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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“
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Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610069, 624657, 621065
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520
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ПСЦ „ПИН КИ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Поно во отво рен
пункт за вак ци на ци ју

На осно ву одлу ке Струч но – 
опе ра тив ног тима, који је 
формираo град ски Кри зни 

штаб, про цес вак ци на ци је се од 9. 
сеп тем бра наста вља у Послов но – 
спорт ском цен тру „Пин ки” сва ким 
рад ним даном и викен дом од 8 до 16 
часо ва. Сви који желе да се вак ци ни
шу могу доћи у ПСЦ  „Пин ки”, а ту ће 
се дава ти дру га и тре ћа доза цепи ва. 
Миро слав Јокић, начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло
ве и имо ви ну, рекао је нешто више о 
про це су иму ни за ци је.

– Уче ство ва ће здрав стве ни рад ни
ци и дру го осо бље који су већ ради
ли у про це су иму ни за ци је, што зна чи 
да има ју огром но иску ство. Упра во то 
гаран ту је да ће ква ли тет иму ни за ци је 
и у наред ном пери о ду бити на оном 
нивоу на којем је био и у про шло сти. 
То зна чи да је Срем ска Митро ви ца 
био и остао један од нај бо љих гра до
ва када је о реч иму ни за ци ји. Апе лу
јем и пози вам све гра ђа не Срем ске 
Митро ви це да се вак ци ни шу првом, 
дру гом и тре ћом дозом када доби
ју пору ку од еУпра ве. На тај начин 
ће зашти ти сво је здра вље, здра вље 
сво јих нај ми ли јих, одно сно цело куп
не дру штве не попу ла ци је, рекао је 
Јокић.

Он је додао да су на рас по ла га њу 
вак ци не  „Сино фарм”  и „Фај зер”, а 
оче ку је се да у наред ним неде ља ма 

буде досту пан и „Спут њик В”, тако да 
гра ђа ни могу да бира ју којом вак ци
ном желе да се вак ци ни шу

– До 6. сеп тем бра, 3.117 лица при
ми ло је тре ћу дозу вак ци не, што је 
око 5,08 посто пуно лет них гра ђа на са 

тери то ри је Срем ске Митро ви це. То 
гово ри да су гра ђа ни заин те ре со ва ни 
да се вак ци ни шу тре ћом дозом. Гра
ђа ни ће бити оба ве ште ни од еУпра ве 
када тре ба да при ме тако зва ну тре ћу 
дозу вак ци не. Потреб но је да про ђе 
мини мал но шест месе ци од доби ја

ња дру ге дозе. Пода ци нам гово ре да 
се гра ђа ни ода зи ва ју и дола зе на вак
ци на ци ју. Због тога и отва ра мо овај 
пункт како би свих око 35.000 гра ђа
на, који су се вак ци ни са ли првом и 
дру гом дозом, могли у крат ком вре
мен ском пери о ду да се вак ци ни шу и 
тре ћем дозом. Тако ђе, пози вам и све 
који се досад нису вак ци ни са ли да 
дођу. Сви већ зна ју како функ ци о ни
ше и какав је тим у Послов но – спорт
ском цен та ру „Пин ки“, да се вак ци на
ци ја оба вља брзо, ква ли тет но. То су 
речи гра ђа на који су дола зи ли, не 
само из дру гих гра до ва Срби је, већ 
из Босне и Хер це го ви не, али и оста
лих гра до ва  Евро пе. Вак ци на ци ја 
гра ђа на из Репу бли ке Срп ске ће се 
одви ја ти када Вла да Срби је да такво 
упут ство и ми се и при пре ма мо за те 
актив но сти. Под се ти ћу да се у Срем
ској Митро ви ци вак ци ни са ло око 
14.000 лица из Босне и Хер це го ви
не и про пор ци о нал но смо лиде ри по 
бро ју гра ђа на из Босне и Хер це го ви
не који су вак ци ни са ни. Сви они или 
добар део њих, сигур но ће доћи да 
при ми тре ћу дозу у Срем ској Митро
ви ци, рекао је Миро слав Јокић.  

