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Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

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

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520
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Спа ја њем желе знич ког 
коло се ка на део ни ци 
Ста ра Пазо ва  –  Нови 

Сад на вија дук ту у плов ном 
делу Дуна ва код Чор та но-
ва ца (Општи на Инђи ја), 24. 
авгу ста све ча но је обе ле-
жен завр ше так гра ђе вин-
ских радо ва на тој део ни ци. 
Спа ја њу пру ге при су ство-
вао је пред сед ник Срби је 
Алек сан дар Вучић који је са 
пред став ни ци ма руског РЖД 
– а сти гао возом до места на 
којем је коло сек спо јен. 

Вучић је иста као да је 
руска ком па ни ја „РЖД Интер-
не ше нел“ завр ши ла  гра ђе-
вин ске радо ве на изград њи 
нај ду жег желе знич ког вија-
дук та у Срби ји више од пола 
годи не пре пла ни ра них роко-
ва и додао да уско ро кре ће 
део ни ца пру ге Бео град  –  
Батај ни ца.

– Тести ра ће мо сек ци ју по 
сек ци ју. Тести ра ње ове део-
ни це поче ће мо у јану а ру, а 
кра јем фебру а ра оче ку је-
мо да се пру га зва нич но и 
кори сти. Има ће мо врхун ске 
возо ве, даблде ке ре- рекао је 
Вучић.

Он је навео да први воз 
тре ба да стиг не до кра ја окто-
бра, те да ће бити међу нај-
мо дер ни јим у Евро пи.

 – Вео ма сам сре ћан што 
ће људи за мање од шест 
месе ци овом пру гом моћи да 
бира ју да ли ће да се возе 
200 кило ме та ра или 120 

кило ме та ра на сат, да ужи ва-
ју у при о ди, али и објек ти ма 
на пру зи- рекао је Вучић.

Спа ја њу желе знич ког коло-
се ка код Чор та но ва ца при-
су ство вао је и пред сед ник 
Општи не Инђи је Вла ди мир 
Гак, који је иста као да ће брза 
пру га у пот пу но сти про ме ни-
ти живот гра ђа на у тој срем-
ској општи ни.

 – Чести там гра ђа ни ма 
Инђи је на исто риј ском про-
јек ту. За само два де се так 

мину та биће мо у Бео гра ду 
или Новом Саду, што је вео-
ма важно за поди за ње ква ли-
те та и усло ва живо та у нашој 
општи ни- рекао је Гак.

Пред став ни ци „РЖД 
Интер не ше нел“ су под се-
ти ли да су вија дукт и тунел 
део прве брзе пру ге Бео град  
–  Будим пе шта, као и да су 
радо ви на изград њи вија дук-
та поче ли 1. новем бра 2017. 
годи не. Њего ва дужи на је три 
кило ме тра, а виси на поје ди-

них сту бо ва око 26 мета ра.
„РЖД Интер не шнал“ ради 

модер ни за ци ју и изград њу 
желе зни ца у Срби ји од 2014. 
годи не, и то у окви ру уго во-
ра, пот пи са ног 2013. годи-
не. Укуп на вред ност уго во ра 
изно си 941 мили о на дола-
ра, од чега се 800 мили о-
на финан си ра из сред ста ва 
држав ног изво зног кре ди та, 
који је Вла да Руси је одо бри-
ла Вла ди Срби је.

М. Ђ.

ПРЕД СЕД НИК ВУЧИЋ ПРИ СУ СТВО ВАО СПА ЈА ЊУ ПРУ ГЕ КОД ЧОР ТА НО ВА ЦА

За шест месе ци брзом пру гом 
од Бео гра да до Новог Сада

Пред сед ник Александар Вучић на спа ја ње брзе пру ге дошао возом
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Где је гра ни ца
попу лар но сти Вучи ћа

Политички аналитичари и истражи
вачијавногмнењасадасуопрезно
оптимистични или опрезно песи

мистични кад предвиђају границу раста
популарности А. Вучића и странке коју
јошводи.Ипрвиидругирачунајудасе
граница раста примакла. Збуњује само
чињеницадајеВучићевапартијабезма
лонавластидесетгодина,аидаљејој
растеподршкаграђанаСрбије.Е.Кане
ти у свом чудесном антрополошком
делу„Масаимоћ”налазида јеусвакој
маси,штополитичкапартијајесте,стал
ноприсутанстраходзаустављањараста
и распадања који она превазилази кре
тањем ка циљу. Заједнички циљ је,
дакле, неопходан за јединство и опста
накмасе.Акосе,примераради,вратимо
у2000.годинувидећемонаслучајуДОС
а да је Канети у праву. Овај покрет је
прокламоваовишециљевамеђукојима
сунајважнијибилипросперитетнарода,
улазакуЕУ,узимањевластиодСлобо
данаМилошевића, увођење либералне
економије,  те реформе правосуђа,
школства, банкарства и свега чега су у
говоримамоглидасесетелидериДОС
а.Међутим,осимрушењавластиСлобо
данаМилошевићанасведруго,лидери
ДОС а имали су различите погледе, и
масаовеполитичкегрупацијесераспа
ла.
Вучић често истиче да га нимало не

занимавласткаовластидамујеподр
шка грађана потребна само за добро
Србије коју, стално то наглашава, воли
изнадсвега.Разумеседајепредседник
свестандајеоваквареторикавећиспро
банаодбројнихДОСовихлидераида
је,углавном,искомпромитована,алион
одњенеодустаје,чврстоуверендајеза
лидера сасвим нормално да воли свој
народисвојуземљувишеодвластиида
оваква реторика, макар била и иском
промитованауСрбији,морадапостојиу
минималним карактеристикама сваког
лидера.Оваква реторика мора да буде
деоминималногпротоколаунаступима
националнихлидера,морајуда јекори
стебезстрахадаћеимпорастинос.
Вучић у јавним наступима својим

патриотским идеализмом изазива стр
пљење приземљених прагматичара, а
прагматичним поступцима изазива сум
њуидеалистанебескеСрбије.Онпреу
зимаризикдабудеиидеалиста,ипраг

матичар.ШтобирекаоДостојевскикроз
један свој лик, не постоји ситуација у
којојсенеможечинитидобро.
Тајна је у упрошћеном заједничком

именитељу,сведеномнараднаместаи
борбу против корупције, на две ствари
којенајвишеинајчешћеопредељујугра
ђанеСрбије.Истовремено,тадвапојма
су у органској вези у свести грађана:
незапосленостјенасталазбогтајкуниза
цијепривреде,аотварањераднихместа
доказ је да Вучић стаје петом на главу
аждаје незапослености. Обраћајући се
гласачиманатомнајједноставнијемиме
нитељу,којисечакнеможедаљеупро

стити,Вучићразочаравагласачакојисе
одазиванасложенијизаједничкиимени
тељ.То,међутим,непроизводиозбиљ
непоследице,јерјеусиромашномнаро
ду таквих гласачамало,аине гориим
подногама.
Тајкрајњеупрошћенизаједничкииме

нитељ очекивања народа и видљиви
резултати у економском опорављању
омогућилисуВучићудау ходувежеза
себеинајшираидејнаочекивањагласа
ча.Такосрпскаполитичкадесницанема
у Србији запаженију улогу, јер за Србе
нема страснијег десничара од Вучића.
Српски европејци једва да се виде на
српској политичкој сцени, јер за Србе

нема јачегевропејцаодВучића.Прору
ска странка Ненада Поповића није ни
смеладасамосталноодмерисвојерусо
филство, свесна да Србија нема већег
русофилаодВучића.
ТајнајеуВучићевомсхватањуполити

кеуизворномзначењупојма:пословиза
грађане,грађанскипослови.Нашекому
нистичконаслеђенеразликујеполитику
од идеологије. Стога наш човек, кад
бежиодидеологије,каже„нисамтијаза
политику”. Схватајући како наш човек
поистовећује политику и идеологију, и
самВучићуобичавадакажедагаполи
тиканеинтересујеиакоустваристрасно
радионоштонијеништадругодополи
тика.

Премапредању,алииисторији,вла
дари су прерушени путовали по
земљидабисенепосредноувери

лиоживотуподаника.Вучићје,непреру
шен, залупао једног дана на вратима
управе Галерије „Сава Шумановић“ у
Шиду, више у намери ходочасника него
инспектора,алијесвепрошлобезпани
ке двеју дама – директорке и кустоса.
Други пут се скромно сместио између
домаћина и домаћице на једној сеоској
тераси у Србији. Стигао је тамо својом
половномшкодом,безпратњемедијаи
статистаизлокалневласти.Његови
критичарисуовуспонтаностузелисум
њичаво, а на избор половнешкоде као
превозногсредстваподсмешљиво,свеу
смислу да такви популистички трикови
кодњихнепролазе.Онинемаилузије
даћесвиуСрбијиприхватитибезсум
њичењаовуходочасничкупредседнико
вускромност,алионточинизаонекоји
ма ће се његови поступци допасти, за
онекојимабајковитостоваквих„испада”
несмета.
Критичарићерећидасупредседнико

ва ненајављена путовања вешто сми
шљена. Ко каже да нису? Но, и поред
тога она боље од моралнополитичких
трактата говоре како би један народни
председникмогаодапоступаусрећном
друштву.Многивластоносцимоглибида
од ХосеаМухике науче како се постаје
вољен у народу али је тешко одржати
позу једногмухиканца.Вучићунесмата
дабудеипоследниистинскимухиканац
на Балкану ако ће то послужити да
подигнелествицунависинукојусамоон
можедапрескочи.
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Срп ска поли тич ка 
десни ца нема у Срби ји 
запа же ни ју уло гу, јер за 
Србе нема стра сни јег 
десни ча ра од Вучи ћа. 
Срп ски евро пеј ци једва 
да се виде на срп ској 
поли тич кој сце ни, јер за 
Србе нема јачег евро пеј
ца од Вучи ћа. Про ру ска 
стран ка Нена да Попо ви
ћа и не поми шља да 
само стал но одме ри сво
је русо фил ство, све сна 
да Срби ја нема већег 
русо фи ла од Вучи ћа

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ, МИНИ СТАР ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Због суше мањи род кукур за
Иакосеујунуочекиваорекордан

принос кукуруза, прво невре
ме,апотомдуготрајнасушаи

високе температуре, утицале су на
тодасесадаочекујеједнапросечна
годинаирод.
Берба кукуруза би требало да

започнезанеколикодана.
 – Очекивао сам да превазиђемо

прошлогодишњи рекордни род куку
руза,  када смо имали 8,1 тону по
хектару. То је била рекордна годи
на у историји Србије. Сушни дани
у јулу намсамо говореда седанас
безорганизованогсистемазанавод
њавање тешко може бавити пољо
привредом.Питањејекакваћебити
следећа година. Не можемо да се
уздамоувреме.Сдругестране,јед
но од решења је и да се пољопри
вредна производња преорјентише
накултурекојенезависетоликоод
јулског времена – каже Бранислав
Недимовић, министар пољопривре
де,водопривредеишумарства.
Род осталих култура је добар и

када се све сабере,брутодруштве
ни производ пољопривреде биће
истикаопрошлегодинекојајебила
рекорднаиличак,мождамаловећи.
– Остајежалзародомкукуруза,

који је могао да нам донесе једну
правуексплозијуупроизводњи.Али,
пољопривредајефабрикаподотво
ренимнебом,инатонеможемоути
цати. Можемо поставити питање и
штабибилоданијебилокишепре
20дана–кажеминистарНедимовић.
Напитањедалићемањиродод

рекордногутицатинаповећањецене
кукуруза,министарјеодговориодаје
ценаовекултуренаисторијскоммак
симуму.
–Јошвишаценаједобразарата

ре,алилошезасточаре.Тешкојету
направити баланс.Ми ћемо се тру
дити да помогнемо, нарочито млеч
ном говедарству, и то повећавањем
премијезамлеко.Њућемоповећати
за40процената,какобисмопроблем
којисепојавиоуисхраникрава,убла
жимо.Све јепосталовеомаскупии
немаматематике,тудржаваморада
помогнедабисесачувалапроизвод
ња–рекаојеБраниславНедимовић.
Поред увећања премије за мле

ко,Недимовићкажедаћебитијош
мераподстицаја,алиотомећебити
речи  када се постигне пуна сагла
сност са произвођачима и прерађи
вачимамлекаиВладе.

С. Џаку ла
Бра ни слав Неди мо вић

САОП ШТЕ ЊЕ ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ:
Први модел наста ве од првог сеп тем бра на тери то ри ји АПВ 

Наста ва почи ње регу лар но
Уко ли ко дође до про ме не моде ла, шко ле ће о томе оба ве сти ти роди те ље до пет ка 

до 12 часо ва
Свешколе,којеимајуседиштенатериторијиАПВој

водине,започињунаставнирадуновојшколскојгоди
ниспрвиммоделоморганизацијеобразовноваспит
ног рада, који подразумева непосредну наставу у
школизасвеученике.
Уоквирупрвогмодела,наставасеорганизујерегу

ларно,часовитрају45минутаиодељењасенеделе
нагрупе.Ученицитребаданосезаштитнумаскудок
разговарају,илиодговарају,анаставницикојисувак
цинисанинећеноситимаскеосимкадасунаудаље
ностиодђакамањојод1,5метара.Препорука једа
свакоодељењеимасвојуучионицу,безпроменаучи
оница.
Епидемиолошкуситуацијуушколамаконтинуирано

ћесагледаватиТимзашколе,којичинепредставници
завода за јавно здравље, Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и Министарства здра
вља. Задатак тог тима јесте да у наредном периоду
прати и координише примену превентивних мера у
радушколаидананедељномнивоуразматраситуа
цијуусвакојпојединачнојлокалнојсамоуправи,теда
доносиодлукукојимоделнаставеможедасеприме
њује.
Уколикодођедопроменемодела,школећеотоме

обавеститиродитељедопеткадо12часова.
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СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

У Руми про гла ше на
ван ред на ситу а ци ја

Доне ли смо одлу ку да поја ча мо актив но сти на 
моти ви са њу гра ђа на да се вак ци ни шу, јер само 
тако може да се убла жи или успо ри шире ње коро на 
– виру са. Све рани је мере су на сна зи, нисмо доно
си ли нове, а њихо во пошто ва ње се мора риго ро
зни је кон тро ли са ти – иста као је Сла ђан Ман чић

Епидемијска ситуација у румској
општинисепогоршаваирастеброј
активних случајева оболелих од

корона–вируса,штојеусловилопотре
бу да се одржи пета седницаШтаба за
ванреднеситуације,накојој је25.авгу
стапроглашенаванреднаситуација.
Закључно са тим датумом, евиденти

раноје60пацијенатазараженихкорона
– вирусом, а по препоруци Завода за
јавно здравље и Републичког кризног
штаба,тојебројкојизахтевапроглаше
ње ванредне ситуације, по принципу
једанактивнислучајна1.000становни
ка.
–Наседницисмоакценатставилина

повећањемотивацијеграђанадасевак
цинишу.Идаљеимамомалибројвакци
нисанихграђанауодносунабројстанов
ника. Вакцинисано је 19.682 грађана, а
нешто изнад 19.000 је ревакцинисано.
Ако узмемо у обзир да је готово 3.680
људи било заражено ковидом, то је и
даљемалипроценат,односноиспод50
процената грађанаимаантитела.Доне
лисмоодлукудапојачамоактивностина
мотивисању грађана да се вакцинишу,

јер само тако може да се ублажи или
успориширењевируса.Сверанијемере
су на снази, нисмо доносили нове, а
њиховопоштовањесемораригорозније
контролисати–истакао јеСлађанМан
чић, председник Штаба за ванредне
ситуацијеуРуми.
Обавезно је, као и раније, ношење

заштитнихмаскиузатвореномпростору,
држање дистанце од два метра, рад у
одређеним објектима са 50 посто капа
цитета... На спортским теренима је
дозвољеноприсуствопубликеузпошто
вањемераитодо50одстокапацитета,
аузатвореном30одстоодпуногкапаци
тета.

