део сед ни це посве ћен 
је био и ана ли зи изве шта ја Над
зор ног одбо ра Јав ног пред у зе ћа 
„Топла на“ о извр ше ној супер ви
зи ји посло ва ња, после које је и 
утвр ђен пред лог за раз ре ше ње 
дирек то ра овог пред у зе ћа Вла
ди ми ра Михи ћа.

Због исте ка ман да та, чла но ви 
Општин ског већа име но ва ли 
нови Савет за избе гли це и упра
вља ње мигра ци ја ма. На челу 
овог тела нала зи се заме ник 
пред сед ни ка општи не Боро Пре
дра го вић.



12 18. NOVEMBAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНА БЕОЧИН

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ БЕО ЧИН

Уве де но низ нових мера
Наседници Кризног штаба, која је

одржана 9. новембра, донето је
низ нових преветнтивних мера у

циљусузбијањаепидемијекоронавиру
са,међукојимајеимеракојомсезабра
њује окупљање више од пет особа на
отвореном и затвореном простору. На
јавнимместима гденијемогућеодржа
вањерастојањаоднајмањедваметра,
обавезно је ношење заштитних маски.
Такође,ограниченојевремеугоститељ
ских објеката до 21.00 час, за столом
могуседетидвеособеиношењемаски
језасвезапосленеузатвореномиотво
реномделупоменутихобјеката.Загосте
јеношењемаски,такође,обавезо,осим
кадаузимајухрануилипиће.Начетири
квадратна метра може боравити једна
особа.Јавнокомуналнопредузеће„Бео
чин”похитномпоступкуморанаправи
типредлогдинамикеираспореддезин
фекције јавних површина у зависности
одфреквенцијеграђана,штосеодноси
наулазезграда,простореиспредпошти,
банака, образовних установа, аутобу

скихстајалишта,домовазастаралицаи
слично,каоипредлогпланиранихсред
става за набавку потребних средстава
за дезинфекцију. Обавезна је контрола
висине телесне температуре приликом
уласка у зграду Општине Беочин, сва
јавнапредузећа,образовнеустанове.У
случајупојавелицасависокомтемпера

туром,истопријавитиДомуздравља„Др
ДушанСавићДода“.Напијацамајеоба
везно носити заштитне маске, а одре
ђена јеипојачанатекућадезинфекција
ичишћењепросторија,чешћебрисање
столова, наслона столица, шанкова,
раднихповршинаукухињи,шанка,ква
канавратимаипрозорима, контактних

СВЕЧАНОСТ У ВЕЛИ КОЈ САЛИ СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Стипендије за нај бо љe 
средњошколце

На свечаности, одржаној 10.
новембра у Великој сали Скуп
штине општине, у складу са

прописаниммерамаКризногштабаза
сузбијање заразне болести ковид19,
потписани су уговори о стипендира
њу седам ученика средњихшкола са
територије беочинске општине. Сти

пендије, које су у односу на прошлу
годину увећане са 7.000 на 10.000
динарадобилису:МилицаТамајкаиз
Беочина,ученицатрећегразредаГим
назије „СветозарМарковић” из Новог
Сада, Анђела Ралбовски из Раковца,
ученицадругогразредаМузичкешко
ле „Јосиф Маринковић” из Зрења

нина, Тамара Максимовић из Беочи
на, ученица трећег разреда Средње
медицинскешколе„7.април”изНовог
Сада, Анастасија Миљић из Сусека,
ученицапрвогразредаСредњемеди
цинскешколе„7.април”изНовогСада,
Стеван Јакоповић из Беочина, уче
ник четвртог разреда Средње школе

Са доделе стипендија

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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Мир ја на Мале ше вић Мил кић

„БориславМихајловићМихиз”изИри
га, Јована Николчић из Сусека, уче
ницаСредњешколе„РадивојУвалић”
изБачкеПаланкеиНемањаСимићиз
Беочина,ученикпрвогразреда,Сред
ње медицинске школе „7. април” из
НовогСада.
Честитајући стипендистима на

завидномуспеху,председницаОпшти
не Мирјана Малешевић Милкић је
нагласиладаћелокалнасамоуправа
и у будуће имати више слуха према
надаренимученицима,апрвикоракје
свакако ово увећање износа стипен
дије.Свечаности је узчлановеКоми
сије за доделу стипендија присуство
ваоипредседникСкупштинеНемања
Вилић.

славина,каоиуређајазасушењеруку,
односнозаспремањеубруса,каоитоа
лета,препаратиманабазихлора.Свим
хроничним болесницима, самохраним
родитељима, особама са хендикепом
послодовац је дужан да омогући рад
одкуће.Обавезујуседиректоријавних
предузећа да доставе спискове таквих
радника,закојејепроцењенодабизбог
њиховогздравственогстањабилосигур
ниједанаставерадодкуће.Директори
ца Центра за културу, спорт и туризам
ИванаБранковједужнада,спрамакту
елне епидемиолошке ситуације, напра
ви предлог организације културних и
спортских дешавања, а који захтевају
окупљањевећегбројаљуди.Запотре
бебиоскопскихипозоришнихпредстава
непходнојеобезбедитипотребнуфизич
кудистанцу,обавезномерењетемпера
туре,маскеипопотребидругеактуелне
мере у спречавањуширења епидемије
изазванековидом19.
Такође,једногласнојеусвојенпредлог

председника Скупштине општине Бео
чин Немање Вилића, којим се  обуста
вљајупредизборнеактивностизаизбор
чланова Савета месних заједница. О
наставкупредизборнихактивностиодлу
чићесекадаОпштинскиштабзаванред
не ситуације општинеБеочин, у складу
са развојем и стањем епидемиолошке
ситуације на територији општине Бео
чин,дапозитивнуоценуоистом.

ПРОЈЕКАТ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“

Почело 
запошљавање 
младих

Национална служба за запо
шљавање je саопштила да
јерокзаселекцијуиповези

вање послодаваца са кандидати
ма у оквиру пројекта „Моја прва
плата“продужендо18.новембра.
Ранијирок јебио15.новембар,а
продужен је због великог интере
совања кандидата и пристиглих
пријава.Пројекат „Мојапрвапла
та“ покренула је Влада Србије у
циљу подстицаја запошљавања
младих,ареализујегаНационал
наслужбазазапошљавање.Про
грам је намењен лицима до 30

годинастарости,којићекодпосло
давцабитиупућенинадеветоме
сечну обуку, односнораднооспо
собљавање. Они ће, након тога,
моћиидаостанукодпослодаваца
у радном односу, или да се са
новим знањем запосле у другој
фирми.
Ивана Грастић из Сремске

Митровицетригодинеактивнојеу
потразизазапослењем.Већјој је
досадилоидеморалишејетошто
јојговорекаконемадовољнорад
ног искуства. Ипак, не одустаје,
алионоштојојстварабригујесте,
какоидастекнерадноискуство?

Сматрада јемладиманајтежето
штоимсереткопружајушанседа
седокажу.
–Углавномсамслушаладосад:

„Уколикосеодлучимозавас,јави
ћемовамсе,позваћемовас.“Сви
добрознамоштатозначи.Посло
давцинемајувољу,нитижељуда
запосленеискуснељудеупослу,а
камолиданасобуче.Тојезачара
ни круг из ког се тешко излази,
каже Ивана Грастић, економски
техничар.
Решењејеуспеладапронађеу

оквиру програма „Моја прва пла

та“.Надаседаћесвусвојувољу
моћи да покаже код послодавца
којибијојомогућиодастекнезна
њеиевентуалнопронађепосаои
надужипериод.
–Ово јемојашанса.Желимда

говоримуимесвихсвојихвршња
ка.Мижелимодарадимоидасе
покажемо.Нежелимоданапусти
мо своју земљу, већ сада, баш у
овим годинама, када би требало
даградимосвојукаријеру,билоби
добродатоучинимотамоодакле
смо, истиче Ивана Грастић, којој
сувећстиглипрвипозивизаобу
ку. Алек сан дра Плав шић 

Ивана Грастић

Ово је моја шан са. Желим да гово рим у име свих 
сво јих вршња ка. Ми жели мо да ради мо и да се 
пока же мо. Не жели мо да напу сти мо сво ју земљу, 
већ сада, баш у овим годи на ма, када би тре ба ло да 
гра ди мо сво ју кари је ру, било би добро да то учи ни
мо тамо ода кле смо, исти че Ива на Гра стић, којој су 
већ сти гли први пози ви за обу ку
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СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Почи ње доград ња 
објек та „Невен“

Почињу радови на доградњи објек
та „Невен“, Предшколске установе
„БошкоБуха“уИнђији.Тосунапослед
њемсастанкуСистема48,одржаному
петак,13.новембра,потврдилипред
ставници локалне самоуправе. Како
је истакнуто, после неколико јавних
набавкиизабранјеизвођачрадова,те
доградњаобјектаможедапочне.
–Планиранаједоградњадваборав

каукојећемомоћидапримимооко60
малишана. У питању је пројекат који
неће много коштати локалну самоу

праву,авеомаћезначитиродитељима
чијадецасеналазеналистичекања–
објасниојеВладимирГак,председник
ОпштинеИнђија
Гак је истакао и да ће ускоро доћи

у ситуацију да ће родитељимоћи да
бирајуукомвртићућедетедаборави.
–Тојенормалнојерћемосановим

вртићемдобити300местазанајмла
ђе, а ми тренутно на листи чекања
имамооко200малишана–закључује
Гак.

М. Ђ.

Саста нак Систе ма 48

Ула га ње у пут ну инфра струк ту ру
УлицаРадмилеВасиљевићуЧор

тановцима, у токупрошленеде
ље, пресвучена је новимслојем

асфалта. Представници Општине
Инђијакажудаједеоницадужине800
метарасададалекобезбеднијазауче
снике у саобраћају, додајући да је
вредност наведених радова око 4,5
милионадинараидасефинансираса
позицијебуџетанамењеног запојача
но одржавање саобраћајница Јавног
предузећа за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђијапут“.Упита
њујесамоједанунизупројекатареа
лизованихупоследњихнеколикогоди
на, а који се тичу ревитализације и
изградње саобраћајница, како нових
такоипостојећих.
КакојеистакаопредседникОпштине

Инђија Владимир Гак, Чортановци су
селоопштинеИнђијаукојејеупослед
ње четири године, у бројне инфра
структурне пројекте, уложено 163,6
милионадинара,највишеуодносуна
бројстановника.
–Упоследњих50годинанијеурађе

но оно што је урађено у претходне
четири године.Трудимоседанепра

виморазликуизмеђуселаиграда,да
ли јеулицаближецентруилине,већ
да тамо где постоји, проблем буде
решен у најкраћем року – каже пред
седникОпштинеИнђија.
Гакјеистакаодајезаследећугоди

ну планирано допројектовање свих
краковаулицакојенисуурађенетоком
реализације пројекта асфалтирања
свихнеасфалтиранихулицанатерито
ријиопштинеИнђија.
– Ту имамо само једну дужу улицу,

КрајишкууЧортановцима,којајеблизу
једногкилометрадужине,асвеостало
сукраковиод50до200метара.Било
бинаммноголакшедасмо тај посао
завршили у оквиру реализације прво
битногпројекта.Нијеједноставно,али
посаонамјеиобавезадатоурадимо.
Када завршимо све бићемо једна од
ретких општина у нашој земљи која
има далеко најуређенију путну мрежу
–кажепредседникОпштинеИнђија.

М. Ђ.

„ТОЈО ТАЈЕРС“

Изград ња објек та
у децем бру
ПредседникСрбијеАлександарВучић

изјавио је, на недавно одржаној конфе
ренцијизамедије,даједржаваовегоди
не потписала, преко Развојне агенције
Србије, 20 уговора за долазак страних
инвеститора, у вредности од 1,7 мили
јарди евра и најавио да ће већ у првој
половини децембра бити постављен
каментемељацзадолазакјапанскеком
паније „Тојо тајерс“ у Инђију. Вучић је
рекао да су се инвеститори обавезали
на основу тих уговора да ће запослити
6.815 радника, што је двоструко мањи
број радника него 2019. године, али је
вишенегодвоструковишеуновцу.
Да је почетак изградње постројења

јапанског инвеститора све извеснији
потврдио је и председник Општине
Инђија Владимир Гак истакавши да је
грађевинскадозволавећиздатаидасу
испуњенисвиусловинеопходнизапоче
так изградње објекта. Такође, како је
навео, изабран је и извођач радова,
јапанскакомпанија„Такита“.
– Прича са компанијом „Тојо тајерс“

напредује и то веомадобрим темпоми
надамседанећедоћидонекеситуације
коју не можемо да контролишемо. Наш
деопослајезавршениздавањемграђе
винскедозволе,алисмонарасполагању
инвеститорузасвештоимјенеопходно.
Надамоседаћеостатипрваполовина
децембра као време предвиђено за
почетак изградње објекта компаније
„Тојо тајерс“ у североисточној радној
зони, те да неће доћи до промена –
рекаојеГак. М. Ђ.

Асфалт у Ули ци Рад ми ле Васи ље вић у Чор та нов ци ма
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Поса ђе на 102 ста бла
и фор ми ра на „Ста за побед ни ка“
Усклопу обележавања 102. године од ослобођења Инђије у

Првом светском рату, а у циљу
заштитеиунапређењаживотнесреди
не реализована је садња дрвећа од
зоовртадоизлазаизИнђијекаНовом
Саду. Тај потес симболично је понео
назив „Стаза победника“. Акција сад
њедрвећареализованајенаиниција
тивуТуристичкеорганизацијеопштине
Инђија,узподршкуЈавногкомуналног
предузећа „Комуналац“ и Општине
Инђија.Токомакције,узпешачкустазу
посађенису51јавори51бреза.Пред
седникОпштинеИнђијаВладимирГак
јеучествоваоусадњидрвећа,апотом
је свечано открио таблу са називом
пешачкестазе.
– Ми смо једна од ретких општина

којанијеималавеликебиткенасвојој
територији, али увек смо се трудили
даиспоштујемосвенашепретке који
сусеборилизаслободунашегнаро
да. Ово је велика ствар, не само за
нашуопштинувећизачитавупланету.
Инђијанеможедасепохваливеликим
бројемдрвећаипошумљенихповрши
на,ализатоћемоунаредномпериоду
интензивнорадитинатоме–рекаоје
Гак.
Уакцијисадњедрвећаучествовали

су сви директори јавних предузећа и
установакаоиначелнициопштинских
одељења.
–Усклопутуристичкепонуденаше

општиненалазесеиприроднелепоте.
Иако на том плану не стојимо стати

стички баш најбоље, ми ипак имамо
чиме да се подичимо. Ту су Фрушка
гора,27километарадунавскеобалеи
то свакако требанеговатии чувати–
истакаојетокомакцијесадњедрвећа
директор Туристичке организације
МиланБогојевић.
Наконакцијеокозооврта,посађено

јејош200стабаланаизласкуизИнђи
је према Београду. Према речима
директора ЈКП „Комуналац“ Душана
Лемаића,углавномсутостаблајасена
и брезе, а садња се обавља према
плану који је сачињен у сарадњи са
Институтомзашумарство.

М. Ђ.

Владимир Гак открио плочу „Стаза победника“

Посађена 102 стабла

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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Радо ви на изград њи ули це Нова 2

Утокујеизградњасерви
снесаобраћајницеуцентру
Инђије, која се паралелно
гради са Улицом краља
Петра I. Како су истакли
представници ЈП „Инђија
пут“, будућа улица носиће
називНова2.Такође,према
њиховим речима, планира
но је да се формира 40
новихпаркингместа.Почет

компрошленедељепочели
су радови на припреми
земљишта,наконтогарађе
нојеравнањеземљишта,а
ових дана ради се на при
преми за поставку асфалт
ногделаитирадовибидо
краја недеље требало да
буду завршени. Након тога
радиће се на обележавању
паркингместа. М. Ђ.

Четр де сет нових 
пар кинг места

Опре ма ње
згра де суда

Уз сагласност Министар
ства правде и Републичке
дирекције за имовину,
ОпштинаИнђијауложилаје
средства, најпре, за уређе
ње спољашњости зграде
судскејединицеутомсрем
ском граду, а недавно је
почело и унутрашње опре
мање.
–Иаконијеунашојнадле

жности сматрали смо да
треба учествовати у рекон
струкцији зграде суда и
њеном опремању. Наша је
обавезаакоимамосредста
вадаимизађемоусусрети
допринесемо бољем стању
јер,конкретноузградусуда,
долазе наши суграђани и
странке из најближе околи

не–објасниојепредседник
Општине Инђија Владимир
Гак.
Председник Општине

Инђија осврнуо се на прет
ходно затечено стање у
зградисудаистакавшидаје
билаукатастрофалномста
њу.
–Прозориисвеосталона

иузградибило јеулошем
стањуинијесемењалоод
када је зградаизграђена, а
од тада је прошло више
деценија. У претходном
периоду је промењена сва
столарија, урађени су сви
грубиграђевинскирадови,а
сада се мења и сав наме
штај–рекаојеГак.