Пункт на пла жи је затво рен 10. сеп
тем бра и ком плет на иму ни за ци ја за 
град ће се одви ја ти на пунк ту у ПСЦ 
„Пин ки“, док ће се по сели ма одви ја ти 
као и у прет ход ном пери о ду у здрав
стве ним амбу лан та ма. К. Вереш

Вак ци на ци ја од 9. сеп тем бра у ПСЦ „Пин ки“

Апе лу јем и пози вам 
све гра ђа не Срем ске 
Митро ви це да се вак
ци ни шу првом, дру
гом и тре ћом дозом 

када доби ју пору ку од 
еУпра ве. На тај начин 

ће зашти ти сво је здра
вље, здра вље сво јих 
нај ми ли јих, одно сно 

цело куп не дру штве не 
попу ла ци је, рекао је 

Мирослав Јокић
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Зашто чита ти
нешто што не посто ји

Однедавна штампани и елек
тронскимедијиурегиону,рачу
најући„Алџазиру“ и„Слободну

Европу“, дижу узбуну пред новим
великосрпским пројектом „Српски
свет“. И политичари, и аналитичари
грмеоновимсрпскимнамерамапре
крајањаграницаиидутоликодалеко
да модернизовање Војске Србије
повезују са циљевима „Српског све
та“.Највишетукуподвемаличности
ма,историчаруАлександруРаковићу,
наводном инспиратору пројекта, и
српском министру полиције Алексан
друВулину,наводномгласноговорни
ку државне везе Србије са „Српским
светом“.
Већина грађанаСрбије, рачунајући

натпросечно обавештене, или нема
појмаочемујеречилибарнемајасну
представуштајето„Српскисвет“.Сви
мислимода смопреспавали некакав
државно–народнисаборнакомејеу
наше име усвојен некакав –„Српски
свет“.
Реч јеформално ни о чему, јер не

постоји никаква декларација о „Срп
ском свету“, не постоји никакав про
граминикакавпројекат„Српскогсве
та“. Само је проходао израз, попут
нечегаштосусвивиделиичули,али
мунигласнилиценисузапамтили.
Значењски,међутим, „Српски свет“

не да није ништа него је, напротив,
много шта. Пре свега, при помену
„Српског света“ већина нас помисли
наприпадникеједногнародауСрбији
иизванње,повезаненационалношћу,
вером и језиком. Ова заједница, и
поред тогашто у средишту има кон
кретан појам Србије плус Републике
Српске, доживљава се без географ
ске омеђености, без примисли на
територијупокојојјерасута,безмало
флуидно,аусвакомслучајубезпри
мислинадржавеи границе. Кадвећ

успоставимо представу те флуидне
целине,природнопомислимонањену
непостојаност, на нешто чему је
потребна подршка у очувањуњегове
самосвести.Ибуденаспомало стид
предснагомдоживљаја„Српскогсве
та“ у песми „Малена сам“ Јована
ЈовановићаЗмаја:Кад се сетим где 
сам се роди ла/ кад се сетим, тад ми 
ничу кри ла/ кад се сетим не тре ба 

ми више/ тад ми срце као цвет мири
ше;/ кад спо ме не дич ну Срба ди ју/ тад 
се дижем више зве зда сви ју/ више 
зве зда – до Бога мило га/ па га молим, 
а рад срп ства сво га/ да га чува, весе
ла му мај ка/ срп ство ј’ мени мај ка и 
бабај ка!
Иакопојам„Српскогсвета“ниданас

нијеодређенништапрецизнијенегоу
Змајевојпесми,регионалниполитича
риианалитичари„видели”сууњему

злокобнивеликосрпскипројекатпопут
„Начертанија“ и попут „Меморанду
ма“.Кажемо„видели”су,јернисуима
лиштадавиде,башкаоштоу„Начер
танију“ и „Меморандуму“ нису имали
штадавиде,јерниовадвавеомазла
пројекта не постоје: први је ауторски
чланак Илије Гарашанина, а други
никадаформализованиставшеснае
сторицечлановаСАНУ,узтоодбачен
уСрбији,чакиодоваплоћењасваког
зла‒СлободанаМилошевића.

„Начертаније“ су уБиХиХрватској
прочиталисамомалобројни,ионига
не критикују, јер заговара јединство
јужнословенских народа како би се
Срби кроз то јединство ујединили.
Заговараистинскоразумевањеизме
ђуСрбаиБошњакакрозафирмацију
заједничке историје, кроз величање
Бошњакакојисутежилиаутономијиу
Турском царству. „Меморандум“ је
такође прочитао једнако мали број
Бошњака и Хрвата, и они га тумаче
само као незванично запажање срп
скихакадемикаопрогонуполамили
она Срба са Косова, о доминацији
хрватскеисловеначкеекономијенад
српском,оубогаљењуСрбијеконсти
туисањем двеју покрајина на њеној
територији.