– Утрговинскимрадњамаимаркетима
је потребно држати физичку дистанцу,
носитизаштитнемаскеиводитирачуна
о броју људи који се у њима налазе.
Наложили смо инспекцијској служби да
од25.августапочнеконтролутихмера.
Већина нас се по укидању ванредне
ситуације опустила. Људи су путовали
на одморе, било је бројнихманифеста
ција и то је допринело да расте број
заражених и да имамо неповољну епи

демиолошкуситуацију–кажеМанчић.
Претходногдана,24.августајеодржан

и састанак са председником Актива
директорарумскихшкола,каоидиректо
ромУПВО„Полетарац“,имајућиувидуи
скорипочетакшколскегодине.
– Све што је неопходно за почетак

школске године је на располагању. На
састанку суизнесенепрепорукена који
начин ће се одвијати настава по три
модела, које је препоручио Републички
кризни штаб – од употребе заштитних
маски, дезинфекционих средстава.
Затим,указано јекојиначинћеседеца
понашатиушколи,какоћесевакциниса
ти професори, учитељи, наставници,
кадакотребаданосизаштитнумаскуи
слично.Мислимо да код нас неће бити
никаквих проблема и да ће све румске
школе спремно дочекати почетакшкол
скегодине–констатоваојеСлађанМан
чић.
Иакопостојепрецизнепрепорукекада

је организовањеманифестација у пита
њу,одданапроглашењаванреднеситу
ацијезањиховоорганизовањеурумској
општини ће морати да се тражи сагла
сностШтабазаванреднеситуације.
–Мићемоприразматрањуситуацијеу

датоммоментудоноситиодлукудалиће
се подржати или забранити неки скуп
илиманифестација.Ускоронампредсто
јиисептембарскивашар.Питањедали
ћесеодржатиилинесмооставилиотво
рено,јерморамовидетикакоћесекре
татибројзараженихунареднихнеколи
кодана.Идаљећемопратитиситуацију,
алисвезависиодграђана,нашедисци
плинеиодговорности.Затоапелујемда
се вакцинишу сви грађани који то још
увекнисуурадили,јерсетакоуспорава
епидемијаисмањујепорастбројазара
жених–указаојеСлађанМанчић.
Засадајошнемапотребедасепроду

жаварадКовидамбуланте,алићесеи
тупартитиразвојситуације.
Подсетимо,претходнаванреднаситу

ација у румској општини је проглашена
13.новембрапрошлегодинеитрајалаје
до5.јунаовегодине.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић

Прва седница Штаба после прогла
шења ванредне ситуације у Руми одр
жана је 30. августа. Закључно са
27.августомјебило72зараженихлица,
токомвикенда јебило још22позитив
нихпацијената,такодајесадастотинак
активнихслучајева.
–Тојепоказатељдабројзаражених

расте и зато смо донели једногласну
одлуку да нећемо дозволити одржава
ње септембарског вашара. Не видимо
сврхуувођењаванреднеситуацијеако
дозволимо једну такву масовну мани
фестацију, у ситуацији када број пози
тивних расте, каже Слађан Манчић,
командантШтабазаванреднеситуаци
јеидодаједа јеуовоммоментуздра
вљеграђананапрвомместу.
Када је реч о школама и вртићима,

донетајеодлукадасекренеуредовну
школску годину по „зеленом“, тј првом
моделу. Школе су спремне, отворене,
очишћенеидезинфиковане.
– Видећемо како ће се ситуација

даље развијати, колико је деце или
наставника заражено. Локална самоу

права,усарадњисашколскимтимови
ма,доносиодлукукакодаље.Школски
тимови нама подносе извештај и дају
предлоге,аминаосновутогазаједнич
кидоносимоодлуку.Тојетааутономија,
штоједобро,јернијеусвимлокалним
самоуправама иста ситуација, тако да
имамотуслободу,алииодговорностда
самиорганизујемонаставуускладуса
ситуацијом. Тако да можемо брже и
ефикасније реаговати и то је добро
решење–сматраСлађанМанчић.
Жаклина Неговановић, председница

Актива директора румских школа је
рекладаћечасовитрајати45минутаи
радиће се по традиционалном начину
предавања.Онлајннаставаћесеизво
дитисамозаученикекојитребадаима
ју здравствено уверење од лекара за
периодкојинемогудапохађајунаставу.
Сходноситуацији,продужен јеирад

КовидамбулантеурумскомДомуздра
вља. Радним даном Ковид амбуланта
радиод7до20часова,асуботомод8
до18часова.НедељомјеКовидамбу
лантаотворенаод8до12часова.

Без ваша ра, шко ле нормално
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ОБЈЕ КАТ ВРТИ ЋА „КОЦ КИ ЦА 2“

Поче ли радо ви на зида њу објек та

Урумскојопштинисуутокуирадови на изградњи једног значајног
објекта. Реч је о згради вртића

„Коцкица 2“, која се гради поред већ
постојећегвртићаунасељуТивол.
– Завршени су најкомплекснији,

подземни радови, који подразумевају
темеље и темељне плоче су заврше
ниипочело језидањеобјекта.Тигра
ђевински радови ће ићи знатно брже
и до сада, радови теку предвиђеном
динамикоми без проблема – рекао је
Слађан Манчић, председник румске
Општине.
Радослав Машић, директор УПВО

„Полетарац“, каже да су радови на
зидањуобјектазапочелипоплану.

– Цео објекат би требало по угово
рудасезавршиујунунареднегодине,
али мислим да би завршетак радова
могаодабудеираније–кажедиректор
Машић.
Самирадови на „Коцкици 2“ су зва

нично започели 17. јуна полагањем
каменатемељца,атосузаједноуради
лиБранкоРужић,министарнауке,про
светеитехнолошкогразвојаиСлађан
Манчић,првичовекрумскеОпштине.
Објекатћезаузимати2.600квадрат

нихметараиуњемућемоћидасесме
сти280малишана.
Зграда ће имати 12 соба, четири за

јаслице, а за децу обданишног узра
ста осам соба: четири у приземљу за

узрастодтридопетгодинаичетирина
спрату за старију децу узраста од пет
доседамгодина.
Планирана јеивишенаменскасала,

трпезарија,просторзаадминистрацију,
техничке просторије, лекарска соба и
фискултурнасала.Вредностопремеи
намештајајепреко16милионадинара,
аспољњегуређењасамобилијаромје
нештопреко11,5милионадинара.
Укупна вредност пројекта који је

финансиран  средствима општинског
буџетаизноси131,7милионадинара.
Токомизградњеновогобјекта,плани

рана је истовремено и реконструкција
кухињепостојећегвртића.

С. Џ.

Пла ни ран изглед

ДОМ ВОЈ СКЕ У РУМИ

Пот пу на рекон струк ци ја тече по пла ну
Радови на комплетној

реконструкцији Дома
ВојскеуРумисуутоку

итекупопредвиђенојдина
мици.
– До сада је комплетно

очишћен унутрашњи део
објекта,апочелисуирадо
винаспољашњости.Топод
разумева реконструкције
крова,свихфигуранафаса
дии самефасаде...Стола
ријасеувеликоради,чаки
некерумскефирмесуанга
жоване као подизвођачи, а
реч је о дрвеној столарији,
јеробјекатморада задржи
изгледкоји јеимао.Радови
апсолутно иду по планира
ној динамици, тако да је и
извођачрадовазадовољан,
амислимдаћемоимибити.
Речјеовеликомпослу,али

очекујемдаседокрајагоди
не радови заврше – каже
председник Општине Сла
ђанМанчић.
Подсетимо,почетком јула

сузапочелтирадовинаком
плетној реконструкцији јед
неоднајпознатијихзградау
Руми–ДомаВојске,већини
Румљана познатог објекта

каоДомЈНА.
Радовисуповеренифир

миГП„Асинг“изБеограда.
Дом Војске је локална

самоуправа купила за 40
милиона динара, уз дого
вордагаисплатиупетјед
ногодишњих рата, по осам
милионадинара,адосада
суисплаћенетрирате.
Вредност радова на ком

плетној реконструкцији
објекта,саПДВ–омје47,6
милионадинара.
Брутоповршинаобјектаје

око960квадратнихметара,
а ради се његова комплет
наспољашњаиунутрашња
реконструкција,алиипотпу
на замена хидротехничке,
електроенергетске, телеко
муникационе и машинске
инсталације. С. Џаку ла

Дом ЈНА: радо ви на рекон струк ци ји
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ГРА БОВ ЦИ

Асфал ти ра на Змај Јови на ули ца
Уоквиру радова на текућем одржавању путне

инфраструктуре у Гра
бовцимајеасфалтиранаЗмај
Јовинаулица, која сеналази
у самом центру села, поред
терена сеоског фудбалског
клуба.
Улица је асфалтирана у

дужини од 200 метара, све
до последње куће породи
цеКомадиновићкојатуживи
већ осам деценија, а сада
првипутимајуасфалтдосво
јекуће.Радове је26.августа
обишао први човек румске
ОпштинеСлађанМанчић.
– Улицу смо асфалтирали

на захтев Месне заједнице,
али и због породице Кома
диновић, која је заслужила
да добије асфалт до своје
куће. Проблеми су настајали
када су били лоши времен
ски услови.Са друге стране,
ово је улица у самом центру
селаичудноштодосаданико
нијетражиодасеасфалтира,
поготово јер се она протеже
целом дужином фудбалског
терена – каже председник
ОпштинеСлађанМанчић.
На почетку улице ширина

путајепетметара,априспа
јањусацентромселаширина
асфалтајеседамметара,јер
ћесатестранебитиитрото
ар.
–Видисеједнановаенер

гија коју су унели новиљуди
који су ушли у Савет месне
заједнице. Они знају шта
недостајеселуипрвоштосу
тражили је управо асфалти
рање ове улице. Урадиће се
и саобраћајна сигнализаци
ја а мештани су тражили да
се забрани пролаз великим

теретним возилима, јер се
са овог пута улази у парце
ле „Војводина шума“, која
ту повремено обавља екс
плоатацију – каже Манчић и
додаје да ће се урадити још
трилежећаполицајца:поред
школе,амбулантеиуцентру
села.Вредностовихрадоваје
око4,5милионадинара.
Радивој Комадиновић није

крио своје задовољство што
је асфалт коначно стигао до
његовекуће.
–Дочекаосамиово,пуно

ми је срце, захваљујем се
председнику Општине који
је одобрио радове, Месној
заједници, странци… Веру
јете да ми је годишње шест
месеци возило у гаражи.
Чимпаднепрвакишанијесе

могло изаћи из улице, зами
слитекако јебило.Захвалан
самсвима–рекаојеРадивој.
ЖивкоЦветковић,председ

ник Савета месне заједнице,
захвалиосе  локалнојсамо
управииистакаодасвешто
се ради у Грабовцима може
само помоћи да се смањи
одливстановништва.
– Омладина из руралних

срединаодлазикавећимцен
трима.Тојесудбинасвихсела,
паиГрабоваца.Акомладима
не обезбедимо услове слич
не онима у граду, тај одлив
ће бити и већи.  Асфалтира
ни пут ће помоћи како поро
дици која живи у овој улици,
тако и свима који долазе на
фудбалске утакмице. Имамо
добрусарадњусапредседни

ком Општине и Општинским
већем и имамо обећање да
ћесеинашеселоактивирати.
Мислимдаћемозаједничким
снагамауспетидапобољша
моусловезаживотмештана,
посебномладих,даиходвра
тимо од улице и окренемо
правим вредностима – каже
ЖивкоЦветковић. С. Џ.

ПОВЕ ЗИ ВА ЊЕ ЖЕЛЕ ЗНИЧ КЕ И ГРО БЉАН СКЕ УЛИ ЦЕ

Поста вље на водо вод на
и елек тро ин ста ла ци ја
УРумисупочеткомјулазапочети

радови у краку улице која повезује
ЖелезничкуиГробљанскуулицу.
После копања канала, положене

суводоводнеиканализационецеви,
каоиелектроенергетскеинсталаци
јетакодаћенеколикокућакојесету
изграђене пре више година добити
воду,канализацијуиструју.
Дужина канализационе мреже је

256метара,аводоводне220мета

ра. После ових радова на поста
вљању потребне хидротехничке
и електроенергетске инсталације,
уследићеиасфалтирање,аукупна
вреднострадовајеоко10,3милио
надинарабезПДВа.
Радове изводи румска фирма

„Катагоконстракшн“,апремаугово
ру рок за завршетак свих планира
нихрадовејетримесеца.

С. Џ.
Тре нут ни изглед ули це

Жив ко Цвет ко вић и Сла ђан Ман чић

Ради вој Кома ди но вић

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СКУП ШТИ НА ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА УСВО ЈИ ЛА РЕБА ЛАНС БУЏЕ ТА
И ИЗВЕ ШТАЈ О РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕ ЦИ

Више нов ца у град ској каси
Реа ли за ци ја буџе та за првих шест месе ци је 43 одсто, 

што је изу зет но добро оства ре ње буџе та. Ова ко висок 
про це нат реа ли за ци је пока зу је да буџет који смо напра
ви ли, са свим огра ни че њи ма која смо има ли у 2020. 
годи ни, без про бле ма може да функ ци о ни ше, рекао је 
начел ник Град ске упра ве за буџет и локал ни еко ном ски 
раз вој Душко Шаро шко вић и додао да је по реба лан су 
град ски буџет са 3,19 пове ћан на 3,44 мили јар де дина ра

ОдборнициСкупштинеградаСрем
скаМитровицанаседнициодржа
нојупетка,27.августаусвојилису

ребалансбуџетаза2021.годинуиизве
штајореализацијибуџетазапрвихшест
месеци. Начелник Градске управе за
буџетилокалниекономскиразвојДушко
Шарошковић је рекао да је приликом
кројењабуџетазатекућугодинупоказа
навеликадозаопрезности.
– Ситуација на крају прошле године,

када је доношен буџет за ову годину је
билаприличнонеизвесна,пајетаопре
зност била неопходна. Због кризе иза
званепандемијомвирусакоронебилису
смањениприходиодзакупа,поштосмо
закупце, као меру помоћи привреди,
ослободили плаћања закупа.Држава је
одложилаплаћањепорезаназараде,а
минисмомоглидазнамоколикијетачно
износ умањених, односно, репрограми
ранихпореза,тејеиизтогразлогабило
тежепроценитибудућеприходе,рекаоје
Шарошковић, образлажући одлуку о
ребалансу.
Он је додао да оно што се десило у

првихшестмесециовегодинедајевели
ке наде за добру реализацију овогоди
шњегбуџета.
– У односу на 2020. годину имамо

повећањеприхода28одсто,ауодносу
на 2019. годину, која је била релативно
стабилна и могло се функционисати у
нормалним условима, чак 22 одсто.