М. Ђ.

Згра да суда у Инђи ји

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ ИРИГ

Про гла ше на 
ван ред на
ситу а ци ја

Од15часова,13.новем
бра,ступилајенасна
гу одлука Штаба за

ванредне ситуације Ирига о
проглашењуванреднеситуа
ције у овој општини. Овом
одлукомјеограниченорадно
време угоститељских објека
та oд 6 часова до 21 час, а
препорука је да се алкохол
точидо20часова,узпошто
вање свих, и сада важећих
превентивних мера. Када је
реч о броју лица, на отворе
ном је могуће окупљање до
100 лица, а у затвореним
просторима, на четири ква
дратнаметра,можедабора
ви једна особа. Сви објекти
морајудаистакнунавидном
местукојеодговорнаособау
том објекту за спровођење
важећихмера.
– Имамо инспекцијску слу

жбу која ће надгледати како
семереспроводе,аЈП„Кому
налац“ ће вршити дезинфек
цију јавних установа и повр
шина. Данашњом одлуком
смо забранили и рад дечјих
играоница. Упућујем апел
свимграђанимадасепридр
жавајудонетихмера,посебно
даобратепажњунаношење
заштитних маски и хигијену,
какотопрепоручујеиКризни
штаб – рекао је први човек
иришкеопштинеикомандант
Штабазаванреднеситуације
ТихомирСтојаковић.
Према пресеку стања, са

претходнимданом,уиришкој
општини је било 19 зараже
них лица, а с обзиром на то
да је до 13. новембра било
још15њихнатестирању,тај
бројћесвакакобитивећи.

С. Џаку ла

У сенци свих дешавања
везаних за епидемиолошку
ситуацију, прошао је Дан
општинеИриг,13.новембар.
Подсетимо,прошлегодинеје
усвојенновиСтатутопштине
којим је одређено да се као
Дан општине обележава 13.
новембар, дан када је Ириг
ослобођенуПрвомсветском
рату, док је славаОпштине,
СветиТрифун,14.фебруара.
–Збогцелокупнеситуаци

јевезанезакоронуипрогла
шење ванредне ситуације
одложили смо планирану
свечану седница СО Ириг.
Прошле године смопо први
путобележилиДанопштине,
аове,башнатајдан,донели

смо одлуку о проглашењу
ванредне ситуације – рекао
је за наше новине Тихомир
Стојаковић, председник
Општине.

Дан општи не 13. новем бар

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је

Тихо мир Сто ја ко вић
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ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

Врти ћи раде у пуном капа ци те ту

Упрошлој години у ДУ „Дечијарадост“уИригубилоје17обра
зовних група са 297 малиша

на, различитих узраста.У томперио
ду реализовано је и више радова на
побољшањуусловазаборавакдецеу
вртићима,каоирадзапосленихуовој
установи.
ДУ „Дечија радост“ је за свој рад

добила и Велику златну медаљу за
квалитет рада на Међународном сај
му образовања у Новом Саду, али
и награду за еколошке активности у
оквирупрограма„Зачистијеизеленије
школеуВојводини“.Тојепрограмкоји
оваустановауспешнореализујевише
годинауназад.
Када је реч о броју васпитнообра

зовних група, у овој години ситуација
сенијемењала–рад јеорганизован,
такође у 17 образовних група са око
300деце.
–Разликауодносунапрошлушкол

ску годину јесте већи број група у
Иригу док имамо једну групу мање у
објекту уВрднику. УИригу је отворе
нагрупазадецујасленогузраста,као
и групацелодневногборавка задецу
припремног предшколског програма

за родитеље који су се изјаснили да
имају потребу да њихова деца бора
веунашојустановиод6часовадо16
часова– кажедиректоркаДУ „Дечија
радост“ЈеленаВидановић.
Такође, разлика у односу на 2019.

годинујестеиинструкцијакојаједоби
јенаодМинистарствапросвете,атоје
дасаставнидеогодишњегпланарада
будутриоперативнаплана.ТосуОпе
ративнипланустановезарадуредов
ном капацитету, Оперативни план
установе за рад у ограниченом капа
цитетуиОперативнипланустановеза
радуонлајнзаједнициучења.
– Ми смо, у сарадњи са Кризним

штабом наше општине, радну годи
ну започели по другом моделу, а то
јеОперативни планрада у ограниче
ном капацитету, али већ од средине
септембра, имајући у виду долазност
деце,прешлисмоурадупуномкапа
цитету – каже директорка Видановић
идодаједа јебројдецепогрупамау
складусапрепорученимбројем.
Утокујеиреализацијапројекатакао

штосупродуженибораваккојисереа
лизујеуобјекту„Чаролија“уИригуод
16до20часовараднимданима,затим

покрајински програм „За чистије и
зеленијешколеуВојводини“иучешће
ДУ„Дечијарадост“ииришкеОпштине
упрограмукојифинансираМинистар
ствопросветеиЕвропскаунија,атоје
реформа система предшколског вас
питањаиобразовањауСрбији.
СОИригјеусвојилаиодлукуомре

жиДУ„Дечијарадост“којомсеутврђује
број,структураипросторнираспоред
предшколскихустанованатериторији
општине. Мрежу предшколских уста
нова чине објекти дечије установе у
седиштуиобјективанседиштаипро
сториуосновнимшколамауиздвоје
ним подручним одељењима. Ради се
о деци узраста од 12 месеци до три
године старости, потом деци од три
године до припремног предшколског
програмаидециузрастазаприпрем
нипредшколскипрограм.Уовојгодини
уИригуимаседамгрупа,уВрдникује
формирано пет васпитнообразовних
група,доксууподручнимодељењима
уНерадину,Шатринцима,Крушедолу,
РивицииЈаскуформиранемешовите
групе, узрастадецеод три годинедо
поласкаушколу.

С. Џаку ла

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг

ДУ „Дечи ја радост“ ИригЈеле на Вида но вић

Награ де за пет нај бо љих сту де на та
ОпштинсковећеОпштинеИриг,на

седници одржаној 12. новембра,
донелојеодлукуонајбољимстуден
тима ове општине за школску
2019/2020.годину.ТосуЦветаЛазић
из Ирига, студенткиња Факултета
техничких наука у Новом Саду, са
просечном оценом 9,79, Ружица

БојићизЈаска,студенткињаФакул
тетатехничкихнаукауНовомСаду,
са просечномоценом9,53,Милица
Илић из Ирига, студенткињаМеди
цинскогфакултетауНовомСаду,са
просечном оценом 9,22, Растко
Јововић из Врдника, студент Еко
номског факултета у Суботици, са

просечном оценом 8,64 и Марија
Јовнаш из Ирига, студенткиња
ФакултетатехничкихнаукауНовом
Саду,сапросечномоценом7,67.
Најбољи студенти ће бити награ

ђени новчаном наградом у висини
од30.000динара.

С. Џ.
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ПОСЕ ТА МИНИ СТРА АЛЕК САН ДРА ВУЛИ НА

Акци ја изме шта ња
иле гал них мигра на та

Александар Вулин,
министар унутра
шњих послова у

Влади Републике Србије,
у петак, 12. новембра, са
директором полиције Вла
димиром Ребићем и пред
седником Oпштине Шид
Зораном Семеновићем,
обишао је у Шиду поли
цијске службенике који су
рано ујутру спровели акци
ју проналаска илегалних

миграната и том приликом
јепозвао грађанедаверују
својојдржавииполицији,да
ненаседајуналажневести
иданеслушајуникогакоих
позивадасеорганизујукако
бисачувалинештооднеко
га,јеруСрбијипостојезако
ни и нико неможеда узме
правдуусвојеруке.
–Државарадисвојпосао.

Жандармерија ће у наред
ним данима, због појачаног

броја и прилива миграна
та, који се садаосећаи на
простору Шида, дежурати
на територији ове општине
и водиће рачуна да се на
улицаманеналазеоникоји
на њима не треба да буду,
посебно да нема неконтро
лисаних окупљања – рекао
јеминистарВулин.
Према његовим речима,

ниједанмигрант, који није у
нашемсистемуинемауред

недозволе,несмеинеможе
дасекрећепонашимулица
ма,посебнонесмедаправи
камповеилидасезадржава
напросторугдетонијерегу
лисаноидозвољено.
– Сада када имамо кри

зу са коронавирусом, ови
људи могу представља
ти здравствени проблем
и за себеи за наше грађа
не и због тога морају бити
у нашим камповима где су
контролисани и где има
ју сву могућу медицинску
помоћизаштиту–рекао је
Вулин.
Како је нагласио, Мини

старство унутрашњих
послова је ту да брине и
води рачуна о томе да се
свакодневни живот грађана
нормалноодвија.
– Верујте својој држави,

ненаседајтелажнимвести
маипуститедржавударади
свој посао. Kада је у пита
њу мигрантска криза, кроз
овуземљу јепрошлопреко
милионмиграната,аготово
да није било инцидената и
то није случајно. То је зато
што наша полиција, зајед
носасвимосталимбезбед
носним службама, добро
радисвојпосао–поручиоје
министарВулин. Д. П.

Алек сан дар Вулин и при пад ни ци жан дар ме ри је на тере ну

Један од кам по ва иле гал них мигра на та
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АНКЕТА: Како ћете обележити
наступајуће празнике?

Епидемиолошкаситуацијасепогорша
ва,апреднамајеипериодбројнихслава
ипразника.Препорукаједасесветосве
денапородичнообележавање.Причали
смосаШиђаниманаовутему.
–Славу годинамаобележавам у кругу

породице. Нема неког окупљања, па ће
такобитииовегодине.Слава језакруг
породице–кажеСањаСубић.

–Ове године, због настале ситуације,
свештосетичеславља,прославићемоу
кругупородице–кажеЈасминкаЗварец.
–Мисмонашуславувећобележилиу

кругу породице. Наравно, све због ове
ситуације.Гостијунијебило,самојенаша
породицабиланаручку,каоисвештеник
–реклајеИкаВасић.

Д. Попов

Сања Субић Јасминка Зварец Ика Васић

НАЦИ О НАЛ НЕ
МАЊИ НЕ

Удру же ња 
доби ја ју
сред ства

Саве ти наци о нал них 
мањи на и ове годи
не ће доби ти сред ства 
за свој рад. Ради се о 
саве ти ма чији је језик 
и писмо у слу жбе ној 
упо тре би на тери то ри ји 
општи не Шид. У четвр
так, 12. новем бра, одр
жан је саста нак чла но ва 
Општин ског саве та за 
међу на ци о нал не одно
се.

– Данас смо има ли 
сед ни цу Саве та на којој 
смо дали мишље ње на 
зах те ве русин ског Наци
о нал ног саве та и Наци о
нал ног саве та сло вач ке 
наци о нал не мањи не око 
доде ле сред ста ва која 
иду из буџе та Општи не 
Шид. Савет је оце нио 
оба зах те ва пози тив
но, јер се ради о наци
о нал ним мањи на ма 
чија је упо тре ба јези ка 
и писма на тери то ри
ји општи не слу жбе на. 
Конач ну одлу ку о виси
ни сред ста ва ће доне ти 
Општин ско веће. Надам 
се да ће сред ства која 
буду доде ље на овим 
наци о нал ним саве ти ма, 
бити иско ри шће на на 
нај бо љи могу ћи начин, 
посеб но за рад под руч
них кан це ла ри ја, што 
се тиче Руси на, а Сло
ва ци ма за рад њихо вих 
удру же ња. Општи на 
Шид рас пи са ла је кон
курс за доде лу сред ста
ва удру же њи ма, а за ову 
наме ну издво је но је три 
мили о на дина ра. Рок за 
под но ше ње зах те ва је 
18. новем бар – изја вио 
је Ром ко Папу га, секре
тар Општи не. 

Д. Попов

Ром ко Папу га

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА У ОПШТИ НИ ШИД

Пове ћа ва се
број инфи ци ра них

ПремаподацимаЗаводазајавноздра
вље Сремска Митровица, на тери
торији општинеШид, у последња 24

часа (12. новембар), регистровано је пет
нових особа позитивних наCOVID19, нај
већибројоболелиху једномдануод када
трајепандемија.Укупанбројактивнихслу
чајеваје24.
КомандантШтабазаванреднеситуације

ЗоранСеменовићрекаоједајеовонајгори
данзаопштинуШидпобројурегистрованих
особапозитивнихнакоронавирусу једном
дануодкадатрајепандемија.Позваојегра

ђанедабудуопрезни,дапоштујупрописане
мереидаизбегавајунепотребнеконтакте.
Он је рекао да се ситуација прати редов
ноида,уколикобројоболелихнаставида
расте,Штаб неће имати другу опцију него
дапрогласиванреднуситуацијунатерито
ријишидскеопштинеипооштримере.
Да биШтаб за ванредне ситуације про

гласио ванредну ситуацију број активних
случајеваморададостигненивопревален
цијеод1на1.000становникауопштинама
иградовимаса30.000становника.

Д. Попов
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Дру ги реба ланс буџе та

Седница Скупштине општи
не Шид, одржана је у петак,
13. новембра, у салиКОЦа, а

одборницисурасправљалио25тач
ка, колико је било предвиђено днев
нимредом.Најважнијетачкесубиле
усвајањеИзвештајаоостварењупри
ходаипримањаиизвршењурасхода
и издатака одлуке о буџету општине
Шидупрвојполовини2020.године.У
томпериодуостваренисуукупнипри
ходиипримањабуџетскихсредстава
уизносуод614.315.960динара,34,85
постоодукупнопланиранихприхода
и примања. Расходи у истом перио
дуизносе584.486.928динара, одно
сно32,87постоодукупнопланираних
расхода и издатака за 2020. годину.
Одборници су усвојили и Одлуку о
изменамаидопунамаодлукеобуџе
туопштинеШидкојомћебитиускла
ђени планирани приходи и примања
са расходима и издацима. Укупни
приходиипримањапланиранисуна
1.737.450.000динара.Утекућубуџет
скурезервубићеиздвојено12.000.000
динара,а у сталну3.000.000динара
док су укупно распоређени приходи
1.722.450.000динара.
Јадранка Недић, начелник Оде

љењафинансијаОпштинске управе,
истакла је да се радило у периоду
када је било проглашено ванредно
стање и види се по извршеним рас
ходимадајенеопходноућиуизмену
одлукеобуџету,какобисесредства
што рационалније трошила до краја
године.Средстваћебитираспоређе
напонаменамаштоекономичније.
–Овајребаланспредстављаизме

нуапропријације,увећањепоизвори
мафинансирања, односно на досад
планирану апропријацију уколико
ихфинансирају други нивои власти.