Они који нису прочитали ни
„Начертаније“ ни „Меморан
дум“данассунајгласнијивиди

оцивеликосрпскеагресивнеихегемо
нистичке политике формулисане у
овимдвама„пројектима”.
Сходно томе, они неће читати ни

најновији великосрпски „пројекат”
„Српског света“, јер за тим напором
неманипотребебудућидатосигурно
није ништа друго до варијанта прет
ходнадва„пројекта”.Осимтога,зашто
читати нешто што не постији ако се
унапредзнаштабитамописалоако
битопостојало.
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Иако појам Срп ског све
та ни данас није одре ђен 
ништа пре ци зни је него у 
Зма је вој песми, реги о
нал ни поли ти ча ри и ана
ли ти ча ри „виде ли” су у 
њему зло коб ни вели ко
срп ски про је кат попут 
„Начер та ни ја“ и „Мемо
ран ду ма“. Каже мо „виде
ли” су, јер нису има ли 
шта да виде, баш као што 
у „Начер та ни ју“ и „Мемо
ран ду му“ нису има ли 
шта да виде, јер ни ова 
два вео ма зла про јек та 
не посто је као про јек ти

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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САСТА НАК У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Ини ци ја ти ва за фор ми ра ње 
„зеле не“ одбор нич ке гру пе

Одборници Дмитар Ста
нишић и Тамара Милко
вић из Одборничке групе
„Александар Вучић – за
нашу децу“ 10. септембра
су предали иницијативу за
формирање неформалне
зелене одборничке групе.
Том приликом је одржан
састанак са председником

Скупштине града Илијом
Недићем.
– Заштита животне сре

дине у Скупштини гра
да заслужује већу пажњу.
Овоминицијативомжелимо
да све одборнике аними
рамоидаихпокренемода
радеиразговарајуозашти
ти животне средине. Као

што се сећате, пре годину
и нешто дана наша стран
ка је у кампањи покренула
иставилауфокустемусад
ње 80.000 стабала. Желе
ли смо тако да направимо
и неколико нових парко
ва. Било је и тема које се
односе на отпад и слично.
Собзиромнатода јепро

шлугодинуобележилаепи
демија,малосезасталоса
тим. Међутим, иде јесен и
право јевремезаразговор
отемамакојесеодносена
заштиту животне средине.
Надамо се да ће председ
ник Скупштине и стручна
служба наћи начин да се
формира зеленаодборнич

Саста нак у Град ској кући

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Ради о ни ца „Мла ди у покре ту”
Радионица „Млади у

покрету” одржана је у дво
ришту Канцеларије за мла
де,8.септембра,усарадњи
са Организацијом српских
студената у иностранству.
Учесницисуупутилимладе
о програмима који постоје,
каоштосуЕразмус+иЕра
змусМундус програми, али
ишта јепотребнодабисе
усавршавали на страним
универзитетима. Биљана
Матић, координаторка Кан
целаријезамладе,реклаје
да пројекат има за циљ да
приближи све информације
идетаљевезанезапрогра
ме студирања у иностран
ствумладима.
–Овојетрећагодинакако

сарађујемо са Организа
цијом српских студената у
иностранству. Као и сваке
године, позивамо свемату

рантемитровачкихсредњих
школадачујукојемогућно
стиимајуприликомодласка
на студирање у иностран

ство.Овегодинеимамооко
двадесетак ученика, прет
ходних година их је било и
више,али због самеситуа

цијеукојојсеналазимоове
годинеих јемање.Кренули
смо са радионицама кари
јерниинфо–сервис„Немам

Детаљ са радионице
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ка група.Овимпутемпози
вамо све одборнике, без
обзира на политичку при
падност,дасеукључе.Ово
се тиче свихнас, свих гра
ђана Сремске Митровице
и на овај начинжелимо да
заједнопобољшамоствари
којесузначајнезасвегра
ђане. Морам да кажем да
миједрагоштојеоватема
у фокусу јавности, јер то
говориотомедасмопрева
зишлидругепроблемеида
данасимамофокусналеп
шимстварима.Надамседа
ћемооиницијативиговори
тинанекојоднареднихсед
мицаидаћетадабитифор
мирана зелена одборничка
група.Поредтога,имамои
некеконкретне,оперативне
предлогезаизвршнувласт,
рекаојеДмитарСтанишић.
ТамараМилковић,дипло

мираниекологсавишегоди
шњемискуствомузаштити
животне средине, говорила
јеотомештајеекологијаи
коликоона значи за квали
тетживота.
– Међу првим темама

је озелењавање. Сведо
ци смо колико је Сремска
Митровица напредовала
са урбанизацијом и колико
имамомањезеленихповр
шина изградњом, колико
је теже дисати повећањем
бројааутомобиланаулица
ма. Свакодневно смо све
доци угрожавања животне

средине. Оно што желимо
јесте да подстакнемо сад
њу,даповећамобројасад
ницакојесуодкруцијалног
значајазаочувањечистоће
ваздуха и самим тим ква
литета живљења и здра
вље људи. О томе колико
је ово озбиљна тема, све
дочи податак да садница
једног зрелог дрвета може
да усвоји 22 килограма
угљендиоксида, а самим
тим испусти кисеоника
довољно за два човека.
Такође, једно зрело дрво
можеуурбанојсрединида
прикупи 60 одсто честица
издувнихгасова,такода је
зеленилојакобитноуурба
ним срединама, не само
збогчишћењаваздуха,него
утиче и на здрављељуди,
влажност ваздуха, смањује
загревање. Били смо све
доци овог лета колико је
било усијаних тротоара и
булевара. Саднице дрвећа
смањују топлоту и прегре
вање,такођемогудаспре
чеипоплаве.Ветрозаштит
ни појасеви су значајни не
само у урбаној средини
него и у сеоским средина
ма. Ставићемо акценат на
озелењавање наших нај
прометнијих улица, буле
вара и стамбених насеља,
направићемоиновлокални
План управљањаотпадом,
реклајеТамараМилковић.

