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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Тргвојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

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

Дежурнаслужба:064/8894-580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

www.sremgas.rsE-mail:o�  ce@sremgas.rs
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OTVORENA NOVA ZGRADA OSNOVNE [KOLE „JOVAN POPOVI]“
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

ПЕЋИНЦИ

Пећиначкешколе
дочекалепрваке

У сусрет 1. сеп тем бру, нај ва жни
јем дану за сва ког прва ка, у све 
три основ не шко ле на тери то ри

ји пећи нач ке општи не, у поне де љак, 
31. авгу ста, упри ли чен је дочек ђаци
ма прва ци ма. Пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић добро до
шли цу малим прва ци ма поже лео је 
у новој, ком плет но рекон стру и са ној 
основној школи у Кар лов чи ћу и том 
при ли ком им је на поклон уру чио ран
че ве са школ ским при бо ром.

– Ви од данас запо чи ње те ново 
погла вље у свом живо ту, доду ше, у 
мало нео бич ним усло ви ма, јер мора
те да се при др жа ва те свих мера 
зашти те због пан де ми је коро на ви
ру са. На вама је да учи те и слу ша те 
сво ју учи те љи цу, а Општи на Пећин ци 
ће увек бити ту да вам обез бе ди што 
боље усло ве за рад и награ ди вас за 
труд и успех – пору чио је Ђокић.

Пред сед ник Ђокић је том при ли
ком под се тио да је рекон струк ци ја 
основне школе у Кар лов чи ћу кошта
ла 90 мили о на дина ра, а да је у току 
ком плет на рекон струк ци ја основне 
школе у Купи но ву, вред на 230 мили
о на дина ра, и ујед но је наја вио да је 
пећи нач ка локал на само у пра ва већ 
при пре ми ла про јект нотех нич ку доку

мен та ци ју за ком плет ну рекон струк
ци ју објек та основне школе и ста рог 
дела сред ње шко ле у Пећин ци ма.

Девет прва ка у Основ ној шко ли 
„Душан Јер ко вић Уча“ у Кар лов чи ћу 
је прва гене ра ци ја која сво је шко ло
ва ње запо чи ње у пот пу но новој шко
ли, а Дра га на Осто јић, мај ка мале 
Мари не која пола зи у први раз ред и 
чија ста ри ја кће р ка поха ђа тре ћи раз
ред у овој шко ли, сма тра да ће деца 
у новом објек ту бити не само срећ ни
ја и опу ште ни ја, него и да ће њеној 
деци сва ки одла зак у шко лу од сада 
пред ста вља ти пра во задо вољ ство.

– Јако ми је дра го да је шко ла 
рекон стру и са на, да је Општи на уло
жи ла труд у ову нашу шко лу како 
би деца била срећ на и задо вољ на. 
Бора вак у ста рој шко ли је заи ста био 
стра шан. Деца су зими седе ла у јак
на ма јер је било јако хлад но. Сада 
све јако лепо изгле да – рекла је Дра
га на Осто јић.

Наш сли кар Дра го љуб Трин
дић, који је данас први пут у шко лу 
довео сво ју кћер ку Лену, рекао је да 
су роди те љи вео ма захвал ни што 
је, како каже, Општи на мисли ла на 
њих и да је у пита њу зна ча јан корак 
за сву децу Кар лов чи ћа и Срем ских 

Миха ље ва ца, јер ће и гене ра ци је које 
дола зе у овој шко ли моћи да се обра
зу ју и јед ног дана буду кори сни нашој 
држа ви и нашем наро ду.

Роди те љи нису кри ли задо вољ ство 
новом рекон стру и са ном шко лом, а 
Јели ца Јова но вић нам је рекла да 
је сада вели ка раз ли ка у одно су на 
пери од када је она ишла у ову шко
лу, као и да ће њена деца сада има
ти дале ко боље усло ве за уче ње и 
бора вак.

Све три матич не шко ле у општи
ни Пећин ци, у поне де љак су упри
ли чи ле добро до шли цу за прва ке, уз 
пошто ва ње свих мера зашти те од 
коро на ви ру са, а рас по ред часо ва, 
као и рас по ред уче ни ка по оде ље њи
ма за нову школ ску годи ну, уса гла
шен је спрам пре по ру ка Мини стар
ства про све те, нау ке и тех но ло шког 
раз во ја како би се спре чи ло шире ње 
зара зе.

Ове годи не упи са но је укуп но 174 
ђака прва ка у све три основ не шко ле 
на тери то ри ји пећи нач ке општи на, од 
чега је у ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“, 
Пећин ци упи са но 76, у ОШ „Душан 
Јер ко вић Уча“, Шима нов ци 58, а у 
ОШ „Душан Вука со вић Дио ген“, Купи
но во 40 прва ка.

ПредседникОпштинеСинишаЂокићуручујепоклонепрвацима
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НАЈАВЉЕНПРОГРАМ„ШЕКСПИРФЕСТИВАЛА“УЧОРТАНОВЦИМА

Радостиведринанаседмом
пореду„Шекспирфестивалу“

Седми „Шекспирфестивал“ биће
одржанупериодуод12.до16.
септембра у Чортановцима.

Фестивалпочињеизвођењемконцер
та„БетовениШекспир“Гудачкогквар
тетаБеоградскефилхармонијеуВили
„Станковић“,гдејеусреду,2.септем
бра, и представљен програм. Како
истичуорганизатори,необичанинео
чекиванспојдвојицеуметничкихвели
кана,свечаноћеувестипубликуунови
програм овог фестивала са четири
представепремаделимаШекспира.
– Народно позориште Ниш и Кру

шевачко позориште представиће се
представом „Како вам драго“, док ће
у режијиМие Кнежевић бити изведе
на „Два витеза из Вероне“ – истакао
јеНикитаМиливојевић,организатори
директорфестивала.
–У уторак, 15. септембра, публици

ће се представити Српско народно
позориштеизНовогСадапредставом

„РозенкранциГилденстернсумртви“,
а последњег дана „Мој Шекспир“ по
концепту Никите Миливојевића –
додаојеМиливојевић.
Све представе ће се одржавати у

амбијентуВиле„Станковић“сапочет
кому19.30часоваузсвепревентивне
мере дефинисане одлукама Кризног
штабаВладеСрбије.
Испрединституцијакојесуподржале

догађај,говорилисуДраганаМилоше
вић, покрајинска секретарка за култу
руијавноинформисање,иВладимир
Гак,председникОпштинеИнђија.
Покрајинска секретарка за културу

изразила је задовољствошто се овај
фестивал, додуше у мањем обиму,
ипакодржава,упркоспроблемимакоји
су изазвани пандемијом ковид19 и
штоповезуједвевеличинекаоштосу
ШекспириБетовен,чимесенаједин
ственначин,пореднајвећегдраматур
га, одаје почасти једномоднајвећих

композитораусветскојисторији.
–Покрајинскисекретаријатћеиубу

дуће подржавати пројекте који потвр
ђују нашу решеност и способност
да станемо раме уз раме с највећим
светским сценама. „Шекспир фести
вал“, јединствен је културни догађај
који је прошле године Европска мре
жафестивала и званично уврстила у
листунајзначајнијихнаСтаромконти
ненту–истаклајеМилошевић.
Председник Општине Инђија Вла

димир Гак изразио је понос локалне
самоуправештојеумогућностидана
својојтериторијипомогнеједановакав
догађај,штосе,ускладусполитиком
дасепоредтакмичењаупривредним
активностима, Општина Инђија успе
шноносисаорганизацијомреномира
нихфестивала.
– „Шекспир фестивал“ је постао

бренд,несамоИнђије,негоиСрбије.
Обезбедилисмосредствакојасунео
пходназањеговоодржавање,ализбог
тренутне ситуације, много мање него
што смо хтели. Ипак, веома је битно
дасефестивал,упркоссвему,одржа
ва–рекаојеГак.
Фестивалсеодпочеткаодржавауз

помоћ и подршку Покрајинске владе,
ОпштинеИнђија,Министарствакулту
ре,ГрадаНовогСада,UNIQAосигура
њаиМТСТелекомаСрбија.Оснивање
„Шекспирфестивала“уСрбијииници
рао је редитељ Никита Миливојевић
након премијере његове представе
„Хенри VI“ у чувеном Глоб театру у
Лондону, у мају 2012. године. Поред
жеље да нам открије Шекспира на
новначин,НикитаМиливојевићјебио
вођенидејомдасеВила„Станковић“,
изузетан простор затворен за јавност
уСрбији,учиниатрактивнимкултурно
туристичкимместом. М.Ђ.

Најављенпрограм„Шекспирфестивала“

Вила„Станковић“
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ОТВОРЕНАНОВАЗГРАДАОСНОВНЕШКОЛЕ„ЈОВАНПОПОВИЋ“

Митровицадобила
најсавременијушколу
уВојводини
СремскојМитровицијебилапотребнаоваквашколаи

њенаизградњапредстављадобарнаставаксвихпосло
вакојисуурађениупретходномпериоду.Школа„Јован
Поповић“ је лепо опремљена, што је веома важно за
извођење савремене наставе. Још једном честитам
Митровчанимаиученицимаовешколеналепомпочет
ку,казаојеминистарпросветеМладенШарчевић

Првог септембра свечано је отво
рен нови објекат Основне школе
„Јован Поповић“. Свечаности је

присуствовао министар просвете Мла
денШарчевић, председник Покрајинске
владе Игор Мировић, министар пољо
привреде Бранислав Недимовић, заме
ница градоначелника Светлана Мило
вановић, директорОШ „ЈованПоповић“
СлободанСтојилковић,каоиучениции
наставници. Нови школски објекат има
20 учионица, које су опремљене нај
савременијим наставним средствима,
простиресена4100квадратнихметара,
а капацитет је 1200 ученика. Вредност
радованаизградњиизноси341милион

динара, а за опремање је издвојено 41
милион динара. Средства је издвојила
Покрајинскавладаилокалнасамоупра
ва. Нову школу симболично је отворио
најмлађиученикМијатКурибак.
Министар просвете Младен Шарче

вићрекаоједасеутокулетарадилона
изградњиилиреконструкцији192школ
скаобјектауСрбији.
–Овојеједнаодшколакојајетоком

лета завршена, за коју је Покрајинска
влада издвојила велика средства, уз
учешће локалне самоуправе. Сремској
Митровицијебилапотребнаоваквашко
лаињенаизградњапредстављадобар
наставак свих послова који су урађе

ниупретходномпериоду.Школа „Јован
Поповић“јелепоопремљена,штојевео
маважнозаизвођењесавремененаста
ве.Још једномчеститамМитровчанима
иученицимаовешколеналепомпочет
ку,казаојеШачевић,којиједодаодаје
нова школска година почела нетипично
збогепидемијекоронавируса,алидасу
мере предострожности добро организо
ване.

МладенШарчевић

НовиобјекатОШ„ЈованПоповић“
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ИгорМировић је казаода јеизградња
нове школе „Јован Поповић“ резултат
добресарадњеПокрајинскевладеиГра
даСремскаМитровица.
– Заједничким средствима, Града

СремскаМитровицаиПокрајине,успели
смодаипрероказавршимоизградњуове
савременешколе. Надам се да ће бити
више деце, а самим тим и више учени
ка.Покрајинскавладајеуложилазначај
насредстваупросвету.Навеликомброју
објекатасмоурадилихитнеинеопходне
санације.Делимвеликозадовољствоиса
ученицима, наставницима, родитељима,
управомшколеиГрадомСремскаМитро
вица,јерјеововеликиданнесамозауче
никевећизацеоград,аверујемдасеи
читаванашаземљаможепоноситиовом
школом,изјавиојеМировић.

ИгорМировић

Школајеопремљенапонајмодернијимстандардима
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Заменица градоначелника Светла
наМиловановић јеистакладаСремска
Митровицасадаимамодернушколу.
–Нашсан јеостварен, јер садаима

мо једну савремену школу. Захваљујем
се председнику Покрајинске владеИго
ру Мировићу, као и целокупној Влади
Војводине,којисупомоглидасетајсан
иоствари.Пресамодвегодине,захва
љујући Влади Републике Србије, отво
рилисмоновуосновнушколууМачван
скојМитровици.Тосамоговориодоброј
сарадњилокалнесамоуправесавишим
нивоимавласти.Надамседаћесеона
наставитииубудуће,јеримамоспремне
пројектекојетребареализовати,изјави
лајеСветланаМиловановић.
Слободан Стојилковић је казао да је

ОШ „ЈованПоповић“ сада једна од нај
модернијихшколауВојводини.
– Рок за изградњу објекта је био две

године,аонјезавршенипретога.Свака
учионицаимаинтерактивнутаблуисва
наставнасредствакојазахтевасавреме
напросвета.Уоквирушколесеналазии
трпезарија,кухиња,библиотекасаучио
ницомисобузарадсадецом,којасуу
инклузији.Мислимдаћеученицићебити
одушевљени,адаћеизовешколеизла
зитивеликибројобразованихљуди.Тре
нутноимамоуписано820ученика,аове
годинејеуписано85првакаиподељени
суутриодељења,рекаојеСтоилковић.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

СветланаМиловановић

СлободанСтојилковић

ИЗЛОЖБА„МИТРОВИЦАКРОЗОБЈЕКТИВ“

Изабраненајлепше
фотографијеграда

УГрадском парку, 3. септембра,одржана је прва изложба ама
терскихфотографијаподнази

вом „Митровица кроз објектив“, у
организацији Установе за неговање
културе Срем. Од преко 60 присти
глихфотографија,уфиналусенашло
20, које судобиле највише „лајкова“
на фејсбуку у току трајања конкур
са.Прватриместајеизабраоструч
нижири у саставу: ХристинаПанић,
инжењер примењене фотографије и
МаријаВуруна,историчаруметности.
ПрвоместојеприпалоМајиОгњано
вић за фотографију „Не волим јану
ар“, другу награду је освојио Милан
Кнежевићзафотографију„Огледало“
итрећанаградајеприпалаРадосла
вуРаши Галетићу за фотографију
„Црква Светог Димитрија“. Аутори
изабраних фотографија добили су
часопис за науку, уметност и култу
ру „Сунчани сат“, које им је уручио
директор Установе за неговање кул
туреСремДушанДрча.
– Идеја за овај фотоконкурс је

потекла баш у току епидемије коро

навируса, јер смо видели да мно
го Митровчана фотографише град.
Била јекатегоријаизамлађесугра
ђане,алионинажалостнисупоказа
ли велико интересовање. Надам се
даћеихследећегодинебитивише,а
мићемосепотрудитидаихштовише
анимирамо. Добили смо похвале од
суграђана гденапоконнекокосене
бавипрофесионалномфотографијом
напоконможедапокажесвојеумеће.
Планирамодасефотоконкурсодржи
инареднегодине,рекаојеДрча.
Победница Маја Огњановић, није

криласвојезадовољство.
– Одушевљена сам што се овако

нештодешаваунашемграду.Веома
сам задовољна конкурсом и сарад
њомсаУстановом.Надамседаћуи
догодинеиматинекудобруфотогра
фијуимождаосвојитиједнуоднагра
да,реклајеМаја.
У оквиру фотоконкурса додељена

је и специјална награда зафотогра
фијусанајвишелајкова,којуједоби
лаЈелицаРадосављевићзафотогра
фију„ЈутронаСави“.

МајаОгњановићДушанДрча

Одржанаизложба„Митровицакрозобјектив“
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ЈАВНОКОМУНАЛНОПРЕДУЗЕЋЕ„ВОДОВОД“

ВодазапићеуМитровици
међу10најбољихуВојводини

Како показују подаци
Институтаза јавноздра
вље Србије „Др Милан

ЈовановићБатут” у Бео гра
ду, Срем ска Митро ви ца је 
међу 10 гра до ва и општи
на у Вој во ди ни са пот пу но 
исправ ном водом за пиће из 
Град ског водо во да. Поред
Митровице, вода је исправ
на и у Новом Саду, Бачкој
Паланци, Апатину, Оџацима,
Руми,Инђији,Панчеву,Опову
иКовину.
ИстраживањаовогИнститу

тапоказујуда јенајвећипро
ценатводесајавнихводовода
сафизичкохемијском,микро
биолошком и удруженом
неисправношћунатериторији
Србије поновоуВојводини,а
изузетаксунаведенаместа.
Војводина је апсолутни

рекордер када су у пита
њу водоводи са удруженом
неисправношћу, а односи се
на  воду са изнад пет одсто
микробиолошки и 20 одсто
физичкохемијски неисправ
нихузорака.
Сремска Митровица већ

годинама задржава висок
ниво здравствене исправ
ности по свим параметри
ма одређеним Правилником
о хигијенској исправности
воде за пиће. То потврђују
свакодневне анализе узора
ка у интерној лабораторији
„Водовода“. На годишњем
нивоуовдесеанализираоко
4000 узорака. Лаборатори
ја је опремљена савременом
апаратуром за одређивање
физичкохемијских и микро
биолошких параметара. Под
једнако се прати квалитет
сировеводе,водеупоступку
технолошког третмана, као и
приликом дистрибуције пија
ћеводедокрајњихкорисника.
Квалитетводејеконстант

но подложан и провери, које
спроводеовлашћењестручне
службеиинституцијеуобла
сти здравства, као и надле
жних инспекцијских служби.
Екстерна контрола квалитета
водезапићекојурадиЗавод
за јавно здравље уСремској
Митровици, према утврђе
ној динамици, показују да
вода одговара прописима у
овојобласти.ПоредтогЗаво
да, редовне контролерадии

Институт за јавно здравље
ВојводинеуНовомСаду.
Захваљујући повољним

хидрогеолошким карактери
стикамаводаједоброзашти
ћена од негативних спољних
утицаја. Након технолошког
третмана прераде воде, она
је здравствено исправна и
потпуно безбедна за употре
бу.
Поред природе, која је у

погледу квалитета сирове
воде овом подручју накло
њена, много је важнија сама
брига одговорних за њу. У
Постројењу за прераду воде
у Сремској Митровици обез
беђене су свефазе техноло
шког процеса прераде воде,

на чијем унапређењу се кон
стантноради.Поредтога,на
квалитет воде утиче и стање
дистрибутивне мреже. Водо
водна мрежа је у појединим
деловима града веома ста
ра и подложна оштећењима
цевовода. У циљу заштите
воде редовно се организује
планскоиспирањемрежекако
би вода која стиже до кори
сникабиланајбољегмогућег
квалитета.Последњихгодина
и та ситуација се поправља
заменом дотрајалих цевово
да,приликомсвакеревитали
зацијепутнеинфраструктуре.
Најчешћи проблем са про

меномбојеводенастајенакон
застојаводоснабдевањакако

би се обавила интервенција
на мрежи или прикључцима
илиуследрадоваудистрибу
тивномсистему.
При сваком успостављању

снабдевања водом за пиће
након прекида, долази до
пролазне појаве боје и мут
ноће.Овапојавајеусловље
нанаглимпродоромводепод
притискомуцеви(тзв.хидра
улички удар) и покретањем
талога у цевима, што резул
тује поменутим променама
изгледаводе.Талогјепосво
јојприродиоксидгвожђа,без
већег здравственог значаја.
Ованежељенапојавасепре
вазилази испирањем цеви,
односно,отварањемславина
и испуштањем воде у сред
ње јаком млазу, све до тре
нутка када вода добије своје
уобичајене карактеристике.
Слична ситуација се деша
ваи коддужегнекоришћења
воде. Вода која дуже стоји у
цевима се пребојава оксиди
магвожђаидобијакарактери
стичнужућкастубојуипоста
јемутна.И уовомслучају је
неопходно испуштање воде,
све док се не испусти цела
запремина воде у објекту и
вода не поприми своје уоби
чајенекарактеристике.Услу
чајудапроменеводеопстају
и након детаљног испирања,
потребно је да се обрати
те Корисничком сервису ЈКП
„Водовод” на број телефона
626–200.