Дошлоједопрочишћавањатихапро
пријација.Уовомпериоду,одпочет
ка године, што је било обухваћено
првим ребалансом у мају, планира
на су примања од задужења која су
покриланивосредставазадеотеку
ће ликвидности – рекла је Јадранка
Недић.
Током седнице одборницима се

обратиоипредседникОпштинеШид
ЗоранСеменовић.
– По налогу министра Александра

Вулина, припадницижандармерије и
полиције изСремског округа спрове
лисуданас,ураним јутарњимчасо
вима,брзуиефикаснуакцијуприво
ђења илегалних миграната на више
локацијанатериторијиопштинеШид.
Овојепрваодпланиранихакцијакоје
ћеМУПспроводитисциљемконтро
лисања кретања миграната на тери
торији шидске општине уз подршку

представникалокалневласти–рекао
јеСеменовић.
Семеновић је захвалио министру

Александру Вулину и МУПу Србије
набрзомреаговањуинаизмештању
илегалнихмигранатасаулицаупри
хватнецентре.Натајначинсуповећа
либезбедностнатериторијиопштине
Шид. У наставку седнице одборници
су усвојили, између осталог, изме
ну и допуну Пословника Скупштине
општине, Предлог одлуке о правцу
пружањадржавнихпутевакојипрола
зекрознасељанатериторијиопшти
неШид,ГодишњиизвештајорадуПУ
„Јелица Станивуковић – Шиља“, као
и степен усклађености планираних
и реализованих активности послова
ња у првих девет месеци 2020. јав
но комуналних предузећа „Водовод“,
„Стандард“и„Јавнарасвета,услугеи
одржавање“. Д. Попов

Одбор ни ци на сед ни ци

Зоран Семе но вић Јадран ка Недић

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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ПРО ИЗ ВОД ЊА ЗЕЛЕ НЕ САЛА ТЕ У ПЛА СТЕ НИ КУ

Шан са за добру зара ду

Повртарство је послед
њих година у Срему
све заступљеније и

све профитабилније. Иако
траживеликаулагања,доста
радаидостазнања,млађи
пољопривредницишансуза
добрузарадувидеуправоу
повртарству,посебноупла
стеничкојпроизводњи.Про
изводња у затвореном про
стору је далеко сигурнија
одоненаотвореномпољу,
пасевећинабиљнихврста
гаји у пластеницима. Ипак
на сремским њивама могу
се видети и биљне врсте
којемогунаотворенопоље,
попут тиквица, парадајза,
купуса,карфиола,крастава
ца. Ту је производња огра
ниченадок је у затвореном
простору производња могу
ћа током читаве године.
Један од младих повртара
јеиМаркоВојновићизБуђа
новацакојијеодавнопрепо
знао предност пластенич
ке производње и сада има
неколикопластеникаукоји
ма је тренутно 50 хиљада
комадазеленесалате.Има
је тек расађене, али има и
онекојастижезабрањеза
неколикодана.
– Тренутно је 50 хиљада

комадасалатеумојимпла
стеницима.Онасадавеома
добро изгледа и један део
ће стићи за продају већ за
неколико дана. Увек сала

турасађујемодвапутакако
бисмо били што дуже при
сутни на тржишту. Имамо
срећу што је време било
повољно, није било хлад
но, па смо салату произве
либезпроблема.Нијебило
додатногзагревањапласте
ника. Примењена је пуна
агротехника како би салата
била квалитетна и добро
прошла на тржишту – каже
Марко.
Целокупна породица је

укљученауповртарскупро
изводњу.БавесеВојновићи
и ратарством, али је тежи
ште ипак на повртарској
производњи.
– Годинама уназад сам

савладао све тајне про
изводње у пластенику. У
правом тренутку мораш да
реагујеш и када је зашти
таупитању,и температура
и заливање. Грешке у овој
врстипроизводњесенепра
штају, тако да мораш бити

опрезан током читаве годи
нејерупластеницимаједна
биљнаврстасмењуједругу.
Пресалатеумојимпласте
ницима су били краставци
и паприка бабура. Шта ће
бити после салате видећу,
алиниједанпластеникнеће
битипразан–додајеМарко.
За ову врсту производње

веома је важно тржиште.
Свеоноштосеуберебрзо
морастићидокупца,аМар
ко је тржиштеодавнообез
бедио.Дугогодинајеуовој
производњи, тако да све
што произведе има коме и
дапрода.
–Тржиштејезамененај

важније у овој производњи.
Небибилоникаквогрезул
татадаоноштопроизведем
не могу да продам. Џаба
савтрудизнањеакоповрће
пропадне. Ја сваке године
деородапродајемнаКван
ташкојпијациуБеограду,а
поврће носим и у неколико
трговинских ланаца, тако
да за пласман не бринем.
Важно је да је роба квали
тетнаидајеценаповољна.
Што се салате тиче, очеку
јемдаћеиове,каоипрет
ходних година, цена бити
30 динара, што је за нас
произвођачеприхватљиво–
закључује своју причуМар
ко Војновић, пољопривред
никизБуђановаца.

Злат ко Мар ко ви но вић

Мар ко Вој но вић

У Мар ко вим пла сте ни ци ма сада
има 50 хиља да кома да зеле не сала те
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ОДР ЖА НА ДРУ ГА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Смањена накнада одборницима

Наседници Скупштине
општине Пећинци,
одржаној у четвртак,

12.новембра,потврђенасу
два одборничка мандата
одборникаЖивотеГајићаиз
Деча и Стевана Руњанина
из Купинова. Оба одборни
ка, којима су потврђени
мандати,сусалисте„АЛЕК
САНДАРВУЧИЋ–ЗАНАШУ
ДЕЦУ“, која је на јунским

изборима освојила 26 од
укупно30одборничкихман
дата.
Одборници пећиначког

парламента изгласали су
Одлуку о изменама одлуке
оплатамаиосталимприма
њима изабраних, именова
них и постављених лица
Општине Пећинци, према
којој је месечна накнада
одборницимаСОПећинции

члановима Општинског
већа за присуствовање и
учествовањеурадуумање
на са 25 хиљада на 15
хиљададинара,штојеума
њењеза40одсто.
Председник Општине

Пећинци Синиша Ђокић
оценио је да су овомодлу
ком одборници показали
висок ниво одговорности и
разумевања за тренутну

ситуацијуукојојсеОпштина
Пећинциналази.
– Једна од последица

пандемијејеитоштојепри
ливуопштинскибуџетсма
њен, а трошкови повећани
због издвајања средстава
управо за борбу против
коронавируса. Одлуком да
својапримањаумањеза40
одсто одборници су дали
допринос стабилности

Ових дана у току су
радови на изградњи
дистрибутивне гасне

мреже у Брестачу. Радови
сеизводеуоквирупројекта
гасификације 11 насеља
пећиначкеопштинеукојима
још увек не постоји гасна
мрежа, који пећиначка
Општинареализујеусарад
њисаЈП„Србијагас“.Овоје
тренутнонајвећакапитална
инвестиција која се реали
зује у општини Пећинци, а
вредностинвестицијеје6,1
милионевра.
ПоречимадиректораЈКП

„Путеви општине Пећинци“
Мирослава Петровића, до
садаједистрибутивнагасна
мрежа изграђена уСибачу,
Попинцима, Сремским
Михаљевцима, Карловчићу
иДечу.
–Брестач јешестоод11

насеља у којима ће бити
изграђена гаснамрежаове
године.Одизвођачарадова
смо добили информацију

да ће радови током јесени
битинастављенидоклегод
то временски услови буду
дозвољавали,накончегаће

уследити зимска пауза, а
бићенастављенинапроле
ћечимсестекнувременски
услови. Наредне сезоне

Гасна мре жа сти гла до шест насе ља
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На пија ца ма оба ве зно
ноше ње заштит них маски
Како је саопштило пећиначко Јавно

комуналнопредузеће„Сава“,одпетка,13.
новембра, на уласку у месне пијаце у
Пећинцима и Шимановцима постављене
су нове дезинфекционе баријере, као и
обавештењедајеунутарпијачногпросто
раобавезноношењезаштитнихмаски.По
речимадиректораовогпредузећаЖељка
Милићевића,поналогуШтабазаванред
неситуацијеопштинеПећинци,ЈКП„Сава“
редовновршидезинфекцијупијачногпро
стора,преинаконрадногвремена.
–Нашаобавеза једапрепочеткарада

пијаца,каоинаконзавршетка,дезинфику
јемо комплетан пијачни простор. Такође,
једнаодмеразаштитесуидезинфекцио
не баријере на уласку у месне пијаце, а
продавци су дужни да носе заштитне
маске.Уциљуштовећебезбедности,како
продавацатакоисвакогкупца,апелујемо
још једном на све грађане пећиначке
општине да се придржавају прописаних
меразаштитеодкоронавируса,даприли
комуласкаупијачнипростордезинфикују
обућуидаобавезноносезаштитнемаске
–изјавиојеМилићевић.

Ново рад но вре ме ковид амбу лан те
Због повећаног броја прегледа, Амбу

лантазареспираторнеинфекцијеуокви
ру пећиначког Дома здравља увела је
ново радно време. Како нам је рекла
директоркаДубравкаЦветковићМићић,у
пећиначку ковид амбуланту треба да се
јављају искључиво пацијенти са симпто
мимареспираторнихинфекцијаиповише
ном температуром, а пре доласка неоп
ходноједаконтактирајуамбулантутеле
фоном.
– У нашој ковид амбуланти пацијенти

могудаурадедватеста:брзисеролошки
иантигенскитест,адежурнилекародре
ђујекојитестћебитиурађенузависности
одсимптомапацијента.Јошједномапелу
јемнасвенашепацијентедасејављајуу
ковидамбулантуискључивосасимптоми
ма респираторних инфекција и повише
номтемпературом,каоидабудуодговор
ниипоштујусвемерезаштитеодширења
заразе–изјавилајеЦветковићМићић.

Ново рад но вре ме ковид амбу лан те:
одпонедељкадопетка–од7.00до19.00

часова
викендом–од9.00до17.00часова

Кон такт теле фо ни:
022/215–22–06
062/789–197

општинског буџета – пору
чиојепрвичовекпећиначке
општине.
Одборницисуизгласалии

Одлуку о доношењу Годи
шњег програма заштите,
уређења и коришћења
пољопривредногземљишта
на територији општине
Пећинцизатекућугодину,а
по речима председника
комисије за израду програ
маМиланаАлексића,прет
ходнојесагласностнаГоди
шњипрограмдалоиМини
старство пољопривреде,
водопривредеишумарства.
Према усвојеном програму,
ове године од укупно
5.701,50 ха обрадивог
пољопривредногземљишта
удржавнојсвојини,узакуп,
путем јавне лицитације,
бићепонуђено1.472,93ха.
– Од укупно понуђене

површинеузакуп,овегоди
не 386 ха биће понуђено
сточарима на основу права
пречег закупа. Такође, ове
године већина јавних над
метања ограничена је на
парцеле до пет ха, чиме
стварамо могућност и
мањим пољопривредним
произвођачима да лицити
рају–изјавиојеАлексић.
Наседнициодборницису

изгласалииРешењеопре
станку мандата члана
Општинског већа општине
Пећинци Душана Тешића и
донели одлуку о избору
новог чланаВећаБорисла
веПушкар.

дистрибутивнагаснамрежа
биће изграђена у Ашањи,
Купинову, Обрежу, Огару и
Доњем Товарнику. Редо
след извођења радова по
насељима није од пресуд
ног значаја, јер ће гасна
мрежа бити пуштена у рад
тек када буде комплетно
завршена, тако да ће свим
домаћинствимаисвимпри
вредницима у ових једана
ест насеља гас као енер
гент постати доступан у
истом тренутку – рекао је
Петровић.
Уистомпериодутребада

будезавршенаигаснамре
жаучетиринасељаукоји
ма је постојала и до сада,
алијебиланекомплетна–у
Пећинцима, Шимановцима,
Прхову и Суботишту, тако
даћеурокуоддвегодине,
свако домаћинство и сваки
привредник у општини
Пећинци имати приступ
гасу.

Нео п ход но пошто ва ње свих 
про пи са них мера зашти те
Штабзаванреднеситуацијеопштине

Пећинци саопштио је у петак, 13.
новембра, да је епидемиолошка

ситуацијанатериторијипећиначкеопшти
не стабилна и да се свакодневно прати
ситуацијанатерену.
По речима команданта Штаба Синише

Ђокића,засаданемапооштравањапосто
јећих мера заштите, али ће се, уколико
буденаговештајапогоршања,пооштравати
постојећеилидоноситиновемере зашти
те.
–ПремаподацимаЗаводазајавноздра

вљеизСремскеМитровиценатериторији
наше општине, закључно са јучерашњим
даном,имамодваактивнаслучајазаразе.
Међутим,собзиромнанеповољнуепиде
миолошку ситуацију у нашемокружењуи,

уосталом,уцелој земљи,наставићемода
пратимо ситуацију на терену и уколико
буде најмањег наговештаја погоршања
пооштравамоимерезаштите.Стогаапелу
јемнанашесуграђанедапоштујусвепро
писанемере заштитеидаих се стриктно
придржавају,јеринспекцијскеслужбенеће
толерисатионекојикршемерезаштитеод
ширењазаразевирусомковид19.Неодго
ворни појединци који се оглушују о наше
апеле угрожавају не само себе него и
доприносе стварању услова за ширење
заразе у нашој локалној заједници, што
свакаконеможемодозволити–нагласиоје
Ђокић.
НаШтабу је потврђено и да је повећан

бројпрегледауКовидамбулантиуПећин
цима.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“ суфинансира Општина Пећинци
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Код зубара у доба коро не
Коронавирус отежао је рад

здравствених институција,
посебно зубарских ординаци

ја. Одлазак код зубара није увек
пријатан,поготовокадајеепидеми
јакоронавирусаупуномјеку.Међу
тим, када је у питању здравље,
Старопазовчаниредовноодлазена
контролу, и како они тврде, места
за страх нема. Због ковид ситуа
ције,назубарскомодељењуДома
здравља„ДрЈованЈовановићЗмај“
уведенесунеопходнемерезашти
те, како за пацијенте, тако и за
зубаре.
–Штосетичезаказивања,паци

јентиуглавномзовутелефономда
уговоретермин,аличестодолазеи
лично,причемуихсестре,каопри
марназаштита,дочекајуираспоре
де по данима. Ради се сваки дан,
чак имамо и радне суботе – обја
сниојеНемањаСуботички,доктор

денталнемедицине.
Мере превенције су битне како

за пацијенте, тако и за здравстве
не раднике и сви се морају истих
стриктнопридржавати.
– Морамо да носимо визире,

наравно, обавезне су маске. Када
суупитањупацијентиизризичних
група–акоболујуодкардиоваску
ларнихболестиилисупулмолошки
пацијенти, ту сепредузимајумере
додатне заштите, у смислу два
парарукавицаидвапарамаски–
додаоједрСуботички.
Хитни пацијенти примају се пре

заказанихпацијенатаузависности
од тога да ли су у питању боло
ви или је неопходна екстракција
зуба. Хируршке интервенције могу
сеобавитииуДомуздрављакако
пацијентинебиморалидаодлазе
вансвогместапребивалишта.

Зден ка Кожик
др Немања Субо тич ки

Зим ска слу жба спрем на
за први снег

–ЈКП„Чистоћа“изСтареПазове,са
својомЗимском службом, спремно је
за први снег. Као и сваке године, у
сусретзимскомпериоду,свапотребна
механизација јепрегледана,извршен
је ремонт, ралице су постављене на
камионе,посипачисолисуутехнички
исправномстању,одређенасудежур
стваиобавезе,оформљенесуекипе,
које су у случају потребе спремне за
излазакнатерен–кажеЗоранКостић,
руководилац Зимске службе ЈКП
„Чистоћа“СтараПазова.
Уовомпредузећурасполажусапет

камиона од којих су четири са рали
цомипосипачима,једанјесапосипа
чем,такођеимајудвераднемашине,
један багер и један булдожер и два
средњатракторасапосипачимаиса
ралицом, као и један мањи трактор.
Како би саобраћајнице биле проход
не, на располагању је око 100 тона
солииризлештоједовољнозапоче
так.
За регионалне путеве је надлежно

предузеће„Сремпут“,аЈКП„Чистоћа“
залокалнепутеве,такодапричишће
њу приоритет имају путни правци

између насеља у старопазовачкој
општини:СтараПазова–НовиБанов
ци–СтариБановци–Белегиш–Сур
дук, Стари Бановци – Нова Пазова,
Стара Пазова – Војка – Крњешевци,
НоваПазова–Бусије.Затимсечисте
прилази домовима здравља, школа
ма, вртићима, простор испред јавних
установаинакрајуспореднеулицеу
свиммеснимзаједницама.
Зимскаслужбазваничнопочињеса

радом 15. новембра, а за путаре се
зимскасезоназавршава31.марта.

З. К.

Зоран Костић
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Нови изглед
Тех нич ке шко ле

Зграда Техничке школе у Старој
Пазовидобилајеновиизглед.Симбо
лимашинства, графикеисаобраћаја,
уз мотивационе реченице, сада се
налазе на згради Техничке школе у
Старој Пазови, а резултат су волон
терске акције за будуће генерације.
Групасредњошколаца,предвођенаса
двеНинеизIV–4,решилаједаопле
менишколскипростор,те јеузпомоћ
наставника и Канцеларије за младе
настаопројекат„СаНинамауакцији“.
Партнеринапројектусу:Младиистра
живачи Србије, Центар за грађанско
деловање,Тим42,EmpowerиПокрет
горанаВојводине,апројектјеподржа
ло Министарство омладине и спорта
Републике Србије у оквиру пројекта
„Штанамтешко“.Спољашњафасада
јенајпрепрекречена,азатимјеусле
дило скицирање и осликавање. Циљ
једасеулепшашколскипростор,како
бисесвиосећалипријатније,аунаја
вијејошнеколикоакција. З. К. 

Дез ин фек ци о на 
сред ства 
Дезинфекционо средство на бази

натријумхипохлорита,одпочеткаепи
демије коронавируса, непрекидно је
доступно грађанима у свим местима
старопазовачке општине. Цистерне
запремине један кубик поставило је
ЈКП „Водовод и канализација“ Стара
Пазова у координацији са Кризним
штабомиопштинскимруководствому
циљу доприноса заштити одширења
епидемије. У почетку је потрошња
биладалековећаидежурнеекипесу
мораледадопуњујуцистерненаднев
ном нивоу, сада је то на недељном
нивоу,јерсемањекористи.Заграђане
је ово средство бесплатно. Није за
пићеидезинфекцијукоже,априликом
употребе не треба га разблаживати.
Користи се за дезинфекцију улаза,
плочица, квака, а сада се највише
користизадезобаријереиспредулаза.
Контејнери са дезинфекционим сред
ствомпостављенисууСтаројПазови
наТргу,испредправославниххрамова
уУлициВукаКараџићаиЊегошевој,у
Новој Пазови на пијаци, у Блоку 9 и

кодтенискихтерена,уКрњешевцима
испредДомаздравља,наКабларукод
благајне „Водовода“, а у осталим
местимаиспредмеснихзаједница.

