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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

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони:022/610069, 624657, 621065
Факс:022/610070

Дежурна служба: 064/8894580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800100122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsEmail: o�  ce@sremgas.rs

RUMA

Dodeqena op{tinska 
priznawa povodom Dana 
op{tine i gradske slave

SREMSKA 
MITROVICA:
64 stipendije 
za najboqe 
studente



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

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нове градске управе
и нови директори
СедницаСкупштинеГрадаСрем

ска Митровица одржана је 27.
новембра. На дневном реду

нашло се дванаест тачака. Распра
вљало се, између осталог, о порезу
на имовину, просторном уређењу на
територијиграда,затимореорганиза
цији градских управа, као и о имено
вањима појединих директора јавних
установа.
Премаједнојодновиходлука,Срем

скаМитровицаћеиматиукупноосам
градских управа, што је једна више,
него што је то до сада био случај.
Градска управа за образовање, кул
туруиспортсераздвајаудвеуправе
итонауправузаобразовањеиупра
вузакултуруиспорт.Градскауправа
за здравствену и социјалну заштиту
бићенадлежназасоцијалнуиеколо
шкузаштиту,изразлогаштојездрав
ственазаштитасадаподингеренцијом
Покрајинског секретаријата за здрав
ство.
–То јеурађенозатоштоуправаза

образовање, културу и спорт има, у
оквиру свог деловања, дванаест раз
личитих области, те као таква веома
је сложена. Мислим да ћемо на овај
начин квалитетније радити, а што се
тичеутицајаградскихуправанабуџет,
ту промена нема, запослени оста
јуоникојисуидосадарадили,нема
додатног запошљавања, истакла је
градоначелница Сремске Митровице,
СветланаМиловановић.
Кадасеговориопорезунаимовину,

занареднугодину,одборницисуусво
јилииОдлукуоутврђивањупросечних
ценаквадратногметранепокретности.
Утврђенесучетиризонеузависности
од комуналнеопремљеностиодређе
нихделоваграда.Прва,другаитрећа
зонасеодносенасамград,ачетврта
насеоскаподручјаионаподручјаван
насељеногместа.Првазонасетума
чикаонајопремљенијазона.
–Таодлукаједонетанаосновусвих

прометакојисусеобавилиуСремској
Митровициупрвихдеветмесеци,ао
којима смо добили податке. Израчу
натјепростматематичкипросек.Није
Скупштинаутврдилацену,већјецена
утврђена уговорима који су промето
вани, а Скупштина је само констато
вала просечну цену свих промета за
одговарајуће непокретности, рекао
је начелник Градске управе за буџет
и финансије Душко Шарошковић, по
завршеткуседнице.
Седницусуобележилаиименовања

руководећих у неколико јавних уста
нова. Досадашњи директор Послов
но спортског центра „Пинки“ Васиљ
Шево, разрешен је функције и на то
место именован је Саша Бугаџија,
досадашњи директор Музеја Срема,
којићеодсадаводитиАндријаПопо
вић, мастер историчар из Сремске
Митровице.ДушанДрчапоштојенај
преразрешенфункцијев.д.директора

Установезанеговањекултуре„Срем“,
именован јенаместов.д.директора
ТуристичкеорганизацијеГрадаСрем
скаМитровица,којујеводилаСветла
на Сабо. И Агенција за рурални раз
војдобилајеруководећег,паћесена
њеномчелусаданаћиДушицаПавло
вић, дипломирани правник. Ни Уста
новазанеговањекултуре„Срем“није
заборављена,тејеМирославаИлијић
добилазадатакдаунареднихгодину
данаруководиовомустановом.
Оникојићеостатинасвојиммести

манапериододјошгодинуданајесу:
Дарко Гавриловић, в. д. директора
установе „Атлетски стадион“, затим
ДаницаНедић, директор „Сремгаса“,
као и Дејан Уметић, в. д. директора
Архива. Поред њих, функцију коју је
вршио до сада, задржава и Золтан
ХегедишуЦентрузакултуру„Сирми
јумарт“. А. Плав шић

Све тла на Мило ва но вић Душко Шаро шко вић

ПРИ ГРАД СКИ ПРЕ ВО з

Изме њен
ред вожње
Ред вожње за приградски превоз

путника промењен је од 30. новем
бра.,Поласциувечерњимчасовима
уместо18.00часовасадасаобраћају
у19.10засваприградсканасељана
територијиСремскеМитровице.Пут
ницимогудакупујумесечнемарки
цезадецембаријануармесец,апре
истекаовогпериода,Градскауправа
за саобраћај, комуналне и инспек
цијске послове ће издати саопште
њеомогућимизменамаредавожње.

Доса да шњи дирек тор Послов но спорт ског 
цен тра „Пин ки“ Васиљ Шево, раз ре шен је 
функ ци је и на то место име но ван је Саша Буга
џи ја, доса да шњи дирек тор Музе ја Сре ма, који 
ће од сада води ти Андри ја Попо вић, мастер 
исто ри чар из Срем ске Митро ви це. Душан Дрча 
име но ван је на место в. д. дирек то ра Тури стич
ке орга ни за ци је Гра да Срем ска Митро ви ца. На 
челу Аген ци је за рурал ни раз вој биће Души ца 
Павло вић, дипло ми ра ни прав ник, а директор 
Уста но ве за него ва ње кул ту ре „Срем“ је Миро
сла ва Или јић
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СЕД НИ ЦА КРИ ЗНОГ ШТА БА

Пораст бро ја зара же них

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја је кон тро ли са на, што зна чи да сви кори сни ци услу га 
Заво да за јав но здра вље и потен ци јал ни паци јен ти доби ја ју аде кват ну дијаг но сти ку 
и тера пи ју. Реги стру је се већи број ново ин фи ци ра них на днев ном нивоу, али је већи 
и број узор ко ва них, тако да је то и логич но. Нај ве ћи пре но си о ци виру са су осо бе са 
асимп то мат ским фор ма ма обо ље ња, тако да молим сугра ђа не да све вре ме има ју ту 
мисао у сво јој гла ви, јер сва ки контакт са при вид но здра вом осо бом може дове сти до 
ковид-19 инфек ци је, рекла је др Зец Пет ко вић

Седница Кризног штаба одржана је
27. новембраи нањој су изнесени
подациоепидемиолошкојситуацији

уСремскојМитровицииСремскомокругу.
Градоначелница Светлана Миловановић
јетадаказаладајеепидемиолошкаситуа
цијауСремскојМитровициконтролисана.
ДиректорицаЗаводазајавноздрављедр
Нада Зец Петковић је рекла да у Срем
скојМитровициима538лицасаактивном
инфекцијом ковид19, док је у Срему тај
број1832.ЗаменикдиректораОпштебол
ницедрДраганМалобабићјенавеодасе
у коронаодељењима те установеналази
184 пацијента, од којих је 121 позитивно
на коронавирус, а остали пацијенти су
негативни и чекају резултате тестирања.
НачелникОпштемедицинедрАдилЕлхаг
је навео да је у Ковид амбуланти иСед
мојздравственојстаници,гдесеобављају
контролни прегледи за пацијенте који су
ималиинфекцијуковид19,приметанвећи
бројпрегледа,алидасетоможеповезати
саактуелнимвременскимприликама,које
супогоднезаразвојреспираторнихинфек
ција.
‒Свемерекојесмодосадапримењи

валиостајуидаљенаснази.Јединанова
мера се односи на одлуку Републичког
кризногштабаопреласкунаонлајннаста
ву у школама. Онлајн настава обухва
та средњошколце и ученике од петог до
осмог разреда, рекла је градоначелница
СветланаМиловановић.
ДрНадаЗецПетковић јеистаклада је

епидемиолошка ситуација на територи
јиСремскогокругаиСремскеМитровице
слична са актуелном епидемиолошком
ситуацијомнацелојтериторијиВојводине.

– Епидемиолошка ситуација је контро
лисана,штозначидасвикориснициуслуга
Завода за јабно здравље и потенцијални
пацијентидобијајуадекватнудијагностику
и терапију. Региструје се већи број ново
инфицираних на дневном нивоу, али је
већи и број узоркованих, тако да је то и
логично. Број активних лица на ковид19
инфекцију у Старој Пазови је 202, Руми
имамо 396 лица, Инђији 329, Иригу 59,
Шиду 158, Пећинцима 150. Број позити
винхлицаактивнихнаковид19у Срем
ској Митровици и осталим сремским гра
довима говори да већи број оболелих у
односунабројстановникатренутноимају
општинеРума,ИнђијаиПећинци.Штосе
тиче стопе инциденције, СремскаМитро
вицасеналазиодмахизатетрисремске
општине.УРумије421лицепредложено
Санитарнојинспекцијизаизолацију,Срем
скојМитровици551,Инђији340,Шиду171,
СтаројПазови220,Пећинцима164,Иригу
69лица.ТајбројзаСремскиокругје1936
лица.Вирусјемеђунама.Највећипрено
сиоцивирусасуособесаасимптоматским
формамаобољења,такодамолимсугра
ђанедасвевремеимајутумисаоусвојој
глави,јерсвакиконатктсапривидноздра
вом особом може довести до ковид19
инфекције,реклаједрЗецПетковић.
ДрДраганМалобабићјерекаодасе22

пацијента налази на респиратору. Прет
ходног дана,  25. новембра, прегледано
је238пацијената,иодтога јеналечењу
задржано12особа.
–УОпштојболнициимамо30респира

тора,аускоробитребалодадобијемојош
петтаквихапарата.Поредтогбројареспи
ратора,22радеутакозванојцрвенојзони

Болнице,постојеиреспираториузеленој
зони, јер Општа болница и даље пружа
услугеипацијентимакојинисуоболелиод
ковида19,ачије здравственостањезах
тева неодложно лечење. Нажалост, сада
нисмоуприлицидасеупотпуностипосве
тимо лечењу свих пацијената који имају
хроничнеболестииапелујемонаразуме
вање и сарадњу са њиховим изабраним
лекаримакојићеусвакомтренуткумоћи
да им помогну. Апелујем да у наредном
периодусмањимоокупљањаипоштујемо
мереКризногштаба.Видимода су капа
цитетиОпштеболницедовољни,алииста
каобихдаништанијенеисцрпно,казаоје
дрМалобабић.
ДрАдилЕлхагјеуказаодапацијентиса

асимптоматском сликомобољењапрено
се инфекцију, као и да је ношењемаски,
одржавање прописане дистанце и сма
њењеконтакатауовомтренуткуитекако
неопходно.
‒Немају свипацијенти, којидолазена

прегледе, ковид19 инфекцију, али због
тогашто је тообољењедоминантно, све
пацијенте који имају сумњу на неку од
респираторних инфекција третирамо као
ковидпацијентеизатоихтестирамо.Због
тогајеиповећанбројузоракакојисеузима
уКовидамбулантииЗаводузајавноздра
вље.БројпрегледауКовидамбулантама
јеоко250.Нашисугтађанитребадазнају
дајечовекнајинфективнијидваданапре
појаве симптома. Испред Седме здрав
ственеамбулантејепостављеншаторкоји
има функцију привремене чекаонице. У
шатору постоји грејање, па пацијенти не
морајунапрегледдачекајупохладноћи,
рекаоједрЕлхаг.

др Нада Зец Петковић др Адил Елхагдр Драган МалобабићСветлана Миловановић

Медијски пројекат ПАНДЕМИЈСКИ ИЗАЗОВИ: Како се боримо против вируса корона
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Има мо амби ци о зне пла но ве и циље ве, жели мо да гра ди мо Срби ју која је мно го еко-
ном ски јача и сна жни ја и да гра ђа ни могу да оста ну да живе у Срби ји. Гра ди мо јачу 
Срби ју, а ово је јед на од коц ки ца у том моза и ку који се зове јача Срби ја, рекла је Ана 
Брна бић

Премијерка Ана Брна
бићје28.новембраса
г р а д о н а ч ел н и ц ом

СремскеМитровицеСветла
ном Миловановић и Томи
славомМомировићем,мини
стром грађевинарства, оби
шла радове на деоници
КузминСремска Рача, који
се одвијају у оквиру изград
њеаутопутаБеоградСара
јево.Премијерка јетомпри
ликом истакла да градећи
аутопутеве, градимо јачу
Србију. Она је додала да је
извођачрадова,турскафир
ма „Ташјапи”, обећао да ће
радови бити завршени до
краја2022.године.Такође,у
оквиру ових радова, гради
сеимостнаСавиуСремској
рачи. Укупна дужина моста
је 1310 метара. Састоји се
одприлазнихбетонскихкон
струкција на левој и десној
обали Саве, дужине 530 и
450 метара, и челичне кон
струкцијенадрекомдужине
330метара.Изградњаауто
пута Београд  Сарајево је
један од највећих инфра
структурних пројеката у

целомрегиону,аукупнапро
цењена вредност те инве
стицијејеокодвемилијарде
евра.Србијајепрошлегоди
не започела изградњу прве
деонице, од Сремске Раче
доКузмина, удужиниод18
километара, а вредност те
инвестиције је 220 милиона
евра. Такође, у току је и
израдапројектнедокумента
цијезадругудеоницу,Поже
гаКотроман, у дужини од
око 60 километара, а вред
ност тог дела аутопута је
око830милионаевра.Срби
јаћеучествоватииуизград

њидеоницеРачаБијељина
на територији Републике
Српске,удужиниод17кило
метара, а процењена вред
ност тих радова је око 136
милионаевра,нерачунајући
експропријацијуидругетро
шкове.
– Сремска Митровица се

налази на одличном гео
графском положају с обзи
ромна то да ће бити окру
жена са три аутопута.
Један је већ постојећи
Београд  Загреб, други је
Рума – Шабац, и трећи
КузминРача,којићеспоји

ти  Београд и Сарајево,
изјавилајеСветланаМило
вановић.
АнаБрнабићјерекладаје

изградња аутопута Кузмин
Сремска Рача један од
важнијих пројеката „Србија
2025“идодалаједабипро
јектовање друге деонице ка
Сарајеву, од Пожеге до
Котромана,требалодабуде
готоводокраја2021.године,
како би почетком 2023.
могладакренеизградња.
– Дошла сам да видим

како напредују радови. Изу
зетно је важно да у овако
тешким околностима у који
ма живимо, наставимо да
градимо и реализујемо ова
квепројекте,идакаоВлада
наставимо што ефикаснију
имплементацију програма
„Србија2025”.Градњаауто
путаКузминСремскаРача
јеједанодважнијихпројека
тауоквирупрограма„Србија
2025”. Имамо амбициозне
планове и циљеве, желимо
да градимо Србију која је
многоекономски јачаисна
жнија и да грађани могу да

ПРЕ МИ ЈЕР КА АНА БРНА БИЋ И МИНИ СТАР ГРА ЂЕ ВИ НАР СТВА ТОМИ СЛАВ
МОМИ РО ВИЋ ОБИ ШЛИ РАДО ВЕ НА ДЕО НИ ЦИ КУЗМИН-СРЕМ СКА РАЧА

Гра де ћи ауто-путе ве
гра ди мо јачу Срби ју

 Срем ска Митро ви ца се нала зи на 
одлич ном гео граф ском поло жа ју с 
обзи ром на то да ће бити окру же на 
са три ауто-пута. Један је већ посто-
је ћи Београд - Загреб, дру ги је Рума 
– Шабац, и тре ћи Кузмин - Рача, који 
ће спо ји ти  Бео град и Сара је во, изја-
ви ла је Све тла на Мило ва но вић
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остану да живе у Србији.
ГрадимојачуСрбију,аовоје
једнаодкоцкицаутоммоза
икукојисезовејачаСрбија,
нагласилајеАнаБрнабић.
Том приликом, министар

грађевинарства Томислав
Момировић је рекао да је
инвестирањеупутнупривре
ду веома значајно, не само
засаобраћајвећизаподиза
ње целе економије. Он је
оцениодааутопутБеоград
Сарајево не спаја само две
државенегоинашенароде.
–Политиканашеземљеи

председника Александра
Вучићајестедаубудућности
подигнемо економију како
наше земље тако и целог
региона. Наша политика се
засниванајединствуизајед
ничком напретку, рекао је
Момировић.
Министар је оценио да су

се код овог посла власти
Србије концентрисале на
роковеидодаодасеготово
сви ресурси неопходни за
извођењерадовакористеиз
Србије и да се увози само
оношто Србија не произво
ди.Додаоједајеприоритет
да се инвестициони талас
искористи да би се подигао
ниводомаћегзнања.

Извор: РТС
фото: www.srbi ja.gov.rs

Писмо захвал но сти
др Дра го сла ву Три фу но ви ћу
Поштовани!
Увек јебилотешкихвременаукојима

сусељудиделилинахеројеионедруге.
Када притисну проблеми, страх, криза,
увек је лакше приметити и критиковати
онекојинашупатњунечинелакшом.
Међутим, имамљудску, моралну, хри

шћанскупотребудасезахвалимнесамо
БогунегоиВашојустановиукојојјезапо
сленмлад,скроман,алинадасвепрофе
сионалан, хуман, љубазан, пожртвован
лекардрДрагославТрифуновић,хирург.
ЧланнашепородицејеуВашуболни

цудовезенупонедељак,16.новембрау
изузетнотешкомстањусепсе,ами,као
породица, били смо спремни на то да
неће преживети. Захваљујући успешно
обављенојоперацији,врхунскомпрофе
сионалном третману др Трифуновића,
али и свег особља, можемо се надати

опоравку.Међутим,оноштомејеподста
клодаВамсеобратимнијесамотапро
фесионалнауслуга,негоиподршкакоју
смо добили од Вашег лекара који своју
струку часно представља свакодневни
контакт,речиутехе,показанострпљење
дапацијентаразумеисмири...Реткису
оваквиљуди!
Незнамдалипостојеречииначинна

који можемо као породица довољно да
се захвалимо. Молим Вас, ако постоји
билокакавначиндаовогмладогЧОВЕ
КА наградите, похвалите, унапредите,
шта год било, да га поставите као при
мер, учините то, јер се њиме можете
поносити не само као установа, већ и
струка.

Споштовањем,
Јасмин ка Мар ко вић, супру га

паци јен та Срђа на Мар ко ви ћа

ЈКП „ВОДО ВОД“

Зашти та водо ме ра и кућ них
инста ла ци ја током зиме
ИовезимеизЈКП„Водовод“ подсећају кори

сникедатокомзимског
периодаможедоћидо смр
завањаиоштећењаводоме
ра,алииунутрашњихводо
водних инсталација уколико
није обезбеђена адекватна
заштита.
Потребно јетоплотноизо

ловатимернеуређајепоста
вљањем, преко водомера,
термоизолациони материјал
 стиропор, даске, стакле
ну вуну или сламу.Такође,
и поклопци на водоводним
шахтовима треба да буду
добро затворениида сене
отварајунанискимтемпера

турамакаконебидошлодо
смрзавањаводомераиводе
у цевима. Требало би пове
сти рачуна и о водоводној
инсталацији и превентивно
топлотно изоловати цеви у
просторијама које се мање
илиуопштенегреју.
Дворишне чесме би тре

бало искључити, а двори
шне водоводне инсталације
испразнити или превентив
но и благовремено зашти
тити. У објектима у којима
немапотрошњеводе,током
зиме, препоручује се затва
рање дотока и испуштање
водеизинсталација,каконе
би дошло до смрзавања и

пуцањамерногинструмента
ицеви.
Уколико се предузму све

неопходне мере корисници
ћеизбећипрекидеводоснаб
девања у објектима, које су
последица хаварија услед
смрзавања цеви и водоме
ра, као и трошкове њихо
ве санације.Према градској
одлуциоводоводу,корисни
цисудужнидаводерачуна
о унутрашњим водоводним
инсталацијама(одводомера
каобјектуиусамомобјекту)
идаспречењиховооштеће
ње.Уколикодођедохаварије
нањима,трошковесанације
сносекорисници.