СремскаМитровицавећгодинамазадржавависокнивоздравственеисправностипо
свимпараметримаодређенимПравилникомохигијенскојисправностиводезапиће

Квалитетводеподконтролом

Узимањеузорака
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ОБЕЛЕЖЕНА106.ГОДИШЊИЦАБИТКЕНАЛЕГЕТУ

Поментимочкимјунацима
На Легетском пољу, 6.

септембра свечано је
обележена 106. годи

шњица Легетске битке, која
се одиграла у Првом свет
ском рату између српске и
аустроугарске војске, током
којејестрадало6000војника
Тимочкедивизијепрвогпози
ва из састава 13. пука „Хај
дукВељкоПетровић“.Пара
стосом и полагањем венаца,
уз културноуметнички про
грам одата је почаст палим
борцима ове битке, из које
је српска војска претрпела
велики пораз. Ове године је
због епидемије коронавиру
са годишњица обележена уз
мањибројпосетилаца.Заме
ницаградоначелникаСветла
на Миловановић и заменик
начелника за образовање,
културуиспортЗоранМишче
вићсууимеградаположили
венац на споменик посвећен
страдалим војницима Легет
скебитке.
– Битка на Легету је зна

чајна за Сремску Митрови
цу,алиизацеоСрем.Сваке
годинеупрвојсуботисептем
бра окупљамо се овде како
бисмо одали помен палим
борцима. Ове године, обе
лежавамо 106. годишњицу у
мањем обиму због епидеми

је,алијебитнодасеконтину
итетнепрекидаитојенајма
ње што можемо да учинимо
занашејунакеизПрвогсвет
ског рата, рекла јеСветлана
Миловановић.
Венцесуположилиипред

ставници општина Трстеник
и Бор, Војске Србије, као
и представници удружења
борацаизСремскеМитрови
це, Руме,Шида иЛаћарка и
меснезаједницеШашинци.
Том приликом, присутни

ма се обратио и Владимир

Дачић,представниктрстенич
когселаВеликаДренова.
–Прошлоје20годинакако

је дреновски учитељ Милан
Радић, прочитавши књигу
Шашинчанина професора
Радована Срдића „Битка на
Легету“, откриодадреновач
ка изрекаИзги бо смо као на 
Чеврн ти ји, заправо нема
историјског утемељења и да
се највећа трагедија нашег
села, заправо догодила на
левој обали Саве у атарима
Шашинаца, на пољу Леге

ту.Од тог открића па сведо
данас, сваке прве суботе у
септембру,миДреновчаниса
пријатељима из Трстеника у
Сремуодајемопочастпалим
борцима. Општина Трстеник
јесвеовегодинестајалаиза
ходочашћа Дреновчана на
свето место на обали Саве,
аонаћеидаљеподржавати
пријатељство месних зајед
ницаШашинцииВеликаДре
нова,рекаојеДачић.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

СРЕМСКАМИТРОВИЦА,СПОМЕНГРОБЉЕ

78.годишњицаодстрадања
Парастосом и полагањем венаца на Споменгробљу,

6. септембра обележена је 78. годишњица страдања
народауДругомсветскомратуподназивом„Дасене

заборави”.УимеГрадаСремскаМитровицавенцесуположи
лизаменикначелниказаобразовање,културуиспортЗоран
МишчевићидиректорИсторијскогархива„Срем“ДејанУме
тић.
Споменгробље као заједничка гробница 7.950 погинулих

истрељанихсматрасеједнимоднајвећихгубилиштаДругог
светскограта.Међустрадалиманатомместујеичувенисрп
скисликарСаваШумановић.
–Кажуда јесећањевиднаде,коиманадезабудућност,

враћасеупрошлост.Збогтепрошлости,збогтихнедужних
људи,жртавакојесуовдепогинулеуСремскојМитровици,
збогсећањаипоменанањих,мисмоданасовдекакосенеке
ствари не би заборавиле, јер је ово хипотека прошлости и
залогбудућностизасвегенерацијекоједолазе.Овегодине
смотоморалирадитизбогепидемијекоронавирусаунешто
смањеном обиму. Искористио бих прилику да се захвалим
свимљудимакојисуданасдошлиикојисесећајуинезабо
рављајужртвеДругогсветскограта,изјавиојеМишчевић
Венцесунаспоменикстрадалимаположилипредставници

МинистарстваодбранеиВојскеРепубликеСрбијеиудруже
њаборацаЛаћарак,Мартиници,Дивош.

СветланаМиловановићиЗоранМишчевићположиливенце

ЗоранМишчевићиДејанУметићнаполагањувенаца

МедијскипројекатГРАДУФОКУСУ:ИзазовииперспективеразвојаСремскеМитровицесуфинансираГрадСремскаМитровица.Ставовиизражени
уовоммедијскомсадржајусуодговорностаутораињеговихсарадникаинепредстављајунужнозваничанставГрадаСремскаМитровица
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ПОСТАВЉЕНИ„ЛЕЖЕЋИПОЛИЦАЈЦИ“

ЗабезбеднијисаобраћајуШиду
УШидусуууторак,1.

септембра,настављени
радовинапутевимакакоби
сесаобраћајштобезбедни
јеодвијао.Радисеолока
цијамагдепостојипотре
бафизичкогограничења

брзинекретањаучесникау
друмскомсаобраћајузбог
повећаногбројапешакаи
бициклиста,каоипочет
кановешколскегодине.

„Лежећиполицајци“поста
вљенисууулицамаЗлатка

Шнајдера,ВељкаВлахо
вића,12.априла,Петра

Кочићаинадвелокацијеу
Карађорђевојулици.Пред
седникОпштинеШидЗоран
Семеновићобишаојенеке

одлокација.
Д.Попов ЗоранСеменовићнаједнојодлокација

БЕЗБЕДНИЈЕОДВИЈАЊЕСАОБРАЋАЈА

Хоризонталнасигнализација

НатериторијиопштинеШид,уоквиру
радованаредовномодржавањупутева,
у току је обележавање хоризонталне
сигнализације. Пред почетак школске
године обележавање је почело управо
испред свих школа и вртића у граду.
Ово јеначиндасеучеснициусаобра
ћају,пресвегавозачи,упозореиприла
годебрзинуублизинишкола.Упонеде
љак, 31. августа, заменик председника
ОпштинеШидЂорђе Томић и саобра
ћајниинспекторИгорМихајловић, оби
шли су радове на простору поред

Основне школе „Бранко Радичевић“ у
Шиду.
–Каоипретходних година,Општина

Шидјеиздвојиласредствазаобележа
вање хоризонталне сигнализације,
првенствено због наших најмлађих
суграђанина,азбогпочеткановешкол
ске године. Користим прилику да им
испредлокалнесамоуправе,аиусвоје
личноиме,пожелимсрећаниуспешан
почетакновешколске године–изјавио
јеовомприликомТомић.
–Прво је урађена хоризонтална сиг

нализација због почетка нове школске
године у зонама школа, пре свега
пешачки прелази, ознаке на коловозу
које учеснике у друмском саобраћају
обавештавају о повећаном присуству
деценапуту.Докрајаследећенедеље
планира се завршетак радова у свим
селима и путевима шидске општине –
казао је саобраћајни инспектор Игор
Михајловић.
Заобележавањехоризонталнесигна

лизацијелокалнасамоуправа јеиздво
јила3,5милионадинара. Д.Попов

ЂорђеТомићиИгорМихајловић

МедијскипројекатШидскаопштинаодсредедосреде:ЛокалнасамоуправауслужбиграђанасуфинансираОпштинаШид
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Именованивршиоци
дужностидиректорајавних
предузећаиустанова

НадругојседнициСОРума,одржа
ној 2. септембра, одборници су
размотрили и прихватили одлуку

озавршномрачунубуџетаОпштинеза
протеклугодинусаизвештајемоњего
вомизвршењу.
ИзвештајјеподнелаМаријанаКолон

џија,шефицаОдељења зафинансије,
привредуипољопривреду,којајеиста
кладабуџетскиприходиипримања,са
пренетим неутрошеним средствима од
49,3 милиона, износе 1,94 милијарди
динара,штојереализацијаод92одсто
одплана.Буџетскирасходиииздацису
1,79милијардидинараили85процена
таодплана.
Попрограмима јенајвећеизвршење

кодпрограма15,7и8.Програм15су
опште услуге локалне самоуправе за
штајеутрошено342,4милионадинара,
одчега280,5милионазафункциониса
ње локалне самоуправе, потом за
отплату камата и главнице кредита 36
милиона динара, функционисање
меснихзаједница22,8милионадинара
изафункционисањеопштинскогправо
бранилаштва2,8милионадинара.Про
грам7 се односи на организацију сао
браћајаисаобраћајнеинфраструктуре
за шта је утрошено 292,2 милиона
динара.Програм8сеодносинапред
школсковаспитањеиобразовањегдеје
утрошено 241,3 милиона динара и
односи се на редовнофункционисање

УПВО„Полетарац“.Токомпрошлегоди
ненијебилокредитногзадуживања.
–Суфицитнарачунуизвршењабуџе

та износи 143,3 милиона динара, од
чега је12,54милионанаменскихсред
става и 130,8 милиона ненаменских
средстава за пренос у ову годину, која
ће бити распоређена на апропријације
првимребалансомбуџетауовојгодини
–реклајеМаријанаКолонџија.
Своје задовољство извештајем о

буџету за минулу годину, изразио је и
председник СО Рума Стеван Коваче
вић.
–Успелисмодаодржимотрендстал

ног повећања обима пуњења и кори
шћења буџетских средстава и због тог
континуитетаовидобрирезултатинису
неканова,алисусвакакозначајнавест
за све наше грађане. Остварили смо
преко90проценатапланираногбуџета
и реализовали све планиране инфра
структурнеинвестиције,свеинвестици
јеуобластиобразовања,културе,поди
глисмонивосоцијалнихуслугаитосве
финансирализдравимбуџетскимсред
ствима.Мислимдаћемоиуовојгодини
битинатомтрагу.Свеснисмодаусло
вирадаипуњењебуџетанисукаошто
субилипрепандемије,алисмомиуло
жилизначајненапоредатрендодржи
мо–истакаојеСтеванКовачевић.
Највишедискусијанаседницијебило

везано за последњу тачку, изборе и

Унекимјавнимпредузе
ћимаиустановамасмо
обновили,продужили

мандатсадашњимвршио
цимадужностидиректора.

Билојеиодређених
кадровскихизменаупоје
динимјавнимпредузећи
ма,асвеудухуполитике
Српскенапреднестранке,
дајесвакоосвежењеи
доношењеновихидејау
радјавнихпредузећа,које
јеуинтересуграђана,нео
пходно–рекаојеКоваче
вићинајавиојеинеке

будућекадровскеизмене,
какобисеунапредиорад
јавнихпредузећаиуста
нова,рекаојеСтеван

Ковачевић

СлађанМанчић,најавареорганизације
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именовања. У оквиру те тачке су прво
разрешени, а потом и изабрани нови
члановинадзорниходборајавнихпред
узећаишколскиодбори,алисуимено
вани и директори јавних предузећа и
установа.
Такојезав.д.директораЈУП„План“

именованаМилкаПавловић, дипломи
раниархитектапејзажнеархитектуре,а
за в. д. директора ЈКП „Паркинг и
инфраструктура“ именована је дипло
мирана правница Владислава Стаме
новић, које су и до сада биле на тим
функцијама.Исто важии заВојислава
Миоковића, мастера социологије, који
јеименованзав.д.директораЦентра
за социјални рад. За новог директора
ЈП„ГасРума“именованјеДраганКоса
новић,дипломираниинжењерзапреду
зетнички менаџмент, а разрешен је
досадашњи Рада Маравић. За в. д.
директора Спортског центра именован
јемастер економијеИгорДамјанчук, а
разрешен досадашњи Добрица Маку
љевић.
Примедбу на поновно именовање

некихдиректораув.д.стањуималису
одборници Зелене странке, али је на
ове примедбе реаговао председник
Општине Слађан Манчић који је иста
као да је разлог за то припремање
реорганизације у јавним предузећима
„План“ и „Паркинг и инфраструктура“,
каоиуЦентрузасоцијалнирад.
Тренутно јеу јавномсекторучак250

запосленихмањенегоудецембру2013.
године,кадајеСНСдошланавласт.
–Тадајерадиловишеод900људи,а

саданештопреко650,апоодлуциВла
деСрбијеимамоправодаујавномсек
торуради695лица.Дакле,можемода
запослимо још,али је нашциљдасе,
са постојећим бројем људи, повећа
ефикаснострада–рекаојеМанчић.
Натрагутенамересуипредстојеће

реорганизације јавних предузећа. Кон
кретно, до краја године ЈУП „План“ и
ЈКП „Паркинг и инфраструктура“ ће се
спојитиуједнопредузеће.Натајначин
ћесесмањититрошкови,ауместо30,
ново предузеће ће имати 15 запосле
них. Зато ће именоване директорке
имати и нешто краћи мандат вршиоца

дужности јер ће се потом бирати и
директортогновогпредузећа.Истовре
мено,променејенајавиоиуорганиза
цијиЦентразасоцијалнирад,којије,по
садашњојорганизацији,већинскарепу
бличка установа, али је, поред надле
жног Министарства, финансира и
локалнасамоуправа.Планирасеиздва
јањеновеустанове.
–Та установа ће објединитиДневни

центарзадецуимладесасметњамау
развоју,геронтодомаћицеитерапеутско
јахање. Центар за социјални рад није
сертификован,иодпрвогјануарамиса
новим предузећем улазимо у процес
сертификације да све те услуге, које
већ финансирамо из нашег буџета,
наставимо да спроводимо у нашој
општини, а не да се оне поверавају
разним агенцијама – појаснио је први
човекрумскеопштинеСлађанМанчић.
ПредседникСОРумаСтеванКоваче

вићјеистакаодајенекимдиректорима
истекао мандат вршиоца дужности и
требало је предложити вршиоце за
нареднипериод.
–Унекимјавнимпредузећимаиуста

новамасмообновили,продужилиман
дат садашњим вршиоцима дужности
директора.Билојеиодређенихкадров
скихизменаупојединимјавнимпреду
зећима, а све у духу политике Српске
напредне странке, да је свако освеже
њеидоношењеновихидејаурад јав
нихпредузећа,којејеуинтересуграђа
на, неопходно – рекао је Ковачевић и
најавио је и неке будуће кадровске
измене, какоби се унапредиорад јав
нихпредузећаиустанова.
–Нашциљједајавнисекторфункци

онишерационално,ефикасноидабуде
у служби грађана – истакао је Стеван
Ковачевић.
Донетајеиодлукаоправупрвенства

закупа пољопривредног земљишта у
државнојсвојини,анаовојседницису
одборници информисани и да је фор
мирана одборничка група „Александар
Вучић – За нашу децу“, која има 31
одборника, чија је председница Горда
наЈањушЛазић,азаменикКрумВасев.

С.Џакула

СтеванКовачевић,ефикаснијауправаМаријанаКолонџијаобуџету

ОШ„ДУШАНЈЕРКОВИЋ“

Занимљивемаске
запрваке

У градској ОШ „Душан Јерковић“
досетилисуседаизраде јединстве
не маске за своје прваке и њихове
учитеље.Овашколаиматриодеље
ња првака, а од својих средстава је
израдилаоригиналнемаскезањих.
–ТаконашиученициизодељењаI

1имајужутоуоквиренемаскеисим
бол пчелице, I 2 зелено уоквирене
маскесасимболомсове,аI3плаве,
са симболом лептира. На свакој
маскипишеиимедетета,апосимбо
лу,учитељииудворишту,одмахмогу
дазнајуизкојегјеодељењапрвак–
кажеНаташаСтанић,директоркаОШ
„ДушанЈерковић“.
Коликонамјепознато,овашколаје

једина са овим персонализованим
маскама, које ће, кад већморају да
сеносе,првацимабитизанимљиве.

С.Џ.

КУЛТУРНИЦЕНТАР

Почелесуфилмске
пројекције
Љубитељи седме уметности могу

од почетка септембра, после више
месечне паузе, поново да уживају у
одласкуубиоскопе,паистоважииза
Румљане.
БиоскопуКултурномцентру запо

чеојепоновосапројекцијама3.сеп
тембраитокримидрамомрежисера
Џастина Курцела „Истинита прича о
Келијевојбанди“.
Филм говори о одметнику Неду

Келију, који је према историјским
подацима био разбојник, а ипак је
постаонационалнихеројАустралије,
јер га већина Аустралијанаца дожи
вљавакаосвојуверзијуРобинаХуда.
Токомсептембра,љубитељифил

маћемоћидапогледајуифилмове
„Отац“,„Слуга“и„Грех“,асвепројек
цијесуод19часова.
ИзрумскогКултурногцентрајеупу

ћен апел гледаоцима да обавезно
носезаштитнемаске,дасеприликом
уласка и изласка из филмске сале
држидистанцаодметарипо,узоба
везнудезинфекцијурукупреуласкау
салу.Свакоседиштећебитиобеле
женокакобисеиусалипоштовала
неопходнадистанца. С.Џ.
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ФАБРИКА„CGFOODEUROPE“

Поклонпакети
зарумскепрваке

Свих456првакаурумскојопшти
ни добило је поклон пакете
од непалске компаније „Wai

Wai“ која на Румској петљи има сво
ју фабрику нудли. Реч је о пакетима
који садрже познате нудле ове фир
ме, слаткидео, каоираспоредчасо
ва.Директорисвихрумскихшколасу
поклон пакете преузели1. септембра
уГрадскојкући.
Том приликом, директор фабрике

уРуми „CGFoodEurope“ВипинПан
гени,указао јенатодаовонијепрва
донација у румској општини, а све у
складу са социјалном одговорношћу

фирмеузаједнициукојојпослује.Он
је подсетио да је „CG Food Europe“
током ванредног стања донирала и
око5.800пакетасвојихпроизвода,као
деопакетапомоћисоцијалноугроже
нимграђанима.
– Сада дајемо подршку ученицима

којикрећуупрвиразред.Тусу,поред
нудликојесудоброгквалитетаикоје
ће им се допасти, и слатки део, као
и распоред часова – рекао је Випин
Пангенииистакаодаћеиунаредном
периодупомагатигдегодјетомогуће.
У име првака, њихових родитеља,

алиилокалнесамоуправе,надонаци

јиидруштвенојодговорностијезахва
лиопредседникОпштинеСлађанМан
чић.
–Ово јелеппримеризасведруге

компаније.Нијепрвипутдакомпанија
„WaiWai“реализујеоваквеакције.Они
сусеукључилиувремеванредногста
ња, донирали су скоро 5.800 пакета
њиховихпроизводазанашепензионе
реисоцијалноугроженеграђане.Ово
је јошлепшигест,собзиромнатода
суупитањунашинајмлађисуграђани
којиданаскрећуупрвиразред–рекао
јеМанчић.
Он једодаода то указује на чиње

ницу, да између привреде и локалне
самоуправепостојиједнадобраклима
идобриодноси.
–УРумисеводирачунаосоцијалној

политици,здравству,школству,алисве
битобиломноготежеданемапомоћи
привреде,помоћиовеисличнихком
панија. Пословање ове компаније је
на узлазној путањи, плате су почеле
дарасту,имадостапослаиизвоза–
рекаојеСлађанМанчић.
Випин Пангени је подсетио да је

фабрика у Руми почела са радом
2017. године и да успешно послују
пласирајући своје производе у преко
20 земаља у свету, међу којима су и
САД, Канада, бројне европске, као и
афричкеиземљеСредњегистока.
–Ширимосвојпосаоисадаимамо

220запослених,планирамоиповећа
ње броја запослених, а око 80 одсто
наших радника су изРумеи околних
места–рекаојеВипинПангени.