З. К. 

При мет но
„пре ли ва ње“
инфи ци ра них
Почетком новембра на територији

старопазовачке општине повећан је
број пацијената са респираторним
тегобама, и зато је од 9. новембра,
поредковидамбулантиуСтаројПазо
вииКрњешевцима,поновопочеласа
радомиКовидамбулантауСурдукуза
пацијентеизПодунавља.Надневном
нивоу, на сва три пункта се јави око
100грађана.Збогвишечасовногчека
њаиспредамбулантиуСтаројПазови
иКрњешевцимапостављанисушато
ри–чекаонице, какопацијентинеби
стајалинаотвореномдокчекају.
Ситуација са короном на локалу је

стабилна,аливрлолакоможепрећиу
једну неповољну епидемиолошку
ситуацију.Већсепримећује„прелива
ње“ одређеног броја инфицираних
особакоднашихстановникакојираде
или се школују у главном граду. На
подручју Старих и Нових Бановаца и
НовеПазове, дакле у насељима која
највише комуницирају са Београдом,
примећујесепојачанприливпацијена
та. Управо из тог разлога поново је
активиранаКовидамбулантауСурду
ку,пореднаменскихамбулантиуСта
ројПазовииКрњешевцима.
Поред серолошких тестова у наве

денимковидамбуланатамаускороће
почети да примењују и нове, брже
антигенскетестове–високопоуздане,
помоћу којих се открива присутност
антигена,односносамогвирусауроку
одполасата. Д. Г.

Сте фа ну треба
још 83.000 евра
за лечење
СтефанСуботићизБелегиша јена

лечењу уНемачкој и тренутно прима
терапију која даје резултате. Дваде
сетдвогодишњи Стефан се лечи од
лимфобластичне леукемије. Пред
њим су припреме за трансплантацију
коштанесржи.27.новембратребада
кренесазрачењем,авећ8.децембра
билабиобављенатрансплантација.У
протеклих неколико дана, бројним
акцијамаидонацијама,заСтефаново
оздрављење прикупљено је око 80
хиљада евра. Остало је две недеље
зајош83хиљадеевра.ПомозитеСте
фану, пошаљите СМС садржине 360
на3030. Д. Г.

ПЕЋИНЦИ

Изложба у
Кул тур ном цен тру
Након још једног успеха на Смотри

ликовнихстваралацааматераСремау
Инђији, ликовни уметник Драгољуб
ТриндићизКарловчићаjeнапозивКул
турног центраПећинци изложио своје
уметничкерадовеухолуовекултурне
установе.
Како нам је рекла Бранислава Три

фуновић, стручни сарадник у Култур
ном центру, повод за поставку је био
управопласманнаПокрајинскусмотру,
амеђуизложенимсликамапосетиоци
сууприлицидапогледајуинаграђену
слику„Тосвакооднасможебити“која
говори,пресвега,оактуелнојепидеми
олошкојситуацији.

–УхолуКултурногцентраизложено
је17сликаимогудасевидесвакидан
све до краја новембра. У питању су
различитиопусинасталиуразличитом
временском периоду који покривају
бројнетемеибројнестиловесликања.
Као што се може видети, уметник се
успешноостварио,какоупоентализму
иреализму,такоиунекојврстинеоек
спресионизма. Његов колорит је изу
зетнобогатитојеодликањеговелич
не уметничке поетике. Такође, бројне
суитемеисадржаји,такодазасваког
постојинекасликакојаћемупосебно
привући пажњу. Током ове изложбе
покушаћемо да привучемо, пре свега,
младе,дадођуиупознајусесаосно
вама сликарства, а уједно и да виде
колико један сликар аматер сопстве
нимзалагањемирадомнасебиможе
дапостигнеидалекодастигне–изја
вилајеТрифуновић.
Драгољуб Триндић већ годинама

представљаопштинуПећинциназон
ским и покрајинским смотрама ликов
них стваралаца Срема и Војводине,
носилац је бројних награда, а само
стално излаже од 2000. године. На
међународној сцени појавио се 2013.
годинепрвоуБергамууИталији,исте
годинеиуЛосАнђелесууСАД,аумају
ове године посетиоци широм света
били су у прилици да се упознају са
његовимрадомпутемвиртуелнеизло
жбе коју је организовала њујоршка
галерија„Артиос“.
На Покрајинској смотри ликовних

уметникааматераВојводине15.новем
брауБачкојПаланци,општинуПећин
ци представљаће слика Драгољуба
Триндића„Тосвакооднасможебити“,
као и слика „Безнађе“ младе ауторке
ИванеПетковић.

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“
суфинансира Општина Стара Пазова
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УТИ ЦАЈ ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ НА ПОСЛО ВА ЊЕ СВЕ ЧА НИХ САЛА

Годи на вели ких губитака
за „свад бе ни“ бизнис

Епидемијакоронавируса,којатраје
већосаммесеци,акрај јојсеине
назире, неповољно је утицала на

многе гране привреде, а чини се да су
у том смислу најугроженији угоститељ
ствоитуризам.Кадаговоримооугости
тељству,најугроженији јебизнискојисе
бавиоргаизацијомвенчања.Јер,венча
њаиосталепрославесузбогепидеми
језабрањене.Итакозбогнемогућности
пословања,овегодиневласницисалаза
прославенемајуприхода,алиимостају
расходи којеморају подмирити.Сходно
томе, и број венчања је смањен. Како

нам је речено у Матичарској служби у
СремскојМитровици,одпочетка године
до 6. новембра (када је разговор оба
вљен),склопљеноје189бракова.Докје
до6.марта,кадајепрвислучајоболелог
одкоронавирусаутврђен,склопљено40
бракова.
–Одпочеткаепидемиједосадаимали

смо149венчања,докјеупрошлојгоди
нибило274склопљенабрака.Свеусве
му, смањен јеброј закљученихбракова
збогтренутнеситуације.Многимладен
цисувећбилизаказалитерминесвадби
усаламазапрославе,аликадасувиде

лидасетонеможереализовати,многи
суодусталипасенисууопштеивенча
ли.Чекајунекабољавремена.Некоине
желидасевенчауоваквимприликама,
ипак је то свечани чин. Људи не желе
да то обаве, онако, да кажем безвезе.
Многи парови су заказивали па одлага
ли,мислећидаћебитибољаситуација,
кажематичаркаГоспаДивљак.
Заказивањевенчањајеисто,каоипре

епидемије:обабудућасупружникамора
ју доћи до Матичарске службе како би
сенаправиозаписникидоговорилисви
детаљи.Самчинвенчањајеипакдруга
чијиуодносупериодпреепидемије.
– Излазака на терен нема. У сали

може да буде сада до петљуди, прак
тичномладенци,кумовииматичар.Мла
денцимасеуглавномтонесвиђа,неза
довољни су. Сви морају имати маске,
укључујућииматичара.Никададосада
нисмоималиовакву ситуацију.Мораће
модасеприлагодимооваквимусловима
венчања,кажеГоспаДивљак.
Милан Лукић из Салаша Ноћајског,

власник свечане сале „Радосница”, која
послује већ десет година, каже да су у
тојсалидосадаорганизованесамотри
свадбе.
– Последње две свадбе су биле у

јуну,апретогасмоималиједнусвадбу
уфебруару.Акорачунамиосталепро
славе,утокугодинесмоималиокошест
догађаја,штојечетирипостоуодносуна
прошлугодину.Мислимдасеепидеми
јакоронавирусавеомалошеодразила
наугоститеље,алипосебнонасвенас
који се бавимо организацијом славља.
Тунемислимсамонавласникесалаза
прославе,већинафотографе,музича

Од почет ка епи де ми је до 
сада има ли смо 149 вен
ча ња, док је у про шлој 
годи ни било 274 скло
пље на бра ка. Све у све му, 
сма њен је број закљу че
них бра ко ва због тре нут не 
ситу а ци је. Мно ги мла ден
ци су већ били зака за ли 
тер ми не свад би у сала ма 
за про сла ве, али када су 
виде ли да се то не може 
реа ли зо ва ти, мно ги су 
оду ста ли па се нису уоп
ште и вен ча ли. Чека ју нека 
боља вре ме на, каже мати
чар ка Госпа ДивљакГоспа Дивљак

Сва ча на сала „Бели анђео” ове годи не без гости ју
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ре,салоневенчаница.„Радосница”упо
шљаваипетнаестакљудихонорарно,а
тусуидобављачи,којимаоваситуација
не погодује. Реалнимесечни трошкови
сунамоко60.000динара.Добилисмо
помоћдржаве,двапутапо30.000дина
раидвапутапо18.000динаранакоје
морамоплатитидоприносеувисиниод
24.000динара.Аликаданепослујетеи
не зарађујете,ондавамтапомоћине
значимного.Оноштоједобројестешто
те доприносе можемо платити касни
је. На рубу егзистенције смо, говорим
и пословно и лично. Ипак је ово наш
породичан посао. Ова ситуција на нас
утичестрашно,првопсихолошки,онда
егзистенцијално и самим тим ти уби
јасвакувољузаживотом.Живимобез
прихода, а дажбине морамо плаћати,
кажеМилан.
Он додаје да има много парова који

сузбогцелокупнеситуацијеодусталиод
венчања.
–Акобисмотопребацилиубројке,јед

натрећинапаровајеодусталаодвенча
ња,једнатрећинанезнанисамаштаби,
аједнатрећинаималовишејевенчање
заказало занаредну годину.Есад,шта
ћеодтогабитиреалнодасереализује,
тонико јошнезна.Углавномсесвадбе
померајуипочетирипута.Имаиљуди
којисеиплашедадођукаогости.Цела
оваситуацијаостављадубоктраг.Било
бидоброкадабинамдржаваизашлау
сусретданеморамозаовугодинубарем
да плаћамо доприносе и порезе, каже
Милан.
Он каже да су се током октобра и

септембраодржавалесвадбеисличне
прославеподшаторимаилитакозваним
балонсалама, јер се за такво славље
сматрадајенаотвореном,штопоњего
вом мишљењу нема боље хигијенске
условеудоносунасалезапрославе.
–Каданеможедасеорганизујепро

слава у свечаним салама, онда људи
траже неку алтернативу. Сматрам да
слављакојасуорганизованаподшато
римаилиубалонсалама,немогуимати
хигијенскестандарде,каоусализапро
славе.Мисмо,поучениискуством2015.
године, када смо имали рота вирус Б
категорије,веомапооштрилидезинфек

цију,укухињисвираднициимајумаске
ирукавице.Свемојеколегеирадетако.
Мислимдаћемосвиморатиданаучи
модаживимосновонасталомситуаци
јом, коју је епидемија проузроковала,
јерживотидедаљеислављаћеморати
помоммишљењудасеунекомоблику
организују,истичеМилан.
Олгица Баланац, власница свечане

сале „Бели анђео” у Сремској Митро
вици, каже да су власници свечаних
салаисвионикојисудеоорганизације
венчањаиосталихпрослава,овегоди
не у изузетно неповољном положају.
Последњапрославакојајеорганизовна
уовојсалијебила29.фебруара.
– Многи младенци су одустали од

венчања,апосебнооникојисуипотри
пута догађај померали. Одређен број
венчања је померен за наредну годи
ну,што јеопетнеизвесно.Поредсале,
имами салон венчаница, који не ради
и 13 соба, које не примају госте. То је
породични посао у ком учествује троје
моједеце,мужија.Уовојгодининема
моприходе,аимамовеликерасходе.За
овакавобјекатсекористииндустријска

струја,којајевеомаскупа.Тујеинакна
дазасмеће,амисмећеинемамо, јер
инерадимо.Затим,огромантрошакје
ивеликипорезнаимовину.Морамода
плаћамо и ауторска права СОКОЈу, а
ниједна песма није малтене ни одсви
рана у салама, јер прослава ни нема.
Никога не занима да ли ми радимо,
остварујемолиприодеизкојихћемоте
рачунеплаћати,кажеОлгица.
Она додаје да држава није показа

ла велику заинтересованост како би
тој бранши помогла. Коментаришући
најавелокалнесамоуправедајеупла
ну пружање једнократне финансијске
помоћисвимугоститељскимобјектима,
укључујућиисалезапрославе,Олгица
сматра да то не може бити од велике
користи.
‒Кадаговоримоопакетумерапомо

ћиВладеСрбије,каоштојеподелатри
минималцаидвапутапо18.000динара,
морамрећидатапомоћ, каданезара
ђујете,аиматеконстантнеиздатке,ине
значи баш много. Што се тиче, помоћи
одлокалнесамоуправе,незнамкакои
колико ће то износити, али сматрамда
ћетобитисимболично.Посебно,акоће
исти износ добити и сале за прославе
и кафићиипосластичарнице, којераде
унекомобиму,ондатоинијебашнека
помоћ.Оноштобинампомогло,јестеда
заовугодинубудемоослобођенипореза
иосталихдажбина.Аконареднегодине
будемомоглидарадимо,мислимдаће
људибитијакоопрезни.Мибисмобили
срећни да нам дозволе организовање
слављаидо200људи,дазастоломуме
сто14,седидесетљуди,даобезбедимо
прописану дистанцу. Међутим, верујем
да се људи након ове ситуације  неће
опуштати.Нисамсигурна какваћебити
следећагодина,јероктобарјеуглавном
биомесец када су се заказивале свад
безанареднугодину,али јошниконије
дошаодасеинтересује, кажеОлгицаи
додаједајевеликипроблемштосалеза
прославе нису препознате као посебна
браншаиштојошниједонетзаконосве
чанимсалама,којијепокренутјош2015.
године.

З. Попо вић

На рубу егзи стен ци је смо, 
гово рим и послов но и лич
но. Ипак је ово наш поро
ди чан посао. Ова ситу ци
ја на нас ути че стра шно, 
прво пси хо ло шки, онда 
егзи стен ци јал но и самим 
тим ти уби ја сва ку вољу 
за живо том. Живи мо без 
при хо да, а дажби не мора
мо пла ћа ти Било би добро 
када би нам држа ва иза
шла у сусрет да не мора
мо за ову годи ну барем 
да пла ћа мо допри но се и 
поре зе, каже вла сник све
ча не сале „Радо сни ца” 
Милан Лукић

У овој годи ни нема мо 
при хо де, а има мо вели ке 

рас хо де. Кори стимо инду
стриј ску стру ју, која је вео
ма ску па. Ту је и накна да за 

сме ће, а ми сме ће и нема
мо. Затим, огро ман тро шак 

је и вели ки порез на имо
ви ну. Мора мо да пла ћа мо 

и аутор ска пра ва СОКОЈу, 
а нијед на песма није мал
те не ни одсви ра на у сала

ма. Нико га не зани ма да ли 
ми оства ру је мо при о де из 
којих ћемо те рачу не пла

ћа ти, каже Олги ца Бала
нац, вла сни ца све ча не 

сале „Бели анђео”

Милан Лукић

Олги ца Бала нац
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ХУМА НИ ТАР НА ГРУ ПА „БУДИ ХУМАН‒ХУМА НИ ТАР НЕ ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ”

Днев но саку пе и до 10 хиља да 
евра за лече ње тешко обо ле лих

У току јед ног дана при ку пи мо изме ђу 7.000 и 10.000 евра. То су заи ста вели ки резул
та ти и вели ке број ке.  По мени је стра шно је што гру па „Буди хуман –ху ма ни тар не 
лици та ци је” уоп ште мора и да посто ји, али кад је већ тако и када успе ва мо да дође мо 
до  вели ких сред ста ва, ми ћемо наста ви ти и даље пома же мо што више кори сни ци ма 
фон да ци ја  „Буди хуман” и „Подр жи живот”, каже Бран ка Зарић, адми ни стра тор ка 
гру пе

Даседруштвенемрежеитекако
могу добро искорисити, доказ
је и инцијатива Бранке Зарић,

незапосленеваспитачицеизСремске
Раче.Наиме,умајуовегодине,Бран
каједошланаидејуданафејсбуку
отворигрупуподназивом„Будихуман–
хуманитарне лицитације” и која сада
бројипреко207хиљадачланова,како
изСрбије,такоииздијаспоре.Група
функционишепопринципулицитаци
јаинаграднихигара.Лицитацијетрају
24,анаграднеигре48сати.Такође,ту
суиапелизапомоћ,потражњеисве
оноштосетичекорисникафондација
„Будихуман”и„Подржиживот”ипомо
ћињима.Натајначинкориснициових
фондацијапостајувидљивијииновац
себржеприкупи.
‒ Већ неколико година уназад сам