JП „СРЕМ ГАС“

Репро грам: одло жи те
пла ћа ње дела рачу на
Надзорни одбор Јавног

предузећа „Сремгас“
донео је Одлуку којом је
потрошачима омогућен
репрограм при плаћању
утрошеноггаса.Тосеодно
си на категорију домаћин
стваинудимогућностпла
ћањаделарачуназапотро
шњу природног гаса у

периоду од 1. децембра
2020. до 28. фебруара
2021. године, тј. рачуне за
децембар, јануарифебру
ар.
Тозначи,првидеорачу

наод70одстоплаћасепо
испостављању рачуна у
року валуте плаћања, а
други део од 30 одсто за

шест месеци од рока
доспећапрвогделарачуна,
тј.ујуну,јулуиавгусту.
Како би олакшао потро

шачима,уЈП„Сремгас“ је
одлученоданадеорачуна
од30одстокојидоспеваза
шест месеци, у току тог
периода не обрачунава
камату.
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ГРАД СКА КУЋА

Доде ље не сти пен ди је
за 64 нај бо ља сту ден та

Узпоштовањесвихмерапревенци
јепротивепидемијекоронавиру
са 28. новембра градоначелни

ца Светлана Миловановић је додели
ла уговоре о стипендијама најбољим
митровачкимстудентима.Собзиромна
актуелнуепидемиолошкуситуацију,ове
годинејеизосталазваничнасвечаност,
тејеподелауговорабилаорганизована
посатнициипогрупама,укојимајенај
вишемоглодабудепетстудената.Ове
године,локалнасамоуправаћестипен
дирати64студентачијијеопштипро
сек оцена 9,50 или виши. Стипендије

уизносуод11.000динарастудентиће
приматиунареднихдесетмесеци.
‒ Стипендије обухватају студенте

државних факултета. Они су сигурно
понос својих родитеља,  факултета,
алииСремскеМитровице.Оноштоми
можемо да учинимо јесте да им спре
мимоповољнуклимуиповољантерен
дасе,кадазавршесвојевисокешколе,
врате у наш град, овде заснују поро
дице,добијурадноместоидазаједно
сарађујемо.Одсрцаимсвимачеститам
ижелимданаставеовимтемпом,аони
макојисумлађиисадасунапрвојгоди

нистудија,дасеугледајунасвојеста
ријеколеге.Митровица језаистабогат
град, богат што има овако добре сту
дентеиштоимањиховознање,рекла
јеСветланаМиловановић.
ДраганаТешићизСремскеМитрови

це је студенткиња друге годинеМеди
цинског факултета у Новом Саду и у
токусвогстудирањаостварилајеопшти
успех10,00.
–Овегодинесампрвипутстипенди

стаграда.Искрено,томијевеликачаст
и велики подстицај задаље.Драгоми
јештосетрудисплатиоинадамседа

Доде ла сти пен ди ја

Све тла на Мило ва но вић Дра га на Тешић

Ови студенти су сигур но 
понос сво јих роди те ља,  

факул те та, али и Срем ске 
Митро ви це. Оно што ми 

може мо да учи ни мо јесте 
да им спре ми мо повољ ну 

кли му и пово љан терен да 
се, када завр ше сво је 

висо ке шко ле, вра те у наш 
град, овде засну ју поро ди-

це, доби ју рад но место и 
да зајед но сара ђу је мо. Од 
срца им сви ма чести там и 

желим да наста ве овим 
тем пом, рекла је 

градоначелница Светлана 
Миловановић
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ћуидаљенаставитидапостижемсјајне
резултате,изјавилајеДрагана.

Добит ни ци сти пен ди ја дру ге годи-
не факул те та су: Драгана Тешић из
Сремске Митровице, Медицински
факултет у Новом Саду), Лазар Шеик
изЛаћарка (ПравнифакултетуНовом
Саду),НинаРакић изСремскеМитро
вице (Факултет музичке уметности у
Београду), Никола Хољевац из Срем
ске Митровице (Факултет техничких
наука у Новом Саду), Маја Јукић из
Сремске Митровице (Факултет тех
ничких наука у Новом Саду), Драгана
Јокић из Лаћарка (Природно матема
тички факултет у Новом Саду), Ката
рина Дерењ из Лаћарка (Криминали
стичкополицијски универзитет, Земун
Београд), Зоран Букорац из Сремске
Митровице (Факултет техничких наука
уНовомСаду),НиколинаБјелаковићиз
Сремске Митровице (Академија умет
ностиуНовомСаду),АнастасиаЛатоц
киизСремскеМитровице(Факултетза
специјалнуедукацијуирехабилитацију
уБеограду),АнастасијаСкуратовићиз
Лаћарка (Факултетмузичкеуметности
у Београду). Добит ни ци сти пен ди ја 
тре ће годи не сту ди ја: Марицки Боја
на из Сремске Митровице (Економски
факултетуСуботици),ДушанЕрдељан
изШашинаца(Факултеттехничкихнау
ка уНовомСаду),АнгелинаКрстићиз
Лаћарка(Факултетпримењенихуметно
стиуБеограду),ТијанаВујићизКузми
на (Природно математички факултет
уНовомСаду), ДавидНедељковић из
Сремске Митровице (Природно мате
матичкифакултетуНовомСаду),Тео
дора Симић из Сремске Митровице
(Медицинскифакултет уНовомСаду),
МихајлоСретеновићизНоћаја(Педаго
шкифакултетуСомбору),СрђанКоси
јеризЛаћарка(Медицинскифакултету
НовомСаду),ТијанаШевићизКузмина
(Медицинскифакултет уНовомСаду),
МилицаНиколићизМартинаца (Меди
цинскифакултет уНовомСаду), Ката
рина Петковић из СремскеМитровице
(Медицинскифакултет уНовомСаду),
СтефанРадуловићизЛаћарка(Факул
тет техничких наука у Новом Саду).
Добитници стипендија четврте године
студија: Милица Богдановић из Срем
ске Митровице (Природно математич
ки факултет у Новом Саду), Верица
Грковић из Салаша Ноћајског (При
родно математички факултет у Новом
Саду), Ђорђе Вукашиновић из Срем
ске Митровице (Филозофски факултет
у Београду), Дамјан Делић из Срем
ске Митровице (Медицински факултет
у Новом Саду), Трудић Николина из
СремскеМитровице(Природноматема
тичкифакултетуНовомСаду),Марина
Дринић из СремскеМитровице (Фило
лошки факултет у Београду), Сара
НикићизВеликихРадинаца(Природно
математичкифакултет у НовомСаду),
ФилипЗделаризШашинаца(Факултет
техничкихнаукауНовомСаду),Душан

Кукић из Сремске Митровице (Факул
тет техничких наука у Новом Саду),
Огњен Тутић из Мачванске Митрови
це (ФилозофскифакултетуБеограду),
Тодор Кличковић из Сремске Митро
вице (Филозофски факултет у Новом
Саду),АлександарСикеризМартинаца
(Академија уметности у Новом Саду),
Јелена Павловић из Сремске Митро
вице (Природно математички факул
тетуНовомСаду),МилошСоћаниниз
СремскеМитровице(Факултетмузичке
уметностиуБеограду),СимеонЛатино
вић из Сремске Митровице (Медицин
ски факултет у Новом Саду), Љиља
на Туфегџић из Засавице (Природно
математичкифакултет у НовомСаду),
Андриана Павловић из Равња (Еко
номскифакултетуСуботици),Небојша
ВрховацизСремскеМитровице(Меди
цинскифакултетуНовомСаду),Марија
Вулин (Медицински факултет у Новом
Саду). Добит ни ци сти пен ди ја пете, 
одно сно шесте годи не инте гри са них 
ака дем ских сту ди ја и прве, то јест 
дру ге годи не мастер ских ака дем ских 
сту ди ја: Катарина Милутиновић из
МачванскеМитровице(Академијаумет
ности у Новом Саду), Теодора Тојић
из Ноћаја (Пољопривредни факултет
у Београду), Теодора Скуратовић из
Лаћарка (Факултет музичке уметности
уБеограду),МиленкоБабићизКузми
на(Факултетветеринарскемедицинеу
Београду), Бојан Обрадовић из Срем
скеМитровице(Природноматематички
факултетуНовомСаду),ДанијелРаду
ловићизСремскеМитровице(Факултет
техничких наука у Новом Саду), Лука
ХованецизСремскеМитровице(Факул
тет техничких наука у Новом Саду),
Никола Бродић из Сремске Митрови
це (Факултет техничких наука уНовом
Саду),МилицаБабићизВеликихРади
наца(ЕкономскифакултетуСуботици),
Дејана Милић из Кузмина (Хемијски
факултет у Београду), Нина Кобаш из
Лаћарка(АкадемијауметностиуНовом
Саду),ДаријаСтјепићизВеликихРади
наца (Филозофски факултет у Новом
Саду), Катарина Савић из СремАнске
Митровице(Факултеттехничкихнаукау
НовомСаду),ЋулибркДраганизСрем
ске Митровице (Факултет техничких
наука), Тамара Поповић изМачванске
Митровице(Факултеттехничкихнаукау
НовомСаду),ЛазарЈовићизСремске
Митровице (Факултет техничких наука
у Новом Саду), Мирослав Миловано
вић из СремскеМитровице (Филозоф
скифакултетуНовомСаду),Кристина
СимеуновићизЧалме(Академијаумет
ности у Новом Саду), Милош Радова
новићизМачванскеМитровице(Меди
цинскифакултет уНовомСаду),Анге
линаГавриловићизСремскеМитрови
це (Економски факултет у Суботици),
Тијана Станивуковић из Чалме (Меди
цинскифакултетуНовомСаду).

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА ЖИВОТИЊА „ЛЕА“
Спречити насиље
над животињама

Учестали примери злостављања животи
ња, у претходном периоду, активирали су
бројнаудружењаза заштитуправаживоти
ња.НатериторијиСремскеМитровицеделу
јеједнотаквоудружење,подназивом„Леа“.
Њиховикоординаторисагласнисусатимда
се закон мора квалитетније примењивати,
алидостанатоутичуисамиграђани,којисе
морајуукључитиупроцесипријавититакво
опхођење.
– Први корак јесте позивање полиције,

којаизађеналицеместа,односновршиуви
ђај. Најважније је животињи пружити прву
помоћипозвативетеринара,какобипасбио
обезбеђенипрегледан.Истосепоступаиу
ситуацијамакадасерадиовласничкомпсу,
односно животињи у нечијем дворишту. Тај
некоћесвакакоодговарати.Усвакомслуча
ју, најважније је помоћи животињи. Након
тогасетребапозабавитиправнимоквирима,
кажеЈасминаЖивковићизУдружења„Леа“.
Пас који се налази на улици углавном

немавласника,алисеможедогодитиидаје
некомепобегао.Тосеможеутврдитипомоћу
чипа, односно, може се сазнати да ли је
побегаоилијеизбачен.Увекпостојидежур
ни ветеринар којиможепомоћи.Уколико је
пасповређен,наћићесеивласник.Дешава
седаинезнајудаимјеживотињауопасно
сти.
– Пас ако нема чип углавном заврши у

азилу,алииондаможебитиудомљен.Чипо
вањејевеомакорисно,јераконекоповреди
вашегпсанабилокојиначин,можетедага
тужите.Свакипаскојинемачип,нијеничији
пас,иакоживиувашемдворишту.Затаквог
псареткокадаћенекодаодговара.Акопас
није чипован на ваше име, немате право
икогдатужите,додајеЈасмина.
Затосумалешанседабилокобудеопту

жен и углавном људи не реагују на такав
начин,односнонекористеоноштоимјепо
законуомогућено.Чиповањејевидзаштите
животиње.ИзУдружењајошиапелујудаје
тренутноакценат на стерилизацијиживоти
ња, како би се спречило размножавање и
самимтимнастанакјошвишепасалуталица
на улицама. Сви који имају недоумице око
тога, могу их контактирати путем друштве
нихмрежа.

А. П.

Јасми на Жив ко вић

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице суфинансира Град Сремска Митровица. Ставови изражени
у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Града Сремска Митровица
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „ДЕЧ ЈИ СВЕТ”

Осли кан зид лаћа рач ке шко ле
Удружење „Дечји свет”, креирало

је неформалну групу младих под
називом „Млади Филантропи“.

Циљоснивањајестеунапређењеуслова
школскогокружењаирадаушколи.Кроз
заједнички рад са младима испитиване
супотребеОсновнешколе „ТриваВита
совић Лебарник” у Лаћарку. Кроз подр
шкудиректорашколеЗлаткаВулетићаи
учитељицеМирјанеКрсмановићМирнић
осликаванјеиулепшаванзидудворишту
школе, који је био  исписан непримере
ним коментарима. Уз помоћ учитељице
Мирјане Крсмановић Мирнић попуње
на је неопходна документација, која је
послатакаопредлогпројектаМинистар
ству омладине и спорта за акцију „Шта
НамТешко“.Крозпројекат„Лаћаракусве
тубоја“финансирана јенабавкабојаза
бетонисликарскогматеријал.
У осликавању зида и израдимурала,

којиобрађујетему„МалиПринц“уамби
јентусвемираипланета,учествовалису
„мали“и„велики“уметници:деца8.раз
реда, представници Ђачког парламен
та(МилицаЧубра,АнаСавичић,Тијана
Мирић, Сара Танасић) и неформалне
групе„МладиФилантропи”(ИринаСтока
новић,ДушкоСтојаковић,ДанилоДураћ,
Вања Вулетић и Немања Аврић), сту
денти Академије класичног сликарства
МБ Универзитета из Београда, посебно
Јадранка Вукашиновић и наставница,
уметница и менторкоординатр у изра

ди мурала Јелена Секулић Вољанек.
Мурал је рађен посебним светлосним
ефектима светлости и сенке „ер браш“
техником за коју је био задуженБрани
слав Сувић. Мурал чији је мотив цитат
„Децаморајумноготогапраштатиодра
слима“, отварамнога питањавезана за
образовање, васпитање и међусобну
комуникацију „малих“ и „великих“људи,
којанамјеукњизизасвавременаисве
узрасте „Мали Принц“, давно поставио

писацАнтоандеСентЕгзипери.
‒Заједничкимрадомитрудомможемо

дамењамосвет.Аовајпројекатјепорука
засвемладељуде,данешарају зидо
венепримеренимкоментарима,негода
заједноосликамозидкојиможекаонаш
да улепша простор у коме боравимо.
Добилисмозид,којивишенијеобичан.
Чаробан свет боја ће задивити сваког
копосетинашушколу,реклајеМирјана
КрсмановићМирнић.

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ О ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКОЈ СИТУ А ЦИ ЈИ

Расте број зара же них
Тихомир Стаменковић, председ

ник Скупштине општине Шид,
одржао је у уторак, 25. новем

бра, конференцију замедије, на којој
је говорио о тренутној епидемиоло
шкој ситуацији на територији шид
ске општине. У неколико последњих
даназабележенјепорастоболелиход
инфекције изазване коронавирусом.
Због тога јеШтаб заванреднеситуа
ције општинеШид усвојио новемере
којејепрописаоКризништабРепубли
кеСрбије.
– У овом тренутку, на територи

ји општине Шид, према подацима са
којим располажемо, имамо 111 актив
них случајева инфекције коронавиру
сом. Ово није коначан пресек Завода
зајавноздрављетакодасеможеоче
киватиповећањеоболелихутокудана,
аграђанићеотомебитиблаговремено
обавештени.Оноштоморамдаистак
немјестедасукодсвихлицарегистро
ваниблажисимптоми.Тренутнонијед
но лице није хоспитализовано. Штаб
за ванредне ситуације општине Шид
усвојио је мере које је прописао Кри
зништабРепубликеСрбије.Поменуте
мересеодносенарадновремеугости

тељскихобјекатаиустановакултуреи
онићерадитидо18часова.Свакиуго
ститељскиобјекатмораодредитиодго
ворнолицекојећеунутарњегаводити
контролу да ли се гости придржавају
донесених мера, и они ће бити одго
ворниуколикосегостипоменутихобје
катанепридржавајупрописанихмера.
Продавнице мешовите робе раде до
21час,докапотекеибензинскепумпе
могу да раде без ограничења. Зеле

на пијаца радиће нормално. Рад од
куће омогућава се свим запосленима
кодкојихтораднипроцесдопушта.И
даљенасназиостајезабранаокупља
њавишеодпетлицаиузатвореноми
наотвореномпростору.Локалнасамо
управаћенаставитидаспроводипоја
чану дезинфекцију јавних површина
у свима насељеним местима. Маске
остајуобавезнеузатвореномпростору
доксунаотвореномобавезнесамоако
јенемогућедржатисоцијалнудистан
цу.Битнојеистаћидашколеивртићи
редовно раде.Дали ћедоћидо про
мена зависи од саме епидемиолошке
ситуације и препорука Министарства
за образовање. Треба истаћи да оку
пљањакаоштосуслављатребаизбе
гавати и овом приликом апелујем на
суграђане да одустану од таквих оку
пљања,иданедозволесебиисвојим
блискима да на тај начин буду зара
жениилидабудуоникојићепренети
неком другом вирус. Лични допринос
сваког однас је да својомодговорно
шћузаштитимоисебеидругеодовог
опакогвируса–рекаојеТихомирСта
менковићнаконференцијизановина
ре. Д. Попов

Тихо мир Ста мен ко вић
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ШТА Б ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ РУМА

Ситу а ци ја озбиљ на,
расте број обо ле лих

СедницаШтабазаванреднеситу
ације,29.пореду,одржанаје24.
новембра, у условима када се

бележивеликипорастбројапрегледаи
притисакнаКовидамбулантурумског
Дома здравља. Командант Штаба за
ванреднеситуацијеСлађанМанчићје
истакаодаје,закључноса23.новем
бром,падвенедељеуназад,око1.500
лицапрегледаноуКовидамбуланти,а
дајењих418тестирано.Тојеизузетно
великипритисакиназапосленелека
реимедицинскоособље, јер јебило
дневноидо170прегледа.
Закључно са 23. новембром у рум

ској општини је било 297 лица пози
тивних на коронавирус, те је зато
поновљенапелдасељудипридржа
вајусвихпрописанихмера.
Од24.новембра,премапрепорука

маКризногштаба,радновремересто
ранаикафићаједо18часова.Штабје
издаонаредбудауградскомпревозу,
билодајеречорадничкимаутобуси
маилијавномпревозу,будепопуњена
половинакапацитета,какобисеизбе
глегужве.
–Анализиралисмостањеушкола

маитражилиизвештајеизсвихшко
ла. У 16 школа, имамо 23 позитивна
запослена лица, као и 18 деце код
којихјепотврђенвирус.УУПВО„Поле
тарац“,засада,немадецепозитивне
на коронавирус.Најкритичнија јеТех
ничка школа где имамо ученике који
супозитивнинавирус,алисобзиром
натодаовашколаима460ученика,
још увек нећемо предузиматимере у
смислуонлајннаставеилизатварања
школа–рекаојеСлађанМанчић.
Када је реч о Дому здравља, сем

великог притиска и недостатка људ

ства и преоптерећености радника,
немадругеврстепроблема.
–Тиљудирадеизвансвојихмогућ

ности, не користе годишње одморе,
остајудокасноуноћ.Мисмотудаим
пружимосвурасположивупомоћисве
оноштоимјенеопходно,алиморајуи
грађанидадајусвојдопринос,дасве
овосхватеозбиљно.Великибројпози
тивних је на кућном лечењу, између
80и90одстоималакуклиничкусли
ку, али има и смртних случајева, ево
данас имамо две сахране пацијената
којисупреминулиодкоронавируса–
истакаојеМанчић.
Насназијепојачанаконтролаљуди

који су позитивни и у изолацији, али
има неодговорних појединаца који се
тоганепридржавају.
После 30. седнице Штаба за ван

редне ситуације, која је одржана 27.
новембра, командант Штаба Слађан
Манчићјеинформисаоновинаредаје
урумскојопштини,закључносапрет
ходнимданом,396позитивнихпације
натанакоронавирус–премаподацима
Завода за јавно здравље у Сремској
Митровици.Евидентан јепорастбро
ја заражених, а у последњих недељу
данареч јео30до40позитивнихна
дневномнивоу.
– То је велики притисак на Ковид

амбуланту нашег Дома здравља која
ради у две смене, са по две лекар
ске екипе. По подацима Дома здра
вља и број прегледа је невероватно
велик,чакидо230надневномнивоу,
а садруге стране166људи је тести
рано,што јестварновеликипритисак
–рекаојеМанчић.
Он је упозорио да се све донете

мереморајупоштовати,јерпретиопа

сностданећеиматикодарадиуДому
здравља, јер је до сада, 12 радника
ове установе позитивно на коронави
рус.
–Бројкеговоредајеепидемијаузе

ламаха.Радјошувекдоброфункцио
нише,алекаривршепрегледеидо22
илидо24часа.Поредтога,засебносе
радетестирања,око150–200људисе
тестиранадневномнивоу,штојевелик
посао. Капацитети су добри у сми
слу да имамо расположивих лекара
и сестара, али немамо неограничене
капацитете, јертиљудинерадеова
коседамдана,већодпочеткаепиде
мијесамалимпрекидом,такодајето
великпритисаккојинашиздравствени
радницитребадаиздрже–истакаоје
СлађанМанчић.
ОдлукаШтаба,којаћебитииодлу

ка СО Рума, на првој следећој скуп
штинској седници, јесте да се за све
здравствене раднике, односно цео
Домздравља,исплатистимулацијаод
10.000 динара. По препоруци Владе
Србије, иста сумаћебитиисплаћена
изазапосленеуЦентрузасоцијални
рад.
Школе су од понедељка почеле са

онлајннаставомиурумскојопштини,
будући да је то била одлука Кризног
штаба. Подсетимо, онлајн настава
важи за старије основце, од петог до
осмог разреда, као и средњошколце,
докосновциодпрвогдочетвртограз
редаидууобичајеноушколу.
На седници републичког Кризног

штаба који је одржан 25. новембра,
донетајеиодлукадаћешколскирас
пустпочети21.децембраидаћетра
јатидо18.јануаранареднегодине.