С.Џакула
СлађанМанчићиВипинПангени

Разговорсадиректоримашкола
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ОШ„23.ОКТОБАР“КЛЕНАК:БЕСПЛАТНИУЏБЕНИЦИ

Самозађакечијасуоба
родитељапријављенауРуми
Локална самоупра

ва, како смо у више
навратаиинформиса

ли, обезбедила је бесплат
неуџбеникезасвеосновце
који похађају румске школе
– реч је о 3.029 комплета
уџбеника,докје615обезбе
дилоМинистарство просве
те.Уџбеницису,препочетка
школске године,допремље
ни у све основне школе и
њиховаподручнаодељења.
За ове намене је издвојено
око 32,5 милиона динара.
Услов за добијање уџбени
кајестедадецаиродитељи
имају пријављено пребива
лиштенатериторијирумске
општине.
КадајеречоОШ„23.окто

бар“ у Кленку, појавио се
проблем.Наиме, овушколу
похађа значајан број осно
ваца, чији родитељи – оба
илиједан,имајупребивали
ште ван територије румске
општине, што значи да они
небитребалодадобијуове
бесплатнеуџбенике.
Тимповодом,школује31.

августа посетио председник
Општине Слађан Манчић,
који је и сам био њен ђак.
Он је указао да су уџбени
ци допремљени школама
по требовањима и броју
ђакакојесуонесамеприја
виле, алида је за кленачку
школу специфично то што
има велики број ђака чији
суродитељипријављенина
адресамаудругимопштина
маиградовима,тенеиспу
њавајукритеријумзадобија
њебесплатнихуџбеника.
– Одређен број људи

нам је скренуо пажњу на
овуситуацијуиморалисмо
да реагујемо. Мој задатак,
као председника Општине,
јестедаводимрачунаогра
ђанима румске општине и
немам мандат да буџетска
средства која пуне ти исти
грађани, трошим и дајем
субвенције људима који су
пријављениуШапцу,Срем
ској Митровици или некој
другој општини – рекао је
Манчић истакавши да је на
овајпроблемодмахтребало

даукажедиректорислужба
школе.
Наиме, утврђено је да су

оба родитеља 52 ученика
пријављени на адресама
у другим општинама, а код
44 ученика по један роди
тељ.Дакле,реч јео укупно
96 ученика од 229, колико
похађа ову школу, што је
значајанпроценат.Вредност
комплетних уџбеника обез
беђених за те ученике, који
не испуњавају критеријуме,
је942.000динара.
– Ја немам право да

942.000 динара потрошим

натељуде,јерјеодлукада
стимулишемо наше грађа
не.Кододлукеобесплатном
вртићу смо имали сличан
проблем, па смо забрани
ли да наши вртићи примају
децу из суседних општина,
јеримамовеликибројнаше
деце.Исти случај је у овом
моментусашколомуКлен
ку. Жао ми је, мени су сва
децадрага,алиовојенешто
специфично само за нашу
општину, попут бесплатног
вртића. Познато је да се
буџет у највећој мери пуни
порезомназараде,порезна

зарадеидепоадресистано
вања, што значи да они не
пуненашбуџет.Моја,иоба
веза целе Општинске упра
ве, једасебуџетпуниида
га трошимо на наше грађа
не,дастимулишемоиолак
шаваможивотнашихграђа
на и нашедеце – указао је
СлађанМанчић.
Стога је донета одлука

да родитељи 44 ученика,
од којих је један пријављен
у румској општини, могу да
добијуовекњигеуполацене,
ако се одлуче да их купе,
док преостала 52 ученика
могу добити уџбеника по
пуној цени.ПоМанчићевим
речиманебибилокоректно
премадругимграђанима,да
оникојинедајусвојдопри
нос локалној самоуправи,
користе бенефите које та
истазаједницадаје.
– Ми трошимо средства

нанашеграђанеинањихо
вудецу.Зато,кониједо28.
августа био пријављен на
територији наше општине,
нема право на бесплатне
уџбенике и ништа не зна
чиакосенакнаднопријави.
Али, ако се пријаве, стећи
ћеправонанекебудућесуб
венције и бенефите које ће
румскаОпштинаобезбедити
засвојеграђане–указао је
први човек румске општине
СлађанМанчић. С.Џакула

БесплатниуџбеницизашколууКленку

СлађанМанчићидиректоркаЈасминаПоповић

Медијскипројекат„Усредиштупажње:Румаодсредедосреде“суфинансираОпштинаРума
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Ушколскојклуписамаском

Школесуспремнодочекалепрви
септембар,ародитељикажуда
им јеовашколскагодиназада

лаглавобољезбогкомпликованеорга
низације.Опремањешколарцајескупо,
анажалостзбогепидемијевируса,ове
годиненемаразменеуџбеника,већће
преко удружења „Родитељ СМ“ једна
мајка поклонити радни сто и ормар, а
они којима је потребно могу се јавити
прекодруштвенихмрежатогудружења.

Митровачка гимназија безбедност је
подигланавишинивотакошто јераз
двојила разреде по мањим групама.
Часовитрајуполасата,адезинфекција

руку,обућеипросторијајеобавезна.
–Првиитрећиразредкренулисупре

подне,паћеондадаслушајудвенеде
љенаставупрекоинтернета.Послесе
мењају, па ће по повратку бити попо
дневна смена и тако наизменично по
групама и разредима, каже Мирјана
Ђорђевић,директорМитровачкегимна
зије
Школа за специјално образовање је

након пет година уписала одељење
првака, а деца с посебним потребама
тешко се прилагођавају прописаним
мерама безбедности, те се нашла
алтернатива, а коначно је добијена и
лиценцазауслугуличнихпратилаца,те
ће малишани имати константну подр
шку.
–Мисмопосвемудругачији,анаша

школа се одлучила да уместо маски,
децаносевизире, јер јетаколакшеза
њих, наглашава Негован Николић
директор ШОСО „Радивој Поповић“
СремскаМитровица.

И у сеоским срединама је коначно
зазвонилошколскозвоно.Нештомање
дечјеграје,алиопетрадосне,зачулосе
уобјектууселуЗасавица1.Тојешкола
у којој има четири разреда, а укупно
самодвадесетученика.
– Није било потребе да се разреди

раздвајајуугрупе,напротив,онисуспо
јени, па тако првом и трећем разреду
предаје једна учитељица, а друга учи
тељицадругомичетвртом.Иутомслу
чајуихимаподесету учионици,поја
сниланамјеДанкаБеломарковић,учи
тељицауОШ„ДобросавРадосављевић
–Народ“Засавица1.
Уовојшколикажудасеосећајубез

бедно и у овим тренуцима, није им
тешкодасеприлагоде,јединанадаим
једаћеихједногданабитивише.

АлександраПлавшић

Митровачка гимназија безбедност је подигла
навишинивотакоштојераздвојиларазредепо
мањимгрупама.Часовитрајуполасата,адез
инфекцијаруку,обућеипросторијајеобавезна

Мисмопосвемудру
гачији,анашашколасе
одлучила да уместо
маски,децаносевизи
ре,јерјетаколакшеза
њих, наглашава Него
ван Николић директор
ШОСО „Радивој Попо
вић“ Сремска Митро
вица

Нијебилопотребедасеразредираздвајајуу
групе,напротив,онисуспојени,патакопрвом
и трећем разреду предаје једна учитељица, а
друга учитељица другом и четвртом. И у том
случајуихимаподесетуучионици,појаснила
нам је Данка Беломарковић, учитељица у ОШ
„ДобросавРадосављевић–Народ“Засавица1

МирјанаЂорђевић НегованНиколић ДанкаБеломарковић
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Медијскипројекат„Усредиштупажње:ОпштинаИригопштинабудућности“суфинансираОпштинаИриг

Натрећој седнициСОИриг одбор
ницисудонелиодлукуозавршном
рачуну општинског буџета за про

теклу годину,алииусвојилиизвештајо
реализацијибуџетазапрвихшестмесе
цитекућегодине,којејеподнелаМирја
наБабић,шефицаСлужбезафинансије
ибуџетОпштинскеуправе.
Уминулојгодиниурађенасутриреба

лансабуџета,апопоследњем,планира
ни су укупни приходи и примања од
милијардуи88,6милионадинара.
Прошлегодинесуостварениукупни

приходи и примања у висини од 691,4
милиона динара, односно буџет је реа
лизованса64,7процената,доксутекући
расходиииздациизносили686,1милион
динара,штојеостварењеод63,7проце
ната. Средства буџетског суфицита у
износуод5,2милионадинарапредста
вљајунеутрошенасредствазапреносу
ову годинуи користиће се за социјалну
заштиту–реклајеМирјанаБабић.
На овој седници, која је одржана 7.

септембра, одборници су размотрили и
извештај о реализацији буџета за ову
годину,закључноса30. јуном.Подсети
мо,буџетиришкеопштинезаовугодину
усвојен је18.децембрапрошлегодине,
апројектованјенамилијардуи7,5мили
онадинара.
У првих шест месеци остварени су

прихода и примања од 253 милиона
динара,заједносадодатнимприходима
буџетскихкорисникаипренетимнеутро
шеним средствима. То значи да је у
односу на план, ово реализација од 23
процента.
По врстама јавних прихода и прима

ња,одпорезанадоходак,добитикапи
талнедобиткеостварено је55,3милио
надинараили38проценатауодносуна
план,аодовогизносанајвишејенапла
ћенпорезназараде,42,4милионадина
ра, порез на приходе од самосталне
делатности6,3милионаипорезнаоста
леприходе3,4милионадинара.
Остварење пореза на имовину је 31

милиондинараитојетрећинапланира
них прихода по овом основу. Порез на
добраиуслугезапрвихшестмесеције
5,4 милиона или 33 одсто. Највише је
наплаћеноодкомуналнетаксезадржа
ње моторних, друмских и прикључних
возила2,8милионаиодборавишнетак
се2,3милионадинара.
Трансферисадругихнивоавластису

122,5милиона,штоје22одстоодплани
раних.
Истовремено,расходису202,8милио

на динарашто је 19 одсто у односу на
план.НајвишејеутрошенозаОпштинску
управу34милиона,азавишенаменске
развојнепројекте1,3милиона.
Значајнасредстваод31,6милионасу

издвојеназасаобраћајиинфраструкту
ру,одтога21,5милиондинаразарекон
струкције деонице Гребенског пута од
ИришкогвенцадоЗмајевца.

Засоцијалнузаштитујеиздвојено15,8
милиона  динара, Дом здравља је
финансиран са 5,2 милиона, култура и
информисање нешто преко 1,1 милион
и  спортсадвамилиона.Упрвихшест
месеци су значајна средства утрошена
заДУ„Дечијарадост“–31милион,аза
ТуристичкуорганизацијуИрига6,2мили
онадинара.
 – Реализацијом прошлогодишњег

буџетанисмобашзадовољни,имапро
јеката чија је реализација требало да
почне овог пролећа, поготово великих
пројеката,алисесталозбогкороне.Ова
годинаћебититешка,штосетичебуџе
таињеговогостварења,штосевидииу
шестомесечном извештају. Још нисмо
ниједан ребаланс радили, иако су то
многе општине учиниле и смањивале
средства–прокоментарисаојереализа
цију буџета Стеван Казимировић, пред
седникСОИриг.
Највећипроблемисеодносенасред

ствакојатребадастигнусавишихнивоа
власти,анисудобијенаитојеутицало
намањеостварењебуџета.
Ако превазиђемо  ову годину, која је

веома тешка,надамоседаћенаредна
битимногобоља.Ипак,радилисмопро
шлегодинезначајнепројектесанирали
смо Дом културе, школу и вртић у

Шатринцима,којисезавршава,кренули
смо лане са радовима на Гребенском
путу,којисезавршавасада,међувели
ким инвестицијама је изградња стазе
здрављауВрднику,којајетакођепочела
прошлегодинеисадасезавршава,све
каснизбогактуелнеситуације,анадамо
седаћебитибоље–додајеКазимиро
вић.
Сигурноједаовегодиненећезапоче

ти једна велика и значајна инвестиција
заИриг,атојеУченичкидом,анећесе
реновирати ни школа у Врднику. Ту је
речовеликиминвестицијамакојесутре
баледаидупрекоKанцеларијезаупра
вљањејавнимулагањима,такодаћесе
радитимањипројекти,вредностидо20
милионадинара.
Наовојседницисуразрешенистарии

именовани нови чланови Надзорног
одбора ЈП „Комуналац“, као и чланови
УправногодбораТуристичкеорганизаци
јеИриг.
Такође, формиран је и новиШтаб за

ванреднеситуацијеиришкеопштине,на
чијем челу је, по функцији, председник
Општине Тихомир Стојаковић, док је
заменикМиодраг Бебић, заменик пред
седникаОпштинеИриг.

С.Џакула

Овагодинаћебититешка,штосетичебуџета
ињеговогостварења,штосевидииушестоме
сечномизвештају.Јошнисмониједанребаланс
радили, иако су то многе општине учиниле и
смањивалесредства–прокоментарисаојереа
лизацијубуџетаСтеванКазимировић,председ
никСОИриг

МирјанаБабићСтеванКазимировић

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Усвојениизвештајиобуџету
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ВРДНИК:ВРТИЋ„ВИЛА“

Пријемзапредшколце
Поводом почетка нове

радне годинеуобјекту
„Вила“уВрдникуупри

личен је 1. септембра при
јемзапредшколцеињихове
родитеље. Као и у целој ДУ
„Дечијарадост“радсадецом
у вртићима и предшколском
програму је организован у
складусапрепорукамаМини
старства просвете, оснива
ча каоиШтаба заванредне
ситуацијеопштинеИриг.
Овегодинејеусвимобјек

тима уписано око 300 деце,
али је рад организован по
моделу ограниченог капаци
тета, односно, почело се са
радомсаоко250малишана.
– За овај модел смо се

определили због целокупне
актуелне ситуације и препо
рученихздравственохигијен
скихмера,штојебитно,како
заздрављедеце,родитеља,
тако и наших запослених. У
припремном предшколском
програмуимамо21дете,ау
осталимгрупамауцелоднев
номборавку у „Вили“ уВрд
нику имамо седамдесетак
малишана–кажедиректорка
ЈеленаВидановић.
Она додаје да су заиста

специфичниусловиу којима
серади,алидатонећебити
препрека да тај рад буде
успешан и да се реализују
свепланиранеактивности,уз

добрусарадњусародитељи
ма,каоидосада.
Пријему предшколаца је

присуствовао и Миодраг
Бебић, заменик председни
каОпштине,којијеподсетио
да је локална самоуправа
пречетиригодинекренулау
активности на побољшању
условарадаусвимвртићима
натериторијииришкеопшти
не.

–УовајобјекатуВрднику
тридеценије није улагано, а
онда је урађена комплетна
реконструкција фасаде, гре
јања, машинске инсталаци
је и котла и реконструкција
санитарних чворова. Сада
је ово један леп и безбедан
кутакзасвудецуиморамда
кажем да директорка, вас
питачице и хигијеничарке
заиста добро воде рачуна о

децииданијебилоникаквих
проблемадосада–истакао
јеМиодрагБебић,похвалив
ши добру сарадњу локал
не самоуправе и ДУ „Дечија
радост“.
Уобјекту„Вила“ускороби

требалодасезавршеирадо
винарасветиипостављању
новог мобилијара у двори
шту.

С.Џакула

Врдник,пријемзапредшколце

РЦВИРИГ

Афирмацијастарихзаната
„Култураимладиуопшти

ниИриг“јеназивпројектакоји
реализује Развојни центар
Војводине, а којифинансира
Министарства омладине и
спорта кроз јавни конкурс за
финансирање и суфинанси
рањепрограмаипројекатаза
спровођење циљева нацио
налне стратегије за младе и
програма„Младисузакон“.
Циљ ових пројеката јесте

спровођење циљева Нацио
налне стратегије за младе у
областикултуреикреативно
стимладих.
–Општициљпројектаједа

крозиновативниприступста
рим занатима, ручној изради
испецифичнимзнањимапоје
динаца допринесемо бољој
културнојиеколошкојпонуди
наше заједнице. То се, пре
свега,односинамладеимла
де из социјално угрожених и

осталих маргинализованих
група, како би се поспешила
њихова инклузија у савреме
нетоковеживота–кажеМар
коКелембер,председникРаз
војногцентраВојводине.
Планирано је да се овај

циљ реализује кроз обуку
која се састоји из неколико
корака, а то су едукација за
35учесника,токомкојећесе
упознавати са новим вешти
нама потребним за даљи
развој производа, нова идеј
нарешења,бољеумрежава
ње и пласирање производа.
Њихов напредак ће пратити
ментори.
Стечене вештинедобијене

током реализације пројекта
су преносиве и омогућавају
бољу запошљивост младих
натржиштурада,алиињихо
ву мобилност. Добијеним
знањем и вештинама поспе

шују се шансе младих за
запошљавање,акадасепро
јекатоконча,35младихљуди
ћебитиобученосаиноватив
ним техникама израде руко
творинасувенира,каоикако
дапостанупредузетници.
Биће организоване радио

ницеипредавањанатутему,
апланирасеиизложбаруко
творинанасталихтокомовог
пројекта.
– По спровођењу пројекта

имаћемо установљену мре
жуљуди на локалном нивоу
који ће заједничким радом
допринети побољшању и
освежењу туристичке понуде
и капацитета наше општине,
као и смањен број неактив
них, незапослених илиљуди
безикаквихпримања–исти
чеМаркоКелембер.
Акциони план целог про

јекта једасеиришкаопшти

нанађенамапиЕвропе,као
једноодтуристичкихместаса
иновативномпонудом, једин
ственомзаовајрегион,ручно
прављеномпожељикупацаи
туриста.
Реализацијапројектауири

шкој општини је почела 10.
јулаитраједо10.новембра.
 С.Џакула

МаркоКелембер
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САСЕДНИЦЕСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Ускороновиребалансбуџета
Усреду, 2. септембра,у згради Општине

Инђија, одржана је
друга седница локалног
парламентаутомсремском
граду. На дневном реду
нашлосе39тачака.Између
осталог,усвојена јеОдлука
оизвршењубуџетазапрву
половину2020.године,која
је претходно утврђена на
седнициОпштинскогвећа.
Како је истакао председ

ник Општине Инђија Вла
димир Гак, тек у наредном
периоду биће познато на
који начин ће се одвијати
даље извршење буџета,
којеједокрајаавгустатеку
ће године износило свега
17,51одсто.
–Нећебитиизвршењедо

краја године ни налик про
шлојиликаоранијихгодина.
Ситуацијаукојојсеналази
цеосветоставићепоследи
це, самосенадамодаоне
нећебитивећеодоногшто
тренутноимамо.Плашимсе
даћемопоследицеосетити
иунареднедветригодине,
алинанамаједаштовише
радимоидасетрудимода
повучемосредстваизнеких
других извора, како бисмо

реализовали већину проје
ката који су нам од велике
важности–рекаојеГак.
Како је Гак истакао, на

следећем заседању локал
ногпарламента,наћићесе
јошједнаОдлукаоребалан
субуџетаОпштинеИнђијау
оквирукојегћебитинивели
санинекиодранијепредви
ђенихтрошковаипројеката.
– Што се тиче инвести

ција, започели смо рекон

струкцијуГрадскепијаце,за
коју смо добили грађевин
ску дозволу и време је да
кренемосарадовима.Тако
ђе, завршићемо изградњу
новог вртића, самањеили
више финансијских поте
шкоћа.Тајобјекатјеузавр
шнојфазииосталајенеко
лицина радова. Све што
смо започели, некако ћемо
завршити. Ту мислим и на
реконструкцију Улице 1.

