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Митровицапримерлокалне
самоуправекојабринеовојсци
Александар Вулин, министар

одбране,посетио је касарну у
Сремској Митровици 30. авгу

ста. Министра су дочекали припад
ници војске, који су распоређени у
митровачком гарнизону, министар
пољопривреде Бранислав Недимо
вић и начелник Градске управе за
опште и заједничке послове и имо
винуМирославЈокић.Томприликом,
министарВулин јеобишаотеретану
наотвореномуоквирукасарне,коју
једониралалокалнасамоуправа.
– Посебно желим да захвалим

министру Недимовићу, као и локал
ној самоуправи, али не само због
ове донације, већ и због свих годи
нау којима јеГрадСремскаМитро
вицачуваонашувојску,водиорачу
на о припадницима Војске Србије
и затошто се војници овде осећају
добро као код куће. Војнички позив
је тежак, али је много лакши када
се зна да вас људи воле, поштују,
ценетошторадитеидахоћедавам
помогну.Салокалномсамоуправом,
каоштојеГрадСремскаМитровица,
можемодакажемоданамјелакше.
У Војсци Србије се полаже велика

пажњанаспорт,многосеводирачу
надасвинашиприпадницимогуда
се баве спортом и одржавају кон
дицију. Уосталом, војник је симбол
спремности и снаге. Сви припадни
ци Војске Србије који на физичким
проверамадобију95ивишебодова,
могударачунајунаповећањеплате
од три процента. Наравно, они који
незадовољефизичкупроверу,могу
дарачунају и на казну, јер војник је
тајкојиморадабудеспреман.УВој
сци Србије смо недавно увели ова
кве стимулативнемере које помажу
нашиммомцимаидевојкамакакоби
зналидасустимулисаниидасеводи
рачунаоњима,изјавиојеВулин.
Мајор Иван Новичић, командант

15. Тенковског батаљона, захвалио
сеГрадуСремскаМитровица,алије
нагласио да теретана на отвореном
није јединадонацијакоју јелокална
самоуправа доделила митровачкој
касарни.
–Билојевишедонација,аистакао

бихСпоменсобу, која је током про
шле године отворена. Ту је велику
улогу имао Град Сремска Митрови
ца, којинам једаоподршкуисред

ствадабисмојезавршили.Намаће
теретана на отвореном веома слу
житиунаредномпериодуза јачање
физичке способности припадника
ВојскеСрбијекојисеналазеумитро
вачкомгарнизону,рекаојеНовичић.
Мирослав Јокић је истакао да је

овадонацијауствариибилаобаве
залокалнесамоуправе.
– Управо ситуација са епидеми

јом вируса корона показује колико
је војска битна у свим сегментима
људскогживота.ПрипаднициВојске
Србијесубилиузнасданампомог
нудаситуацијусавирусомпревази
ђемонаштолакшиначин.Наравно,
и у осталимситуацијама су, такође,
били уз нас. Имамо веома добру
сарадњуисаМинистарствомодбра
неимитровачкимгарнизоном.Чиње
ницадајелокалнасамоуправакупи
лаДом војске управо то и показује.
Овом приликом лично захваљујем
министру Вулину на томе, јер пока
зује да брине о грађанимаСремске
Митровице и да својим поступцима
помажеразвојнашегграда,казаоје
Јокић. З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

МинистарАлександарВулинумитровачкојкасарни
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МИР ЈА НА МАЛЕ ШЕ ВИЋ МИЛ КИЋ, ПРЕД СЕД НИ ЦА ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

У Бео чи ну се праве
планови за 2021. годину

Ради мо тим ски, сви 
моји сарад ни ци и ја 

наста вља мо у добром 
рас по ло же њу које 

посто ји у нашој еки пи. 
Веру јем да ће се то 

наста ви ти у
будућ но сти. Нама 
пред сто ји рад на

буџе ту за сле де ћу 
годи ну. Ова годи на се 
при во ди кра ју и биће 
завр ше на под истим 

усло ви ма који су већ 
поста вље ни од стра не 

прет ход не вла сти.
На нама је да

„изву че мо“ годи ну, да 
испо шту је мо пре у зе те 

оба ве зе пре ма
рад ни ци ма и

доба вља чи ма и да не 
уђе мо у неки про блем. 

Али ми уве ли ко
раз ми шља мо о 2021. 

годи ни, каже нова 
пред сед ни ца Општи не 

Мир ја на Мале ше вић 
Мил кић

Примопредајадужностиизмеђубив
шег председника Општине Митра
Милинковића и нове председнице

МирјанеМалешевићМилкић, обављена
јеууторак25.августа.Такојеитехнички
Мирјана Малешевић Милкић ступајући
нановудужностималаприликедасагле
да, бар за почетак, стање у Општини
којомформалнопредседаваодпетка21.
августа када је већином одборничких
гласова изабрана за председницу
Општине.
–Тојесвебиловеомаформално.Оче

кивала сам мало дужи разговор о томе
штасерадилоусмислустратегије,миси
јеивизије,међутимтакавподатакнисмо
добили.Добилисмокласичнупримопре

дају у финансијском смислу, стање у
општинском буџету. Тако да је то било
веомаскромно,али јепротеклоуприја
тељскојатмосфери,што јенамауовом
тренутку најважније, рекла је Мирјана
МалешевићМилкићидодаладајеново
општинскоруководствоуБеочинупома
лоатипично.
– Ми смо помало атипични, радимо

тимски, сви моји сарадници и ја наста
вљамоудобромрасположењукојепосто
ји у нашој екипи. Верујем да ће се то
наставити у будућности.Намапредстоји
рад на буџету за следећу годину. Ова
годинасеприводикрајуибићезавршена

Мир ја на Мале ше вић Мил кић
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под истим условима који су већ поста
вљени од стране претходне власти. На
намаједа„извучемо“годину,даиспошту
јемопреузетеобавезепремарадницима
идобављачимаиданеуђемоунекипро
блем. Али ми увелико размишљамо о
2021. години. Добар посао смо урадили
за ових седам дана. Нисмо задовољни
онимштосмозатекли,алинисмоништа
боље ни очекивали. Задовољни смо
нашим међусобним функционисањем.
Задовољнасаммладомекипомоконас,
тојеспојмладостииискуства.Ималисмо
састанкесадиректоримајавнихпредузе
ћаизадовољнасамињима.Мисмовео
ма добронамерни са великом вољом и
жељомдапроменимоствариуБеочину.
Надам се да ће такве добронамерности
битиисадругестране.Самотакоможе
мо стварати услове задобарживот гра
ђанаопштинеБеочин,нагласилајеМир
јанаМалешевићМилкић.

Какве су иде је кад је у пита њу даљи 
раз вој општи не? Шта је ургент но по 
вашем мишље њу?

МИР ЈА НА МАЛЕ ШЕ ВИЋ МИЛ КИЋ: У
Беочинупостојимасаприоритета.Нисмо
виделида једосада,семпреживљава
њаодмесецадомесеца,билоштарађе
ноустратешкомсмислу,нидугорочнони
средњорочно. Једноставно, овде није
било ничег сем класичног трошкарења
буџета. Садашњи буџет није развојни,
ниједан његов део. Да би буџет колико
толикобиоразвојни,намасунеопходна
додатна средства, са виших нивоа вла
сти и осталих фондова који су нам на
располагању. Зато смо ми уОпштинско
веће укључили младе, стручне људе
пунезнањаиентузијазмакојићеморати
дасепотрудедаизнесутуразвојнупри
чу.Јаодњихзаистамногоочекујемјерје
предњимаозбиљанпосао.Посебноапо
строфирам Десанку Јовичић која је у
Општинскомвећузадуженазапривреду
ипољопривреду.Адабисмомоглибило
шта да радимо, у смислу кандидовања
пројекатаиналажењасредствазањихо
вуреализацију,морамоиматиспремље
ну техничку документацију и то мора
битипоткрепљенореалнимирационал
нимбуџетом.Итудолазимодопроблема
кадрова у Општинској управи, односно
недостаткастручнихљуди.Билобииде
алнокадабиОпштинамогладастипен
дирасвојебудућекадрове,алимићемо
сепотрудитиданаправимотимовемла
дихљудикојићебитиспремнииспособ
нидадају својмаксимуму реализацији
будућихпројеката.Понављам,јаусада

шњембуџетуневидимниједнуразвојну
компоненту,ананамаједатопромени
мо. Ми нисмо до сада били у власти,
мислимнаСоцијалистичкупартијуСрби
је, нисмо могли да утичемо на процес
буџетирања и нисмо били у могућности
нидадајемопредлоге.Истотаконезна
чидаубудућесвеидејетребадапотичу
самоодСПСа.Свеидејекојетребада
сеимплементирајутребадапотекнуиод
одборникаСНСа,одудружењаграђана,
цивилногсектора,обичнихграђанаими
смо ту максимално транспарентни и
отворени.Аконекодођесадобромиде
јом,нијебитносакојеадресејетаидеја
дошла.

Веру је те ли да је то могу ће и веру је
те ли у добро на мер ност и коо пе ра тив
ност одбор ни ка СНСа? 
Јаверујемудобронамерностодборни

касалистеСПСајертељудезнамлич
но.Провелисмозаједнотежакпериоди
показаликокомеможеутешкиммомен
тимадачувалеђа.Када је свеидеално
неможетедапрепознатековамјеприја
тељ,аконе,аутешкимвременимајето
лакопрепознатљиво.Оноштојенајвећа
предност одборничке листе СПСа у
односунадругелистекојесусеуопште
кандидовале јесте поверење, воља и
ентузијазам.Овојесадјединственапри
ликакојуморамоискористити.Поштујући
традицијуод30годинаСПСамисмото
покушали да уклопимо у 2021. годину и
изабралисмоиукључилимногомладих
људи,којидолазеиз грађанскогидемо
кратског миљеа,људи који и нису наши
чланови.Њима дајемо шансу и желимо
да такву Социјалистичку партију Србије
трансформишемоуплатформузапроме
не.То јебилаосновнаидејакако јетре
бало да изгледа наша кампања и како
требадаизгледаСПСуБеочину.Мисмо
тоуспелидаурадимоузподршкунашег
партијског руководства. Успели смо да
имплементирамо такву стратегију која је
можда мало другачија у односу на неке
другелокалнесамоуправе,алиочиглед
ноједасмоуспелиутоме.

Гра ђа ни Бео чи на су очи глед но иска
за ли потре бу за про ме ном у Бео чи ну.
Грађани Беочина су као и свуда у

Србији дали велико поверење СНСу и
председникуАлександруВучићу,када је
упитањурепубличкинивовласти.Воља
грађанаБеочинајевишебилокадровско
питањеСрпскенапреднестранкеуБео
чину.Јасамитокомкампањеконстантно
понављаладасеовденијерадилообор
би између СПСа и СНСа већ о борби
измеђудвеопштинскеодборничкелисте.
Нанашојлистисусенашлиљудикојисе
до сада нису бавили политиком, људи
пуниентузијазмаижељедапомогнубез
било каквефинансијскенадокнадеине
очекујући било какву функцију. Мислим
дајетобилапобедничкаформулауБео
чину.

Када су у пита њу раз вој ни про јек ти, 
шта се до сада ура ди ло, а шта тек тре
ба да буде ура ђе но?
Списакпројекатакојитребадасереа

лизујупостоји,алиондатираиз2016.и
2017.године.Свештосеналазинатом

На сед ни ци Скуп шти не општи не 
Бео чин рекли сте да је први вели
ки иза зов поче так нове школ ске 
годи не. Да ли сте задо вољ ни орга
ни за ци јом у шко ла ма и врти ћи ма у 
бео чин ској општи ни?
– Нисмо били сигурни колико су

нам школе и предшколска установа
спремне за почетакшколске године.
Мисмообишлисвешколеивртићеи
уверилиседатосвефункционишеу

складу са препорукама Министар
ствапросвете.Свејепрофесионално
урађено. Општина је спремна да
помогне и финансијски у набавци
маскиисвегаоногаштобиевентуал
но социјално угрожене породице
могледаочекујуоднас.Нисмомогли
да обећамо много, јер садашњи
буџет није нешто чиме бисмомогли
да се поносимо, али сигурно ћемо
нештопомоћи.

Поче так школ ске годи не

Ја желим да веру јем 
да ћемо на нивоу 

Покра ји не и Репу бли ке 
бити добро до шли, пре 
све га, зато што ћемо 

има ти ква ли тет не
про јек те. Зато желим 
да напра ви мо еки пу 
мла дих људи који ће 
бити анга жо ва ни на 
таквим про јек ти ма

Ми у СПСу сма тра мо 
да има мо боља 

кадров ска реше ња,
а виде ће те да мно ги 
од тих људи уоп ште 
неће бити чла но ви 

наше стран ке, али су 
то људи са

кре ди би ли те том,
зна њем и иску ством, 
што нама јесте јако 

бит но. До тада
оче ку је мо мак си мал ну 

сарад њу посто је ће 
руко во де ће струк ту ре
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спискујевеоманеопходно,алитозахте
ва изузетно велика средства и то сам
општинскибуџетнеможедаподржи.Ту
супотребназначајнасредствасадругих
нивоавласти.Акосувећпостојалитакви
пројекти,ондајенекомораоозбиљнода
себавитиме,морао јеналазитиначине
да обезбеди средства. А ако то није
рађено, онда је једноставно те пројекте
требалопрецртатисасписка.Ибазенсе
налази на том списку, али ту се ради о
огромнимцифрама,остотинамамилио
надинара.Уистовремемиимамовели
ки проблем са Јавним предузећем
„Топлана“. Директор овог предузећа нас
је обавестио да после грејне сезонеми
можемодаочекујемогубитакодоко120
милионадинара.Јасноједатоликигуби
так угрожава општински буџет, јер је
Општинаоснивачовогјавногпредузећа.
Кадсеовоимаувиду,јаснојеколикоје
тежакзадатакпреднама.

На шта ћете се ви фоку си ра ти од 
сле де ће годи не? Наја ви ли сте раз вој
ни буџет. У ком прав цу ће ићи ваши 
при о ри те ти?
Кадкажемдаћебуџетбитиразвојни,

мислимнасвакисегмент.Мисмошоки
рани податком колико је из буџета
ОпштинеБеочинодвојенозаспортикул
туру, а ми то на терену нисмо осетили.
Миможемодасепохвалимосанеколико
манифестацијакојесубилевидљиве,од
ДанагрожђауБаноштору,ДанаДунаваи
евентуално Беочинског лета које има
традицију. Је не знам да ли су грађани
општине Беочин видели више од тога?
Мићемосетрудитидапратимосредства
којаопределимозатаквесадржаје,одно
снодаможемодаизмеримоуложено,а
то мора да буде видљиво. Висина до
садауложенихбуџетскихсредставаутај
сегментјезаменеврлопроблематична.
За20–30или40милионадинараовдеје
моглода сеорганизујемного више кул
турнихсадржаја.Али,акобихморалада
одредимштанамјезаистапримарно,то
су свакако људски ресурси и враћање
добреинвестиционеклиме.Добраинве
стициона клима не подразумева само
инфраструктуру, него и вољу и жељу и
подршку локалне самоуправе, а то је
овде једноставно нестало. Било нам је
једновремепримарнопроменадруштве
несвести.Мождасмотубилипреамби
циозни,алиовдејеупротеклихнеколико
година било превише страха. А где је
превишестраханеможедабуденикре
ативности.Дабинамсеграђани,њихова
удружења, запослени у локалној самоу
правиијавнимпредузећимасутраобра
тилисанекимновимидејама,ониморају,
пресвега,дасеослободестраха.Морају
бити сигурни да ће бити добродошли
када закуцају на наша врата. Један од
приоритетајестеиинформисање.Тешко
је грађане информисати, сем преко
интернетстраницеОпштинеБеочин.Ми
морамодаугасимомедијскимракуБео
чину и нађемо начин да информације
дођу до свих грађана. Када је реч о
инфраструктури, и до сада је било
асфалта и путева, додуше лоше грађе

них.Свештојеурађеноврлобрзојезах
тевало реконструкцију. Кад су у питању
инвестицијеуфабрикеилиновепогоне,
последњеинвестицијеуБеочину,усми
слу отварања радних места, биле су
2011. или 2012. године, а после тога се
ништа није озбиљније дешавало. Ако
грешим,моженекодамеисправи.

Када пла ни ра те да зао кру жи те фор
ми ра ње орга на локал не само у пра ве? 
И какве про ме не пла ни ра те?
Променесунужне,јернеможетебити

диригентсапалицомуруцибезоркестра
који свира. То је сасвимлогично.Ми то
нећемопреконоћи,нитипаушално,док
не будемо сигурни у наше кандидате.
Таквупорукусмоудобројнамерипосла
лисвимдиректоримајавнихпредузећаи
надамоседајетапорукаиприхваћенау
добројнамери.МиуСПСусматрамода
имамобољакадровскарешења,авиде
ћетедамногиодтихљудиуопштенеће
бити чланови наше странке, али су то
људисакредибилитетом,знањемииску
ством,штонамајестејакобитно.Дотада
очекујемомаксималну сарадњу постоје
ћеруководећеструктуре.Минисмораз
мишљали да правимо неку осветничку
причу премаљудима који су припадали
некојдругојполитичкојпартији.Невидим
разлог да људи, који су до сада добро
радили, не наставе и даље да раде.
Људикојинисупоказалирезултатебиће
санкционисани зато што нису добро
радили, а не зато што су припадници
некестранке.

Какву сарад њу оче ку је те са Покра ји
ном и Репу бли ком с обзи ром на то да 
су за нор мал но функ ци о ни са ња 
општи не потреб на и додат на сред
ства, посеб но када су у пита њу јав ни 
пози ви и кон кур си које рас пи су ју ови 
нивои вла сти?
Сматрам да ће наши пројекти својим

квалитетом завредити подршку виших
нивоа власти у смислу суфинансирања.
Ниједногтренутканећударазмишљамо
томедаможебитидругачије.Желимда
размишљамотомедакадазакуцамона
нека врата будемо апсолутно спремни,
да наши захтеви буду поткрепљени
информацијамаиподацима.Јажелимда
верујем да ћемо на нивоу Покрајине и
Републикебитидобродошли, пре свега,
затоштоћемоиматиквалитетнепројек
те.Затожелимданаправимоекипумла
дих људи који ће бити ангажовани на
таквимпројектима.Када јеречолокал
ном аспекту, хоћемо да будемо макси
малнокооперативниинедоживљавамо
овокаопобедукојомбитребалодабло
кираможивотграђанаБеочина.Јаможда
немамискуствауполитици,алисебесам
препознала више као менаџера општи
не,анекаополитичара.Структурамоје
личности је таква да ћу се трудити да
одвојим политику од текућег посла који
као председница Општине морам оба
вљати, а то сам саопштила и својим
сарадницима. О политици можемо да
причамо после радног времена у стра
начкимпросторијама. Све тла на Ћосић

Ми нисмо до сада 
били у вла сти,

мислим на
Соци ја ли стич ку

пар ти ју Срби је, нисмо 
могли да ути че мо на 
про цес буџе ти ра ња

и нисмо били
у могућ но сти ни да 

даје мо пред ло ге.
Исто тако не зна чи да 

убу ду ће све иде је
тре ба да поти чу само 
од СПСа. Све иде је 

које тре ба да се 
импле мен ти ра ју тре ба 

да потек ну и од
одбор ни ка СНСа,

од удру же ња гра ђа на, 
обич них гра ђа на и ми 

смо ту мак си мал но 
тран спа рент ни и

отво ре ни. Ако неко 
дође са добром

иде јом, није бит но
са које адре се

је та иде ја дошла

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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НАСЕ ЉЕ СТА РИ МОСТ

Поста вље ни успо ри ва чи брзи не

Унасељу Стари мост 26. августа
су постављени додатни успори
вачи,аистовременосунатери

торијиСремскеМитровицеобележени
пешачки прелази. Радове је обишао
начелник Градске управе за имовину,
заједничкеиопштепословеМирослав
Јокић.
– На територији града изводе се

радови на одржавању путне саобра
ћајнеинфраструктуре,обележавајусе
пешачки прелази и ознаке у близини
школа, због почетка школске године.
Истовремено, наБулевару, уНасељу
Стари мост додатно обележавају се
и постављају успоривачи саобраћаја,
јер се у претходном периоду на овој
деоници догодило неколико озбиљ
них саобраћајних незгода, нажалост
и са трагичним последицама. Град
сеодлучиода ставидодатне успори

ваче и обележиваче на саобраћајну
инфраструктурузбогвозачакојинису
поштовалисаобраћајнепрописе,нису
прилагодили брзину условима сао
браћајаина тај начинсу угрожавали
и своју безбедност али и безбедност
осталих учесника у саобраћају, пре
свегапешака.Собзиромнатодасеу
близиниовогпешачкогпрелазаналази
великостамбенонасељеипредшкол
скаустанова,сматралисмода јеово
адекватанначиндаодговоримона,па
морам рећи, бахато понашање одре
ђеног броја суграђана, односно воза
ча,рекаојеЈокић.
Онједодаодасејошједнакритич

натачкаусаобраћајуналазикодЗаво
да за јавно здравље, док су остали
пешачкипрелазипод контроломидо
сада није било озбиљних саобраћај
нихнезгода.