Повећањеприходаједовелодотогада
релативнорелаксиранофункционишемо
у2021.годиниитосевидиуизвештајуо
реализацијибуџетазапрвихшестмесе
ци.Наиме,тареализацијајенанивоу43
одсто,штојеизузетнодоброостварење
буџета.Некоћерећидазаполагодине
требадабуде50одсто.Кадабисемате
матика примењивала у буџету, онда би
тобилобаштако,алибуџетмалодруга
чије функционише и неко ко је био у
скупштинскојсалираније,ранијихгоди
на, знада зашестмесециреализација
буде између 35 и 38 одсто. Пре свега,
збогмногомањихприходаупрвојполо
винигодине.Оваковисокпроценатреа
лизације показује да буџет који смо
направили са свим ограничењима која
смо имали 2020. године, без проблема
можедафункционише.Отворенесунам
и могућности да у оквир уврстимо још
неке обавезе за које смо мислили да
нећемомоћидареализујемо,изјавио је
Шарошковић.
Онјеистакаодајепоребалансуград

скибуџетса3,19повећанна3,44мили
јарде динара, и да је ребаланс био
нужанзбогбољегпуњењабуџетаизбог
прерасподелебуџетскихпозиција.
Одборнициопозиционе групе грађана

„Градзасвенас“сукритиковалиодлуку
о ребалансу буџета, тако да су током
заседања размењене и оштре речи
између одборника власти и опозиције.

Душко Шарошковић је неколико пута
излазио за скупштински говорницу у
одговарао на питања опозиционих
одборника.
Наовојседницијеусвојенифинансиј

ски извештај ЈКП „Регионална депонија
Срем–Мачва“идонетајеодлукаорас
поделидобитиовог  комуналног преду
зећа од нешто преко десет милиона
динара. Усвојене су информације о
усклађеностипланиранихактивностииз
програмапословањајавнихпредузећаи
друштавакапиталанакојасепримењује
Закон о јавним предузећима, чији је
оснивачГрадСремскаМитровица.Усво
јен јеизвештајобезбедностиусаобра
ћајуиколективниуговоруПредшколској
установи „Пчелица“.Вршиоцимадужно
сти директора ЈКП „Комуналије“, ЈКП
„Топлификација“, и „Урбанизма“ проду
женјемандатзајошгодинудана,докје
БраниславВукмирименованзадиректо
ра Центра за социјални рад „Сава“ на
мандатодчетиригодине. С. Ћ.

Душко Шаро шко вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Не пали стр њи ку!
У просторијама митровачке Пољо

привреднестручнеслужбе,27.августа
је одржано  предавање о штетности
паљења жетвених остатака „Не пали
стрњику“.
– Касно је да причамо о жетвеним

остацима који суосталинакон стрних
жита,алисвакаконијекаснодаговори
моопаљењужетвенихостатака куку
руза,сојеисунцокрета.Крознашсаве
тодавни рад обилазимо терене  у
Шиду, Пећинцима, Старој Пазови и
Сремској Митровици. Приметили смо
дајепостојалопаљењежетвенихоста
такаиовегодине,алиихјесвакегоди

не свемање.Надам се да ћемо кроз
којугодинуидобрупраксупредавања
подићисвестпољопривреднимпроиз
вођачимаотомеданетребадапале
жетвенеостатке,већдажетвенеостат
ке унесу у земљу како би очували
хумус  парцела. Паљењем жетвених
остатакауништавасеекосистем,плод
ностземљишта,идолазидомиграција
животињасапарцелакојесупотребне
дабисесузбијалиглодари.Такође,на
путу се појављују димне завесе које
могупроузроковатисаобраћајненезго
де,рекаојеМиланМилићизПољопри
вреднестручнеслужбе.

Он је додао да Пољопривредна
стручна служба поседује парцеле на
којима обавља огледе свих пољопри
вреднихкултура.
– Кишни период повољно утиче на

раст шећерне репе. Пољопривредни
произвођачитребадаурадејошједан
третманцеркоспорекакобизаштити
лишећернурепу.Кадајеречокукурузу
исоји,проценесудаћеприносибити
мањиза20одстоуодносунапрошлу
годину.Кишаје,свакако,добракакоза
сојутакоизакукуруз,рекао јеМилан
Милић.

К. Вереш
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Деч ја „Бећа ри ја да“

УМартинцимаје28.августазавршен пројекат „Од семенке до
плода“ у газдинству породице

Стојнић,којасебавиповртарством.У
оквирупројектасудецапредшколског
узраста испратили развој поврћа, од
семенке до зрелог плода. Малишани
су крај пројекта обележили тако што
су у присуству родитеља и васпита
чаприпремалибећарац,представили
домаћепроизводе,рецитовалииизве
лифолклорнинаступ.
Васпитачица Славица Јовановић је

рекладајеупројектуучествовало18
деце.
–Бећарацсмонаправилиодпапри

ка,којесмопосадилиупластеникукод

породицеСтојнић.Производићебити
продаванина тезги,а савприкупљен
новацодпродајебићеуплаћенухума
нитарнесврхе.Такође,желимданаја
вим „Бећаријаду“ за следећу годину,
којаћесемкувањабећарцаиматиза
циљдружењедецеизградскихисео
скихвртићаузтакмичарскеигре.Има
моикорпумартиначкихпроизвођачаи
топородицаСтојнић,Жилић,Косано
вић.Пројекат јеодвеликогзначајаза
децукојасуучествовалајерсумогла
дауживајууборавкууприроди,одно
сно,убаштиитакосумогладасазна
ју више о развитку поврћа и здравој
исхрани,реклајеСлавицаЈовановић.
Марта Стојнић је рекла да су деца

показалавеликоинтересовањезауче
шћеупројекту.
–Почелисмотакоштосудецасеја

лапарадајз,пасугарасађивали,оби
лазили,пратиликакорасте.Одлучили
смо да пројекат завршимо тако што
ћемо поврће искористити за кување
бећарцакакобидецавиделадасуод
семена и биљке заиста нешто важно
и лепо урадили. Окупили смо се да
седружимоидадецаиграјуипевају.
Следеће године планирамо „Бећари
јаду“.Желимодаукључимоидецуиз
Кузмина,Босута,Рачедасесвизајед
нодружеидаодтоганаправимолепу
традицију и дечје дружење, рекла је
МартаСтојнић. К. В.

МУЗЕЈ СРЕ МА

Кон церт хора „Поли фо ни ка“
У организацији Установе за

неговањекултуре„Срем“уМузеју
Срема,27.августајеодржанкон
церт хора „Полифоника“, што је
биоњиховпрвиконцерт.Изведе
несудуховнекомпозиције,тради
ционалне српске и староградске
песме. „Полифоника“ је вокал
ни ансамбл који је са културно
– уметничком делатношћу почео
2020. године у оквиру удружења
„Бинго“ из Сремске Митровице.
Хорјеформирансациљемдасе
очува традиција хорског певања.
Члановиансамбласупевачираз
личитог узраста и певачког иску
ства. К. В.

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“ се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПРЕД СТА ВЉЕН ПРО ЈЕ КАТ „MoveFwd“

Волон те ри у
кри зним ситу а ци ја ма

ТуристичкаOрганизацијаузподршку
ГрадаСремскаМитровицаиРегио
налне развојне агенције Срем,

организовалајеконференцијузамедије
поводом европског пројекта MoveFwd
„ВолонтирањемнапредкрозЕвропу“26.
августа,уГрадскојкући.Пројекатимаза
циљдаподстакне укључивање грађана
у волонтирање у вези са цивилном
заштитом,социјалноминклузијом,култу
ром, образовањем и запошљавањем у
кризним ситуацијама као што је панде
мија, поплаве, земљотреси и слично.
НосилацпројектајеПучкоотвореноучи
лиштеВараждин,институцијазаподуча
вање одраслих  Вараждина, која је
посвећена побољшању образовања,
стварањушансизазапослењеиизград
њизнањаивештина грађана којеодго
варајупотребаматржишта.
Поредучесникаизлокалнезаједнице

идругихопштинаСрема, на конферен
цији су присуствовали и учесници из
Словеније, Чешке и Италије. Пројекат
траје 18 месеци и завршиће се идуће
године у августу. Вредност пројекта је
95.760евра.
Ања Јовановић, дугогодишњи волон

тер митровачког Црвеног крста , свако
дневнојебиланатеренутокомтрајања
ванредне ситуације изазавне пандеми
јомвирусакороне.

– Имала сам прилику да помажем
социјално угроженим групама али и
људимакојисубилиспречениданапу
штајусвоједомовезбогстароснеграни
це.Уоквирупројектапрезентујемонаш
радувремепандемије,указујућикакото
волонтеримогудаутичуукризнимситу
ацијама,несамозавремековида,негои
поводом других елементарних и других
катастрофа,реклајеАњаЈовановић.
БиљанаИлић,волонтеркаКанцелари

ја за младе, рекла је да се у пројекат
укључилакакобисазналакакојеволон
тирањетокомпандемијекорона–виру
саизгледалоудругимдржавамаикако
биподелиласвојеискуство.
–Првенствено смобиличланови кол

– центра за помоћ старијима, где смо
прималипозивеикаснијеслалимобил
неекипенакућнеадресељудикојимаје
требалапомоћ,достављалисмоимраз
ненамирнице,којесумибилепотребне
утомтренутку, јерсубилиспреченида
изађуизсвојихдомова.Билисмочлано
викол–центразаимунизацију гдесмо
првосамопрималипозиве,акаснијесмо
билиукљученииусампроцесимуниза
цијезаједносаинформатичаримаидок
торима,реклајеБиљанаИлић.
Волонтери су на Градској плажи при

казалирадСпасилачкеслужбеиизвели
показнувежбунаСави. К. В.

Ања Јова но вић Биља на Илић

Показна вежба на Сави

БАЗЕН „БОР КО ВАЦ“

Завр ше на сезо на

Сезона купања на румском базе
ну „Борковац“ је затворена 24. авгу
ста,недељуданаранијеодпланираног
затварања,31.августа.Тојеодлукакоја
једонесеназбоглошегвременаипада
вина,анатајначинсесмањујуитрошко
виодржавањабазена.
– Ове године, купалишна сезона је

започела18. јунаиуспелисмодаухва
тимо први талас лепог времена. Цела
сезонајебиларекорднапобројупрода
тихулазницаибројупосетилаца–каже
за наше новинеИгорДамјанчук, дирек
тор Спортског центра, који управља и
радомбазена.
Поредосновнепонуде,атосусигурни

ихигијенскиусловизакупањепосетила
ца, било је и много пратећих садржаја.
Организована јешкола пливања коју је
похађало преко 300 малишана. Они су
свисавладаливештинупливањаидоби
ли одговарајуће дипломе. Осим тога,
организован јеитурнирубаскету,а23.
августа,уочизатварањабазена,одржан
јеипрвиКупБорковца,такмичењеупли
вању.

ССШ „СТЕ ВАН ПЕТРО ВИЋ
БРИ ЛЕ“ РУМА

Прак са у Сло ве ни ји

„InternetWesternBalkans“јеназивтро
годишњегпилотпројектазаинтернацио
нализацију система стручног образова
ња на Западном Балкану. У оквиру тог
пројекта,10ученикаизСрбијејеборави
лоод20.јунадо20.јулауМариборугде
суучествовалиустручнојпраксикојусу
имали  у словеначким предузећима.
Међуњима је било  и троје ученика из
румскеСредњестручнешколе„Стеван
Петровић Бриле“: Анастасија Стојић,
НаташаВојновићиРасткоЈуришић.Они
сузаузелипрватриместанаонлајнкон
курсу који је претходиоизбору заодла
зак на стручну праксу. По повратку у
Србију,свотројеученикаизистичудасу
пунотогавиделиинаучили.

С. Џаку ла
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ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

Нове вас пит не гру пе
После завршеног конкурса за упис

деце у иришку предшколску установу,
утврђеноједајевећибројпријавадеце
зајасленеуодносунаобданишнегрупе.
Евидентнајебилапотребазаотварањем
јасленегрупеуобјекту„Вила“уВрднику,

каоигрупезацелодневниборавакдеце
припремног предшколског програма у
објектууВрднику.
 –Однашегоснивача,општинеИриг,

добилисмосагласностзаотварањегру
па, те ћемо у нову радну годину ући са
18 васпитних група и преко 300 деце.
ЦиљУстанове и локалне самоуправе је
проширење капацитета и стварањешто
бољих услова за квалитетнији боравак
деце – каже Јелена Видановић, дирек
торкаДУ„Дечијарадост“Ириг.
Онадодаједаћесенаставитисареа

лизацијом додатних програма за децу
којанисукориснициуслугаУстанове,као
и са увођењем нових Основа програма
предшколскогваспитањаиобразовања.
–Новапрограмскаконцепцијанарепу

бличком нивоу„Године узлета“ усмерена
је на целовит развој детета и подршку
његовој добробити кроз смислене одно
се које гради са вршњацима, одрасли
ма ифизичким окружењем и оснажива
њемактивногучешћадететаузаједници
вршњакаиодраслих–истичедиректорка
ЈеленаВидановић. С. Џ.

Јеле на Вида но вић

УСЛУ ГА ЛИЧ НИ ПРА ТИ ЛАЦ

Помоћ роди те љи ма
На последњој скупштинској седници

одборници СО Ириг су донели одлуку о
реализацији општинског буџета у делу
планираних расхода за услуге социјалне
заштите у овој години,што се конкретно
односинауслугуличногпратиоцадетета.
УслугасепружапрекоЦентразасоцијал
нирад,анаовајначинсепомажепоро
дицамакојеимајудецусаинвалидитетом.
Милица Томић изСлужбе за друштве

неделатностиОпштинскеуправеуИригу
кажедајелокалнасамоуправаумајупот
писалауговорсаМинистарствомзарад,
запошљавање,борачкаисоцијалнапита
њаонаменскимтрансферимаусоцијал
нојзаштитиуизносуоднештовишеод1,3
милионадинара.
– План је да издвојимо 3,5 милиона

динаразачитавусоцијалнуидечјузашти
ту.Оваконкретнасредствабићеутроше
назауслугуличнипратилац.Крајем јуна
смопотписалиуговорсаАгенцијомзапру
жањеуслугасоцијалнезаштитебезсме
штаја из Горњег Милановца, а услуга је
почеладасеспроводиод1.јула–указала
јеМилицаТомић.
Услуга лични пратилац се пружа за

петородеце,одкојихјеподвојеизИрига
иВрдника,каоиједнодетеизШатринаца.
–Конкретно,овасредстваћебитииско

ришћеназапрвихшестмесеци,ауговор
јепотисанна12месеци.Трошковезапре
осталихшестмесецићесноситииришка
Општина–појаснилајеМилицаТомић.
Социјална услуга лични пратилац се

у иришкој општини реализује од 2015.
године,што говори у прилог одрживости

услуге,алиизаинтересованостилокалне
самоуправедапомогнедецисасметњама
уразвојуињиховимпородицама.
–Значајпружањауслугеличнипрати

лацдететаогледасеутомештојепето
ро  деце добило помоћ која им је била
неопходна,ањиховиродитељиподршку.
ВеликидеотогфинансираОпштина,пре
ко80процената,асредствакојадобијамо
одМинистарствасунамсвакакозначајна.
Такоћемоинаставитисафинансирањем,
јерјеполитикакојуводимодапомогнемо
родитељима,дециинашимграђанима,да
имолакшамопосебноуовојтешкојситу
ацијивезанојзапандемијукорона–виру
са.То јенештонајмањештоможемода
учинимозањих–истакаојеТихомирСто
јаковић,председникОпштине.