С. Џаку ла

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци јеСла ђан Ман чић
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СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА ПОВО ДОМ ДАНА ОПШТИ НЕ РУМА И СЛА ВЕ ГРА ДА

И у овој ситу а ци ји капи тал ни 
про јек ти биће реа ли зо ва ни

ОбележавањеДанаопштине,24.
новембра,иСлаве града,Све
тогСтефанаДечанског, почело

је полагањем венаца на споменик др
Жарку Миладиновићу испред румске
Поште. Том приликом, председник
Општине Слађан Манчић, упутио је
честиткусвимграђанима,узпорукуда
требаиматинаумудасепре102годи
не, управо захваљујући др Жарку
Миладиновићу, донела одлука о при
саједињењуСремаКраљевиниСрби
ји.

– Наравно, поносни смо што се то
десило баш у нашем граду, дан пре
негоштосеодржалаВеликаскупшти
на у Новом Саду, на којој је донета
одлука да се и Војводина прикључи
Краљевини Србији. Остаје нам да ту
нашуисторију и традицију негујемои
преносимо нашим поколењима. Није
маластварстварањедржавекојаодо
левасвимизазовима,ауовоммомен
ту, пре свега, мислим на епидемију.
Затосмоиодлучилидамууприсуству
мањегбројаљудиодамопочастиобе

лежимоданашњидан–рекаојеСла
ђанМанчић.
По полагању венаца, одржана је и

свечана седница СО Рума, у великој
двораниКултурногцентра,којојсупри
суствовалисамоодборници,покрајин
ски посланици из Руме, чланови
Општинског већаинаграђени.Свеча
наседницаје,послеинтонирањахим
не, почела обраћањемСтевана Кова
чевића, председникаСОРума.Он је,
напочетку,подсетиодајенаВеликом
народномзборууРуми,24.новембра

Сте ван Кова че вићСла ђан Ман чић

Награ ђе ни и функ ци о не ри рум ске Општи не

Поно сни смо што се 
присаједињење Срема 

Краљевини Србији деси ло 
баш у нашем гра ду, дан 

пре него што се одр жа ла 
Вели ка скуп шти на у 

Новом Саду, на којој је 
доне та одлу ка да се и Вој-
во ди на при кљу чи Кра ље-

ви ни. Оста је нам да ту 
нашу исто ри ју и тра ди ци ју 

негу је мо и пре но си мо 
нашим поко ле њи ма. Није 

мала ствар ства ра ње 
држа ве која одо ле ва свим 

иза зо ви ма, а у овом 
момен ту, пре све га, 

мислим на епи де ми ју, 
рекао је Слађан Манчић
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1918.године,укућидрЖаркаМилади
новића,усвојенарезолуцијаоствара
њујединственедржавеСрба,Хрватаи
Словенаца и непосредног присаједи
њења Срема Краљевини Србији, без
обзиранатокакавћеставпотомпита
њузаузетиВеликанароднаскупштина
уНовомСадуиНародновјећеуЗагре
букојисуодржаникасније.
– Тог дана, овде у Руми, грађани

Сремасуостварилисвојвековнисан,
сан о политичком и државотворном
уједињењу са својом матицом. Нажа
лост,желимиовогпутадаподсетимда
је требало да прође скоро век, да би
одборнициСОРумаозваничилида је
тодатумкојиРумууписујенаисториј
скумапусрпскогнационалногкорпуса
икоји,саправом,заслужуједагапро
гласимокаоданодпосебногзначајаза
општинуРума–указаојеКовачевић.
НаовајначинРумасеуписалауред

локалних заједница које негују своје
идентитетске симболе и обнављају
својуисторијскусамосвест.
–Већчетвртугодинузаредомнаше

празникеобележавамотакоштосагле
давамоштасмоиколикоурадили,да
ли смомогли више, дали смоданас
бољинегоштосмобилијучеиколико
суоднасбољионикојисуиспреднас,
односно шта нам је чинити да их
сустигнемоидаимсебаремприбли
жимо–истакаојеСтеванКовачевић.
Ковачевићјеуказаодасеовегоди

неДанопштинеобележаваууслови
ма када се пандемија, као пошаст,
надвиланадчовечанством.
–Онанијесамоотежалареализаци

јунашихразвојнихпројеката,већнас
је,каозаједницу,ставилаипреднови
изазовипреиспитивањаизкојихмора
моизаћи јачии јединственији–пору
чиојеСтеванКовачевић.
Ковачевић је додао и да се велика

захвалностдугујеонимакојисусвојим

радомтрасиралипутзалакшеоства
рењежељаивизија.
–Тосусвионичијипечатсеналази

усвакомнашемдостигнућуиузлетуи
којисустворилиамбијентигенериса
лиенергијукојанамдајеподстицајеза
нове успехе. Пре свега, председник
СрбијеАлександарВучић,ВладаРСи
Влада АПВ на чијем смо утабаном
трагуимикорачалисигурнијимичвр
шћим кораком – рекао је председник
СОРумаСтеванКовачевић.
На свечаној седници, кроз филм

„Румаизмеђудвапразника“,показано
јеколикосеурадилонаразвојуопшти
не,алиинастандардуграђана.Након
овог филма, присутнима на свечаној
седници, обратио се први човек рум
ске општине Слађан Манчић. Он је
истакаода се са поносомможерећи
да јерумскаопштинапионирумного
чему.
– Ако неко зна где је то вртић већ

три године бесплатан, да подсетим
тадасмоимали1.200малишана,сад
ихувртићимаимамо1.750,некакаже.
Ако било ко зна где су то бесплатни
уџбеницизасвеосновцеилиакозна
локалнусамоуправуда,каоми,нема
ни динара кредитног задужења, која
фактуре плаћа даном доспећа, ко је
помогао током епидемије привредни
ке, пољопривреднике, ко је упослио
7.500 људи, нека слободно каже.
Ценићемо то и скинућемо му капу.
Многи нас већ узимају за пример
добре праксе, како се води локална
политикаитонасобавезује,данаста
вимо, да одржимо ниво и не сумњам
даћемоутомеуспети–рекаојеМан
чић.
Он је рекао да је овај промофилм

„Рума између два празника“ показао
да има ствари које се раде на днев

Награ ђе ни за Дан општи не

Ако неко зна где је то 
вртић већ три годи не бес-
пла тан, да под се тим тада 
смо има ли 1.200 мали ша-

на, сад их у врти ћи ма има-
мо 1.750, нека каже. Ако 

било ко зна где су то бес-
плат ни уџбе ни ци за све 

основ це или ако зна 
локал ну само у пра ву да, 
као ми, нема ни дина ра 

кре дит ног заду же ња, која 
фак ту ре пла ћа даном 
доспе ћа, ко је помо гао 

током епи де ми је при вред-
ни ке, пољо при вред ни ке, 
ко је упо слио 7.500 људи, 

нека сло бод но каже. Цени-
ће мо то и ски ну ће мо му 

капу. Мно ги нас већ узи ма-
ју за при мер добре прак се, 

како се води локал на 
поли ти ка и то нас оба ве зу-
је, да наста ви мо, да одр-
жи мо ниво и не сум њам 
да ћемо у томе успе ти, 

рекао је Ман чић
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Европ ским зна њи ма кроз срп ска тржи шта
Уоквирупројекта„Европскимзна

њимакрозсрпскатржишта“,програ
ма Еразмус+ /који финансира ЕУ/,
у ССШ „Бранко Радичевић“ у Руми
одржана је прва у низу припремних
радионица за одлазак ученика на
стручнупраксууПортугал.Радиони
ца на тему толеранције одржана је
уКлубутолеранцијеовешколе,који
води професорка Ивана Станковић.

Урадурадионицејеучествовало27
ученика,којисусепријавилизауче
шћенаовомпројекту.Онисусепрво
представили,апотомсуразговарали
натемунационалнекултуре.
Свака група је имала задатак да

осмисли симболе наше земље, гра
да и школе, у виду цртежа, скица,
које би представили својим вршња
цимаиздругихземаља.Разговарали

су и о томе како бити толерантан у
туђој земљиикакоприхватититуђе
неразумевање због културолошких
разлика.
–Кроздискусијусепоказалодасу

учесници ове радионице изузетно
самосвесни, едуковани, толерантни
иотворенизановаискустваиучења
–реклајеИванаСтанковић.

С. Џаку ла

ном, на месечном нивоу, али и на
деценијскомнивоу.
–Хватамосе у коштацирешавамо

проблемекојисузапарложенидецени
јамаунашемграду.Померамоствари
самртве тачке, доносимоновитете, а
оноштосмонаследили,унапређујемо.
Не морамо ићи далеко у прошлост,
довољно је да погледате само где је
Румабила,безобзиранаистиповољ
нигеографскиположај,преседамили
осамгодина,агдејесада–закључио
јеМанчићиизразиозадовољствошто
затакаврадимајузаиставеликуподр
шкуграђана.
Он је истакао да је поносаншто су

грађани Руме препознали енергију,
вољуираднатерену.
– На прошлим изборима испољена

јеискренаподршкаљудикојизнајуда
цене оно што се у њиховој општини
ради,градииштоседоприносибољем
животу. Настојимо да задовољимо и
оненезадовољне.Чакнинајвећикри
тичари не могу затворити очи пред
онимштојеупретходномпериодуура
ђено. Без помоћи државе, Владе РС,
председника Александра Вучића
резултатибидошли,алимногоспорије
и много касније. Имали смо велику
подршку и томорада се цени – апо
строфираојеСлађанМанчић.
Онјеизразиозадовољствоштосу,и

поредтешкеситуацијевезанезапан
демију коронавируса, реализовани
готовосвиважниипланиранипројекти
уовојгодини.
–Моторрумскогразвојасукомпани

је које послују на територији наше
општине.Раднезонесеидаљепопу
њавају, фабрике проширују капаците
те,развијајусе,долазеновеинвести
ције. Једина ствар на којој и даље
радимојестереконструкцијаДомавој
ске. Чекамо документацију и крајем
месеца, или почетком наредног, ћемо
расписатијавнунабавку.Средствасмо
обезбедили, корона је успорила неке
пројекте, али није зауставила развој
нашеопштине.Свиостали капитални
пројекти су завршени или је њихова
реализацијаутоку–рекаојенасвеча
ној седници поводом Дана општине
СлађанМанчић.
Наовојседницисууручененаграде

колективима и појединцима који су

посебнодопринелиразвојуиафирма
цији румске општине, о чему смо већ
писалиупретходномбројуМ нови наи
Рум ских нови на. Румска повеља у
2020. години за пружен допринос
заштитиздрављасуграђанаодвируса
ковид19, те солидарност, емпатију и
пожртвованост медицинске струке и
запослених, додељена је Дому здра
вља Рума. Захвалница Општине због
друштвено одговорног пословања и
помоћи друштвеној заједници кроз
хуманитарне акције и донације, те
несебичнопружањепомоћитокомван
редногстањапензионерима,ђацимаи
свима којима је помоћбила потребна
уручена је д. о. о. „CGFoodsEurope“
WAIWAI,непалскојфабрицизапроиз
водњу нудли. Захвалницу Општине и
новчану награду од 30.000 динара
добили су Јована Мушицки из Руме,
репрезентативка Србије у теквондоу,
заврхунскеспортскерезултатеутеку
ћој години и освојена прва места на
државним и међународним такмиче
њимаиУдружењератнихвојнихинва
лида/УРВИ/забригуоратнимвојним
инвалидимаипородицамапалихбора
ца,каоичувањесећањанастрадалеу
ратовимадеведесетихгодина.
У име награђених, захвалност је

изразила Јована Мушицки, најмлађа
добитницапризнања. С. Џаку ла

Пола га ње вен ца на спо ме ник др Мила ди но ви ћу

Тог дана, овде у Руми, гра-
ђа ни Сре ма су оства ри ли 

свој веков ни сан, сан о 
поли тич ком и држа во твор-
ном ује ди ње њу са сво јом 

мати цом. Нажа лост, желим 
и овог пута да под се тим 
да је тре ба ло да про ђе 

ско ро век, да би одбор ни-
ци СО Рума озва ни чи ли да 
је то датум који Руму упи-

су је на исто риј ску мапу 
срп ског наци о нал ног кор-

пу са и који, са пра вом, 
заслу жу је да га про гла си-
мо као дан од посеб ног 

зна ча ја за општи ну
Рума, ука зао је

Стеван Кова че вић
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КЛЕ НАК

По тре ћи пут чишће ње
вели ке дивље депо ни је
Једанодвеликихпроблемаурум

ској општини, али је чињеница
нажалост, да је тако и у целој

Србији, су дивље депоније. Има их
увеликомброју,зањиховочишћење
се издвајају значајна средства, али
севећпосленеколикомесеци ства
рају нове, за чије уклањање је опет
потребно уложити доста новца, и
такоукруг...
Чишћење велике депоније на ула

зу у Кленак је почело 26. новембра,
а како рече директор ЈП „Комуна
лац“ДраганПанић, чији су запосле
ниангажованинаовомпослу,реч је
отрећемчишћењуистедепонијеове
године.
–Ову депонију смо чистили негде

почетком године, а потом и у јуну.
Очекујемдаћесеовајпосаооконча
тизанеколикодана.Ималисмоисти
случај и уПутинцима, тамо смопре
неколико дана очистили депонију, а
такође,већудивљудепонијуимамои
уПлатичеву,НикинцимаиХртковци
ма.Тосутридепонијекојесенајбрже
пунеиморамочешћедаихчистимо
–кажеДраганПанић.
Он је упутио и апел грађанимада

своје смеће бацају на за то одређе
наместа,какобисеолакшаоипосао
„Комуналцу“, али и да би се зашти
тилаживотнасредина.Истакаоједа
ћебитипојачанинспекцијскинадзор,
какобипроблемиувезисадивљим
депонијамабилирешени.
Начелник Општинске управе

ДушанЉубишић је указао на то да

јеречоспецифичнојдепонији,буду
ћидасеналазитикпоредпутаМ21и
да,већимделом,овдесмећебацају
несавесниграђаниизШапца.
–Мисмоопределилидодатнадва

милиона динара у буџету за чишће
ње сеоских депонија. Дакле, у првој

половини године смо очистили све
депоније,алиједошловремедаопет
имамо,упојединимселима,критична
места,односнодепонијекојесузре
лезачишћење.Очишћенаједепони
јауДоњимПетровцима,уЖарковцу
и Путинцима, данас смо у Кленку,
следичишћењедепонијеуПлатиче
ву,азаовунаменујеубуџетуиздво
јеномилиондинара–рекаојеначел
никЉубишић.
Кроз разговор са представницима

меснихзаједница,утврдићеседали
ћебитипотребедаседепонијеочи
стеујошнекимселима.
ДушанЉубишићјеистакаодајена

овојдепонијиуКленкупланиранода
сепоставиједнакућицасадвачува
ракојићеспречаватинесавеснегра
ђанедапоновоистоварајусмеће.
–Поставићемоитаблесаупозоре

њемдајезабрањенобацањеотпада,
алићеиинспекцијскеслужбечешће
обилазити ову депонију не би ли се
овалошапраксапрекинула–истакао
јеДушанЉубишић.
У овој години је за уклањање

дивљих депонија у румској општини
утрошеношестмилионадинара,ана
тојпозицијијеостаојошмилионкоји
семожеутрошитиакосејавипотреба
дасеујошнекиммеснимзаједница
мауклонедивљедепоније. С. Џ.

Дра ган Панић и Душан Љуби шић

Чишће ње дивље депо ни је код Клен ка
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ДЕО ЖЕЛЕ ЗНИЧ КЕ УЛИ ЦЕ

Завр ше но асфал ти ра ње
у дужи ни од 200 мета ра

Асфалтирање крака Железничке
улице, у којем се налази зграда
Националне службе за запошља

вање, неколико стамбених кућа, али и
спортскорекреативни центар „GYMNA
SIUM“,чијајеизградњаутоку,приведено
јекрају26.новембра.
Подсетимо, радови на постављању

водоводне, гаснеи канализационемре
же,почелисууоктобру,дабисеоконча
липостављањемзавршногслојаасфал
та.Наовајначинлокалнасамоуправаје
изашла у сусрет инвеститору који гра

ди спортскорекреативни центар, али и
људима који живе у овом краку Желе
зничкеулице, јеровдеранијенијебило
асфалтираногколовоза,алиниводовод
не,канализационеигаснемреже.
Семшто је овај део улице асфалти

ранудужиниод200метара,постојећи
узани коловоз је проширен и сада је
у целој улици широк пет метара. Ово
проширење коловоза је било могуће
захваљујући решенимимовинскоправ
ним односима инвеститораВладимира
Радићасаједнимжитељемкојистанује

напочеткуовогделаулице.
За све поменуте радове је издвојено

окошестмилионадинара,афинансира
нисуизбуџета,уоквирууговораотеку
ћем одржавању и изградњи путева на
територијирумскеопштине.
Из општинског буџета издвојено је и

милиондинаразаводоводнуиканализа
ционумрежу,којусупоставилирадници
ЈП„Водовод“,докјеЈП„ГасРума“поста
вило гасовод до спортскорекреативног
центра„GYMNASIUM“.

С. Џаку ла

Асфал ти ра ње у делу Желе знич ке ули це

РУМА

Сле де ће годи не град ња пре чи ста ча
УРуми је до 2003. године функционисао пречистач отпадних вода

који је осамдесетих година про
шлогвекапочеосарадом.
– О значају пречистача не треба ни

говорити,коликојеонбитанзаочување
воденихтоковаиприроде.Румаћедоби
јањем градског пречистача бити у врху
општинауСрбијикојеимајуновепречи
стачеидоброуређенопитањеотпадних
вода–кажеСлађанМанчић,председник
Општине.
Нови пречистач би требало да се

саградинаместупостојећегилиуњего
војблизини,штојеипредностјерпостоји
колекторскамрежакојасеможеискори
стити.
РумaиКопаониксупрвиналисти за

добијање средстава за изградњу пре
чистача од Министарства за заштиту
животнесрединеиКанцеларијезаупра
вљањејавнимулагањима,којаћезајед
носаМинистарствомфинансијанадгле
датицеопоступак.

–Доставилисмосвутраженудокумен
тацију, а вредност пројекта је око 10,5
милионаевра.Поштојеформирананова
ВладаСрбије,очекујемодасецеопро
цеснастави,дасеуговорпотпишеида

сеуђеуреализацијупројектакојибитре
балодасезавршиунареднетригодине
–кажепрвичовекрумскеопштине.
Приликомнедавногборавкаминистар

ке за заштиту животне средине Ирене
ВујовићуРуми,питалисмо јеизаовај
пречистачотпаднихвода.
–Мисагледавамосвепројектенакоје

можемодасефокусирамоследећегоди
не.Много јепројеката који су започети,
а ретко шта је завршено и сада жели
моданаправимоједнудинамикуштаје
тоштоћеморадитиунаредномкраћем
периоду, а шта је то што ћемо радити
у наредних неколико година. Свакако,
кадапричамоопречистачу,мислимдаје
пројекатспреман,отомесамразговара
ласапредседникомОпштине.Наравно,
видећемо да почетком јануара кренемо
иуреализацијутогпројекта,каданађе
мофинансијера,амислимдафинанси
јеривећпостоје,Свакако јенанамада
садареализујемо те завршене пројекте
–реклајеИренаВујовић. С. Џаку ла

Мини стар ка Ире на Вујо вић
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УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Подр шком до јед на ких могућ но сти
Упоследњој недељи

новембра почели су
радовинаадаптацији

просторауобјекту„Ливаде“
УПВО „Полетарац“. Румски
„Полетарац“ је укључен у
реализацијупројекта„Подр
шком до једнаких могућно
сти“ јер је ова установа у
новембру прошле године
конкурисала по пројекту
инклузивног предшколског
васпитања и образовања
Министарства просвете и
Светске Банке. Пројекат је
вредан 5,6 милиона дина
ра,ауговоромогрантукоји
је закључен између Мини
старство просвете, науке
и технолошког развоја и
румске Општине, утврђено
је учешће локалне самоу
правеупројекту„Подршком
до једнаких могућности“ у
износу од 499.950 дина
ра. Та средства су и обез
беђена из текуће буџет
ске резерве, ањима ће се
суфинансирати адаптација
простора у објекту „Лива
де“,доксуосталасредства,
које обезбеђује Светска
банка, намењена куповини
комби возила, као и опре
мањупросторанамештајем
иматеријалом.Уадаптира
ном простору формираће
се мешовита обданишна
група,којућепохађатидеца
изПавловацаиРуме.
Пројекат „Подршком

до једнаких могућности“
има неколико специфич
них циљева: унапређење
доступности предшколских
услугазадецуизосетљивих
друштвених група, правич
ност–доприносостварива
њу једнаких могућности за
учењеиразвојдецеизосе
тљивих група, обезбеђива
њеподршкепородицамаза
развој родитељских компе
тенцијаијачањекапацитета
институција и организација
ујединицамалокалнесамо
управе за пружање услуга
дециипородицамаизосе
тљивихгрупа.