новембра уЉукову за коју
смо јавну набавку заврши
ли пре ванредног стања,
али да смо знали каква ће
битиситуација,тајпројекат
бисмо одложили, пошто је
реч о суми од 50 милиона
динара,којанијемалиизда
так за локалну самоуправу
уовомтренутку–објашња
ва председник Општине
Инђија.

М.Ђ.

СедницаСОИнђија

„СИСТЕМ48“

Базендобро
радио
На последњем састанку „Система 48“ у

Инђији,одржаномупетак,4.септембра,било
јеречионедавнозавршенојкупалишнојсезо
ни на Градском базену. Како су потврдили
представници Установе „Спортски центар“,
задовољнисубројемпосетилацаминулесезо
не упркосвеликимизазовима створенимпан
демијомвирусаковид19.
–Овесезонејекрозкапијубазенапрошло35

хиљада посетилаца што је одличан резултат
имајућиувидуинеповољневременскеусло
ве, као и затварање базена на десетак дана
због актуелне пандемије – истакао је Илија
Трбовић, директор Установе „Спортски цен
тар“,идодаодасууспелидапокријусветро
шкове,штојеодличнавест,акосеузмеуобзир
неповољнофинансијскостањеуцелојдржави.
–Сада се окрећемо пословима у спортској

хали. Кренули су тренажни процеси клубова
којитренирајуузатвореномисвирадницису
прешлиухалу–рекаојеТрбовић. М.Ђ.

Медијскипројекат„ОпштинаИнђија–Одсредедосреде“сесуфинансираизбуџетаОпштинеИнђија.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

Настављенисурадовинаизград
њи реконструисаног Келтског насе
ља у Инђији – будућег туристичког
комплексаублизиниГрадскогбазе
на.ИзградњаКелтскогнасељапоче
ла је пре неколико година и због
финансија је направљена пауза. У
токуфазерадова, која се тренутно
одвија на поменутој локацији, до
краја септембра биће изграђене
ограда и стаза, још један објекат,
трибинезатакмичењаитрибинеза

предавања.Радовисефинансирају
средствимакојејеобезбедилаТури
стичкаорганизацијаопштинеИнђија
наконкурсуМинистарстватрговине,
туризма и телекомуникација за
инфраструктурне пројекте развоја
туризма и средствима Општине
Инђија.Вредностактуелнихрадова
је 6,3 милиона динара са ПДВом,
одчегаМинистарствофинансираса
четири милиона динара, а остатак
ОпштинаИнђија. М.Ђ.

Настављасеизградња
Келтскогнасеља

РадовиуКелтскомнасељу
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Бесплатниуџбеници
зађакепрваке

Старопазовачки ђаци
првацидобилисубес
платнекомплетеуџбе

никаишколскиприбор,које
јеобезбедилаОпштинаСта
ра Пазова. Председник
Радиновић је, приликом
посете ОШ „Бошко Палко
вљевић Пинки“, најавио
озбиљнуреконструкцијуове
установенареднегодине.
Ни ове године родитељи

ђакапрвакаустаропазовач
кој општининеморају купо
вати уџбенике. На почетку

нове школске године, нај
млађи ученици, њих 646, у
десетосновнихшкола,доби
ли су на поклон књиге и
школски прибор од локалне
самоуправе. Овај вид подр
шке локалног руководства
породицама,чијадецазапо
чињу своје школовање,
постаојетрадиција.
–Ми смо ове године упи

сали 112 првака, тако да је
помоћ изузетно значајна.
Овајвидподршке,каконаја
вљујуизлокалнесамоупра

ве, прошириће се у неком
будућем периоду и на оста
ле ученике – нагласила је
ЗорицаЈовичић,директорка
Основнешколе„БошкоПал
ковљевић Пинки“ из Старе
Пазове.
Подршка Општине Стара

Пазованеогледасесамоу
бесплатним уџбеницима за
прваке и регресирању тро
шкова превоза средњошко
лаца, већиу континуираној
реконструкцији школских
објеката.

Следећегодине
планирамојош
некеразредеда

укључимоуовакав
програм,

вероватноод
првогдочетвртог

разреда.Тоће
свакакопомоћи

родитељима.Деца
сунамјако

важна.Овашкола
ћенареднегодине
иматигенералну
реконструкцију,

каоједнаод
најпознатијих

основнихшколау
овојсредини,

најавиоје
председник

Општине
ЂорђеРадиновић
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– Следеће године плани
рамо још неке разреде да
укључимоуовакавпрограм,
вероватноодпрвогдочетвр
тог разреда. То ће свакако
помоћи родитељима. Деца
сунамјаковажна.Овашко
лаћенареднегодинеимати
генералну реконструкцију,
као једна од најпознатијих
основних школа у овој сре
дини–најавиојепредседник
ОпштинеЂорђеРадиновић,
приликом посете првацима
ОШ „Бошко Палковљевић
Пинки“.
На почетку нове школске

године,представницилокал
несамоуправесупосетилии
остале установе образова
ња у општини. Председник
СО Стара Пазова Наташа
Мићић уџбенике је уручила
првацима у ОШ „Симеон
Араницки“,доксеВладимир
Јовановић, начелник
Општинске управе, дружио
сапрвацимауВојки.Начел
ницазадруштвенеделатно

сти Ивана Ненадић и про
светна инспекторка Милева
Љубинковић,добродошлицу
супожелелепрвацимауОШ
„ХеројЈанкоЧмелик“,каоиу
Голубинцима. Прваке у
Новим Бановцима поздра
вио је Воја Радановић,
помоћник председника
Општине, док је заменица
председника Марина Савић
обишла старобановачке
прваке. У највећој основној
школи у Новој Пазови, бес
платнеуџбеникејеподелила
помоћникпредседникаНата
шаМилаш,док је уБелеги
шу најмлађе ученике посе
тиопредседникМЗБелегиш,
МикицаРадаковић.
ОпштинаСтараПазовасе

труди да модернизује обра
зовањеусвојојсрединикако
биускоројбудућностимогла
да одговори на све захтеве
развијене привреде и стра
нихинвеститоракојипослују
уовојсремскојопштини.

ДанијелаГорчић

На територији општине
СтараПазова у први раз
ред уписано је 646 ђака
првака у десет основних
школа,штојеуодносуна
прошлугодинумањиброј.
Највише првака примиће
Основна школа „Растко
Немањић–СветиСава“у
Новој Пазови и Основна
школа „Бошко Палковље

вићПинки“уСтаројПазо
ви, док најмање првака
има Основна школа „23.
октобар“уГолубинцима.У
Основнушколу„ХеројЈан
коЧмелик“уСтаројПазо
виуписанје41првак,док
ћесеуШколизаосновно
и средње образовање
„АнтонСкала“ образовати
петученика.

Мањибројпрвака
неголане

Овај вид подршке, како најављују из
локалне самоуправе, прошириће се у
некомбудућемпериодуинаосталеуче
нике – нагласила је Зорица Јовичић,
директоркаОсновнешколе „БошкоПал
ковљевићПинки“изСтареПазове

„Културнадимензија“
напунила43године

„Културна димензија“
ауторке Анђелке Мали,
култнаемисијанапрограму
РТВаСтараПазова,којасе
емитује петком од 17 часо
ва, у петак, 4. септембра,
напунилаје43годинеотка
којепрвипутемитованана
таласиматадашњеградија.
Више од четири деценије
ауторкапромовишекултуру
овог краја и данданас не
одустајеодтога.
Крајем фебруара, свеча

ним програмом у Позори

шној сали уСтаројПазови,
оваемисијајеуживоемито
вана по двехиљадити пут,
штодовољно говори о ква
литету рада једненовинар
кеунетакомалојсредини,
богатојдостигнућимау кул
тури.
Емисија је 2027. пут по

реду емитована у петак, а
посебну пажњу, ауторка је
посветилапочеткурадакул
турних установа након
вишемесечнепаузе.
 Д.Г.

Сваког септембра, за
прваке сеорганизујуедука
тивне акције на тему сао
браћаја.Општинскаоргани
зацијаЦрвеногкрстаСтара
Пазоваиприпадницистаро
пазовачке полиције тради
ционалноучествујууактив
ностима које се тичу без
бедности најмлађих у сао
браћај.
На високопрометним

пешачким прелазима
испред основних школа у
Војки, Новим Бановцима,
Голубинцима и школе
„Бошко Палковљевић Пин
ки“ у Старој Пазови, током
прве недеље новешколске

године,ђацисуседружили
са полицијским службени
цимаиволонтеримаЦК.
Црвени крст Србије при

премио јеедукативнимате
ријал са мултифункционал
ним распоредом часова,
који је једним делом наме
њен родитељима, а другим
делом деци учесницима у
саобраћају. Током трајање
акције на билбордима у
СтаројиНовојПазови,каои
у насељу Бановци Дунав,
емитовани су промотивни
спотови намењени најмла
ђим учесницима у саобра
ћају.
 Д.Г.

Заштитимодецу
усаобраћају
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Скоро пола године, сви
запослени из старопазовач
ке општине, који користе
аутобус као превозно сред
стводопосла,ималисупро
блем,собзиромнатода је
Саобраћајно предузеће
„ЛастаСрем“саобраћалопо
суботњем,односно, редуко
ваномредувожње.
Почетак школске године

захтевао је и нови ред
вожње у Саобраћајном
предузећу„ЛастаСрем“чији
аутобуси превозе путнике у
старопазовачкој и инђијској
општини. После скоро пола
године,запослениишколар
ци поново могу користити
преко 220 дневних полаза
ка,алиподдругачијимусло

вима.Ценамесечнихкарата
за запослене и школарце
остајеистакаоиупретход
них осам година.Школарци
сусепрвенедељеусептем
брупревозилибесплатно,а
с обзиром на нови систем
рада у школама, када се
говори о сменама, ђаци ће
током једногмесеца плаћа
ти50постоодценемесечне
карте.
У надлежном предузећу
истичу да су предузете све
превентивне мере када се
говори о превозу путника и
апелујунасведасепридр
жавају истих, пре свега, да
носезаштитнемаскеприли
комкоришћењааутобуса.
 Д.Г.

Пројекат„Уфокусу:ПерспективеразвојаопштинеСтараПазова“
суфинансираОпштинаСтараПазова

„Ласта“понововози

Сребрнеодбојкашице
из„Јединства“
Јуниорска одбојкашка

репрезентација Србије
освојилајесребрнумедаљу
на недавно одржаном
првенствууЗеници,апосе
бан печат и траг дале су и
четириодбојкашице„Једин
ства“.ВањаСавић,Исидора
Коцкаревић, Бранка Тица и
Миња Осмајић, чланице
Одбојкашког клуба „Једин
ство“изСтареПазове,осво
јиле су сребрнумедаљуна
првенствуЕвропесанашом

јуниорском репрезентаци
јом.Уфиналној утакмициу
Зеници, боље од наших
девојака, након пет сетова,
биле су јуниорке Турске.
Женскајуниорскарепрезен
тација Србије освојила је
петипутуисторијисребрну
медаљунапрвенствуЕвро
пе.ВањаСавић,коректори
капитенСрбије,проглашена
је за најбољег коректора
ЕП,аХенаКуртагићзанај
бољегблокераЕП. Д.Г.

СТЕЈАНОВЦИ

Положенивенци
наМостуразмене

Полагањем венаца на
Мосту размене, 4.
септембра, обележе

на је годишњица размене
заробљеника између пар
тизана и немачке војске.
Ово је била прва размена
ратних заробљеника изме
ђупартизанскихјединицаи
немачкихокупационихсна
гачимесуНемципризнали
партизанске јединице као
регуларнувојску.
Томислав Милић, пред

седник ОО СУБНОРа
Рума, подсетио је на та
дешавања од пре 77 годи
на,кадасуборциТрећевој
вођанскебригадезаробили
28 немачких војника. По
подацимаизселаБешено
ва, идеја за размену заро
бљених Немаца за ухап
шене мештане Бешенова,
никла јеу томселу.Месни
одборјепредложиоразме
нуГлавномштабуВојводи
не.Запреговарачајеодре
ђен Вукашин Биволаревић
Волф, а договорено је да
серазменаизврши „свиза
све“, тако да је 2. септем
браза28немачкихвојника
размењено62родољуба.
Стеван Ковачевић, пред

седник СО Рума, указао је
дајеовоједанодзначајни
јихдогађајаунашојближој
историји.
– Ми, нажалост, имамо

историју страдалништва.
Углавном обележавамо
догађаје у којима су наши
прецистрадалииполагали
својеживоте,аовдеобеле
жавамоспасавањеживота.

Ово једогађај који јепрет
ходио спасавању многих
другихживота,јербивећи
на наших заробљеника
завршила у логорима или
стратиштима, којих је на
нашем подручју, нажалост,
биломного–рекаојеКова
чевић.
Он је додао да је овај

догађај значајан и по томе
шторазменанаовоммосту
сведочи о 1943. години у
којој су фашистичке силе
билеупунојснази,асамим
пристанком да преговарају
и размењују заробљенике
признали су респектаби
лан Народноослободилач
кипокрет.
– Овај догађај сведочи

да је на овим просторима
постојао снажан ослободи
лачкипокрет.Тонассврста
ванабољустрануисторије
и утемељујенашуантифа
шистичку традицију којом
можемо да се поносимо и
накојуморамодаподсећа
мо,какобисмо јенеговали
–указао јеСтеванКоваче
вић.
У име СУБНОРа Вој

водине, венац је положио
председник ове организа
цијеЈованБарошевић.
Обележавању 77. годи

шњице размене ратних
заробљеника присуствова
ли су представнициборач
ких организација из Руме,
Инђије, Сремске Митрови
це, Комунистичке парти
је, као и месних заједница
СтејановцииБешеново.

С.Џакула

ПолагањевенацанаМостуразмене
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Концертиипозоришна
представаонлајн
Завршено је снимање

концератакојићеуокви
ру програма шестог

Пећиначког културног лета,
токомсептембрабитиемито
вани онлајн, путем званичног
ЈутјубканалапећиначкогКул
турногцентра.
Генерални покровитељ јед

не од највећих културних
манифестација на територији
пећиначкеопштине,којуорга
низује Културницентар, јесте
локална самоуправа која је,
по речима председника
Општине Пећинци Синише
Ђокића, и ове године, када
навршава шест деценија
постојања,издвојилазначајна
средства за реализацију кул
турноуметничких и образов
нихсадржаја.
–ДрагомијештојеКултур

ницентар,уситуацијикадасе
суочавамосаепидемијомиза
званом вирусом корона, про
нашао начина да реализује
програмеуоквируПећиначког
културноглета.Локалнасамо
управа сваке године издваја
све већа средства када је у
питању ова манифестација и
тако ће бити и у наредном
периоду, поготову када се
говори о улагању у децу и
младе, којима, иначе, посве
ћујемо велику пажњу путем
низамераактивнепопулацио
не политике. Желимо да ову
популацију привучемо да се
што више баве културом и
спортом,атомогууустанова
ма културеи спортскиморга
низацијамаунашојсредини,и
тимеимомогућимодапрове
дувремеузквалитетнесадр
жаје–истакаојеЂокић.
Поречимадиректорапећи

начкогКултурногцентраЈова
наДеврње,претходнихмесе
ци пажљиво се пратила епи
демиолошка ситуација, те је
стога одлучено да се Пећи
начко културно лето ипак
организујеонлајн.
–Собзиромнаепидемио

лошку ситуацију са којом се
суочавамо, ове године смо
одлучили да смањимо обим
програма. То не значи да су
мештани наше општине
ускраћени за културноумет
ничке и образовне садржаје,
с обзиром на то да смо за
њих припремили неколико
концератаипозоришнупред
ставу.Свепрограмесмосни
милиузминималанбројуче
сниканаотвореномпростору
у Пећинцима. Путем нашег

Јутјуб канала сви садржаји
биће приступачни за све
поштоваоце културе у свих
15насељаишире–рекаоје
Деврња.
Од недеље, 6. септембра,

путемзваничногЈутјубканала
Културногцентра,најмлађису
уприлицидауживајуукомпо
зицијамаизанимиранихфил
моваВолтаДизнијакојеизво
ди млада вокална солистки
ња, позоришна и гласовна
глумица Ирина Арсенијевић
из Шимановаца, уз пратњу
маестралног квартета „Мае
стре“ изСремскеМитровице,
кога чине: клавир – Душанка
Гавриловић и Милда Кузми

нац, флаута – Јелена Влао
вић и тамбурица – Зорица
Опачић. Иначе, шеснаестого
дишња Ирина је ученица
средњеМузичкешколе„Стан
ковић“ у Београду, опробала
се у значајниммузичким так
мичењима у земљи, а бео
градскојиновосадскојпубли
ципознатајепоглавнимуло
гама у мјузиклима „Ени“ и
„ПетарПан“.Иринасебавии
глумом и синхронизацијом
анимиранихиигранихфилмо
ва на српски језик („Мала
госпођица Дулитл“, „Ралф
растура Интернет“, „Аладин“,
„Снежанаиседампатуљака“,
„Златокосаиразбојник“).

ОнлајнПећиначкокултурно
лето наставља се у недељу,
13.септембра,уистомтерми
ну,на званичномЈутјуб кана
лу, када ће премијерно бити
емитован Концерт духовне и
етномузикеуоквирукојегће
се представити апсолвентки
ња Факултета музичке умет
ностиуБеоградусаОдсеказа
дириговање Бојана Радивоје
вић из Брестача уз пратњу
НедељкаАнђелићаиТамаре
Топаловић,аповодомјубиле
ја500годинаодсмртиСвете
Мајке Ангелине, која је једно
времеборавилауКупинову.
Љубитељи тврђег звука,

треће недеље у месецу, 20.
септембра,бићеуприлицида
прате концерт ЕXYU рок
музикенакојемћенаступити
ЛидијаДомазетизШиманова
ца,којајесвојемузичкообра
зовање стекла у Загребу на
Одсекузасолопевањеикла
вириучествовалауједномод
најпознатијихмузичкихтакми
чења „Никад није касно“, а
током концерта пратиће је
чланови „Логин бенда“ из
Добановаца.
Последње недеље у месе

цу,27.септембра,заљубите
љепозоришнеуметностиКул
турни центар је припремио
комедију „Женска посла“
насталу у оквиру пројекта
„Позориште на селу“ по тек
стовима Душка Радовића у
режији Слободана Станкови
ћа.Упредставииграјучлани
це Драмске секције пећинач
когКултурногцентраМерима
Радивојевић, Јелена Недељ
ковићиКатаринаДобрић.