С. Џаку ла

ДОМ ЗДРА ВЉА

Бес плат ни пре гле ди

Уиришкојопштинијеутокуотворен
позив за све заинтересоване грађане
којижеледазакажубесплатанофтал
молошки преглед у Дому здравља.
Другипоредупрегледићесеодржати
11. септембра, а обављају их, у скла
ду са потписаним уговором са локал
ном самоуправом која их финансира,
офталмолози Специјалне болнице за
очнеболести„Еликсир“изНовогСада.
Пријавесеобављајунабројтелефона:
060/ 3702800. Подсетимо, први бес
платниочнипрегледиуДомуздравља
су реализовани 14. августа. Ови бес
платни прегледи врхунских стручњака
офталмологапланирано једасеорга
низујуучетирипута,свакипутсаоко45
пацијената.

– Овојепримерлепесарадњелока
не самоуправе, државног здравства
и приватног сектора под покровитељ
ством Општине. Офталмолози ће се
бавитиболестимаокапопуткатаракте,
дијабетичке ретинопатије и глаукома,
јерсутоболестиукојимајеправовре
мена дијагностика од кључног значаја
зауспешностлечења–кажедрНебој
шаАцин,директорДомаздравља.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

По десе так нових 
паци је на та днев но
Закључно пред викенд у иришкој

општини једатоукупно8.400вакцина,
а од тог броја је нешто преко 4.500
ревакцинисанихграђана.
– Почели смо и са давањем треће,

такозване бустер дозе. У почетку је
било више грађана који су као трећу
примали„Фајзерову“вакцину,асадаје
највише кинеске „Синофарм“ вакцине.
Дневноимамоподесетакновихпације
ната–кажедрНебојшаАцин,директор
ДомаздрављауИригу.
Када јеречоактивнимслучајевима,

број оболелих од корона – вируса се
већнеколикоданауназадкрећеодоко
15оболелих.
–Кадтајбројпређе20,прогласиће

мованреднуситуацију–рекаојеМио
драгБебић,заменикпредседникаири
шкеОпштине. С. Џ.

Мили ца Томић

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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„СРБИ ЈА У РИТ МУ ЕВРО ПЕ“

Нико ла Китић
пред ста вља Шид

Представници општинеШид на пре
стижном такмичењу „Србија у ритму
Европе“одржалисуууторак24.августа
у сали Скупштине општинеШид завр
шну конференцију замедије пред так
мичење које се ове године одржава у
Чачку 5. септембра са директним пре
носом на Првој српској телевизији.
СолистаНиколаКитићупратњиплесне
групе, општину Шид представљаће са
песмом „Его“ француског извођача
ВилијаВилијама.Грађанимогупружити
подршкупредставницимаопштинеШид
слањемпорукеПЕСМА12наброј1557.

У ШИДУ РАСТЕ БРОЈ
ОБО ЛЕ ЛИХ ОД COVID – 19 
27 обо ле лих осо ба
Према извештају Завода за јавно

здрављеСремскаМитровица, тренут
ноје27активнихслучајевапозитивних
наCOVID 19натериторијиопштине
Шид,што је значајанпораст уодносу
назадњиизвештајкадајенатеритори
јишидскеопштинебилотрирегистро
ванаслучајапозитивнанавирускоро
не. Од почетка пандемије у шидској
општини до данас од вируса короне
оболелојеукупно1.680грађана.

ДЕЧ ЈИ ФЕСТИ ВАЛ СЛО ВАЧ КИХ 
НАРОД НИХ ПЕСА МА

Запе ва ли
по шести пут
Дечји фестивал словачких народних

песама „Кed’si ja zaspievam“ одржан је
по шести пут 28. августа у Словачком
домууШидууорганизацијиСловачког
културноуметничкогдруштва „Једнота“
узподршкуНационалногсаветаСлова
кауСрбији,МатицесловачкеуШидуи
Општине Шид. Фестивал је отворио
председникопштинеШидЗоранСеме
новић,априсутнесупоздравилипред
седница Одбора за културу Национал
ногсаветасловачкенационалнемањи
неАњаЧапеља,потпредседницаМати
це словачке уСрбији заСремНаташа
КоларипредседникСловачкогкултурно
уметничкогдруштваВладимирЧањи.

РАС ПИ САН ЈАВ НИ КОН КУРС ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ
ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ ЗА ГРА ЂА НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Кон курс отво рен
до 13. сеп тем бра

ОпштинаШидрасписалаје23.авгу
ста Јавни конкурс за суфинансира
ње мера енергетске ефикасности на
породичнимкућамаистамбенимзгра
дама на територији општинеШид за
2021.годину.
– Општина Шид и Министарство

рударства и енергетике определи
лисудвамилионадинара зачетири
мере енергетске ефикасности. Заин

тересовани грађанимогуда конкури
шузастоларију,изолационематерија
ле,котловеисоларнепанеле.Конкурс
траје до 13. септембра. Потребну
документацију са условима конкур
са грађани могу да преузму преко
интернетстраницеОпштинеШидили
у писарници Општине Шид, рекао је
заменик председника општине Шид
ЂорђеТомић.

Ђор ђе Томић

АЛЕК САН ДАР СЛА ВУ ЈЕ ВИЋ ЛАУ РЕ АТ
МЕЂУ НА РОД НОГ МУЗИЧ КОГ ТАК МИ ЧЕ ЊА 

Алек сан дар „поко рио“ 
Аустра ли ју
Млади хармоникаш Александар Сла

вујевићизШидаосвојиојепрвоместона
престижном међународном музичком
такмичењу Australian Inernational AATA
MusicChampionshipsandFestivalукате
горијивиртуозастаростидо12година.У
категоријиукојојсусетакмичилиусви
рању млади виртуози из Русије, Кине,
Аустралије,Словачке,Литваније,Аустри
је,БоснеиХерцеговинеиСрбијеСлаву
јевићјеосвојио95,8бодоваодстручног
жиријаититулулауреатаAustralianIner
national AATA Music Championships and
Festival. Александар Славујевић похађа
ОМШ „Филип Вишњић“ у Шиду у класи
наставнице Љиљане Ђачанина и по
успесимакојепостиженамеђународним
и регионалним музичким такмичењима
слови за једног од најперспективнијих
младихсрпскиххармоникаша.

Алек сан дар Сла ву је вић

Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Дуња и Арсе на
пред ста вља ју Бео чин
„Србија у ритму Европе“ је

највећедечијемузичкотакми
чењеуземљи,намењенодеци
узраста од 14 до 21 године,
која имају врхунски таленат
за певање и плес. На ового
дишњеммузичкомфестивалу,
који се већ годинама емитује
на Првој српској телевизији,
ОпштинуБеочинпредставља
ће девојчице Дуња Шушак и
Арсена Сапи. У уторак, 24.
августа организован је саста
нак на коме је присуствовао
председникСкупштинеопшти
не Немања Вилић и Давид
Макевић, један од извршних
директорафестивала„Србија
уритмуЕвропе”.
– Поносан сам на Дуњу и

Арсену јер општину предста
вљају на најлепши могући
начин,песмомииром.Захва
љујемсељудимаизорганиза
ције,односнопројекту„Србија
у ритму Европе“ на сарадњи
и  на времену које су одвоји
лизаучеснице,обукуицело
купну припрему. Пројекат
служи томе  да промовише и
подстакне младе људе да се
афирмишу и у свету музике
и плеса, сматрамода ћемо и
у наредним годинама имати
сличне пројекте, јер они наи
лазенавеликоинтересовање
кодмлађих генерација.Доста
децесеинтересујеижелида
се укључи у све ово. Овом

приликомпозивамграђанеда
подржемладесуграђанкекако
бипостигленајбољирезултат,
рекаојеНемањаВилић.
ДавидМакевић је рекао да

локална самоуправа уБеочи
нупрепознајеоваквепројекте
иданатајначинпокушавада
афирмише сву децу. Такође,
он је најавиода сефестивал
може испратити наТВ „Прва“
5. септембра од 13 часова, а
наступиће24такмичара.
– Реализовали смо шесто

месечну бесплатну обуку.
Едукатори су долазили и у

сарадњи са локалном самоу
правом, Културним центром,
надлежним институцијама,
родитељима,далисвекакоби
наступбионазавидномнивоу.
Подсетиобихдасезатакми
чареможегласати.Одукупних
гласова,25одстојеодструч
ногжирија,25одстооджирија
из градова и општина и онај
остатакод50одстојеодСМС
порука. За Арсену и Дуњу
се може гласати тако што се
пошаљепорука са садржајем
„песма16“наброј1557,рекао
јеДавидМакевић.

Иначе, Арсена и Дуња ће
на такмичењу извести евро
визијскупесму„1944“украјин
ске певачице Џамале. Дуња
Шушак, која је задужена за
плес, захвалила се свима
којисујојпружилиприликуда
покажесвојталенат.
– Почаствоване смо што

представљамо Општину
Беочин која нам је омогући
ла средства, а добиле смо и
велику подршку. Желимо да
представимоопштинуунајбо
љемсветлу,реклајеДуња.

К.Вереш

Нема ња Вилић, Дуња Шушак и Давид Маке вић

АКТИВ НА МЕРА ПОМО ЋИ ПОЉО ПРИ ВР ЕД НЦИ МА

Бес ка мат ни кре ди ти
за пољо при вред ни ке
Општина Беочин активним мерама

помаже пољопривредна газдинства на
својојтериторији.До30.новембратраје
позивзапријављивањеносилацапољо
привредних газдинстава за суфинанси
рањетрошковакаматезакредитеподиг
нутекодбанкеИнтеза.Радисеократко
рочним кредитима који су намењени
пољопривредницимаикојићебитибес
каматни, пошто ће камату платити
Општина,увидусубвенцијезапољопри
вреднике.
Висинакредитасекрећеод50.000до

300.000динара,отплатајеједнократнао
доспећу,арокотплатеје12месеци.Кре
дитисеодобравајубезнакнадезаобра

дуипревременуотплату.Условзаприја
вуједајегаздинствоуактивномстатусу.
Потребна документација је фотокопија
личне карте, потврда о регистрацији и
активном статусу газдинства за текућу
годину, сетвена структура (из Управе за
трезор),Изводизрегистрапољопривред
них газдинстава,подацио газдинству за
2021.годину,уверењеоплаћеномпорезу
изрепубличкеПорескеуправе,сточарска
структура (изУправе за трезор, само за
сточаре)ипотврдаветеринараобројча
номстањустоке,такођесамозасточаре.
Телефонизаближеинформацијесу

021/4870030,064/8777540и064/8537
198.

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.



14 1. SEPTEMBAR 2021.  M NOVINE ДРУШТВО

БАНО ШТОР

„Дани гро жђа“ 4. и 5. сеп тем бра
УБаноштору ће се 4.и 5. септембра одр

жати традиционална
манифестација „Дани гро
жђа“. Ове године је плани
ранбогатпрограм.Свечани
дефиле учесника фолклор
них друштава и отварање
манифестације ће се одр
жатиусуботу,4.септембра
у 14 часова, након чега ће
уследити богат културно
уметнички програм. Публи
каћемоћидаиспрате кон
цертТамбурашкогоркестра
инаступпевачицеСнежане
Ђуришић. Посетиоцима ће
бити занимљив и остали
пратећипрограмкаошто је
приказ прераде грожђа на
традиционаланначин,изло
жба рукотворина удружења

жена, домаће радиности и
остало.  У недељу, 5. сеп
тембра у 12 часова је пла
ниранотакмичењеукувању
пударцаузпратњутамбура
ша.
Радивој Ракић, председ

ник савета Месне заједни
цеБаноштор,рекаоједасе
оваманифестацијаодржава
већ25година.
– Поред промоције вино

градараиразличитихудру
жења, приказаћемо како се
винонекадаправилонатра
диционаланначин.Увечер
њим сатима ће бити изве
ден разноврстан културно
–уметничкипрограм.Преко
двестотинефолклорашаће
битиприсутноодотварања
манифестације. Поред кон

церта Снежане Ђуришић,
организовали смо и наступ
бенда замлађупопулацију.
У недељу ће бити органи
зовано такмичење у кува
њу пударца и паприкаша.
У Срему је познато да се
на дан пударења у вино
граду кољу петлови авли
јанери и кува се паприкаш
који ће се том приликом и
оцењивати.СелоБаноштор
има најбоља вина и најбо
ље грожђе, што доказује и
чињеница да се произведе
1000 литара вина по глави
становника. Такође, у селу
постоји 12 винарија које су
регистроване,аузтосвако
домаћинствоправивиноза
своје потребе. Мислим да
је за квалитет вина заслу

жноподнебљеидобаргео
графски положај. Имамо
нашузлатнуФрушкуГоруи
Дунав,патакозаБаноштор,
кажумногидајетоселоса
двасунца,рекао јеРадивој
Ракић.

К. Вереш

Ради вој Ракић

ШИЂА НИ НЕ ЗАБО РА ВЉА ЈУ ЧУВЕ НОГ СЛИ КА РА

Сава Шума но вић
доби ја први спо ме ник
Ове године навршило

се79 годинаодсмр
ти чувеног српског

сликараСавеШумановића,
којег су 30. августа 1942.
стрељале усташе. Њего
ви посмрти остаци и даље
леже на сремскомитро
вачком Спомен – гробљу у
масовној гробници са 2500
мучених и сурово убијених
житеља Срема, који ника
данисуидентификовани.У
част овом великом уметни
ку, наиницијативу председ
ника ОпштинеШид Зорана
Семеновића,  биће поста
вљен споменик у централ
ном парку У Шиду, поред
цркве. То ће, иначе, бити и
први споменикСавиШума
новићу.
Велика Госпојина, 28.

августа1942.годинебилаје
тужнане само заШид, већ
иСрем,кадасуСавусајош
око150Срба,властиНеза
виснеДржавеХрватскеуто
варилеу камионеиодвеле
унепознатомправцу.После
страшног мучења, стреља
ни су два дана касније, а
међуњима јебиои сликар
Шумановић, који је тада
имао46 година.Трагичнои
напречацјезавршенживот
једног од највећих међу

ратних уметника у нашој
земљи.
Сећање на њега у Шиду

чини Галерија слика ,,Сава
Шумановић’’,којајеоснова
на 1952. године на основу

даровног уговора којим је
сликарева мајка Персида,
поклонила општини Шид
417 слика од тога 350 уља
на платну и 67 скица свог
покојног сина Саве, родну

кућуишест јутаравиногра
да. Председник Општине
ШиднекриједасеШиђани
нису у довољној мери оду
жилиовомвеликомсрпском
сликару, али да за то још
нијекасно.
 У другој половини окто

брабићеподигнутспоменик
Сави Шумановићу поред
цркве, коју је осликао на
неколико слика. Желим да
напоменем да ова свеча
ност није повезана ни са
каквим датумом. Споменик
ће бити висине 2,20 мета
ра на постољу дебљине
80 центиметара, а његова
вредност је 50 000 евра
каже први човек шидске
Општине и иницијатор за
подизањеспоменикаЗоран
Семеновић.
Ни после толико година

од смрти,Шумановић нема
свој гроб, јер његова мај
ка Персида до њене смр
ти није успела да пронађе
посмртнеостатке свог сина
јединца.УЗаводузазашти
ту споменика културе у
Сремској Митровици, кажу
даседосаданијепојавила
иницијатива да Шумановић
добије своју гробницу, али
идабилобитешкоурадити
идентификацију. С. К.

ЗавремеДругогсветског
рата,Шидјеушаоусастав
Независне Државе Хрват
ске,којајезабранилаћири
лично писмо. Из протеста

штонеможедасепотпише
својим именом и презиме
ном на ћирилици, Сава је
само стављао годину
настанкаслике.