У реализацији пројекта
учествују Општина Рума,
УПВО „Полетарац“, Центар
за социјални рад, Црвени
крст и Друштво за помоћ
ментално недовољно раз
вијеним особама /МНРО/
Рума. Директни корисни
ци су деца од рођења до
шест и по година старости
и њихови родитељи или
старатељи. Износ одобре
них средстава је 5.675.768
динара.
– Тренутно реализујемо

прву фазу пројекта, током
које планирамо повећање
обухватадеце уместима у

којимајепрепознатапотре
ба за већим укључивањем
деце у вртић. У селима
Витојевци и Грабовци ће
се формирати мешовите
обданишне групе са полу
дневним боравком, који
ма ће бити обухваћено 40
децеузрастаоддведопет
година.УКленкућесереа
лизовати двосатни дивер
сификованипрограмиукоје
планирамодаукључимо22
деце,такођеузрастаоддве
допетгодина–кажеЈелена
Бодор, координаторка про
јекта.
Поред овог, планира

ни су разноврсни облици
подршке породицама са
циљем унапређења роди
тељских компетенција, као
штосутрибине,саветодав
ноинструктивни рад, посе
тепородицама,акојићесе
реализоватипоштујућиепи
демиолошкемере.
Министарство просвете,

науке и технолошког раз
војареализујеовајпројекат
инклузивног предшколског
васпитања и образова
ња уз помоћ зајмаСветске
банке.Циљпројектајеуна
пређивање доступности,
квалитета и праведности
предшколског васпитања и
образовања за свако дете
од рођења до шест и по
година старости, нарочито
задецуизсоцијалноиеко
номскиугроженихдруштве
нихгрупа. С. Џаку ла

Поче ли радо ви на адап та ци ји

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Изабран нови дирек тор
јав ног кому нал ног пред у зе ћа

Госпо ђа Гор да на Ракић је завр ши ла кре ди би лан факул-
тет са висо ком оце ном, а кроз рад ни век је наста ви ла да 
се уса вр ша ва. Oна је име но ва на по сво јој струч но сти, а 
не по неким дру гим кри те ри ју ми ма. Ми се за то и бори-
мо, да се на руко во де ћим мести ма не име ну ју лица која 
су, жар гон ски рече но, поли тич ки подоб на, рекла је пред-
сед ни ца Општи не Бео чин Мир ја на Мале ше вић Мил кић

Узпоштовањепревентивнихмера
против епидемије коронавируса
27.новембрајеодржанаседница

Скупштинеопштине.Надневномреду
сенашлоукупнодесеттачака.Насед
ницијевећиномгласоваизгласанпред
лог решења о именовању директора
Јавногкомуналногпредузећа„Беочин”.
РечјеоГорданиРакић,којајецеосвој
раднивекпровелаупоменутомпреду
зећунаместушефалабораторије.
–ГоспођаГорданаРакићјезаврши

ла кредибилан факултет са високом
оценом,акрозраднивекјенаставила
дасеусавршава.Oнајеименованапо
својој стручности, а не по неким дру
гимкритеријумима.Мисезатоибори
мо,дасенаруководећимместимане
именују лица која су, жаргонски рече
но,политичкиподобна.Наруководеће
позиције желимо да доведемо особе
које имају свој кредибилитет стручно
сти, рекла је председница Општине
БеочинМирјанаМалешевићМилкић.
Избор новог директора ЈКП „Бео

чин”нисуподржалиодборнициСрпске

напредне странке. Одборник Митар
Милинковићјезаскупштинскомговор
ницом рекао да је место пребивали
шта новоизабране директорке ЈКП
„Беочин”уНовомСаду,штооптерећује
општинскибуџет.
‒ Скоро сва руководећа лица наше

општиненисуизБеочина.Туједирек
торшколе,командирПолиције,дирек
тор Дома здравља, сада директорка
ЈКП „Беочин”.  Не желим да ме нико
погрешно схвати. Али, после 14.00
часова никог од руководећих људи
немауопштиниБеочин.Онинеживе
санамаупоподневнимчасовимаине
знајукакомиовдеживимо,овикенду
данепричам.Сдругестране,уовом
случају, путни трошкови се ставља
ју на терет општинскг буџета и порез
надоходак се уплаћује наместопре
бивалишта.Тонисумаласредствана
годишњем нивоу.  Руководећи људи
би требало даживе уБеочину барем
за време свог службовања, рекао је
Милинковић.
На ове критике је одговорила пред

седницаОпштинеМирјанаМалешевић
Милкић.
– Потпуно је небитно колико сати

одспаватеунекојзаједници,већколи
косатипроведетерадећизатузајед
ницу, како год то неко схватао. Ја ћу
послеовесугестијезамолитиГордану
да промени своје место пребивали
штадабуџетнебитрпеозбогње.Исто
тако,њенимсавеснимрадом,општин
скибуџетједобиомноговишенегошто
губи.Небихволеладаизвлачимнеке
цифреиуштедекојесуурађенеупро

Мир ја на Мале ше вић Мил кић

Сед ни ца Скуп шти не општи не
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ОПШТИН СКИ ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ 

Донет низ нових мера
Са најважнијом тачком

дневног реда  разма
трање епидемиолошке

ситуације на територији Бео
чина,24.новембрајеодржана
ванредна седница Општин
скогштаба за ванредне ситу
ације  Том приликом, донет
је низ нових мера. Основне
школе „Јован Грчић Милен
ко“и„ЈованПоповић“суоба
везне да на дневном нивоу,
достављају податке везано
забројностањеодсутнедеце
са разлозима који се тичу
вируса корона. Обуставља
ју се сви тренинзи спортиста,
који се одвијају у просторија
ма Спортско пословног цен
трауБеочину,итоупериоду
на 10 дана, почевши од 25.
новембра. Такође, обуста
вљају се све културне актив
ности у згради Дома културе
итонапериододдесетдана.
Наконистеканазначеногрока,
Општински штаб за ванред
не ситуације ће размотрити
епидемиолошку ситуацију на
територији општине и у скла
ду са истом заузети став по
питањууведенихмера. Јавно

комунално предузеће „Бео
чин“ је дужно да у сарадњи
са ОШ „Јован Грчић Милен
ко“  успостави сарадњу по
питањуизнајмљивањалеђних
прскалица, а које ће користи
тиЈКП„Беочин“задезинфек
цију.УсарадњисаУправомза
ванредне ситуације у Новом
Саду, потеребно је извидети
могућност за изнајмљивање
шаторазапотребеДомаздра
вља „ДрДушанСавићДода“.
Одобрава се шалтерска про
дајаугоститељскимобјектима
који спремају храну у перио
дуод18.00до21.00час.ЈКП
„Беочин“усарадњисаЈaвним
предузећем „Топлана“ и Цен
тромзасоцијалнирад јеоба
везандадезинфикује просто
реуседиштунаведенихфир
ми. Дом здравља „Др Душан
СавићДода“једужандасачи
ни обавештење грађанима са
препорукамаоосновнимпра
вилима поступања и понаша
ња за време трајања епиде
мијевирусакорона,којећесе
дистрибуиратиграђанима.
‒ Суочавамо са са једном

озбиљном епидемиолошком

ситуацијом на територи
ји општине Беочин, где број
заражених расте из дана у
дан. Из тог разлога имамо
врло фреквентне састанке
Кризног штаба, а одржавамо
и конференцијске састанке
у току дана да видимо каква
је ситуација у предшкол
ским установама и школама,
Домуздравља.Усарадњиса
ЦрвенимкрстомиШтабомза
ванредне ситуације постави
ли смо један шатор испред
Дома здравља као привре
мену чекаоницу. Исто смо у
сарадњи са Црвеним крстом
договорили дезинфекцију и
помоћокоодржавања хигије
не у Предшколској установи
„Љуба Станковић” где имамо
један број оболелих, али не
у наставном особљу. Сваког
дана континуирано прати
мо ситуацију и у зависности
од тога доносимо одређене
мере.Тусуидневнеактивно
стиЈКП„Беочин”,којеобухва
тајуцелутериторијуБеочина,
рекла јепредседницаОпшти
не Беочин Мирјана Малеше
вићМилкић.

ОПШТИНА БЕО ЧИН

Партиципативно буџетирање
Партиципативно буџети

рање је процес доно
шења одлука о троше

њу новца прикупљеног кроз
порезеидруге јавнеприходе
уциљупобољшањаквалите
та живота у једној заједници
и у складу са консензусом о
томе које пројекте и приори
тете треба финансирати. До
30. новембра грађани су на
сајту www.beocin.rs  могли
предложитипројектеизвише
дефинисаних области. Првог
децембра биће одређени
предлозикојиидунагласање,
апредлогкојидобијенајвећи
бројгласоваћебитиреализо
ван буџетом за 2021. годину.
(рок за гласање је 4. децем
бардо15часова).
–Изразитосамсрећназбог

тога што се пројекат парти
ципативног буџетирања реа
лизује и у општини Беочин.
Пројекат је баш у складу са
онимштосмомипромовиса
ли у претходном периоду, а
то је ослушкивање грађана,
њихових потреба и предло

га пројеката на које бижеле
ли да се утроши новац из
буџета. Постојаће одређени
критеријуми на основу чега
ћемо предлоге бодовати, јер
постојеодређенифинансијски
лимити. У складу са могућ
ностима ћемо реализовати
бодовање свих пристиглих

предлогаиуврститиубуџетза
2021.годину.Важноједауче
ствују сви грађани, сви имају
приликудајавнонадемократ
скиначинкажуштабижелели
дасеурадиусрединиукојој
живе, рекла је председни
ца Општине Беочин Мирјана
МалешевићМилкић.

текломвременскомпериоду
давидитеколикојенебитно
где човек спава, већ коли
ко је битан квалитет рада,
рекла је Мирјана Малеше
вићМилкић.
На седници је изгласан

предлогодлукеостипенди
рањусредњошколаца.
‒ Претходна додела сти

пендија је урађена по ста
ром правилнику, а на моју
личну сугестију, то јест,
Општинског већа, износ са
седам хиљада је поваћан
на десет хиљада динара.
Иу томсмислусмовидели
изразитозадовољствороди
теља.Напрвомконкурсусе
јавилосвегаседамсредњо
школаца који су испуњава
ли старе критеријуме. Тада
смо одлучили  да направи
моновиправилник.Садана
конкурсу могу учествовати
не само ученици који имају
5,00 просек оцена, такоре
ћи ђаци генерације, већ и
они који имају просек 4,70
и више, рекла је Мирјана
МалешевићМилкић.
На седници су изгласани

ипредлогодлукеофункци
онисањуцивинлнезаштите,
извештај о извршењу буџе
та за период од 1. јануара
до 30. септембра, предлог
решењаодавањусагласно
сти,предлогрешењаодава
њусагласностинаизменеи
допуне Годишњег програма
пословања ЈКП „Беочин”,
предлог решења о давању
сагласности на измене и
допуне Посебног програма
коришћења субвенција из
општинског буџета за 2020.
годину ЈКП „Беочин”, пред
лог решења о разрешењу
директора ЈКП „Беочин”,
предлог решења о поста
вљањучлановаОпштинског
већазаванреднеситуације,
предлогрешењаоразреше
њу и именовању Школског
одбора ОШ „Јован Грчић
Миленко”.
 На крају седнице одбор

ник СНСаМитарМилинко
вић је поставиоодборничко
питањеколикоимазапосле
ниху јавнимпредузећимаи
установама, и колико њих
имапребивалиштеванБео
чина.Такође,онјепоставио
питање зашто су скинуте
сликеиззградеОпштинена
којимасубилинајбољибео
чинскиђаци.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

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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ЦРВЕ НИ КРСТ

Зна чај не актив но сти
на помо ћи гра ђа ни ма
Црвени крст Ирига,

спроводећи своје
редовне активности,

утврђене планом и про
грамомрадазаовугодину,
придржавасесвихпревен
тивних мера заштите од
ширењакоронавируса.
– Превентивне мере се

односекаконазапосленеи
волонтере, тако и на кори
снике наше организације.
Тимповодомсмодистрибу
иралиедукативнеброшуре
којесунабављенеизсред
става Међународне феде
рације друштава Црвеног
крстаиЦрвеногполумесеца
свим корисницима Народ
не кухиње Црвеног крста
Ириг – кажеБобанЋирић,
секретар Црвеног крста и
истичедаНародна кухиња
није престајала са радом
ни токомванредног стања,
обезбеђујућиоброкеза130
најугроженијихграђанаове
општине.
Такође, у претходном

периоду,узпомоћволонте
раподељенисупакетихра
неи хигијене за225 соци
јално угрожених породица
усвимнасељенимместима
иришке општине. Активно
стиподмлаткаиомладине
Црвеног крста су прилаго
ђене новонасталој ситуа
цијиисведенесунамини
мум и одвијају се онлајн.
Ипак, млади волонтери се
састајувикендом,какојето

биообичајираније,упро
сторијама Црвеног крста.
То је прилика и да размо
тре неке идеје за органи
зовање различитих врста
радионица, а спремни су
и да поново буду на рас
полагању најугроженијим
грађанима, уколико се за
то, збогпогоршањаепиде
миолошке ситуације, ука
же потреба. Црвени крст
Ирига је обележио месец
солидарности у сарадњи
саДФСрпскеправославне
цркве „Човекољубље“ која
једониралаполовнугарде
робу и обућу корисницима

Народне кухиње Црвеног
крста, али и са организа
цијом „Иригмој град“.Ова
организација је, са својим
сарадницима, донирала
свеже воће, тачније гро
жђе,закорисникеНародне
кухиње и Удружење „Ром
скицентарСрема“,алииза
ученикеиришкеОШ„Доси
тејОбрадовић“.
Црвени крст Ириг је 4.

септембра одржао редов
ну годишњу Скупштину.
Скупштину чини 31 члан,
из свих насељених места
општине. На овој седници
је усвојен годишњи изве

штај о раду и план рада,
каоифинансијскиизвештај
и план. Том приликом су
члановиСкупштинеинфор
мисани о активностима
Црвеног крста током ван
редног стања, као и поде
ли хуманитарне помоћи
најугроженијим грађанима
Иригаулетњемпериоду,уз
посебну захвалност свим
волонтерима.
Последња акција добро

вољног давања крви одр
жанаје20.новембрауИри
гуиВрднику.Од82позвана
даваоцасатериторијеири
шке општине одазвало се
њих36,аод32јеузетакрв.
– Са Заводом за тран

сфузијукрвиВојводиневећ
смоусвојилиипландобро
вољних акција за наред
ну годину. Као и раније, у
иришкој општини ће бити
реализоване четири акци
је добровољног давања
крви. Дакле, наше актив
ности нисмо прекидали и
показали смо да смо поу
зданпартнернашојлокал
ној самоуправи у помоћи
грађанимакада јенајтеже,
управозахваљујућидоброј
организованостиибројним
волонтерима– рекао је за
нашеновинеБобанЋирић,
секретар Црвеног крста
Ириг.

С. Џаку ла

Послед ња акци ја у овој годи ни

Црве ни крст Ириг
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Пла ни ра се помоћ малим
и сред њим пред у зет ни ци ма
Штабза ванредне ситуацијеИриг,

на седници одржаној 24. новем
бра,донеојенаредбудасерад

новремедо18часоваограничавакафи
ћима,ресторанима,баровима, клубови
ма, кладионицама и тржним центрима,
каоипозориштимаибиоскопима.Грађа
ни се обавезују да користе заштитну
опремуузатвореномпростору,каоина
отвореномпросторугдесенемогуизбе
ћиконтакти.Забрањујусесвајавнаоку
пљањасаприсуствомвишеодпетособа
узатвореноминаотвореномпростору,а
од тога су изузете радне организације,
школе,продавнице,зањихјепрописано
дапоједнаособаможедабудеприсутна
насвакачетириквадратнаметра.
Једнаодмерајеиомогућавањерада

од куће свим запосленима код којих то
радни процес допушта. Вршиће се и
редовна контрола обавезног ношења
маске у јавном превозу уз ограничење
попуњености возила до максимално
половинепутникаоддекларисаногкапа
цитета.Прописано јеистрогопоштова
ње мере кућне изолације и карантина.
Радпијацасенаставља,алиузпоштова
њемерафизичке дистанце и заштитне
опреме.Затворенебазенемогукористи
тисамогостихотела,узпоштовањесвих
мера,дезинфекцијеподоваисвлачиони
ца.РадНароднекухињеиЦрвеногкрста
сенастављаузпоштовањефизичкедис

танцеикоришћењезаштитнеопреме.
КовидамбулантаДомаздрављаради

радним данима до 20 часова, а викен
дом до 15 часова. ЈП „Комуналац“ ће
дезинфиковати јавнеустанове,површи
не, капеле на гробљима пре и после
сахране, као и пијаце пре отварања и
послезатварања.Наравно,одпонедељ
каважииодлукаКризногштабаоонлајн
настави за старије основце и средњо
школце,каоионаошколскомраспусту.
– Апелујемо на све грађане да се

понашајуодговорнопремасебиидруги
ма, јерситуацијанијебашсјајна.Сада,
27. новембра, имамо 65 заражених, а
један је преминуо. Има и тежих, али
већина лица је са лакшом клиничком
сликом,уизолацијису.Добијајусереше
њаоизолацијии тосепрати каоисве
друге донете мере. Плате се редовно
исплаћују и стабилна је финансијска
ситуација – изјавио је за наше новине
Тихомир Стојаковић, командант Штаба
заванреднеситуацијеуИригу.
Он је посебно апострофирао да ће

локалнасамоуправаубуџетузанаредну
годинупланиратисредствадасепомог
неиришкимпредузетницимакојисунај
тежепогођенимерамавезанимзасузби
јањекоронавируса.
–Тосуугоститељи,мићемоимубуџе

ту определити два милиона динара за
помоћ.Уфебруарућеморасписатикон
курс,прописаћемонекеусловеибазира
ћемосенамањеисредњепредузетни
ке,дањимапомогнемо.Наиме,њимаће
50.000или100.000динаразначитимно
го,аовимвеликимтојесамокап–иста
каојеСтојаковић.
Онеособекојиимајунекогзараженог

упородицирадеодкуће,атаквихје27.
новембра билошест у локалној самоу
прави.Дакле,радисеумалоотежаним
околностима,алисепостижеирадисве
штојепотребно. С. Џаку ла

Тихомир Стојаковић

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Зим ска слу жба спрем на
Зимска служба ЈП „Кому

налац“ Ириг је у потпу
ној приправности од 15.