К. Вереш

ЕДУ КА ЦИ ЈА У ОбЛА СТИ ТУРИ ЗМА

Акценат на 
брендирању

Туристичка организаци
ја Града Сремска Митрови
ца у сарадњи са Туристич
коморганизацијомСрбијеи
Центром за истраживање и
студије туризма, у Градској
кући7.септембрајеоргани
зовалајеедукацијуљудских
ресурса у туризму о креи
рању кровног бренда тури
стичких дестинација. Петар
Самарџић,заменикградона
челнице, рекао је даСрем
скаМитровицаимаогроман
потенцијал за развој тури
зма.
–Свеснисмодатајпотен

цијал није најбоље искори
шћен и да није на најбољи
начин презентован  дома
ћим и страним туристима.
Дабисетостањепромени
ло,побољшало,унапредило
одвеликогзначајасуедука
цијенамењенељудимакоји
се на локалном нивоу баве
развојем туризма, а које
воделицакојаимајуогром
ноискуство,знањеивешти
не у области туристичке
привреде. Очекује се да ће
оваквеедукациједопринети
унапређењуалатазапромо
цију,маркетинг,брендирање
туристичкедестинацијепро
извода и услуга и то у пра
вом моменту, сада када се
очекује и формирање град
скогтуристичкогинфо–цен
тра.,рекаојеПетарСамар
џић.
МиланЂулић,председник

Управног одбораЦентра за
истраживањеистудијетури
зма,рекаоједаоко250уче
сника треба да прође кроз
програмобукаиедукација.
– Тема је креирање кров

ног бренда туристичке

дестинације, начин на који
једна дестинација креира
бренд,асдругестране,ини
цира процес брендирања
кроз период свог развоја,
рекаојеМиланЂулић.
Душан Дрча, директор

Туристичке организације,
захвалио се што су ТОС и
новосадски центар изабра
либашСремскуМитровицу,
као једанод градова гдесе
одржаваедукација.
– Оно што је актуелно,

јесте бреднирање. Све
сни смо да Митровица
има изванредан туристич
ки потенцијал, то је прва
ствар, а друга ствар је да
тај туристички потенцијал
нијеискоришћенимимора
мо на оваквим едукацијама
данаучимокакодаизбрен
дирамо град и све његове
предности. Знамо да мало
који град у Србији има, и
рекуСаву,иблизинуауто–
пута.БрендСремскеМитро
вице је сама историја, али
не бих се само задржао на
томе, јер јеМитровицаград
којисеразвијауједанозби
љан европски град. Имамо
шта да понудимо, погото
во током лета када градску
плажу дневно посети  од
2.000до3.000људи.Свесни
смо и нашихмана, да неке
стваринисурађенедобро,а
пресвегаданамфаликва
литетан смештај где може
модадецу,којасудошлана
екскурзију. Врло добро зна
мо шта бисмо избрендира
ли,алијошбољезнамогде
су наши недостаци и ради
мо на њиховом отклањању,
рекаојеДушанДрча.

К. Вереш

Петар Самар џић Душан Дрча

баријеру“ да градим сво
ју каријеру. Желимо да их,
колико јетомогуће,одржи
мошто више уживо, а што
мање онлајн. Углавном су
се сви пријавили зато што
их интересује да студирају
у иностранству. Неки раз
мишљају о могућностима
даудругојилитрећојгоди
ниодууиностранствоједан
семестарда усаврше језик,
упознају неку другу држа
ву,град,културу,такодасе
радо одазивају да чују које
могућности могу да имају
ако оду у иностранство да
студирају.Углавномихинте
ресује Немачка. Прошле
године су нам били пред
ставнициизНемачке,Грчке
иАустрије,реклајеБиљана
Матић.
Страхиња Радовановић у

име Организације српских
студената у иностранству
рекаоједасетрудедапод
стичумладенамобилност.
– У питању је невладина

организација која окупља
наше студенте у иностран

ствувећвишеод20година
и спроводимо цео пројекат
„Младиупокрету”сациљем
да пружимо младима у
Србији прилику да раде на
својој покретљивости и да
им пружимо прилику да
стекнусвазнањакојасуим
потребназаодлазакнасту
дијеуиностранству,рекаоје
СтрахињаРадовановић.
Лука Николић, бруцош

Катедре за историју Фило
зофског факултета Уни
верзитета у Београду, уче
ствовао је у радионици и
поделиосвојеутиске.
– Задовољство ми је

што присуствујем радиони
ци како бих на неки начин
могао да се упознам са
евентуалним могућностима
којећукаобруцошиматиу
даљемшколовањукаковећ
имамнекеидеједабисвоје
каснијестудијемогаонаста
витиуАустријиилиНемач
кој,рекаојеЛукаНиколић.