лицитирала разне ствари у хумани
тарнесврхенасвомфејсбукпрофилу
пајеуједномтренуткудошлодотога
да уместо неког другог постављам
огласзалицитацију.Врлобрзојебило

толиколицитацијаданисаммогласве
дапостигнем.Затосамсесетилагру
пе која би омогућила свима да сами
постављајуоноштожеле.Такојесве

почело.Собзиромна тодасе група
односинакорисникефондација„Буди
хуман” и „Подржи живот” могућност
за неку неправилност или превару
практичноинепостоји.Такође,аутор
објаве којипостављалицитацију сам
одређује ком кориснику ових фонда
цијаћесредствабитинамењена,каже
Бранка.
Групапостојитекшестмесециивећ

јепостиглаизванреднерезултате.
–Јасампокренулацелупричу,али

нисамсамаутоме,узменејезаиста
великии јак тим.Безњихништаово
небибиломогуће.Садајеузмене80
особаизаједносеизданаудантру
димода групаштобољефункциони
ше.Мислимдајошувекнисмосасвим
свесни шта радимо и колико пози
тивно утичемо на одлазак неког од
корисника лечење. Осим чланова из
Србијеу груписуичлановиизЦрне
Горе, Босне и Херцеговине, Македо
није, Аустрије, Швајцарске, Немачке,
Аустралије,Америке…Заистасасвих

Део тима гру пе „Буди хуманхума ни тар не лици та ци је”

Бран ка Зарић



2918. NOVEMBAR 2020.              M NOVINE

странастижепомоћ,истичеБранка.
Онадодаје да предметлицитације

може бити било која ствар коју неко
одчлановагрупежелидапостави.
‒ На лицитације се може поста

витибуквалнобилошташто је ново
илиуочуваномстању.Забрањено је
постављање алкохола, лекова, цига
рета, порнографског садржаја, пдф
докумената и сличног. По завршетку
лицитацијеадминистраторпроглаша
вапобедникакојизатимима48сати
дауплатиизлицитираниизносидоказ
постави јавноукоментар,накончега
следидоговор о примопредаји. Врло
је битно нагласити да је све јавно и
транспарентноидасвеидедиректно
на рачуне корисника. Наградна игра
функционише по принципу слања
СМСпорукенабројједнеодпомену
тих фондација и доказом о послатој
поруци,којасепостављаукоментар.
Затим се добија редни број, а након
48 сати се извлачи добитник награ
де путем „рандом” апликације. Моји
сараднициијасмоуовупричуушли
свим срцем и свесна сам шта зна
чи свешто чинимо за кориснике.Са
фондацијама „Буди хуман” и „Подр
жи живот” нисмо директно повезани,
осим што помажемо њиховим кори
сницимададобијуштовишеновцаза
лечење.Трудимоседасвимаизађе
моусусрет,објашњаваБранка.
Она додаје да се за лечење кори

сника„Будихуман”и„Подржиживот”
дневноприкупивишехиљадаевра.
‒ У току једног дана прикупимо

између7.000и10.000евра.Тосузаи
ставеликирезултатиивеликебројке,
али овим темпом и успехомможемо
слободно да тежимо нечем већем.
Свако ко има фејсбук профил може
дасеприкључигрупиубилокомтре
нутку, потребно је само да пошаље
захтевидасачекаодобрењезаула
закугрупу.Врлолакои једноставно.
Свисудобродошли,кажеБранка.
Упоредо с групом „Буди хуман–ху

манитарне лицитације” настали су и
хуманитарнибазарикојисеодржавају
широмСрбије.
‒ Базари су доживели процват од

када је настала и група, што ми је
веомадраго.Многоновцасесакупи
набазарима,затосуитоликопосеб
ни. У време епидемије коронавиру
са, мало је теже организовати база
ре,алидосада јесвелепоишлоуз
поштовање превентивних мера. По
мени је страшно је што група „Буди
хуман–хуманитарнелицитације”уоп
штемораидапостоји,аликадјевећ
тако и када успевамо да дођемо до
великих средстава, ми ћемо наста
витиидаљедарадимокаодосада
. Успели смо да скупимо новац за
лечењепреко20особа,наравно,не
мисами,алијегрупа„Будихуман–ху
манитарне лицитације” имала вели
ки удео у томе, јер су се захваљују
ћинамабржескупљаласредстваза
лечења,истичеБранка.

З. Попо вић

Како да ојачате 
имунитет?
Лекари кажу да је превентива

основаздравља.Тозначида је
препоручљиводасеоимуните

ту брине током читаве године, а не
самоу зимскомпериодуилиувреме
короне. Исхраном је најбоље радити
натоме.Намирницекојеутичудирект
но позитивно на имунитет су свеже
воћеиповрће,каоинамирницебогате
протеинима. Од воћа добро је кори
стити бобичасто и коштуњаво, оно
што има боју плаву, црвену,љубича
сту, као што је боровница, аронија,
малина, вишња, трешња или купина.
Своповрћедолазиуобзир,нарочито
махунарке.
– Свеже воће и поврће је много

важно, или само, или у комбинацији.
Тако помажемо организму, уз помоћ
витамина и бројних влакана који су
садржајистог,саинтегралнимжитари
цама, да вари и боље свари храну,
стварасебалансдобрихилошихбак
теријаунашемцревномсистему,ато
је онда 80 посто доброг учињеног за
нашимунитет, каже дрЗинаидаСре
теновић, специјалиста хигијене из
Завода за јавно здравље у Сремској
Митровици.
Када је реч о витаминима који се

садапрепоручујузаунос,првенствено
сепрепоручујеЦвитамин.Његаимау
поморанџама, лимуну, кивију, па и
нару,којинетребаизоставити.Имага
иучајуодшипка,тоједоказано,иако
је изложен високој температури при
кувању.Интересантноједагаувели
кимколичинамаимаукиселомкупусу
и црвеној паприци. Исхрана може да
сепојача суплементима, али самоуз
предлоглекара.

– Цинк је добар као суплемент и
витамин Д је обавезан када нема
довољно сунца. Исхрана мора бити
разноврсна, алиодмерена,да се зна
тачно када се шта уноси, да би се
њенекориснекомпонентеусвојилена
најбољиначин.Међутимиуприпреми
секриједобардеоправилнеупотребе.
Тозначида јепотребноизбећисвако
пржењехранеууљуилимасти.Пре
поручујемоувексвеженамирницеили
пак куване, односно барене, како не
биизгубилесвојства, светуједрСре
теновић.
Препоруказаздравијипочетакдана,

напитак као витаминска бомба: један
лимун,поморанџа,10до15капипро
полиса, кашичица меда и поленов
прахилимлеч.

Алек сан дра Плав шић

др Зина и да Сре те но вић
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ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Отво ре на изло жба „Кул ту ра и ми“

„Музејизаједнакост:разноликости
инклузија“јетемаовогодишњемани
фестације Музеја Србије „Музеји за
10“укојусе,занимљивомизложбом,
укључиоиЗавичајнимузејРума.
Ова изложба, која је отворена 9.

и траје до 22. новембра, реализова
на је у сарадњи са ГЦ „Срем“ Рума
и Дневним боравком за децу, младе
и одрасле са сметњама у развоју, а
токомтрајањаизложбеодржаваћесе
ирадионицезакорисницимаДневног
боравка.
Ово је шести пут да се на нивоу

музејских установа Србије одржава
оваманифестација,аодпочеткајеу
њу укључениЗавичајнимузејРума.
Сваке године, ова манифестација
има тематску изложбу, а ове године
јепосвећенаразноликостииинклузи
ји.Румскаманифестацијаносиназив
„Култураими“.
–Собзиромнатодаимамодвевео

ма значајне установе у нашем граду
које брину о посебним категоријама
људи са посебним захтевима у сва
кодневномживоту,решилисмодаих
укључимо,ускладусатемом,уово
годишњипрограм„Музејиза10“иод
радовакојесунаправилиприредили
смоовуизложбу–реклајенаотвара
њуБраниславаКоњевић,директорка
ЗавичајногмузејаРума.
Већидеоизложбејепосвећенрадо

вима корисника Дневног центра, а
деоирадовимакорисникаГЦ„Срем“
–саовимкорисницимаМузејимаизу
зетнодобруидугогодишњусарадњу.
Изложба траје до 22. новембра,

а у томпериодупосетиоци јемогуи
погледати, али због пандемије, то
ће бити појединачна разгледања.
Др Зоран Славујевић, директор ГЦ

„Срем“,истакаоједасуњиховеактив
ности мало смањене због пандеми
је,такодакорисницинисудошлина
отварањеизложбе,штосесвакаконе
бидесилоунормалнимусловима.
– Често идемо у друге градове, и

што јенајважнијесатихманифеста
ција доносимо најбоље резултате,
победничке.Ипак,културниживотсе
наставља јер све секције у Геронто
лошкомцентруфункционишу:ликов
на,хор,музичкасекција,позоришна...
Нажалост, дугу традицију Ликовне
колоније,којајемеђунајвећиммани
фестацијаматогтипауСрему,морали
смоовегодинедапрекинемо–рекао

једиректордрЗоранСлавујевић.
Он једодаодаће, када сеоконча

епидемија, свакако бити организова
наоваЛиковнаколонија,којасетра
диционално, одржава у мају. Одго
варајући на питање о ситуацији са
коронавирусомуовојустанови,рекао
је да је она, за сада, стабилна. Код
корисника нема регистрованих пози
тивних случајева, али је код једног
запосленогтестбиопозитиванионје
укућнојизолацији.
ЈеленаОвцин,в.д.директораЦен

тра за социјални рад, рекла је да је
првипут наоваквој изложби, будући
дајенедавноименованазадиректор

Отва ра ње изло жбе „Музе ји за 10“

Део изло жбе
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куЦентразасоцијалнирад.
–Одушевљенасамидирнутаовим

лепимрадовима.Драгомијештоима
мотакодобрусарадњусаГеронтоло
шкимцентром и Завичајниммузејом
инадамседаћетакобитииубудуће,
поготовокадапрођеоваздравствена
криза–реклаједиректоркаОвцин.
– Наши корисници једва чекају да

дођу уМузеј и погледају своје изло
женерадове,исрећнисуштомогуда
их виде и наши суграђани. До сада
суњихмоглидавидеуглавном,само
оникојисудолазилиунашепросто
рије–реклајенаотварањуизложбе
БиљанаВасић, координаторкаДнев
ногцентразадецу,младеиодрасле
сасметњамауразвоју.
Њен колега Бранислав Јовановић,

васпитач,кажеда јеречорадовима
који сунастали токомраднерехаби
литације корисника која се налази у
њиховомпрограму.
–Одабралисморазличитерадове,

теме бирамо према њиховом инте
ресовању и периоду године у ком
се налазимо. Већина радова који се
овде виде су са креативних радио
ница, али нисмо били у прилици да
изложимо неке фотографије самог
процеса рада – додао је Бранислав
Јовановић.

С. Џаку ла

„Музеји за 10“ су манифестација
којасвакегодиненаграђујемузејкоји
је реализовао програм за ту годину.
Ове године, због епидемиолошке
ситуације, манифестација није била
организованаууобичајеномтермину,
атојемај,већјеодложеназановем
баритрајеод9.до16.новембра.
– Претходне недеље смо добили

обавештењедасмодобилипризна
њезанајбољереализованпрограму
2019. години. Прошле године тема
овеманифестацијејебила„Традици
јаубудућности“имисмонаоснову
теопштетемеизабраличетирипро
грама која су повезивала прошлост,
садашњост и будућност – рекла је
директорка Завичајног музеја Рума
БраниславаКоњевић.
Централни део прошлогодишње

манифестације је била изложба о
спортусаназивом„Вишеодигре“,а
наградусмодобилизацелуманифе
стацију. Ово признање додељује
ИКОМ, Међународна музејска орга
низација, Међународни комитет
ИКОМСрбије.МузејиСрбијесучла
нови ИКОМа од оснивања 1946.
године. Награду је примила дирек
торкаЗавичајногмузејаРумаБрани
славаКоњевић9.новембра,адоде
љенајеуНародноммузеју.

Награ да
Зави чај ном 
музе ју

УДРУ ЖЕ ЊЕ РУРАЛ НИ ЦЕН ТАР „СОВА”

Очу ва ње бро ја
и ста ни шта сова
Какобисезаштитилесовеодуда

раодстакленеповршине,Удру
жење рурални центар „Сова” је

13. новембра на згради „Срем гаса”
залепио налепнице у облику птица,
које смањују рефлексију стаклених
површина. На тај начин се смању
јеударсоваостакленеповршинеи
могућностзањиховоугинуће.Какоје
рекао, Марко Цвијановић из Рурал
ног центра „Сова”, овај пројекат се
спроводи преко програма „Уради за
свој град”, који финасира Америч
ке агенције за међународни развој
(УСАИД).
–Заовајпројекатсмосарађивали

са Градском управом за пољопри
вреду и очување животне средине.
Водилисморазговоренатемуорези
вањадрвећау градудабисеспре
чиогубитакстаништа.Заштитасова
подразумева очување врсте и ста
ништа. Урадили смо бројање сова,
које иначе реализујемо током прет
ходних 15 година. Тада смо уочили

да је на дрвећима која су погрешно
орезанадошлодогубиткастаништа
сова.Засадасмозалепилиналепни
цеуобликусилуетаптицаназгради 
„Сремгаса”аакобудебилопотребе,
брендираћемо и неке друге зграде,
рекаојеМаркоЦвијановићизРурал
ногцентра„Сова”.
Никола Вученовић из Градске

управе за пољопривреду и заштиту
животнесрединејерекаотомприли
комдајеочувањесовавеомаважно
зацеоСрем.
– Сремска Митровица је друга по

бројностисовауСрбији.Какојецео
Сремпољопривредноподручје,сове
сузначајнезаовутериторијујеруни
штавају глодареисамимтимпољо
привредници имају мање штете.
Овимпутембихпохвалиосвеактив
ностиРуралногцентра„Сова”,којису
веома активни у области екологије,
рекаојеВученовић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Мар ко Цви ја но вић Нико ла Вуче но вић

Лепље ње налеп ни ца на згра ди „Срем гаса”
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102 ГОДИНE ОД ОДЛУ КЕ О ПРИ СА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊУ У РУМИ

Зна чај одлу ка са Народ ног
збо ра у Руми и Новом Саду
24. и 25. новем бра 1918. годи не
ОдодржавањаНарод

ногзборауРуми,на
којем је донета

Одлука о присаједињењу
Срема Србији, и Велике
скупштине у Новом Саду,
прошло је тачно 102 годи
не. У сусрет тим важним
датумима, о значају ова
два велика догађаја, за
нашеновинепишеистори
чарка Бранислава Коње
вић,директоркаЗавичајног
музејаРума.
Српско становништво је,

од пропасти српске сред
њевековнедржавеипотпа
дања под турску власт,
живелорасутопосуседним
областима на простору
Хабзбуршке монархије и
Млетачке Републике. Сео
бесуупочеткубилеспора
дичнеиишлесукасеверу,
у данашњу Војводину и
Хрватску, које су биле у
саставуУгарскеиназапад
у Млетачку Далмацију.
Расељени Срби најчешће
сусенасељавалиукрајеве
уз границу, гајећи наду да
ће се Србија ослободити
турскеокупацијеидаћесе
вратити у своје крајеве, те
је њихова вековна тежња
билапоновноспајање.
Угарске и млетачке вла

стисудосељенеСрберадо
прихватале дајући им
дозволузанасељавање,уз
услов да буду граничари и
да бране границу од тур
скихпровала.КадасуТур
ци,током17.векаучврсти
ли своју власт на Балкану,
расељени Срби су губили
наду у скори повратак. Да
до скорог повратка дефи
нитивнонећедоћи,видело
сепоследвановадогађаја:
ПрвеиДругевеликесеобе
Србакрајем17.ипочетком
18.века,завремепатријар
хаАрсенијаIIIЧарнојевића
и патријарха Арсенија IV
Јовановића Шакабенде.
Након тих великих сеоба,
српско становништво трај
нонасељава крајеве јужне
Угарске,тј.данашњеВојво
дине,надајућиседаћесе
Србијакадтадослободити

турске власти и да ће се
тада, где тренутно живе,
присајединити Србији. Та
нада се распламсавала
током 19. века, за време
Првог и Другог српског
устанка. Угледајући се на
тадашњуСрбијуиСрбииз
данашњеВојводине убрза
вајуборбузатериторијалну
аутономију,какобиствори
ли услове за присаједиње
ње свих осталих области
где живе Срби, који ће се
ослободити туђинске вла
сти, и прикључити незави
снојислободнојСрбији.
Србија је стекла незави

сност на Берлинском кон
гресу1878.године.Одтада
сесвевишеразвијаидејао
заједничкој борби за осло
бођење преосталих обла
сти у којима су живели
Србиподтуђинскомвласти
(турском и аустријском),

али се у то време јављаи
идејаоослобођењудругих
јужнословенских народа.
Углед и значај Србије по
том питању нарочито је
порастаопослеБалканских
ратова,пасеодњеочеки
валодапреузмеулогупије
монта, тј. да постане цен
таривођауједињењасвих
Јужних Словена у једин
ственудржаву.