Уме сто пот пи са, годи на
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Име но ва ни дирек то ри „Инђи ја пута“, 
Библи о те ке и Кул тур ног цен тра
На последњој седници Скупшти

неопштинеИнђијаодржаној26.
августа, између осталог, име

нован је директор Јавног предузећа
„Инђијапут“,Народнебиблиотеке„Др
Ђорђе Натошевић“ и Културног цен
тра.Задиректора„Инђијапут“аиме
нован је Марко Гашић на период од
четиригодине.
–Већсмоједандеопланаипрогра

ма реализовали за ову, а за следећу
годинућемотекрадити.Наширадни
цисуангажованинаредовнимпосло
вима као што су решавање пробле
ма атмосферске канализације, али и

асфалтирањеулица–истакаојеМар
коГашић,директорЈП„Инђијапут“.
ЗадиректореБиблиотекеиКултур

ног центра именоване су досадашњи
вршиоци дужности Бранислава Тана
сић и Ружица Јовановић, такође, на
периододчетиригодине.
Поред поменутих одлука, инђиј

скиодборнициусвојилисуиизменеу
годишњемпрограмуСавеза спортова
општине Инђија. Како је раније обја
снио Љубомир Ковачевић, секретар
Савеза спортова, због ситуације са
корона–вирусомнисуодржанепред
виђене спортске манифестације за

којесуопредељенасредствауизносу
одокодвамилионадинара.Изтограз
лога,поднетјезахтевдасепоменута
средствапреусмерезанабавкурекви
зитаиопремезаспортскеклубове.
– Набавком реквизита и спортске

опреме унапредићемо не само рад
спортскихклубовавећипредшколских
и школскихустанова,млађихкатего
рија али и сениорских екипа. Након
усвајањаодлукенаседницислединам
расписивањејавненабавкезанабавку
реквизитаиспортскеопремеа затим
ћеонабитидељенасукцесивно,рекао
јеКовачевић. М. Ђ.

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Уру че не сти пен ди је
нај бо љим сту ден ти ма

Председник Општине Инђије Вла
димир Гак уручио је 107 уговора за
стипендирање најбољих студена
та.Како јеистакнутонасвечаностиу
згради Општине, студенти су будућ
ностИнђијеиизтогразлога,локална
самоуправа сваке године награђује
најбоље.
Гак је истакао да је Општина у

последњих пет година више пута
повећавалаизносстипендијатедаће

сепотрудитидатајизносбудевиши.
Најбољи студенти остварују право
настипендијууизносуод18хиљада
динараутрајањуод10месеци.
– Студенти су нова снага Инђије

и када чујете да имамоњих 107 који
испуњавајуусловеконурса,ондазаи
статребадабудемопоносни–истакао
јепредседникОпштинеВладимирГак.
Како су истакли представници

локалне самоуправе, знање и труд

младих људи који постижу одлич
не резултате у стицању академских
вештина, препознати су као кључ
ни у даљем развоју општине. Стога,
подизањем износа стипендије желе
додатно да мотивишу младе образо
ванеособеданаставеутомсмеруи
да,наконзавршеткастудија,остануу
свомместу идају пундоприносдру
штвенојзаједнициукојојсуодрасли.

М. Ђ.

Уру че но 107 уго во ра нај бо љим сту ден ти ма
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СТА РА ПАЗО ВА

Без кома ра ца зара же них 
виру сом Запад ног Нила
Вирус Западног Нила

је стигао и у Србију.
За сада је регистро

вано више оболелих особа
на територији Београда и
Панчева,ПожаревцаиСта
ре Пазове. Истраживања
надлежнихсупотврдилада
натериторијистаропазовач
ке општине нема комараца
заражених вирусом Запад
ногНила.
Вирус Западног Нила је

данас најраспрострањени
јиусветуукатегоријионих
којисепреносеуједоминсе
ката. Почетком августа,
један случај инфекције је
регистрованинатериторији
општинеСтараПазова,што
је потврдио Завод за јавно
здравље.
Kомарци се заразе пре

ко најчешћих носиоца овог
вируса – птица, а после
инкубационог периода од
10до15данамогудапре
несу инфекцију. Око 80
постосвихинфекција виру
сомЗападногНилапролази
асимптоматски.
–Уонихпреосталихдва

десетакпостоимамоуглав
ном неспецифичне симпто

ме као што су главобоља,
температура, неки пут оток
лимфнихчворовасаосипом
на леђима, грудима и сто
маку. Углавномпосле неко
ликоданатисимптомипре
стајубезикаквихпроблема.
Проблемјештоуједномод
150зараженихљудиимамо
неуроинвазивни облик, који
семанифестујеилиупалом
мозгаилиупаломмождани
ца са озбиљном клиничком
сликом,истакаојеепидеми
ологдрДушкоKолџић.

Сваке године се на тери
торијиопштинеСтараПазо
ва третирају одрасле фор
ме комараца са земље и
из ваздуха, као и ларве у
барама, каналима, приоба
љуДунава.Овесезонебилa
су два третмана земља –
ваздух, у јуну и августу и
више од 10 ларвицидиних
третмана.
– Радили смо монити

ринг и ту смо ангажовали
Завод за биоциде и меди
цинску екологију  Рађен је

увид у два наврата, пре и
после третмана комараца.
На нашој територији нема
комараца заражених виру
сом Запдног Нила, каже
начелница комуналних
делатности и животне сре
динеопштинеСтараПазова
ЗорицаЈанчић.
Лек или вакцина против

овог вируса још увек нису
регистровани, а најлакши
начини превенције болести
језаправоспречавањеубо
дакомараца. Д. Гор чић

Дом здра вља

СТА РА ПАЗО ВА

Нај бо љи ђаци отпу то ва ли на Крф
Најбољи ђаци из свих основних

школа са територије општине Стара
Пазоваунедељу,22.августа,отпуто
валисунанаграднолетовањенаKрф
у оквиру пројекта „Стопама наших
предака” који заједнички реализују
ОпштинаиПатријаршијаСрпскепра
вославне цркве преко свог часописа
„Светосавско звонце”. Последњих
осамгодинакрозовајпројекатседеца
наедукативанипрактичанначинупо
знају са историјом Првог светског
рата, традицијом, језиком, писмом,
вером,сапосебнимосвртомнапоме
нутиисторијскипериодибораваксрп
скевојскеинароданаострвуKрфод
1916.до1918. године.Ове годинесу
одабранаподваученикаизсвакеод
седам основнихшкола са територије
општине и то они који су показали
запажене резултате у прошлој и овој
години,јер2020.пројекатнијереали
зованзбогепидемијекорона–вируса.

Д. Г.
Нај бо љи ђаци
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НОВА ПАЗО ВА 

Ради о ни ца о кон тро ли беса код деце
Упросторијама Дечијег одељења

новопазовачке Библиотеке Петар
Петровић Његош“ од 23. августа

до 26. августа одржана је четвороднев
на интерактивна радионица  за старије
основцеисредњошколце.Узстручнееду
каторе,децасебавилаактуелномтемом
контролебеса.
Бес је емоција уско повезана саљут

њомијављасеврлораноуразвојуизме
ђу трећег ишестогмесецаживота.Сва
ко некада искуси осећање беса и то је
потпуно нормална реакција. Бес постаје
проблемондакадапостанедеструктиван
по нас саме каоиљудеиз нашеоколи
не.Постојеразличитиокидачизабескод
деце.
– Мислим да је неразумевање дана

шњег дечијег света у којем одрастају,
вероватно један од разлога због чега
долази до ситуација у којима су бесни
и непрепознавање оногшта је тошто у
њима изазива бес, нагласила је Јелена
Јовановић,мастерпедагог.
Kада особа реагује бесом, често и

интензивно,говоримоопроблемимакон
тролебеса.Kакоданездравбеспретво
ритиуздравуљутњу, једнојеодпитања
којимасусебавилиедукаторииполазни
цирадионицеОконтролибеса“.
–Морасесвакодневнорадитинасеби

кроз неке вежбе. Мора се та ситуација
илиокидачнанекиначинсхватити.Схва
титиштајеуверењекојестојиизатогаи
променити то у корисно размишљање и
онданећемодоћидобеса,реклајеЗори
цаKешељ,социолог.
Иакојебеснормалнаиздраваемоци

ја,морасеконтролисати.Тинејџерикоји
имају проблеме са обуздавањем беса
могуискуситиозбиљнепоследице.
– Научили смо како да разликујемо

љутњуодбесаикакода јеконтролише
мо. Атмосфера је била пријатна и ува
жавала су се мишљења свих нас, задо
вољнојереклаМиаKривошија,једнаод
учесницарадионице.
Док неки адолесценти свој бес иска

зују вербално, други умеју да постану и
физичкиагресивни.Важноједадетепри
чаосвојимосећањимаидабесуколико
гаимаизразипримерено.

Д.Г. 

СУР ДУК

Побра ти ми ли се 
Сур дук и Каме ни ца

У суботу, 28. августа  у Сурдуку је
одржансвечаничинбратимљењаизме
ђуовогсремскогселауопштиниСтара
Пазова и места Каменица из општине
Лепосавић са Косова и Метохије. Лепа
прича о братству два села почела је
неколикогодинаранијекадајеопштина
Стара Пазова помогла изградњу храма
уКаменици гдесусеСурдучанипосеб
ноистакли.Гостисудочеканиуцентру
Сурдука баш на Велику Госпојину, сла
вусела,гдесеуДомукултуреодржала
свечанаакадемијанакојој јепотписана
повеља о братимљењу.   Сурдучани су
се гостима представили својим Култур
но–уметничкимдруштвом,Аматерским
позориштем, коњима и фијакерима.
Догађајусуприсуствовалиипредседни

циопштинаЛепосавићиСтараПазова,
Зоран Тодић и Ђорђе Радиновић. Оку
пљенима сеобратиои ЈугославКостић
некадашњи општински, покрајински и
савезнифункционер,порекломсасеве
раКосоваиМетохијекојисецеоживот
трудиодаспојиСремиКосово.Убудућ
ностисепланираврложивасарадњана
пољукултуре,спорта,туризма,привреде
ипресвегапољопривреде,наглашавају
иизједногииздругогместа,братска.

ЧОР ТА НОВ ЦИ

Пудар ски дани 
Јубиларна, двадесета манифестација

„Војачки пударски дани”, коју организује
Удружењевојачкихпудара,сациљемочу
вањатрадицијавиноградарстваивинар
ства, одржана је 28. августа у Боровом
гају у Чортановцима. Милорад Милоше
вићизЧортановацајепроизвеонајбоље
бело вино, лозовачу и кајсијевачу, а  за
шљивовицуму је  припало другоместо.
Живота Стефановић  из Старе Пазове
има најлепшу викендицу у Чортановци
маинајбољецрвеновино,докјезабело
освојио3.местоазалозовачудруго.Тосу
резултатиекомисије наВојачкимпудар
скимданима.Најуређенијивиноградима
Радмила Стојков, а за најлепше пударе
проглашенисуТеодораЋурчиниМарко
Убипарић,  најмлађа пударка је Милена
Инђић,анајстаријипудариДрагицаАба
џија и Миодраг Вујин.  Манифестација
је почела базаром здравља и изложбом

сликаЖељке Ћурчин, потом је уследио
шаховски турнир, а у вечерњим сатима
културнозабавнипрограм.Наступилису
члановиудружења„КреативниљудиВој
ке”  иоркестарЉубинкаЛазића,Живан
Пашић,хроничаризЧортановацајегово
рио о историјату настанка овог места и
подизању засада винограда, а затим су
дељене и награде најбољима виногра
дарима у неколико категорија.  Кишови
тоихладновреме,сигурноједопринело
мањојпосећености,алидоброрасполо
жењенијемањкало, јер јенаконзванич
ногделауследилодружењеузвечеруза
којусеслужилокаоиувек,незаобилазно
пударскојелојупка.

ВОЈ КА

„Деца – деци“
У сусрет почетку нове школске годи

не,напредлогчлановаКомисијезабри
гуодецииомладиниМеснезаједницеу
Војк,27.августајеодржанахуманитарна
акцијаподслоганом„Деца–деци”,чији
јециљприкупљањеновогшколскогпри
бора како би се помогло онима који за
тонемогудаобезбедесредства.Акцију
је инициарала једна група васпитачица,
којесунаишленаподршкуМеснезајед
ницеизаједносукренулиуреализацију,
а у плану је јошнеколико сличнихакци
ја.Свештосеприкупилоовомприликом,
бићеподељенонапочеткуновешколске
годинеученицимаусарадњиидоговору
саОШ„МиланХаџић”. З.К.

Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПРИ ЗНА ЊА И НОВ ЧА НЕ НАГРА ДЕ НАЈ БО ЉИМ ПЕЋИ НАЧ КИМ ЂАЦИ МА

Општи на ће увек
подр жа ти труд и рад

Завр ши ли смо две заи ста капи тал не инве сти ци је. Основ на шко ла у Кар лов чи ћу је 
ком плет но рекон стру и са на про шле годи не, а шко ла у Купи но ву је рекон стру и са на и 
догра ђе на ове годи не. При кра ју су радо ви на пот пу но новој згра ди пред школ ске 
уста но ве у Шима нов ци ма, а завр ше на је про јект но – тех нич ка доку мен та ци ја за ком
плет ну рекон струк ци ју шко ле у Пећин ци ма. На вама је да учи те, а Oпш тина Пећин ци 
ће увек бити ту да вас подр жи и да награ ди ваш рад – нагла сио је пред сед ник Општи
не Сини ша Ђокић

ПредседникОпштинеПећинциСини
ша Ђокић уручио је 27. августа у
Културномцентруновчаненаграде

и признања ђацима генерације и носио
цимаВуковедипломеизсветриосновне
школе, као и средње Техничке школе
„Миленко Веркић Неша“ у Пећинцима.
Награде су урученеи ученицима који су
постиглизапаженерезултатенамеђуна
родним и републичким такмичењима за
школску2020/2021.годину.Ученицигене
рацијесунаграђенисапо30.000,аноси
оциВуковедипломесапо15.000динара.
Обраћајући се присутнима на почетку

свечаности, председник Ђокић је рекао
да Oпштина Пећинци много улаже у
школство,управозатодабидецаимала
штобољеусловезаучење,анаставници
и професори што боље услове за рад,
какобимоглидапренесусвојезнање.
–Завршилисмодвезаистакапиталне

инвестиције.ОсновнашколауКарловчи
ћу је комплетно реконструисана прошле
године,ашколауКупиновујереконстру
исанаидограђенаовегодине.Прикрају
сурадовинапотпуноновојзградипред
школске установе у Шимановцима, а
завршена је пројектно – техничка доку
ментација за комплетну реконструкцију
школеуПећинцима.Навамаједаучите,

а Oпштина Пећинци ће увек бити ту да
васподржииданаградивашрад–нагла
сиојепредседникЂокић.
Свечаностдоделенаградаотворилаје

ДуњаСрдић,изведбомкомпозиције„Река
течеутеби”ЛиРуме.Дуња језавршила
Основнумузичкушколу–одсекклавир,у
оквиру пећиначког Студија за музичку
едукацију и образовање као ванредни
ученикМузичкешколе„ПетарКранчевић”
изСремскеМитровицеукласинаставни
це Бранке Савић, а као ђак генерације
ОШ „Слободан Бајић Паја“ Пећинци
захвалиласеуименаграђенихученика.
–Ованаградазамене,аверујемиза

остале ученике, представља мотивацију
за даљи рад.Сматрамда овиммотиви
шемоимлађеученикедасеионитакми
чеипостижудаљеуспехе.Захвалилабих
се свим педагозима, наставницима који
су радили са нама кроз наше основно
школовање,јерсадаидемодаљеусред
ње школе, али ћемо наставити нашу
општину да представљамо у најбољем
светлу као до сада. Захвалила бих се,
такође,илокалнојсамоуправиштоподр
жава наш Студио и што су препознали
квалитетунашемраду–рекла јеДуња,
која јеуписаладвесредњешколе–Гим
назију општи смер и Средњу музичку

школу, два одсека – инструментални и
теоријски.
Овогодишња свечаност у Културном

центру употпуњена је звуцима клавира,
хармонике,тамибурице,алиипоезијом,а
поредДуњенаступилису јошполазници
пећиначкогСтудијазамузичкуедукацију
иобразовањеМилаЦветковићиБранко
Плавшић, ученици Музичке школе „Тео
дорТошаАндрејевић“изРумеистурено
одељење у Пећинцима Андреј Станиса
вљевићиИванМилићевић,каоичлано
виЛитерарнерадионице „Дружинадуги
нихбоја“АнаРадаковић,АнаМилићевић
иЈованкаЏакулакојису,заједносасво
јимменторомРадованомДрљачом,ујед
но били и међу награђенима за успехе
постигнуте на међународним, републич
кимипокрајинскимтакмичењима.
Наконсвечаностисвиприсутнисубили

уприлицидапогледајуизложбу„Купиник
–последњапрестоницасрпскихдеспота
заветиинспирација“,којајебилапоста
вљенаухолупећиначкогКултурногцен
тра, а о самој изложби, времену које
представља и значају средњовековног
утврђења Купиник, не само за општину
Пећинци, него и за цео српски народ,
говорио је коаутор изложбе археолог
ПерицаОдобашић.