K.Вереш
б. Туца ко вић
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Одр жан „Дан поро ди це“

Манифестација„Данпородице2021”
одржана је 12. септембра у порти
Храма Светих Сирмијумских мучени
ка у насељу Мала Босна у Сремској
Митровици. Ова манифестација одр
жана је другу годину заредом, а оку
пилајевеликибројдеце.Организато
рисуМесназаједницаМалаБоснаи
локална самоуправа. Овом догађају
је присустовала гардоначелницаСве
тлана Миловановић, која је рекла да
породицаиманајважнијуулогуураз
воју човека, јер породичне вредности
које човек стекне током одрастања,
преносиинапородицукојућекасније
формирати,насвојудецу.
– Ово је прилика да се подсетимо

колико је породица битна као ћелија
друштва.Мисвибрзоживимо,најма
ње имамо времена да се посветимо
породици, тако да је овај дан само

напомена коме треба да обратимо
пажњу,несамоовогдана,негоиутоку
целе године. За децу је припремље
номного садржаја.Програм је веома
богатиштојенајважније,осимзабав
ног карактера,имаиедукативнидео.
Надамседаћемоовуманифестацију
наставитиинареднихгодина,реклаје
СветланаМиловановић
Бранко Јаковљевић, организатор

манифестације, је рекао да је циљ
манифестације да се деци и родите
љима омогући дружење, што је циљ
окупљањаучијемјефокусупородица.
– Имамо дечије забавне садржа

је,представузадецу,музикузадецу,
тобогане, рингишпиле, све оно што
деца воле. Мислим да је у данашње
време,кадаобавезезаузимајунајвећи
деонашегвремена,важнодасесети
мо да породица, деца, дечији смех,

дечијаграја,требадабудунашипри
оритети.Наовуидејусмодошлитако
штосмоприметилидаунашемнасе
љу имамного деце, а није постојала
ниједна манифестација која је посве
ћенањимаитакодасморешилидаје
организујемо.Децаидуушколу,друже
сеувртићимаиушколи.Испошовали
смо све мере против епидемије, а и
манифестацијајенаотвореном,рекао
јеБранкоЈаковљевић.
ДевојчицаНевенаЂонлићјеужива

ла у богатом забавно – едукативном
програму за децу, заједно са вршња
цима.
–Јакосерадујемигри.Посебносе

радујемштоможемодаскачемо,игра
монаполигонуиспуштамосенатобо
гану,реклајеНевенаЂонлић.

К. Вереш
б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић бран ко Јако вље вић Неве на Ђон лић

Мани фе ста ци ја „Дан поро ди це 2021“

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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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Мон та жни обје кат за пре глед деце
Збогповећаногбројапрегледашко

лараца са респираторним инфек
цијама, испред Ковид амбуланте у
Сремској Митровици, код Школског
диспанзера, 11. септембра је поста
вљен привремени монтажни објекат.
Број екипалекараи сестараповећан
јенатри,аШколскидиспанзеррадиод
7до20сати.ДрАдилЕлхаг,начелник
Општемедицине,рекаоједајеупро
теклим данима дошло до повећаног
бројапрегледауШколскомдиспанзе
ру.
– Нису сва деца ковид позитивна,

него јесадвремекадасуовеинфек
цијеузениту.Углавномзнамодајена
почеткушколскегодинеувеквећиброј
деце која имају те симптоме. У обе
амбуланте10.септембра,прегледано
јеоко100децесареспираторнимтего
бама. Тренутно немам тачну инфор
мацијуколикоједецебилопозитивно
на ковид. Углавном, има позитивне
деце.Клиничкасликајенајчешћебла
га,имајуилиблагоповишенутелесну
температуру или слабост и малакса
лост. Нису теже клиничке слике код
деце, али кад је велики број зараже

них,можедасе јавиитежаклиничка
слика.Децаод7до18годинадолазеу
обеовепросторијеподједнако.Тести
рањесерадииуједнојидругојамбу
ланти,тусевадикрвидаљеседијаг

ностикује. Десетог септембра је била
кулминација тако да је допремљен
монтажниобјекат,којићеслужитикао
јошједнаамбулантазапрегледдеце,
рекаоједрЕлхаг. К. В.