Овеидејебилесусве
интересантније, не
самосрпском,негои

муслиманскоми хрватском
становништву у Аустроу
гарској, посебно школова
ној и напредној омладини.
Аустроугарске власти су
прогонилепристалицеових
идеја. У таквимоколности
ма Аустроугарска користи
Сарајевски атентат као
поводзадугоприжељкива
ни рат против Србије. Но,

ратнијеостаосамоограни
ченилокални сукоб, већ је
прерастао у европски и
светскират.
У ратним условима нова

српска Влада проглашава
Ниш за ратну престоницу
Србије. У Нишу је, у јеку
највећекризенафронту,7.
децембра 1914. године,
донетаНишкадеклерација,
којомјеВлададефинисала
ратнециљевеСрбије.Први
иосновниратнициљјебио
одбрана Србије, други је
биоослобођењесвихСрба
и других Јужних Словена
од туђинске власти док је
трећи циљ био уједињење
узаједничкудржаву.
ПочетакратаСрбиидру

ги Јужни Словени из
Аустроугарске дочекали су
сазебњомдаћебитимоби
лисаниуаустроугарскувој
ску и упућени на фронт

Поли тич ка ситу а ци ја у новем бру 1918. годи не
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према Србији. Они који су највише
билинаклоњениидејиуједињењаса
Србијом,амеђуњимајебилоисрп
ских, хрватских и словеначких поли
тичара из Аустроугарске, почетком
рата су емигрирали у Италију или
Швајцарскуданебибилимобилиса
ни у аустроугарску војску. Они су,
подржани од стране српске Владе,
1915. године у Паризу формирали
Југословенски одбор. Он постаје
важан фактор уједињења Јужних
Словенаузаједничкудржаву.

Токомлета1917.годиненаКрфу,
гдејебилопривременоседиште
српске Владе, састали су се

представници Југословенског одбора
иВладекакобиседоговорилиоуре
ђењу будуће заједничке државе.
Дакле, 20. јула 1917. године прогла
шена јеКрфскадекларација.Догово
реноједановадржаваносиимеКра
љевина СХС, да она буде уставна,
демократскаипарламентарнамонар
хија на челу са династијом Карађор
ђевић.
После пробоја Солунског фронта

убрзанисуполитичкидогађајикојису
довели до уједињења. Хрватски
Сабор је прогласио раскидање свих
државнополитичких и правних веза
саБудимпештомиБечом.УЗагребује
тако6.октобра1918.годинеосновано
Народно вијеће Државе Словенаца,
ХрватаиСрба.Тадржавајеобухвата
лабившекрајевеАустроугарскенасе
љене Јужним Словенима. Она није
била међународно призната, није
имала војску нити је контролисала
територију на којој се прогласила.
Ималисусамоамбицијудапрогласе
државу,безприсаједињењасаСрби
јом,аликакосератближиокрајусве
вишесекалкулисалосасудбиномтих
области.ЗбогтогајеВијећеизЗагре
ба упутило позив српској војсци да
што пре успостави ред и заштити
национални интерес Југословена.
Народновијећећетакопостатитрећи
важанфакторуједињењаистварања
заједничкејугословенскедржаве.
УНародно вијеће је, у имеСрпске

народнерадикалнестранке,каопред
ставникСрема,8.октобра1918.годи
неделегирандрЖаркоМиладиновић,
адвокатизРуме.Уововремеоснива
ју се Народна вијећа у скоро свим
местимауСрему.Упоредосаактивно
стимакоје јекаопредставникСрпске
народне радикалне странке имао у
Народном вијећу у Загребу за уједи
њењесвихјугословенскихобластиса
Србијом у заједничку државу Срба,
ХрватаиСловенаца,Миладиновићје
водиоиакцијузанепосредноприкљу
чењеСрема,односноцелеВојводине
Србији и то пре коначног договора
Владе Србије и Народног вијећа у
Загребу.
ЗаразликуодБаната,БачкеиБара

њекојисусеналазилиусаставуугар
скогделамонархије,Сремјебиодео
Хрватскеиутомположајујетребало
дабудеприпојенКраљевиниСрбији,

али је Народно вијеће, у нади да ће
битипризнатањиховаДржаваСлове
наца,ХрватаиСрба,сатомодлуком
одуговлачило. Због таквог става и
одуговлачења др Жарко Миладино
вић приступа организовању великог
Народног збора за Срем у Руми 24.
новембра1918.године.Збор јеусло
виоНародновијећеуЗагребудашто
пре оствари јединство са Краљеви
номСрбијом,упротивномћенаЗбору
уРумизаступнициСремапрогласити
непосредно присаједињење Срема
КраљевиниСрбији.Такојеиучињено.
ПренегоштојеЗбордонеоРезолу

цију, она је образложена цитатом из
Крфскедеклерације: „Срби,Хрватии
Словенцигдегоддаживесачињавају
једнујединственудржаву“.Тадржава
мора бити демократски уређена, у
којој ће бити потпуно равноправни и
СрбиниХрватиСловенац,акојаће
гарантоватиличнуслободусвимгра
ђанима.
На Збору је једногласно усвојена

Резолуцијакојагласи:
1. Данашњи Збор изасланика

НароднихвијећаизСрематржидасе
остваријединствоидемократскиуре
ђенадржаваСрба,ХрватаиСловена
ца под династијом Карађорђевића и
очекујесеодНародногвијећауЗагре
будасештопреостваријединствена,
заједничкаВладасаседиштемуБео
граду.
2.тачкарезолуцијегласидазаслу

чај племенског или политичког цепа
ња, заступници Народног вијећа у
Срему ће, као изасланици народа
гласати за непосредно присаједиње
њеСремаКраљевиниСрбији.
3. тачка резолуције се односи на

случајдаСремсампрогласиприсаје
дињењеКраљевиниСрбији,да гана
мировној конференцији тада заступа
краљевскасрпскаВлада.

СаЗборајеупућенаделегацијау
Нови Сад на Велику војвођан
ску скупштину која је одржана

следећег дана, 25. новембра 1918.
године.ДелегацијајепредалаРумску
резолуцију председнику Народне
скупштинеуНовомСаду,накојојјеи
донетаодлукаоприсаједињењуБач
ке, Баната и Барање Краљевини
Србији.
Чланови Народног вијећа упутили

су се ка Београду крајем новембра
1918.годинекакобиипакуспостави
ли договор о стварању заједничке
државе.НавестозбивањимауНовом
Садуод25.новембра,папотомозби
вањимауПодгорици,гдеје26.новем
бранаНародномзборудонетаодлу
ка о присаједињењу Црне Горе Кра
љевиниСрбијииоодлуциНародног
вијећаизЗагребадаДржаваСлове
наца,ХрватаиСрбаприступиКраље
вини Србији, регент Александар 1.
децембра 1918. године проглашава
стварање Краљевине СХС, која ће
међународно признање добити већ
намировној конференцијиуВерсају,
јануара1919.године.

За раз ли ку од Бана та, 
Бач ке и Бара ње који 

су се нала зи ли у 
саста ву угар ског дела 

монар хи је, Срем је 
био део Хрват ске и у 

том поло жа ју је тре ба
ло да буде при по јен 
Кра ље ви ни Срби ји, 

али је Народ но вије ће, 
у нади да ће бити при
зна та њихо ва Држа ва 
Сло ве на ца, Хрва та и 
Срба, са том одлу ком 
оду го вла чи ло. Због 

таквог ста ва и оду го
вла че ња др Жар ко 

Мила ди но вић при сту
па орга ни зо ва њу 

вели ког Народ ног збо
ра за Срем у Руми 24. 
новем бра 1918. годи
не. Збор је усло вио 
Народ но вије ће у 

Загре бу да што пре 
оства ри једин ство са 
Кра ље ви ном Срби јом, 

у про тив ном ће на 
Збо ру у Руми заступ
ни ци Сре ма про гла си
ти непо сред но при са
је ди ње ње Сре ма Кра
ље ви ни Срби ји. Тако 

је и учи ње но
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (44)
ВАСА КРСТИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Један од нај вред ни јих
деч јих песни ка после Зма ја
ВасаКрстић је рођен у

Сремској Митровици
20. фебруара 1849.

године. Отац му се звао
Константинибиојесирома
шнизанатлија,амајкаЈули
јана. Године 1872. Васа је
ступиоубраксаКатарином,
рођеномЈовичић(такођеиз
Сремске Митровице), коју
су од милоште сви звали
Нена. Нена му је родила
двасина–ДушкаиЈована.
Првијебиоожењениимао
јесинчићаићерку,укојима
је деда Васа у пуној мери
уживао и песме им певао.
Врло поштовани чика –
деда Васа често је био
виђенкакосвојеунучићена
крилудржи,паимтепаоне
умиљате речи: „Кад дора
стеш и размислиш, каз’ће
ти се само.“ Као син сиро
машног занатлије, Васа
нијеимаомогућностдаизу
чава науке, иако је за то
показивао много дара и
воље. Основну школу и
први разред Реалке окон
чао јеуСремскојМитрови
ци,анаконтогајепочеода
себавитрговином.Трговач
ки посао је напустио 1862.
године, када је постао
лађарскирадникуДубрави
ци код Брчког. Затим је
радиокаонадзорник,агент
и инспектор Дунавског
паробродског друштва у
Београду.
Шаљиви „Стармали“,

часопис који Јован Јовано
вић Змај покреће у Новом
Саду, без прекида је изла
зио дванаест година и оку
пљаојемногобројне,истак
нуте писце. У последњем
броју, Змај је исписао сле
дећеречи: „Дођечасдасе
сачитаоциманашимзаувек
растанемо.Е,парастајемо
семушки–тауздисајисеи
тако немогуштампати.Па
кадјеопроштај,мимолимо
да нам опрости свако, ако
смо кога заових12 година
увредили–атонијезаслу
жио. Тако исто молимо да
намопростеисвионикоје
смо по слабости људској

штеделиилипревидели–а
то нису заслужили. И ми
праштамо сваком ко нас је
годмрзио,клеветаоигонио.
Дај божебољихвремена–
козанамадође,пасретни
јеприликенађе.Захваљује
монамногимсимпатичним
изјавама које смо овог
месецасауваженихстрана
добијали, које и у послед
њем часу души утехом
годе.“

Васа Крстић је свој
књижевни рад отпо
чео хумористичном

песмомподназивомСавре
мена поука, коју је објавио
управоучасопису„Старма
ли“. Јован Јовановић Змај,
видевши у њему необичан
таленат, одмах га је на
даљи рад охрабрио и са
њим је најпре у писмену, а
потомиупријатељскувезу
ступио,којајесведосмрти
нашегвеликананепрекидно
трајала. Под псеудонимом
„др Казбулбуц“, Васа од
тада пише шаљиве песми
це и хумореске за много
бројне наше листове.
Посебно треба скренути
пажњу на Васину књигу
песамаподназивомКазбул
буцијаде:прваврећаслат
когоркихпилулица,медно
жучнихпусличица,оситни
јих крупничица из апотеке
и по рецептима Дра
Казбулбуца. Тринаест годи
накасније,почеоједаизла
зи хумористички часопис
подназивом„Казбулбуција
де“.Часопис јеобјављивао
штампар и издавач Милан
Петко Павловић. Садржај
Павловићевог листа, чини
лесушаљивепесмеипри
чице које је сакупио Васа
Крстић.Пунназивлиста,са
поднасловом, био је
„Казбулбуцијаде: скупљене
шаљиве песме и причице
Дра Казбулбуца“. Излазио
је на шеснаест страна и
садржаојесабранепесмеи
приче др Казбулбуца, које
суизлазилепоразнимсрп
ским шаљивим листовима
(Рошуљ).

Васа Крстић је свој књи жев ни рад отпо
чео хумо ри стич ном песмом под нази вом 
Савременапоука, коју је обја вио упра во 
у часо пи су „Стар ма ли“. Јован Јова но вић 
Змај, видев ши у њему нео би чан тале нат, 
одмах га је на даљи рад охра брио и са 
њим је нај пре у писме ну, а потом и у при
ја тељ ску везу сту пио, која је све до смр ти 
нашег вели ка на непре кид но тра ја ла. Под 
псе у до ни мом „др Казбул буц“, Васа од 
тада пише шаљи ве песми це и хумо ре ске 
за мно го број не наше листо ве. Посеб но 
тре ба скре ну ти пажњу на Васи ну књи гу 
песа ма под нази вом Казбулбуцијаде:
прва врећа слатко-горких пилулица,
медно-жучних пусличица, оситнијих
крупничицаизапотекеипорецептима
ДраКазбулбуца

Васа Крстић (Вики пе ди ја)
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Појава дечје штампе у
Србији, средином 19. века,
била је условљена значај
нимдруштвенимдогађањи
ма. Деветнаести век је као
век просветитељства за
науку, културу, књижевност
и просвету у Србији био
обележенпобедомВукових
идеја, развојем школа и
образовања,каоиразвојем
штампарства. Појава пери
одичне штампе у Србији,
даље јебилаусловљенаи
појавомпрвихдечјихлисто
ва у Европи (пре свега
немачких), а то је и време
кад се дечја књижевност
издваја као посебан вид
књижевности. Први дечји
листпојавиосе1865.итоје
био „Додатак ’Школском
листу’“ (намењендеци)као
прилогуз„Школскилист“.У
Сомбору 1866. почиње да
излази „Пријатељ српске
младежи“, „Дечји пpијaтељ,
Радован“ 1876. у Новом
Саду, а „Голуб“ у Сомбору
1879. Посебно значајна
појава у српској књижевно
сти за децу био је „Невен“
– Змајев лист који се поја
вио1880.уНовомСаду.Он
је био главна лектира и
забава српској деци, а сам
Јован Јовановић Змај –
његов уредник текстова,
писац, илустратор. Овај
лист јеоставионеизбрисив
траг у дечјој књижевности,
патакоиданданасмногим
дечјимлистовимаслужиза
углед (Вукотић). Пишући
својимсарадницимаичита
оцима у рубрици „Чика
Јовинапошта“,Змајјеизно
сио веома интересантна
мишљењаипогледеопое
зији за децу. Ту се залагао
за истинитост осећања, за
једноставност у изразу,
чистоту језика, добронаме
ран хумор, лепоту стиха и
неусиљеностриме,теисти
нитост осећања (Марин).
Једанодистакнутихсарад
ника Змајевог Невена, био
јеиВасаКрстић.Подпсеу
донимом„ЧикаВаса“писао
језасвенашедечјелисто
ве веселе и шаљиве, али
ваздапоучнепесме.
Требаскренутипажњуна

чињеницудајеВасаКрстић
као „Љубисав“, неуморно
објављиваои својељубав
не песме. Градиво за књи
жевни рад неретко је узи
мао и из женскога света,
отуда му и „Везиља“ врло
радоотварасвојестранице.
Омиљен код читалачке
публике,нашпесникјеужи

ваоповерењенајвишихкру
гова.Поносиосеследећим
одликовањима: Орден
Таковског крста четвртог
степена, Орден Таковског
крста трећег степена,
Орден Светог Саве четвр
тог степена, Орден Светог
Саветрећегстепена,Орден
књаза Данила I четвртог
степена. Најсветлија, пак,
цртаКрстићевограда,била
је његова апсолутна неко
ристољубивост (Уредни
штво„Везиље“).