ПРОГРАМШЕСТОГПЕЋИНАЧКОГКУЛТУРНОГЛЕТА

НЕДЕЉА6.9.2020.
КОНЦЕРТПОСВЕЋЕНКОМПОЗИЦИЈАМА

ИЗАНИМИРАНИХФИЛМОВАВОЛТАДИЗНИЈА
ИРИНААРСЕНИЈЕВИЋИКВАРТЕТ„МАЕСТРЕ“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

НЕДЕЉА13.9.2020.
КОНЦЕРТДУХОВНЕИЕТНОМУЗИКЕ

БОЈАНАРАДИВОЈЕВИЋУЗПРАТЊУНЕДЕЉКА
АНЂЕЛИЋАИТАМАРЕТОПАЛОВИЋ

НЕДЕЉА20.9.2020.
КОНЦЕРТЕXYUРОКМУЗИКЕ

ЛИДИЈАДОМАЗЕТИ„ЛОГИНБЕНД“ДОБАНОВЦИ

НЕДЕЉА27.9.2020.
КОМЕДИЈА„ЖЕНСКАПОСЛА“

ДРАМСКАСЕКЦИЈАКУЛТУРНОГЦЕНТРАПЕЋИНЦИ
ТЕКСТ:ДУШКОРАДОВИЋ/РЕЖИЈА:

СЛОБОДАНСТАНКОВИЋ
ИГРАЈУ:МЕРИМАРАДИВОЈЕВИЋ,

ЈЕЛЕНАНЕДЕЉКОВИЋ,КАТАРИНАДОБРИЋ
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Значајносмањен
бројсаобраћајнихнезгода
Савет за безбедност

саобраћаја општине
Пећинци одржао је у

петак, 28. августа, седницу
на којој су, између осталог,
усвојени Извештај о стању
безбедности саобраћаја за
првих шест месеци текуће
годинеиСтратегијабезбед
ности саобраћаја општине
Пећинци од 2020. до 2025.
године која је усклађена са
Националном стратегијом
безбедностиусаобраћају.
По речима председника

општинског СаветаМилана
Степановића, на основу
Извештаја о стању безбед
ности који је предочен чла
новима Савета, на путеви
ма општине Пећинци за
период од јануара до јуна
2020. године значајно је
смањен број саобраћајних
незгода.
– За првих шест месеци

овегодине,уодносунаисти
периодпрошлегодине,има
мо мање саобраћајних
незгода,мањесаобраћајних
незгода са теже и лакше
повређеним лицима, мање
прекорачења брзине, мање
лица која возе у алкохоли
саномстању,али,нажалост,
имамо једног погинулог.
Стањенаопштинскимпуте
вима, када је безбедност у
питању,свакакосурезултат
многобројних акција које
Савет спроводи у сарадњи
са Полицијском станицом
ПећинцииАгенцијомзабез
бедностсаобраћаја.Самоу
првом полугодишту ове
године у два насеља смо
поставили препреке за
успоравање саобраћаја –
триуПрховуидвауДоњем
Товарнику, а безбедност
децеузонишколеуПећин
цимавећтрећугодинууспе

шно повећавамо акцијом
преусмеравања саобраћаја
камиона на обилазницу
када почне кампања у
фабрицишећера–рекаоје
Степановић.
Бројне акције Савета

последњихгодинавезанесу
за бициклисте и пешаке,
како би се обезбедилашто
већа безбедност ових кате
горијаучесникаусаобраћа
ју, а Степановић истиче да
су акције уродиле плодом
јер је све мање саобраћај
нихпрекршајаукојимауче
ствујубициклистиипешаци,
каоидасу,уодносунаисти
период прошле године, за
50одстосмањенипрекрша
ји ових категорија учесника
усаобраћају.
–Трудимоседаедукује

мопешакеибициклистеод
малих ногу – „Пажљивко“
то врло успешно ради за
оненајмлађе,азаонемало

старије, организовали смо
поделу флуоресцентних
прслука са флајерима за
бициклисте како бисмо
свест ове категорије уче
сникаусаобраћајуподигли
наштовишиниво.Заједно
са пећиначком Полициј
скомстаницомсмоспрове
ли више акција додатне
контроле пешака и пошто
вања саобраћајних пропи
саовекатегоријеучесника.
Било је доста наплаћених
казни оним пешацима који
не поштују саобраћајне
прописе,алијезатоупрет
ходномпериодубилоза50
одсто мање саобраћајних
прекршајапешакауодносу
на исти период прошле
године, што значи да су
наше акције уродиле пло
дом–нагласиојеСтепано
вић.
НаседнициСаветаусво

јенајеиСтратегијабезбед

ности саобраћаја општине
Пећинциод2020.до2025.
– Прошлом Стратегијом

смо зацртали да до 2020.
године немамо ниједно
погинулодетеиутомесмо
успели.Стратегија запери
од 2020–2025. година за
примарнициљимаданема
погинулих грађана наше
општине, са акцентом на
децу. С обзиром на то да
смо у протеклом периоду
успешно реализовали про
шлу Стратегију наставиће
моидаљедасарађујемоса
Полицијском станицом
ПећинцииАгенцијомзабез
бедност саобраћаја, јер су
резултати наших акција
вишенегоочигледниуправо
кроз смањен број саобра
ћајних незгода, поготово
када су деца, као најосе
тљивија категорија учесни
каусаобраћају,упитању–
изјавиојеСтепановић.

Потврђенадвановаслучајаинфекције
Штабзаванреднеситуацијеопшти

неПећинци,саопштиоје2.септембра
дасунатериторијипећиначкеопшти
непотврђенадвановаслучајаинфек
цијевирусомкорона.Поречимакоман
дантаШтабаСинишеЂокића,новопо
тврђени случајеви инфекције показују
дајевирусуопштиниПећинциидаље
присутаниданесмебитиопуштања.
–Дошлисмодоситуациједанемамо

ниједногзараженогстановникаунашој

општини,захваљујућипресвегадисци
плини наших грађана и поштовању
меракојејепрописаоШтабзаванред
неситуације.Међутим,премаподаци
маЗаводаза јавноздрављеизСрем
ске Митровице, на територији наше
општине опет имамо два потврђена
случаја инфекције. Епидемиолошка
ситуацијеје,наравно,идаљеподкон
тролом,алидабитакваиостала,нико
однассенесмеопуштатииморамосе

свистриктнопридржаватисвихпропи
санихмеразаштитеинатајначин,сва
ко појединачно, допринети очувању
здрављаунашојлокалнојзаједници–
нагласиојеЂокић.
Иако број заражених није аларман

тан, Штаб је још једном упутио апел
грађанимаиинституцијамадастриктно
поштују све прописане мере заштите
одширењазаразевирусомкорона.
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Спремнидасамосталнозапливају

Напећиначкимбазенима, у поне
дељак, 31. августа, завршена је
купалишна сезона, као и бес

платна школа пливања коју су и ове
године успешно организовали Базени
Пећинци,Спортскисавез„Развојспор
това“ и пећиначка локална самоупра
ва.Каоипретходнихгодина,организа
тори су за полазнике школе пливања
обезбедили свечани завршетак уз
доделу диплома које је уручио Томи
слав Ћирковић, директор Јавне уста
нове„Спортскицентар“.
Каконам јерекаоЋирковић, захва

љујући доброј сарадњи Спортског
савезаипећиначкелокалнесамоупра
весаБазенимаПећинци,иовегодине,
одлични ученици су награђени бес
платнимуласкомнабазенетокомцеле
купалишнесезоне,ауспешно језавр
шенаибесплатнашколапливања.
– Због тренутне епидемиолошке

ситуације, ове године је било мало
теже организовати школу пливања,
али нисмо хтели деци да ускратимо

могућностдапохађајубесплатнушко
лу пливања, поготовошто ове године
многиодњихнисуотишлиналетова
ње.Драгомиједаиовегодинеимамо
мале пливаче, спремне да наредне
купалишне сезоне самостално запли
вају–изјавиојеЋирковић.
Тридесетнајмлађихионихмалоста

ријих од почетка купалишне сезоне
успешносупохађалишколупливања,
токомкојесуихобучавалиинструкто
ри,узсвемерезаштите.Децасу,каои
претходних година, била подељена у
две групе – непливачи и пливачи без
технике и кондиције, а по речима
инструктора Ивана Стојаковића, из
категоријенепливача,свадецасусте
клаосновеибиласпремнаданакрају
сезонесамосталнопрепливајупливач
кустазуубазену.
– Ситуација са вирусом корона је

утицала на целу купалишну сезону, а
уједно и на школу пливања. Сваке
године смо имали око стотину деце,
међутим, ове године их је било свега

30.Али,безобзиранацелуситуацију,
наматонијесметалојерсмонабазе
нима обезбедили сигурне и безбедне
тренинге.Приликомсвакогдоласкана
тренингдецасупрелазилапрекодез
инфекционе баријере, на тренингу су
билафизичкибезбедноодвојенаједна
од других, у свлачионицама је било
истакнуто упозорење да у просторији
неможедаборавивишеодпетљуди,
просторокобазена је редовнодезин
фиковани строго се водилорачунао
дистанци и безбедности деце и свих
посетилаца базена. Драго ми је да
нисмо имали ниједног зараженог на
базенуида јекупалишнасезонапро
текла у најбољемреду, каоида су и
ове годинеполазницибесплатнешко
лепливањабезбедноиуспешнозавр
шилишколу–рекаојеСтојаковић.
Токомтрајањабесплатнешколепли

вања са децом су стрпљиво радили
инструктори Иван Стојаковић и Бори
слав Кртић, заједно са асистентом
СтефаномМарковићем.

АлтернативаГСПу„Ласта“и„Мастербус“
Након укидања линије 711 Градског

саобраћајног предузећа Београд на
релацијиШимановци–Угриновци,због
неисплативости услед недовољног
броја путника, као алтернативу за
путовањепремаглавномграду грађа
ни Шимановаца ће моћи да користе
аутобуске линије аутопревозника
„Ласта“и„Мастербус“.Премаинфор
мацијама која је пећиначка локална
самоуправадобилаодовадвапрево
зника,„Ласта“тренутноима14аутобу
скихлинијанарелацијиШимановци–

Београд, а „Мастербус“ ћеод1. сеп
тембранаовојрелацијисаобраћатиса
седамлинија.
–Укупно21аутобускалинијакаглав

номградутребаупотпуностидазадо
вољи потребе мештана Шимановаца
којизбогпослаилишколовањасвако
дневнокористејавнипревоз,акакосу
нам рекли у предузећу „Мастер бус“,
уколико продаја карата покаже да
постоји потреба за више линија, ово
предузећејеспремнодаукраткомроку
уведејошчетирилинијеодШиманова

цакаБеограду–изјавиојепредседник
ОпштинеПећинциСинишаЂокић.
Он је уједно најавио да Општина

Пећинци припрема нови, оптималнији
ред вожње у међумесном саобраћају
на територији целе општине, којим ће
крозјавноприватнопартнерстволини
јеујавномпревозубољеускладитиса
реалнимпотребамаграђананалокал
номнивоу,аистовременосмањитисве
веће оптерећење на општински буџет
које ствара финансирање неисплати
вихаутобускихлинија.

Медијскипројекат„ДоњимСремомодсредедосреде“суфинансираОпштинаПећинци
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УПВО„ПОЛАТАРАЦ“

Увртићима1.132малишана

Вртићи су ове године, на самом
почеткурадауновојраднојгоди
нидобилиинструкцијеизМини

старства просвете у којима су наве
дена три модела могућег рада: по
нормалномиредовномплану,ограни
ченмоделрадаионлајнрад.
–Мисмосеопределилииод1.сеп

тембрарадимопоограниченоммоде
лурада.Наиме, јошувек јенаснази
проглашенаепидемијаитајрадпод
разумева да право боравка у нашим
објектима имају деца са сметњама
у развоју, деца чија су оба родите
ља запослена и деца која похађају
припремне предшколске групе, полу
дневниицелодневниборавак,акосу
им родитељи запослени. У ову групу
спадајуидецаизосетљивихдруштве
них категорија – каже за наше нови
неРадославМашић,директорУПВО
„Полетарац“уРуми.

У„Полетарцу“суурађенеидвеанке
те,такодасу1.септембра,напочетку
нове радне године, 1.132 малишана
кренулаувртиће.Родитељисумора
липоказатипотврдедасузапослени
итепотврде,узосталупотребнудоку
ментацију,предалисуваспитачимаи
медицинскимсестрама.
–Мићемосвакедвенедељепрове

равативеличинугрупаипратитиепи
демиолошку ситуацију у установи и
спрамтогасмањиватиилиповећавати
бројдецеу групама,асвиродитељи
ће о томе бити благовремено обаве
штавани–кажедиректорМашић.
Кадајеречопредшколцима,урум

ској општини има 480 деце у овој
категорији,штоуцелодневном,штоу
полудневномборавку.
–Услучајудасуобародитељазапо

слена,децасууцелодневномборавку,
докседецачији једанродитељради

смештајууполудневниборавак, како
би се спровеле све прописане мере
безбедности. Припремни предшкол
скипрограмјеобавезанутрајањуод
четири сата и то сва децаморају да
прођу.У зависностиод групаиповр
шине простора, правимо различите
моделерада.Гдејемањаквадратура,
а више деце, деца иду наизменично
поданимаувртић–рекаојеРадослав
Машић.
У УПВО „Полетарац“ за ову радну

2020/2021.годину уписано је укупно
1.651дете.Билоје500пријаваитоли
којеприближноиновоуписанихмали
шана. Ове године, упис је обављен
електронски, путем еУправе, а када
јеречодецичијисуродитељистрани
држављани,родитељисудолазилиу
управуинаовајначинјеуписанодва
наестородеце.

С.Џакула

РадославМашић Објекатуцентру

ГРАДСКИТРГ

Презентацијатеквондоспорта
Поводом Светског дана теквон

доа, на Градском тргу у Руми, 4.
септембрајеодржанапрезентаци
јаовогборилачкогспорта.Најмла
ђичлановиТеквондоклуба„Змај“и
њихови тренери Борислав Крстић
и Миладин Дакић приказали су
своје вештине у овом спорту оку
пљеним Румљанима. Те вештине
сусвакакозначајнејерјеТК„Змај“
један од најуспешнијих спортских
клубова у Руми, чији чланови и
тренери годинамаклубудоносе,у
разним категоријама, медаље са
домаћих и светских такмичења,
алииопштинскапризнањазанај
бољеспортистеиликлубове.Тако
ђе,некиодчланова,каоитренера
овог клуба су и репрезентативци
Србијеуовомспорту. С.Џ.

ТеквондонаГрадскомтргу
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ЦРВЕНИКРСТ

Добровољнодавањекрви
НаиницијативуЗаводазатран

сфузијукрвиВојводине,азбог
изразито смањених залиха

свихкрвнихгрупа,посебнонултеиА,
3.септембрајеуорганизацијиЦрве
ногкрстаодржанаакцијадобровољ
ног давања крви.На трећу по реду
акцију у овој години, која је органи
зована у просторијама Спортско
пословног центра „Беочин“, одазва
лосе27житељабеочинскеопштине.
Свидобровољнидаваоцикрви,како
је рекао секретар Општинске орга
низацијеДраганБранковић, добили
су на поклон мајице са препозна
тљивом поруком и знаком Црвеног
крста.Следећу акцију добровољног
давалаштва крви планиран је за 3.
децембар.

Послепунихшестмесе
циђацисусевратили
ушколскеклупе.Под

епидемиолошким мерама,
којеподразумевајуношење
заштитних маски, држања
физичке дистанце, часове
у трајању од 30 минута и
дасеђацикојихимавише
од18уразредуделеудве
групе,стартовалисуиуче
нициОсновнешколе„Јован
Грчић Миленко“. Међу 936
ученикараспоређениху42
одељењауБеочину,Раков
цу,ЧеревићуиБеочинселу
налазисеи117првака.
За ученике од првог до

четвртогразреда,којипоха
ђају школе у Беочин селу
и Раковцу где се одеље
њанећеделитизбогмалог
броја ученика, настава је
организована у две смене,
с тим да друга смена са
почињеод10.45часова.
Основци од првог до

четвртогразреда,којиу16
одељења похађају школе
уБеочинуиЧеревићу,због
већег броја од 18 ученика
у одељењу, подељени су
у две групе, тако да једна
иманаставуод8до10.25,
а друга група од 10.45 до
12.35.
Кадасуупитањуученици

одпетогдоосмогразреда,
свих19одељењаубеочин
скојшколи,збогвећегброја
ученика од 18 у одељењу,
подељено је удве групеА
иБ. ГрупаАшколупохађа
понедељком,средомипет

ком, а групе Б уторком и
четвртком,астимдаћесе
седмичногрупесмењивати.
Ученицикојинисуушколи,
уобавезисуданаставупра
тенајавноммедијскомсер
вису.Садржајраданастав
ника у школи је усклађен
сасадржајимакојисееми
тују на медијском сервису.
Наставаушколисеодвијау
једнојсмениитрајеод8.00
до11.35.
Иначе, петнаест ученика

од првог до осмог разреда
беочинске школе опреде
лило се да прати онлајн –

наставунадаљину.
Пре почетка нове школ

ске године општинско
руководство на челу са
председницом Општи
не Мирјаном Малешевић
Милкић, председником
Скупштине општине Нема
њом Вилићем и помоћни
ком председника Општи
не Миладином Томићем
посетилојеОсновнушколу
„Јован ГрчићМиленко“ и у
разговору са директором
Александром Лазовићем
упозналосесаактивности
мазановушколскугодину.