Мирослав Јокић
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СЛАВ КО СЛА ДО ЈЕ ВИЋ, ДИРЕК ТОР „ТОПЛИФИКАЦИЈE“

Ква ли тет гре ја ња зави си
од више чини ла ца
Иако лето још увек траје, право је

време да се размишља о греја
њу у току наредне зиме. Упркос

томе што последњих година и током
јесени имамо лепо време, сведоци смо
да одједном може да захлади. У ЈКП
„Топлификација“ се увелико припремају
занареднугрејнусезону.Овопредузеће
грејеукупно240.000квадратнихметара
стамбеног и пословног простора. Пре
ма речима директора овог предузећа
СлавкаСладојевића,првафазаремонта
постројења,којајезапочетаодмахнакон
завршетка грејне сезоне, завршена је у
јуну.
–Напочеткуепидемијекоронавируса,

морали смо мало да редукујемо радну
снагу и да применимо све мере које је
прописао КризништабСремскеМитро
вицеипрепорукеВладе,алисмоуспели
сведаприведемокрају.Техничкаслужба
је радила редовно и могу рећи да смо
из ситуације, проузроковане епидеми
јомвирусомкорона,изашлибезикаквих
последица. У првој фази су отклоњени
кварови, које смо ми приметили у току
претходнегрејнесезонеикомплетносмо
отклонили све недостатке у локалним
котларницама: „КП Дом“, „Стеван Сре
мац“, „ВојводеСтепе“ионесуспремне
за наступајућу грејну сезону. Тренутно
смоудругојфазиремонта.Тусерадина
измењивачкојстанициинасамомтопло
воду. Остала је велика инвестиција да
се уради, а то је замена магистралног
топловоданаграђевинскојдепонијикод
теретногмоста.Собзиромнатодасеу
Камењару граде станови за снаге без
бедности и биће прикључени на топло
вод,тајдеомагистралногтопловодаће
битиизмењен.Радисеодужинитопло
водаод160метара, односно320мета
рацевипромерафи400.Тирадовисуу
току.Тојеједнаоднајвећихинвестиција
заовугодинуинадамседаћемоуспети
дајереализујемодопочеткагрејнесезо
не, рекао је Сладојевић, који је додао
даћесеикодновогобјектаОШ„Јован
Поповић“изградитиноваподстаница.
Ове године, према његовим речима,

није било много захтева за искључење
сатопловоднемреже.
–ГрадСремскаМитровица јепроме

ниоодлукуоискључењудомаћинстава
са топловода. Тако да корисници који
поднесузахтевзаискључење,морајуда
испунеуслове,каоштојеизрадаидејног
пројекта,морајудасеизместеинстала
цијеизидовиизолују.Од2014.годинето
примењујускоросветопланеуСрбији,а
миевотек2020. године.Безобзирана
то,овегодинеимамногомањезахтева
заискључењесатопловода,негоштоје
то било претходне године. Из разгово
расаљудимакојижеледасвојадома
ћинстваискључесатопловоднемреже,
сазнајем да то не раде због тога што
су незадовољни услугом. Једноставно,

некиљудинисуумогућностидаплаћа
ју, илиљуди неживе у тим становима,
а имали су лоше искуство са подста
нарима, који нису измиривали обавезе
загрејање.Такође,инижаценадругих
енергенатајеједанодразлогазбогкојег
се људи опредељују да искључе сво
ја домаћинства са топловодне мреже,
говориСладојевић.
Већина људи који се греју на чвр

стогоривосматрајудасуљудиустану,
који су прикључени на топловод прави
срећници, јернеморајударазмишљају
о куповини огрева и ложењу. Међутим,
има и оних корисника „Топлификације“,
којикажудастановичестобудуихлад
ни.Међутим,Сладојевићистичедаква
литетгрејањазависиодвишефактора,а
даовегодиненијебиловећихприговора.
–Сигурно да има појединаца који су

незадовољни,алибихнагласиодаква
литет грејања зависи и од тога како је
зграда изолована, да ли се стан нала

зи на северној, јужној, источној страни,
аважно јеи каква јестоларија.Систем
је аутоматизован, који све регулише у
односунаспољашњутемпературу.Сва
ко може да поднесе захтев за проверу
квалитета грејања, и наше екипе еки
пеодмахизлазена теренипроверава
ју температуру. Протекле грејне сезо
не није измерена нижа температура од
прописане градском одлуком, а то је
20 степени, евентуалнододва степена
вишеилиниже.Мислимдајеуглобалу
температураишлаипреко21,5 степен.
Такође,одступилисмоодградскеодлуке
која предвиђа грејање од 6.00 до 21.00
сатииод7.00до22.00часа.Месецдана
смо грејали 24 сата. Додао бих да се
цена грејања неће повећати, а сви који
имајудуговањамогудадођуупростори
је „Топлификације“ какобисенаправио
протокол о отплати. Заиста излазимо
свимаусусрет,објашњаваСладојевић.

З. Попо вић

Слав ко Сла до је вић

Сигур но да има поје ди на ца који су неза до вољ ни, али 
бих нагла сио да ква ли тет гре ја ња зави си и од тога како 
је згра да изо ло ва на, да ли се стан нала зи на север ној, 
јужној, источ ној стра ни, а важно је и каква је сто ла ри ја. 
Сва ко може да под не се зах тев за про ве ру ква ли те та 
гре ја ња каже Слав ко Сла до је вић
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ЈКП „ВОДО ВОД“

Лето у зна ку радо ва и 
довољ них коли чи на воде

Повољни временски
услови са умереним
летњим температурама

у Јавном комуналном преду
зећу „Водовод“ искоришћени
су за планиране радове на
проширењу водоводне мре
же, односно на прикључењу
у систем јавног водоснабде
вања два насељена места.
Водоснабдевање је протекло
упуномобимуибезпробле
ма,докјепроизводњанатри
јум – хипохлорита смањена,
због тренутно повољне епи
демиолошкеситуацијеувези
сакоронавирусом.
–Токомлетарађенојемно

го тоганапобољшањуводо
снабдевања на подручју гра
даСремскаМитровица, кроз

отклањање кварова, испира
њемреже, ареализоване су
идругеактивности.Једанод
великихпројекатајеиизград
ња дистрибутивног система
заДивошинаставакизград
ње водоводне мреже кроз
село Равње. Настављени су
и радови на реконструкцији
водоводне мреже у Мачван
ској Митровици, у склопу
ревитализацијепутнеинфра
структуре.Токомситуацијеса
пандемијом коронавируса,
ЈКП „Водовод” производило
је велике количине  натри
јум – хипохлорита, а резер
воари са овом течношћу су
билипостављенииумесним
заједницама на подручију
Сремске Митровице, где су

грађани могли бесплатно да
узму овај дезифицијенс за
потребе домаћинства. Због
повољне епидемиолошке
ситуације, производња овог
дезинфекционог средства је
смањена, рекао је суБори
слав Бабића, в.д. директор
ЈКП„Водовод”.
Потрошња воде је била

уобичајена и сразмерна тем
пературама које смо имали
током лета. Умерено топло
времеуодносунаранијелет
ње сезоне, одразило се и на
потрошњу. Водоснабдевање

је протекло без проблема и
застоја, осим у случају пла
нираних радова и хавариј
ских искључења. Није било
већихпроблемаовоглетани
у локалним системима. Као
и сваке године, адекватном
припремом капацитета успе
шно је одговорено свим иза
зовима свакодневногживота.
Потрошачисуималидовољне
количине воде, која је према
анализамаузоракахигијенски
исправнапосвимпараметри
мапрописанимважећимпра
вилником.

Мрежа за Дивош

Дезифисијенс Полагање елемената чворишта у Мачванској Митровици

Борислав Бабић
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ЈКП „СРЕМ ГАС“

Наста вак радо ва
у Ули ци Мачван ски кеј

Послезавршеткарадованаизград
њи дела дистрибутивне гасне
мрежеуУлициМачванскикеј,која

доовегодиненијебилагасификована,
у укупној дужини од око 800 метара и
безбедносне провере, дистрибутивна
гаснамрежа је у јуну пуштена уфунк
цију.Наконтога,започетисурадовина
преосталих800метаратеулице
Упрвомделуулице,одкућногброја

103доброја193,већсуизграђенипри
кључцииполуприкључци.Досадајето
12полуприкључакаи14прикључака,а
некимештанисувећиформалнопоста
ликорисницинашихуслуга.
Ових дана је отпочела нова фаза

изградње која се односи на други део
улице Мачвански кеј, од кућног броја
1 до броја 101. Поред изградње при
кључака и полуприкључака (650 мета
ра)гдејеранијеурађенагасификација,
биће изграђен и додатни продужетак
дистрибутивне гасне мреже, у дужини
од око 150 метара са прикључцима и
полуприкључцима, што укупно износи
800метара.
Због реконструкције тротоара у том

делу улице потребно је изградити 21
прикључаки11полуприкључака.Вред
ност инвестиције је око 800 хиљада
динара. Инвеститор је ЈП „Сремгас“
СремскаМитровица.
– Један од циљева у пословању је

усмереност ка повећању броја потро

шача како би се повећао ниво снаб
девања природним гасом и тиме и
искоришћеност дистрибутивне мреже.
Градићемопродужетакемреже где год
се процени да постоји заинтересова
ност грађанаипривреде,адатобуде
економскиоправдано.Бројзаинтересо
ванихграђанауовојулицијепоказатељ
даћесенашаинвестицијаисплатитии
дајесвевишеМитровчанакојисеопре

дељују за природни гас као енергент.
Он пружа конфор у домаћинствима и
многодругихпогодностикојеседобија
јукоришћењемприродноггаса,рекаоје
ДраганБудошан,извршнидиректор за
дистрибуцију,управљањедистрибутив
нимсистемомиизградњудистрибутив
негаснемрежеЈП„Сремгас“Сремска
Митровица.
Идаподсетимо,ЈП„Сремгас“радо

веуУлициМачваснкикејотпочелајеу
оквирупројектареконструкције теули
цечијијеносилацГрадСремскаМитро
вицаарадовисупланираниПрограмом
предузећаза2020.годину.Вредностте
инвестиције била је око два милиона
динара.

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

Драган Будошан



10 2. SEPTEMBAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

РУМ СКЕ ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ

Уочи почет ка школ ске годи не 
поде ље ни бес плат ни уџбе ни ци

Допремање бесплатних
уџбениказасвеоснов
цепочело  је27.авгу

ста поделом уџбеника прво
градским основним школа
ма, где има и највише, око
2.400 ученика, а следећег
дана и сеоским, тако да су
све школе добиле уџбени
кезасвојеђакепрепочетка
школскегодине.
Речјео3.029ученикакоји

ће добити бесплатне уџбе
никечијунабавку јефинан
сирала румска општина са
преко32милионадинара.
Прошле године су бес

платне уџбенике добијали
самопрваци,каоидецакоја

су долазила из социјално
угроженихпородица,такода
јењиховбројбио808учени
ка.
–Овегодинеимамоукуп

но 3.644 основца, али њих
615 добија књиге од Мини
старствапросвете,поњихо
вимкритеријумима,амисмо
обезбедили3.029комплета.
Хтелабихдакажемдајеово
изузетновеликпосаокојије
започет још у априлу ове
године,алисапоносоммогу
да истакнем да смо добро
реализовали и координира
ли рад између Службе јав
них набавки, свих основних
школа и нас из Одељења

за друштвене делтаности.
Нисмо имали ни на кога да
се угледамо, нити са неким
да се консултујемо, једини
смоуземљикојисмоуради
ли овако комплексну јавну
набавкузакојујепланирано
33,5милиона,аутрошеноје
32.233.000 динара – рекла
је на почетку расподеле
уџбеника Бобана Малетић,
шефица Одељења за дру
штвенеделатности.
Она једодалада јемогу

ће још неко мање додатно
анексирање,собзиромнато
датокомавгустабудепоне
ки ванредни упис ромских

ђакаилионихкојиседоселе
издругихопштина.
Иначе, тих 32.233.000

динарачине1,5одстоукуп
ног општинског буџета за
ову годину, а четвртину
средстава која су одређена
за финансирање основних
школакојаизносе133мили
онадинара.
Жаклина Неговановић,

председница Актива дирек
тора румскихшкола истиче
да није први пут да румска
општинапомажешколамаи
родитељима, али први пут
свимосновцима.
– Родитељима значи јер

Рас по де ла уџбе ни ка

Боба на Мале тић Жакли на Него ва но вић

Сла ђан Ман чић
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ћеимновацкојибидализа
уџбенике остати у кућном
буџету, а школама значи
јер ће по завршетку године
ученици вратити те уџбе
нике ушколеимоћићеда
их  наследе следеће гене
рације од 5. до 7. разреда.
Од 1. до 3. разреда се већ
ради по новим програмима
гдесепишеууџбеникетако
да нећемо моћи да их све
поново искористимо, али и
оноштоможемонамзначи
–истакла јеЖаклинаНего
вановић.
Она једодалаидасу се

све школе, сходно својој
организацији, потпуно при
премиле за почетак школ
ске године, поштујући све
препорукенадлежногМини
старства.
  Оно што смо обећали

садаииспуњавамо.Верујем
дасмонаовајначинувели
кој мери помогли многим
родитељима који би новац
моралидаиздвајајуизсвог
буџета. Показали смо да
оноштообећамоможемода
испунимо, показали смо да
смоозбиљниусвојимнаме
рама. Ту социјалну полити
кукојуводимо,мислимина
бесплатанвртићибесплат
не уџбенике, планирамода
догодине проширимо и на
средњошколце, видећемо
далијетомогућеидалије
изводљиво – рекао је први
човекрумскеопштинеСла
ђанМанчић.
Он јеуказаода јерумска

општинапомногочемупрва
у Србији, када су мере на
побољшању услова живо
та грађана у питању, те да
ћесетакорадитииуновом
мандату.
Иако је планиран и вели

ки тендер од 17,5 милио
на динара за реновирање
основних и средњих школа
токомлета,онзбогпознате
ситуације везане за корона
вирус,нијеодрађен.
 –Ипак,школе сумакси

мално одржаване док није
билонаставе,адиректори
ма је било на располагању
дамогу сами да организују
радовеидатрошепозици
јекојесуималинараспола
гањуикојесуобезбеђенеу
општинском буџету. Школе
су у доста добром стању и
добрим условима у овом
моментуинадамседаћесе
настава,узодређенепрепо
рукеМинистарстваодвијати
безвећихпроблема–рекао
јеСлађанМанчић.

С. Џаку ла

Пар ти ци па тив но буџе ти ра ње
Партиципативно буџети

рањејеурумскојопшти
ни почело пре шест

година,каопилотпројекат,али
је остало као пример добре
праксе укључивања грађана
у креирање општинског буџе
та.Такојепошестипутграђа
нима омогућено да директно
учествујуу креирањуопштин
скогбуџета.Предлагањепро
јекатајепочело1.септембраи
трајаћедо10.септембра.
Овегодинеакценатћебити

стављеннаелектронскопред
лагање пројеката, а пројект
неидејесемогуслатинавећ
добро познати мејл: partici
pativno@ruma.rs. Упитник за
прикупљање пројектних идеја
семожепреузетиназваничној
презентацији Општине Рума
www.ruma.rs и у две зграде
Општинске управе у Руми:
Главна 107 и Орловићева 5,
каоиу свимсеоскиммесним
канцеларијама. У периоду до
10. септембра ће бити поста
вљенеигласачкекутијеукоје
грађани могу убацити своје
предлоге.

Сваки грађанин може да
предложи колико год жели
пројеката, дакле, не постоји
ограничење броја предлога,
али би требало да пројекти
буду у интересу свих грађа
на,каоидасуунадлежности
локалне самоуправе. Такође,
нема ни финансијских огра
ничењазапројекте,алиакце
нат, као и до сада, треба да

буде намикро пројектима, од
локалногзначаја.
Подсетимо, до сада је из

буџета за реализацију при
хваћених предлога грађана
издвојено око 100 милиона
динара.Утојцифријеилане
опредељених 36,5 милиона
динара за реализацију проје
катаутекућојгодини.

 С. Џаку ла

Пар ти ци па тив но буџе ти ра ње у Руми

ГРАД СКИ ТРГ

Одр жан Хума ни тар ни базар

НаГрадском тргу у Руми организован је
29. августа Хуманитарни базар који је
биозаједничкаидејакумаЈеленеШехо

вац и Драгане Станетић. На неколико штан
дова,учеснициХуманитарногбазарасунуди
лисвојерукотворине,сланеислаткеколаче,
организованесунаграднеигрезадецуиста
рије,томбола,асвеактивностисупропраћене
музиком и учешћем аниматора који су заба
вљали окупљене малишане. У ову акцију су
сеукључилиинекирумскипривредницидона

цијом својих производа за хуманитарну про
дају,каоиТуристичкаорганизацијаРумекоја
је обезбедилаштандове. У складу са својим
принципима деловања, у реализацији целе
идејепомогаојеиЦрвеникрстРумасасвојим
волонтерима.
Сва прикупљена средства на овом Хума

нитарном базару биће уплаћена за лечење
малогСтефанаГончинаизРумеиједногоди
шњеЛанеЈовановићизНовогСада.

С. Џ.

Хума ни тар ни базар на Град ском тргу
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СИТУ А ЦИ ЈА СТА БИЛ НА

Ипак без сеп тем бар ског ваша ра
Иакосебројоболелиходкорона

вируса у румској општини кон
тинуирано смањује и ситуација

стабилизује,Штабзаванреднеситуа
цијејеипакдонеоодлукудасенада
леко чувениРумски вашар, неодржи
ни у септембру. Према информација
макојеједаоСлађанМанчић,коман
дантШтаба за ванредне ситуације, у
румској општини је, са 27. августом,
било тридесетак позитивних на коро
навирус.
– Најбитније је да број позитивних

опада и да немамо новозаражених.
Сада пратимо како тече излечење,
очекујеморезултатетестоваонихкоји
су раније били заражени. Епидемио
лошка ситуација је доста добра, али
мислимданемаместаопуштању,без
обзиранатоштосмоукинуливанред
нуситуацију–истичеМанчић.
Он додаје да је приметно једно

лежернијепонашањеиапелуједаби
требало и даље поштовати све пре
вентивнемере.
Утомконтекстујеидонетаодлукао

неодржавањусептембарскогвашара.
– Не би ваљало да, зарад неког

финансијскогинтереса,свешто једо

сададоброурађенодоведемоупита
ње.Атобимоглодаседесидоласком
великогбројаљудиизцелеСрбијена
Румски вашар. Важно нам је да очу
вамо ту стабилност, поготово што је
почелаишколскагодина–рекао јео
одлуционеодржавањувашараусеп
тембруСлађанМанчић.
Подсетимо, по укидању ванредног

стања,уРуми јеодржан једанвашар

и то у јуну, уз знатне мере предо
строжности. Тада су дезинфикована
свавозила, смањен јеброј тезги, аи
купцима и продавцима су волонтери
делили заштитне маске и рукавице.
Потом јеуследиоидругипиккорона
вируса,такоданисуодржанинијулски
ниавгустовскивашар,атосадаважи
изасептембар.

С. Џаку ла

Поде ла маски на јун ском ваша ру

Уопштинскомбуџетузаовугодинуна позицији текућег одржавања
путне инфраструктуре одређено

је 70 милиона динара. Међутим, про
глашењем ванредног стања, Штаб за
ванреднеситуацијерумскеопштине је
одлучиода20милионасаовепозиције
определи за помоћрумскимпредузет
ницима,штојемеракојајеиреализо
вана.Штосетичепреосталихсредста
ваувисиниод50милионадинара,она
су се користила за крпљење ударних

рупа, кошење траве дуж свих путе
ва чије је одржавање у надлежности
локалне самоуправе, као и за поста
вљањележећихполицајаца.Овегоди
нејеодлученодасележећиполицајци
радеодасфалта,анекаодосада,од
пластике,јерсупрвидуготрајнији.
– Видећемошта ћемо још радити у

наредномпериоду.Морамдакажемда
немамонекивеликибројзахтеваграђа
на,собзиромнатодајеостаозаиста
мали број неасфалтираних улица. У

претходномпериодусмоасфалтирали
великибројулица,какоуселима,тако
исамомграду.Имамо,засада,дватри
захтеваизсела,каоинеколикоусамој
Руми,алисусветодеоницедужинеод
200 до 300метара – каже први човек
румскеопштинеСлађанМанчић.
Онистичедаћесвитизахтевибити

реализовани, будући да на позицији
текућегодржавањапутеваимадовољ
носредставазатенамене.