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЕКОЛОГИЈА  

Укла ња ње дивљих депо ни ја
Министарка за заштиту живот

несрединеИренаВујовићпотпи
сала је 27. августа уговоре са
представницималокалнихсамоу
праваосуфинансирањупројека
тауклањањадивљихдепонија,а
међу 43 локалне самоуправе из
целе Србије била је и општина
Пећинци.
Општини Пећинци министар

ствоједоделилосредствауизно
су од 897.000 динара, а у име
пећиначке локалне самоуправе
уговор је потписала помоћница
председника општине Верица
Север,којајетомприликомизја
виладаћеОпштинаПећинциза
ову намену издвојити додатних
549.000 динара из буџета. Средства су
намењеначишћењувеликедивљедепо
нијеуОбрежу.
МинистаркаВујовић јенаконпотписи

вањауговораизјавиладаћетокомсеп
тембрабитиочишћенооко 500дивљих
депонија. Према њеним речима, ово је
самоједансегмент,алиизузетноважан,

будући да неодговорно и неадекватно
одлагање отпада утиче на загађење
ваздуха,воде,земљишта.
–Министарство које водим је за овај

посаообезбедило75милионадинара.И
тојетекпочетак,јерћемосетрудитида
и наредне годинеодвојимо средства за
овусврху,реклајеВујовић.

ЗАВРШЕНО ПЕЋИНАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

У славу Купиника

Седмо по реду „Пећиначко културно
лето“, које организује Културни центар
под покровитељством пећиначке
локалне самоуправе, свечано је
затворено29.августаконцертомхорске
музике симболичног назива „Песмом у
славу Купиника“ одржаним у цркви
СветогЛукеуКупинову.Наконцертусу
наступили чланови Хорског састава
„ПолиФоника“изСремскеМитровице.
Концерту је присуствовао и заменик

председника Општине Пећинци Зоран
Војкић,који јетомприликомистакаода
ће пећиначка локална самоуправа
настојати да у наредним годинама
издваја још више финансијских
средстава, како би културни програми
стиглидопубликеусвимнасељима.
Манифестацију је свечано затворио

директор Културног центра Јован
Деврња.
У дворишту Етно – куће „Путник“ у

Купинову посетиоци су могли да

погледају историјску изложбу под
називом„Купиникпоследњапрестоница
српскихдеспота–Заветиинспирација“,
која је специјално поводом затварања
манифестације измештена из хола
Културног центра у Пећинцима, где је
била претходне две недеље. Аутор
изложбе археолог Перица Одобашић
подсетио је да се после 500 година од
разарањатврђаве „Купиник“ кренулоса
обновомовогспоменика.
„Пећиначкокултурнолето“овегодине

организовано је у сарадњи са
Туристичком организацијом општине
Пећинци, Архијерејским намесништвом
пећиначким,саветимамеснихзаједница
уПећинцима,ШимановцимаиКупинову,
Техничком школом „Миленко Веркић
Неша“ у Пећинцима, ОШ „Слободан
БајићПаја“уПећинцима,Предшколском
установом„ВладаОбрадовићКамени“у
Пећинцима и Народном библиотеком у
Пећинцима.

Ире на Вујо вић и Вери ца Север 

РУМА

Инклу зи ја Рома
У рум ској Сред њој струч ној 

шко ли „Бран ко Ради че вић“ одр
жа на је  пето днев на ради о ни ца 
под нази вом „Како кому ни ци ра
ти са чла но ви ма ром ске зајед ни
це и олак ша ти међу кул ту рал ну 
кому ни ка ци ју“, у окви ру про јек
та „Поли ти ке за димен зи ју 
инклу зи је Рома у Евро пи“ из 
про гра ма Era smus+. Ради о ни ца 
је поче ла 23. и окон ча ла се 27. 
авгу ста, а уче ство ва ли су парт
не ри из Руму ни је, Тур ске и Срби
је. У окви ру про јек та се истра жу
је укљу чи ва ње ром ских уче ни ка 
и њихо вих роди те ља у про грам, 
про бле ме са који ма се суо ча ва
ју, ефи ка сне мере како би се 
оси гу рао јед нак трет ман и при
ступ ром ских деча ка и девој чи
ца ква ли тет ном и редов ном 
обра зо ва њу, тести ра инклу зив
ни и при ла го ђе ни модел наста ве 
и уче ња, укљу чу ју ћи подр шку 
уче њу и мере за бор бу про тив 
непи сме но сти. 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА

„Сли ка ри и
ваја ри Сре ма“

„Сли ка ри и ваја ри Сре ма“ je 
назив изло жбе која је 27. авгу ста 
отво ре на у Зави чај ном музе ју 
Рума. Реч је о изло жби Удру же
ња ликов них ства ра ла ца Руме, а 
публи ка ће има ти при ли ку да се 
упо зна са радо ви ма чак 36 ауто

ра, међу који ма су ака дем ски 
умет ни ци, ама те ри, али и сли ка
ри који се вео ма успе шно баве 
наи вом. За изло жбу је било при
ја вље но укуп но 126 дела,  а 
изло же но је седам скулп ту ра и 
53 сли ке умет ни ка из целог Сре
ма. Прво место је осво ји ла осам
де сет ше сто го ди шња Љиља на 
Чели ко вић, педа гог у пен зи ји, 
дру го место је при па ло ваја ру 
Дра га ну Ђор ђе ви ћу, а тре ће 
сли ка ру Гора ну Шпа но ви ћу. 
Изло жба је отво ре на  до 19. сеп
тем бра. С. Џ.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Огрев скупљи него лане
Предностнабавкеогре

ваутокулетњихмесе
ци огледа се пре све

га у нижој набавној цени
и довољно дугом периоду
за сушење дрвета. Треба
имати на уму да различите
врсте дрвета имају разли
читу калоричну вредност.
Четинарске врсте дрвета
одличне су за потпалу због
смоле која је садржана у
кори дрвета. Најзаступље
није врсте дрвета које се
користе за огрев на нашим
просторима су буква, граб,
храст и багрем. Ове врсте
дрвета имају велику кало
ричну вредност, прили
ком сагоревања производе
значајну количину жара, а
топлота коју ослобађају је
уједначенаидуготрајна.
Код кванташке пијаце у

СремскојМитровици,могусе
наћиразличитеврстеогрева
поповољнимценама.Жељ
ко Радовановић један је од
продаваца,којијерекаодау
летњемпериодуимазаинте
ресованихкупаца.
–Почелисмосапродајом

огрева у мају месецу. Про
дајемразличитеврстедрве
та:букву,цер, граб,багрем.
Собзиромнатодасебли
жикрајавгуста,људидола
зе да набаве дрва. Када су
биле високе температуре
била је и слабија продаја,
народ избегавао да дола
зи,садајевремепријатније
па купацаимавише.Метар
дрвета Букве, цера и граба
продајем по цени од 5.500
а багрем је 5.000, са сече
њем 6.000. Све по вољи
купца, како купац захтева
такоморабити,углавномсе
купујеодпетдо10метарау

зависностиоддомаћинства,
рекао је Жељко Радовано
вић.
„Агрос“ предузеће из

Сремске Митровице нуди
добаризборогревазазиму:
брикет, пелет и огревно
дрво:букваицер.Брикетје

250динара10килограма,а
ценаогревногдрветаупале
тама достиже и до 14. 000
динара.Зазимусенајвише
припремају старији купци,
пензионери. Како додају из
предузећа, најважније је да
купцибуду задовољнии да
севратепоново.
Марија Павелић из Пла

тичева, рекла је да сваке
годинекупујеогревзадома
ћинство,одразличитогпро
давца,углавномнапијаци.
Обично купимо око 12

метара дрва од букве, та
врста дрвета зими најбоље
греје. С обзиром на то да
суове годинедрва скупља,
нисмо се још одлучили за
набавку,реклајеМарија.

К. Вереш

Про да ја огре ва за зиму

Жељ ко Радо ва но вић Мари ја Паве лић

СТРА ВИ ЧАН ЗЛО ЧИН У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Откри ве не уби це Љубо ми ра Трни ћа
Љубо мир Трнић (45) из Срем ске 

Митро ви це про на ђен је 27. авгу ста 
мртав у гепе ку ауто мо би ла мар ке 
„голф“ у насе љу „Каме њар“. 
Њего во тело било је замо та но у 
тепих. Пре ма незва нич ним инфор
ма ци ја ма, Љубо мир је пре би јен и 
избо ден. Љубо ми р се водио као 
нестао од четврт ка 26. авгу ста 
после 19 часо ва, а њего во тело је 

про на ђе но у вози лу чији је вла
сник К. Н. из Срем ске Митро ви це.

Како су обја ви ле днев не нови не 
њего ва супру га је рекла да су се 
послед њи пут чули у четвр так, 
када је Љубо мир био код јед не 
про дав ни це у насе љу „Каме њар“ у 
Срем ској Митро ви ци. Љубо мир је, 
пре него што ће му се изгу би ти 
траг, био на бици клу и у дру штву К. 

Н. и Л. В, који су ина че у емо тив ној 
вези. Њих дво је су позна ти поли
ци ји као херо ин ски зави сни ци.

Како се сазна је, након њихо вог 
хап ше ња, усле ди ће при ја ва за 
тешко уби ство. 

Да под се ти мо, несрећ ни човек је 
иза себе оста вио тро је деце – нај
ста ри је има 10 годи на, сред ње 6, а 
беба 13,5 месе ци.
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ЛОША ГОДИ НА ЗА ПЧЕ ЛА РЕ

Мање меда, виша цена
Иакојепочетакгодинеобе

ћаваодобарприносмеда,до
сада остварени резултати,
према речима пчелара, нису
задовољавајући. Код већине
пчелараоставреноје30посо
то приноса од уобичајеног,
што се одразило и на цену,
која је нешто виша у односу
напрошлу годину.Идаље је
насјкупљибагремовмед,кога
поједини пчелари продају и
по1400динаразакилограм.
Станимир Јаворац, пчелар

изРуме,нијезадовољаново
годишњим приносом меда.
Овагодина,којајеобећавала
добар принос је већ трећа
заредом како су резулатати
лоши. Станимир каже да је
приносмедаод20до25кило
грамапокошници,штојетек
30одстоодуобичајенеколи
чине. Управо због тога је
моралодоћиидокориговања
цена.
– Цену меда сам повећао

за10посто.Морамрећидаје
мед сада уствари дошао до
правецене,а свакимед који
имаценуиспод800динараје
вештачки. Багремов мед је
најскупљииценасекрећеод

1200 до 1400 динара. До
повећања цена је морало
доћи, јерсупашеовегодине
биле веома лоше. Багрем је
слабо медио, воћна паша је
билаизузетно танка, такода
јеуносмедабиовеомалош.
Имаосам25килограмамеда
по кошници, што је 30 посто
одсредњепчеларскегодине.
Пчелар који је имао добра
пчелиња друштва је могао
нечемуидасенадаидобио

је нешто меда. Тамо где су
пчелињадруштвабилалоша,
верујемдамедауопштеније
нибило,кажеСтанимирЈаво
рац.
Све паше су ове године

биле лоше, каже наш саго
ворникидодаједајенајбоља
испаша била на липи и то у
граду. Док су пчелари којима
су пчеле биле на Фрушкој
гори добили мање липовог
меда

– Нисам веровао да ћу
добити највише липовог
меда.Чакнипчеларикојису
имали кошнице на Фрушкој
гори нису имали добар унос
меда какав смо навикли да
имамо.Испоставилоседа је
унизијилипабољецветалаи
даланештовишемеда,каже
Јаворац и додаје да је већ
почела припрема пчелињака
за зимски период, која пред
стављавеомаважанпосаоод
кога зависи следећа произ
воднагодина.
Јаворац сматра да је ово

трећалоша годиназапчела
ре и каже да се нада да ће
следећа бити боља. Иначе,
потрошња меда и пчелињих
производаувремепандемије
корона – вируса је порасла,
штоједобро,тврдиЈавораци
додаједатребаводитирачу
на о томе да на тржишту и
даље има вештачког меда
којијелакопрепознатијерму
јеценадалеконижаодцене
правог, природног меда.
Саветује да мед и пчелиње
производе треба куповати
самоодпознатогпчелара.

З. Мар ко ви но вић

Ста ни мир Јаво рац
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Куће поро ди ца
Ђури шић и Мак си мо вић Пише: 

Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар

У шестом настав ку наших  тек сто ва веза них за исто ри ју Руме и поро ди це чији су 
чла но ви зна чај но ути ца ли на то у ком ће прав цу да се одви ја раз вој гра да, овог пута 
гово ри мо о поро ди ца ма Ђури шић и Мак си мо вић. И исто ри ја ових поро ди ца је 
тесно испре пле те на, као и прет ход них о који ма смо писа ли у јед ном вре мен ском 
пери о ду, са исто ри јом гра да. Међу тим, за ове поро ди це зајед нич ке су вели ке лич не 
дра ме и тра ге ди је које су обе заде си ле. Аутор ка и овог зани мљи вог и инфор ма тив
ног тек ста је Алек сан дра Ћирић, кустос исто ри чар.

ПОЗНА ТЕ РУМ СКЕ ПОРО ДИ ЦЕ И ЊИХО ВЕ КУЋЕ (6)

Почетком 20. века, у
строгом центру града
укосо преко пута  Вла

стелинског двора на месту
којегјесадаГрадскитрг,бога
титрговацЈованЂуришић је
изградиоспратнукућукојасе
налазинаброју168.
Изгледкућеосликавабогат

ствоњеногвласника.Посма
трајућикућу, запажасекров
низабат(тимпанон),украшен
розетом од кованог гвожђа у
средини,каоиокруглимпро
зором(окулос),азавршавасе
садваукрасауобликубетон
скихпехара/ваза.Прозорисе
истичу богатим флоралним
украсима. Изнад ајнфорта
наставља се балкон раско
шно украшен оградом од

кованог гвожђа, што додатно
наглашавалепотукуће.
Лепотаспољашњегизгледа

куће, нестаје у породичној
трагедији Ђуришића, која је
малопознаташиројјавности.
ЈованЂуришић је словио за
најбогатијегчовекауРуми,а
његово богатство је бројало
неколико десетина милиона
динара.БиојеожењенДарин
ком,рођеномСтефановић,са
којомјеимаодвасина,Нико
луиЂорђа.Даринка јебила
једна од најлепших жена у
Руми и цењена дама. Ђури
шићи су остављали утисак
срећне и складне породице,
сведоквеликатрагедијаније
показалаправуистинуоовој
породици.