ПОЧЕТАКШКОЛСКЕГОДИНЕУОШ„ЈОВАНГРЧИЋМИЛЕНКО“

936ученикау42одељења

Укинута
ванредна
ситуација
Ванредна ситуација,

која је проглашена 31.
јулазбогширењаепиде
мије коронавируса уки
нутаје31.августа,јерсу
престали разлози њеног
проглашења.
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ВИНАРИЈА„ШИЈАЧКИ“ИЗБАНОШТОРА

Винасаличномпричом

Филозофијакојомсеводимојестедаукажемодасмо
мипородичнавинарија.Набоцамаиталијанскогризлин
ганалазиселикмогоца,наетикетишардонеаликмог
брата,инабоцирозеамој.Наетикетивинанеопланта
налазеосликанешакемоједецеидецемогбрата.Јер,
нашапрвобитнаидејајебиладапроизведемовинаса
личномпричом,тојест,малодругачијаиквалитетнија,
кажеИванаШијачкиМајороши

Малапородичнавинарија„Шијач
ки“ налази се на имању одмах
узДунавуБаноштору.Са13и

похектарасвојихвиноградаидвахек
тара под закупом, ова винарија годи
шњепроизведеоко65хиљадалитара
вина.Већиномпроизводебелаирозе
винаимањуколичинуцрвених.Ивана
Шијачки Мајороши припада четвртој
генерацији у својој породици која се
бавивиноградарствомипроизводњом
вина. Са својим братом Миленком
води винарију, коју су наследили од
оцаМилана.
–ЗавршиласамТехнолошкифакул

тетидипломираласамнатехнологији
вина, па је мој посао везан за произ
водњу вина. Мој брат је студирао
воћарство и виноградарство и његов
задатакједапроизведедивногрожђе.
Сва вина се одликују специфичним
тероаром Фрушке горе. Производимо
млада бела и розе вина, као и један
део црвених вина.Од тога, један део
црвенихвинаодлежаваитонепреви
шедуго.Разлоглежиуправоуподручју

накомсегрожђегаји,алииунашим
навикама, каоинавикамапотрошача.
Филозофија којом се водимо јесте да
произведемо свежа, воћна вина, са
нижимдосредњимсадржајемалкохо
ла, која ће се потрошити у 10 до 12
месеци, изузев црвених вина, која на
тржиште излазе након две године
одлежавања у бурадима, започиње
разговорИвана.
ЗаБаношторИванакажедајебогом

данзаузгојгрожђаипроизводњувина.
– У малом месту, као што је Бано

штор постоји чак 10 регистрованих
винарија.Селосеналазинасеверним
падинамаФрушкегореиблизујеДуна
ва. Падине и земљиште је такво да
ниједна друга култура не би била
довољноисплативадасегаји.Парце
лесуизузетномалеинатаквимтере
нима и квалитетом земљишта винова
лоза даје најбољи резултат. С друге
стране, Баноштор има специфичну
микроклиму због близине Дунава, јер
се у периоду када грожђе дозрева,
Дунавпонашакаоповршинаогледала,

којирефлектујесунчевезракеивино
градибудудужеосунчаниутокудана.
Ноћу Фрушка гора и близина Дунава
лети дају ниже ноћне температуре и
грожђе успева да сачува фине воћне
ароме,штодоприносихармоничности
и комплексности самог вина. Зато
Баноштор и зову село са два сунца
једнодиректно,адругоиндиректно,то
јест,одсјајсунцаодповршинуДунава.
Теренимаиружеветровакојенас,што
се и показало последњих неколико
година,заистачувајуодграда,истиче
нашасаговорница.
Овавинаријапроизводимногосорт

нихвина.Одбелихвина,тусуитали
јанскиирајнскиризлинг,шардоне,нео
планта.Такође,одрозеатусумускат

ИванаШијачкиМајороши

ВиноградпородицеШијачки
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хамбург и каберне сувињон, које је
ауторско вино Иване Шијачки и носи
њеноиме.
–Собзиромнатодасмодугопроиз

водилисамобелаицрвенавина,моја
жеља јебиладапроизведемоирозе.
Први розе смо направили од мускат
хамбурга, и он је брзо нашао своје
местонатржишту.Међутим,товиносе
момоцуибратуникакониједопадало.
Касније, успела сам да их убедим да
одкабернеапочнемодаправиморозе,
а не као дотад црвено вино. То розе
виноимседопало,аонисужелелида
ми укажу част и назвали га по мени,
каженасмејанаИвана.
Одцрвенихвина,породицаШијачки

производифранковку,мерлоиседушу.
Управо је по седуши ова винарија
посталаспецифична.
–Седушајеаутохтонасортагрожђа,

коју нико не гаји осим нас. Некада је
постојаостаризасадседуше,изкогје
мојотацузимаовијукеиумножаваоту
сорту.Виноград јебиоизолован, тако
да јеуспеодасеупотпуностисачува
генетскиматеријал.Мој отац је током
12годинауспеодаумножисорту,тако
да данас имамо свега пола хектара,
јер је тај процес дуготрајан и тежак.
Алиможемодапроизведемододвеи
по хиљаде боца годишње. Вино је
црвено и врло је допадљиво чак и
људима који не воле да пију црвена
вина.Наетикетитогвинасесимболич
но налази лик наше бакеЉубице из
млађихдана,кажеИвана.
Поредтогаштојевинарија„Шијачки“

позната по добрим и квалитетним
винима,препознатљива јеипоетике
тама на боцама вина, на којима се
налазефотографијамеипотписичла
новапородице.
–Филозофијакојомсеводимојесте

дасеукажедасмомипородичнавина
рија.Набоцамаиталијанскогризлинга
налазиселикмогоца,наетикетишар

донеа лик мог брата, и на етикети
розеајемојафотографија.Наетикети
винанеоплантаналазеосликанешаке
моједецеидецемогбрата.Јер,наша
првобитнаидејајебиладапроизведе
мовинасаличномпричом,малодру
гачијаиквалитетнија,објашњаваИва
на.
Она додаје да се највише продаје

розеодмускатхамбургаидагаподјед
накотражеиженеимушкарци.
–Потомесмозаистапосталипозна

ти.Вина семогу купити директно код
нас,илиунекомодресторанаикафи
ћа,којинашавинанудекаовинакуће.
Најбољарекламанам јепрепорука,и
заиста много људи и долази код нас
управопопрепоруци,кажеИвана.
Онадодаједаодвинаникаданеће

болети глава, али под условом да се
одговорнопроизводииконзумира.
– Ту пре свега мислим на садржај

сумпордиоксида у вину, који је засад
незаменљиво енолошко средство, јер
га штити од промена. Ако се концен
трација слободног сумпордиоксида
контролише и одржава на ниском
нивоу,одтаквогвинасутранећеболе
тиглава.Наравно,подусловомдасе
непретерауконзумацијивина.Такође,
дабивинобилодобро,важанјеиква
литет грожђа ињегова хармоничност.
Битнојеидасеводирачунаоарома
ма, односно да ли су све дошле до
изражаја и у којој концентрацији.
Мада, знате како кажувинариНај бо
ље је оно вино које прво про дам,каже
ушалиИвана. З.Поповић

Подрумвина

Прошлогодишњаберба

Медијскипројекат„ЖивотуБеочину–ИзмеђуДунаваиФрушкегоре“.ПројекатјесуфинансирансредствимабуџетаОпштинеБеочин.Ставови
изражениуовоммедијскомсадржајусуодговорностаутораињеговихсарадникаинепредстављајунужнозваничанставопштинеБеочин.
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ПОЉОПРИВРЕДА

Почињекампањашећернерепе
КомпанијаСуноко почи

ње кампању прераде
шећерне репе у Про

изводном центру Врбас, а
очекујеседаутокукампа
ње буде произведено око
250.000тонашећера.Уово
годишњојкампањи,светри
„Сунокове” шећеране – у
Врбасу,ПећинцимаиКова
чици,радићеуоптималном
капацитету, а како поручују
из компаније, очекује се и
више него добра сезона и
поред свих изазова, посеб
ноутокусетвеипрвомделу
вегетације.
– Ове године, упркос

околностима током марта
иаприла,посејано јеизме
ђу 36.000 и 37.000 хекта
ра шећерне репе, а током
саме кампање прераде
репе очекујемо натпро
сечне резултате. Добром
организацијом и едукаци
јама које је спроводио тим
нашег сировинског сектора
под окриљем Истраживач
коразвојногцентраСуно
кокоји јеуоснивању,успе
лисмодазаједносанашим
произвођачимаунапредимо
пресвегазаштитуодболе
стилистакојајеовегодине
далеко ефикаснија у одно
су на раније године – изја
вио је Слободан Кошутић,

директоркомпанијеСуноко.
Говорећиоусловимауго

варањапроизводњешећер
не репе, истакао је да су
ониза2021.годинуипоред
изазова на тржишту шеће
ра, повољнији у односу на
уговорза2020.годину.
– Желимо да пружимо

пуну подршку пољопри
вредним произвођачима
дасештопреопределеза

ову производњу и на вре
ме започну све активности
везане за успешну произ
водњушећернерепе.Пону
ђеним условима стимули
шемонајбољепроизвођаче
данавремепланирајупро
изводњуиприступеанали
замаземљишта,ђубрењуи
основнојобрадиземљишта,
јер ће само на тај начин и
очекивани приноси бити

већи. Основна цена од 34
евра по тони плативе репе
сабонусомзапроизвођаче
који остварују натпросечну
дигестију, остају непроме
њениуодносунауговориз
2020. Додатак у односу на
претходниуговорјебонусу
висиниполовиневредности
преузетог семена за засни
вање уговорене производ
ње–додаојеКошутић.

Насилничко
понашањe
Припадници Министар

стваунутрашњихпослова
у Сремској Митровици
ухапсили су Н. Б. (23),
због постојања основа
сумњедајеизвршиокри
вично дело насилничко
понашање. Сумња се да
је јучеузнемираваорођа
ке у њиховој породичној
кући а у сеоском кафићу
вређаовласникаигостеи
направио рачун који је
одбиодаплати.
Осумњиченом је одре

ђено задржавање до 48
часова, након чега ће, уз
кривичну пријаву бити
приведен Основном јав
ном тужилаштву у Срем
скојМитровици.

САОПШТЕЊА
ПОЛИЦИЈСКЕУПРАВЕ

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Обијаолокалеуцентруграда
Тридесетседмогоди

шњи мушкарац М. Ф.
јеухапшенуСремској

Митровици због постојања
основанесумњедајеизвр
шио пет кривичних дела
тешкакрађа,дветешкекра
ђеупокушајуиједнукрађу.
Какосазнајемоодвласни

ка локала, починилац је
нанео материјалну штету у
вишекафићаирадњибрзе
хране.Онјенаводнообијао
локале у центру града у
Улици Светог Димитрија. У
некимајенанеосамоштету
иоднеомањусумуновца,а
унекимајеукраоцеопазар
којијенашао.Локаликојису
сенашлинаметисуунепо
среднојблизини.Траговису
још увек видљиви, иако су
власници брзо реаговали и
саниралиштетупровала.

– Око пола осам ујутру
радницамијејавилаштасе
десило,одмахсмопозвали
полицијуимогудакажемда
јеполицијастварноурадила
посао одлично. Одмах су
реаговали, иако су ту ноћ
имали много посла око
истог провалника, рекла
нам ЈаснаМијић, власница
једногодобијенихлокала.
Свеовоседогодилоизме

ђу 4 и 5 часова ујутру, а
полиција је убрзо ухапсила
М.Ф.закогсесумњада је
чакодпочеткаавгустадо2.
септембра проваљивао у
објекте и крао. Такође се у
полицијском саопштењу
наводи да је то лице исте
ноћи украло мотор испред
једнепекаре,алигајеполи
ција пронашла и вратила
власнику. А.П.

ЈаснаМијић,власницалокала

Овегодинепосејанојеизмеђу36.000и37.000хектарашећернерепе
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ДУШАНКАРУДИЋ,КЊИЖЕВНИСТВАРАЛАЦИЈОШМНОГОТОГА

Женасаздана
одхрабростииемоција
Када сам договарала

разговор са Душан
ком Рудић о њеном

књижевном стваралаштву,
нисам ни слутила која ме
свеизненађењачекају.Шид
је мало место и углавном
сесвизнамо,баронако„из
пролаза“.Такосамјазнала
и Душанку, али је јако дуго
нисам видела. Не слутећи
шта ме све чека, кренула
сам на разговор о песма
ма, прози, темамао којима
она пише. Наравно да смо
се препознале после толи
когодина,алимногествари
су се промениле. Душанка
или Душа (што јој стварно
одговара), дочекала ме је
у породичној кући и остала
сам затечена. Много годи
на јепрошлоидогодилесу
се невероватне ствари које
су обележиле њен живот.
Наиме, Душа већ годинама
болујеодмултиплесклеро
зе.Трошишестудеценију,а
изгледакаодевојчица.При
чајућиосвојимболестима(а
билоихјејош),каодаприча
онекомдругом,каоизнеке
друге димензије објашња
васвојуборбуимотивације
које је чине још снажнијом.
Завршила је чувени кул
туролошки смер у време
Шуварове реформе школ
ства и годинама радила у

МеснојиндустријиСрем,на
бројним позицијама. Мајка
је две кћерке. Писањем је
почеладасебавиусредњој
школи.

–Нештоозбиљнијекреће
крајем средње школе када
сам писала и учествовала
на републичком такмичењу
идобиланаграду.Гуралису

меиподстицалидапишем,
а1994.годинејенастаомој
првенац „Испосница зеб
ње“. Зступљена сам умно
гим зборницима са међу
народних фестивала. Дуго
сам била везана за кревет
итојевремекадасаммно
горазмишљалаиписала,и
подшифромслаланамеђу
народне фестивале, чисто
да видим где сам. Писа
ла сам само поезију, а кад
самсеразболела,нештосе
променило у мени. Проме
ниоми се погледнаживот.
Почеласамдапишемкњигу
и то још траје, а то су раз
мишљана каква је борба у
човекуиколикосепромени
човеккадјенаивициизме
ђуживота и смрти. Како се
мењајуприоритети.Неколи
ко одломака те моје књиге
самобјављиваланаинтер
нету,послечегасамдобија
лапорукеподршкеодљуди,
аједанчовекмијенаписао
дајецелуноћходаоидаје
сутрадан оставио алкохол.
Књига је још у настајању,
јермојаборбајоштраје.Ја
себе не гледам као боле
сну,доксамторадилабила
сам исцрпљена, слаба. Ја
сетрудимштовишефизич
кидасеизморим,дабудем
заокупљенапослом.Стално
самуприродиисаживоти

ДушанкаРудић

ТашнеодпластичнихкесаДушанкинручнирад
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њама. То је природни иму
нитет–причаДуша.
Душанка пише само кад

мислидаимаштаданапи
ше.Тврдидајенајмањење
утојпричи,великијепатри
отаисвеовоштоседешава
уживотусвихнасјепогађа.
Нека дешавања су окидач
зањеностваралаштво.Јед
на књига поезије је у при
преми, а друга би можда
могладасештампадокраја
године.Књигућеилустрова
тисликаризБечејаМиливој
Мирић.
– Повукла сам се и тра

жимнекисвојмириинспи
рацију за даље, а сад ме
рад одржава. Радим у
башти, ручне радове, пра
вимторбеодукрасногпапи
ра,хеклам,плетеминишта
не продајем. Желим на
овај начин моју децу мало
да покренем. Све биљке
у дворишту и башти сам ја
посадила.Итомеодржава.
Лепим плочице у купатилу.
Ја не дајем савете, ја тако
живим. У дворишту има и
лековитогбиљаодкогапра
вим креме за кожу и боло
ве. Правим разне сокове,
домаћипелинковац,домаћу
сангрију,траварицу,лекови
та уља, кантарион, лаван
да, гавез крему, невенову
маст. Свиморамо да нађе
мо неку мотивацију. Ја сам
потпуно свесна да за моју
болест нема лека. Требало
ми је пуно времена да то
прихватим. Ја никад нисам
била кукавица, нисам тра
жила пажњу, сажаљење.
Онда сам рекла себи, про
нађиначинданебудешне
беспомоћна, већ бескори
сна.Свеможешдаурадиш,
алинадруги начин.Аконе
могу да понесем врећу, ја
ћудајевучем.Требаживе
ти квалитетно, а мој начин
јебитиокруженприродоми
животињама.Испуниласам
све циљеве које сам себи
поставила. Оставила сам
трагизасебеувидупоезије.
Ишта јошмогудакажемо
свомживоту?Свесурекли
они други који су ме мрзе
лииволели–закључилаје
ДушанкаРудић.
Накрајудакажемдасам

пиласокодрузмаринакоји
Душа изврсно прави, а на
поклон сам добила и две
креме које су направљене
од биљака изњене баште.
Добила сам и невероватну
количину енергије од једне
изузетнежене.

Д.Попов

ТАЛЕНТОВАНИРУМСКИГИМНАЗИЈАЛЦИ

Представана
енглескомјезику

Као резултат великог
ентузијазма, 15 рум
ских гимназијалаца и

њихове професорке енгле
ског језика Марије Ратан
чић, настала је представа
на енглеском језику „Little
ShopofHorrors“(Малапро
давница страве). Ови мла
диљудисусеокупилиутру
пуподназивом„RumaHigh
SchoolTheatre“ и одлучили
дакренууподухватприпре
мемјузикла,свакако једног
од најзахтевнијих жанрова,
будућидаспајаглуму,пева
ње,музикуиплес.Сањима
јеуовомпројектуодпочет
ка и професорка Марија
Ратанчић, као режисерка
представе, знајући да је
овосвакакоизузетнодобар
начин да се вежба и још
бољенаучиенглескијезик.
„Little Shop of Horrors“

је ванвременска прича о
љубави и сталној људској
жељи да будемо више од
онога што јесмо, а уз то,
проткана јеуврнутимхумо
ром.
– Процес није био лак –

трајао јешестмесеци, био
јеуспоренкарантиномзбог
пандемије, тражио је мно
гоодрицањаодсвакоднев
них обавеза и храброст да

се упусти у нешто потпуно
ново. Међутим, шта би се
десилокадабисмосвечему
тежимодобилиодмахибаш
онако како смо замисли
ли?Вероватно бисмо били
задовољни на неки начин,
алисвакаконебисмобили
свесни драгоцености дара
– каже професоркаМарија
Ратанчић која у Гимнази
ји „СтеванПузић“ неколико
година уназадводииЖен
скупевачкугрупу.
За то време, она каже

дасеуспелизаједничкида
превазиђу многе препре
ке,амладиљудисуусеби
открили снагу, способно
стииталентекојихнисуни
билисвесни.Већини јеово
био и први глумачки поду
хват, неки су по први пут
певали, многи су схватили
даумејудаплешу,аенгле
скијезикјеодличноусвојен.
Ученик другог разреда

АлексаСтарјинбиојекоре
петиториизузетнодоброје
припремио стотине страна
нотногтекста.
– Премијеру смо жарко

желели да изведемо пред
публиком, јер сматрамо да
позориштечинетридела–
текст, глумциипублика,од
којих свако има своју уло

гу. Због пандемије то није
било лако извести, али уз
велик труд и придржавају
ћи се мера заштите, успе
ли смо, чини се, на велико
задовољство свих. Пред
ставајеималаихуманитар
ни карактер – добровољни
прилог скупљен на улазу
уплаћен је за лечење тро
годишње Катарине Сатма
ри,којаболујеодспиналне
мишићне атрофије – каже
АлексаСтарјиноизвођењу
представекојујепубликана
отвореном видела крајем
августа.
Заједничко дело учени

ка и професора Гимназије
„Стеван Пузић“, као и при
јатеља, били су и реквизи
ти за представу, плакати,
расветаитон.
–Надамоседаћемоима

ти прилике да изведемо
представујошкојипутида
ћевишељудимоћидаужи
вауенергијикојуовимлади
људисеју.Планирамоирад
на новој представи, а оче
кујемо и проширење тру
пе новим гимназијалцима
– рекла је за наше новине
Марија Ратанчић и најави
лакаомогућностнаступна
„Тремафесту“.