С. Џаку ла

ПУТ НА ИНФРА СТРУК ТУ РА

Довољ но нов ца
за теку ће одр жа ва ње
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РУМА, ДОМ ЈНА

Пла ни ра ју се радо ви на
спо ља шњој рекон струк ци ји

Мадаћенекиодпројеката,закоје
сепроцениданисуприоритетни,
сареализацијомсачекатиследе

ћу годину, по свему судећи, та судбина
нећезадеситипланиранерадовенаспо
љашњојреконструкцијизградеДомаВој
ске,међуРумљанима,популарнијеДома
ЈНА.Наиме,протеклегодинејепотписан
уговор о куповини ове зграде, која је у
прилично лошем стању, а њена вред
ностјепроцењенана40милионадина
ра.Уговором јепредвиђенодасеизвр
шиотплатаупетгодишњихратапоосам
милиона динара, а ове године доспева
нанаплатудругарата.
– Приликом доношења овогодишњег

буџетапланиралисмо25милионадина
ра, без ПДВа, за спољашњу рекон
струкцију ове зграде.Онда је уследило
ванредностање,падругиталаскорона
вируса,потомизначајнеисплатепомоћи
предузетницима.Међутим,пратимопри
ходнустранунашегбуџетаиубеђенсам
даћемоизмеђутрећегичетвртогквар
талапуститии ту јавнунабавку–исти
чепредседникОпштинеСлађанМанчић.
Он додаје да је направљена одређена
листаприоритета,оквирнипланзатро
шењебуџетскихсредставауовојситуа
цији,којајепотпунонепредвидива.
–Изтогразлогаобазривоиузанали

зеидемопројекатпопројекат.Вредност
набавке бесплатних уџбеника је била
приближне вредности реконструкције
ДомаВојске, али он јошможеда саче
ка, јерсунамприоритетбиладецакоја
суусептембру кренулаушколу– каже
Манчић.
Докрајагодинејепреосталојошнеко

лико већих пројеката, један је управо

Дом Војске и планирана вредност тих
радовајеоко30милионадинара.Други
јеизградњапешачкобициклистичкоста
зеизмеђуПутинацаиДоњихПетроваца,
штојепројекатуоквирупартиципативног
буџетирања,докјетрећиизградњагасо
водапремаВогњузапотребепривреде.
–Узодређенудозуопрезностииштед

ње планирамо када ћемо да пустимо
одређене јавненабавке.Уверенсамда
ће процедура око одабира понуђача за
ДомВојске бити завршена.Од времен
скихусловаћезатимзависитидаљиток
извођењарадова.Мислимдаћемо,због
целе ситуације и на текућим пројекти
мамождаморатидапродужиморокове,
алидаћемосвеоноштосмопланирали
овегодинеиостваритиилинећемобити
далекоодтога–рекаојепрвичовекрум
скеопштинеСлађанМанчић.
Ова зграда је подигнута 1912. годи

не,наиницијативурумскихХрвата,како
би у једној згради биле смештене све

хрватске установе. Пројекат је израдио
архитекта Виктор Аксман, а градња је
била поверена Звонимиру Ербижнику.
Изграђена је у стилу средњоевропске
сецесије, уз знатно присуство елемена
та традиционалне архитектуре. Пред
ставља значајан пример аутентичног
архитектонског стваралаштва у Руми и
ширемокружењу.У токуПрвогсветског
ратауњемујебиласмештенаболница,
а соколске справе за вежбање су биле
уништене.Упериодуизмеђудвасветска
ратауДомусеодвијајукултурнаиспорт
скадешавањаграда.ПослеДругогсвет
скограта,уизмењенимдруштвенополи
тичким околностима, у овој згради се
налазиоДомЈНА,алинијебитнопроме
ниосвојупрвобитнунамену.Токомдруге
половине20.векауДомусеорганизовао
разноврстанкултурниизабавнипрограм
којисуприпремаливојнициистарешине
тадашњеЈНА.

С. Џаку ла

Згра да Дома ЈНА, лепа али запу ште на

Рани ји изглед згра де

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума



14 2. SEPTEMBAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Шима нов ча ни пам те
стра да ле на бра ни ку отаџ би не
Поводом сеоске славе

у Шимановцима,
представнициСавета

Меснезаједниценачелуса
председником Алексан
дром Мандићем, 23. авгу
ста су након одржаног
поменаборцимаижртвама
двасветскарата,положили
венценаспоменикжртвама
Првогсветскогратаупарку,
каоииспредспоменплоче
борцима ижртвамафаши
стичког терора у Другом
светскомратуухолуоснов
нешколе.
Том приликом, председ

ник Савета Александар
Мандићрекао једа јесео
ска слава прилика да се
сви заједно сете предака
који су своје животе поло
жили на бранику отаџбине
каоборци,алиисвихневи
них жртава страдалих од
непријатељскеруке.
–Нашипреци,борећисе

уПрвомиДругомсветском
рату,чувалисусвојепоро
дице, веру, нацију, незави
сностислободу,покојој је
српски народ препозна
тљив. Зато, ми њихови
потомци, захваљујући

њиховој несебичној жртви,
данас уживамо у благоде
тимаживота умируи сло
боди – рекао је Мандић и
додао да ове године,
поштујућиодлукеШтабаза
ванредне ситуацијеопшти

неПећинци,нијеорганизо
ван богат културноумет
ничкииспортскипрограму
каквом су Шимановчани и
њиховигостиималиприли
кудауживајугодинамауна
зад.

Спрем ни за без бед ну наста ву
Због пандемије коронавируса и

средњаТехничкашкола„Милен
ко Веркић Неша“ у Пећинцима

припремилајебезбеднуорганизацију
рада за предстојећу школску
2020/2021.годину,којасезаснивана
препорукама Министарства просве
те, науке и технолошког развоја. По
речима директора ове образовне
установе Данила Тепше, на основу
препорукаианкетеродитељаиуче
ника, организован је комбиновани
модел наставе који подразумева да
ученици једну недељу иду у школу,
док следеће недеље наставу прате
надаљину.
–Ученикесмоподелилиудвегру

пе,такоданепарнимнедељамаиду
ученици прве групе свих одељења,
док удругој парној недељииду уче
ницидругегрупе.Стручнешколе,као
штојенаша,имајутеоријскунаставу
савежбама.Уданимакадапораспо
редуимајувежбуизнекогпредмета,
одељења, која су већ подељена на
групепо15ученика,бићекомплетна
нанастави.Какобисмосеприлагоди
линовонасталој ситуацијииобезбе
дили безбедно одвијање наставе уз
неопходнудистанцуоспособилисмо
и неколико учионица у новом делу
школе,апојединекабинете,каошто
је информатички, смо прилагодили
прописаниммерамаВладеРепубли
ке Србије. Придржавамо се свих

меразаштитеодмерењатемперату
реприликомдоласкаушколу,ноше
ња заштитних маски, обавезне дез
инфекције руку, као и постављених
дезинфекционих баријера на уласку
ушколу–изјавиојеТепша.
У школску 2020/2021. години у

пећиначку средњу Техничку школу
уписанје101ученик,штојепоречи

мадиректораТепше,вишенегопро
шлегодине.Он,такође,додаједасу
одељења формирана, као и да је
остало врло мало места на смеру
трговац, а заинтересовани ученици
могусевишеинформисатидоласком
ушколу,позивањемброја022/2435–
100, 022/2435–279, или путем сајта
школеwww.tspecinci.edu.rs.
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ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ВЛА ДА ОБРА ДО ВИЋ КАМЕ НИ“

Ђокић: Уки да мо листе чека ња

Председник Општине Пећинци
СинишаЂокићобишаојеупетак
28.августаупратњисвогзаме

ника Зорана Војкића и председника
шимановачкогСаветаМесне заједни
цеАлександраМандићаградилиштеу
Шимановцима на којем ниче нови
објекатПредшколскеустанове„Влада
ОбрадовићКамени“уШимановцима.
По речима председника Синише

Ђокића, када наредне године вртић
будепуштенурадупећиначкојопшти
нивишенећебитилистечекања.
– Нови вртић решава проблем не

само запосленим родитељима из
Шимановаца, већ и бројним родите
љимаизосталихнасељанашеопшти
не који су запослени у шимановачкој
радној зони. Листа чекања за упис у
вртићуопштиниПећинципостоји још
само у објекту уШимановцима, а са
завршетком ове инвестиције у потпу
ности ћемо укинути листе чекања и
свадецасатериторијенашеопштине
биће уписана у вртић. Пећиначка
локална самоуправа много улаже у
образовањеитоћенамбитиједанод
приоритета и у наредном периоду.
Практично је завршена комплетна
реконструкција ОШ у Карловчићу,
вредна 90 милиона динара, и већ 1.
септембраученициовешколенаставу
ће похађати у сасвим новом објекту.

Увелико је у току комплетна рекон
струкција основне школе у Купинову,
вредна230милионадинара,аследе
ћи велики пројекат је реконструкција
основнеистарогделаобјектасредње
школе у Пећинцима – истакао је
Ђокић.
Приликом обиласка градилишта

председник Ђокић је подсетио да је
ОпштинаПећинципознатапомерама
бриге о деци и младима, да свака
породица са новорођенчетом добија
једнократнуновчанунакнадууизносу
од 40 хиљада динара, сваки вуковац
добијанакнадуод15хиљададинара,
ађацигенерацијепо30хиљададина
ра,данајуспешнијеученикеиспорти
сте Општина награђује већ седам
година бесплатним летовањем, као и
дасвиодличниученициимајубеспла
танулазнапећиначкебазене,азаоне
најмлађе,којијошнеумејудапливају,
обезбеђенајебесплатнашколаплива
ња.Ђокић је рекаода су томереод
којихОпштинаПећинцинеодустајени
унаредномпериоду.
– Приоритети пећиначке локалне

самоуправе и у наредном периоду
биће управо унапређење услова у
школству,алииздравству.Поредтога,
наставићемо да радимо и на развоју
инфраструктуре. Тренутно, највећи
пројекаткојијеутокујестегасифика

ција целе општине. Овај пројекат је
вреданчак6,1милионевра.Такође,у
токујеизградњановеводоводнемре
жеуОгаруимитунећемостати, јер
желимодаграђанимасвих15насеља
нашеопштинеобезбедимоквалитетне
услове за живот. Наставићемо да
радимо на унапређењу привредног
амбијента и услова за долазак нових
инвеститора, јер привлачењем инве
стиција и отварањем нових радних
местастварамоусловезабољиживот
нашихграђана–нагласиојепредсед
никЂокић.
НовиобјекатвртићауШимановцима

простираће се на 1.700 квадратних
метара,асредствазареализацијуове
инвестицијеуизносуод220милиона
динара обезбедила је Покрајинска
влада. Председник шимановачког
Савета Александар Мандић рекао је
даједосадашњивртићвеоманеусло
ван и да је био привремено решење
скоро30година.
–Коначносмодочекалидасеради

један услован објекат, приземни, да
деци буде лако доступно да изађу у
двориштеивремепроведунаотворе
ном.Садајејакотешкосамимваспи
тачимадаспустедецуидаборавеу
паркунасвежемваздуху,алиироди
тељимакададолазесадецом,погото
восамаломдецом–рекаојеМандић.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“ суфинансира Општина Пећинци
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Тродневна Летња шко
ла особа са инвалидитетом
одржана је у Врднику од
25. до 28. августа, а мини
стар за рад, запошљавање,
борачкаисоцијалнапитања
Зоран Ђорђевић и помоћ
ницаминистра уСектору за
заштиту особа са инвалиди
тетом Биљана Барошевић
посетили су полазнике 26.
августа.
Ова Летња школа, коју је

похађало 14 младих пола
зника различитих категорија
инвалидности, организована
јеуоквируАкадемијезамла
де лидере са инвалидите
том, коју јепокренулаНаци
онална организација особа
са инвалидитетом Србије
(НООИС), уз финансијску
подршкуМинистарства.
ЗоранЂорђевић је указао

да је циљ ове активности
регрутовање, мотивисање и
јачање капацитета младих
особа са инвалидитетом и
њихово укључивање у инва
лидски покрет Србије, као и
дугорочноучењеузпраксу.
– Приоритет Владе Срби

је једасвиммладимособа
ма обезбеди боље услове

за живот и рад, без обзира
натодалисуониособеса
или без инвалидитета, јер
сви треба да имају једна
ке шансе за лепшу и бољу
будућност. Потребно је да у
потпуности искоренимо сте
реотипекојипостојекадајеу
питањузапошљавањеособа
са инвалидитетом. Ова ака
демија је заиста добра при
лика да млади људи науче

штазначизаистабитилидер
–истакаојеминистарЗоран
Ђорђевићирекаодабиова
квеактивноститребалоодр
жаватисвакегодине,аМини
старствоћеутомепомоћи.
Он је додао и да су усло

ви особа са инвалидитетом
знатно побољшани, као и
да је више запослених ове
категоријемладихнегорани
је. Национална организаци

ја особа са инвалидитетом
Србије је, почетком године,
на основу јавног конкурса,
изабрала 14 младих пола
зника различитих категорија
инвалидности да похађају
Академију за младе лидере
са инвалидитетом.Обука се
вршипрекоонлајнучионица,
директнимсусретимаједном
месечно, као и путем Zoom
апликације. С. Џ.

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

Шест уче ни ка онлајн
ОШ „Милица Стојадино

вићСрпкиња“уВрдникуима
229ученика,аовегодинеу
школске клупе по први пут
седа29ђака,25уматичној
школиичетириуподручном
одељењууЈаску.
Имајући у виду актуелну

ситуацију везану за епиде
мију коронавируса, а по
упутствима Министарства
просвете, настава у овој
школи се реализује кроз
непосреданрадсаученици
маионлајн.
– Шест ученика се опре

делилоискључивозаонлајн
предавања, док ће остали
ученици знање стицати у
мањимгрупамадо15учени
ка.ОдељењаседеленаАи
Бгрупе,стимданижираз
рединаставупохађајусваки
дан,алиуразличитовреме.
Једна група од 8 сати и 10
минута,адругаод10часо
ва и 55 минута, док групе
виших разреда наставу у

школи похађају наизменич
но – каже за наше новине
Саша Матешић, директор
ОШ „Милица Стојадиновић
Српкиња“.
За њих ће се настава

одвијати сваки дан од 8
до 11 часова, а у данима
каданисуушколи,наставу
ће пратити путем РТСа и
онлајн, у контакту са пред
метним наставницима. Раз
лог различитог времена
поласка на наставу је да
се смањи контакт ученика
нижих и виших разреда на
одморима.
– Акценат на непосред

ном раду са ученицима у
школијенапредметимакоје
ће полагати на завршном
испиту. Онлајн настава се
одржава путем Гугл учи
онице за чије коришћење
смо организовали обуку за
наставнике током августа.
Поредтога,свакинаставник
ће, по утврђеном распоре

ду, најмање један сат бити
онлајннарасполагањууче
ницимакакобиимпомогао
у учењу – истиче директор
СашаМатешић.
Свакоодељењеимасвоју

учионицукојунећемењати,
апредвиђенајеиједнаучи
оницазаизолацијуученика
уколико би, током наставе,

испољили симптоме боле
сти, док родитељи не дођу
поњих.
Такође,школајеузпомоћ

локалне самоуправе обез
бедила заштитне маске за
наставнике и организова
ла набавку дезинфекцио
них средстава: дезобарије
ра, хемијских средстава за
чишћење, течне сапуне и
средства за дезинфекцију
рукуипростора.
–Токомпрвенедељесеп

тембраодељенскестареши
не ће одржати родитељске
састанке какобиродитељи
били детаљно упознати са
новимначиномрадаикако
би добили сва потребна
обавештењаоостваривању
наставе и начинима пона
шањаученикауовомпови
шеном режиму хигијенске
заштите–рекаоједиректор
ОШ „Милица Стојадиновић
Српкиња“СашаМатешић.

С. Џаку ла

Дирек тор Саша Мате шић

ВРД НИК

Одр жа на Лет ња шко ла

Полазници Лет ње шко ле осо ба са инва ли ди те том и министар Зоран Ђорђевић
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ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Наста ва уз пошто ва ње пре по ру ка 
Мини стар ства про све те
УОШ „Доситеј Обрадо

вић“ у Иригу усвојен
је оперативни план за

организацију и реализацију
наставногпроцесаууслови
маепидемијекоронавируса.
За ученике од првог до

четвртог разреда настава
се одвија са одељењима у
пуном саставу у подручним
одељењима школе у Риви
ци,Нерадину,Шатринцимаи
Крушедолу,арадисеоукуп
ношестодељења.Уматич
ној школи у Иригу настава
сереализујеудвепаралел
негрупетокомданаитаква
организација се односи на
седам одељења. Када је
реч о старијим ученицима,
од петог до осмог разреда,
наставаћесеодвијатисме
њивањемгрупатокомрадне
седмице. Ученици су поде
љени у А и Б групу, а ова
организација важи само за
осам одељења у матичној
школи у Иригу. Платфор
ма којаће се користити као
допунска подршка учени
цима у учењу је Classroom
Google.Ученициодпрвогдо
четвртог разреда су препо
дневнасмена,аониодпетог
доосмогразредапоподнев
на смена. Ученици који се
налазе у А групи на наста
вудолазе у8часова,аони
изБ групеу10часоваи45
минута.Старијиученицииду
по следећем распореду: А
групапонедељком,средоми
петком,аБ групауторкоми
четвртком,пасезатимроти

рају. Настава почиње у 13
часова и 30 минута, а када
немају непосредну наста
ву, часови се прате путем
РТСа.
Када је реч о оцењива

њу ученика, за ученике који
су се одлучили за наставу
онлајн, вредновање ће бити
ушколи,докћеученицикоји
редовно похађају наставни
процес бити вредновани на
уобичајениначин.
УОШ„ДоситејОбрадовић“

пријем за прваке је органи
зован 31. августа, уз маске,
апрвака јемогаодадоведе
самоједанродитељ,какоби
сеизбеглагужва.
–Сигурнасамдаћенаши

учитељи и наставници на

најбољи начин оправдати
указаноповерењеидаћемо
остварити једну успешну
сарадњу пуну међусобног
уважавања и разумевања.
У животу сваког родитеља
полазакдететаушколупред

стављаједанпосебанисве
чандогађај.Желимдаутом
догађају,безобзиранадате
отежане околности око пан
демије,уживате–реклајена
пријему директорка школе
СањаНиколић. С. Џаку ла

ОШ „Доси теј Обра до вић“

Дирек тор ка Сања Нико лић

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

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

Рад у огра ни че ном капа ци те ту
ДУ„Дечијарадост“уИригупочелаје

сарадом1. септембра, узпоштовање
свих препорука оснивача и Штаба за
ванредне ситуације иришке општине,
као и у складу са дописомМинистар
ствапросвете,наукеитехнолошкограз
воја.Радјеорганизованпремамоделу
радасаограниченимкапацитетом,ау
вртићимаћебитиоко240малишана.
– У току је израда годишњег плана

који ће обухватити рад у пуном капа

цитету, ограниченом капацитету, како
смосадапочели,каоирадкојиподра
зумеваонлајнактивности.Послеанке
тирањародитељаиувидомупотребе
породице, одлучили смо се за рад у
ограниченом капацитету како бисмо
испоштовали све превентивне здрав
ственохигијенске активности, водећи
рачунаобезбедностииздрављудеце
изапослених–истичедиректоркаове
установеЈеленаВидановић.

Новина је, у односу на претходне
месеце, што родитељи могу да уђу у
вртићиодведудетедораднесобе,уз
обавезноношењезаштитнемаске.
– Радујемо се почетку нове радне

године и надам се да ћемо, постепе
но,битиумогућностиидаповећавамо
бројдецеугрупама,допуногкапаците
та–реклајезанашеновинедиректор
каЈеленаВидановић.

С. Џаку ла
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СА САСТАН КА „СИСТЕ МА 48“

Финан си је коче
вели ке про јек те

Након вишемесечне паузе, у
петак, 28. августа одржан је
састанак „Система 48“ у згради

Општине Инђија. Председник Влади
мир Гак је том приликом истакао да
ће се у наредном периоду озбиљно
радити на томе да се постигне већа
продуктивност јавнихпредузећа.Како
јерекао,свештојеузаконскимокви
рима, биће спроведено у дело, како
бисепревазишлатешкафинансијска
ситуација изазвана пандемијом коро
навируса.
– Неће бити поскупљења услуга,

али на пример, „Комуналац“може на
општинскојпарцелидагајицвећекоје

ће касније користити, а неће морати
дакупујекаораније.Тојесамопример
како се може уштедети – објаснио је
Гакидодаодаћелокалнасамоупра
ва заједно са представницима јавних
предузећа уложити додатне напоре
како би дошли до додатних извора
прихода, који ће допринети бољем

стању у јавним предузећима, али и
растеретити читав систем локалне
самоуправе.
Гаксеосврнуоинапојединеинфра

структурне радове које, такође, успо
раватренутнафинансијскаситуација.
У току су припремнирадови за поче
такреконструкцијеулице1.новембар
уЉукову.
–Свизнајудајевеоматешкаситу

ација. Четири године смо се мучили
да вратимо дугове и са проглаше
њемванреднеситуациједошлисуна
наплатуновидугови–рекао је пред
седникОпштинеИнђијаидодаодаје
тореалностањеокојемграђанитреба
дабудуобавештени.
–Грађанисубилиослобођенинеко

време плаћања рачуна,фирме поре
заитекзамесецданаочекујемопрве
ефектемераВладеСрбије.Преживе
ћемосвакакоиочекујемобољитакза
пола године. Приходи су никакви, на
нивоуопштине,анаслеђеизпретход
ногпериодајетакводапресудестижу
из2010.иранијихгодинаисвитраже
да им се дуговања измире. Примера
ради, имамо пресуду од 120 милио
надинаракојутребадаплати „Водо
вод“атојесумакојаћеунареднихпет
годинаутицатинафункционисањетог
јавногпредузећа–додаојеГак.
Председник Општине Инђија је

додаодацелокупнаситуацијаутичеи
натодасумногивеликиинфраструк
турни радови „на чекању“, али да ће
до њихове реализације свакако доћи
кадасеобезбеденеопходнасредства.