новембра и тако ће бити до
половинемартанареднегоди
не,премапрограмукојидоно
си Општинско веће Ирига. То
су послови уклањања снега
саулицаипутевакакобисао
браћајмогаонесметанодасе
одвијаибезбеднофункциони
ше.
–Миимамо,понашемплану

ипрограму,око68,7кмпутева,
одтогасуасфалтниудужини
од 54,5 км, земљаних путева
имамодесет километара и са
туцаником око четири кило
метра.Даклеоко55кмсуони
путеви и улице које смо обу
хватилипланомприоритета,а
тосуипутевикојисунајфре
квентнији, који спајају насеља
и главни путеви који пролазе
крозИригиВрдник,каоикроз

остала насеља на подручју
општине–кажезанашенови
неЂорђеВрањеш,в.д.дирек
тораЈП„Комуналац“Ириг.
Ово јавно предузеће има

сопствену механизацију коју
користиЗимска служба. То су
камионсаножемипосипачем,
трактор,раднемашине,комби
нованераднемашине,грејдер,
малитракторисапосипачеми
другеприручнеалате.Механи
зација је била у доста лошем
стању, није било ни зимских
гума,штојесадарешено.Тре
нутно, оно са чим располаже
иришки„Комуналац“,довољно
једасеподмиреобавезевеза
не за одржавање локалних
путева.
Ђорђе Врањеш каже да,

ако буде проблема током
зиме, због већег обима сне
жних падавина, потписаће се
уговори о пословнотехничкој

сарадњи са неким локалним
предузећима који имају меха
низацију, тако да ће се анга
жовати додатни капацитети у
складусаситуацијомнатере
ну.
– Наравно, недостаје нам

бар још толико колико имамо
сада, да бисмо у потпуности
могли одговорити свим иза
зовима.Овоштоимамосада,
максималносмоприпремили–
указујеЂорђеВрањеш.
Очекује се да ће ова зима

бити јака. Зимска служба
мора бити активна 24 сата, и
у „Комуналцу“ ће се отворити
и контакт телефони како би
се грађанимогли јављатиако
будепроблеманапутевимаи
улицама.
–Нашкључнициљјестеда

седоброприпремамо,наручи
лисмосоисвесмоприпреми
ли, да у случају неких већих

падавина, одмах кренемо са
посипањем. Имамо довољ
носредстава за тај некипрви
удар, али ћемо наручити још,
како бисмо могли да будемо
спремни.Унашојзимскојслу
жби ангажовано је петнаестак
радника–кажедиректорВра
њеш.
ДржавнепутеветипаРума–

ИригиИриг–Врдник,одржава
„Сремпут“. С. Џаку ла

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

Ђор ђе Вра њеш
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Већи про стор за
Аксен ти јев куће рак
Простор дворишта

Аксентијевог кућерка,
бићепроширениобо

гаћен новим туристичким
садржајима. Завршени су
радови на рашчишћавању
суседног плаца, који је у
власништву Општине
Пећинци, а у оквиру ових
радовасаплацајеуклоњен
и стари објекат који се ту
налазио.
Како нам је рекла дирек

торкаТуристичке организа
ције општине Пећинци
Љубица Бошковић, на
суседном плацу, који ће
бити припојен дворишту
Аксентијевог кућерка, пла
нирају се допунски тури
стички садржаји који ће
допринети промоцији једне
од најстаријих очуваних
сеоскихкућауСрему.
–Упланунам једанеке

већ постојеће садржаје
изместимо из дворишта
етнокуће, попут дечјег
игралиштакојесетренутно
тамоналази,какобиАксен
тијев кућерак у потпуности
одговарао оригиналном
изгледу сеоског домаћин

стваскраја18.века.Имамо
у плану и да обогатимо
садржај на овом туристич
ком локалитету. Аплицира
ћемозасредствакодрепу
бличких и покрајинских
фондовазаизградњутури

стичког инфоцентра, који
биобухватаопросторију за
пријемгостију,сувенирницу
исалузапрезентацијукул
турноисторијског наслеђа
на територији општине
Пећинци, са посебним

акцентом на Аксентијевом
кућерку – рекла је Бошко
вићинагласиладасууреа
лизацији ових радова има
ли подршку Општине
ПећинцииМеснезаједнице
Огар.

Сана ци ја удар них рупа у Аша њи

Током протекле недеље завршена је санација ударних
рупауспореднимулицамауАшањи.УЈавномкомуналном
предузећу„ПутевиопштинеПећинци“,којејенадлежноза
одржавањеопштинскихпутева,кажудасуспореднеулице
уовомнасељубиле једнеоднајкритичнијихупећиначкој
општини.
– Када су у питању споредне улице у насељима наше

општине,уАшањи јестањебилонајлошије,тесмостога

одлучили да прво кренемо из овог насеља. Обезбедили
смо средства за санирање ударних рупа и у споредним
улицамаосталихнасељагдејеситуацијакритична.Након
Ашањебићесанираноштећенколовозуспореднимулица
маиуШимановцимаиПећинцима–рекаоједиректорЈКП
„ПутевиопштинеПећинци“МирославПетровићидодаода
ћесесанацијаоштећењанаасфалтууспореднимулицама
наставитипоприоритетима.
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Више резервоара са
дезинфекционимсред
ством, који су поста

вљени у свим насељима
пећиначке општине да би
грађани из њих могли бес
платно да се снабдевају, у
последњевремејенамерно
оштећено или напуњено
смећем,саопштилојеЈавно
комунално предузеће
„Водовод и канализација“
које је надлежно за одржа
вање и допуњавање ових
резервоара натријумхипо
хлоритом.
Како нам је рекао дирек

торЈавногкомуналногпред
узећа„Водоводиканализа
ција“ Драгољуб Војкић, нај
вишепроблемаимауАша
њи, где је најпре један
резервоар украден, а када
језамењенновим,вандали
су поломили чесму на
резервоару и напунили га
смећем.
–Овојесамонајдрастич

нијипример,алиималисмо
проблема и у Карловчићу,
Прхову,СибачуиОбрежу.У
Карловчићу су непозната

лица такође напунила
резервоарсмећем,доксуу
неколиконасељаполомље
не чесмена резервоарима.
Имали смо и случај да је
украдена палета на коју је
резервоарбиопостављен–
кажеВојкић.
Оннаглашавадаматери

јална штета није безначај

на, али је много опасније,
какокаже,тоштокаданеко
из обести оштети резерво
ар,целонасељеостајебез
могућностида се снабдева
дезинфекционим сред
ствомдо заменерезервоа
ра.
– Не знам колико вреди

апеловатинанекогако јеу

стању да усред ескалације
заразе у нашој локалној
заједници уништи резерво
ар са дезинфекционим
средством, али зато апелу
јемнасавеснеиодговорне
грађане, који чине огромну
већину,даовалицапријаве
надлежним органима –
поручиоједиректорВојкић.

Ван да ли уни шта ва ју
дез ин фек ци о не резер во а ре

Већи број лекар ских
еки па у Ковид амбу лан ти

Због повећаног броја пације
натасасимптомимареспиратор
них инфекција који се послед
њихданајављајууКовидамбу
ланту, пећиначки Дом здравља
повећао јебројлекарскихекипа
којерадеуКовидамбуланти.
Како нам је рекла директорка

ове установе Дубравка Цветко
вић Мићић, током преподневне
смене у Ковид амбуланти сада

раде две лекарске екипе, док у
поподневној смени и викендом
радиједнаекипа.
РадновремеКовидамбуланте

је од 7.00 до 19.00 часова рад
ним данима и од 9.00 до 17.00
викендом. За пацијенте који
чекају на преглед обезбеђен је
шатор испред амбуланте који
треба да их заштити од лоших
временскихусловадокчекају.

Број зара же них
и даље расте
Иакојеупетакисуботу,27.и28.новембра,када

јепотврђенодеветишестновихслучајеваинфек
цијекоронавирусом,изгледалокаодасеситуација
смирујеидабројзараженихнадневномнивоуопа
да,унедељу,29.новембра,поновосупотврђена
22 нова случаја инфекције коронавирусом у
општиниПећинци.
УШтабузаванреднеситуацијеопштинеПећин

ци кажуда јеизнедељнихрезултата јаснодасе
епидемиолошкаситуацијајошувекнесмирујеида
је коронавирус и те како активан у пећиначкој
општини, те да је због тога, уколико желимо да
смањимо број новозаражених на дневном нивоу,
важно да наставимо са стриктним поштовањем
свихпрописанихмеразаштите.
УопштиниПећинцијеод21.новембранаснази

ванреднаситуација,азбогповећаногбројапације
натакојисејављајууКовидамбуланту,пећиначки
Домздравља „ДрДраганФундук“повећао јеброј
лекарских екипа које раде у Ковид амбуланти.
Испред амбуланте је постављен шатор који је
обезбедила пећиначка локална самоуправа, како
би пацијенти који чекају на преглед могли да се
заштитеодлошихвременскихуслова.
Ученицивишихразредаосновнешколе,одпетог

доосмогразреда,каоиучениципећиначкеСред
њетехничкешколеодданассунаонлајннастави,
докосновциузрастаодпрвогдочетвртогразреда
идаљенепосреднопохађајунаставу.
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Забра ње но баца ње жара у кан те
и кон теј не ре
Из Јавног комуналног предузећа

„Сава“ подсећају кориснике услуге
одношењасмећадајестрогозабрање
ноодлагањепепелаижарауПВЦкан
те које су корисницима додељене на
коришћење. Одлагање угашеног пепе
ла дозвољено је само уПВЦ вреће, с
тимдаукупнатежинаврећенепрелази
15килограма.
Радници ЈКП „Сава“ неће празнити

кантекорисницимакојисенебудупри
државалиовеодредбе.Такође,уколико
накантамазбогжаранастанемеханич
кооштећење,корисницићесамисноси
титрошковенабавкеновихПВЦканти.
Строгојезабрањеноодлагањепепе

ла и жара у контејнере постављене у

насељима, упозоравају из ЈКП „Сава“,
јер је у претходних неколико година
збогнесавеснихграђананатериторији
општине Пећинци запаљено преко 30
контејнера, највише у Пећинцима и

Шимановцима.Речјеознатнојматери
јалној штети и угрожавању околних
објеката,избогтогаћепремапрекрши
оцима ове забране бити предузимане
свезаконскемере.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“ суфинансира Општина Пећинци

Мики у акци ји са Товар ни ча ни ма

Овихдана примећен је несваки
дашњипризоруДоњемТовар
нику.Наиме,мештанимакојису

чистилипаркуцентрунасељапридру
жиосеипопуларниМикиЂуричићиз
Купинова,телевизијсколицеиучесник
бројнихријалитипрограма.
Како је дошло до тога да Мики из

Купинова помаже у чишћењу парка у
Доњем Товарнику, објаснио нам је
организаторакције,председникСаве
та Месне заједнице Доњи Товарник
МиланАлексић.
–Мики јенашдругар.Данаснам је

дошао у посету и када је видео како

смо се добро организовали да улеп
шамоцентарнашег села, понудио се
да нам помогне. Његово учешће у
акцијидопринело једобромрасполо
жењу и нашим акцијашима дало
додатни подстрек за рад, па се цела
акцијапретворилаудобродружење–
испричаонамјеАлексић.
Ђуричић је у Доњи Товарник свра

тио,каконамјерекао,давидирадове
на изградњи зоолошког врта, јер је и
самљубитељживотиња.
– Из хобија гајим пернату живину,

волимживотињеикадасамчуодасе
у Товарнику гради зоолошки врт,

дошао сам код председника Месне
заједницедапогледамрадове.Много
лепих ствари се догађа у општини
Пећинци у последње време. У мом
селу Купинову, обнавља се црква
послевишеод70година,аградисеи
школа какваможеда се види самоу
БеоградуилиНовомСаду.Увекми је
драгокадсеумомселуимојојопшти
ни нешто лепо догађа. А када сам
видео Товарничане како се труде да
улепшају своје село, хтео сам да их
подржим, па сам им се придружио и
мало им помогао у раду – испричао
намјеЂуричић.
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НатериторијиопштинеИнђијанаста
вљенајеакцијасадњедрвећа,асвеу
циљу озелењавања и пошумљавања
јавнихповршина.РаднициЈавногкому
налногпредузећа„Комуналац“ангажо
вани су на овим пословима, а како је
истакао директор Душан Лемаић, за
неколико дана биће завршена садња
1.000садницапоредпутнихправацана
излазимаизИнђијепремаЉукову,Ста

ројПазови,каоипремаНовомСаду.У
питањусустаблајасенаибрезе,асад
њасеобављапремапланукојијесачи
њен у сарадњи са Институтом за
шумарство. Како је истакао директор
инђијског„Комуналца“,утокујеприпре
мапланазаследећугодинуутокукоје
ћебитизасађенонајмање2.000садни
ца.

М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Радо ви на доград њи
објек та „Невен“
У току су радови на проши

рењу и доградњи објекта
„Невен“Предшколскеустанове
„БошкоБуха“уИнђији.Уокви
ру дограђеног дела објекта
налазиће се соба намењена
јасленој групи, односно деци
узрастадодвегодине,адруга,
замешовиту групу узрастаод
три до пет година. Надлежни
суистаклидаћепроширењем
капацитета вртића бити обез
беђено још50местазамали
шане. Пројектом доградње
објекта „Невен“, дефинисани
су припремни, земљани,
зидарски, бетонски, електрич
ни и тесарски радови. Вред
ност радова износи непуних
седам милиона динара, а 80
постосредставаобезбедилоје
Министарство без портфеља
задужено за демографију и
популациону политику. Оста
так средстава у износу од 1,2
милиона динара финансира
ОпштинаИнђија.

М. Ђ.
Доград ња на објек ту „Невен“

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.

Сад ња дрве ћа

Сред ство за
дез ин фек ци ју
Јавно комунално предузеће

„Водоводи канализација“Инђија
поставило је четири контејнера
сасредствомзадезинфекцијуна
четирилокације.Упитањујерас
творнабазинатријумхипохлори
та, који се користи за дезинфек
цију подова и радних површина,
дворишта и помоћних објеката.
Два контејнера смештена су у
центруИнђије,натргу,кодПоште,
иусамомцентруграда(кодсата),
у насељуБошкоБухаи уОмла
динскојулицикодВртића„Невен“.
Контејнери су запремине 1.000
литара.Апелујесенасвестанов
нике Инђије да се течност кори
сти само за поменуте намене и
никако није препоручљиво да
дођеудодирсакожом. М. Ђ.

Ново фор ми ра ни дрво ред ка Љуко ву
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Куку руз на мно го начи на

Куван или печен кукуруз, кокице,
проја, колачи на кукурузовини,
самосунекиодначинаупотребе

кукуруза у људској исхрани. Управо
са циљем да презентују распростра
њену употребу кукуруза, чланице
Удружења пазовачких жена СКУДа
„Херој Јанко Чмелик“, са чланицама
Месног одбора Матице словачке у
Старој Пазови, у понедељак, 23.
новембра,организовалесурадионицу,
која је део пројекта Асоцијације сло
вачких жена Војводине посвећеног
кукурузуипроизводимаодњега.Про
јекат јеподржаоПокрајинскисекрета
ријат за образовање и реализован је
по регионима. Због епидемиолошке
ситуације,пазовачкеженесусеокупи
леумаломброју,безженаизЛугаи

Добановаца, како је било првобитно
планирано.Овабиљнакултураузгаја
ла се и употребљавала још у давна
времена, отприлике оддруге полови
не18.векауовимкрајевима.Употре
бљивајецеластабљика.
– Користи се цела биљка. Када се

сувастабљикапосече,вадисешапу
рика,којасесушиикористизаложе
ње. Мекшим деловима стабљике,
попутлишћа,храниласестока,аогри
зине сложене у снопље такође су
ложенеусељачкимпећима–објасни
ла је Ана Хорват, председница Удру
жењапазовачкихжена.
Од горњих делова стабљике, жене

су себи правиле модле за колаче на
кукурузовини, и данас омиљен колач
од теста, а љуштикама су се некад

пуниле сламарице, такода се заиста
све користило, не само златно зрно.
Млевењем зрна се добија брашно и
гриз, и некад се спремао кукурузни
хлеб. У комбинацији са бундевом
добијасездравапосластица,каошто
је проја са бундевом и ово се јело у
прошлостијакочестоприпремало.
–Требалобисви,иданас,апосебно

увремеовеепидемије,дасеокрене
мо здравим намирницама. Потребна
намјеренданабундева,малокукуру
зногбрашнаигриза,вода,дасесједи
ни, прашак за пециво,мало уљаили
масти,ипожељишећерилисо,акада
сеиспечеурернитојеукуснаиздрава
ужина–кажеАнаБалаж,председница
МОМССтараПазова.
Поред тогашто су чокањиодличан

извортоплоте,њимасеуједноразви
јала дечја креативност. У недостатку
играчака,дечацисунајрадијеградили
чардак или дворац, а девојчице су
правилелутке.
– Чокањ смо облачили у крпице,

један је служио као труп, други као
руке,авештерукесузналеданапра
вејаколепелуткеитакосмосеигра
ли–кажеАнаСламај,чланицаУдру
жењапазовачкихжена.
Кукуруз је некад служио и као вас

питнамера.
– Када би деца нешто скривала,

отацбиихпослаоукотобањудадоне
су клипове кукуруза и на њему су
затимморалидаклече,негдеућошку,
а време тог клечања је зависило од
несташлука – присетила се Ана Хор
ват. Зден ка Кожик

Ана Сла мај пра ви лут ку

Чар дак од куку ру за
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Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“ суфинансира Општина Стара Пазова

И као прво, заса ди мо дрво!
Симболичном садњом

дрвећа у близини
пазовачкихбазенаса

радом је почела Локална
фондација Стара Пазова.
Четири града у Србији
добиласуприликудафор
мирају своју локалну фон
дацију, која ће подржавати
грађанске иницијативе.
Удружени појединци акци
јом садње јавора, јасена и
липе између пазовачких
базена и Војке, 28. новем
бра кренули су у акцију и
афирмацију Локалне фон
дацијеСтараПазова.
– То је била прва акција

коју је Локална фондација
Стара Пазова подржала.
Дрво као симбол нечега
што напредује и расте!Ми
се надамо да ће и наша
фондација да се развија
каодрвеће.Јавнокомунал
но предузеће „Чистоћа“ се
придружило у реализацији
овеактивностикаоибројни
грађани који су донирали
саднице и пружили подр
шку – истакла је Ирена
Ивовић, једна од оснивача
Локалне фондације Стара
Пазова.
Помоћ у садњи пружили

суиомладинциизРукомет
ног клуба „1957“ из Нове
Пазове. Ниш,Шабац, Пан

чевоиСтараПазоваимају
задатак да сакупе 15.000
евра,анатајизносћеТраг
фондација уплатити још
толико. Конкретно, биће то
30.000евразареализацију
идеја грађана старопазо
вачкеопштине.
– Позивамо грађане да

нам помогну, тј. да шире
вест о формирању наше
фондациједабиштовише
људи чуло за нас, како би
нам јавили о проблемима

из свог комшилука, дали
некеидеје–какодаокрече
зграду, уреде неки про
стор... Нећемо ми бити ти
који одређују шта ће се
финансирати, него сами
грађани треба да јавешта
би томоглобити.Битно је
истаћи да нас подржава
Трагфондација,којајеодо
брила 15.000 евра за
финансирање Локалне
фондације,подусловомда
се скупи иста та сума –

објаснио је Никола Рајко
вић,једанодоснивачаФон
дације.
Локална фондација Ста

ра Пазова ће пружити
финансијску подршку нај
бољимграђанскиминиција
тивама.Сведонацијекаои
акцијекојеЛокалнафонда
ција буде организовала и
финансирала биће јавно
објављененаФејсбукстра
нициинасајтуФондације.

Дани је ла Гор чић

Сад ња дрве ћа

Саку пљ н новац за
Сте фа нову опе ра ци ју 
Средства за лечење,

односно трансплантацију
коштане сржи, за Стефана
СуботићаизБелегиша,који
болује од лимфобластичне
леукемије, су сакупљена.
Опсежном акцијом, која је
интензивно трајала у
последњих месец дана,
сакупљеноје163.000евра.
Стефан је у петак, 27.
новембра, у 10 часова,
ушаоусобузазрачењешто
једеопроцесаприпремеза
трансплантацију,адонорће
му бити његова мајка која
сесањимналазинаклини
ци у Флензбургу. И она ће
ускоро отпочети процедуру
припреме за донирање
коштане сржи. Новинари
РТВСтараПазовасуразго
варалисаСтефановомтет

ком која каже да је цела
породица одушевљена
овимподвигомизахваљује
свимљудимаиорганизаци
јамакојисупомогли.Наво
ди да је Стефана јако
инспирисала и оснажила
велика количинапозитивне
енергијеиљубавикојамује
упућена током акције и да
сесаданадајудаћеопера
цијауспети.Акцијајемоби
лисалаготовоцелулокалну
заједницу која је на разли
читеначине,прекоХумани
тарне фондације „Буди
хуман“ Александра Шапи
ћа, сакупљала средства.
Садасусвиумолитвамаса
Стефаном и његовом мај
комунадидаћесвепроћи
какотреба.

З. К.

У Галерији „Мира Бртка“
Центра за културу Стара
Пазоваотворенајеизложба
слика академске уметнице
Марије Гужвице из Нове
Пазове.Надругојсамостал
нојизложбиуовомпросто
ру,гдесепрвипутпредста
вилапрешест година,при
казује избор претходног
шестомесечног стварала
штва,алииуновојфазине
одступа од фигурације и
женскогтела.Од11изложе

них радова, десет су аква
реливећегформата.Онаје
излагаланапреко100само
сталнихигрупнихизложбиу
Србији и иностранству, ово
јој је 15. самостална. У
децембрусепланираизло
жбарадоваакадемскихсли
караизСтареПазовепово
дом 60 година организова
ног институционалног кул
турног живота у старопазо
вачкојопштини.