Наиме, 5. септембра 1928.
године, тадашњу румску јав
ност је потресла вест да је
Даринка Ђуришић отровала
својесинове,апотомисебе,
такошто јесипаламорфијум
улимунаду.Тоседесилодок
је Јован пословно боравио у
Београду. Када се после два
дана вратио кући, затекао је
стравичан призор. Старији
синНикола,којијеимаоје17
година и био ученик седмог
разредаГимназије,већјебио
мртав. Млађи син Ђорђе,
старсвега13година,(ученик
четвртогразредаГимназије)и
супруга Даринка су још увек
давали знаке живота, али су
данкаснијеионипреминули.
Кружиле су разне приче о

узроцима  овог стравичног
догађаја и очајничког корака
мајке Даринке. О овом стра
шномдогађајуписалајетада
шња дневна штампа. Једна
одпретпоставкијебиладаје
Даринкина љубомора, узро
кованаразвратнимживотоми
неморалним аферама њеног
супруга,билаузроковетраге
дије, док се друга односила
на  тврдичлук и преку нарав
Јована Ђуришића. Причало
седајетоликобиошкртдаје
своју породицу буквално
изгладњивао.
Даринкин брат Пера Сте

фановић, који је биолекар у
Дарувару,говориојеуприлог
овепретпоставке.Желећида
сепрестанесаписањемнеи

Кућа Ђури ши ћа, тре ћа од угла
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стина о трагедији његове
сестре,Перајеупутиописмо
уреднику листа „Време“ са
молбом да објави истину о
овомтрагичномдогађају.Као
доказ је показао преписку са
сестромДаринком.Објављен
је један кратак пасус из те
преписке: „Деца ме моле и
преклињудазаједноумремо.
Да ли ћу имати толико снаге
да им то дозволим, не знам
још.“
Тосунекеодинформација

или прича које су тада биле
актуелне,аовајтекстинема

немеру да утврђује шта су
били стварни разлози за
такавчинмајке.
Јован је својој породици

подигао монументални спо
меник на православном гро
бљу,садаГрадскомгробљуу
Руми.Белимермерниспоме
ник јесведочанствотетраге
дијеипоказујемајкукојасво
ја два сина за руке води у
смрт.
Јован се поново оженио

1930. године са Смиљом
ВелићидобиосиновеНиколу
и Ђорђа. Преминуо је 1958.

године,асахрањенјеупоро
дичној гробници са првом
женом и децом. Потомци
породице Ђуришић данас
живеуЕнглеској.
Настављајући даље Глав

номулицомуправцузапада,
пружасенизприземнихкућа,
које такође уархитектонском
погледу представљају  лепе
примереграђанскихкућа.
Одмах до куће породице

Ђуришић, на броју 166 се
налазила кућа још једног
познатог румског трговца
ВасеМаксимовића.
Максимовићи су били

угледна румска породица.
Њихов дом су посећивали
ЛазаКостић,СимаМатавуљ,
ЈованЈовановићЗмај,патри
јархГеоргије...Задесилаих је
велика породична трагедија
када јењиховаћерка једини
цаВераотишлауБечнабал
итамопреминула18.јануара

1902. године. Тачан узрок
смртинијепознат.Знаседаје
Вера неко време била боле
сна,поштојепородицаМак
симовићодлазила у Карлове
Вари, тадашњи Карлсбад, у
познато бањско лечилиште у
јулупретходнегодине.
ПослеВеринесмрти,Васа

иМаријаМаксимовићсусав
својиметакзавешталицркви.
Новац је искоришћен за
поправку и обнову Грчке
црквеуцентру града.Кућау
којој суживели, послењихо
ве смрти је коришћена као
Парохијски дом, а и данас
има исту намену. Црквени
одбор је у знак захвалности
породици Максимовић, као
ктиторимаидоброчинитељи
ма, одобрио изградњу поро
дичне гробнице крипте.
ПознатисликарУрошПредић
јеосликаотупородичнугроб
ницу, а уместо лика Богоро
дице је осликао лик младе
Вере. Познати песник Лаза
Костић је написао епитаф и
то је био једини епитаф који
је написао током целог свог
стваралаштва.Нацртзаико
ностасуовојкриптијеурадио
познатибечкиархитектаХер
ма Боле, а како рекосмо,
осликао га је Урош Предић.
Лазин епитаф прерано пре
минулој Вери Максимовић
гласи:
„Такомиле,такомладе,
Никадусуднеукраде.
Јошданијевере,наде,
Данамтамопазинате,
Докнамсузевекнескрате,
Савбисветунеповрате.“

(Део фото гра фи јаје из
Зби р ке Исто риј ског оде ље ња 

Зави чај ног музе ја Рума)

Јован и Дарин ка Ђури шић

Кућа поро ди це Мак си мо вић данас

Вера Мак си мо вић

Кућа Ђури ши ћа, сада шњи изглед
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Так ми че ње

по мери
Прошле недеље доби

ли смо све учеснике
фудбалскеЛигешам

пиона, Лиге Европе и Лиге
конференције. За нас нај
битнијавест–иПартизани
Звезда су обезбедили
европску јесен и барем
шестутакмицауЕвропи.
У Лиги шампиона нема

нашихпредставникаитоје
добра ствар. Ретко који
навијач у Србији би дожи
веорадостиузбуђењеуче
шћем неког нашег тима у
најјачем европском такми
чењу. Једноставно, далеко
јенашфудбалоделитног,и
тојесвимајасно.
Групекојесуизвученена

жребуукојемјеучествовао
инашБанеИвановић,више
сунегоинтересантне.Има
мо загарантовано неколико
фудбалских блокбастера.
СитииПаризсууистојгру
пи, а конце може да им
помрси и немачки Лајпциг.
Потенцијални спектакли
могусевидетииугрупамау
којима се састају Ливерпул
иАтлетико,Барса иБајерн
и Челси и Јуве. Треба спо
менути и пресликану про
шлогодишњугрупуукојојсу
Реал, Шахтјор и Интер, са
једним новајлијом – Шери
фом,којијеизрешетаоЗве
здуизагребачкиДинамо.
УЛигиЕвропегледаћемо

ЦрвенуЗвездукојајеудво
мечу сарумунскимКлужом
опрала свој образ после
срамоте са Шерифом.
Црвено – бели су искори
стили расуло у румунском
клубуиукупнимрезултатом
од 6:1 осигурали место у
ЛигиЕвропе.Требанапоме
нути да је српски тим оди
граодве сјајне утакмице, а
потенцијал Катаија, Ивани
ћа, Канге и Санога, даје
надуЗвездинимнавијачима
да би њихов клуб могао
поновити прошлосезонски
успех.Наравно, акоих ови
непродају.
ОпштијеутисакдајеЗве

зда имала пуно среће при
ликомжребазагрупнуфазу.
Брага, Лудогорец и Митји
ленд не делују као екипе
којих се треба плашити.
Ипак, јасно је да нико није
залутаоуовотакмичењеи

врло лако би могло да се
деси да српски клуб прође
каобоспотрњу.Брагавећ
годинама има искуства
играњауевропским такми
чењима,адолазиизПорту
галијекојасвакакоимамно
го јачулигуоднаше.Лудо
горец је бугарска непозна
ница, неки кажу да није
ништапосебно,алинетре
базаборавитидајевећјед
ном избацио Звезду из
Европе. Митјиленд долази
изДанскеисигурносеради
осређенојидисциплинова
ној екипи. Колико умеју да
играју фудбала, то је већ
другаприча.
Партизан је успео да

добије португалску Санта
Кларууреваншукодкућеи
да се укупним резултатом
3:2 пласира у Лигу конфе
ренције. У сјајном амбијен
ту пред домаћим навијачи
ма,црно–белисусеизву
кли из канала и надиграли
Португалце. Не могу да се
отмем утиску да тренер
ПартизанаАлександарСта
нојевићрадиодличанпосао
на мотивационом плану.
ИакоЛигаконференцијене
звучи као примамљиво и
јакотакмичење,квалифика
ције које је прошао наш
клуб нису биле нимало
лаке. Поготово у условима
беспарице, скраћеног
играчког кадра и бројних

повреда. Треба честитати
Партизанунаподвигу, ани
финансијски моменат није
занемарљив. Црно – бели
ће инкасирати незнатно
мањеловеодсвојихривала
изЉутицеБогдана.
У групи ће бити са Ген

том, Флором и Анортоси
сом.ЧинисеидајеПарти
занимаосрећеприжребу,и
дасуоветриекипеслабије
одПартизановихпротивни
ка у квалификацијама за
ово такмичење. Право ће
чудо бити ако не обезбеде
европскопролеће.Акосеу
Белгијимождаипикадобар
фудбал, то свакако не
можеморећизаЕстонијуи
Кипар.
Ове сезоне, гледаћемо

европска такмичења у
новом формату. УЕФА се
добранопотрудиладазапр
жичорбуидаизбоксујешто
више мечева. У доиграва
њимаћесеукрштатитимо
ви из сва три такмичења.
Наша два највећа клуба
имају реалне шансе да
дочекајупролећеуЕвропи.
Избегли су неке европске
великане у такмичењу по
групамаитоједобраствар.
Ипак, треба остати на
земљи и бити свестан да
долазиш из земље чији је
фудбалнамаргинама.Сва
капобедатребадасесла
ви.Падокледогураш.
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Кабел–Графичар1:4;Лозни
ца–Мачва4:1; ЈаворМатис–
Инђија1:3;Будућност–Злати
бор 1:1; Рад – ОФК Жарково
1:1;МладостНС–Тимок 1919
2:1; Раднички СМ – ИМТ 1:2;
Железничар–ОФКБачка1:2.

Ста ра Пазо ва: Јединство –
Бечеј 1918 0:3; Кикин да: ОФК
Кикинда–СтариГрад0:3;Кула:
Хајдук1912–Динамо19450:1;
Нови Банов ци: Омладинац –
Тиса4:2;Рума:ПрвиМај–Рад
нички(З)3:0;Сом бор:Раднич
ки1912–ОФКВршац0:1;Оџа
ци: Текстилац – Феникс 1995
0:1;Саку ле:Борац(Са)–Борац
(Ш)2:2.

01.Бечеј1918 3 3 0 0 8:2 9
02.Феникс 3 3 0 0 5:1 9
03.Борац(Са) 3 2 1 0 9:4 7
04.ОФКВршац 3 2 1 0 6:2 7
05.ОФККикин. 3 2 0 1 3:3 6
06.ПрвиМај 3 1 1 1 4:3 4
07.Хајдук1912 3 1 1 1 3:2 4
08.Борац(Ш) 3 1 1 1 4:5 4
09.Текстилац 3 1 0 2 3:3 3
10.СтариГрад 3 1 0 2 4:5 3
11.Омладинац 3 1 0 2 6:8 3
12.Динамо 3 1 0 2 2:4 3
13.Јединство 3 1 0 2 1:4 3
14.Радн.(З) 3 1 0 2 2:6 3
15.Тиса 3 0 1 2 3:7 1
16.Раднички 3 0 0 3 1:5 0

Партизан – Раднички Ниш
4:0; Напредак – Војводина 2:0;
Чукарички–ЦрвенаЗвезда1:2;
Пролетер – Раднички 1923 (су
одигралиупонедељак);Вождо
вац – Колубара (су одиграли у
понедељак); ТСЦ – Младост
2:1;НовиПазар–Металац2:0;
Радник–СпартакЖК1:2.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01.Инђија 4 4 0 0 9:1 12
02.ОФКЖарк. 4 3 1 0 8:1 10
03.МладостНС 4 2 2 0 3:1 8
04.Ј.Матис 4 2 1 1 8:4 7
05.Будућност 4 2 1 1 5:4 7
06.Мачва 4 2 1 1 4:5 7
07.ОФКБачка 4 2 0 2 3:3 6
08.ИМТ 4 1 2 1 3:3 5
09.Графичар 4 1 1 2 6:7 4
10.Железнич. 4 1 1 2 5:6 4
11.Радн.(СМ) 4 1 1 2 6:8 4
12.Тимок1919 4 1 1 2 5:8 4
13.Рад 4 0 3 1 2:3 3
14.Златибор 4 0 3 1 1:2 3
15.Лозница 4 1 0 3 4:6 3
16.Кабел 4 0 0 4 1:11 0

01.Партизан 6 6 0 0 22:1 18
02.ТСЦ 7 5 1 1 19:11 16
03.Ц.Звезда 6 5 1 0 10:3 16
04.Напредак 7 4 0 3 12:9 12
05.Спартак 7 3 2 2 13:13 11
06.Чукарички 6 3 1 2 9:7 10
07.Радник 6 2 3 1 6:4 9
08.Вождовац 6 3 0 3 7:11 9
09.Војводина 6 2 2 2 6:7 8
10.Раднички 6 2 1 3 8:11 7
11.Колубара 6 2 1 3 5:13 7
12.Раднички 7 1 3 3 7:11 6
13.Металац 6 1 1 4 6:9 4
14.НовиПазар 6 1 1 4 8:13 4
15.Пролетер 6 1 1 4 4:12 4
16.Младост 6 0 0 6 3:10 0
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РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА
ОПШТИН СКА УПРА ВА
О де ље ње за урба ни зам, 
комуналнoстамбенe посло ве
и зашти ту живот не сре ди не
Заводниброј:50178/2021IV02
Дана01.09.2021.године
ЦараДушанаброј1
Инђија
Тел.022/561322 

Одељењезаурбанизам,комуналностамбенепослове
изаштитуживотнесрединеОпштинскеуправеопштине
Инђија,ускладусачланом29.Законаопроцениутица
ја на животну средину («Службени гласник РС’’, број
135/04и36/09)објављује:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О доне том реше њу да није потреб на про це на 

ути ца ја про јек та на живот ну сре ди ну

Одељењезаурбанизам,комуналностамбенепосло
веизаштитуживотнесредине,назахтевносиoцапро
јекта Ђекић Божи дар из Новог Сланкамена,  Улица
Бранка Радичевића број 32, спровело је поступак
одлучивања о потреби процене утицаја на животну
средину за про је кат изград ње кла ни це живи не  на
катастарскимпарцеламаброј3730/1и3730/2КОНови
Сланкамен,локалнипутНовиСланкаменКрчедин,на
територији општине Инђија. У спроведеном поступку
донето је решење да за предметни објекат није 
потреб напроценаутицајанаживотнусредину.
Донеторешењезаснивасенаанализизахтеваноси

оцапројектаиподатакаолокацији,карактеристикама
имогућимутицајимапројектанаживотнусредину,при
чемусуузетиуобзирпрописаникритеријумизапро
јектенаведене уЛисти IУредбео утврђивањулисте
пројекатазакојејеобавезнапроценаутицајаиЛисте
IIпројекатазакојесеможезахтеватипроценаутицаја
на животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број
114/08).
Представници заинтересоване јавности, органа и

организацијамогуизвршитиувид,свакоградногдана
увременуод9001200часоваупросторијамаОдељења
заурбанизам,комуналностамбенепословеизаштиту
животнесрединеЦараДушанаброј1иизјавитижалбу
на донето решење Покрајинском секретаријару за
урбанизамизаштитуживотнесрединеизНовогСада,
у року од15данаодданаобјављивањаовог обаве
штењапутемовогоргана.