М. Ђ.

Иако је Општина Инђија купила
пауквозило,јошувекнијестављено
уфункцијузбогпроцедуралнихпро
блема. Како је истакао председник
Општине Инђија Владимир Гак, из
Министарства саобраћаја стигло је
обавештењедаупаукслужбимора
радити лице запослено у надле
жномЈП„Инђијапут“.
– Ту смо наишли на проблем јер

се суочавамо већ дуже време са
забраном запошљавања. Реално
имамовеликипроблемсапаркира
њем. Возила је све више, а број
паркингместајеограничен.Постоје
планови заизградњу јавне гараже,
али,отомпотом,наћићемомодел
какодапревазиђемоиовајпроблем
–објасниојеГак.

Паук на чека њу

„Систем 48”

Вла ди мир Гак
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СА СЕД НИ ЦЕ ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Прва сед ни ца новог сази ва

Усреду, 26. августа
у згради Општи
не Инђија одржана

је прва седница Општин
ског већа у новом сазиву.
Надневномредунашлосе
вишеод40тачака.Између
осталог, усвојен је предлог
Одлукезавршнограчуназа
2019. годину, као иОдлука
оизвршењубуџетазапрву
половину2020.године.
Како је истакла начелни

цаОдељења зафинансије
Бранка Наић, законски рок
заусвајањеЗавршнограчу
на буџета за 2019. година
био је 15. јун, међутим, он
је, због епидемије коро
навируса, продужен до 6.
септембра. Према њеним

речима извршење буџета
у прошлој години било је
54,14одсто,асуфицит185
милионадинара.
Наић је истакла да је

извршење буџета Општи
не Инђија у првих шест
месецитекућегодинесвега
17,51 одсто, а таква ситуа
ција изазвана је епидеми
јомкоронавируса,јерсусви
приходисмањени.
– Приходи од пореза на

зараде јесу смањени, али
су и даље основна став
ка у буџету. Очекује се у
наредном периоду повољ
нијапривреднастабилност,
која би требало да допри
несе и бољој ситуацији у
општинскомбуџету–рекла

је начелница Одељења за
финансијеопштинеИнђија.
На првом заседању већ

ници у Инђији утврдили су
ипредлогОдлукеоизради
плана детаљне регулаци
је дела блока 45 у Инђији,
Одлуке о изради измена
и допуна плана генералне
регулације насеља Инђи
ја, Плана генералне регу
лације насеља Јарковци,
као и Одлуке о накнадама
за коришћење јавних путе
ва на територији општине
Инђија.Свипредлозиодлу
канаћићесепредодборни
цима Скупштине општине
Инђија на седници која је
заказана за среду, 2. сеп
тембар. М. Ђ.

Сед ни ца Општин ског већа

Поно во ради 
био скоп
Послешестмесеципаузе,

сарадомсупочелеустано
ве културе, па тако и Кул
турни центар у Инђији.
Минулог викенда одржане
су четири биоскопске про
јекције у складу са свим
препорукама надлежних.
Спроведене су све мере
превенције од коронавиру
са,акако јеистаклаДрага
на Крнета, портпарол Кул
турног центра, установе
културесуусталнојкомуни
кацији и очекују да ће се
ситуацијазначајнопоправи
тиунаредномпериоду.
– Публика је жељна кул

турних садржаја, те ћемо у
складу са могућностима и
препорукамастручнихлица
организовати и програм за
наредни период. Имамо
доста планова, као што су
премијера филма локалног
режисера, али и идеје које
ћемо покушати да спрове
демоудело–кажеКрнетаи
додаје да је култура један
одвеомабитнихфакторау
тешкимситуацијама. М. Ђ.

У Пећин цима 
без актив них
слу ча је ва 
коро не
Штаб за ванредне ситуа

цијеопштинеПећинцисаоп
штио je да у последњих
десетакдананијерегистро
ван ниједан нови случај
инфекције вирусом корона,
а закључноса27.августом
на територији пећиначке
општиненеманиједанакти
ванслучај заразе,штозна
чи да су сви пацијенти код
којих је инфекција раније
потврђенаизлечени.
Иако је тренутна епиде

миолошкаситуацијаизузет
ностабилна,изШтабаапе
лујуна грађанеинаинсти
туциједанаставедаприме
њују све прописане мере
заштитеодширењаинфек
ције, а пре свега, коришће
ње заштитних маски, одр
жавањефизичкедистанцеи
редовну дезинфекцију руку,
јерсамоуколикосвипокажу
одговорностидисциплинуу
примени мера, може се
спречитизначајнијеширењe
вируса у пећиначкој општи
ни.

Повољ на епи де ми о ло шка
ситу а ци ја у Инђи ји
Последњихнеколикодананатериторији

општине Инђија није забележен ниједан
нови случај оболелиход коронавируса.То
је потврдио директор Дома здравља „Др
Милорад Мика Павловић“ доктор Јово
Комазецидодаодасејошувекоко20лица
налази у изолацији. Премањеговим речи
ма,бројпрегледасепреполовиоисадасе
пацијенти јављају углавном како би извр
шиликонтролнипреглед.
– Ми смо по препоруци Кризног штаба,

одмах по увођењу ванредног стања, 16.
марта,оформилиамбулантукојајезбриња
валапацијентесареспираторнихтегобама.
УаприлујепрераслауКовидамбулантуи
од тада до данас имали смо укупно 3.470
прегледа, док је 1.700 њих затражило
лекарску помоћ у последњих месец дана.
ПЦР тестирање вршили смо у периоду

априлјун и у том периоду узели смо 408
брисеваодчегаје11пацијенатабилопози
тивно.Од јунадоданасвршилисмосеро
лошко тестирање и на тај начин је 1.045
лица тестирано,аод тога,њих52било је
позитивно–истичедрКомазец.
Директор инђијског Дома здравља освр

нуо се и на ситуацију у самом колективу
истакавшидасуупретходнихшестмесеци
свега два медицинска радника била пози
тивна,адасењихседамнашлоуизолаци
ји.
–Све је то сада иза нас, алиморамда

приметим да наши суграђани још увек у
потпуностинепоштујупрепорукеструке,у
смислу ношењамаски ифизичког дистан
цирања.Усвакомслучају,ситуацијаунашој
општинијевеомаповољнаинадамоседа
ћетакоиостати–кажедрКомазец. М. Ђ.

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СТАРА ПАЗОВА

Добро вољ но
дава  ње крви

У четвртак 27. августа је у Старој
Пазови одржана редовна августовска
акцијадобровољногдавалаштвакрви.
– Пријавило се 55 потенцијалних

давалаца.Драгоценутечностјемогло
дадарује46давалаца–потврдилаје
Јасна Петровић Живковић, стручни
сарадникЦрвеногкрстаСтараПазова.
Чак23женеодазвалесусеапелуда

добровољно дарују крв, што је више
него обично. И овог пута, акција је
успешнопротекла,аорганизованајеу
сарадњи са Заводом за трансфузију
крвиВојводине.

Сана ци ја
над во жња ка

Пре нешто више од три месеца,
тачније 21. маја, на аутопуту Бео
град – Нови Сад код петље Нова
Пазова дошло је до саобраћајне
незгодегдејекамионсанатовареним
багеромзакачиоконструкцијунадво
жњака који једеопутаНоваПазова
–СтариБановци.Тримесецапосле
овогинцидентарадовиидаљетрају
и тако ће бити до краја новембра,
обавештавајуизЈП„ПутевиСрбије“.
ИскључењезаНовуПазовуизправ
цаБеоградакаНовомСадузатворе
но је за саобраћај због радова на
поправци оштећеног надвожњака,
иначеделапутаНоваПазова–Стари
Бановци,тесекаоалтернативнипут
ни правци користе путни правци –

петљаНовиБановциипетљаСтара
Пазова.
УзонирадоваизправцаНовиСад

–Београд,саобраћајћесепреусме
равати са леве на десну коловозну
траку, где ће се одвијати двосмерно
возном и зауставном саобраћајном
траком.ИзправцаБеоградакаНовом
Саду затворено је искључење за
НовуПазову.
Велика механизација за санацију

надвожњака је почела да пристиже
тек у последњих неколико дана. С
обзиром на то да је надвожњак део
новепетљеукључењанааутопути
дасууњеговојблизинивеликипри
вредни објекти, велики бројљуди је
заинтересован за његову што бржу
поправкуипоновнофункционисање.
Због сложености оштећења, завр

шетакрадовајепрвобитнобиопред
виђензакрајјуна,потомјула,азатим
до краја августа. Међутим, сада је
извесно да ће измењен режим сао
браћајапотрајатијошнештовишеод
тримесеца.

„Ласта“ вози
ђаке бес плат но

Прве недеље септембра Саобра
ћајнопредузеће„Ласта“СтараПазо
васвеученикесатериторијеопшти
неСтараПазовапревозићебесплат
но. Потребно је само да ученици
купе картон на шалтеру Аутобуске
станице по цени од 40 динара, који
оверава Општинска служба ради
каснијегрегресирањатрошковапре
воза.Сатимкартономпутоваћебес
платно током прве недеље нове
школскегодине.Месечнемаркицеза
септембаркуповаћесезаполамесе
ца. Процедура куповине маркица
остаје иста, само ће бити потребно
да ученици службеницима „Ласте“
нагласекојимданимапутујуушколу,
штоћебитиевидентиранонамесеч
ној маркици. „Ласта“ није мењала
ценепревоза.
Ђачки поласци и ударни термини

од 1. септембра 2020. године биће
поново уфункцији у јавном саобра
ћају, после вишемесечног прекида
збогактуелнеепидемије.

Дечи је
кул тур но лето

Центар за културу Стара Пазова у
сарадњи са трочланим ансамблом
београдскогпозоришта„Хајдеобрадуј
дан“ обрадовао је у четвртак 27.
августамалишанеиродитељенајпреу
Новим Бановцима, а затим и у Новој
Пазови.Еколошкаинтерактивнадечја
представаорециклажи„ВилеиВиле
њаци“изазвалајеинтересовањеброј
них посетилаца жељних културних
збивања. Дечије културно лето 2020.
настављенојеиуВојки,СтаројПазови
и Старим Бановцима, а малишани су
токомвикендапогледалиипредставу
„Шашави обућар“. Иначе, најмлађу
публику очекују позоришне представе
наотвореномсведочетвртка,3.сеп
тембра. Представе су бесплатне за
посетиоце и изводе се уз поштовање
свихмеракојеналажетренутнаепиде
миолошкаситуација. Д. Г.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Смрт на базену
НаГрадскомбазенуоко18.00часова,
29. августа Митровчанину старом 59
година је позлило. Спасилачке екипе
су убрзо након тога покушале да га
реанимирају,аодмахјепозванаислу
жбаХитнепомоћи,којаједаљенаста
вилареанимацију.Нажалост,након45
минутаконстатованајесмртодпосле
дицасрчаногудара.Полицијајесачи
нила записник о овом догађају.Овим
путем,управаГрадскогбазенаупућује
искреносаучешћепородиципремину
лог. З. П.
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Бер ба дува на у току

Голубинцисупосталипрепознатљиви
попроизводњидувана,чијајеберба
на половини.Судећипо садашњем

стању, произвођачи су задовољни, али
посла око ове културе има непрестано,
од бербе до редовног третирања. Оно
што већ годинама највишемучи дуван
џије,јестенедостатаксезонскихрадника
са ових простора, тако да они највише
долазесајугаСрбије.
– Са скидањем првих листова дува

на произвођачи у Голубинцима почели
су јошу јуну.Циклуссеморапратитии
везује се за сваке две недеље – каже
ДрагомирКовачевић,којиимаподовом
културом23хектара.
Садјеутокутрећаберба,анадаседа

ћебитибарјоштри.
–Процесскидањадуванајетрилиста

потри,неможесведасеобереодједном
затоштодуванутомслучајунијеистог
квалитета–кажеКовачевић.
–Задуванјеовагодинамаловарљи

ва,било јехладноувремепроизводње
расада, затим су падале обилне кише,
алибиљкесудоброподнелеипроизво
ђачиочекујудобарприносиквалитет.То
ће се ипак тачно знати након завршет
ка сезоне. Од почетка није било већих
проблема,алиокодуванаимајакопуно
посла–кажеНебојшаТубићкојијепочео
даскидадувансасвојих35хектара.
Засвеусевенаотвореномувекпосто

јиопасност.
– Данас можемо да дођемо на њиву

и да немамо ништа, ако је на пример
падао град. Ове године је около било
града,алихвалабогу,унашојопштиније
топрошлобезвеликихпоследица.Ина
че,свакабиљкајеосигурана.Великесу

свотеновцаупитањуиморајусеосигу
рати,радиличнесигурности,јерпунојеу
тебиљкеуложено–причаТубић.
Такођејепотребнавеликараднасна

га.ДокТубићангажујесезонскераднике
изКостолца,некедуванџијеизБујанов
ца,околинеСмедерева,кодКовачевића
сураднициизовогсела.Нањивуихвозе
уосвитзоре,докнисувеликеврућине.
– Што се тиче радника, редовни су,

радепосаокоректно,коликојетоуњихо
војмоћииуовимусловима.Тешкоје,на
пример, радити кад има блата – обја
шњаваКовачевић.
КодњегаЂорђеЈовановићрадисваке

сезоневећдесетгодинаизадовољанје,
мадакажедаданзависиодвременских
услова,посаонијенитежакнилак,али

другогпосланема,изадовољанјеусло
вима.ЧакизКостолца,ИбрахимХусењи
долазигодинамауГолубинцеспороди
цом,кадкренесезонадувана,јеруњего
вомместу нема посла, а овде семоже
лепозарадити.
Дуванћесебратисведопрвихмразе

ва.Биљкесеморајусвакодневноконтро
лисати, какобисенавреме заштитиле
од болести и инсеката. Тренутно, вели
ку опасност представља гусеница, која
можедауништилистовепреконоћи.Са
њиве, жути листови се возе у сушаре,
после седам дана се пакују и лагерују,
накончегаиходвозифирма„Јапантаба
ко“ из Сенте са којом имају уговорену
производњу.

Зден ка Кожик

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“ суфинансира Општина Стара Пазова

Драгомир Ковачевић Небојша Тубић
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Шко ла поче ла 
дан рани је за 
прваке и петаке
Засвепрвакеипетакеу

Србији,патакоиурум
скојопштини,школаје

почела 31. августа упозна
вањемродитељаиученика
сасвојимучитељимаираз

редним старешинама, као
и начином организовања
наставе, али уз поштовање
прописаних мера. Препо
рука Министарства просве
те јебиладасетипријеми

организујунаотвореном,са
невишеод100људи.После
упознавања и поздравне
речи директора, ученици
старијих разреда су извели
и пригодан, краћи програм
којимсупоздравилипрваке.
– Ми родитељи смо у

сталномконтактусанастав
ницимаиучитељима,каои
прековибергрупаивидимо
да је све лепо организова
но.Деца једвачекајудасе
сретну,веселасу,трчкарају,

радују се... Они траже дру
гаре, они желе социјализа
цију,овапауза јебашбила
дуга. Страха нема, држа
ћемо се правила и биће то
добро–кажеБиљанаГудо
вићВидаковић.
Биљана је мајка троје

деце и сви су у школским
клупама и то у првом, дру
гомипетомразреду.
– Када смо у кући и на

отвореном ми не носимо
маске, и нисмо ни када је

452 ЂАКА ПРВА КА НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Бес плат ни уџбе ни ци
за ђаке прва ке
Пријем ђака првака

организован је у поне
дељак, 31. августа у

свим основним школама на
територији општине Инђија.
СвечаномпријемууОсновној
школи„ПетарКочић“уИнђији
присуствоваојеипредседник
Општине Владимир Гак. Он
је поздравио присутне роди
тељеиђакеиистакаодасу
најмлађибудућностИнђије.
– Нема лепшег повода

него када прваке уводимо у
систем школства. Вероват
но смо најлепше доба сви
прошли у основној школи.
Покушали смо родитељима
бар мало да олакшамо овај
почетак,поделилисмопокло
не и по први пут ове године
издвојилисредстваизбуџета
занабавкубесплатних уџбе
ника, укупно 452 комплета –
рекаојеГак.

Са при је ма ђака прва ка у Инђи ји

Роди те љи и прва ци у шко ли

Биља на Гудо вић Вида ко вић са кћер ком
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Без приредби
за пријем првака

Овегодиненисуупри
личене, тачно у под
не, свечане приред

бе и пријем ђака првака,
какојеторанијебило,асве
збогновонасталеситуације
савирусомкорона.Ђацису
дошлипрвогданадасеупо
знају међусобно, са учите
љима, али ињихови роди
тељи, како би још једном
поновили правила боравка
децеушколи.Првацима је
свакако најтеже, јер се по
првипутналазеушколској
клупи, с новим обавезама,
аопетсветона једаннео
бичан и неустаљен начин.
Поред књига, свезака и
осталог школског прибо
ра,морајуданосеимаске.
У Мачванској Митровици
руководствоОШ „Добросав
Радосављевић – Народ“
кажедајеспремнодочекан
првисептембар.
– Ова школска година је

специфичнакаоикрајпро
шле,збогорганизацијеком
плетненаставе,алипридр
жаваћемо се онога што су
упутстваМинистарствапро
свете. Нема свечаног при
јема ђака првака, како смо
навикли свих ових година,
уз мале приредбе, с обзи
ром на епидемију вируса
корона. Морамо остати
здравиисачуватиздравље
наше деце, каже директор
школеСлађанПапић.
Ђаци морају носити

маске, када се крећу кроз
школу, до тренутка када
седају на своје место. То
сеодносиинанаставнике,
акосекрећуизмеђуучени
ка током наставе, морају и
тада носити маске. Часови
почињуод8часова,атрају
пополасата.Малиивели
киодморисуредуковани,а
редовно чишћење објекта
серадипрепочеткачасова,
на одморима, по одласку
деце изшколе, дезинфику
ју се кваке, санитарни чво
рови,гелендериисведруго
што деца дотичу. По завр
шетку школских обавеза,
напуштањеучионицаиход
ника спроводи се у најкра
ћемроку,беззадржавања.
– Тамо где су одељења

већа од 18 ученика, деле
се у две групе, па ће прва
долазити од осам сати ују

тру, а друга по завршетку
четири школска часа. Где
има мање деце у разреду,
долазеуједнојгрупи,дода
јеПапић.
Више ће се проводити

времена напољу, ако вре
медозволи,паћесенаста
ваусмеритинаодржавање
у природи. Школска ужина
није укинута, а деци ће се
дистрибуирати директно
у учионице, да би се сма
њила могућност мешања
ученика.Нанашеновинар
ско питање, да ли ће бити
кажњавања ђака, ако не
испоштују мере безбедно
сти,директоркажеследеће:
– Да. Следују казне за

непоштовање назначе
ног, односно дисциплинске
мереувидусмањенеоцене
извладања.

А.Плав шић

Сла ђан Папић

билонајгоре,почеводмар
та. Када смо у ситуацији
блискогконтакта,тусеноси
маска,ушколићебитикако
учитељица каже. Ту је већ
дистанца, јер ће ученици
бити сами у клупи, пошту
је се прописано растојање.
Деца то већ знају, навикла
су се, то је већ дуг период
одполагодинеионисувећ
прихватили тај нови стил
живота–кажеБиљанаГудо
вићВидаковић. С. Џ.

Према Гаковим речима,
за ове намене из буџета је
издвојенопрекочетиримили
онадинара.
– Без обзира на финан

сијске тешкоће нашли смо
начин да спроведемо ову
мерусакојомћемонаставити
инареднихгодина.Надамсе
даћетапомоћбитијошзна
чајнија–рекаојепредседник
Општине Инђија истичући
да је током летњег распуста
и паузе због коронавируса
многорадоваспроведенона
уређењушколскихобјеката.
– Озбиљна средства су

уложена у реконструкцију и
опремање учионица, каби
нетаитоалета.Надамседа
ћемопоизласкуизфинансиј
ске кризе моћи још више да
опремамо наше образовне
установе јер морају да буду
најбоље– рекао је председ
ник Општине Инђија и иста
као на крају да је локална
самоуправа помогла обра
зовним установама да испо
штујусвепрепорукересорног
министарствакадасуупита
њумерепревенцијеодкоро
навируса.