З. К.

Изло жба Мари је Гужви це
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ЧЕДО МИР КЕЦО, АГРАР НИ АНА ЛИ ТИ ЧАР: ШТА САЊА МО, А ШТА НАМ СЕ ДОГА ЂА У 
ПОЉО ПРИ ВРЕ ДИ

Најважније је да нађе мо
куп це за наше
пољо при вред не про из во де

Међуагроекономистимаусвету
јепознатаформулапокојојсе
једназемљаоцењујеколикоје

успешнауобластиаграра,аједанод
критеријимајеиобимсточарскепро
изводње.Акоуукупнојгодишњојпро
изводњипољопривреднихпроизвода
сточарствоучествујеса40одсто, то
јестабилнауспешнааграрназемља.
Када је реч о Србији, код нас је тај
проценатиспод30одсто,што значи
даминисморазвијенапољопривред
наземља,иакоупоследњихнеколи
ко година имамо раст сточарства у
пољопривреди, кажеекономскиана

литичар за област пољопривреде
ЧедомирКецо.
– Држава је уназад 1015 година

препозналадајепотребнодастиму
лишесточарствоитосавишемоде
ла.Једанодњихјепремијазаодго
варајућуврступроизводње,другосу
бескаматни кредити за набавку ква
литетнихприплоднихгрлаитрећису
инвестицијеуобјектеиопрему.Када
гледамомоделпокомдржавапома
же сточарима може се рећи да смо
ми одлично постављени. И ту не
можебитипримедби.Међутим,наши
економисти и институције одговорне

Мора се фор ми ра ти 
ква ли те тан опе ра тив-
ни тим, при При вред-

ној комо ри или Вла-
ди, који ће руко во ди-
ти вишко ви ма. Тре ба 

виде ти са којом 
робом ми има мо шан-

су. Тамо где нема мо, 
мора мо рећи да је то 
ризик сва ко га ко ула-
зи у такву про из вод-

њу. Број ке су јасне, 
ми тро ши мо 96.000 

јуна ди пре тво ре них у 
месо и месне про из-

во де од јуне ти не, а 
кад има те 300.000 

јуна ди про из ве де них 
годи шње, а нема те 

тржи ште, ви сте у 
про бле му. Тро ши мо 

1,5 мили о на товље ни-
ка и када има те три 
мили о на сви ња, ви 

сте у про бле му. А тек 
сте у про бле му кад их 

уве зе те, као што је 
било у јуну
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заразвој,уназадједнотридеценије,
заборављајунаједнупојавукоднасу
пољопривреди, која нас сада у сто
чарству кошта главе, а то је да смо
миземљакојаимасамодовољносту
производњиготовоусвимпољопри
вредним гранама и да тржишни
вишковиробенемају купца.Полити
чари су измислили реченицу која
говориоњиховомнепознавањуеко
номије: оспособите се за тржиште,
правите производе више вредности.
Тојесамооправдањезанепостојање
тржиштаиговоридадржава,уовом
часу, финансијским издвајањима за
поједине гране у пољопривреди,
покрива недостатак тржишта, а у
таквој атмосфери опстаје неколико
великихкомпанија.Кадагледатеуна
зад,мисмоупоследњих20годинау
просеку имали раст пољопривредне
производње свега 0,40 одсто, а
дошли смо да имамо пет до десет
компанија, које се могу сврстати у
најпродуктивније чак и у Европи. То
значи да највећи број малих пољо
привреднихпроизвођачакојиумаси
чине велики удео, послују на ивици
рентабилитета самалом зарадом, а
дасеразвиоједанбројпосредникаи
великих компанија. Те компаније се
углавномхвале:мисарађујемоса40
хиљада газдинстава, ми смо права
компанија. То значи следеће: та
хоботница је ухватила 40 хиљада
газдинставаисањимаимаодносна
базиробнеразмене.Таквиодносису
карактеристичнизапрвобитнуродов
скузаједницу,кадасеробатрампила
заробу.Исад,иматенаједнојстрани
државу, која изванредно помаже, не
можете рећи, у сточарству свака
животиња има премију, а на другој
страни вишак јунади од најмање

11.000грла.Акосеовајтемпонаста
ви биће вишак око милион свиња.
Постоји вишак кукуруза, пшенице,
соје,сунцокрета.Мисмоземљавели
ке производње, а нема пласмана,
или га има преко компанија које
остварују одговарајуће профите, а
које пољопривредном произвођачу
не обезбеђују све што треба, каже
Кецо.
Напитањештаседешаваутовном

говедарствуинакојојстранисветасу
нашешансе,односнотржиште,Чедо
мирКецокаже:
– Када је у питању говедарство,

овде је деценијска грешка то што
немамо тржиште за јунад. Ми смо
погрешно„пуцали“наЗападнуЕвро
пу,заборавилисмонашекупцеГрке
где смо имали јако добар пласман,
пре свега јунећегмеса.Симболичан
намјеизвозуИталију,аштосетиче
Турске, ту смо изгледа направили
некегафове.Ониизгледанисубили
задовољни квалитетом меса које су
добили,аниценом.Такође,уТурској
је настао цео покрет код њихових
произвођача против доласка наше
говедине.
Ондодаједагачестопитајукоима

шансуигдећесе,штаикакозаврши
ти.
–Првомислимдајепотребнодасе

штопреосвестимоидапочнемода
владамо вишковима и нашом само
довољношћу. То се мора решавати
институционално, никаквим интер
венцијамадржавенабрзину.Рецимо,
недавноједржаваинтервенисаласа
двамилионаевразаоткупјунади.То
радикомпанија „Ђурђевић“изПећи
наца,„Трлић“саУбаинештомалоза

Ком па ни је се углав ном 
хва ле: ми сара ђу је мо 
са 40 хиља да газдин-
ста ва, ми смо пра ва 
ком па ни ја. То зна чи 

сле де ће: та хобот ни ца 
је ухва ти ла 40 хиља да 
газдин ста ва и са њима 

има однос на бази 
роб не раз ме не. Такви 
одно си су карак те ри-
стич ни за прво бит ну 
родов ску зајед ни цу, 

када се роба
трам пи ла за робу
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Кину ради „Срем Шид“. Ми немамо
купце,овепаресубаченеинамаће
вероватноостатинепотрошенаполо
вина новца. Држава је реаговала
коректно.Међутим,тојеједнавелика
завесазачињеницудаминемамони
систем,нитипутдасеовакваситуа
ција сутра не понови. Привредна
комора је апсолутно подбацила,
држава се изгубила у расту великих
компанија и нема ниједну која може
дасезањубавиекспортом,каошто
смо некада имали велике системе
који су радили у интересу државе,
односно пољопривреде. Имао сам
срећудасамнаконодласкаиз„Днев
ника“радиоукомпанијикоја јебила
међу водећима по увозу и извозу
меса,алитадасмоималифондкоји
је координирао извоз. Ви сад прак
тичноиматеситуацијудајеизвезено
400.000 јунади, од тога је половина
власништво кланичара. По чему
газдинствоимакористиштоједржа
ваинтервенисала?Предлогтеуред
бе смо дали ми, наше удружење
„Агропрофит“,иималисморазумева
њауМинистарству,алидошлоједо
компликација, изгубљено је много
временаисадопетимамопритисак
на наше удружење шта ће бити са
овим вишком. Удружење „Агропро
фит“ има производну групу која има
240 чланова који се баве квалитет
нимтовнимговедарством.
Где има проблема, увек постоје

решења.ЧедомирКецокажедаима
морешење.
–Имамомирешење.Прво,морасе

формирати квалитетан оперативни
тимдалиприПривреднојкомориили
Влади, који ће руководити вишкови
ма. Треба сагледати са којом робом
ми имамо шансу. Тамо где немамо,
мораморећидајеторизиксвакогако
улазиуто.Бројкесујасне,митроши
мо96.000јунадипретворенихумесо
имеснепроизводеодјунетине,акад
имате 300.000 јунади произведених
годишње,анематетржиште,вистеу
проблему. Трошимо 1,5 милиона
товљеника,акадаиматетримилио
на свиња, ви сте у проблему. А тек
сте у проблему кад их увезете, као
штојебилоујуну.Увезлисмо24.000
свињапретворенихумесоијошосам
хиљадаживих.Државаморатимеда
руководи, а то нијемешање у тржи
ште.Тојеразумновођењеекономије,
која јестеразуђенапогаздинствима,
алисекрајњициљзна–дапродамо
производ.Аакотонеможемо,треба
рећи:Људи,немојтеторадити.Исад
замислите,државадајезаприплодно
грло40.000динара,запродатогбика
20.000 динара, плус премија од
15.000. Премија за млеко је седам
динара за литру, за краву се даје
25.000 динара, за уматичену овцу и
козупоседамхиљададинара.Тосу
озбиљна издвајања државе која
финансирају порески обвезници. А
имамо пад у козарству и овчарству,
јернеможемовладатипроизводњом

јагањаца.Кодмлекасмонекадаима
ли 16.000 произвођача млека, сада
имамо 400 милиона литара мање
млекауоткупууодносунапреприва
тизацијемлекара,закључујеКецо.
О томе шта држава још треба да

уради како би боље уредила аграр
Кецокаже:
–Државаниједонелазаконопро

мету пољопривредних производа
који јетребалоодавнодадонесемо,
много каснимо. Донели смо закон о
предсетвеном финансирању, што
значидаја,например,одбанкемогу
даузмемпарезасетву,даћугаран
товатимојомробом,алиниједануго
воруСрбијинабазитогзаконаније
склопљен. Донели смо закон о јав
ним складиштима који подразумева
гаранцијскифонд, којидржаваника
данијенапунила.Кадасмодогурали
да се јавна складишта напуне са
100.000 тона берзанских роба, а то
вам је кукуруз и пшеница највише,
ондаједошлодопроневереуједном
складиштиицеосистемјепао.Држа
ванијеималасистемдаинтервени
ше, све се завршило на суду. Јавна
складишта су угашена, што је био
интерес великих компанија. Тако да
пољопривредницинигденемајуосло
нац.Другаствар,употресимакојису
насталиунекимвеликимкомпанија
ма – „Викторија групи“ и „МК групи“,
једанбројдобрихмалихорганизато
ра производње постао је велики. И
садаиматевеликибројсервисакоји
поново иду у робну размену. Није
сада само „Викторија група“ главна,
негоиматетиммалихкојисунапра
вилиисилосе,вагеирадедиректну
продају или раде за компанију. И
онда имате ситуацију у Банату, да
сунцокрет прође кроз три руке док
дођедоуљаре,атониједнаценане
можеиздржати.Овоседогодило јер
нисмонаправилиаграрнукоморукоја
бибилаоперативнаикојабиснабде
вала гросистички и за све тржишне
вишкове проналазила тржишта.Тех
ничкипосаобирадилезадруге,аза
то вама не треба форма задругар
ства.Вистезадругакаопроизвођачи
решаватетосакупцем,добављачем,
инетребавамдаправитенепотреб
нуадминистрацију.Штазначизадру
га са шест чланова, а имамо 250
хиљада активних газдинстава. То су
минорне ствари којимдајемопубли
цитет. Суштина је следећа, све би
било другачије да имамо познатог
купца, а главна ствар у економији и
маркетингу јесте да одредите коме
ћете ваш производ продати.Ми сад
измишљаморазневидовепроизвод
ње, које имају симболичне купце и
људиулазеуто,прависефама,ана
крају ништа. Пољопривредници, без
разлике што праве шест милијарди
долара национални доходак, нису
део привредног система, нису пове
зани и нису привредни субјекти.
Замислитекојајетонеправда.

Све тла на Ћосић

При вред на комо ра је 
апсо лут но под ба ци ла, 
држа ва се изгу би ла у 
расту вели ких ком па-
ни ја и нема нијед ну 

која може да се за њу 
бави екс пор том, као 

што смо нека да има ли 
вели ке систе ме који су 

ради ли у инте ре су 
држа ве, одно сно 

пољо при вре де. Ви сад 
прак тич но има те ситу-

а ци ју да је уз интер-
вен ци ју држа ве изве-
зе но 400.000 јуна ди, а 
од тога је поло ви на 

вла сни штво кла ни ча-
ра. По чему газдин-
ство има кори сти од 
такве интер вен ци је?

Све би било дру га чи је 
да има мо позна тог 

куп ца, а глав на ствар 
у еко но ми ји и мар ке-

тин гу јесте да одре ди-
те коме ћете ваш про-
из вод про да ти. Ми сад 

изми шља мо раз не 
видо ве про из вод ње 
које има ју куп це на 

сим бо лич ном нивоу. 
Људи ула зе у то, пра-

ви се фама,
а на кра ју - ништа
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Последњихнеколикогодинамнога
домаћинствауСремусурешила
дасебавеетнотуризмом.Неки

ма је то пошло за руком, а поједини
суодусталивећнапочетку.Углавном
су сви користили сопствена средства
дабизапочелитајпосао,акаснијеи
државне субвенције, док сунеки кон
курисалиизасредстваизИПАРДпро
грамамере7,намењенезаразвојсео
ског туризма.Салаш „Бамби“, који се
налазиуРуми,одишеједноставношћу
ивраћаустаравремена,подсећајући
нанекадашњисеоскиживот.
Александар Јаглић, заједно са

супругом,оживеојеетносалаш„Бам
би“,надомакРумеипоследњихгоди
на покушавају да својим гостима
обезбеде, пре свега пријатан амби
јентзаборавак,азатимиправусре
мачкухрану која сеинајвишетражи.
Јаглић кажеда гости којидођунајче
шћетражешунку,чварке,разневрсте
паприкаша,углавномсвеоноштојеу
везисакласичномсремскомтрпезом.
Етносалашујединонедостајепростор
заноћењегостију,алиитоћеускоро
бити.
– Успели смо некако да за кратко

време привучемо велики број гости
ју.Ситуација са вирусом корона је то
све зауставила, алисенадамодаће
семногиускоровратити.Засадагости
могу током дана да уживају у пријат
номамбијенту,алиобјекатазаноћење
јошувекнемамо.Тонамјединонедо
стајепадапонудабудекомплетна,јер

многи желе да овде код нас проведу
викенд.Довољносмоудаљениодгра
да,природајелепа,акомплетанамби
јентнашегсалашапружаправиужитак
–кажевласникетносалаша„Бамби“.
Јаглићи још увек нису користили

никаква средства за свој бизнис. За
свештосуурадиликористилисусвоја
средстава,азаИПАРДпрограммеру
7, која је намењена развоју сеоског
туризма, а која је била расписана до
пренеколикодана,тврдедајевеома
добра.Ове године нису конкурисали,
што не значи да неће покушати када
будеследећипозив.
–МислимдајеИПАРДпрогрампра

ва ствар, јер поврат средстава није
мали.Намаби товеома значило, јер
смодосадаунашсалашулагалисамо

сопствена средства. Свакако разми
шљам да покушам, мислим да су и
условиприхватљиви,односнодамогу
конкурисати. Планирам да се распи
тамшта јесвепотребно,паћуконку
рисати.Вредипокушати–кажеЈаглић.
Због ситуације са вирусом коро

на,гостијускородаинема.Товреме
Јаглићи су искористили за сређива
ње простора који путнике намернике
враћа у нека давна времена. Све је
урађеносамером,спој традиционал
ногимодерногникогнеостављарав
нодушним,пајеочекиванода,чимсе
здравственаситуацијапромени,етно
салаш „Бамби“ поново буде место
заљубљеникаусело,природуидобру
хранусвихонихкојисечестовраћајуу
Срем. З. Мар ко ви но вић

Александар Јаглић

САЛАШ „БАМ БИ“ У РУМИ

Спој тра ди ци је
и модер ног амби јен та
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ДРАГАНА САВИЋ ИЗ МАРТИНАЦА

Раме уз раме са мушкарцима
Нерадемушке посло

ве само жене у гра
ду. Чешће се може

видети у селу да жена
вози трактор или обрађује
земљу, поред свих посло
вакојеобављаудомаћин
ству. Учитељску диплому
окачила је о клин, па села
у комбајн и обрађује сво
ју земљу, заједно са сво
јиммужем.Може да стане
равноправнораме уз раме
сасвакиммушкарцем.Упо
знајте мајку троје деце,
која разбија предрасуде о
подели намушкеиженске
послове. Драгана Савић је
мештанка Мартинаца којој
ништанијетешко.
– Није ми ништа тешко.

Радимзасвојудецуипоро
дицу. Размишљала сам и
схватиладами јетаконај
боље, код куће са својим
малишанима, ту сам када
одлазеушколуивраћајусе
и увекмогударачунају на
мене.Тоштомораококуће
и имања да се заврши, то
мииделако.Истина,поми
слимнекадкаконекежене
уживају,одунапосао,вра
тесеитојето.Међутим,ја
заистауживамусвомживо
ту, сама сам тако бирала,
кажеДраганаСавић.
Драганаса36годинаима

завршен факултет, родила
је децу и брине о великом
породичном домаћинству.
Поред тога што помаже
супругу на њиви, њен сва
кодневни посао је да се
побрине и око стоке. Где
годстекренули,одулазау

кућу,прекодневногборавка
исоба,пасведотора,све
јенасвомместуиуредно.
Питатесекакотопостиже?
–Свејепочелокадмеје

супруг замолио да преве
земнешто,биломи јежао
дагаодбијем,јерсамвиде
ла у коликој је гужви око
пољопривредних посло
ва.Иондасампомислила:
„Па,заштодане,штобими
билотешко?“.Тако,малопо
мало,прихваталасамоста
ле сеоске послове. Када
самвећкодкуће,заштоне
бихидоприносиларадом?
Тонијеништасрамота, јер

вирадите за своју породи
ци и за напредак на такав
начин,одлучнајеДрагана.
Њен дан почиње рано

ујутру кададецуиспрати у
школу,акажедајемотиви
шељубавпремапородици
и дому. Она је пример да
жена може све, само уко
лико је добро организова
на.Њенрецептзауспех је
да следимо своје снове и
радимо оно што нас чини
срећним.Поредсвегатога,
она је активна и у школ
ском савету родитеља. И
њенапородицасведочида
је Драгана неко на кога се

сви ослањају, а хвале је и
мештани.
И ми смо се уверили да

уме, поред свега тога, да
управља и комбајном. У
атару смо присуствовали
тренутку када је приступи
ла жетви кукуруза и добро
се снашла у тој улози.
Нашасаговорницатврдида
суженебољеорганизоване
од мушкараца, те управо
зато и могу да раде исто
времено више послова. А
када је погледате, никада
не бисте рекли да све то
уме?