С.Џакула

Представа„Малапродавницастраве“
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(34)
ПАВЛЕМАРКОВИЋАДАМОВ

Пише:ДрСнежанаБулат

УредникБранковогкола,
етнографскиприповедач
равногСрема
Павле Марковић Адамов рођен

је 16. новембра 1855. у Саса
ма (Нови Карловци). Школовао

сеуСасама,агимназију јепохађаоу
НовомСадуиПожуну.УГрацуиПра
гу је студирао право, које напушта, а
потом уписује филозофију у Бечу и
ове студије успешно окончава. Гим
назијауСремскимКарловцима, годи
не1830.отвараАдамовусвојаврата,
те постаје професор. Паја Адамов
је био етнографски приповедач рав
ногСрема(Остојић),зачетники један
од најбољих носилаца наше народне
приповетке, драмски писац, позори
шникритичар,акаооснивачиуредник
Бран ко вог кола,биојевеликипомагач
и расадник свега што је најлепше и
најбољеизнашекњижевнеградинеу
широкеслојевесрпскогнарода(Буди
сављевић).
У част Бранка Радичевића, сину

је дао име Бранко. Потом се родила
и Смиља, а о том догађају Милана
Савићаобавештаванаследећиначин:
„Добиосамједногагоста,којисе,ево,
дветринедељевећшириибакћепо
мојојкући.Тајсенинаштаининакога
необазире.Кадхоће, једеимораму
седати,јернезна,штајето:чекај.Да
видишсамо,каколарма,каднедоби
јеодмах,чимштозажели!Паштоми
дању не да мира – али морам више
путаиноћудамуправимдруштва.Не
знамнекипут,штадарадим.Негоопет
велим,Бог гаживио, тогамога госта!
Знашкомијето?Тојемоједругодете,
моја кћи. Е, сад имам, што би рекао
Змај,криниружу,БранкаиСмиљу.Да,
мојМицо,евосамдвострукитата.“
Стевана Сремца и Павла Адамова

родила је Војводина, једнога равна
Бачка, другога питоми Срем, обојица
рано заволеше српску књигу, обојица
одлучише,њезинипоклоницидабуду,
обојица посташе учитељи и песници
народни. Касно су се упознали, али
брзоспријатељили.Неколикоихдана
растављаодњиховогрођења,неколи
ко месеци одњихове смрти (Шевић).
Упамћен је један догађај који је Сре
мац често препричавао. Наиме, при
ликом боравка у Карловцима, позва
гаАдамовнаручак.Сремац јевеома
ценио и волео Адамова и мада није
биопријатељзваничнихручкова,обе
ћадаћемубитигост.Адамовјезнао

да је Сремац, у погледу јела, проби
рач, па се постарао да драгог госта
штобољеугости.Кадбиподне,Сре
мацдођеичекајућидасејелодонесе
на сто, пијуцкао је ракију са домаћи
ном.Немајућиумоментузгоднутему
заразговор,Сремацупита,каошале
ћисе:„Аштаимашзаручак?“Адамов
нагласи: „Прво има кисела чорба од
младе пловчетине.“ Саопштивши то,
АдамовсебешеупиљиоСремцууочи,
давидикакавћеефекаттосаопште
ње произвести код њега. Сремац се
укипио,панидамрдне.Адамовосети
дачорбомнијепотрефио„густ“Срем
чев,пакакобиразведриолицегоста,
а са себе скинуо неки потајни страх,
додаде одмах убрзаним гласом: „Па
ондапилавсапловчијиммесом.“Сре

мацћути.ВидеиосетиАдамовда је
са јеловником насео, па онда исказа
и последње јело: „Печење од младе
пловке...“Торечегласоминагласком
каодајехтеорећи:„...е,садштабуде.“
Инијесепреварио.Сремацјећутао

неко време, па онда чудним гласом,
за који се у појединим моментима
нијезналодалијеупотребљенузби
љиилишали, а који је најчешћебио
мешавина и једног и другог, узвикну,
испруживширукупремаАдамову:„Па,
то онда овде нема ручка за мене!“
УпитапренеражениАдамов: „Ашто?“
Сремацодврати:„Па,никадјабратеу
животунисамокусиопловку.“Вајкаосе
Адамов,незнајућинисамштаговори:
„О,брате,паштоминисиказаодане
волиш пловке?“На то ћеСремац: „А

ПавлеМарковићАдамов(Википедија)
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откудјаопетзнамдаћештидапотре
фиш баш оношто ја не волим. Ни у
сну не сањам пловке.“ Потом, ућута
ше обојица. Сремцу би криво што је
пријатеља довео у толику неприлику
и већ се почео кајатишто није ћутао
и гугао пловку, а Адамову беше жао
штоћеСремацуњеговојкућиипоред
ручка остати без ручка. Тако ћутећи,
седели су неко време један наспрам
другог, оборене главе, као злотвори
којисудугочинилиједандругомезла,
па су се сад састали, исповедили се
један другом, те се кају. Најзад уста
деАдамовиизађеизсобе.Отишаоје
укујнудасаопштидомаћицималери
дасњомнађеначиндасеситуација
коликотолико спасе. После десетак
минута,вратисеАдамовсавусплахи
ренирече:„О,Стевобрате,штадати
дам?Неманигдеништаосимсвињске
шницле.“ Стева није волео ни свињ
скешницле, алиовога путапристаде
на њих, само да извуче пријатеља и
домаћина из неприлике. Сироти Паја
вајкао се све време за време ручка:
„О, брате, што ми ниси казао да не
волишпловке!А,јамислиодаћешсе
ти бог зна како обрадовати.“ Одгово
римуСремац:„Панисименипитао!“
ЉутиосеСтеваСремацусеби,ина
пловке,инасвињскушницлу.Додавао
би кад год је помињаоову ситуацију:
„Да сам знао да ћу Адамову учинити
толике неприлике, јео би и сврачиће
дамијеспремио,анемладепловке.“
Књижевни часопис Бран ко во коло,

Адамов је покренуо у месецу јулу
1895.године.Уједномужемкругукар
ловачкихинтелектуалаца,осетиласе,
у оно време, потреба за издавањем
једногкњижевноглиста,итоуКарлов
цима.Одржанојенеколикоконферен
ција, на којима је владаломишљење
дабииздавањеинарочитоуређивање
листатребалодабудеурукамаједног
одбора.Ово сумишљење заступали,
понајвише, директор Гимназије Рада
ВрховаципрофесорБогословијепро
та Милутин Јакшић. Међутим, прота
Јеремићјебиопротивниковеидејеи
наговарао је Пају Марковића Адамо
ва,дасеникаконеупуштаукњижев
нумобу,већдасамузместварусвоје
руке.

Прота Јеремић о покретању
Бран ко вог кола казује на сле
дећиначин:„Пајајеисамнаги

њао овакову схватању о покретању
листа,памејеутоликолакшепослу
шао. Конференције су конферисале
неколикодана,иостајалена реше њу, 
да се реши,аПајајесмишљаоираз
мишљао о томе како да самостално
штопрепокренелист.Каоштообич
нобивакоднас,стварједефинитив
но застала на питањуфинансирања
листа. Лист је већ имао и име, Паја
Адамов, назвао га јеБран ко во коло.
Али јетребалонаћиштампаријукоја
ћегаштампати,итонапричекитре
балојенаћигаранцију,управомецену
који би био спреман попунити евен
туални мањак, дефицит листа. Паја

сеотомесамномсаветовао,јерсам
ја тада био управитељМанастирске
штампарије,абиосами,штосекаже,
персонагратакодпатријархаГеорги
јаБранковића.ЗагарантоваосамПаји
даћеМанастирскаштампаријаштам
патиБран ко во колонапричек,арекао
саммуидаћумолитипатријарха,да
прими на себе евентуални дефицит
листа. Убрзо после тога, нашао се
Паја Адамов у мојој канцеларији, у
Манастирској штампарији, где ми је
билаиредакцијаСрп ског Сио на.Баш
ми у разговору о Бран ко вом колу, а
прекинунасдолазакпатријархаБран
ковића.Онјекаткаддолазиоуштам
парију, да видишта се ради, па је и
менеудостојаваосвојепосетеумојој
управитељској и уредничкој соби.
Такобиитогапута.Јаодмахобратих
пажњунапатријарховорасположење.
Па,кадсамга,штобиказаоСтеван

Сремац – психолошки прочитао, као
повољнозаакцијуукористпокретања
Бран ко вог кола, погледом упозорим
Пајунасвојунамеру,иуђемодмаху
саму ствар. Подсетих патријарха на
нашвећвођениразговоротомпред
мету,идодам:’Ето,башсадговорим
о томе са господином Адамовим, а
ВашуСветосткаодапослаГосподда
ствар реши. ДаБран ко во коло зави
сиодвисокедозволеВашеСветости,
даселистможеуштампаријиштам
пати на причек, и да Ваша Светост
удостојити изволи лист своје зашти
те, за случај дефицита.’ А патријарх
одлучно и свесрдно изјави: ’Прихва
тамједноидруго,инекајесрећно!’С
усхићењемпољубисмоурукупатри
јарха, најпре ја, а замномиПаја.И
такостварбирешена.Последесетак
дана,првибројБран ко вог колавећје
био у штампи. Кад је патријарх изи

шао тада из моје канцеларије, Паја
мијестиснуоруку,загрлиомераздра
гано,исамојеизустио:’Ебашумеш,
одржаосиреч’“.

Дауредничкипосаонијелак,све
дочиједнаанегдота.Наиме,књи
жевник Стеван Јефтић издао

је збирку сатиричних песама, у који
ма је на незгодан начин напао низ
нашиходличнихпесникаикњижевни
ка. У Бран ко вом колу, под потписом
Адамов, Јефтић је оштро нападнут,
оспорен му је не само песнички дар,
већ јеинаведенодаизњеговихсти
хова избија неки „кужан задах“. Љут
као рис, отпутовао је Јефтић да се
личноразрачунастимАдамовим.По
изласку из воза срео је свог старог
познаника–професораПајуМаркови
ћа,којигазадржанавечериипрено
ћишту.Завечером је Јефтић говорио
преддомаћиномињеговимоцемсамо
оАдамову,тегајегрдионапасјакола.
Ујутру, за време доручка, Јефтић је
чекајућиПајуслучајнобациопогледна
хрпуписамакојеједонеописмоноша.
Видевшиадресу:Бран ко вом колуПаји
МарковићуАдамову,Јефтићсепросто
скаменио. Упитао је служавку: „А зар
се ваш господин зове Адамов?“ Јеф
тић се надао одричном одговору. Но,
служавкаодговори:„Опроститегоспо
дине,наш господинсе такопрезива!“
Јефтићјеоставиодоручакнедирнути
каобездушеодјурионастаницу.Паја
Марковић Адамов се, међутим, слат
ко насмејао и рекао: „Ми уредници
насвеморамобитиспремни.Ипак је
менилакшебилочитавовечеслушати
грдњеусвојојкући,негоњемудачита
онаквукритикуумомелисту“!
Паја јеимао златносрце (Грчић), а

Бран ко во коло је било златно зрно у
Карловцима, привлачна тачка лите
рарне омладине, снажно средиште,
богатаризницакрепкогума.Уређива
њеБран ко вог кола заАдамова, чика
Пају, како су га звали савременици,
није било само питање посла, то је
биласлужбанароду,животнодело,све
амбицијеиснагењегове.Уовајчасо
писунео је савсвој понос, човекаод
вредности и акције, упорност и неса
ломљивужељудасеистраје.Савре
меницинаглашавајудаим јеАдамов
позајмио уметности и новаца, попра
вљаодуговеиприче,атојепроизила
зилоизсклопањеговихличнихособи
наиобавезапремаживотномзадатку
одржавањалиста.„Богме,Пајо,скупо
насстајетвојкњижевнирад“,зналаби
му каткад рећимати, особито кад би
које ново јутро земље било продано
(Новаковић).
ДосмртијеуређиваоБран ко во коло,

адушујепредаоБогууСремскимКар
ловцима,24.јануара1907.Какосведо
чипријатељму:„Госпођасмртјеседе
лапоредменеињега.Јасамгледао
дуготрајанистрашандвобојтогвели
ког оптимисте са смрћу... Бацио сам
штрцаљкусаетромикамфором,побе
гаосамиплакао...Умронам је коло
вођа,иБранковосеколораскинуло...“

Пајајеимаозлатносрце
(Грчић),аБранковоколоје
билозлатнозрноуКар
ловцима,привлачнатач
калитерарнеомладине,
снажносредиште,богата
ризницакрепкогума.Уре
ђивањеБранковогколаза
Адамова,чикаПају,како
сугазвалисавременици,
нијебилосамопитање
посла,тојебиласлужба
народу,животнодело,све
амбицијеиснагењего

ве.Уовајчасописунеоје
савсвојпонос,човекаод
вредностииакције,упор
ностинесаломљивужељу

дасеистраје
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ОВАН:Улажетевели
кинапордаоствари
тепозитивнерезулта
те у свом пословном

изражавању, али постоји след
догађаја који ремети ваше пла
нове. Важно је да се правилно
организујете и да испоштујете
све задате рокове. Склони сте
честим променама емотивног
расположења. Нема разлога да
губитенадуилидасеудаљавате
одпартнера.

БИК: Пажљиво про
ценитеситуацијекоје
захтевају неки вид
ризикаиливећеула

гање новца. Неопходна вам је
породична хармонија и нечије
присуство како бисте остварили
бољу психолошку равнотежу и
приливе креативне енергије.
Партерумелакодавасподстак
ненапозитивнуреакцијуиизли
веемоција.

БЛИЗАНЦИ:Налази
тесеусјајнојформи
исавеликимоптими
змом прилазите сва

којпословнојтемикојупредлажу
ваши сарадници. Захваљујући
поузданим информацијама које
добијате,садаможетедаплани
ратениззаједничкихактивности
којећевамускородонетиувећа
не резултате. Испуњени сте
романтичним мислима и распо
ложењем.

РАК: У договору са
сарадницима, на
успешанначинможе
те да рештите низ

важнихпитања.Потрудитеседа
некоозбиљносхвативашеидеје
увезисафинансијскимзахтеви
ма које имате. У односу са
љубавнимпартнеромпролазите
кроз променљиву фазу, али не
требадасепредајете.Важно је
да делујете позитивно на свет
окосебе.

ЛАВ: Заокупљени
сте размишљањемо
новим пословним
плановима или наго

миланим обавезама које вас
прате. Нажалост, не можете да
се похвалите добром комуника
цијомукругупословнихпартне
ра.Понекадморатедапреузме
те одговарајући пословни ризик
ускладусазадатомситуацијом
и изазовом. Ако сте слободни,
очекујувасинтересантнисусре
ти.

ДЕВИЦА: Обратите
пажњу на реакцију
ближе околине, јер
понекаднежелитеда

прихватитекоментарекоједожи
вљавате као оштру критику. У
односу саљубавним партнером
често преузимате активну улогу
испремнистедапроменитенеке
заједничкенавикекојевасспута
вају.Инстинктивноуметедапре
познате правимоменат и добар
ритам.

ВАГА: У зависности
од личног интересо
вања и мотивације
којуимате,осмислите

нека нова или модификована
решења која ће вам доносити
најбољерезултате.Потребнису
вам дипломатски манири или
компромисна варијанта, као
успешна формула која доноси
кориснеидугорочнијерезултате.
У љубавном животу уживате у
разноврснимситуацијама.

ШКОРПИЈА: Умете
дапроценитеповољ
ну ситуацију на
пословној сцениида

осмислите добар наступ или
редослед потеза пред сарадни
цима.Обратитепажњунаразне
могућност партнерског удружи
вања које имате. Важно је да
прихватитепословезакојеима
тедовољнознањаилиискуства.
Покажитедаиматевишеповере
њаупартнера.

СТРЕЛАЦ: Осећате
додатниприливкреа
тивне енергије и
спремни сте да се

максимално ангажујете у више
праваца. Добијате подршку у
својојоколини,штоћевамолак
шати многе ситуације кроз које
пролазите.Успехћеваспратити
инафинансијскомпољу,такода
иматесјајнуприликууповезива
њупословнихиприватнихинте
реса.

ЈАРАЦ: Све што
желите, можете и да
остварите,алиузаси
стенцију и нечију

подршку. Будући да ви сјајно
функционишете у партнерству,
потрудитеседаокосебеокупите
особе од поверења или угледа.
Довољно сте вешти или снала
жљивидаприволитевољенуосо
бунанекесвојезамисли.Препу
ститесесвојимосећањима.

ВОДОЛИЈА: Ситуа
ција око вас делује
врло променљиво и
тешко је прецизно

предвидети нечију реакцију или
одговор. Држите се проверених
правила и избегавајте било коју
врсту ризика. Обрадоваће вас
поступак неких блиских пријате
ља.Налазитесеуфазиемотив
ног узлета, тако да однос са
партнером доживљавате као
остварење својих „слатких сно
ва“.

РИБЕ: 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.

VREMEPLOV
9.септембар

1513. У бици против Енглеза
код Флудена погинуо је шкот
ски краљ Џејмс IV заједно са
неколикохиљадаШкота,међу
којима је било готово цело
племство.
1828.РођенјерускиписацЛав
НиколајевичТолстој.

10.септембар
1526. Турски султан Сулејман
II Величанствени, после побе
денадМађариманаМохачком
пољу, заузео Будим, који је
постао седиште Будимског
пашалука,провинцијеОтоман
ског царства у наредних 150
година.
1945. Видкун Квислинг, шеф
марионетске норвешке владе,
проглашен кривим за издају и
осуђеннасмртзбогсарадњес
нацистичкомНемачком уДру
гомсветскомрату.

11.септембар
1773. Убијен Шћепан Мали,
лажнирускицарПетарIII,који
се наметнуоЦрногорцима као
владар. Током владавине, од
1767, измирио племена, увео
суд,почеопописстановништва
и имовине и почео да гради
путеве. Према предању, убио
гаслуга,млетачкотурскиагент
поналогускадарскогпаше.
1962. Британска попгрупа
Битлсснимилапрвисингл“Ло
веМеДо”.

12.септембра
490. п.н.е. На источној обали
Атике код Маратона Атињани
супобедилидесетпутабројни
јувојскуперсијскогцараДари
ја (9.000према100.000).Вест
опобедиуАтинуједонеогла
сник Филидед претрчавши 40
километара,накончегајеумро
од премора. По том догадјају
се у модерном времену зове
најдужатркауатлетици.

13.септембар
1842.Народнаскупштинакне
жевинеСрбије,укојојсууста
вобранитељи имали већину,
прогласила је за кнеза Алек
сандра Карађорђевића, сина
вође Првог српског устанка
Карађорђа.
1923.ГенералМигелПримоде
Ривераизвршиоје,узодобре
њекраљаАлфонсаXIII,држав
ниударуШпанијиизавеовој
нудиктатуру.

14.септембар
1812. Француске трупе под
НаполеономБонапартомушле
су у Москву, коју су Руси у
повлачењузапалили.
2003.НареферендумууШвед
ској грађани су се изјаснили
против прикључења те земље
европскојмонетарнојунији.

15.септембар
1890.Рођенаенглескакњижев
ницаАгатаКристи.
1987. Немачки хакери познати
као“КлубХаос”упалиукомпју
терскисистемНАСАиинстали
ралипрограм“Тројанскикоњ”.

HOROSKOP

Среда,9.септембар
(27.август)

ПреподобниПименВелики
Четвртак,10.септембар

(28.август)
ПреподобниМојсејМурин;Пре
подобниСаваПсковски

Петак,11.септембар
(29.август)

Усекованије главеСветогЈова
наКрститеља

Субота,12.септембар
(30.август)

Пренос моштију Св. Алексан
драНевског;Св.Кирило,Никон
иМакарије

Недеља,13.септембар
(31.август)

Полагање појаса Пресвете
Богородице; Св. муч. Јасено
вачки;Саборсрп.Светитеља
Понедељак,14.(1)септембар
Преп.СимеонСтолпник;Цркве
наНовагодина

Уторак,15.(2)септембар
Свети мученик Мамант; Свети
ЈованПосник

Crkveni
kalendar

•Кад јеПинокиооткрио
да јеоддрвета?Кадсе
запалио!
•Кадчовекнијејак,тре
бадабудемудар.
•Незнањејеувекспрем
нодасесебидиви.