М. Ђ.
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Покра јин ска дона ци ја
у меха ни за ци ји

Пољопривредна школа „Стеван
ПетровићБриле“уРумидобила
јевреднудонацијуодПокрајин

ског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство. Реч је о
механизацијикоја јеовојшколинеоп
ходнакакозапраксуученика,такоиза
одржавањепреко100хектара земље
коју обрађују. Добијена су два плуга,
сејалица, трактор, а нешто раније и
приколицазарастурањестајњака,као
и „рука“ за истоварање џамбо врећа.
–Намасватамеханизацијатреба,јер
јепостојећавећстара,аутичедирект
нонапроизводњу.Например,оддруге
године, ученицисмерапољопривред
ни техничари имају ратарство, а кроз
свегодинеимајупољопривреднутех
нику.Конкретно,ученицидругегодине
ће имати прилику да виде, на прак
тичној настави, нове плугове и како
серадиосновнаобрадасатимновим
оруђем–кажеАлександарМишковић,
професорстручнихпредметауПољо
привреднојшколи.
Саученицимарадепрофесорикроз

праксу,ониморајуда знају сведело
вемашине, а затим и да раде на тој
механизацији.Првосерадиоосновној
обради–орању,акаснијећеученици
иматиприликудапробајуисејалицуи
тоуоктобру,кадаидесетвапшенице.
– У другој години имамо и обуку у

вожњи трактора тако да ће ученици
имати прилику да раде и на новом
тракторукојисмодобили,поредоста
лих које имамо од раније за обуку.

Добили смо „Беларус 72“, то је дру
ги произвођач, па ће имати прилике
да виде предности и мане и једних
и других трактора. У трећој години је
углавномвоћарствоивиноградарство.
Добили смо и растурач минералног
ђубривакоји,поредуратарству,кори
стимо и у воћарству да развлачимо
минерално ђубриво – истиче профе
сорМишковић.
У четвртој години ученици имају и

сточарство, за шта им је потребна
механизација за изношење стајња
ка,алиидобијена„рука“којасеможе

користитинасвимелементима.
– Пуно нам значе те донације, јер

тако обнављамо механизацију коју
имамо и која је добра, али је ипак
нешто старија.Школа има105 хекта
ра земље и морам да кажем да нам
је потребан још један, јачи трактор,
преко 100 КС.Надамо се да ћемо га
и добити наредних година. Потребан
нам јеикомбајн,алито јебашвелик
залогај. Када бисмо још и то успели
да набавимо, имали бисмо сасвим
довољномеханизациједадоброради
монанаших105хектара–истичепро
фесорстручнихпредметаАлександар
Мишковић.
Слободан Вајагић, координатор

практичне наставе у Пољопривред
нојшколи,истичедадобијањемнове
механизацијеучениципрактичномогу
давидеразликукакосерадисазаста
релом,акакосановоммеханизацијом.
– На пример, приликом сетве са

новом механизацијом се утроши бар
20одстосеменскогматеријаламање.
Значи, сетва је ефикаснија, а уштеда
већа–кажеСлободанВајагић.
Ондодаједајешколаподнелазах

тевизапресузабалирање,штосла
ме,штодетелине,итоимјепотребно
јеримајуговедарскуисвињскуфарму.
–Мипресуимамо,алигодинечине

своје и механизацију треба занавља
ти–истичеСлободанВајагић,аион
каже да би школи био потребан још
једантракторвећеснаге.

С. Џаку ла

Пољо при вред на шко ла – доби је на опре ма

Алек сан дар Мишко вић
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Ко не иде на море, купује огрев

Собзиромнатодасупојединегранице отворене и многи грађани
су се упутили на летовање, не

треба заборавити да је потребно при
премити огрев за грејну сезону. Они
који не живе у зградама и становима,
мораће да издвоје довољну количину
новцаизкућногбуџетакакобисеугре
јали.
Метар неисечених дрва кошта око

5.500динара.Можесенаћиипојефти
нијој цени, како кажу купци, на црно.
Ипаксвевећибројграђанасеодлучује
да купује на легалним стовариштима
јер су имали до сада негативна иску
ства, а поузданост такве куповине је
све више упитна. Зато је савет да се
купујенапроверенимместима.Насто
вариштусудрваисцепана,спремназа
употребу.
–Досадасамкуповаокодпрепрода

вацаиувекјемалофалило.Решиосам

да купујем на стоваришту, овде сам
задовољан и квалитетом и услугом.
Донесу ми исечено, исцепано и само
сложим. Ми грејемо целу кућу, имамо
каљевупећимогувамрећи,овадрва
су лепа и сува, имају добру топлотну
моћ,кажекупацБудимирЈасиковациз
СремскеМитровице.
Оникојисуидосадакуповалиусто

вариштима, враћају се углавном по
исту врсту, најквалитетнију, а то је
углавном граб, због његове топлотне
моћи,тврдјеидугогори.МилеМајкић
изМитровицеједанјеодкорисникатог
дрвета.Купиоједвепалетеисеченог.
–Ово овдешто видите, управо сам

купио. Ми се комбиновано грејемо,
малонадрва,малонагас.Мајциобез
беђујем дрва на време. Одлична су,
потврђујеМилеМајкић.
Међу најтраженијим дрветом и ове

годинејебуква,пацер,грабихраст.

– Цене кажу да нису мењали, без
обзиранаосцилације, јерсутопојаве
које су карактеристичне за продају на
црно. Килограм пелета овде кошта 26
динара,абрикетаод22до25динара,
зависноодквалитета.Пиланскиотпад
варира од 3.600 па до 10.000 динара,
такође је у питању однос квалитета и
цене.Ово је доба године кад највише
пазаре пензионери. Кажу да од дрва
имају све што се може тражити на
тржишту. Они који сада купују, углав
номплатеодједном,анајредовнијису
пензионери,рекаојеЗоранКричковић.
Претпрошла сезона опоменула је

многе када је завладала несташица
дрва у појединим крајевима, те су се,
прошлеиовегодине,многипотрошачи
понашалимудријеикренулиунабавку
навреме,иакосупрвепрогноземетео
рологаданеочекујуекстремнохладну
зиму. Алек сан дра Плав шић

Буди мир Јаси ко вац Миле Мај кић Зоран Крич ко вић
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ДВО РИ ШТЕ КАО ОАЗА ЗА ОДМОР

Љубав пре ма цве ћу и ста ри на ма

Како пристигну летњи дани, мно
ги људи сањају о неким егзотичним
дестинацијамагдебиволелидапро

ведуодмор.Постојеионидругикојимаје
одмор и уживање на дохват руке, у соп
ственомдворишту.БрачнипарБиљанаи
Владимир–БатаПрегунсууправоовакву
идејуспровелиудело.Ијошувекнатоме
раде. Бата Прегун је овдашњи таксиста,
којизахваљујућипослукојиобављадола
зиу контакт савеликимбројемљудииу
разговорусањимадолазидобројнихекс
понатакојекаснијеискористизаидејекако
дауредидвориште.
–Увексамволеотестарествари,посеб

но са неким детаљима. Размишљао сам
да тошто је старо има неку своју причу,
имадушу.Реткоштасамкупио,људими
углавномпоклањају.Имаммногопријате
ља,аипосаокојимсебавиммиомогућава
датестариненабављам.Удвориштусуи

колица које ми је поклонила једна госпо
ђаизПривинеГлаве,атетзв.трагачесам
тражиоједнопетгодина.Онесустареоко
стогодина,малодотеранеиизгледајукао
нове.И онда, идеје о аранжирањуцвећа
мисејављајусвакидан–причаБатаПре
гун.
Цвећесеналазииустаројнаћвиукојој

сенекадамесиохлеб.Све је кренулоод
цвећа,какогасместитиупосудекојенису
класичнесаксије.Незнасебројврстацве
ћа које су посађене. Према речима Бате
Прегуна,уселилисусеустарукућукојусу
годинамасређивали,паиовајразговорје
обављенуизузетномпростору који кори
стелетикаотерасу.Прегуновисуискори
стилиистарусингерицукаоосновузасто.
Кажудаволетајстаринскистилитакоје
већ двадесет година.Пошто је двориште
пространо,Прегун кажедауплануимају
данаправеидвебрвнарезапреноћиште
и да почну да се баве туризмом, нарав
но,уколикобиуспелидадобијуодређене
кредите.Плановаима,спремнисузанове
изазове. Д. Попов

Биља на и Вла ди мир Пре гун Ста ра син ге ри ца као сто

Терa са
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ДЕЧ ЈИ ФЕСТИ ВАЛ СЛО ВАЧ КЕ НАРОД НЕ ПЕСМЕ

Ватро мет песме и див них ношњи

Већ традиционални Дечји фести
вал словачке народне песме,
одржанјеусуботу,29.августана

позорници летње владичанске рези
денцијеГркокатоличкецрквеуШиду.У
претходномпериодуфестивалсеодр
жаваотокоммаја,алијезбогепидеми
олошкеситуацијеовегодинепомерен
затерминкадајетомогућеорганизо
вати.Напетомпоредуфестивалууче
ствовало је петнаест младих певача
одкојихјебиосамоједандечак.Пред
ставилисусемладиизСтареПазове,
Ердевика,Љубе,ЛугаиШида.Фести
валјеимаоревијалникарактерипред
ставља припрему за наредне фести
валекојисеодржавајууВојводини,а
који су такмичарског карактера.Међу
посетиоцима били су и председник
Општине Шид Зоран Семеновић,
његов заменик Ђорђе Томић и пред
седник Скупштине Тихомир Стамен
ковић. Пред почетак манифестације
ЗоранСеменовић сеобратиоприсут
нима.
– Пресрећан сам што је фестивал

одржаниовегодине,иакојеситуација
таквада се постављало питање како
ћесеодржати.Драгомијештоћумој
први мандат председника Општине
започети уз весеље и дружење свих
културноуметничких друштава из
целогСрема.Желимпуноуспехасвим
учесницима–истакаојеСеменовић.
Фестивал је званично отворила

председницаНационалногсаветасло
вачке националне мањине Либуша
Лакатош.
– Уважени гости, уважени председ

ничесасарадницима,мени јеизузет

на част што сам данас присутна на
овомфестивалу,иакојебилодилеме
далићемогауопштеиодржати,али
захваљујући организаторима и вама,
овај се фестивал одржава. Наравно,
захваљујући и младим музичарима и
певачима без којих овајфестивал не
би имао значаја. Господине председ
ниче, у имеНационалног савета сло
вачке националне мањине и у своје
лично име, желим да вам захвалим
штоподржаватеприпадникесловачке
националнемањинекојиживеускла
ду,овдеуШиду,заједносавећинским
народом,заједносаРусинимаиХрва
тима. Сви поштујемо туђе, али своје
не дамо. Вама хвалашто нам дајете
подршку, што намфинансијски пома

жете.Знамидаћемоиубудућедобро
сарађивати–реклајеЛакатош.
ВладимирЧањијепредседникСло

вачког културноуметничког друштва
„Једнота“, које је свеовоорганизова
ло, али уз свесрдну помоћ и других
организација.
–ДобилисмопомоћодОпштине,од

КанцеларијезаСловакеудијаспори,а
нештосунашасредства.Трудилисмо
седаовајфестивалуовимусловима
будедобаркаоипретходни–рекаоје
ВладимирЧањи.
Фестивал је и овај пут показао да

припадници словачке националне
мањинечувајуинегују својенародне
песме,ношњеинедајуихзабораву.

Д. Попов

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид

Уче сни ца фести ва ла

Либу ша Лака тош, Зоран Семе но вић, Ђор ђе Томић и Тихо мир Ста мен ко вић
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Оштро перо
румског сатиричара

АцаПоповић,званиЗуб,рођенје
13. марта 1829. у Руми. Гимна
зијујепохађаоуСремскимКар

ловцима, а правне науке у Пешти,
Бечу и Прагу. Његова надареност за
стране језике, привлачила је посебну
пажњу. Осим латинског, немачког и
мађарског, који су били саставни део
његовогшколовања, знао је енглески
и француски, као и многе словенске
језике.Биојепознатикаожовијална,
оригинална и помало театрална осо
ба, склона каткад заједљивости и
цинизму – управо због ових послед
њих особина стекао је надимак Зуб.
Уређивао је хумористичкосатиричне
листовеичасописе,апресвега,треба
издвојити часопис Комарац, који је
шездесетих година 19. века у српској
културипредстављаооноштоћесто
тинак година касније представљати
Јеж. Ако бисмо, на пример, узели у
обзирсамотекстовеовогкњижевника
објављене у Комарцу, Аца Поповић
Зуб би се с правом нашао у самом
врху наше сатиричнохумористичке
продукције XIX века, при чему, у том
контексту,његоврадулазииуподруч
јемодернихвизуелновербалних ком
бинација, јер је често своје текстове
обогаћивао духовитим илустрацијама
и неговао је карикатуру. Посебно су
значајни његови преводи Бајрона и
Шекспира. Учествовао је у Српском

покрету 1848–1849. Потом је, како и
самкаже,принуднослужиовојскукао
поданикаустријскогцарства,тејезбог
недисциплиневишепутадеградиран,
паједоспеочакидоГалиције.Шезде
сетихгодинаXIXвекауНовомСадусе
посвећује новинарству, а доцније
постаје преводилац са словенских
језикауПресбироумађарскевладеу
Будимпешти, где је и преминуо 1894.
године(Дамјанов).
МиланШевић језабележиоинтере

сантнуанегдотукојасведочиоживоту
Аце Зуба. Наиме, почеткомшездесе
тихгодинапрошлогавека,препирали
сусеАцаПоповићЗубиЈашаИгњато
вићополитици.Друштвојебиловеће,
амеђуњимајебиоиПераПолит(нај
старији братМихаила Полита Десан
чића), који је умеодаразвеселидру
штвозгоднимупадицама,већиномна
црквенословенском језику. Како каже
Шевић:„АцаЗуббиојевеликизанесе
њакизањегасеговорилоданисам
незнауправоштахоће(каснијејебио
Мађарон, али је и тада говорио да у
ЕвропинећебитимирадокКозацине
напојесвојекоњеуПешти,наДунаву),
Јаша је био увек за пријатељство с
Мађаримаизауставнеслободе.“Када
је ЈашарекаоАцида својимидејама
ништанеможепостићи,Ацаузвикну:
„Дајте ви мени само револуцију, па
ћетевидетико јеАца!“А,Јашаћена

то: „Дајте вимени само конституцију,
па ћете видети ко је Јаша!“ Пера
Полит,којиједотлесвемирнослушао,
одједном упаде: „А, дајте ви мени
само хауптрефер (главни добитак на
лутрији),паћетевидетикојеПера!“
Гостовања позоришне дружине

Јована Кнежевића 1860. године под
стакласуЈованаЂорђевићадаобјави
неколикочланакаонужностиоснива
ња Српског народног позоришта.
Низом чланака објављиваних у Срп
ском дневнику, залагао се Ђорђевић
заоснивањепозоришта,теје,између
осталог,писао:„Јесмоликадгодзапи
тали сами себе, шта значи то имати
народнопозориште.Богменисмо, јер
бисмогаиначедавностворилибили!
(...)Ми смо народ! То носи код нас у
устима и велико и мало. А, шта је
народбезнародногживота,безнарод
ногпоноса,безправенароднесвести.
Можелисеипомислитинанародност
безнародногјезика,мишљењаиосе
ћања,безнародногношиваиобичаја.
Свеовоштонамтреба,аштонемамо,
без чега нисмо народ, нисмо Срби,
нитићемотоикадбитиипостати, то
што ће нас на достојанство самосве
сти узвисити, сапрошлошћуибудућ
ношћуизмирити,једномречи,штонас
одморалнесмртисачуватиможе,тоје
народнопозориште(...)Опрекојнужди
уверен је сваки родољубац, који зна

ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (33)
АЦА ПОПОВИЋ ЗУБ

Пише: Др Сне жа на Булат

Илу стра ци ја са наслов не стра не часо пи са Комарац
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штајепросветазанародиштајепозо
риште за просвету.“ Припреме око
оснивања Српског народног позори
шта обављали су СветозарМилетић,
СтефанБрановачки, ЈованЂорђевић
иЈованЈовановићЗмај.

Поредосталихзначајнихдогађаја
и личности, о којима на веома
занимљив казује у својимУспо

менама, Аца Поповић Зуб оставља
податкеиопојавипозоришнедружи
не, под управом поменутог Јована
Кнежевића, 1860. у Новом Саду, из
које је насталоСрпсконародно позо
риштеинеправди која јенанетанеу
морном Кнежевићу. Како вели Аца
Зуб, први чланови тог позоришта,
били су сви из Баната. Директор и
његова жена, Зорић, Ружић, Марко
вић,Степић,„Чика“Крстић,Вршчанин,
доцнији позоришни калауз, Драга
Поповић,Степићка итд.Овадружина
јеигралапредставеуНовомСаду.Но,
што због репертоара, који није био
велики, што због чињенице да без
велике припомоћи, стално позориште
није било могуће издржавати, крајем
поменутегодине,Кнежевићкаоидру
ги,којимајебиловеомаважнодадру
жина због слабог одзива у клици не
угине,обраћалисусенасвестране,у
потрази за местима, која би српску
позоришну дружину на неко време
могладаприхвате.
Срем је био спас. Наиме, писао је

ЗубуУспоменама: „Г.ЂокаПоповић,
ондауредникДаницеидушаСрбскога
Дневника, знајући, да се ја у Руми
бавим, пише ми о више изложеноме
предмету,ииштештоскоријиодговор
напитање,билиРумавољнаиподоб
на била, позоришну дружину на неко
време прихватити, те ако је, да му
јавим;ауједнодасепостарамосред
ствима,дабидружинаунезгоднозим
њедоба,доРумеприспетимогла.Ја
овописмоприопштимг.ЈоциБогдано
вићу, младом и интелигентном, а и
материјалнодоброситуираномтргов
цу,ипосаветујемосеоплану–какода
сепозоришнадружинауРумудоведе.
Планјебиомеђунамабрзоготов,што
и осталимпознаницима и пријатељи
масвојимасаопштимо,којисесвина
тосагласе.Нодабисенамерасигур
нијеуделопривела,идабисмодру
жини,кадвећједномуРумибуде,што
већи приход осигурали, позовемо не
само иноверце, него и неколицину
млађихЈеврејанапретходнисастанак
у ’Бемову’ кафану, и ту ја – према
тадашњим околностима – разложим
српским и немачким језиком: шта је
цељтомесастанку.Свиприсутниодо
бреиусвојепредлогисвакипомогућ
ствудопринесеподарак,дасенамера
штопреуделотвори.Морампризнати,
дасусеЈеврејитомприликомнајда
режљивији показали. Поменути г. Ј.
Богдановић, већ као благајник прими
сакупљене новце; постара се за
потребни број кола, и пошље уз про
пратњу мога писмашто се лицем на
Нову годину 1861. догодило – Ђоки

Поповићутраженусвотуноваца,стом
примедбомдадружинаодма’дође(...)
Позоришна је дружина у Руми врло
симпатичнопримљенабила,причему
сепородицапоменутогаЈ.Богданови
ћа својим гостољубљем одликовала.
После дветри позоришне представе,
којесубезразликенародностиивере,
Румљанипосећавали,прохтесемно
гопомињаномА.Поповићу,дасеион
на позорници покаже. Но да не буде
сам,наговориимене,дасеи јапри
мимулоге,којувећонизабраобудеза

мене.Немогавмужељуодбити,при
мимсеулоге (мислимуВладимируи
Косари) и одиграмо их: ја, као диле
тант;он,каовештак,тако,дајехвалу,
и признањеи код самихНемаца сте
као.Позоришнаседружинабавилау
Руми шест недеља дана, и заслугом
својом подмиривала је издатке. Из
Руме се крене у Митровицу, где је
отприликеистотоликовременапрове
ла,аодатлеодеуЗемун.“
НаконцусвојихУспомена,АцаЗуб

сејошједномвраћанаСрпсконарод
но позориште и наглашава: „...да
кажем и докажем, да је погрешно и
неистинито оно мњење и тврђење,
које се о постанкуњеговом укорења
вати почело. Млађима није познато,
какојепостало,паксуусвојилитврђе
њеоних,који,незнамизкојепобуде,
почеше распростирати, да је Јован
Ђорђевић ’отац српске Талије’. Та је
тврдња тако једностранаинеправед
на, каогод и удварајуће се ласкање
оних,којимногопутазаљубаввлада
јуће династије Обреновића, великога
Карађорђапревиђају,паилигасасвим
из српске историје бришу, или тек
овлаш о њему говоре. Позоришну је
дружину Јована КнежевићВрањевча
нин скупио, и колико се за почетнике
желитиможе,обучиоисњомпредста
ве по Банату, Бачкој и Срему давати
почео.Кадјепоменутадружина1860.
и1861.уНовомСаду,Руми,Митрови
ци,Земунуитд.својепредставедава
ла, и чланови јој се показали, да су
достојнинародногасаучешћаипотпо
ре,паксасвогапрвогапутовањаопет
сеуНовиСаднатрагвратила:ондасе
текуНовомСадумисаопородила,да
би добро било тадашњега директора
дружинеобразованијимчовекомзаме
нити.ЈованЂорђевићбиојеутовре
ме уредником Србскога Дневника,
који је лист у врло малом формату
излазио,којијепретогапрофесорому
Новосадскојгимназијибио(...)Повра
такдаклепозоришнедружинебиојеи
њему и сарадницима и Милетићу
добродошао. Ј. Кнежевић буде по
краткимпреговоримаприсиљен,даод
управитељства одступи, а Ј. Ђорђе
вићпостанеуправитељемпозоришне
дружине,којајевећдотлесвојеулоге
спохваломпредстављатизнала.Тако
јеЈованЂорђевићдасесрпскиизра
зим – постао ’готовом детету отац’ и
’отацсрпскеТалије’.Даједоњегаста
јало, да позоришну дружину скупи,
никадајебилонеби;јерјеонпосеби,
човекдрвен, и привлачне снаге нема
ни у обичном друштвеном кругу, а
камолиупозоришном,гдесесвеврли
неиманеупотенциранојвисинизах
тевају.Ј.Кнежевићсејакотужионатај
неправедни поступак; а пре неколико
година и његов син је по новинама
износиотопредчитајућупублику.“