Др Адил Елхаг

ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ: Дечи ја здрав стве на зашти та

Стиже педијатар
У Дому здравља у Иригу је тренутно

отежан рад Одељења за здравствену
заштитудецезбоготказауговораораду
јединогпедијатра,Али,свипрегледисе
ипак обављају и то раде лекари опште
праксе.НасајтуДомаздрављаизванич
не презентације Општине објављено је
саопштење поводом ове ситуације, јер
кружедезинформацијевезанезабудуће
прегледеилечењедеце.
–Ускороочекујемодолазакновогпеди

јатракојићеобављатипрегледеноворо
ђенчади ималедецеи спроводити све

активности везане задечје саветовали
ште и обавезну имунизацију. Такође, у
исто време очекујемо и долазак новог
доктора медицине са пуним радним
временом зашколску децу – истичедр
НебојшаАцин,директорДомаздравља.
Очекује се да од 1. октобра, уколико

небуденекихнепредвиђенихситуација,
наОдељењуздравственезаштитедеце
буду ангажована два лекара, од којих
ће минимално један бити специјалиста
педијатрије,сапунимраднимвременом
удвесмене.
Такође, током новембра се очекује

повратаклекара,којијезапотребеири
шког Дома здравља упућен на специја
лизацијуизпедијатрије.
– И поред проблема са недовољним

бројемпедијатара,Домздрављајеуспео
даунајкраћемрокуобезбедиадекватне
замене за недостајући кадар. Сам про
цесувођењалекараурадзахтеваиспу
њавањебројнихадминистративнихпро
цедура, а то изискује време – каже др
Ацин.
Он апелује на родитеље да здрав

ствене картоне своје деце, без преке
потребеиизразитежеље,непребацују
у суседне домове здравља, јер  здрав
ственазаштитадеценатериторијиири
шкеопштиненећебитидоведенанијед
ногмоментаупитање.Доласкомновихи
професионалнијихкадровауовојздрав
ственој установи очекују подизање ква
литетедечијездравственезаштите.

С. Џ.

ЕПИ ДЕ МИЈ СКА
СИТУ А ЦИ ЈА У РУМИ

Више од
200 слу ча је ва

Епи де миј ска ситу а ци ја у рум ској 
општи ни се погор ша ва и сва ко днев
но расте број обо ле лих од коро на – 
виру са. Пред викенд је у рум ској 
општи ни било забе ле же но 227 обо
ле лих лица, а гужве пред Ковид 
амбу лан том су све веће. С обзи ром 
и на став и закључ ке Кри зног шта ба 
апел је да гра ђа ни пошту ју све про
пи са не мере, као и да се вак ци ни шу.

Под се ти мо, ван ред на ситу а ци ја у 
рум ској општи ни је про гла ше на на 
петој сед ни ци Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је, која је одр жа на 25. авгу
ста и тада је било 60 актив них слу
ча је ва. Ковид амбу лан та рум ског 
Дома здра вља је испо што ва ла 
одлу ку да се свим дани ма ради од 7 
до 22 часа, како би се могли пре гле
да ти сви људи који дођу са симп то
ми ма да су зара же ни коро на – виру
сом.

Фик сни бро је ви теле фо на амбу
лан те за паци јен те са респи ра тор
ним тего ба ма су: 022/ 471 220,  470 
322, 470 422 локал 143 и они су 
доступ ни рад ним дани ма од 7 до 22  
часа. Мобил ни теле фо ни су: 069/ 
643 583 и  063/ 635 792  а они су гра
ђа ни ма доступ ни свим дани ма од 7 
до 19 часо ва.

С. Џ.др Небој ша Ацин
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Ново сани тет ско 
вози ло

ВознипаркрумскогДома здравља
је богатији за једно ново, комплетно
опремљеносанитетсковозило.Тоће
највише значити пацијентима којима
јепотребнахитнапомоћ,алиилека
римауСлужбихитнепомоћи,јерсада
имајувозилоопремљеносвимуређа
јимазазбрињавањенајтежихургент
них стања. Управо правовремена и
квалитетнапомоћчестозначииспа
шавањеживотатаквимпацијенатима.
Ово санитетско возило је свечано

предато на употребу 6. септембра,
кадасуДомздрављапосетилипред
седник Општине Слађан Манчић и
начелник Општинске управе Душан
Љубишић. У условима пандемије у
целомсвету,ништанијебитнијенего
улагањеуздравственисистем,иста
каојеСлађанМанчић.Управозатосе
граде,реконструишуиопремајубол
ницеиклиничкицентрииподижупла
тездравственимардницима.
–Илокалнавластморатопратити.