Бананакоцке
Састојци: четири децилитра

млека, четири кашике шећера,
кесицажелатина,150грамашлага,
двебананеизгњеченевиљушком

Заподлогу:150грамакекса

Припрема: Од четири децили
треа млека одвојити један ддеци
литар, па умешати желатин да
набубри(најбољеуплиткојтепси
ји), а остатак млека прокувати са
шећером. Када прокува склонити
саватре,прелитиодмахжелатин,
измешати да се истопи да нема
грудвице и када се прохлади ста
витиуфрижидердасестегне(нај
бољеузамрзивачуоко10минута,
али да се не замрзне), треба да
буде густине меда. Затим умути
ти шлаг са млеком, па у умућен
шлагдодатисмесуоджелатинаи
бананеимутитимиксеромоко10
минута. У плех поређати пишко
темалопоквашенеумлеку,сипати
надев и оставити у фрижидер да
сејошстегне.
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Овог викенда је у Новом Пазару
одржано Првенство Србије за
сениоре и сениорке, најбитније

атлетскотакмичењенадржавномнивоу.
Атлетичари АК „Срем“ су освојили пет
медаљанаовомтакмичењу–тризлат
не, једну сребрну и једну бронзану.
Копљашисупотврдилисвојудоминаци
ју, па су и код сениора и код сениорки
победници из АК „Срем“. Код жена је
првогданатакмичењапобедилаМарија
Вученовићирезултатом58,88мизтре
ће серије, освојила је златну медаљу.
Кодмушкарацајебилаидентичнаситуа
ција,ау главнојулози,другогданатак
мичења,овогпутајебиоВедранСамац,
који побеђује са хицем од 71,61 м из

четврте серије. Њих двоје, након ових
резултата и пласмана, очекују позив
селектораи учешћена сениорскојБал
канијадиурумунскомградуКлужугдеће
бранитибојеСрбије.Такмичаркасадве
освојенемедаљезаАК„Срем“,овегоди
не је сјајна дугопругашица Александра
Костадиновић.Онајепрвогданатрчала
тркуна5000м,храброизашланачело
трке и у свом темпу сама завршила на
првој позицији, резултатом који је њен
нови лични рекорд – 18:25,83. У истој
трци,ЈованаШубатлијајетакођеоства
рила добар пласман, четврто место
резултатом19:59,98.Другогданаутрци
на3000м,којанијењенаспецијалност,
изједначила је свој најбољи резултат и

са10:31,24стигладобронзанемедаље.
Јована Шубатлија је у овој трци била
шестасарезултатом11:24,74.Алексан
дра је свакако доказала да сребро са
ПрвенстваСрбије на 10000м није слу
чајност, комплетирала је све медаље
овегодине,формајојјеууспонуиоста
лесујошдветркенакојимабимоглада
пробадаседомогнепостоља,државни
полумаратоникрос.МаунаМирко,јуни
орАК„Срем“,утрцизасениорена5000
м, у узбудљивој трци са пуно промена,
резултатом15:33,25, освојио је сребрну
медаљу.Такојеуспешнозавршиоового
дишњусезонунастази,аочекујегајош
учешћенадржавном,авероватноибал
канскомкросу.АњаШкорићјеубацању
диска (1 кг) била осма са резултатом
30,40м. БојанКомленић

АТЛЕТИКА

Петмедаљазасениоре
АК„Срем“наПрвенствуСрбије

У суботу 5. септембра, у Сремској
Митровици,уорганизацијиАК„Topjump“
из Београда, одржан је V меморијални
атлетскимитинг„Михајло–МикаШвра
ка“ у част прослављеног атлетског тре
нера. Млади атлетичари АК „Срем“
остварилисузапаженерезултате.Лазар
Ђаковићјеостварионовиличнирекорд
на 60 м и освојио је сребрну медаљу
резултатом7,99 с. У истој конкуренцији
МаркоЛукачјебиодругиугрупи,асед
миукупно,сарезултатом8,56с.Теодора
Чонић је освојила такође сребро, у
дисциплинискокудаљиззонеодскока,
резултатом5,29м.МионаМаксимовићје
биласедмаса4,29м.СамацТеодораје
освојиласребрнумедаљуудисциплини
бацањедиска(800г)застаријепионир
керезултатом32,33м.МаркоЛукачсеу

трци на 300 м за млађе пионире већ
нашао на свом терену и истрчао их за
одличних43,73с,што јебилодовољно
забронзанумедаљу.Утрцина200мза
млађепиониркенаступилесутритакми
чаркеАК „Срем“ионесусепласирале
негде око средине, али је и то добар
резултатјерсусвемлађеоднајуспешни
јихтакмичаркиза једнуилидвегодине.
КатаринаШкорић је истрчала 200 м за
29,17 с, Ива Скакић за 29,55 с, а Тара
Жарићза30,67с.На60мКатаринаШко
рић јетрчала8,90с,аМионаМаксимо
вић 9,03 с. Такмичење је било доста
квалитетно, оборена су и два државна
рекорда – скок у вис за пионирке и
одличнаАнгелинаТопићизАК„Topjump“
сасјајних1,81миЦветковЈустиниззре
њанинског„Ас023“на300мса37,85с.

МеморијалуСремскојМитровици

Унедељу је уНовомСадуодржано
ПрвенствоВојводинезамлађејуниоре.
Освојенесуједнасребрнаитриброн
зане медаље. Андреј Јоксимовић је
побољшао свој најбољи резултат на
800мионсадаизноси2:03,79што је
било довољно за сребрну медаљу.
Бронзу су освојилеМилаМиљковић у
бацању кугле (3 кг) са 10,90 м, Маја
Божићубацањукопља(400г)са33,44
миТеодораЧонић,која јеималапро
блемасаодразномдаском,идоскочи
ла је до 4,87 м. Марина Љубишић и
Теодора Самац у бацању копља су
билечетврте.

Медаљеза
млађејуниоре
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Динамо–Трајал3:1;Слога–
ОФКЖарково1:2;Будућност–
Колубара (су били одиграли у
понедељак); Железничар –
Земун2:0;РадничкиСМ–Рад
нички 1923 0:1; Дубочица –
Борац19261:1;ИМТ–Раднич
киПирот2:0;Графичар–Кабел
1:2;Јагодина–Лозница0:0.

Кула:Хајдук1912–ПрвиМај
2:1; Стари Бановци: Дунав –
Бачка 1901 1:2; Чонопља:
Слога–ОФКВршац0:0;Нови
Козарци:Слобода–Омладинац
0:3; Сакуле: Борац – Стари
Град 1:0; Панчево: Динамо
1945 – Војводина 1928 2:0;
Кањижа: Тиса – Козара 1:2;
НовиСад:Младост–Раднички
1912 1:0; Пећинци: Феникс
1995 – Јединство 1:0;
Зрењанин: Раднички (З) –
Бечеј19184:0.

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

ПРВАЛИГАСРБИЈЕ

СРПСКАЛИГАВОЈВОДИНА

Каћ: Југовић – Подунавац
1:1;ДоњиТоварник:Слобода
– Цемент 2:0;НовиСад: РФК
Н.С1921–Младост2:0;Нова
Пазова: Раднички – Подриње
3:0; Голубинци: Јадран –
Сремац 1:4;СалашНоћајски:
Будућност – Слога (Е) 3:2;
Дивош: Хајдук – Индекс 2:0;
Темерин:Слога(Т)–Јединство
0:0;Шајкаш: Борац – Црвена
Звезда3:1.
01.Слобода 5 5 0 0 11:0 15
02.Индекс 5 4 0 1 16:7 12
03.Хајдук 5 4 0 1 9:4 12
04.Јединство 5 3 1 1 8:3 10
05.Младост 5 3 0 2 13:6 9
06.Цемент 5 3 0 2 13:8 9
07.Слога(Е) 5 3 0 2 7:5 9
08.Борац 5 2 2 1 7:5 8
09.РФКН.С 5 2 1 2 7:6 7
10.Раднички 5 2 1 2 5:4 7
11.Сремац 5 1 3 1 7:5 6
12.Ц.Звезда 5 1 2 2 6:7 5
13.Подунавац 5 1 1 3 6:12 4
14.Будућност 5 1 1 3 7:14 4
15.Слога(Т) 5 0 3 2 1:3 3
16.Подриње 5 1 0 4 2:12 3
17.Југовић 5 0 2 3 3:15 2
18.Јадран 5 0 1 4 5:17 1

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

СРЕМСКАЛИГА

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

Чортановци: ЧСК – Сремац
(Д) 0:4; Ашања: Камени –
Младост 0:1; Брестач: ОФК
Брестач–Дунав0:2;Жарковац:
Напредак – Раднички 2:1;
Крчедин: Фрушкогорац –
Хртковци1:0;НовиКарловци:
Полет–Шумар4:2;Крушедол:
Крушедол – Граничар 2:3;
Платичево: Јединство (П) –
Срем(СМ)1:3.

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

МОЛСРЕМИСТОК

Ердевик: Ердевик 2017 –
Слога 1:2; Бикић До: ОФК
Бикић–Обилић19931:1;Шид:
Једнота – Слобода 2:3; Рума:
Јединство – Трговачки 1:0;
Равње: Зека Буљубаша –
ФрушкаГора2:2;Ноћај:Змај–
Граничар (К) 1:1; Манђелос:
Фрушкогорац–Сремац (Ј)6:0;
Адашевци: Граничар (А) –
Сремац(Б)0:0.

01.ОФКБикић 4 3 1 0 11:1 10
02.Обилић 4 3 1 0 13:4 10
03.Сремац(Б) 4 3 1 0 9:2 10
04.Јединство 4 3 0 1 8:4 9
05.Фрушког. 4 2 1 1 11:4 7
06.ЗекаБуљ. 4 2 1 1 8:4 7
07.Гранич.(А) 4 2 1 1 6:4 7
08.Ф.Гора 4 2 1 1 6:5 7
09.Слобода 4 2 0 2 7:8 6
10.Слога 4 2 0 2 6:8 6
11.Граничар(К) 4 1 2 1 5:5 5
12.Змај 4 1 1 2 5:6 4
13.Трговачки 4 1 0 3 3:7 3
14.Ердевик 4 0 0 4 4:9 0
15.Сремац(Ј) 4 0 0 4 1:16 0
16.Једнота 4 0 0 4 4:20 0

МОЛСРЕМЗАПАД

Попинци: Напредак –
Сремац (Д) 1:0;Вогањ: Слога
(В)–БСК5:1;Шид:Раднички–
Доњи Срем 2015 2:0;
Витојевци: Партизан –
Железничар2:4;Лаћарак:ЛСК
–Рудар7:0;Кленак:Борац(К)
–Словен0:0;Бешка:Хајдук(Б)
–Митрос3:2;Љуково:Љуково
–ПСК1:1;Вишњићево:Хајдук
(В)–Борац(М)0:0.

01.Напредак 5 4 1 0 8:4 13
02.Раднички 5 4 0 1 19:4 12
03.Борац(К) 5 3 2 0 6:3 11
04.ДоњиСрем 5 3 1 1 10:5 10
05.Љуково 5 2 3 0 6:3 9
06.Слога(В) 5 2 2 1 10:3 8
07.Словен 5 2 2 1 7:3 8
08.Партизан 5 2 2 1 8:6 8
09.Сремац(Д) 5 2 1 2 10:6 7
10.ЛСК 5 2 1 2 11:8 7
11.ПСК 5 1 3 1 6:5 6
12.Борац(М) 5 1 3 1 3:2 6
13.Хајдук(Б) 5 1 3 1 8:9 6
14.Железнич. 5 1 2 2 5:6 5
15.Хајдук(В) 5 0 2 3 4:12 2
16.БСК 5 0 1 4 4:14 1
17.Рудар 5 0 1 4 3:29 1
18.Митрос 5 0 0 5 5:11 0

Јазак:ЦарУрош–Планинац
7:2; Краљевци: Јединство –
Полет4:0;Марадик:Слога(М)
– Слога (К) 3:1; Стејановци:
Борац (С) – 27.Октобар 0:2;
Грабовци: Граничар –
Војводина 2:2; Јарковци:
Борац(Ј)–ДоњиПетровци0:6;
Фрушкогорацјебиослободан.

ОФЛРУМАИРИГ1

Батровци: Омладинац –
ОФК Бингула 2:1; Гибарац:
Синђелић – Напредак 0:1;
Моровић: Јединство (М) –
Граничар 1:1; Бачинци: ОФК
Бачинци – Јединство (Љ) 2:0;
Борацјебиослободан.

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

ОФЛШИД

01.Јединство 3 3 0 0 14:2 9
02.Слога(М) 3 2 1 0 7:2 7
03.ЦарУрош 3 2 0 1 19:5 6
04.ДоњиПетр. 3 2 0 1 8:3 6
05.Полет 3 2 0 1 7:9 6
06.Војводина 3 1 2 0 11:2 5
07.Граничар 2 1 1 0 4:2 4
08.Фрушкогор. 2 1 0 1 9:2 3
09.Планинац 3 1 0 2 9:11 3
10.27.Октобар 3 1 0 2 4:9 3
11.Борац(С) 2 0 0 2 0:11 0
12.Слога(К) 3 0 0 3 2:18 0
13.Борац(Ј) 3 0 0 3 0:18 0

Суботиште: Витез –
Купиново 1:1; Шимановци:
Хајдук 1932 – Ловац 5:1;
Прхово: Младост 1935 –
Словен2:0;

1.Хајдук1932 1 1 0 0 5:1 3
2.Младост 1 1 0 0 2:0 3
3.Витез 1 0 1 0 1:1 1
4.Купиново 1 0 1 0 1:1 1
5.Словен 1 0 0 1 0:2 0
6.Ловац 1 0 0 1 1:5 0

ОФЛПЕЋИНЦИ

АК„СИРМИЈУМ“

ДраганаТомашевић
одбранилатитулу
Атлетичари АК „Сирмијум“

освојилисуновихседаммеда
ља на такмичењима у Новом
Пазару иНовомСаду. Четво
рострукаолимпијкаиактуелна
државна рекордерка Драгана
Томашевић, одбранила је
титулу сениорске шампионке
СрбијенаДржавномшампио
натузасениореуНовомПаза
ру у њеној дисциплини баца
ње диска и начинила је још
један корак за одлазак на
њене пете Олимпијске игре
идућегодинеуТокију.
У Новом Саду, на шампио

натуВојводинезамлађејуни
оре, бриљирала је Ксенија

Зорановићпобедомутрцина
100миновимличнимрекор
дом 12,38. Сребрну медаљу
освојилајеАњаЧанчаревићу
бацањукугле,башкаоиИгор
Секулић у скоку у вис. Треће
местоубацањукуглезаузеоје
Немања Бабић. Мушка шта
фета4x100освојилајесребр
ну медаљу, а наступала је у
саставу: Душан Лазић, Игор
Секулић, Немања Бабић и
Марко Милиновић. Женска
штафета је била трећа, а
наступила је у саставу: Ката
ринаЖивановић,ВањаМила
новић, Мила Маринковић и
КсенијаЗорановић.
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Моднидетаљ
илистатуснисимбол
Да никада није касно

посветити се неком
хобију, односно старом

занату,показаланам јеСне
жана Ковачевић из Сремске
Митровице. Она се по завр
шеткурадногвекапосветила
ручној изради шешира и
детаља на истим, без ика
квих машина. Каошто се то
некадрадило,спојила једух
прошлости са потребама
данашњице,тесутакоњени
шешири красили девојке на
изборузаМисСремапрошле
године, излагала је у Бугар
ској, у свом граду, а припре
масеизаизложбууНемач
кој.
Токе, капулети, коктел

шеширићи који се могу ком
биноватисавечерњомхаљи
ном или приликом свечано
сти или посебног изласка,
свесутраженији,адухдам
ског, стилизованог одевања,
Снежанајесагодинамавра
тилаунајвећисремскиград.
Каже, најпре је кренуло од
њених пријатељица, а затим
се прича проширила. Сада,
свечешћејојседамеидами
це обраћају за помоћ при
одабиру и изради аутентич
ног комада, односно украса
за њихову косу и главу.
Шешири се бирају према
физичким карактеристикама
оногкоганоси.
– Шешир се бира према

облику лица. Издуженом
лицу најбоље стоји нешто
мало мање, да га оптички
скрати. Овална лица су
захвална за сваку врсту
шешира. Они лако могу да
понесу федору рецимо, која
је спљоштена у средини.

Клошекојијебиохитдваде
сетих година прошлог века
иммноголепостоји,саизду
женим бочним странама.
Кадапричамооситнимлици
ма,томожебитипроблем,да
се не претера и не сме се
догодити да је шешир огро
ман.Морадасепази.Штоје
особавиша,можедозволити
себи и тифани са великим
ободом,кажеСнежанаКова
чевић
Није лако направити један

шешир. Потребно је више
сати, дана или недеља, у
зависностиод тога колико је
компликованзаизрадуикоје
је врсте материјал, као и
самиукраси.Постојекалупи,

па тако шешир добија свој
облик.НекеодукрасаСнежа
на сама прави, као што су
руже, а неки украси добију
свој облик низањем бисера
или лепљењем каменчића и
кристала.
Шешир може и треба да

приушти себи свака жена
која жели да свој изглед у
посебнојприлициупотпунии
нагласи лепоту, како своју
тако и своје хаљине. Неки
шешири су за свачији џеп,
алиимаионихза којемора
дасеиздвојималовишенов
цанегоиначе.
Тонијесамомоднидетаљ,

већ једубоко уткан у тради
цију.Сазналисмоиштајето

тепелук, српска капа која се
носилауграђанскимпороди
цама, а преносила се са
коленанаколено.
– Овај тепелук носиле су

жене. Бисерна грана симбо
лизује гранање фамилије.
Тепелуккојисамјаизрадила
имачак1800бисеракојесам
све ручно ушила, похвалила
намсеСнежана.
Чињеница је да се дуго у

модерном времену шешир
везивао за коњичке трке,
отменост и краљевску поро
дицу,аовадамасвакаконам
дајешансудасеиминатих
неколико сати осећамо као
краљицеусвомодабиру.

АлександраПлавшић

СнежанаКовачевић

СлужбазапривредуилокалниекономскиразвојОпштинскеуправеопштинеИриг,сходноодредбамачлана10.Зако
наопроцениутицајанаживотнусредину(‘’СлужбенигласникРС’’,број135/04и36/09)објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОПОДНЕТОМЗАХТЕВУЗАОДЛУЧИВАЊЕ

ОПОТРЕБИПРОЦЕНЕУТИЦАЈАПРОЈЕКТАНАЖИВОТНУСРЕДИНУ

Носилац пројекта ЈП ‘’СРБИЈАГАС’’ Нови Сад, ул.
Народног фронта бр.12, поднео је дана 04.09.2020.
године,захтевзаодлучивањеопотребипроценеутица
јапројектазапроширењегасоводауКрушедолСелуна
животнусредину,чијасереализацијапланиранаката
старским парцелама бр. 430, 2066, 1821/1, 1821/19,
1821/2,и1821/64КОКрушедолСело,општинаИриг.
Увид у документацију из захтева носиоца пројекта

могућејеобавитиупериодуод10дана,одданаобја
вљивањаовогогласа,свакоградногданаувременуод

814 часова у просторијама Службе за привреду и
локалниекономскиразвојОпштинскеуправеопштине
Ириг,ВојводеПутникабр.1,Ириг.
Заинтересована јавност може доставити своје

мишљењеуписанојформинаадресунадлежногорга
на, Служби за привреду и локални економски развој
ОпштинскеуправеопштинеИриг,завреметрајањајав
ногувида.

Службазапривредуилокални
економскиразвој