Било како било, чија год да је
заслуга,Српсконароднопозори
ште,наконмногихнегодовањаи

препрека,основанојенаседнициСрп
ске читаонице 28. јула 1861. године.
Треба подсетити да је побуна против
позоришнихдружина,упрвимах,било
у читавој Европи. У Енглеској, 1642.
године,парламентјеукинуосвапозо
ришта,апослешестгодина,пооштрио
је забрану тако, да је сваки глумац,
који би преступио такву забрану, био
кажњеншибом, а сваки гледалац, са
пет шилинга глобе (Малетић). Шта
бисмобезглумаца?Самонекаиграју,
јеркаоштојеШекспиррекао:„Глумци
суогледалоискраћенахроникавека.“

Срем је био спас. Наи
ме, писао је Зуб у Успо
менама: „Г. Ђока Попо

вић, онда уред ник Дани
це и душа Србскога

Дневника, зна ју ћи, да се 
ја у Руми бавим, пише 
ми о више изло же но ме 
пред ме ту, и иште што 

ско ри ји одго вор на 
пита ње, би ли Рума 

вољ на и подоб на била, 
позо ри шну дру жи ну на 
неко вре ме при хва ти ти, 
те ако је, да му јавим; а 
ујед но да се поста рам о 
сред стви ма, да би дру
жи на у незгод но зим ње 
доба, до Руме при спе ти 

могла. Ја ово писмо 
при оп штим г. Јоци Бог

да но ви ћу, мла дом и 
инте ли гент ном, а и 
мате ри јал но добро 

ситу и ра ном тргов цу, и 
поса ве ту је мо се о пла ну 
– како да се позо ри шна 
дру жи на у Руму дове де
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НАРОД НЕ ПЕСМЕ ЖЕНА ИЗ СРЕ МА

Дра гу љи народ ног ства ра ла штва
Као свог најбољег певача/казивача

народнихпесама,ВукСтефановић
КараџићјеиздвајаоТешанаПодру

говића, за кога је рекао: „Никога ја до
данас нијесам нашао, да онако пјесме
зна,каоонштојезнао.Његовајесвака
пјесма била добра, јер је он пјесме
разумијеваоиосјећао,имислиојешта
говори.“ Поред Подруговића, најпозна
тијиВуковипевачииказивачинародних
песама јесу Старац Милија, Старац
РашкоиФилипВишњић,којијеодређен
периодживотапровео уСрему, у селу
Грк (Вишњићево). Наиме, Вишњић је
рођен 1767. године у селу Трнави, у
БосанскомПодрињу,упородициВили
ћа.Презиме једобиозахваљујућимај
чиномнадимку–Вишња.Великебоги
њесубилеузрокњеговоггубиткавида,
аослепеојеуосмојгодини.Каопевач,
прочуосејошуБосни.Многојепутовао
са гуслама и не постоји место у коме
нијебиолепоприхваћен.Саустаници
ма,којимајепевао,прешаојеуСрбију
1807. За песмуБој наСалашу, Стојан
Чупићмупоклањакоња.Наконпораза
наРавњу 1813. године бежи уСрем и
више се не враћа у Србију. Умро је у
селуГрк1834.године.ВукјеодФилипа
Вишњића највише песама забележио
1815.године(Матицки).
Неоспорна је чињеница је учешће

жена у стварању и очувању наших
народних песама веома изражено.Вук
јеусвојојпрвојПесмарицизабележио:
„Јапремданијесампјевач;алисамове
пјесмезапамтио,кадсамјоштприје12
година у најсрећнијему состојанију
смертни, овце и козе чувајући живио.“
Међутим,каоштокажеМићовић,прем
дасеВукуможеиморавероватидаје
столирскихиосамепскихпесамапонео
из детињства, доцнија научноистражи
вачка испитивања показују да је и за
прву збирку песама из 1814. године
потражио сараднике и помагаче. Копи
тар му је био морални заштитник, а и
материјална помоћ није занемарљива.
СавкаЖивковић,женањеговогрођака
СтефанаЖивковића Телемака, такође
му је саопштила знатан број лирских
песама. У другојПесмарици Вук јасно
наглашава:„Пјесмесуоветаконапеча
тане, као што сам их из уста Срба и
Српкињачуо,изатосуправилнијесмо
тренијународногговора,негоонепрве
које сам у детињству слушао и лани
овдје писао.“ И Вук Врчевић је песме
„почеокупитиукомшилукуодсрпскијех
женаиђевојака“,акакокаже,највише
мујеказивала„добрастарицаСимона,
удовица Филипа Пиштеље, и њезине
двије ђеверичне обје Маре“. Чувену
Хасанагиницузаписаојеодсвојебабе,
по сећању, Иван Мештровић, вајар, у
којојсевидидајепесмаународуоста
ланепромењенапослеФортисовеобја
ве.Хасанагиницујеслушаопроф.Мур
ко у Далмацији од певачице Павле
Кувелићеве,апесмајепренетаодхри
шћанскихслушкињапотурскимкућама,

гдесепевала(Марковић).
КадајеуСрему,одпочеткадецембра

1814. до краја јуна 1815. године, запи
сао преко двеста лирских и преко
шездесетепскихпесама,изустадаро
витих певача (Недић), Караџић се
сусреоисаталентованим,изванредним
женама, а о некима одњих, на срећу,

знамопонешто.ОЖиваниАнтонијевић,
Вукудванавратакажедаје„седелау
Земуну, а родом је била однекуд из
Србије,икаослепицаишлајечакипо
Бугарској“. Уз песму Љуба богатога
Гавана, Вук је записао: „Ову је пјесму
пјевала уз гусле нека Јеца сљепица у
Земунупросећиодкућедокуће,тј.кад

Наслов на стра на Малепростонароднеславеносербскепеснарице
Вука Сте фа но ви ћа Кара џи ћа, 1814.
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дођепредчијукућу,онапочнеузгусле
пјевати(дајечујудајепредкућом),па
кадјојсештоудијели,илиодговорида
сененаданичему,онапрестанеондје
доклејеиспјевала,паидедаље,акоје
замоли,онамупјевацијелупјесму,као
штојеменипјеваланеколикопута...“У
писму из 1828. знаменитог земунског
трговцаиродољубаВасилијаВасилије
вићакојејеупутиоВукуКараџићуоткри
васедајеЖиванаималаученицу,ато
је била управо Јелисавета Јовановић
Јеца.Обесупреминулеистегодине:„А
и Јеца Слепица умрла је пре четири
дана у порођају, а њена мајсторица
бабаЖиванаотишлајепредњомчетр
наестдана,саданамвећнемакопева
ти овде у Земуну, већ ако би откуд са
стране дошао.“ Из ове вести се јасно
видидасуобеженебилејединиВукови
певачи у Земуну. Протокол умрлих
Николајевске цркве у Земуну, као и
документиЗемунскогмагистратаИсто
ријскогархиваградаБеоградасведоче
да је Живана Антонијевић, удовица
земунског контрибуентаПавлаАнтони
јевића, која је живела од просјачења,
умрла20.исахрањенаназаједничком
гробљу 22. децембра 1827. године по
старомкалендару.Засобомјеоставила
пунолетнуунукуЈулијануудатузаПетра
Рибарића. Јелисавета (Јеца), супруга
земунског слуге Павла Јовановића,
умрлаје12.јануара1828.године,оста
вивши супруга Павла и трогодишњег
синаКосту.УмрлајеукућиЈованаСтој
ковића,бр.741,деветогданапопоро
ђају,оплакујућисмртноворођеногсина
Саве.Дваданадоцнијесахрањенајена
заједничком гробљу. Опело надњоме,
као и над слепомЖиваном, обавио је
земунски парох Лазар Андрејевић. Од
имовинесиротепросјакињенисуимале
ништа (Николић). Живана је најчешће
певалаопородичнојљубави,итисти
хови je стављају, без поговора, у ред
највећихВуковихпевача.ПесмеНаход
Момир,СмртвојводеКајице,ИвоСен
ковићиагаодРибникаиНевјераљубе
Грујичине припадају врховима наше
народне епике (Недић).Живана је иза
себеоставилаиследећечувенепесме:
Зидање Манасије, Како се крсно име
служи,ТурциуМарканаслави,Марко
Краљевић и дванаест Арапа, Марко
Краљевић и вила,Женидба Тодора од
Сталаћа.ЊенаученицаЈеца,задужи
лајесрпскукњижевностпесмамаСмрт
војводе Пријезде, Љуба богатога
Гаврана, Јерко Латинин и Галовран
ЛукоиОпетсмртАрсенапатријарха.

ПисмокојејесвештеникизЗемуна
послао Вуку, дарује податак о
песмама слепе жене из Јарка:

„Послаћу вам пјесме што је Романчић
одшљепице у Јарку преписао. Заиста
суврлолепе.Знамбашдаонакинећете
иматиуПесмарици.Радсамдајиначи
сто препишем, па онда да вам ји
пошљем.“СветозарМатићје1934.увр
стио Обретеније главе кнеза Лазара
међусремскепесме,потомештосеу
песми спомиње осам фрушкогорских
манастира,штојесасвимприродно,јер
је кнезЛазар донекле сремски светац.
Ову чувену песму је испевала слепа
женаизГргуреваца.Када јеречонеи

менованојжениизГргуреваца,позната
јечињеницадајеВуктражиоодЛукија
на Мушицког да организује бележење
њених песама, те да их је Мушицки у
Беч 27. децембра 1816. послао из
Шишатовца.НијепознатодалијеВуки
личноупознаослепуженуизГргурева
ца.ИзвесноједајеВукдржаодоњених
песама када их је упознао. Уосталом,
какоинеби,кадајеодњедобиопесме
Пропаст царства српског, Косовску
девојку, поменуто Обретеније главе
кнезаЛазара,каоипесмеДевојканад
мудрилаМарка,Маркоукидасвадбари
ну,КраљевићМаркоисокоидр.(Чур
чић).Безименаженајесвојепесменај
чешће изводила у близини манастира
Шишатовац (Половина). Чини се да је
веће заслуге добио Мушицки, но она.
Вук се није распитивао о биографији
овеженекоја језналапесмеоКосову,
докојихму јебиловеомастало, јер је
настојао да прикупи песме о старијим
догађајима и јунацима. У свомРачуну
од пјесама 1833. године похвалио је
доприносвладикеЛукијана,којије„пре
ко некога од своји млађи’ преписао од
неке слепице која је у Гргуревцима
седила“.НиђаконСтефанкојијезапи
сиваоњенепесме,ниЛукијанМушицки
којијеуприличиоовајпосаоуШишатов
цу, ни сам Вук Караџић, који је чак у
писмима пожуривао да се песме запи
шу, нико од њих ову жену није питао
како се зове, а камоли какоживи, или
нијеузеозасходнодаовеподаткезабе
лежи(Клеут).СлепуженуизГргуреваца
иЖивану,Деретићсразлогомсврстава
укруг„великихВуковихпевача“.

На наговор Вука Стефановића
Караџића,народноблаго јесаку
пљала и Милица Стојадиновић

Српкиња. Милица је, између осталог,
бележилаодслепихпевачицаепске,а
оддевојаканапрелуирадуувинограду
ивоћњакулирскенароднепесме,докје
од старијих жена записивала приче и
веровања.Годинамаихјемарљивоску
пљала и слала Вуку (Радовановић). У
жељи да отргне од заборава песме
младих,веселихСремица,усвомделу
подназивомУФрушкојгори1854.писа
лаје:„Мојепосленице,КатаиРужа,две
лепесеоскедевојкенаше,певалесуми
каославујиугају(...)Доксумојепосле
нице лук, и першун и остало плевиле,
нисамимседалаодпевањаодморити,
јермијезатимсталодаштовишекако
басанаидругихчарања,такоинарод
них песама скупим; знам зацело да у
онетризбиркекојејеврсниВукиздао,
све народне песме нису, и да би још
онаке три књиге биле, само кад би се
јошједанВукнашао,илиовајзаслужни
старац још толико поживео.“ Даље
Милица наставља: „Вишње и трешње
имајусебрати,амојејекодпосленица
стајати,–такоћугауприродипровести.
Истина,садсунасталеврућине,штоје
ненавикнутоме мало потешко; али мој
пастирски шешир, и трешњеве гране,
даћемизаклонодсунчеви’зрака,моја
пакРужаиКата,певаћемиодјутрадо
мрака, неће л’ то бити царски дан (...)
Све су ово мобарске песме, које су
данасмоје раднице Ката, Ружа, Ана и

Нео спор на је чиње ни
ца је уче шће жена у 
ства ра њу и очу ва њу 

наших народ них песа
ма вео ма изра же но. 
Вук је у сво јој првој 

Песмарици забе ле жио: 
„Ја прем да није сам 
пје вач; али сам ове 

пје сме запам тио, кад 
сам јошт при је 12 

годи на у нај срећ ни је
му состо ја ни ју смерт
ни, овце и козе чува ју
ћи живио.“ Међу тим, 

као што каже Мићо вић, 
прем да се Вуку може и 

мора веро ва ти да је 
сто лир ских и осам 

епских песа ма понео 
из детињ ства, доц ни ја 
науч но и стра жи вач ка 
испи ти ва ња пока зу ју 
да је и за прву збир ку 
песа ма из 1814. годи не 
потра жио сарад ни ке и 
пома га че. Копи тар му 

је био морал ни 
заштит ник, а и мате ри
јал на помоћ није зане
мар љи ва. Сав ка Жив
ко вић, жена њего вог 
рођа ка Сте фа на Жив

ко ви ћа Теле ма ка, тако
ђе му је саоп шти ла 
зна тан број лир ских 

песа ма
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Анђелија на вишњама и трешњама
певале,а јауладкуседећи,плајвазом
биљежила. Од таквих се гласова, сва
околинаразлегала;јергдегодсевишња
итрешњаруменила,тусупоједна,ил’
подвежене,ил’девојкегранесавијале
имобарски певале.С тим се песмама
овежувиногради,вишњеитрешњеобе
ру, јечам и жито пожњу.“ Певале су
Кулинову каду и два гаврана, Сунце
зађезаневензагору,Ој,Богати,Воји
новасејо,Јечамжеле,сремачкедевој
ке,Наджњевосемомакидевојкаидр.
Ката, лепа, веселе нарави девојка,
Милици је говорила: „Акожелите чути,
можемомивамаисадједноколопове
сти, па и попевати; вала Богу! Нисмо
данаскопалекукурузе,дасмоуморне,
већ с гранчице на гранчицу скакутале,
каоонотицеластавице.“

Познатајечињеницадасусесле
пи певачи често окупљали око
манастира, поготово у време

великихпразникаипевалиепскеилир
скенароднепесме.Врдничкавиладаје
посебнолепописВидовдана,теистиче
да се слепи народни певачи окупљају
испред манастира, те уз гусле певају
народнепесме,агомиласлушалацаих
пажљиво слуша, са „израженим поно
сомналицу“.Удневникујезабележен
важан детаљиз писма које јеМилица
слалаВуку.Наиме,уњемунаглашава
дасувластизабранилепевањенарод
нихпесамаизсрпскомађарскихборби
завремебуне,теистичеда јеслепим
људима „јединим сачуварима наши’
нар. песама, забрањено одвласти те
песмепоманастирскимславаманаро
дупевати,ау самомнародуслабосе
чују“ и додаје да ће сваког ко јој дође
предкућу,замолитидајојихпева.
УделуУФрушкојгори,Милицаскре

ћепажњуинаслепуЈелуидајепажљив
опис њеног живота: „Испред дветри
куће уједанпут долазе звуци гусала
слепачки’ песама; само треба имати
милосрдно чувство и – подашну руку.
Наравно да се и наша врата од таких
полаженикасвакичасотварају.За јед
нимтаквимизађемдазатворимврагаи
чујемгденетконасокакуовепита:’Тко
вам јеуделио?Јестел’њувидили?’А
вођа изашавшег слепца одговори:
’Видили смо једну девојку (а он ме је
сам видео), она нам је и уделила, а
како ти кажеш, то ће баш твоја кума
бити’.Јасампозналаткопита,изакога
пита, па изађем на сокак и питајућој
одговорим: ’КумаЈело!Зартакотреба
своју кумуданепосетиш?’Онаобори
трепавице над очима вечитом ноћју
покривеним и стидно одговори: ’Кумо
слатка, стид ме је од старог кума и
куме, а ја све за вас разбирам и увек
кажем нека вам Бог да и овог и оног
света.’Натојепозовем:’Ходити,кума
Јело,немањи’кодкуће’.Упита: ’А,ди
су,слаткакумо?’Кажемјој:’Отацјеоти
шао у винограде, а мама је отишла у
Ириг код сестре, него хајде унутра, а
башдасуоникодкуће,паопеттреба
својукумудапосетиш.СедикумаЈело,
кажи јеси л’ за вино или за ракију?’
’Пиласамкуморакије’, гласио јеодго
вор.’Кадсипила,атидаужинаш,пада
семаловинанапијеш’,рекласамјоји

такосамсвојукумупочастила.–Напо
слетку јојрекнем: ,КумаЈело,тисина
гласу певачица, хајде ми певај једну
песму, али само жалостиву’. – Она
вољноизвучеиз торбе гуслеи гудало
којимнеколикопутапрекотанки’струна
повучеипочнепевати(...)Једномисту
певачицу,садашњукумумоју,самалим
дететомдан једаннађеунашемселу.
Отац мој знаменује дете, потом дуго
време прође, а за крштење детета не
долазе. Напослетку, у једну суботу,
дозовеотацмојоцановорођеногдете
та и упита га: ’Море, синко! Шта ви
ваше дете на крштење не доносите?’
Питанитужноодговори:’Нећеникосле
пачкомдететукумдабуде.Говоредаје
Циганче,онибикумовали,јертоваља,
ал’слепчетуневаљасенипоштокумо
вати.’Мојотацпоћутимало,памевик
неиздругесобе,погледимеизапита:
’Јеси л’ чула шта ова сирома’ каже?’
Оговорим: ’Јесам, па ја ћу том детету
кумадабудем’.Отацсеокренеобрадо
ваном сиромаху, који је богаљ руком
биоирекне:’Сутраћеопштинскабаби
цадоћиподететвоје,аовомоједете,
бићемукум’.Јамомкумчету,даласам
имеБожидар.–Малосироче,ималоје
све ручице опечене, како га је слепа
матиблизуватреположилабила.Мене
је тај случај увео да познам колика је
беда ти несрећни’ и како враџбине
нашегнародапуштајуигдекојухрђаву
клицу у његову душу!“ Крајцара је
мален дарак, те Везак везе госпођа
баница,песмесукојејеЈелапевала.
Милицапосвећујепажњуистиховима

које је чулаод „Паве, слепицеизСре
ма“,адеопесме гласи:Сиротицабез
оца и мајке/ Што је лепа то је врло
мудра/Млоге књиге кажу изучила/Од
малена код бабајка свога... Врдничка
вилајеунапоменизабележила:„Овоје
друга народна песма која ми до пера
долази,гдесекажезадевојкудајемло
гекњигеизучила,штојасносведочида
јепросветаинаукаикоднашегнарода
билаудомусвеједно, каои коддруги’
срећни’народаоногавремена.“

ЛепојезапазилаГигићдаједелоУ
Фрушкој гори1854. „запис једног
времена.Ако јеиписануформи

дневника, он је много више од тога.
Милица је наслутила вредност својих
стихова,окренуласеписанојречипот
пуно,датрагоставиољудимазакојеје
зналадаћепоменнањихбитиодзна
чаја“.
Уметнички домети жена из Срема,

били су изузетни, драгуљи народног
стваралаштва. Певале су како лирске,
такоиепскепесме.Посебандопринос
дале су унесрећене жене без вида.
Захваљујући њима, данас имамо нека
од најзначајнијих дела наше народне
књижевности. Говорећи о стиховима
изврсне Живане Антонијевић, Владан
Недићjeмождаописаоживотсвихових
жена:„Одаклелијеона,само,добијала
снагу за њих? Једним делом, рекли
бисмо,изсвојихизгубљенихочију.Јер,
по песми Зидање Манасије, неимар
комејецаризвадиоочинеклонедухом
низатренутак,већидаљеградисилне
задужбине БЕЗ ОЧИЈУ КАНО И СА
ОЧИМА“.