Алек сан дра Плав шић

Дра га на Савић

Славко Симић из села Коњух,
у близини Крушевца, бави се
производњом садница воћа и

винове лозе. Део своје производње
већ више од деценију и по продаје и
нарумскојзеленојпијаци.Ту јесваке
године,имасвојередовнемуштерије,
којесузадовољнеквалитетомсадног
материјалакојеСлавкопродаје.Речје
о садницама јабуке, крушке, шљиве,
кајсије, дуње, лешника, ораха, баде
ма,продајеилознекалемове,анађу

се и саднице, код нас не баш тако
уобичајених,мушмула.Славкоињего
ва супруга произведе годишње преко
20.000воћнихсадница.Децасу,кажу,
завршила школе и не баве се овим
послом.
–КупујесеовдеуСремуинајвише

се садишљива и кајсија. Наравно, и
другеврсте,алиовенајвише.Косади
воће у дворишту код куће, узима од
свегапомало.Козаснивавоћњак,то
је махом шљива, кајсија, мање тре

шње,јабукеикрушке–говоризанаше
новинеСлавко.
Ондодаједаимаредовнекупцекоји

годинамаодњегакупујузбогквалите
та,некоузимаипонеколикохиљада
садница, било да заснива или зана
вљавоћњак.
– Гајимо и поврће, имамо мање

земље, није као овде у Војводини,
малисупоседикоднас.Поврћејена
отвореном,махомпаприка,парадајзи
краставци корнишони. Није ово неки

СЛАВ КО СИМИЋ ИЗ КОЊУ ХА

Више од деце ни је про да је
сад ни це на рум ској пија ци
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УДРУЖЕЊЕ „ТИХО ЗВОНО“

Лечење зависника
креће од породице
Наркоманија није проблем са

којимсесуочавасамозависник,
већ и цела породица.Стручња

цикажудасеуправокодкућеналази
решењепроблема,атојенајпрепри
знање, па затим и тражење помоћи.
Онај који је победио свој проблем са
дрогом,наконтрајногопоравка,данас
са својих 35 година и оствареном
породицом, каже да је из пакла иза
шаозахваљујућијакојвољииснажном
одговорупородице.
–Седамгодинасамкористиохеро

ин. Неколико пута сам покушавао да
престанем, а најдужи период колико
нисамузимаодрогубиоједеветмесе
ци. Сваки пут је било безуспешно.
Биломејесрамотадапризнампоро
дициштамиседогађа,алисамзнао
да, ако ми се деси још само једном
да посрнем, распашћеми се породи
ца. Тада сам одлучио да поделим то
са њима и почнем процес одвикава
ња.Узпомоћмојепородицебиломи
јелакшенегоранијихпута.„Чист“сам
садавећпетипогодинаинебихвише
никаддозволиосебитаконешто.Било
јетешко,каженашсаговорниккоји је
желеодаостанеанониман.
У Сремској Митровици постоји јед

но удружење које се бави пружањем
подршке зависницима, али и њихо
вим породицама. Реч је о Удружењу
„Тихо звоно“, које постоји тек нешто
дуже од годину дана, али за то вре
мемногалицасу упутилиналечење
и они су им помогли да победе своју
слабост.Првенственосебавеоснажи
вањем породица зависника, који су у
томланцувеомаважнизаоногкоима
проблем.
–Зависници,кадавишенемајукуд,

углавномпризнајупородици.Изузетно
јетешкаборбаиреткородитељисами
тосазнају,осимакопромененисуочи
гледне.Упочетку конзумирањадроге
нијечесто,акадавећпостаненавика,
кадапризнају својима,најпресепро
блеммораприхватити.Кадасуупита
њумладииличакдеца,дешаваседа
родитељи обавесте једни друге или
упозоре. Међутим, средина је мала,
људисеплашеосуде,пасесвеодви
јаучетиризида,акључнојепотражи
типомоћ,кажеСањаКрстић,једнаод
чланицаУдружења„Тихозвоно“.
Чланови Удружења „Тихо звоно“

кажу и то да ће се убудуће чешће
бавитипревенцијом.Упланусупреда
вањапошколамаоштетностидроге,
алитекнаконштотоепидемиолошка
ситуацијадозволи.
–Сaрађујемосарехабилитационим

центрима.Више смо се оријентисали
напомоћбезмедикамената,већдато
буде неким хришћанским приступом
у одређеним заједницама, односно
кућама.Миихтамоупућујемоиодво
димо, уколико они сами немогу.Све
јенадобровољнојбази,кажеЉиљана
Божићиз„Тихогзвона“.
Из овог удружења поручују да је

напуштање зачараног круга дроге
један вид најтежег одвикавања од
порока,алинијенемогућевратитисе
нормалном животу. Уколико породи
це или појединци траже помоћ, могу
даимсејаве.ОнисууградунаСави
јединствени по ономе што чине као
организација.Упланусуипредставе
задецусатемамаонаркоманијикако
би,нањимасхватљивначин,објасни
лисвелошестранеконзумациједрога.

Алек сан дра Плав шић

Сања Крстић Љиља на Божић

уносан посао, живимо од
тога,некегодинебоље,неке
лошије,каоиусвему.Имату
иградаимразева,примисе
пола,полане–причаСлав
коСимић.
Он истиче да је раније

постојалазадругакојајеизво
зилауСовјетскисавез,па је
откупљивалаодсељакасад
нице,асадасесвакосналази
како зна и уме.Цена садни
це је од 150 до 200 динара,
зависноодврсте.То јецена
последњих неколико година,
Славко јенијенимењао, јер
каже,народнемапара.Сво
је саднице продаје у целом
Срему, а купци долазе и у
његовукућуитамокупују.
– Овде нас људи знају

и највише сам ту. Будем у
Румиипомесецдана,нађем
смештај и свакидан самна
пијаци. Неке врсте се пре
продају, неке не, ако затре
ба,јадопремимодкуће.Тре
нутноимамоко1.000садни
цаовде.Десисенекад,дође
купац и узме целу количину
коју сам донео, некад опет
не продам све, никад није
човексигуран–кажеСлавко
Симић.
Рецимо још, оптимално

времезасадњујеодпочетка
новембрападокрајамарта.
– Може се садити током

целог тог периода, само да
није мрзла земља – рекао
намјеСлавкоСимић.

С. Џаку ла
Слав ко Симић на рум ској пија ци
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НОВИ СЛАН КА МЕН 

Село које сла ви бре скву
НовиСланкаменјепра

во равничарско село,
трећенасељепобро

ју становника на територи
ји општине Инђије, одмах
после Инђије и Бешке. У
насељуживиоко3.500ста
новника.Срединомдеведе
сетихгодинапрошлогвека,
из Сланкамена се одселио
знатанбројХрвата,адосе
лиосевеликибројСрбаиз
прекодринских крајева, као
и са Космета. Према попи
су становништва из 1991.
године Хрвати су у Новом
Сланкамену чинили око 66
посто популације, док је
Србабилооко31посто.
НовиСланкамен је осно

ван1783.радијачањаВојне
крајине. Први становници
билисуХрватиизДалмаци
јеиЛике, а затимсудосе
љениНемцииСловаци.По
овим подацима, види се,
да тадаСрба није ни било
међуонимакојисунасеља
валиовоинђијскосело.
Центар села красе две

светиње. Српска право
славна цркваСветог Прео
бражења евидентирана је
каонепокретносткојаужива
претходнузаштиту.Грађена
јеустилуморавскеархитек
туре по пројекту инжењера
ГојакаДамјановића и поти
че из 1909/1910. године.
То је био период оживља
вања старих стилова – у
овом случају српског сред
њовековног моравског сти
ла. Римокатоличка црква
Светог Михајла Арханђела

подигнута је нешто раније,
1862. године. За споменик
културепроглашенаје1977.
године,а1991. категориса
најекаокултурнодоброод
великог значаја. У објекту
јевеомавреднозидносли
карство – рад више умет
никаиздругеполовине19.
века. Зидне слике главног
брода овог храма је сли
каозагребачкисликарМар
ко Антонини 1899. године.
Слику „Свети Михајло уби
ја Сатану“, која се налази
углавномолтару,сликаоје
мађарскисликарИмраВиз
келетиy1862.године.
Добро је познато да је

Нови Сланкамен воћарски
крај и да се већина ста
новника бави овом врстом

пољопривредне произ
водње, поред ратарства и
производње дувана. Једна
воћка има и својуманифе
стацију–„Данибрескве“.
– Манифестација има

традицијудугудведеценије
и „Дани брескве“ су одлич
наприликадасе,пресвега,
окупеидружемештаникоји
су се доселили у Сланка
мен из различитих крајева
бивше Југославије. Жели
модаомасовимоовумани
фестацију, да гости који
дођу,промовишунашесело
широм република бивше
Југославије. Велико нам је
задовољствоштосмоуспе
ли да очувамо традицију и
покажемосвеонолепошто
нашеселоимадапонуди–

рекао јеДраганКривошија,
председникМесне заједни
цеНовиСланкамен.
Први човек Новог Слан

камена подсетио је да је
током ове године уложено
доста средстава из буџета
Општине Инђија у унапре
ђење путне инфраструкту
ре.Тусе,пресвега,мисли
на уређење самог центра
села које је реализовано
током претходних неколи
ко месеци. Такође, када је
реч о путној инфраструкту
ри, у претходном периоду
асфалтирано је и неколико
неасфалтираних улица у
склопупројектакоји јереа
лизовала локална самоу
права.

М. Ђ.

Цен тар Новог Слан ка ме на

Дани бре скве
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Велики број сремских
пољопривредника је, у
процесу проналажења

биљних врста које могу
добродасепродајунатржи
шту последњих неколико
година, у структуру сетве
уврстиоимускантнубундеву
илибундевутамбурицу.Гаји
се на отвореномпољу, а за
бербустижеудругојполови
ни септембра. Уз правилно
складиштење може да се
чувадоаприла.Ценаувре
мебербејојјебилаод10до
15 динара по килограму, а
током зиме цена може да
достигнеи30до40динара
за килограм. Пољопривред
нистручњацисаветујудасе
водирачунао квалитету, не
самоовогпроизвода,негои
осталих,алииотомедасе
не производи количина која
неће моћи да нађе пут до
тржишта.
Санда Кљештановић из

Пољопривредне стручне
службе у Руми каже да је
бундеватамбурицасамојед
на од биљних врста која се
изгодинеугодинусвевише
гајинанашимњивама.Уко
лико дође до повећања
површинастворићесевишак
производа на тржишту што
ће свакако утицати на про
дају,алиинацену.Повртари

требадаводерачунаотоме
далићесвештопроизведу
моћидапродају.
– Било коју биљну врсту

да имају, нашипроизвођачи
морајуразмишљатидаћеу
једном тренутку доћи до
вишка на тржишту, а онда
се,каопроблем, јављапла
сман производа. У сваком
тренутку треба да разми
шљају као да имају вишак
производасапитањемкоме
гапродати.Оноштојесавет
Пољопривредне стручне
службејестесвакакода,ако
тамбурице испоручују вели
ким трговинским ланцима,
морајунапрвомместуима
тиквалитетанпроизвод,који
могу у сваком тренутку да

испоруче, али морају имати
и довољне количине, јер
кадасуупитањутрговински
ланци,робеувекморабити
иморасеиспоручиватиуго
ворена количина – каже
Кљештановић.
Комесеикакопродају,да

ликаоготовипроизводиили
сепрерађују?Иуједномиу
другомслучајуморасеводи
тирачунаоквалитету.
–Квалитетјестенајважни

ји,безобзиранатодалисе
тамбурицепродајукаополу
производ, готов производ
или тек убране. У сваком
случају произвођач мора
имати декларацију. Сваки
производморабитиетикети
ран са подацима који се

односе на годину производ
ње и рок употребе. Неки
трговински ланци траже и
одређене сертификате, али
произвођачима, у конкрет
ном случају тамбурице,
довољна је потврда да је
производ здравствено без
бедан и да нема остатака
пестицида. Анализе раде
акредитоване лабораторије,
инаосновуњихсвакипроиз
вођач је сигуран да је оно
штојепроизвеобезбедноза
употребу – додаје Санда
Кљештановић.
Повртари који ове године

имајумускантнубундевуили
тамбурицунасвојимњивама
кажу да за сада добро про
лазе на тржишту. Цена је
током бербе била до 15
динара за килограм, што је
добро. Током зимеможе да
достигне цену од 30 до 40
динара. Рецимо и то да уз
правилно складиштење,
тамбурица може да се чува
до априла месеца. Принос
мускантнебундевекрећесе
оддесетдо30тонапохекта
ру што зависи од сорте и
примене агротехничких
мера.Производњанијеком
пликована ни превише ску
па, па је зато и занимљива
нашим пољопривредници
ма. З. Марковиновић

МУСКАНТНА БУНДЕВА НОВА КУЛТУРА У СРЕМУ

Шанса за повртаре

Санда Кљештановић

Миша Војновић из Буђановаца
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ИНЂИЈА
Оде ље ње за урба ни зам, кому нал но-стам бе не посло ве и зашти ту живот не сре ди не

Наосновучлана45а.Законаопланирањуиизградњи(‘’СлужбенигласникРС’’,бр.72/2009,81/2009,64/2010УС,
24/2011,121/2012,42/2013–одлукаУС,50/2013–одлукаУС,98/2013–одлукаУС,132/2014,145/2014,83/18,31/19,
37/19и9/20)

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВ НИ УВИД 
У

ИЗМЕ НЕ И ДОПУ НЕ ПЛА НА ГЕНЕ РАЛ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ НАСЕ ЉА ИНЂИ ЈА
ОбавештавасезаинтересованајавностдајеСкупштина
општинеИнђијадонелаОдлукуоизрадиИзменаидопу
на Плана генералне регулације насеља Инђија, која је
објављена у ‘’Службеном листу општине Инђија’’ број
23/20.
Одељењезаурбанизам,комуналностамбенепословеи
заштитуживотнесрединеОпштинскеуправеИнђија,као
носилацизраденаведеногплана,организујерани јавни
увидуциљуупознавањајавностисаопштимциљевима
и сврхом израде плана, могућим решењима за развој
просторнихцелина,могућимрешењимазаурбануобно
ву,каоиефектимапланирања.
Рани јав ни увид одр жа ће се у тра ја њу од 15 дана, од 
02. децем бра 2020. годи не до 17. децем бра 2020. годи-
не. 

МатеријалзаизрадуИзменаидопунаПланагенералне
регулацијенасељаИнђијабићеизложенузградиСкуп
штине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у
Инђији,идоступаннаувидзаинтересованојјавности:
–уаналогномидигиталномоблику,узградиСкупштине
општинеИнђија,УлицацараДушанаброј1,Инђија.

– у дигиталном облику на званичној интернет адреси
општинеИнђија(http://www.indjija.net/).

Правнаифизичкалицамогудадоставепримедбеисуге
стије на Материјал за израду Измена и допуна Плана
генералнерегулацијенасељаИнђија,уписаномоблику,
наадресуОдељењазаурбанизам,комуналностамбене
пословеи заштитуживотне срединеОпштинске управе
Инђија,УлицацараДушанаброј1,Инђија,нај ка сни је до 
17. децем бра 2020. годи не.

 У суботу 28. новембра
2020.године,послекраће
болестипреминуојеЧајка
Никола,некадашњииграч
и члан управе ФК „Рад
нички“изСремскеМитро
вице.
Рођен је у Сремској

Митровици 1937. године.
Живео је и одрастао у
митровачком насељу
Хесна, поред игралишта
„Радничког“.
Почеоједаиграукаои

сви„хеснерци“уподмлат
ку„Радничког“1952.годи
не,заједносаЈоцомМат
ковићем, Душком Милин
ковићем, Иваном Перге 
Бембе, Пером Пармако
вић, Јовом Чорбићем и
другима. За први тим
„Радничког“ почео је да
игра у сезони 1959/1960.
Тада је „Раднички“ био
првак Међуопштинске
лиге,Шидскегрупе IIраз
реда Сремског подсавеза
итадсусе„хеснерци“вра
тилиуСремскулигу.Утом
тиму су играли: Ратомир
КопчићБрња,ФрањаХор
нунгГугила,МишкоДави
довић, Драшко Недић,
Крунослав Хаџић Круна,
Никола Чајка, Велики
МиронМирко,ЈосипВита
совићПепа,ЈосипМатко
вић Јоца, Немања Ново

селациСаваАтанасковић
Врља, а тренер  је био
НиколаБеднар.
ЧајкаНикола је играо у

тиму „Радничког“, који је
освојио Куп Срема 1961
.године када је побеђено
„Јединство“ из Старе
Пазове.
Играо је успешно за

први тим до средине
шездесетих година про
шлогвека,уодбрани,нај
чешће на позицији левог
бека. Био је активан у
„Радничком“ након завр
шетка играчке каријере.
Играо је за ветеране клу
ба, био је члан управе и
помагаоклуб.

IN MEMO RI AM
Нико ла Чај ка (1937 – 2020)

ШИД

Дез ин фек ци ја

ВолонтериШтаба за ван
редне ситуације свакоднев
но спроведе дезинфекци
ју јавних површина у свим

насељенимместимашидске
општине, с циљем зашти
те грађана и спречавања
ширењавирусакорона.

Центар за истраживање
дунавскогрегионаизНовог
Сада од 2012. године,
широм региона, организује
бесплатнеобуке занезапо
слене самохране мајке, а
свеуоквирупројекта„Venus
pontem“. На обукама им се
указује на које све начине
могу да остваре приходе и
какодоћидорадногместа.
Учетвртак,26.новембра,у
сарадњи са Центром за
социјалнирадопштинеСта

ра Пазова, радионица је
одржанауправоупростори
јама Центра за социјални
рад,ускладусаепидемио
лошким мерама са мањим
бројем особа, а теме су
биле почетничке – како
написатиCVимотивационо
писмо. Акценат је на томе
да самохране мајке буду
свеснеданисусамеидаће
увекиматипомоћбилокоје
врсте.

Д. Г.

Обу ка за неза по сле не 
само хра не мај ке
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Успе шни омла дин ци
Фуд бал ског клу ба „Инђи ја“
Фудбалски клуб „Инђи

ја“ има дугу традицију,
и деценијама уназад,

тачнијеод1933.године,„зеле
нобели“ дрес носило је на
хиљаде дечака, омладинаца
и сениора који су заслужни
што је овај клуб данас међу
српском фудбалском елитом.
Омладинска селекција, поред
сениорске,можедасепохва
лиизузетнимрезултатимаито
сезонамауназад,апоследњи
успех забележен је пре неко
лико дана када су савладали
новосадску„Војводину“ипре
узели лидерску позицију на
табели Квалитетне лиге Вој
водине.
–Коликосеозбиљнорадиса

млађимкатегоријамаговории
податак да тренутно имамо
преко300дечакаимладића,а
ранијеих јебиломногомање
– рекао је Владимир Младе
новић, директор Омладинске
школеФК„Инђија“идодаода
је веома задовољан постиг
нутим резултатима и радом
стручногштабакојипредводи
тренерГоранМишчевић.
Како је додао Младено

вић, омладинска селекција
годинама уназад расадник је

фудбалера који настављају
каријеру у оквиру сениорске
селекције или одлазе у друге
клубове.Овегодинеизомла
динског погона за први тим
регистровани су Страхиња
Шево и капитен омладинаца
Дамир Аврамовић, као и гол
манАлександарВулић.
–Ми смо од самог почетка

били веома посвећени раду
са млађим селекцијама. Пре
свега се радило на њиховој
форми, игри, али и људским

квалитетима. У поређењу са
другим селекцијама, мислим
дасмобилиубедљивиусва
ком сегменту, а то показују и
резултати. Играчи су дали 52
гола, а примили свега три у
токуцелепретходнеполусезо
не–кажеМладеновић.
Директор Омладинске шко

леФК „Инђија“ за крајистиче
да су планови за будућност
повезани са даљим напрет
комекипеипласманомувиши
рангтакмичења. М. Ђ.

Вла ди мир Мла де но вић

Омла дин ци „Инђи је“ лиде ри на табе ли

КИК-БОКС КЛУБ „РУ – 09“

Меда ље на првен стви ма Срби је
Кикбокс клуб „РУ09“ ову

годину успешно приво
ди крају, када је учешће

његовихчланованатакмиче
њимаупитању.
На Првенству Србије у

дисциплини киклајт, које је
одржано у Сенти, 14. новем
бра,клубјенаступиосачети
ритакмичаракојисуосвојили
три златне и једну бронзану
медаљу. Кристијан Лукић,

пионир у категорији до 42 кг,
освојиојезлато,каоиЈована
Касап, јуниорка у категорији
до60кги
НиколинаКасап,јуниоркау

категоријидо65кг,докјејуни

орПетарЈованов,укатегори
јидо63кг,освојиобронзу.
На последњем првенству

Србије за ову сезону, које
је одржано у Лесковцу 21.
новембра, у дисциплини К1,
клубјенаступиосатројетак
мичара. ЈуниорМилошВуко
вићјеосвојиобронзанумеда
љу, Драган Делић је остао
без медаље, док је јуниорка
МиланаМихајловић,укатего
ријидо48кг,уфиналупобе
дила,освојилазлатоиостала
непоражена у овој години на
свим досадашњим такмиче
њима.
– На овом такмичењу у

Лесковцу уручен нам је и
пехарзанајбољиклубујуни
орској конкуренцији у дисци
плини киклајт – рекао је за
нашеновинеВладимирБого
вић, тренер Кикбокс клуба
„РУ–09“. С. Џаку ла

Рум ски кик-бок се ри
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Ниге риј ски

сце на рио
Бог је умро

„Бог јеумро“.Тако је гласионатпис
на насловној страни једног францу
скоглиста.ДиегоАрмандоМарадона
нас је напустио у својој 60. години.
Вестјемуњевитообишлачитавсвет,а
оњеговомликуиделувећданимане
престаједасеприча.
Мислио сам да посветим цео текст

овој легенди, али сам схватио да би
митребаоповећиброј странадабих
обухватио цео живот и каријеру овог
човека. Са друге стране, ових дана
медији су пуни прилога, филмова и
текстоваоМарадони,такодајеионај
који није био упућен у фудбал и у
живот овог чаробњака са лоптом,
имаоприликудагадоброупозна.
Тешко је избећи патетику и нека

општа места када се овако нешто
деси.Истинаједасмоосталибезјед
не од најупечатљивијих личности у
новијојсветскојисторији.Итунепри
чамсамоофудбалу.Марадонајебио
симбол обичног човека, са свим сво
јим слабостима и врлинама. Неверо
ватан таленат му је омогућио да се
прославиипопненаврхсветаипоста
не вероватно најбољи играч који је
изашао на травнати терен у историји
светскогфудбала.То јенаравноима
лоисвојуцену, јерскромнимомакиз
аргентинскихфавеланијемогаодасе
носисапритиском.
Његоваборбасапороцима,незадо

вољним фанатицима, полицијом и
женамакојесутврдиледасубашоне
родилењеговодете,билајепреноше
на уживо на телевизији, а људи су
могли да у реалном времену прису
ствујууспонуипадуједнелегенде.Та
људскости туга уњеговомпогледуи
жеља да побегне и нестане, док је
окруженбројнимновинаримаилеши
нарима, постала је блиска обичном
човеку.Људисусеједноставновезали
зањегаивременомсумусвиопрости
ли његову тамну страну. Негде сам
прочитаозанимљивкоментаркојинај
бољеобјашњавасентименткодвећи
нељубитељафудбала: „Имамосећај
каодасамостаобезортакасафудба
ла,иакоганикаднисамупознао“.