После његове смрти,
уредништво часописа
„Споменак“јенаписа

ло: „Један од највреднијих
дечјих песника после неза
борављеног нам чика Јове
Змајабешебезсумњесада
већ покојни чика Васа.“
Почевши од „Стармалог“ и
„Невена“, објављивао је
радовеувеликомбројунај
различитијих листова и
часописа, као што су
„Босанска вила“, „Јавор“,
„Фрушка гора“, „Србобран“,
„Голуб“, „Даница“, „Врач
погађач“, „Бранково коло“
итд.Историчарикњижевно
сти забележили су да се
појављивао под најмање
двадесетак псеудонима,
којисунајчешћебиливари
јација уметничких имена:
Казбулбуц, Чика Васа и
Љубисав. Поред прича,
песама и кратких драма,
разасутих у бројним књи
жевнимидругимчасописи
ма,ВасаКрстићјeобјавиои
десетаксамосталнихкњига.
Поред тога што је написао
значајан број књижевних
радовазанајмлађеиодра
сле,бавиосеипреводила
штвом. Преводио је са
немачког, мађарског и
енглеског језика, али и на
чешкијезик.(Познановић).
Током свог стваралачког

рада, овај талентовани
Митровчанин је испевао
преко6.000песама.Сраз
логом је уредништво часо
писа „Споменак“ навело:
„Српска га је читалачка
публика одликовала својом
љубављу, а поштена јав
ност признањем, коме се
ево и ми придружујемо са
искреномжељом,дачелич
на здравља и ведра духа
дочекашездесетогодишњи
цусвогакњижевнограда,у
кругу своје срећне породи
це, која се њиме с правом
дичи и поноси... И ’Споме
нак’дичећисесвојимстал
ним сарадником, поздра
вљамуславље.“

УКултурном центру
Пећинциученициновоо
твореногистуреногоде

љењаМузичкешколе„Теодор
ТошаАндрејевић“изРуме,на
Одсекуклавир,приказалисуу
уторак,10.новембра,стечено
знањенаконпрвогтромесечја
насмотрикојујепратилатро
члана комисија. Комисију су
сачињавала два професора
румске Музичке школе као и
директорДаркоЂокић.
– Изузетно смо задовољни

одзивом деце у општини
Пећинци.Какомеизвештавају
колеге,децасувредна,одго
ворнаиизнадсвега таленто
вана.Сматрамдасенаовом
простору налази велики
потенцијал, што показују и
резултати представљени на
овој смотри. Све то не би
биломогућеданемаподршке
локалне самоуправе која је
издвојила средства и ком
плетно опремила простор
Културногцентраукојемдеца
похађају наставу – рекао је
Ђокић.
Прву смотру ученика на

Одсеку клавир помно је пра
тила и наставница ове класе
БраниславаТрифуновић,која
јетомприликомистакладаје
веома задовољна знањем
које су њени ученици стекли
протеклатримесеца.
–Изчасаучас,нашадеца

дајусвеодсебедасавладају
захтеве које предњих поста
вљам.Пратимњиховомузич
ко сазревање, обликовање
укуса, истраживање звука и
сопственихмогућностиидра
гомијештодецасатеритори
је пећиначке општине имају
огроман потенцијал – изјави

лајеТрифуновић.
Насмотрисусепредстави

лиТијанаДамјановић,Јована
Катанић, Тијана Степановић,
ДуњаЛукић,МилицаМихајло
вић,АлександраКостић,Лен
ка Илић, Вишња Симић,
Павле Маричић и Ана Шого
ровић, а сва деца су добила
одличне оцене за приказано
знање.
Како нам је рекла ученица

АнаШогоровић, за смотру се
темељно припремала, а с
обзиромнатодаволидасви
раклавирсазадовољствомје
своје знање представила
комисији.
– Иако је постајала доза

страха, пре свега због одго
ворностикојусмоималипред
комисијом, рад и труд су се
исплатилинајвишимоценама.
Не пропуштам ниједан час
клавира и солфеђа, а поред
тога што стичем знања, сте
класаминоведругаре–каза
лајеАна.
Одељење у Пећинцима

почелојесарадомпрвогсеп
тембраовегодине,мадајеиу
нареднадвамесецаомогућен
уписученика,какованредних,
тако и редовних.Школа сада
већ броји преко 35 ученика
који поред наставе солфеђа
имају прилику да стекну уме
ћасвирањаклавира,тамбури
цеихармонике,а какорасте
задовољство деце и родите
ља,такосеиновадецаприја
вљују за наредну школску
годину.Стимувезијеоформ
љено и припремно одељење
ученика који ће од наредне
школске године моћи да се
одлучезаједанодпоменутих
инструмената.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Успе шан наступ 
на првој смо три
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

’Ајмо сад
Шкотскаказненаекспедицијаје

прошлогчетврткауБеограду
задигла своје килтове и

поштено се олакшала над напаће
номсрпскомфудбалскомсудбином.
Мучнојебилогледатикаконамгоми
лаполупијанихиполупрофесионал
нихШкотадржилекцијунасред„Рај
каМитића“.Епилог–Србинипосле
20годинанећегледатисвојурепре
зентацијунанајвећојевропскојсмо
три фудбала. У друштву смо са
Гибралтаром, Косовом и осталим
егзотичним дестинацијама на рубу
Европе.Сјајно.
Шта је пошло по злу прошлог

четвртка у Београду. Па све. По
кознакојипут,успелисмодапроспе
мосвештосмостеклиузадњихпар
година. Да од готовог направимо
вересију.
Итаманкадсмосвипомислилида

тајТумбаковићзнасвојпосаоидага
само треба пустити да ради, човек
нас је за 120 минута уверио да је
обичанпросек.Идибрателупајпеча
те, бави се администрацијом, мани
сеовога.Човеккојиапсолутнонема
трунку спортске харизме, добио је
незахвалан задатак да оствари
резултатусистемукоји једогушеу
проблему.
Млада репрезентација бележи

историјскилошерезултате.Нетреба
заборавити и краткотрајно поста
вљањеНешка(испадамигузицаиз
тренерке)Миловановићазаселекто
ранашихмладихнада.Тујеиотказ
СлавољубуМуслину и постављање
Младена (цепанице) Крстајића на
местоселекторасениора,непосред
но предСветско у Русији. Наравно,
ту јеиодјебавањеБанетаИванови
ћаизрепрезентације.
АлидасевратимоминаТумбако

вића.Човекјеомануоусамомстарту
иапсолутнопромашиопоставкуеки
пезамечсаШкотима.Већпослепет
минутаигре,билојејасноиовимана
теренуинамакрајмалихекранада
ми лопту не можемо изнети преко
полатерена.Акамолидатигол.
Шкоти су увалили голчину почет

ком другог полувремена и тада је
свима постало јасно да смо у про
блему. Тек у задњих 20минута смо
успелидадођемосебиинападнемо.
Катаи,којијереалноунајбољојфор
ми од свих нападача у репрезента
цији, добио је шансу тек пред крај
меча.НиголЈовићау90.минутуније
спречионашепуленедасеобрукају.
На крају, губимо на пенале, које

нисмо вежбали. То је извалио наш
селекторпреднајважнијимечрепре
зентације у последњих неколико
година.
Остаје енигма зашто је Гудељ

играо штопера и зашто је по левој
страни „деловао“ Костић који је у
задњих месец дана одиграо укупно
три минуте такмичарског фудбала.
Реално,Шкотисунамодржалилек
цију на терену. Селектор Шкотске,
СтивКларк,објаснио јесвомколеги
изпротивничкогтаборакакосеодра
ђује посао.Шкотски играчи су били
фокусирани и мотивисани свих 120
минута, док су наши несретници
играли у налету. Али већину меча
играли смо катастрофалан фудбал.
Ида,Шкотисузаслужилидапобеде.
Дасеразумемо,нисуиграчикриви.

Њиматребавођа,аливођенема.Ни
на терену, ни у свлачионици. Ко да
дигнеатмосферуи„запали“свлачио
ницу?ЉубишаТумбаковић?Какода

не. Љубиша је свој потпис овом
дебаклудаонестварноглупимузви
ком у моменту када је Јовић пуком
срећомизједначиоунадокнадивре
мена.Човекјемртавладанузвикнуо
– „’Ајмо сад“.Па где ћешнесретни
че?Гдесибио90минута?
Утисаквечери?Можебитимргапо

имену Калум Питерсон, који својом
појавомвишеподсећананекогкоме
бипреповерилидаиспанглујенеку
месину,негоштобистемудалилоп
тууноге.
Међутим, мој фаворит је Рајан

Кристи,стрелацголазаШкотску,који
је заплакао приликом интервјуа
после утакмице. Та сцена уствари
објашњава све што се десило те
вечери.Једноставно,момцисуоста
вилисрценатерену,вишесужелели
победуивођенисуправимпрофеси
оналцем са клупе. Па да научимо
нештоиодпијанихШкота.
Коликосмонископали...
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ПАНГЛОВАЊЕ: Дарко Лазовић и Калум Питерсон
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Будућност–Кабел0:1;Колу
бара–ОФКЖарково1:0;Слога
– Раднички СМ 1:1; Трајал –
Раднички 1923 0:0; Земун –
Динамо (су били одиграли у
понедељак); Јагодина – Рад
нички Пирот 4:0; Дубочица –
Графичар0:0;Лозница–Борац
1926 4:4; Железничар – ИМТ
0:3.

НовиСад:Младост – Дина
мо 1945 4:1;Пећин ци: Феникс
1995 – Борац 4:1; Зре ња нин:
Раднички (З) – Слобода 0:1;
Бечеј: Бечеј 1918 – Слога 0:2;
Сом бор: Раднички 1912 – Хај
дук19122:0;Банат скоВели ко
Село:Козара–Бачка19013:2;
Бач ка Палан ка: Стари Град –
Омладинац 1:0;Кањи жа: Тиса
–ПрвиМај1:0;Ста раПазо ва:
Јединство–Дунав2:0;Пер лез:
Војводина 1928 – ОФК Вршац
0:2.

01.Младост 17 13 2 2 44:11 41
02.ОФКВршац 17 9 5 3 23:11 32
03.Тиса 17 9 4 4 32:19 31
04.Раднички 17 8 6 3 28:12 30
05.Динамо 17 9 3 5 26:19 30
06.Борац 17 9 1 7 23:21 28
07.Јединство 17 7 6 4 26:19 27
08.ПрвиМај 17 6 8 3 18:12 26
09.Омладинац 17 6 7 4 23:14 25
10.СтариГрад 17 8 1 8 22:16 25
11.Раднич.(З) 17 7 4 6 25:22 25
12.Феникс 17 7 3 7 23:26 24
13.Слога 17 6 4 7 20:22 22
14.Бечеј1918 17 6 3 8 25:29 21
15.Хајдук1912 17 5 4 8 23:27 19
16.Бачка1901 17 5 4 8 23:28 19
17.Козара 17 5 3 9 21:38 18
18.Дунав 17 2 4 11 13:38 10
19.Слобода 17 2 4 11 12:39 10
20.Војводина 17 1 4 12 8:35 7

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Теме рин:Слога(Т)–Раднич
ки1:0;НовиСад:ЦрвенаЗве
зда – Слобода 1:0; Ерде вик:
Слога(Е)–Младост2:1;Салаш
Ноћај ски:Будућност–Подуна
вац1:0;Дивош:Хајдук–Јадран
3:0;Шај каш:Борац–РФКН.С
19212:1;Румен ка:Јединство–
Југовић7:2;НовиСад:Индекс
–Цемент0:1;Вој ка:Сремац–
Подриње3:0.

01.Хајдук 15 11 1 3 36:14 34
02.Јединство 14 9 3 2 26:11 30
03.Слобода 15 9 2 4 22:14 29
04.Борац 15 8 3 4 23:14 27
05.РФКН.С 15 7 5 3 25:17 26
06.Цемент 15 7 3 5 26:19 24
07.Слога(Е) 15 9 0 6 21:15 24
08.Индекс 15 6 4 5 26:19 22
09.Младост 14 7 1 6 27:21 22
10.Раднички 15 7 1 7 17:11 22
11.Сремац 15 6 3 6 20:22 21
12.Ц.Звезда 15 4 5 6 22:20 17
13.Будућност 15 5 2 8 19:32 17
14.Подунавац 15 4 4 7 18:24 16
15.Слога(Т) 15 4 4 7 9:15 16
16.Подриње 15 5 1 9 14:25 16
17.Јадран 15 1 3 11 16:42 6
18.Југовић 15 1 3 11 11:43 6

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01.Раднички 15 11 3 1 29:13 36
02.Кабел 15 9 4 2 18:7 31
03.Графичар 15 7 5 3 20:14 26
04.Колубара 15 7 4 4 18:17 25
05.ГФКЈагод. 15 6 5 4 14:12 23
06.ОФКЖарко. 15 6 4 5 17:17 22
07.Лозница 15 5 6 4 19:19 21
08.Борац1926 14 6 2 6 20:17 20
09.ИМТ 15 5 4 6 20:16 19
10.Будућност 15 5 4 6 18:17 19
11.Трајал 15 5 4 6 17:18 19
12.Радн.(П) 15 5 4 6 16:24 19
13.Дубочица 15 3 8 4 11:14 17
14.Радн.(СМ) 15 4 3 8 15:14 15
15.Железнич. 15 4 3 8 16:23 15
16.Динамо 14 4 1 9 18:25 13
17.Слога 15 3 4 8 12:24 13
18.Земун 13 3 2 8 8:15 11

Ерде вик: Ердевик 2017 –
Јединство1:1;БикићДо:ОФК
Бикић – Зека Буљубаша 2:0;
Вишњи ће во: Обилић 1993 –
Змај 2:1;Чал ма: Слога –Фру
шкогорац 0:2; Шашин ци: Сло
бода–Сремац(Б)1:2;Срем ска
Митро ви ца: Трговачки – Сре
мац(Ј)3:0;Рума:ФрушкаГора
–Граничар (К)0:2;Ада шев ци:
Граничар(А)–Једнота4:0.

01.Фрушкогор. 14 10 3 1 34:8 33
02.Гранич.(К) 14 9 3 2 27:11 30
03.Обилић 14 8 4 2 33:18 28
04.Сремац(Б) 13 8 3 2 30:11 27
05.Ф.Гора 14 8 3 3 31:13 27
06.ОФКБикић 14 7 6 1 26:8 27
07.Једин. 14 8 3 3 27:13 27
08.Змај 14 5 4 5 23:18 19
09.Гранич.(А) 14 6 2 6 25:23 19
10.ЗекаБуљ. 14 6 1 7 24:24 19
11.Слобода 14 4 3 7 19:24 15
12.Трговачки 14 4 3 7 14:19 15
13.Слога 13 3 2 8 15:29 11
14.Ердевик 14 1 4 9 12:31 7
15.Једнота 14 1 0 13 10:64 3
16.Сремац(Ј) 14 0 2 12 8:44 2

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Чор та нов ци: ЧСК – Полет
1:3; Кру ше дол: Крушедол –
Фрушкогорац 4:1; Пла ти че во:
Јединство (П) – Напредак 1:0;
Срем скиМиха љев ци: Срем –
ОФК Брестач 5:1;Обреж: Гра
ничар – Камени 3:2; Огар:
Шумар – Сремац (Д) 0:2;Хрт
ков ци:Хртковци–Младост4:3;
Ириг:Раднички–Дунав3:0;

01.Срем 14 11 2 1 40:14 35
02.Раднички 14 10 1 3 31:8 31
03.Сремац(Д) 14 8 4 2 33:19 28
04.Полет 14 9 1 4 31:26 28
05.Граничар 14 8 3 3 35:20 27
06.Напредак 14 7 4 3 27:16 25
07.Једин.(П) 14 7 2 5 19:16 23
08.Фрушкогор. 14 6 1 7 15:22 19
09.Младост 14 5 2 7 29:36 17
10.Хртковци 14 5 1 8 20:34 16
11.Крушедол 14 4 3 7 29:31 15
12.ОФКБрест. 14 4 3 7 15:24 15
13.Шумар 14 4 1 9 21:28 13
14.ЧСК 14 3 3 8 22:32 12
15.Дунав 14 2 4 8 16:28 10
16.Камени 14 1 1 12 8:37 4

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Шид: Раднички – Борац (М)
2:0;Вито јев ци:Партизан–Хај
дук(В)3:0;Добрин ци:Сремац
(Д)–Железничар1:3;Пећин ци:
Доњи Срем 2015 – Рудар 0:0;
Беше но во: БСК – Словен 2:1;
Попин ци: Напредак – Митрос
2:1; Вогањ: Слога (В) – ПСК
5:3; Лаћа рак: ЛСК – Љуково
1:1;Кле нак:Борац(К)–Хајдук
(Б)2:0.