Умет нич ки доме ти 
жена из Сре ма, били 
су изу зет ни, дра гу љи 
народ ног ства ра ла

штва. Пева ле су како 
лир ске, тако и епске 

песме. Посе бан допри
нос дале су уне сре ће

не жене без вида. 
Захва љу ју ћи њима, 

данас има мо нека од 
нај зна чај ни јих дела 
наше народ не књи

жев но сти. Гово ре ћи о 
сти хо ви ма извр сне 

Жива не Анто ни је вић, 
Вла дан Недић je 

можда опи сао живот 
свих ових жена: „Ода

кле ли је она, само, 
доби ја ла сна гу за 

њих? Јед ним делом, 
рекли бисмо, из сво
јих изгу бље них очи ју. 
Јер, по песми Зидање
Манасије, неи мар 

коме је цар изва дио 
очи не кло не духом ни 

за тре ну так, већ и 
даље гра ди сил не 

заду жби не БЕЗ ОЧИ ЈУ 
КАНО И СА ОЧИ МА
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АК „СРЕМ“

Осво је не три брон за не меда ље
Са првенства Србије за

старије јуниоре у Крушев
цу атлетичари АК „Срем“
враћају се са три бронзане
медаље. Две одњих је осво
јио дугопругаш Мирко Мау
на, прву у трци на 5000м са
резултатом15:30,33адругуна
3000мпретрчавшиовудистан
цу за 8:54,87. АњаШкорић је
освојила своју другу државну
медаљу, овога пута у дисци
плини бацање кладива (4кг)
резултатом 24,62м, док је у
бацању диска (1кг) била пета
са 33,28м. Милана Симић,
старија пионирка,  је у кон
куренцији јуниорки у скоку у

даљбиласедмаса5,40мдок
јеАњаЛајић у троскоку била
шестаса11,54м.Истогвикен
да у Новом Саду је одржано
првенство Војводине за ста
ријепиониреиосвојенесутри
медаље, две сребрне и једну
бронзану.Сребрне су у баца
њукугле(3кг)МилаМиљковић
је даљином од 11,90м и Тео
дора Самац у бацању копља
(400г) даљином 37,48м. У
скоку у даљ Теодора Чонић
је била бронзана са преско
чених 4,95м, а четврто место
освојила је Теодора Јоксимо
вићутрцина600мрезултатом
1:51,46.

Млади атлетичари „Сирмиума“
поново су били успешни у Новом
Саду. Освојили су седам медаља
на шампионату Војводине у конку
ренцијипионираодчегатризлатне.
АњаЧанчаревићјепобедилаубаца
њу кугле са новим личним рекор
дом 12,07. Златна је била и Вања
Милановић у својој дисциплини 300
м. Немања Бабић је освојио злат

нумедаљуутрцина100мпрепоне
и тако наставио традицију старијег
братаСаше вицешампионаБалкана
у десетобоју. ИгорСекулић је у ско
куувисосвојиосребрнумедаљуса
резултатом 165 центиметара.Марко
Милиновић јетакођеосвојиосребро
усвојојпрвојтрциукаријерина300
м, док је у истој дисциплини Марко
Алдровићбиотрећи,што је зањега

великиуспех.Мушкаштафета4x100
јебиладругаизановосадске„Војво
дине“,анаступалисуусаставуИгор
Секулић, Марко Алдровић, Марко
Милиновић и Немања Бабић. Тре
нери Слободан Мацановић и Горан
Павловићсузадовољни,алинапоми
њудазавеликерезултатетребајош
пунорадаиодрицања.

АК „СИР МИ УМ“

Седам меда ља
са шам пи о на та Вој во ди не

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

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама који је доделио средства.

Мирко Мауна Ања Шкорић
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ОВАН: Улажетевели
кинапордаоствари
тепозитивнерезулта
теупословномизра

жавању, али постоји след дога
ђаја који ремети ваше планове.
Важноједасеправилнооргани
зујетеидаиспоштујетесвезада
те рокове. Искористите корисне
сугестије, неко вас наводи на
доброрешењеиподстичевашу
додатнуангажованостнаразли
читимстранама.

БИК: Обратите
пажњу на нове про
фесионалнемогућно
сти, како бисте про

ширили сазнање и побољшали
својуукупнупозицију.Акопрепу
ститедастварисамеидусвојим
током,некодругиизненадаможе
даваспредухитри.Светокосебе
посматрате другачијим очима
илиуведримтоновима,осећате
сезадовољноисрећноузвоље
нуособу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делује
те врло енергично
пред својом околи
ном и успевате да

ускладите различите пословне
интересе.Сталовамједавећи
нустваридржитеподконтролом,
каоодразсвогпословногпрести
жа или стила изражавања.
Важноједаулепшатесвојоднос
савољеномособомуонојмери
која одговара заједничким афи
нитетимаипотребама.

РАК: Неко од сарад
ника нема довољно
интересовања да
испоштује заједнички

пословнидоговор,штонеминов
ноусловљаваодређенигубитак.
Делујете забринуто због нових
информација и промена које
наговештавају ваши сарадници.
Имате утисак да вољена особа
нештоскрива,штододатноутиче
навашуемотивнунесигурност.

ЛАВ: Савесно испу
њаватесвојдеооба
веза и делујете врло
ажурно приликом

испуњавања разних договора
које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност. Неопходна вам је
породичнахармонијакакобисте
остварили бољу психолошку
равнотежу.

ДЕВИ ЦА: Потребно
је да осмислите
добарпланидаоста
нетедоследниусва

кој фази спровођења, посебно
кадасеналазитепредсарадни
цимакадавасоспоравају.Након
дужег пословног убеђивања
ситуација ће се променити у
вашу корист, али мораћете да
останете упорни и доследни.
Партнервасподржаваиподсти
ченаактивнуулогу.

ВАГА: Налазите се у
сјајној прилици да
остварите дугорочни
јепословнеинтересе.

Уметедасенаметнетеуправом
тренутку и често водите главну
реч у преговорима. Важно је да
подстичете двосмерне контакте.
Догађајикојиваспратеуљубав
ном животу делују охрабрујуће.
Осећате велики емотивни занос
изадовољствоудруштвувоље
неособе.
 

ШКОР ПИ ЈА: Ново
сазнање позитивно
утиче на вашу моти
вацију инапрофеси

оналну оријентацију. Налазите
сеусјајнојприлицидаостварите
дугорочније пословне интере
се. Љубавни партнер на вас
делује врло инспиративно и
наводи вас на слободније изра
жавање.Понекаднаврлоједно
ставанначинуметедасеускла
дитесавољеномособом.

СТРЕ ЛАЦ: Улажете
велики напор да
остварите позитивне
резултатеусвомпро

фесионалном изражавању, али
постојеизненаднеситуацијекоје
реметевашеплановеипословну
концепцију. Потребно је да се
растеретите оддодатних обаве
за,нематедовољноенергиједа
се ангажујете на више страна
истовремено. Прижељкујете
вишенежности.

ЈАРАЦ: Имате добру
вољуда се ангажује
тенанекимзадацима
којеможетедареша

ватеудоговорусасарадницима.
Не треба да се оптерећујете
неким новчаним питањима, јер
ћетеускорорешитиитедилеме.
Допадају вам се поступци које
чинипартнеритоваснаводида
промените своје одлуке. Прати
васљубавнаинспирација.

ВОДО ЛИ ЈА: Потру
дите се да успешно
спроведете све своје
идеје и планове у

дело. Важно је да поред себе
иматеособуодповерењаитим
проверених сарадника за које
васвезујузаједничкиинтереси.У
љубавном односу немојте уза
луднопокушаватидапромените
партнерово понашање или да
мењатетокстварикојенезависе
одвашевоље.

РИБЕ: Налазитесеу
сјајној форми и са
оптимизмомприлази
те свакој пословној

темикојупредлажувашисарад
ници. Захваљујући поузданим
информацијама које добијате,
можете да планирате низ зајед
ничких активности које ће вам
донетиувећанерезултате.Често
имате добар предосећај. Испу
њенистеромантичниммислима
ирасположењем.

VREMEPLOV
2. сеп тем бар

1666. У пожару који је четири
дана харао Лондоном ватрена
стихија готово уништила град.
Страдале многе грађевине,
међукојимаикатедраласветог
Павла.
1945.Напалубиамеричкограт
ногброда„Мисури“уТокијском
заливуЈапанципотписалибез
условну капитулацију уДругом
светскомрату.

3. сеп тем бар
1806. Срби у Првом српском
устанкукодДелиградапобеди
литурскувојску,авојводаСта
ноје Главаш ослободиоПроку
пље.
1943.ИскрцавањемнаСицили
ју Осме британске армије под
командом филдмаршала Бер
нардаЛоаМонтгомеријапочео
напад савезничких трупа на
ИталијууДругомсветскомрату.

4. сеп тем бар
1781. Шпански насељеници су
основали„Граднашегоспекра
љице анђела“, данашњи Лос
Анђелес.
1972.НаОлимпијскимиграмау
МинхенуамеричкипливачМарк
Шпицосвојиојеседмумедаљу
итимепоставиорекордуосво
јеним медаљама на једној
Олимпијади.

5. сеп тем бар
1997. У Калкути умрла Мајка
Тереза, мисионарка која је
животпосветиласиромашнима
и болеснима. За хуманитани
рад 1979. добила Нобелову
наградузамир.Албанка,рође
на у Скопљу, 1928. ступила у
Мајке Божије од Лорета у
Ирској, потом у Калкути 1950.
основала Сестре мисионарке
љубави.

6. сеп тем бар
1988. Једанаестогодишњи
дечакТомасГрегорипостаонај
млађаособакојајепрепливала
Ламанш. Пливање трајало 11
сатии54минута.
1998. Умро јапански филмски
редитељ Акира Куросава.
ДобитникдваОскаразанајбо
љииностранифилм.

7. сеп тем бар
1788.Турцизаробили,апотом
убили вођу српских доброво
љацауаустријскотурскомрату
КочуАнђелковића,познатогкао
КочаКапетан.
1822.ГувернерБразила,принц
Педро, прогласио независност
одПортугалије и прогласио се
за цара. Португал признао
независностБразила1828.

8. сеп тем бар
1331. На државном сабору у
СврчинунаКосовуархиепископ
Данило ИИ крунисао 23годи
шњег Душана Стефана Нема
њића за краља српских и
поморских земаља. За првог
српског цара Душан Немањић
крунисан1346.утадашњојсрп
скојпрестонициСкопљу.

HOROSKOP

Сре да, 2. (20) сеп тем бар
Свети пророк Самуило; Свети
свештеномученикФилипИраклиј
ски

Четвр так, 3. (21) сеп тем бар
СветиапостолТадеј;Светамуче
ницаВасаињенадецаТеогније,
АгапијеиПист;Свештеномученик
РафаилоШишатовачки

Петак, 4. (22) сеп тем бар
Свети мученик Агатоник; Свети
свештеномученикГораздЧешки

Субо та, 5. (23) сеп тем бар
Свети свештеномученик Иринеј;
СветимученикЛуп(ОданијеУспе
нија)

Неде ља, 6. (24) сеп тем бар
СветисвештеномученикЕвтихије;
СветамученицаСира

Поне де љак, 7. (25) сеп тем бар
Пренос моштију светог апостол
Вартоломеја;СветиапостолТит

Уто рак, 8. (26) сеп тем бар
Свети мученици Адријан и Ната
лија

Crkveni
kalendar

• Човек на рас кр сни ци 
сви ма је на путу.
• Ко нема јаче дока зе 
слу жи се чиње ни ца ма.
• То што си пара но и чан 
не зна чи да те не пра те.

Тор та са
бана на ма

Састој ци:500 грамамлевеног
кекса, 300 милилитара сока од
поморанџе, 150 грама шећера у
праху, 250 грама маслаца, 150

грама чоколаде за кување, 250
грама бадема, килограм банана,
500милилитараслаткепавлаке

При пре ма: Отопите чоколаду
напари.Упосебнупосудуубаци
те омекшали маслац,
шећер,те умутите. Додајте баде
ме, кекс и сок од поморанџе.
Месите руком док се смеса не
сједини, а затим је поделите на
два дела. У један ставите ото
пљену чоколаду. На дно калупа
ставите чоколадни део. Потом
поређајте банане које сте пре
тогапопрскалилимуновимсоком
каконебипоцрнеле.Прекотога
ставите светли део. Целу торту
премажите шлагом од умућене
слатке павлаке. Оставите је у
фрижидеру да одстоји неколико
сати.



36 2. SEPTEMBAR 2020.  M NOVINE ФЕЉТОН

СВЕ ТА И ПРЕ ПО ДОБ НА МАЈ КА АНГЕ ЛИ НА (2)

Све тлост чове штва
у мра ку вре ме на

Њена поро ди ца, као 
углед на хри шћан ска, 
исти ца ла се у бор би 

про тив Тура ка. Када је 
неко, као што је то био 

слу чај са Анге ли ном, 
одра стао у таквој

сре ди ни, није
ника кво чудо да је и 

поред нај ве ћих
трза ви ца тога

вре ме на, гајио
нај ве ћу и

нај и скре ни ју, чисту 
љубав пре ма свом 

наро ду, њего вој
исто ри ји и тра ди ци ји

Како је Ангелинина ауреола за
живота просвећивала и друге
људе, тако јеињенсинМаксим

на том истом трновитом путу вере
постао Митрополит београдски и
сремски.Њиховазаједничказадужби
најесремскиманастирКрушедол,на
обронцимаФрушкегоре,којијеСвети
МаксимпосветиоБлаговештењуПре
свете Богородице. Овај моменат је
најзначајнији по томе што је Ангели
нинсинтупренеоепископскустолицу
инатајначинобновиоСремскуАрхи
епископију.Наконњеговесмрти1516.
године,моштисумуположенеумана
стируКрушедол.
Ангелинајесветимонашкиианђео

скичинпримилауженскомманастиру
кодКрушедола,задржавшисвојеиме
којеозначаваженуанђеоскеприроде.
Заживотајеупамћенакаострадални
ца, јер надживела је и мужа и своје
троје деце, а свој земаљски живот
предалаурукеБогу,чинећинајчисти
ја дела.Помагала је сиромашнимаи
болеснимаиобезбеђивалаимуточи
ште како световно тако и духовно и
обнављала јесветехрамовеимана
стирепоСрему.

Као модел савршене хришћанке,
супруге, мајке и светитељице, од
народа је добила епитет Мајке. Од
Црквеједобиласвенајвећепочастии
усписимаСПЦможедасепронађеи
молитвапосвећенањој.
Она је три пута преносила мошти

свогамужасветогСтефанаСлепог
идвапутасина,итоувеликојоскуди
ци.Зањиховекивотевезлајепрекри
вачезлатнимисребрнимнитима.
Ангелинајепреминула1520.године

исахрањена јеуженскомманастиру
близуКрушедола,акаснијесујојсве

ЖитијепреподобнеАнгелиненапи
санојеврлорано,аједнојесачувано
уМинејузајулирукописуиз16.века.
То Житије превео је на савремени
српски језик епископ Митрофан
Шевић.ИстоЖитијепреподобнеАнге
линеналазисеуРимничкомиМосков
ском Србљаку, док је у Београдском
њено пролошкоЖитије нешто друга
чије.
СлужбапреподобнојАнгелинитако

ђе јераносастављенаиналазисеу
сватриСрбљакапод30.јулом,дату
мом њене смрти. Кроз целу Службу
Ангелина се ословљава као мати,
преподобна, преблажена, приснобла
жена,достоблаженаиблажена.Химо

граф јој није саставио посебан тро
пар,већје,собзиромнањентежаки
мученичкиживот,позајмиотропарод
Теодоре, хришћанске подвижнице из
петогвека.УСлужбисеистичеда је
мушки, усмислуиздржљивости,про
вела свој живот иако је била жена.
Наглашено једапоклоницистојеоко
њенихмоштијукаонекадаококовчега
Старогзаветаидањенемоштиисце
љују. Химнограф позива: „Приђите у
новиИзраиљ, и све околне земљеи
градови заједно збор саставивши на
спомен преподобне матере наше
Ангелине, радосном душом и срцем
божанствену гробницу њену обгрли
мо,благодатисцељењапримајући.“

Жити је и Слу жба Мај ке Анге ли не

Мај ка Анге ли на
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темоштипренетеуКрушедол.
У Купинову, близу цркве Светога

Луке,сведо1930.годинепостојалаје
црквапосвећенаПреподобнојАнгели
ни. Тома Вучић Перишић подигао је
1858. године у селу Закути (Гружа)
црквупосвећенуМајциАнгелини.Лик
преподобне Ангелине налази се на
свим иконама светих Бранковића.
Приказана јеуцрнојсхимничкојризи
као монахиња, са крстом у десној
руци.
На иконама преподобна Ангелина

приказанајеуМарадику,радЈ.Орфе
лина1776.године;СрпскојЦрњи(рад
Ђуре Јакшића), Саборној цркви у
Вршцу(радПајеЈовановића)иОсто
јићеву. У Парти и Радојеву предста
вљена је на певницама заједно са
осталимСрбима.
ИконаМајкеАнгелиненалазисејош

у Кулпину, Чуругу, Старом Бечеју,
црквиСветитељаНиколајанаНовом
Гробљу у Београду, затим у Малом
Бечкереку (Румунија) и Араду. Гра
фичка представа са њеним ликом

налази се у Римничком Србљаку
испредњенеСлужбе.Поовомпред
лошкуурађенајеједнаиконазамана
стир Пакру, која се сада налази у
Музеју Српске православне цркве у
Београду. Ангелина је на фрескама,
каоинаиконаманајчешћеприказива
на заједно са Стефаном, Јованом и
Максимом.
Иакојетадабиловреметрговинеа

некњиге,људисаовихпросторабили
су прилично добро описмењени за
времеукојемсуживели.Данијебило
тако, људи јужно од реке Саве би
данаспричалитурскимјезиком.Мајка
Ангелинајеједанодсветлихпримера
из мрака ропства од којег данашње
свештенство,нажалост,имајошмно
го да учи а и требало би. Људски
животи су вредели ипак мало више
него данас, а сама Ангелина иако је
била у прилици, није трговала људ
скимемоцијамаподјармомтадашњих
околности,јерјетобиолакшиинеча
станпут.
Поткупљеном свештенству, лењим

преписивачимаисторије,каоипсеудо
археолозима који нису копали даље
од своје баште, који уз своје титуле
изгледају гротескно, никаданије све
једно када прочитају, или чују о ова
квимљудима.То једобар знак, лако
сеоткријуилакисузаизбегавање.

Алек сан дар Ћосић

„Теби, изабраној војвоткињи Хри
стовој,којасисвојимблагочестивим
и страдалним животом и великом
љубављу према ближњима стекла
слободукодГоспода,узносимотоплу
синовскумолитву:Помозинам,Мај
конаша,дасеспасемоодзлаовога
светакакобиједномнаследилиЦар
ство Небеско и угледавши тебе у
њему ускликнули  Радуј се, Препо
добнаАнгелина,Мајконебескедобр
отеимилости.“

Моли тва

Све ти Мак сим

Мана стир Кру ше дол

„Пећи нач ко
кул тур но лето“
ове годи не онлајн
Због пандемије коронавируса,

шесто по реду „Пећиначко културно
лето“којеорганизујеКултурницентар
под покровитељством Општине
Пећинциове годинебићереализова
но онлајн, тако да ће се планирани
програмиемитоватипутем званичног
Јутјуб канала пећиначког Културног
центра.
По речима директора Културног

центра Јована Деврње, у оквиру
шестог „Пећиначког културног лета“
крајем августа биће снимљена три
концерта на отвореном без публике,
којићебитиемитованидокрајалета
токомпрватривикендаусептембру.
– Претходних недеља смо помно

пратилиепидемиолошкуситуацијуис
тимувезиималисмонеколикоопција
одржавањанајвећекултурнеманифе
стације у нашој средини. Због ситуа
цијесакојомсесуочавамо,смањили
смо обим планираног програма и
одлучилидапрограмеснимимо,ада
их потом до краја лета емитујемо
путем нашег Јутјуб канала. Иако је
првобитно билажељада ове године
обухватимосваселаиучинимокулту
рудоступну свакоммештанину наше
општине,овегодинећемотоучинити
онлајн–рекао јеДеврњаидодаода
ће публика о тачномвремену емито
вања концерата бити благовремено
обавештена.
Овегодине,најмлађићебитиупри

лици да уживају у композицијама из
анимираних филмова Волта Дизнија
којећеизвестимладавокалнасолист
киња,позоришнаи гласовна глумица
ИринаАрсенијевићизШимановацауз
пратњу Квартета „Маестре“ изСрем
ске Митровице, док ће се поводом
јубилеја 500 година од смрти Мајке
Ангелине,одржатиконцертдуховнеи
етномузикеуоквирукојегћесепред
ставити апсолвенткиња Факултета
музичке уметности у Београду са
ОдсеказадириговањеБојанаРадиво
јевићизБрестачаузпратњуНедељка
АнђелићаиТамареТопаловић.
Љубитељирокзвукабићеуприли

цидапратеконцертEXYUрокмузике
накојемћенаступитиЛидијаДомазет
из Шимановаца, која је завршила
Музичкушколу „ВатрославЛисински“
уЗагребунаОдсекузасолопевањеи
клавириучествовалауједномоднај
познатијих музичких такмичења
„Никадније касно“, а током концерта
пратиће је„Логинбенд“изДобанова
ца.
Поред тога, нису запостављени ни

љубитељипозоришнеуметностикоји
ћебитиуприлицидапогледајукоме
дију„Женскапосла“насталууоквиру
пројекта „Позориштенаселу“по тек
стовима Душка Радовића у режији
Слободана Станковића у којој играју
чланице Драмске секције пећиначког
КЦа Мерима Радивојевић, Јелена
НедељковићиКатаринаДобрић.
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ИМТ–Динамо3:0;Раднички
Пирот–Графичар0:3;Лозница
– Будућност 0:0; Колубара –
Трајал 2:1; Раднички 1923 –
Слога(субилиодигралиупоне
дељак); Кабел – Раднички СМ
1:0; ОФКЖарково – Дубочица
1:0; Земун – Јагодина 0:1;
Борац1926–Железничар2:1.