Одељењезаурбанизам,
комуналностамбенепослове
изаштитуживотнесредине

АК „СИР МИ УМ”

Нове наде атле ти ке
Атлетскиклуб„Сирмиум“

је био домаћин екипног
шампионатазамлађепио
нире28.августанамитро
вачком Атлетском стадио
ну. Девојчице „Сирмиума”
нисубиленајбоље,алису
показаледасубудућности
нова енергија од које се

многоочекује.Учествовале
суЛенаМитровић,Невена
Влаисављевић, Доротеја
Крстић, Вања кечић, Тања
Госповић, Софија Стојић,
АнаКртинићсатренерима
Гораном Ходобом, Слобо
даном Мацановићем и
ГораномПавловићем.

Шид:Раднички (Ш)–Слобо
да 0:1; Теме рин: Слога (Т) –
Цемент 2:2; Ветер ник: Ветер
ник – Раднички (НП) 2:1;Нови
Сад: Индекс – Слога (Е) 3:1;
Дивош:Хајдук–Будућност2:0;
Беле гиш: Подунавац – Једин
ство0:0;Ста риБанов ци:Дунав
–Младост1:3;Пећин ци:Доњи
Срем2015–РФКН.С.19213:2.

01.ДоњиСрем 3 3 0 0 10:3 9
02.Слобода 3 2 1 0 7:4 7
03.Хајдук 3 2 1 0 5:2 7
04.Радн.(Ш) 3 2 0 1 5:3 6
05.Слога(Е) 3 2 0 1 5:5 6
06.Цемент 3 1 2 0 7:4 5
07.Подунавац 3 1 2 0 3:1 5
08.РФКН.С. 3 1 1 1 7:6 4
09.Слога(Т) 3 1 1 1 5:5 4
10.Ветерник 3 1 1 1 5:5 4
11.Индекс 3 1 0 2 5:7 3
12.Младост 3 1 0 2 4:6 3
13.Дунав 3 1 0 2 4:8 3
14.Јединство 3 0 1 2 1:3 1
15.Радн.(НП) 3 0 0 3 3:6 0
16.Будућност 3 0 0 3 2:10 0

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Рав ње: Зека Буљубаша –
Јединство 1:0; Рума: Фрушка
Гора–Граничар(К)1:3;Ноћај:
Змај – Граничар (А) 4:2;Куку
јев ци:Обилић1993–БСК2:2;
Ерде вик:Ердевик2017–ОФК
Бикић1:0;Лаћа рак:ЛСК–Хај
дук0:4;Бачин ци:ОФКБачинци
–Срем2:1.

01.Хајдук 2 2 0 0 6:0 6
02.ЗекаБуљ. 2 2 0 0 6:0 6
03.Гранич.(К) 2 2 0 0 6:1 6
04.БСК 2 1 1 0 8:5 4
05.Обилић 2 1 1 0 4:2 4
06.Јединство 2 1 0 1 4:2 3
07.ОФКБикић 2 1 0 1 2:2 3
08.Змај 2 1 0 1 4:5 3
09.Ердевик 2 1 0 1 4:6 3
10.ОФКБачин. 2 1 0 1 2:6 3
11.Срем 2 0 0 2 1:4 0
12.Гранич.(А) 2 0 0 2 2:6 0
13.Ф.Гора 2 0 0 2 2:7 0
14.ЛСК 2 0 0 2 1:6 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Путин ци: ПСК – Рудар 1:2;
Кру ше дол: Крушедол – Полет
2:3; Обреж: Граничар (О) –
Срем 0:3; Пла ти че во: Једин
ство – Младост 0:2; Крче дин:
Фрушкогорац – ЧСК 0:1; Гра
бов ци: Граничар (Г) – Шумар
0:3;Жар ко вац:Напредак–Хај
дук19322:1.

01.Полет 2 2 0 0 11:3 6
02.Шумар 2 2 0 0 8:0 6
03.Срем 2 2 0 0 5:0 6
04.ЧСК 2 2 0 0 4:0 6
05.Напредак 2 2 0 0 5:2 6
06.Хајдук 2 1 0 1 6:3 3
07.Младост 2 1 0 1 2:2 3
08.Гранич.(О) 2 1 0 1 2:3 3
09.Рудар 2 1 0 1 3:9 3
10.ПСК 2 0 0 2 2:5 0
11.Крушедол 2 0 0 2 2:5 0
12.Јединство 2 0 0 2 0:5 0
13.Фрушкогор. 2 0 0 2 0:6 0
14.Гранич.(Г) 2 0 0 2 1:8 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Нера дин:Војводина–Слога
(М)4:3;Крње шев ци:Слога(К)
– Дунав 4:4; Шатрин ци:
27.Октобар – Планинац 2:4;
Јазак:ЦарУрош–Борац2:1.

1.Војводина 2 2 0 0 8:5 6
2.Дунав 2 1 1 0 8:6 4
3.Планинац 2 1 1 0 7:5 4
4.ЦарУрош 2 1 0 1 4:5 3
5.27.Октобар 2 1 0 1 4:5 3
6.Слога(К) 2 0 2 0 7:7 2
7.Борац 2 0 0 2 2:4 0
8.Слога(М) 2 0 0 2 5:8 0

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ 
СТАРА ПАЗОВА

0 Ман ђе лос: Фрушкогорац –
Љуково 1:1;Инђи ја: Железни
чар – Хајдук 2:0; Мар тин ци:
Борац (М) – Сремац (До) 1:0;
Вито јев ци:Партизан–Словен
0:1;Ириг:Раднички (И)–Под
риње 1:0; Вогањ: Слога (В) –
Борац(К)3:1;Попин ци:Напре
дак – Јадран 2:3; Вој ка: Сре
мац(В)–Сремац(Дч)2:1.

01.Словен 3 3 0 0 11:0 9
02.Железнич. 3 3 0 0 10:0 9
03.Јадран 3 3 0 0 8:3 9
04.Сремац(В) 3 2 0 1 6:9 6
05.Борац(М) 3 2 0 1 3:7 6
06.Подриње 3 1 1 1 5:2 4
07.Хајдук 3 1 1 1 5:4 4
08.Слога(В) 3 1 1 1 4:3 4
09.Љуково 3 1 1 1 4:4 4
10.Борац(К) 3 1 1 1 7:8 4
11.Напредак 3 1 0 2 5:7 3
12.Радн.(И) 3 1 0 2 4:7 3
13.Фрушкогор. 3 0 2 1 4:8 2
14.Партизан 3 0 1 2 2:4 1
15.Срем.(Дч) 3 0 0 3 1:5 0
16.Срем.(До) 3 0 0 3 1:9 0

Мали Радин ци: Фрушкого
рац–Јединство3:3;Хрт ков ци:
Хртковци–ДоњиПетровци2:2;
Никин ци: Полет – Борац (С)
5:0.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1
1.Полет 1 1 0 0 5:0 3
2.Фрушког. 1 0 1 0 3:3 1
3.Јединство 1 0 1 0 3:3 1
4.Хртковци 1 0 1 0 2:2 1
5.ДоњиПетр. 1 0 1 0 2:2 1
6.Борац(С) 1 0 0 1 0:5 0

Бин гу ла: ОФК Бингула –
Братство7:1;Љу ба:Јединство
(Љ) – Граничар 0:0; Илин ци:
Борац – Синђелић 0:6; Моро
вић: Јединство (М) – Омлади
нац4:1;Шид:Једнота–Напре
дак0:4.

01.ОФКБинг. 1 1 0 0 7:1 3
02.Синђелић 1 1 0 0 6:0 3
03.Напредак 1 1 0 0 4:0 3
04.Једин.(М) 1 1 0 0 4:1 3
05.Једин.(Љ) 1 0 1 0 0:0 1
06.Граничар 1 0 1 0 0:0 1
07.Омладинац 1 0 0 1 1:4 0
08.Једнота 1 0 0 1 0:4 0
09.Братство 1 0 0 1 1:7 0
10.Борац 1 0 0 1 0:6 0

ОФЛ ШИД



26 1. SEPTEMBAR 2021.  M NOVINE СПОРТ

ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ФУД БАЛ СКОГ САВЕ ЗА СРБИ ЈЕ ПОСЕ ТИ ЛА ПЕЋИН ЦЕ

Мале сре ди не су извор тале на та

Ово неће мо наћи ни у Бео гра ду, ни у Нишу, ни у Новом Саду, ни у било којим вели ким 
гра до ви ма. Тален те ћемо увек наћи на ова ко лепим тере ни ма и у ова ко малим мести ма 
– изја вио је селектор фудбалске репрезентације Србије Дра ган Стој ко вић Пик си

Делегација Фудбалског
савезаСрбијепосетила
је 26. августа, општину

Пећинци,гдесујенастадио
ну „Сувача“ дочекали пред
седник Општине Синиша
Ђокић, председник Општин
скогфудбалског савезаДра
ган Деспотовић, секретар
Спортског савеза „Развој
спортова“МиланЂокић, као
ипредставницисвих15фуд
балских клубова пећиначке
општине.
УделегацијиФСС–абили

су заменик председника
Ненад Бјековић, генерални
секретар Јован Шурбатовић,
селектор фудбалске репре
зентације Србије Драган
Стојковић Пикси и директор
репрезентације Стеван Сто
јановић.
Драган Стојковић Пикси је

уимеФСС–ауручиогарни
туре спортске опреме свим
клубовима са територије
општинеПећинциитомпри
ликомјенагласиодасумале
средине одувек биле извор
талената.
– Ово нећемо наћи ни у

Београду, ни у Нишу, ни у
НовомСаду,ниубилокојим

великим градовима. Таленте
ћемо увек наћи на овако
лепим теренима и у овако
малим местима – изјавио је
Стојковић, који је након уру
чењаопремепосветиовреме
најмлађимљубитељимафуд
баласакојимасефотографи
саоиделиоимаутограме.
Током радног састанка у

зградиОпштине, председник

Ђокић је Ненаду Бјековићу
уручиоопштинскунаградуза
успешнусарадњу.Ововред
но признање је додељено
Фудбалском савезу Србије
поводом Дана општине, 22.
маја, али до данас није уру
ченозбогпандемије.
– Искористили смо ову

лепу прилику да уручимо
награду представницима

ФСС – а, а награда је више
негозаслужена.Имамодуго
годишњуодличнусарадњуса
ФСС–оминадамоседаће
сетасарадњанаставитииу
будућности. Ово данас није
билапрвадонација клубови
маизнашеопштине.Иусеп
тембрупрошлегодинеСавез
једонираогарнитуредресова
свим пећиначким клубовима,
апочеткомовегодине„Напре
дак“изПопинацаи„Срем“из
СремскихМихаљевацасуод
Савезадобилиновчанедона
ције које су употребљене за
унапређење инфраструктуре
на стадионима – рекао је
Ђокић и изразио наду да ће
пећиначки клубови својим
играма оправдати подршку и
поверењеФСС–а.
Бјековић се захвалио на

гостопримствуиистакаодаје
ФудбалскисавезСрбијепри
сутан у општини Пећинци и
да водирачуна о клубовима
којисетуналазе.
–Знамодаћеовадонација

бити добро искоришћена и
овасарадњаћесигурнобити
настављенааковинаставите
дарадитедоброкаодосада
–поручиојеБјековић.

Синиша Ђокић и Ненад Бјековић

Медијски пројекат „НАШЕ ПРИЧЕ: Аматерски и школски спорт у Срему“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе
с верским заједницама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЗАВР ШЕ НО РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО 

Пое зи ја Жељ ке Аврић
и „Ноћ бого ва“ за крај
Морате много радити на себи,

пуно читати, усавршавати се,
пуно писати, брусити себе.

Језик је основа свега, али се мора
иматииталента,тојеполазнаоснова
–асвејетопотребнодабинекобио
добарпесник.
ТојеставЖељкеАврић,песникиње

изСремскеМитровице, која јеимала
својепоетсковечеуГрадскојбиблио
теци „Атанасије Стојковић“ у Руми, у
оквируКултурноглета.ЖељкаАврић
једосадаобјавиладеветзбиркипеса
ма, а последња је „Несан“ и за овај
рукопис је прошле године добила
награду „Гордана Тодоровић“. Добит
ницајеиранијебројнихнаградаипри
знањазапојединепесмеилициклусе
песама,каоиЗлатнезначкеКултурно
–просветнезаједницеСрбије,такође
упрошлојгодини.
Као последњи програм који је за

овогодишње Културно лето припре
мила Градска библиотека био је кон
церт оркестра Фолклорног ансамбла
„Дукат“изСтареПазове.Организатори
супланиралидасеонодржиулапи
даријумуЗавичајногмузеја,алијезбог
лошегвременаодржанувеликомхолу
Културногцентра.Фолклорниансамбл
„Дукат“постојиод1993.године,апред
румскомпубликомсунаступилиЖен
скапевачкагрупаиНародниоркестар.
Речјеоомладинскоморкеструкојије
окупљен2016.године.„Дукат“сепред
ставио једним колажним програмом,
билисумузичкизаступљенисвикра
јевинашеземље,алиимакедонскии
молдавскимелос.

ДамирВасиљевићТоскић,директор
Градскебиблиотеке,истичедасеовом
поетском вечери наставио циклус у
оквируКултурноглета.
ПоследњипрограмуоквируКултур

ноглетабилајепредстава„Ноћбого
ва“којујезарумскупубликуобезбедио
Културни центар. У представи играју
нашипознатиглумциВојинЋетковић,

ДејанЛуткићиНебојшаИлић.Играли
су у великој сали, али уз поштовање
епидемијских мера па су посетиоци
између себе имали по седиште раз
мака,каоимаске.Рађенајепотексту
најизвођенијег хрватског позоришног
писцаМираГаврана,аурежијиМарка
Манојловића.

С. Џаку ла

Дамир Васи ље вић Тоскић и Жељ ка Аврић

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ  РАЗ ВОЈ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Бес по врат на сред ства за 12 удру же ња
УпросторијамаАгенцијеза

рурални развој 30. августа
потписанасурешењаододе
ли бесповратних средстава
за 12 удружења у области
руралног развоја. Душица
ПавловићдиректорицаАген
цијезаруралниразвојрекла
једасудодељенасредствау
вредностиодмилиондинара.
–Докрајагодинеочекујемо

расписивањеконкурсазајош
двемереуобластируралног
развоја, уобластимаркетин
га за винарство и виногра
дарство,каоизаразвојсео
скогтуризма,рекла јеДуши
цаПавловић.
ВукосаваТешановићпред

седница удружења „Добра
башта“ из Гргуреваца, рекла
једасудобијенасредстваод
великогзначајазадаљирад
удружења.
–Намаћеизузетнозначити

ова средства затошто ћемо
купити млин за воће јер се
бавимо производњом сокова
без шећера,  тако да знамо
већ унапред где ћемо их
потрошити.Радићемонараз
воју нашег удружења и про
извода који су препознати.
Желимодабрендирамосело
сасоковимакојисуизузетно
здравиаиимамодоставоћа
наподручју,рекла јеВукоса
ваТешановић. К. В.

Души ца Павло вић Вуко са ва Теша но вић