Сага се наста вља
Сага између Видића и Фудбалског

савеза се наставља. Сада се већ ту
убацујуиновалицаиулоге,апозади
на овог сукоба се полако назире. На
препуцавања између нашег аса и
Савеза су се надовезали још неки
мањеиливишебитниљудиизнашег

фудбала и полако се заузимају пози
ције.
Највише се очекивало од нашег

интернационалца Немање Матића,
којијеобјавиосаопштењекојејенаја
вио недељу дана пре тога. Разми
шљаосам,штабитотакопомпезнои
битномогаоМатић да нам прозбори,
али од свега што смо очекивали,
добили смо једно писмо састављено
нанивоудететаизосновнешколе.
Усаопштењупуномотрцанихфраза

ипоштапалица,заокојезапаоМати
ћев апел упућен председнику Вучићу
да постави Видића на чело Фудбал
ског савеза. Помало звучи језиво
чињеницадаМатићсвоју земљуста
вља у исти кош са Нигеријом која је
својевремено била суспендована са
великих такмичења јер се држава
уплиталаурадСавеза.

Европ ско про ле ће

Фудбалски клуб Црвена звезда је
направила кључни корак ка нокаут
фазиЛигеЕвропе.ПаојеГентуБели
ји са 2:0, чиме је наш клуб освојио и

деветибодугрупнојфази.
Утакмицаодкојејемалокознаошта

даочекује.Саједнестране,ималисмо
Гент који је реално у банани и без
бодова, али са теоретскомшансом и
бољим тимом на папиру. Са друге
стране била је десеткована Звезда,
без најбољих играча, али са јасним
мотивом.
Кључни моменат се десио већ у

првом минуту меча када је Његош
Птровић одвалио бомбу у правцу
несретног голманаГента која је завр
шилауголу.УдарацодкојегсеБелги
јанцинисуопоравили.Испоставићесе
да је тренер домаћих катастрофално
припремиоекипунапсихолошкомпла
ну.Бајајеиначепредутакмицуизјавио
какоимтребапобедаоддваголараз
лике. Па не водиш друже Барселону
па да лицитараш колико ћеш голова
стрпатипротивнику.
ДругиЗвздингол јепаоизпрекида,

којису,садасевећможерећи,Стан
ковићева специјалност. Капа доле за
то. Вероватно ни највећи оптимисти
нисуочекивалиоваквоЗвездиноизда
њеуЕвропи,акојисукрајњидомети
овеекипе,видећемонапролеће.
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Колубара – Земун 1:1; Рад
ничкиСМ–Графичар3:1;Тра
јал – Борац 1926 0:4; Слога –
ИМТ(субилиодигралиупоне
дељак);Будућност–ОФКЖар
ково2:1;Дубочица–Раднички
Пирот3:2;Јагодина–Раднички
19230:0;Лозница–Динамо3:3;
Железничар–Кабел0:2.

Нови Сад: Младост – Први
Мај2:0;Пећин ци:Феникс1995
–Тиса4:1;Зре ња нин:Раднич
ки(З)–Динамо19452:1;Бечеј:
Бечеј 1918 – Борац 2:1; Сом-
бор: Раднички 1912 – Слога
5:2; Банат ско вели ко Село:
Козара – Дунав 6:1; Бач ка
Палан ка: Стари Град – Бачка
19013:0;Беле гиш:Омладинац
–ОФКВршац1:1;Ста раПазо-
ва: Јединство – Слобода 1:1;
Пер лез: Војводина 1928 – Хај
дук19120:4;

01.Младост 19 15 2 2 48:11 47
02.Раднички 19 10 6 3 37:14 36
03.ОФКВршац 19 10 6 3 27:12 36
04.Динамо 19 10 3 6 29:22 33
05.Тиса 19 9 4 6 33:25 31
06.Радн.(З) 19 9 4 6 28:23 31
07.ПрвиМај 19 7 8 4 19:14 29
08.Јединство 19 7 7 5 28:22 28
09.СтариГрад 19 9 1 9 25:19 28
10.Борац 19 9 1 9 24:24 28
11.Бечеј1918 19 8 3 8 32:32 27
12.Феникс 19 8 3 8 28:29 27
13.Омладинац 19 6 8 5 24:16 26
14.Хајдук1912 19 7 4 8 33:28 25
15.Слога 19 7 4 8 24:28 25
16.Бачка1901 19 6 4 9 25:32 22
17.Козара 19 6 3 10 28:45 21
18.Слобода 19 2 5 12 15:45 11
19.Дунав 19 2 4 13 14:48 10
20.Војводина 19 1 4 14 9:41 7

Чукарички – Напредак 3:0;
Металац – Златибор 2:0; Нови
Пазар–ОФКБачка0:0;Вождо
вац–Младост3:2;ТСЦ–Пар
тизан0:4;ЦрвенаЗвезда–Рад
3:0;Пролетер–ЈаворМатис(су
били одиграли у понедељак);
Раднички Ниш – Војводина (су
били одиграли у понедељак);
СпартакЖК–Радник (су били
одиграли у понедељак);Мачва
–Инђија3:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Теме рин:Слога (Т) –Будућ
ност 1:2; Нови Сад: Црвена
Звезда – Раднички 2:1; Ерде-
вик: Слога (Е) – Југовић 8:0;
Мачван ска Митро ви ца: Под
риње–Младост2:2;НовиСад:
Индекс–Слобода2:1;Дивош:
Хајдук – Подунавац 2:0; Шај-
каш: Борац – Јадран 3:0;
Румен ка:Јединство–РФКН.С
1921 1:1; Вој ка: Сремац –
Цемент2:2.

01.Хајдук 17 13 1 3 40:15 40
02.Јединство 17 11 4 2 31:12 37
03.Борац 17 10 3 4 27:14 33
04.РФКН.С 17 8 6 3 29:20 30
05.Слобода 17 9 2 6 23:18 29
06.Слога(Е) 17 10 1 6 29:15 28
07.Индекс 17 8 4 5 31:20 28
08.Младост 17 8 2 7 33:26 26
09.Цемент 17 7 5 5 28:21 26
10.Раднички 17 7 1 9 18:14 22
11.Сремац 17 6 4 7 23:28 22
12.Ц.Звезда 17 5 5 7 26:24 20
13.Будућност 17 6 2 9 22:35 20
14.Слога(Т) 17 5 4 8 11:17 19
15.Подунавац 17 5 4 8 20:27 19
16.Подриње 17 5 2 10 17:29 17
17.Јадран 17 1 3 13 16:46 6
18.Југовић 17 1 3 13 11:54 6

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

01.Раднички 17 12 4 1 31:13 40
02.Кабел 17 10 5 2 22:9 35
03.Графичар 17 8 5 4 26:18 29
04.Колубара 17 8 5 4 21:19 29
05.Борац1926 17 8 2 7 26:19 26
06.ГФКЈагод. 17 6 7 4 16:14 25
07.Лозница 17 6 7 4 24:23 25
08.ОФКЖарк. 17 7 4 6 19:19 25
09.ИМТ 16 6 4 6 23:17 22
10.Будућност 17 6 4 7 20:20 22
11.Дубочица 17 4 8 5 15:19 20
12.Траyал 17 5 4 8 17:23 19
13.Радн.(П) 17 5 4 8 18:28 19
14.Радн.(СМ) 17 5 3 9 18:16 18
15.Железничар 17 5 3 9 17:25 18
16.Динамо 17 5 2 10 24:31 17
17.Земун 17 4 3 10 13:21 15
18.Слога 16 3 4 9 13:29 13

01.Ц.Звезда 16 14 2 0 47:7 44
02.Партизан 16 11 2 3 35:12 35
03.Војводина 15 9 3 3 32:19 30
04.Чукарички 16 8 5 3 33:15 29
05.Вождовац 16 8 3 5 30:24 27
06.Спартак 15 8 2 5 31:19 26
07.Пролетер 15 7 5 3 14:10 26
08.Металац 15 6 6 3 21:23 24
09.Младост 16 6 4 6 17:25 22
10.ТСЦ 16 6 3 7 34:26 21
11.Раднички 15 6 3 6 14:16 21
12.Радник 15 6 2 7 22:22 20
13.Ј.Матис 15 5 3 7 19:24 18
14.Инђија 16 6 0 10 13:26 18
15.НовиПазар 16 4 5 7 16:29 17
16.Златибор 16 4 3 9 12:29 15
17.Напредак 16 3 4 9 11:25 13
18.Рад 15 4 0 11 13:32 12
19.Мачва 16 3 2 11 10:30 11
20.ОФКБачка 16 1 5 10 11:22 8

РЕПУБЛИКАСРБИЈА–АПВОЈВОДИНА
ОПШТИНАПЕЋИНЦИ–ОПШТИНСКАУПРАВА

Одељењезаурбанизамиимовинскоправнепослове
На основу чланa 63. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11,
121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 145/14
83/2018,31/2019,37/2019др.закони9/2020)ичлана88.
став2.Правилникаосадржини,начинуипоступкуизра
дедокуменатапросторногиурбанистичкогпланирања
(“Сл.гласникРС“,бр.32/2019)

ОГЛАШАВА

ЈАВ НИ ПОЗИВ
ЗАПРЕЗЕНТАЦИЈУУРБАНИСТИЧКОГ

ПРОЈЕКТАУРБАНИСТИЧКОАРХИТЕКТОНСКЕ
РАЗРАДЕЗАГРАЂЕВИНСКУПАРЦЕЛУ

К.П.БР.1746/22К.О.ШИМАНОВЦИ–ИЗГРАДЊА
СКЛАДИШНОГОБЈЕКТА

(СКЛАДИШТЕЊЕМЕТАЛНИХРЕЗЕРВНИХ
ДЕЛОВАЗАОПЛАТЕИСКЕЛЕ)

1.НаЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУИЗЛАЖЕСЕУрбанистич
ки пројекат урбанистичкоархитектонске разраде за
грађевинскупарцелук.п.бр.1746/22К.О.Шимановци
–изградњаскладишногобјекта(складиштењеметал
нихрезервнихделовазаоплатеискеле),којијеизра
ђенодстране``Domusconstruction’’dooИнђија,Бано
вићСтрахињебр.45.

2.ИнвеститоризрадеУрбанистичкогпројектаје``PERI
OPLATE`` доо Шимановци, ул. Змај Огњеног Вука
бр.2.

3. Позивају се сва заинтересована правна и физичка
лицадаизвршеувидуУрбанистичкипројекат,каои
дау току трајања  јавнепрезентациједоставесвоје
примедбеисугестијеуписаномобликуОдељењуза
урбанизам и имовинско правне послове Општинске
управе општине Пећинци, Пећинци Ул. Слободана
Бајићабр.5.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити
одржанаод2.,до9.децембрадо2.децембра2020.
године,свакоградногданаод9до14часова.Место
одржавањајавнепрезентацијесупросторијеОпштин
скеуправеопштинеПећинци,собаброј7.,уПећинци
ма,ул.СлободанаБајићабр.5.

5.Лицеовлашћенозадавањеобавештењаосадржају
јавнепрезентацијејеДраганаКотуровић.
ПодручјеобухваћеноУрбанистичкимпројектомнала

зисеуК.О.Шимановци,обухватакп.бр.1746/22,укуп
неповршине22.290м2.
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ОВАН: Делујете
забринутозбогнових
догађаја на послов
ној сцени који могу

да вас успоре у спровођењу
важних планова које имате.
Међутим, уз додатну упорност,
показаћеседаиматеврлоефи
каснарешењаидаоколинаизу
зетно уважава ваше резултате.
Своје мале слабости покажите
самопредпородицомиблиском
особом.

БИК: Доносите низ
важних одлука и
делујете одлучно у
својим намерама

пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оноштостеуговаралиупроте
кломпериоду.Немапотребеда
се расправљате са неистоми
шљеницима и да губите време
на неке споредне ситуације.
Љубавнидогађајикојенаслућу
јетенајављујусрећанрасплету
односусавољеномособом.

БЛИ ЗАН ЦИ: Обра
тите пажњу на нове
п р о ф е с и о н а л н е
могућности, како

бисте проширили сазнање и
побољшали своју укупну пози
цију. Ако препустите да ствари
самеидусвојимтоком,некодру
гиизненадаможедаваспреду
хитри. Партнер понекад има
неке необичне идеје, тако да
својим понашањем у вама под
стиче осећај емотивне несигур
ности.

РАК: Потребно је да
се усаглашавате са
својим сарадницима
око уважавања раз

личитих интереса, како би сви
оковасосетилиморалнуимате
ријалну сатисфакцију. Пажња и
разумевањекоједобијатеукру
гу своје породице делују врло
подстицајно. Потрудите се да
обрадујетесвеблискеособена
некинеуобичајениначин.

ЛАВ:Делујетевеома
опрезно и не желите
превишедаризикује
теупословнофинан

сијским преговорима. Ипак,
мораћетедасесуочитесанеким
изазовима који нису по вашој
вољи или укусу. Затражите на
време добар савет од старије
особе.Прижељкујетевишеразу
мевањаинежностиуљубавном
односу.

ДЕВИ ЦА: У складу
саприоритетимакоје
сте поставили имате
своју визију и не

желите да прихватите компро
миснарешењакојавампредла
жу одређени сарадници. Иску
ствовасопомињеданаправите
емотивну дистанцу у односу на
једну особу и на неке сумњиве
ситуације.

ВАГА: Нековамдаје
корисне информаци
јеитаковампомаже
даправилнијепроце

њујете различите пословне
могућностикојеиматенараспо
лагању. Јасно вам је да зајед
нички договори представљају
позитиван помак у решавању
важних пословних или приват
нихинтереса.Слободноизрази
тенекасвојапотиснутаосећања
илинамере.

ШКОР ПИ ЈА: Нала
зитесеусјајнојфор
ми и са великим
оптимизмом прила

зите свакој пословној теми коју
предлажу ваши сарадници.
Захваљујући поузданим инфор
мацијама које добијате, сада
можетедапланиратенизактив
ностикојећевамускородонети
увећанерезултате.Немаразло
гадасејогунитеидаприговара
тесвомпартнерузбогнекихсит
ница.

СТРЕ ЛАЦ: Неко од
сарадника нема
довољно интересо
вања да испоштује

заједнички пословни договор,
што неминовно условљава
одређени губитак. Делујете
забринутозбогновихинформа
ција и промена које наговешта
вају ваши сарадници. Успоста
вите бољу равнотежу између
својихжељаимогућности.

ЈАРАЦ: Ново сазна
ње позитивно утиче
навашумотивацијуи
на професионалну

оријентацију.Садаиматедобру
вољудасеангажујетенанеким
задацимакојеможетедареша
вате у договору са сарадници
ма.Налазите се уфазиемотив
ног узлета, тако да однос са
партнером доживљавате као
остварење својих „слатких сно
ва“.Препуститесесвојимосећа
њима.

ВОДО ЛИ ЈА: Не тре
бадасеоптерећујете
неким новчаним
питањима, јер ћете

ускоро решити и те дилеме.
Љубавнидогађајикојенаслућу
јете имају неку необичну драж.
Допадају вам се поступци које
чинипартнеритоваснаводида
промените своје одлуке. Прати
васљубавнаинспирација.

РИБЕ: Ситуацијаоко
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизнопредвидети

нечију реакцију или одговор.
Боље једаседржитепровере
них правила и да избегавате
билокојуврстуризика.Одложи
тенекенапорнеобавезедокне
добијетебољеуслове.Обрадо
ваћеваспоступакнекихблиских
пријатеља.

VREMEPLOV
2. де цем бар

1982.ХирургВилијамдеВрис
на клинициУниверзитета Јута
у америчком граду Солт Лејк
Сити уградио прво вештачко
срце, од полиуретана. Паци
јент, пензионисани зубар Бар
ни Кларк, с тим срцем живео
112дана.

3. де цем бар
1923. Рођена је грчка оперска
певачицаМарија Калас, један
однајвећихсопранауисторији
опере. Каријеру је започела
1947. и с великим успехом је
певала на највећим светским
оперскимсценамаулогедрам
ског, лирског и колоратурног
карактера.
1962.Тешкамаглакоја јепре
кривала Лондон четири дана
проузроковала је смрт трова
њемсумпордиоксидомвеликог
бројаљуди.

4. де цем бар
1371.УмројецарУрошНема
њић,синцараДушанаиједини
наследник великог српског
царства. Његовом смрћу изу
мрла је лоза Немањића. Пре
ма предању, убијен је у лову,
кадасесагнуонадводомдасе
освежи.

5. де цем бар
1945. Током вежби, пет бом
бардера САД полетело из
ваздушне базе у Флориди и
никада сеније вратило.Прет
постављаседаје“Изгубљена
ескадрила”несталауБермуд
скомтроуглу.

6. де цем бар
1921.ВеликаБританијапотпи
сала мировни споразум са
Ирском. Успостављена Ирска
СлободнаДржавакаочланица
Британскогкомонвелта.
1970. Пољски лидер Влади
слав Гомулка и канцелар
НемачкеВилиБрантуВарша
ви потписали споразум о нор
мализацијиодноса.Бранттом
приликом на коленима пред
споменикомпогинулимхероји
маустанкауВаршавскомгету
одаопоштужртваманемачког
нацизма.

7. де цем бар
1941.Јапанскиавионинапали
америчку поморску базу у
Перл Харбуру на Хавајима и
уништиливеликибројавионаи
бродова,штојеубрзалоодлу
ку САД да се укључе у Други
светскират.
1988. Совјетски председник
Михаил Горбачов у Уједиње
нимнацијамаобјавиоунилате
рално смањење совјетских
трупа,тенкова,борбенихавио
наиартиљерије.

8. де цем бар
1925. Објављена је књига
Адолфа Хитлера “Мајн
Кампф”, у којој је изложена
концепција “Новог поретка” и
раснесупремацијеНемаца.

HOROSKOP

Сре да, 2. децем бар
(19. новем бар )

СветипророкАвдија;Преподоб
ниВарлаамиЈоасаф

Четвр так, 3. децем бар
(20. новем бар )

Преподобни Григорије Декапо
лит(ПретпразништвоВаведења)

Петак, 4. децем бар
(21. новем бар )

ВаведењеПресветеБогородице
Субо та, 5. децем бар

(22. новем бар )
СветиапостолиФилимон,Апфи
ја и Архип; Света мученица
Киклија

Неде ља, 6. децем бар
(23. новем бар )

Свети амфилохије Иконијски ;
СветиГригорије;СветиАлексан
дарНевски

Поне де љак, 7. децем бар
(24. новем бар )

СветавеликомученицаЕкатари
на

Уто рак, 8. децем бар
(25. новем бар )

Свети свештеномученик Кли
мент(ОданијеВаведења)

Crkveni
kalendar

• И ја држим лини ју али 
дебе лу.
• Боље кисео осмех него 
слат ка гри ма са.
• Јед ног дана киша је 
пада ла два дана!

Кифли це
са пивом

Састој ци: 500 грама брашна,
100милилитара пива, 200мили
литара уља, један прашак за
пециво.

Састој ци за сируп:200мили
литара воде, 300 грама кристал
шећера,ванилиншећер.

При пре ма: Сјединити брашно
ипрашакзапециво.Затимдода
ти пиво и уље и умесити тесто.
Развитипаручноправитиоблике.
Пећина180степениоко10мину
та.Сирупнаправититакоштосеу
200 милилитара воде дода 300
грама шећер, затим се кува од
тридопетминутаодтачкекључа
ња. Додати и један ванилин
шећер. Сируп охладити. Испече
не кифлице утапати прво у хла
дансируппаваљатиукокос.