Рума: Први Мај – Раднички
(З) 0:0; Бечеј: Бечеј 1918 –
Феникс19953:0;СтараПазова:
Јединство – Младост 2:0;
Сомбор:Раднички1912–Тиса
2:1; Банатско Велико Село:
Козара – Динамо 1945 2:3;
Перлез: Војводина 1928 –
Борац 0:1; Бачка Паланка:
Стари Град – Слобода 1:0;
Белегиш: Омладинац – Слога
3:0; Вршац: ОФК Вршац –
Дунав 2:0; Суботица: Бачка
1901–Хајдук19122:1.

01.СтариГрад 4 3 0 1 7:1 9
02.Динамо 4 3 0 1 9:4 9
03.Јединство 4 3 0 1 8:4 9
04.Омладинац 4 2 2 0 7:3 8
05.ПрвиМај 4 2 2 0 4:1 8
06.Младост 4 2 1 1 7:3 7
07.Хајдук1912 4 2 1 1 6:5 7
08.Бачка1901 4 2 1 1 4:3 7
09.Радн.1912 4 2 1 1 6:6 7
10.Борац 4 2 0 2 5:5 6
11.Тиса 4 1 2 1 8:7 5
12.Слобода 4 1 2 1 4:4 5
13.ОФКВршац 4 1 1 2 3:3 4
14.Бечеј1918 4 1 1 2 4:7 4
15.Дунав 4 1 0 3 4:7 3
16.Радн.(З) 3 0 2 1 3:6 2
17.Козара 4 0 2 2 4:8 2
18.Слога 4 0 2 2 1:7 2
19.Војводина 4 0 1 3 1:6 1
20Феникс1955 3 0 1 2 0:5 1

Војводина – Партизан 3:2;
Мачва–СпартакЖК0:4;Црве
наЗвезда –ТСЦ5:0;Инђија –
Јавор Матис 3:2; Металац –
Чукарички0:0;РАД–Напредак
3:1; Нови Пазар – Радник 0:0;
ОФК Бачка – Вождовац 2:1;
РадничкиНиш–Пролетер 2:0;
Златибор–Младост1:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Беочин:Цемент–Подунавац
3:2;Каћ:Југовић–Младост0:4;
Доњи Товарник: Слобода –
Подриње 5:0; Нови Сад: РФК
Н.С 1921 – Сремац 1:1; Нова
Пазова: Раднички – Слога (Е)
0:1; Голубинци: Јадран –
Индекс 3:7; Салаш Ноћајски:
Будућност – Јединство 1:2;
Дивош:Хајдук–ЦрвенаЗвезда
2:0;Темерин:Слога(Т)–Борац
0:0.
01.Младост 3 3 0 0 13:2 9
02.Индекс 3 3 0 0 12:5 9
03.Слобода 3 3 0 0 7:0 9
04.Хајдук 3 3 0 0 6:1 9
05.Јединство 3 2 0 1 5:2 6
06.Цемент 3 2 0 1 6:5 6
07.Слога(Е) 3 2 0 1 3:2 6
08.Ц.Звезда 3 1 1 1 5:4 4
09.Раднички 3 1 0 2 1:3 3
10.Подунавац 3 1 0 2 5:9 3
11.Подриње 3 1 0 2 2:8 3
12.Сремац 3 0 2 1 2:3 2
13.Борац 3 0 2 1 2:4 2
14.РФКН.С 3 0 1 2 4:6 1
15.Слога(Т) 3 0 1 2 1:3 1
16.Будућност 3 0 1 2 4:8 1
17.Југовић 3 0 1 2 1:7 1
18.Јадран 3 0 1 2 4:11 1

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГСРЕМ СКА ЛИ ГА

01.Кабел 3 3 0 0 6:1 9
02.Графичар 3 2 1 0 7:2 7
03.ГФКЈагод. 3 2 1 0 3:1 7
04.Будућност 3 2 1 0 3:1 7
05.Колубара 3 2 0 1 8:7 6
06.ОФКЖарк. 3 1 2 0 3:2 5
07.Раднички 2 1 1 0 5:3 4
08.ИМТ 3 1 1 1 5:4 4
09.Лозница 3 1 1 1 4:3 4
10.Радн.(П) 3 1 1 1 3:5 4
11.Земун 3 1 0 2 3:3 3
12.Радн.(СМ) 3 1 0 2 3:3 3
13.Борац1926 3 1 0 2 4:5 3
14.Траyал 3 1 0 2 3:5 3
15.Слога 2 0 1 1 1:3 1
16.Железничар 3 0 1 2 4:7 1
17.Дубочица 3 0 1 2 3:6 1
18.Динамо 3 0 0 3 2:9 0

01.Ц.Звезда 6 6 0 0 18:2 18
02.Спартак 6 5 0 1 18:5 15
03.Чукарички 6 4 2 0 14:3 14
04.Војводина 6 4 2 0 14:7 14
05.Партизан 6 4 0 2 18:7 12
06.Раднички 6 4 0 2 8:6 12
07.Младост 6 4 0 2 8:7 12
08.Ј.Матис 6 3 0 3 11:12 9
09.Пролетер 6 2 2 2 6:5 8
10.ТСЦ 6 2 2 2 13:13 8
11.Металац 6 2 2 2 7:11 8
12.Вождовац 6 2 1 3 8:10 7
13.Инђија 6 2 0 4 4:13 6
14.ОФКБачка 6 1 2 3 5:8 5
15.НовиПазар 6 1 2 3 7:11 5
16.Радник 6 1 1 4 7:10 4
17.Мачва 6 1 1 4 3:11 4
18.Златибор 6 1 1 4 4:16 4
19.Рад 6 1 0 5 5:13 3
20.Напредак 6 1 0 5 4:12 3

Платичево: Јединство (П) –
ЧСК1:1;СремскиМихаљевци:
Срем (СМ) – Крушедол 4:2;
Обреж: Граничар – Полет 5:1;
Огар: Шумар – Фрушкогорац
1:0; Хртковци: Хртковци –
Напредак 1:2; Ириг: Раднички
– ОФК Брестач 4:0; Нови
Сланкамен: Дунав – Камени
3:0; Буђановци: Младост –
Сремац(Д)5:2.

01.Срем(СМ) 3 3 0 0 10:2 9
02.Напредак 3 3 0 0 8:2 9
03.Младост 3 3 0 0 10:5 9
04.Раднички 3 2 0 1 8:4 6
05.ЧСК 3 1 1 1 6:5 4
06.Хртковци 3 1 1 1 3:3 4
07.ОФКБрест. 3 1 1 1 4:6 4
08.Дунав 3 1 0 2 4:4 3
09.Крушедол 3 1 0 2 6:8 3
10.Сремац(Д) 3 1 0 2 7:9 3
11.Шумар 3 1 0 2 3:5 3
12.Граничар 3 1 0 2 5:8 3
13.Фрушког. 3 1 0 2 3:6 3
14.Камени 3 1 0 2 1:4 3
15.Полет 3 1 0 2 3:7 3
16.Јединст.(П) 3 0 1 2 3:6 1

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Бикић До: ОФК Бикић –
Граничар(А)3:0;Чалма:Слога
– Једнота 4:1; Шашинци:
Слобода – Јединство 1:2;
Сремска  Митровица :
Трговачки – Зека Буљубаша
1:0;Рума:ФрушкаГора–Змај
2:1; Кузмин: Граничар (К) –
Фрушкогорац 1:1; Кукујевци:
Обилић 1993 – Ердевик 2017
3:1;Јарак:Сремац(Ј)–Сремац
(Б)1:5.

01.ОФКБикић 3 3 0 0 10:0 9
02.Обилић 3 3 0 0 12:3 9
03.Сремац(Б) 3 3 0 0 9:2 9
04.ЗекаБуљ. 3 2 0 1 6:2 6
05.Јединство 3 2 0 1 7:4 6
06.Гранич.(А) 3 2 0 1 6:4 6
07.Ф.Гора 3 2 0 1 4:3 6
08.Фрушког. 3 1 1 1 5:4 4
09.Гранич.(К) 3 1 1 1 4:4 4
10.Змај 3 1 0 2 4:5 3
11.Слобода 3 1 0 2 4:6 3
12.Слога 3 1 0 2 4:7 3
13.Трговачки 3 1 0 2 3:6 3
14.Ердевик 3 0 0 3 3:7 0
15.Сремац(Ј) 3 0 0 3 1:10 0
16.Једнота 3 0 0 3 2:17 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

0Добринци:Сремац(Д)–
Хајдук(В)5:0;Мартинци:
Борац(М)–Љуково0:1;
Путинци:ПСК–Хајдук(Б)1:1;
СремскаМитровица:Митрос
–Борац(К)1:2;Рума:Словен
–ЛСК3:0;Врдник:Рудар–
Партизан2:2;Бешка:
Железничар–Раднички0:2;
Пећинци:ДоњиСрем2015–
Слога(В)2:0;Бешеново:БСК
–Напредак1:2.

01.ДоњиСрем 4 3 1 0 10:3 10
02.Напредак 4 3 1 0 7:4 10
03.Борац(К) 4 3 1 0 6:3 10
04.Раднички 4 3 0 1 17:4 9
05.Партизан 4 2 2 0 6:2 8
06.Љуково 4 2 2 0 5:2 8
07.Сремац(Д) 4 2 1 1 10:5 7
08.Словен 4 2 1 1 7:3 7
09.Слога(В) 4 1 2 1 5:2 5
10.ПСК 4 1 2 1 5:4 5
11.Борац(М) 4 1 2 1 3:2 5
12.ЛСК 4 1 1 2 4:8 4
13.Хајдук(Б) 4 0 3 1 5:7 3
14.Железнич. 4 0 2 2 1:4 2
15.БСК 4 0 1 3 3:9 1
16.Хајдук(В) 4 0 1 3 4:12 1
17.Рудар 4 0 1 3 3:22 1
18.Митрос 4 0 0 4 3:8 0

Ривица: Планинац – Борац
(Ј)4:0;ДоњиПетровци:Доњи
Петровци – Фрушкогорац 2:1;
Нерадин: Војводина – Борац
(С)9:0;Шатринци:27.Октобар
– Слога (М) 1:4; Крњешевци:
Слога (К) – Јединство 1:5;
Никинци: Полет – Цар Урош
3:2;Граничарјебиослободан.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

Љуба: Јединство (Љ) –
Јединство (М) 5:1; Јамена:
Граничар – Синђелић 3:4;
Вашица: Напредак –
Омладинац4:1;Бингула:ОФК
Бингула – Борац 3:0; ОФК
Бачинцисубилислободни.

1.Јединст.(Љ) 1 1 0 0 5:1 3
2.Напредак 1 1 0 0 4:1 3
3.ОФКБингула 1 1 0 0 3:0 3
4.Синђелић 1 1 0 0 4:3 3
5.ОФКБачинци 0 0 0 0 0:0 0
6.Граничар 1 0 0 1 3:4 0
7.Омладинац 1 0 0 1 1:4 0
8.Борац 1 0 0 1 0:3 0
9.Јединст.(М) 1 0 0 1 1:5 0

ОФЛ ШИД

01.Јединство 2 2 0 0 10:2 6
02.Полет 2 2 0 0 7:5 6
03.Војводина 2 1 1 0 9:0 4
04.Слога(М) 2 1 1 0 4:1 4
05.ЦарУрош 2 1 0 1 12:3 3
06.Фрушкогор. 2 1 0 1 9:2 3
07.Планинац 2 1 0 1 7:4 3
08.Граничар 1 1 0 0 2:0 3
09.ДоњиПетр. 2 1 0 1 2:3 3
10.27–Октобар 2 0 0 2 2:9 0
11.Борац(С) 1 0 0 1 0:9 0
12.Борац(Ј) 2 0 0 2 0:12 0
13.Слога(К) 2 0 0 2 1:15 0

У притвору 
због 
разбојништва
Припадници Министарства

унутрашњих послова у Срем
скојМитровициухапсилисуС.
Ј.(46)изБеограда,збогпосто
јањаосновасумњедајеизвр
шио кривично дело разбојни
штво. Сумња се да је у јулу
овегодине,испредпоштанске
зграде на подручју Руме, из
возилазатранспортновца,уз
претњупиштољем,одрадника
обезбеђења отео око
40.160.000 динара. Приликом
претресањеговогстана,поли
ција је пронашла и одузела
више од 1.413.000 динара и
око147.500евра.Наконзадр
жавањадо48часова,С.Ј. је
приведенВишемјавномтужи

лаштвууСремскојМитровици.
Судија за претходни поступак
одредио му је притвор до 30
дана.

Запле ње н 
дува н
Припадници Министарства

унутрашњихпословауРуми,у
сарадњисаПорескомполици
јом,поднећекривичнупријаву
надлежном тужилаштву про
тив четрдесетшестогодишњег
мушкарца из Шапца, због
постојањаосновасумњедаје
извршио кривично дело недо
звољен промет акцизних про
извода.
Приликомпрегледакомбија,

којим је управљао осумњиче
ни, полиција је пронашла и
запленила око 400 килограма
дуванаулисту.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Ста ра шко ла буди сећа ња – 
нова отва ра вра та будућ но сти

Јутро је.После прве јутарње кафе
одлучим да прошетам. Удишем
дубоко свежи августовски ваздух

после јучерашње кише.Крећем се вију
гавом стазицом школског парка одуше
вљенависиномиразгранатошћукрошњи
стабала.Коликопутасампрошлаистом
стазомдошколе?ЧитамнатписОсновна
школа „ЈованПоповић“иодједномпри
мећујемдамезградашколе,стареиоро
нуле,подсећа на птицу сломљеног кри
ла.Вероватноумојим годинамаствари
добијајуизгледкакавиммојадушада.
Видим,улазна враташиромотворена.

Нигде никогалогично,па школски рас
пуст је! Улазим,гледам изложене паное
ученика осмих разреда.Последња гене
рација старешколе.Са поносом гледам
фотографију свог унука,његових друго
ва,одељењског старешине и директора
школе. Помислих ,колико је генерација
прошло кроз ову школу?! Поносна сам
штосујеимојсинимојаунукапохађа
ли,ајауњојрадиладугинизгодинакао
професоркњижевностиисрпскогјезика.
Запљусне ме талас сећања,ускомеша
сеуменисликаминулихданаизашуме
гласовиђакаизучионицаиаконеманиг
деникога.Отварамвратапрвеучионице
сдесне стране .ЗатичемСветлануТри
фуновић,малу девојчицу крупних,црних
исјајнихочију.Онаподижеглавуитихим
гласом приупита:“Наставнице, зна ли
неко да ми каже како се пишу песме?
Далиморашдабудеш тужан?Одгова
рам јој:“Не,тосенесме!Договорићемо
се„Тиија“.
Лидија Хрецешин седи поред

ње.Читам.Благиммегласомизснабуди
,докслеће,таптицамилаидрагаидок
ми дан пуни груди, с песмом њеном
растеиснага.Говоримјојдајетоодлич
но,дапреточиречиустиховепаћемои
песмиизбирцидатииме„Гугутка“.Оста
вљамихдапишу.
У ходнику затичем групу дечака и

девојчица обучених у сремску ношњу.

Видим Добрицу Ерића,ухватио за руку
Мирку Гмизићи остале“ сремскебећар
це“,Ненада Радмановића,Андреу Дуј
мовић и Милана Петаковића.Зачуђено
питамгдеихводи,аонмиуходудобаци:“
НаданехуморауЛазаревац.Сјајнису!“
Чују се звуци музике из друге учио

нице.Отварам врата.Широки осмеси на
лицуисјајуочимаговоремидауживају
уовомештораде.
Синиша Мурић свира кларинет,Дали

бор Међедовић гитару,а Мирјана Мај
сторовићпева:„Какоједобровидетите
опет,ставити руке на твоја рамена.....“
Сетно додајем:“....за она добра,стара
времена....“
Улеће у учионицу скакутава,плавоко

са девојчица,као чигра је,Јасна Папи
шта:“ Наставнице,извините,ја морам
на пробу фолклора,па нећу присуство
вати часу српског језика!“ Хтедох да јој
кажемнешто,алионаодлепршаутрену
инестаде.
УходникузатичемДејануиИвануПај

кановић,двесестре.Једнамисаопштава
узбуђено:“Моја породица ме излуђује!“
Запањена њеним речима говорим јој
даморамхитнодаразговарамсањеном
мамомТамаром.Обепочешедасекико
ћу,а Дејана ће кроз смех:“Наставнице
нистемеразумели....Тојепредставакоју
сам ја написала.“Укратко ми саопшта
вадаћеиМаријаВученовић глумитиу
њој.Збуњена сам:“Па,она се бави атле
тиком...?!рекох. „Веровали или не она
имадараизапесмуиза глуму.“Поми
слих:“ Боже,како су ова деца таленто
ванаивредна!Одаклесамонавирусви
,наовомместу,уистовреме,ашколане
ради,распустје...?“
Поред нас промичу два дечака.Један

је висок и мршавБојан Пантелић, а
други низак, дебељушкаст, мио дечак
Бојан Петровић. У одори Растка Нема
њића,високи Бојан саопштавами да се
одриче престола и одлази у манастир
да служи богу и народу. Схватих да се

саживеосаулогом.БојанПетровићдози
ва Горана Вучановића и саопштава ми
да иду на пробу представе“За одличан
успехипримерновладање“.
Кроз главу ми пролети сећање на

Бранкицу Јанић,девојчицуиз избеглич
ке колоне и њене потресне приче“Како
спасити осмех детета у сну?“Овашко
лајојјевратиласнагуиверудадосања
својпрекинутисанивратилајојосмехна
лице.
Тргохсеисхватихдасамсвуовудецу

окупила у сећању ходајући стазом про
шлости.Тосубилавременакадасмосви
ми,наставницииученици,билизадовољ
ни,испуњениисрећни.
Свим садашњим и будућим ђацима

некаНОВАШКОЛАбудерадостиоства
рењесвихжељаиснова!

про фе сор у пен зи ји
ОШ“ Ј.Попо вић“

Вера Сла дић

ПОЛЕТИПЕСМО
Крозулице,сокаке,полети,песмо,преко
реке
захвативодеизбистреСаве
освежи,пробудималептичјеглаве
некзапевајугласноиданассанама
славе.
Полети,песмо,
преколивада,пашњака,њива,
недајвиноградувишедаснива.
прелетипрекоцелеравнице
озарилицеМитровице.
Отвори,песмо,широмпрозорекућа,
станова,салаша,сеоскихдомова,
прелетипрекосвихкровова
отварасеуградушколанова!
Окупајросомжитнапоља,
окреписрцеуморногратара
некпроспеданасзрневљејесењегзла
та.
иотвориширомшколскаврата!
Некзазвонецрквеназвона
извуксењиховдалекочује
данаснебескиковачрадосно
дечјасрцаињиховесновекује.
Крените,децо,изсвихкрајеваграда,
прекопруге,
пређитевеселомост
велике,шаренедуге.
Нексунцепроспепонебузраке
икренепесмасептембраиптица
некзазвонизвоношколезађаке
па,запевагласноСремскаМитровица.
А,он,нанебупоносностоји
сакупљазвездеиђакеброји,
удесетшколамногоихима
усрцупесникаиравногСрема
растевеликаплима.
Исвештојесањао,желео
игласнохтео,
у„Искованојсрећи“певао,
даполетимоштовише
дабудемоштојачи,ибољи,ивећи,
даградимодомтрајнојсрећи.
„Заовудецуувекћебити
полетановогиновенаде
доктрајешкола„ПоповићЈован“
живећешитивољениграде!“

ВераСладић