Зато,непопрвипут,издвајамозначај
насредствадабисеподиглаефика
сностиквалитетздравственезашти
те у румској општини. Купили смо и
санитетескаивозилозадијализу,пут
ничке аутомобиле, возила за патро
нажнуслужбу,каоизначајнуопрему.
Ово је најсавременије опремљено
возило.Видимдасуздравственирад
ницизадовољни.Тоћењимаолакша
тирад,аболесницимаспаситиживо

те–рекаојеМанчић.
Вредностовогвозилаје6,6милио

надинара,укључујућииПДВ.Дирек
торка Дома здравља др стомато
логиије Јелена Мрачевић Стојанац
је захвалила на новом санитетском
возилу, које је добилаСлужба хитне
медицинскепомоћи.
– Возило је опремљено најсавре

менијом медицинском опремом која
омогућава бржу и безбеднију здрав
ствену заштиту, каоибоље збриња
вање тешких и животно угрожених
пацијената–истаклаједиректорка.
Др Бранислав Мартиновић, начел

никСлужбе хитнемедицинске помо
ћи, каже да су у овом реанимобилу
постављени дефибрилатор, засебан
дванаестоканалниЕКГ,тујеиларин
госкопскисет,спиналнадаскаидруга
неопходнамедицинскаопрема.
– Задовољени су сви ергономски

услови,возилоједовољнопространо
даимаместаизалекараизамеди
цинскогтехничара–истичедрМарти
новић.
Збогкороне,бројинтервенцијакоји

се на годишњем нивоу кретао око
6.000, сада се драстично повећао,
тако да је ово  возило заиста било
неопходно.Упросеку,безовепанде
мијске ситуације, дакле у редовним
условима,возиласугодишњепрела
зилапреко50.000километара.

С. Џаку ла

Уру че ње сани тет ског вози ла

ВРТИ Ћ „КОЦ КИ ЦА 2“

Радови по плану

Радови на изградњи објекта новог
вртића  „Коцкица 2“ су у току и теку
према планираној динамици. Како
сазнајемо од председника Општине
СлађанаМанчића,утокусуграђевин
скирадовииунареднихдесетакдана
битребалодасезавршизидањепри
земља,односнопрвеетаже.
–Наконтогаследерадовинаплочи,

панадругој етажо.Каоштосмопла
нирали,докрајаовегодиневећидео
радоваћебити завршениобјекатће
бити стављен под кров. Најкомплек
снији, подземни радови, а то подра
зумева темеље и темељне плоче су
завршени–кажеМанчић.
Радови на  „Коцкици 2“, поред већ

постојећег вртића у Тиволу, су  зва
нично започели 17. јуна. Објекат ће
заузимати 2.600 квадратних метара
и уњемућемоћидасесмести 280
малишана. Укупна вредност пројек
та, који је финансиран средствима
општинскогбуџетаизноси131,7мили
онадинара.

НИКИНЦИ

Уређење школе
Обимнији радови на уређењу

зграде Основне школе „Бранко
Радичевић“уНикинцимасеприводе
крају.Завршенисумолерскирадови,
а зидови свих учионица, око 700
квадратнихметара,изглетованисуи
окречени. На тај начин, ђаци су
започели школску годину у знатно
бољим условима и лепшем
амбијенту.
Сада се приводе крају радови на

уређењу паркета, хобловање је
завршено и следи вишеслојно
лакирање. И поред тих радова,
настава се ушколиодвијаредовно,
само што ће ђаци, из сада
алтернативних просторија, прећи у
редовнеучионицекадасеовајпосао
заврши.
Ова школа, коју похађа стотинак

ученика, за поменуте радове је из
општинског буџета добила око
милиондинара.Такође,нештовише
од пола милиона динара ће бити
обезбеђено за замену столарије,
односно17прозоранашколи.

С. Џ.
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ВИТО ЈЕВ ЦИ

Уре ђе ње цен тра села
Планирани радови на уре

ђењу центра Витојеваца су
завршени, а они су подразу
мевали асфалтирање шире
површине око зграде у којој
се налазе Дом културе и
здравственаамбуланта.Тоће
грађанима, сем лепше слике
села,олакшатиприлазобјек
ту, али ће им значити и три
десетакместа запаркирање.
До краја године је остало да
се уради и преосталих 400
метара тротоара. Радове на
уређењуцентраселаобишао
је 7. септембра председник
ОпштинеСлађанМанчић.
– Завршеним радовима у

Витојевцима добијамо јед
нулепшусликусела,ауову
површину се лепо уклопи
ло и дечје игралиште, које
је урађено у оквиру пројекта
„Партиципативно буџетира
ње“. Савет Месне заједнице
је обезбедио и земљу да се
поравнапростор,дасепосеје
траваидодатноукрасипарк,
тако да ћемо добити једну
заокружену целину у центру
Витојеваца – рекао је том
приликомСлађанМанчић.
Када је реч о вредности