01.Раднички 16 12 3 1 45:10 39
02.Напредак 16 12 3 1 33:16 39
03.Словен 16 9 3 4 31:14 30
04.ДоњиСрем 16 9 3 4 31:15 30
05.Борац(К) 16 8 4 4 25:22 28
06.Железнич. 16 8 3 5 35:24 27
07.Партизан 16 8 3 5 23:20 27
08.Слога(В) 16 7 5 4 31:19 26
09.Борац(М) 16 7 3 6 18:14 24
10.Љуково 16 5 6 5 22:21 21
11.ПСК 16 5 4 7 23:24 19
12.Митрос 16 5 2 9 25:28 17
13.Хајдук(Б) 16 4 5 7 19:27 17
14.Сремац(Д) 16 5 1 10 17:26 16
15.ЛСК 16 4 3 9 22:35 15
16.БСК 16 4 3 9 22:37 15
17.Рудар 16 1 4 11 16:63 7
18.Хајдук(В) 16 1 2 13 17:40 5

Мали Радин ци: Фрушкого
рац–Планинац4:2;Јар ков ци:
Борац(Ј)–Граничар1:3;Доњи
Петров ци: Доњи Петровци –
Борац(С)5:0;Нера дин:Војво
дина–Јединство1:1;Шатрин
ци:27.Октобар–ЦарУрош2:4;
Крње шев ци:Слога(К)–Полет
0:1 (прекид 33′); Слога (М) је
биласлободна.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

01.Јединство 12 9 2 1 41:13 29
02.Граничар 12 9 1 2 36:17 28
03.Полет 12 8 1 3 32:18 25
04.ЦарУрош 12 7 1 4 42:24 22
05.Фрушкогор. 12 7 1 4 37:25 22
06.ДоњиПетр. 12 6 3 3 24:15 21
07.Војводина 12 5 5 2 32:17 20
08.Планинац 12 6 0 6 34:23 18
09.Слога(М) 12 4 3 5 20:17 15
10.Слога(К) 12 4 1 7 22:41 13
11.27.Октобар 12 2 0 10 14:44 6
12.Борац(С) 12 1 0 11 9:49 3
13.Борац(Ј) 12 1 0 11 8:48 3

Удружење „Никола и
Марица Цвејић“, које
је организатор Међу

народног такмичења соло
певача „Никола Цвејић“,
одлучилоједа,збогактуел
неепидемиолошкеситуаци
је, помери и касније утврди
датумтакмичења.
– Уколико нам епидемио

лошкаситуацијабудедозво
лила, определили смо се
за уобичајени формат одр
жавања такмичења, дакле
„уживо“,узпоштовањесвих
мера безбедности – стоји у
обавештењу организатора
на њиховом официјелном
сајту.
Подсетимо, ово такмиче

ње се одвија под покрови
тељством румске Општине,
увек последњег викенда
у новембру, а ове године
је требало да се одржи по
23.пут.Током1996. године,
неколико ученика чувеног
оперског певача и педагога
Николе Цвејића, покренуло
је иницијативу да се оснује
фонд који би од заборава
чувао његово име и дело,
али и да помогне развој
музичкекултуреуСрбији.
ИмајућиувидудасуЦве

јићиживелиуРумиод1920.
године, да је Никола Цве
јић имао бројне концертне
наступе у овом граду, али
и да је 1987. године сахра

њен у породичној гробници
наГрадскомгробљууРуми,
предложено је да тај фонд
оснује СО Рума, заједно
са Народним позориштем
из Београда и Факултетом
музичке уметности из Бео
града. Тако је настао 1997.
године Фонд „Никола и
МарицаЦвејић“,алисусеу
причуокоњеговогоснивања
укључили и Музичка школа
„Теодор Тоша Андрејевић“
изРуме,Музичкаакадемија
изНовогСада,УМУСкаои
Савездруштавамузичкихи
балетскихпедагогаСрбије.
Фонд је имао за циљ да

организује такмичења соло
певача што је и почело 5.
новембра1997.године.
У јубиларној двадесетој

годишњици постојања овог
међународног такмиче
ња, организацију преузима
тада формирано Удружење
„НиколаиМарицаЦвејић“.
Такмичење се одвија

ло без прекида, све до ове
године,ипитање јекадаће
бити одржано због панде
мије коронавируса. Увек се
одржаваусвечанојсалиОШ
„ДушанЈерковић“уРуми,а
прошлогодишњи лауреат је
билаНевенаЂоковић,тада
мастер студент Факултета
музичкеуметностиуБеогра
ду,укласипрофесораНико
леКитановског. С. Џаку ла

РУМА

Одло же но так ми че ње 
соло певача
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ОВАН: Обратите
пажњу на нове про
фесионалнемогућно
сти, како бисте про

ширили своје знање и искуство
из различитих области. Нема
разлогадасезавараватекакосу
тренутнирезултативашпослов
ни максимум. Свет око себе
посматратедругачијимочимаиу
ведрим тоновима, осећате се
задовољно,спокојноилисрећно
ублизинивољенеособе.

БИК: Различите
пословне прилике
делују врло подсти
цајноипоучно, стога

усмерите своја интересовања
премакориснимциљевима.Емо
тивни занос у вама буди нове
идеје и подстиче велику радост,
желитедасеопробатеудругачи
јимситуацијама.Уметедазабли
стате у пуном сјају у нечијем
друштву, потребан вам је добар
подстицај да изразите своје
мислииосећања.

БЛИ ЗАН ЦИ: Покуша
вате да заобиђете
нека устаљена пра
вилаилипроцедуруу

пословним односима, али про
блеми са којима се суочавате
захтевајудодатнинапоридобру
концентрацију. Препустите
сарадницима да одлучују о
заједничким интересима, наро
читоуситуацијамакојепревази
лазевашезнањеилипрактично
искуство.

РАК: Делујете енер
гично пред својом
околином и покуша
вате да ускладите

различите пословне интересе.
Сталовам једасачуватедобар
пословнирејтинг,алинеприста
јетенанечиједодатноусловља
вање. Потребно је да одредите
јаснију границу између својих
интересаипословнихстандарда
којенамећегрупасарадника.

ЛАВ:Сталовамједа
остваритеперспекти
вандоговорупослов
ном дијалогу и да

сачуватеконтактенаразличитим
странама.Јасновамједапосто
је одређени фактори који утичу
назавршнерезултатеидаваше
визијенемогудасеостваребез
нечије подршке. Поступите у
складусасвојимморалнимначе
лима.

ДЕВИ ЦА: Делујете
врло амбициозно и
захтевно,такодасви
мапостајејаснодане

желитеданекореметиилиуспо
рава ваше пословне планове.
Улажетевеликуенергијууразли
чите циљеве и не дозвољавате
да неко критикује ваш начин
рада. Уместо да фаворизујете
такмичарскиодноссасарадници
ма, прилагодите свој стил пона
шањаинемојтеулазитиуфинан
сијскиилиимовинскиризик.

ВАГА: Изненадне
промене или нови
догађајинапословној
сцени ремете ваш

свакодневни ритам, али у свом
типичном маниру делујете врло
енергично и не одустајете од
зацртанихциљева.Задовољство
иновахармонијакојаваспратиу
породичномживотуилиуодносу
са вољеном особом, позитивно
се рефлектује на ваше понаша
њеиизглед.

ШКОР ПИ ЈА: Делује
те одлучно у својим
намерамаиимпонује
вам сазнање да око

линаподржававашеидеје.Ново
сазнање позитивно утиче на
вашу професионалну оријента
цију.Уметедапроценитеповољ
нуситуацијунапословнојсцени
и да осмислите добар наступ
пред сарадницима. Обратите
пажњунамогућностпартнерског
удруживања у дужем времен
скомпериоду.

СТРЕ ЛАЦ: Непотреб
но се запетљавате у
сарадничке полемике
којемогудаискомпли

кују вашупозицију.Немаразлога
да вас тренутна ситуација обес
храбри,сачекајтенабољеуслове
укојимаћетепреузетииницијати
вууправојмери.Својомпојавом
илистиломизражавања,привла
чите велику пажњу и делујете
шармантнонадруштвоокосебе.

ЈАРАЦ: Импонујевам
сазнање да околина
имадовољноповере
њаувашепрофесио

налне способности. Добра
пословна стратегија и прецизни
потези представљају гаранцију
за дугорочнији успех. Ипак,
постојеситуацијекојенезависе
од ваше воље. Прижељкујете
нови емотивни узлет у различи
тимситуацијамаинеодустајете
одсвојихпланова.

ВОДО ЛИ ЈА: Стало
вамједапобољшате
свој однос са сарад
ницима, али често

постојеодређенинеспоразумии
прати вас несклад у процени
заједничких интереса. Потребна
вам је дипломатска нота и уме
реност,какобистеизмирилираз
личите супротности које постоје
у пословним преговорима.
Посветитевишепажњерешава
њу неких актуелних проблема и
финансијскихрачуна.

РИБЕ: Делујете врло
енергично у ситуаци
јама када браните
својепословнециље

ве и интересе, али немате
довољно концентрације да се
посветите детаљној анализи
догађаја.Партнерделујеприлич
но узнемирено, што ремети и
ваше расположење. Не можете
даускладитезаједничкаинтере
совања.

VREMEPLOV
18. но вем бар

1991. После 86 дана опсаде,
припадници Југословенске
народнеармијеушлиуразру
шен Вуковар. У борбама с
хрватским снагама погинуло
више хиљада људи, међу
њимавеликибројцивила.Од
45.000 предратних становни
ка,око10.000,коликојеоста
лоуграду,изашлоизподрума
послеготовотримесеца.

19. но вем бар
1828.У31. годиниодтифуса
јеумроаустријскикомпозитор
ФранцПетерШуберт
1996. Окупљањем 35.000
људиуНишусупочелипроте
сти због фалсификовања
изборних резултата другог
круга локалних избора у
Србији,накојимајепобедила
коалиција“Заједно”

20. но вем бар
1873. Два града на десној и
левој обалиДунава, Будим и
Пешта спојени су у један и
формиралимађарску престо
ницуБудимпешту.
1914. На Врапчем брду код
Лазаревца у Првом светском
ратууКолубарскојбиципоги
нуо је српски официр Дими
тријеТуцовић,вођасоцијали
стичкогпокретауСрбији.

21. но вем бар
1995. После тронедељних
преговора, у војној бази Рајт
Петерсон у граду Дејтону, у
САД, председници Хрватске,
БоснеиХерцеговинеиСрбије
ФрањоТуђман,АлијаИзетбе
говићиСлободанМилошевић
парафирали мировни спора
зумкојимјеокончанратуБиХ.

22. но вем бар
1497. Тражећи морски пут у
Индију, Португалац Васко да
Гамапостаопрвиморепловац
којијеопловиоРтдобренаде,
накрајњемјугуАфрике.
1963.УградуДаласу,уТекса
су, САД, убијен председник
САДЏонФицџералд Кенеди.
За атентат осумњичен Ли
ХарвиОсвалд,когједвадана
каснијеуполицијскојстаници
убиоЏекРуби.

23. но вем бар
1855. У Сенти рођен Стеван
Сремац, најизразитији пре
дставник српске хумористич
кепрозеиједаноднајзначај
нијих писаца српског реали
зма.
1889. У салону Пале ројал у
Сан Франциску постављен
првиџубокс.

24. но вем бар
1642. Холандски морепловац
АбелЈансонТасман јужноод
Аустралије открио острво и
назвао га Ван Дименова
Земља, касније њему у част
названоТасманија.
1859.Објављенакњигаенгле
скогприродњакаЧарлсаДар
вина“Порекловрста”.

HOROSKOP

Сре да, 18. (5) новем бар 
ПреподобномученициГалакти
ониЕпистима

Четвр так, 19. (6) новем бар
СветиПавлеИсповедник;Пре
подобниВарламХутински

Петак, 20. (7)новем бар 
Света33мученикауМелитини;
преподобниЛазар

Субо та, 21. (8) новем бар 
СаборсветихархангелаМихаи
ла–Аранђеловдан

Неде ља, 22. (9) новем бар 
Свети мученици Онисифор и
Порфирије; Свети НектаријеЕ
гински
Поне де љак, 23. (10) новем бар 
Свети апостоли Олимп, Ераст,
Родионидругисњима

Уто рак, 24. (11) новем бар 
Свети мученик Мина; Свети
краљСтефанДечански–Мра
тиндан

Crkveni
kalendar

• Туци те сво ју децу чим 
при ме ти те да личе на 
вас.
• Бла го баба ма и деда
ма, који има ју уну ке. 
Тешко нама, који има мо 
децу.
• Мно ги ма је хлад но, али 
неки су се смр зли.

Лења пита
са бун де вом

Састој ци за кору: три јајета,
децилитар млека, шоља белог
брашна, шоља шећера, прашак
запециво,двекашикекукурузног
брашна,шесткашикауља

Састој ци за фил: 300 грама
бундеве,шоља гриза

При пре ма: Све састојке за
коруумутити,паполовинусмесе
улијтенаподмазанплех.Убаците
у загрејанурернуипецитеоко5
минута, а након тога извадите
плехизрерне,прелијтефиломод
бундеве, па прекофилаи остат
комсмесезакору.Вратитеплеху
рерну и пеците још око 2530
минута на 180 степени. За при
прему фила у блендер убаците
ситно сецкане коцке бундеве,
шољу гриза и шећер, уколико
желите,идоброизмиксајте.
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Ства ра ла штво
уз Шопе нов вал цер
Илијана Орешчанин је

мајка студенткиње и
средњошколца, жена

којапоредпородичнихобаве
за, са великим ентузијазмом
већ годинама креира, шије и
ствара невероватне костиме
за потребе Аматерског позо
ришта „Бранислав Нушић“ у
Шиду.Пообразовањујетури
стички водич, а тим послом
се бавила неколико година,
организовала је посете тури
стаипоказивалаимзнамени
тостиШидаиоколине.Доста
јепутовала,акакосамакаже,
из тог посла извукла је оно
најбоље, а то је способност
да прича и прича. Тај део
животајеоставилаизасебеи
оноштосадради,кажедаје
њенживот.
– Шеснаест година сам

сарадник овог нашег позори
шта, у почетку је то било из
љубавииволонтерски,даби
после тога постала хонорар
нисарадник.Јарадимкости
ме, сценографију, радиони
це, радим са децом. Нисам
похађалакурсевезакројење,
ја сам самоука. То је нешто
штодобијетеодБога,таленат
са којимсеродите.Кадима
те таленат онда се то надо
грађује креативношћу. И кад
кренетомоје„лудило“икре
ативност,онданастајуовакве
креације. За последњу пред
ставу„Балвампира“,костими
сунасталиузогромнумашту.
Све је у глави и ја немам
потребу да нешто цртам,
преносим на папир. Мени
кад крене идеја, довољно је
да погледам део представе,
глумце који играју одређене
улоге,знамштаимамичиме
располажем и једноставно
крене лавина. Тад волим да
пустим Шопенов валцер, да
будемсама,убацимсеунеки
свој свет и све стане. Ја не
знам ко сам, знам само да
стварамитотрајецеодан,до
дубокоуноћ.Тајпроцестра
јеидодвамесеца.Јауово
менеизмерноуживам–каже
Илијана.
Процес стварања једног

костима почиње тако што
Илијана „проспе“ материјал
по столицама, столу и онда
гледа шта би се са чим нај
боље уклопило. Сматра да
сусвебојепредивнеиправи
комбинације црвенољуби
часте, зеленоплаве. Нема

правила о бојама. На сцени
јеважнодасеистакнекостим
какобидошаодоизражаја.
–Огроман је простор, сце

на,публикаитребаскренути
пажњу на глумца. То је сим
биоза свих елемената. Све
то чини представу. Сматрам
да је костим веома битан за
глумца, јер то је јединствен

доживљај,кадуђетеукостим,
ципеле, ставите перику,
нашминкатесе.Глумацуђеу
тајлик,акостимтосведодат
нопоспешује.Заовупослед
њу представу сам урадила
вишеод120костима–прича
ИлијанаОрешчанин.
Аматерскопозориште„Бра

ниславНушић“ је једнавели

капородицаукојојсвакоима
своја задужења. Они млађи
сматрају позориште својом
другом кућом, воле да дођу,
да се друже и да помажу.
У просторијама позоришта
затекли су сеМарко Ганибе
говић, Срна Аничић, Милица
Савић, Лука Јашћур који су
искористили прилику да се
фотографишу у костимима
којејестворилаИлијана.
–Миуживамоовдеупозо

ришту, сви смо прилагодљи
ви, сналазимо се у свакој
ситуацији. Овде баш и нису
некиуслови,алисемипотру
димо да их створимо. Пред
представу, овде се све ради.
Сече се шперплоча, суши
феном, слика, овде качи
мо костиме. Места немамо
довољно,овонијенашазгра
да,онаћебитивраћенавла
снику(процесреституције).Ја
сенадамдаћеОпштинаима
титоликоразумевањазанас,
даћенампронаћиместокоје
ћебитиадекватно–закључи
лајеИлијана.
Није једноставно бити

костимограф у провинцији и
поредбројнихнаградакојеје
Илијана Орешчанин добила
засвојрад,каконапокрајин
ском тако и на републичком
нивоу.Илијанакажедабисе
овимпосломбавиладокраја
живота.

Д. Попов
Или ја на Оре шча нин

Или ја на са мла дим глум ци ма у њеним кре а ци ја ма
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