радова, председник Манчић
је реаговао и на неке комен
тареграђана.Приликомодго
вора на питање о вредности
радованаасфалтирањуули
цеВукаКараџићауПлатиче
ву, када јерекаодаће се то
знати по добијању специфи
кације.
– Морам да кажем да ово

радимо на основу уговора о
текућем одржавању путева,
којијевреданскоро70мили
онадинара.Ценесмодобили
када је понуђач победио на

тендеру. Сада само меримо
утрошак материјала, асфал
та, ризле, скидање банки
на... Из тог разлога, многи
су мислили да у Платичеву
реализујемо радове, а чека
моцену.Кадасесвезаврши,
нашнадзоризлазина терен,
премери и добијемо цену.
Затосамданастобашитра
жио, јер су радови при крају.
РадовиуВитојевцимакошта
ју4.9милионадинара–поја
сниојеСлађанМанчић.
Паралелнојепочеоипосао

обележавања,односно,обна
вљања хоризонталне сигна
лизације на територији целе
румске општине. Манчић је
најавио и даље радове како
уселима,такоисамомграду.
–Асфалтираћемоновуули

цу, тачније везу Гробљанске
иЖелезничкеулице,којусмо
већинфраструктурноопреми
ли.Садасеувеликорадина
припремиасфалта.Завршава
сеипешачко–бициклистич
ка стаза између Путинаца и
Доњих Петроваца, почињу
радовиуДобровољачкојули
ци, а објављујемо и тендер
за инфраструктуру, мислим
пресвеганатротоаре–каже
Манчић.
ГоранРадовић,председник

Савета МЗ Витојевци, исти
че да имају заиста одличну
сарадњу са локалном само
управом и председником
Општине.
–Паркингнамнијезначајан

самиестетски,онћенамзна
читијерсуПошта,амбуланта,

Месна канцеларија у центру
села. Село јесте мало, али
бележи се раст наталитета.
Имамодосташколараца,сто
га ће нам и уређен  тротоар
стварнодобродоћи–рекаоје
ГоранРадовић. С. Џ.

Оби ла зак радо ва у Вито јев ци ма

Горан Радо вић

ГРАД СКА бИбЛИ О ТЕ КА

Књи ге за нај ста ри је сугра ђа не
Градска библиотека „Ата

насијеСтојковић“јеунеколи
ко наврата донирала књиге
појединим установама као
што јебилаСредњастручна
школа „Стеван Петровић
Бриле“, Месна заједница у
Краљевцима, али иЦрквена
општина, а сада је донација
уручена и Геронтолошком
центру„Срем“уРуми.Дирек
тор Градске библиотеке
Дамир Васиљевић Тоскић
уручиоје6.септембрапоклон
одшездесеткњигаовојуста

новизасмештајстарихлица.
Речјеороманимаизизда

вачкеделатностисамеГрад
скебиблиотеке,алисузасту
пљене и збирке песама, као
и класици српске књижевно
сти. Да би се и старијим
суграђанимаомогућиолакши
приступ библиотечком фон
ду, договорено је и са
Општинскимудружењемпен
зионерадаћењиховичлано
ви плаћати само половину
вредностичланскекарте.

С. Џ.
Дона ци ја Герон то ло шком цен тру „Срем“ 

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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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.

ОТКУП СЕО СКИХ КУЋА

Мони ка и Влат ко доби ли кућу
УПалати „Србија“ у Бео

граду,7.септембра,уокви
ру реализације Програма
доделе бесповратних сред
става за куповину сеоских
кућасаокућницомнатери
торији Републике Србије,
потписивани су уговори са
корисницима и представни
цималокалнихсамоуправа.
Брачном пару Моники и

Влатку Поважану из Луга,
одобрена су средства у
висиниод882хиљадедина
разакуповинусеоскекућеу
Лугу.УимеопштинеБеочин
уговор је потписао Секула
Петровић, начелник
Општинске управе Беочин.
На основу Уредбе Владе
РепубликеСрбијеовајПро
грам спроводи Министар
ствозабригуоселу.

Фото: Исмет Аде мов ски
Секу ла Петро вић, Мони ка и Влат ко Пова жан

ЈОВА НА СТЈЕ ПА НО ВИЋ ОбРА ДО ВА ЛА ГРА ЂА НЕ ОПШТИ НЕ бЕО ЧИН

Подр шка мла дој спор тист ки њи

Јована Стјепановић, чланица Џудо
клуба „Цемент“ Беочин обрадовала је
грађане општине Беочин освајањем
трећег места и бронзане медаље на
Првенству Европе за кадете (У18).
ПрвенствојеодражаноуРиги,Летони
ја,упериодуод15.до20.августа2021.
године.
ТимповодомОпштинсковећеопшти

неБеочинјенапредлогСпортскогсаве
за општине Беочин донело одлуку о
доделиновчаненаградеЈованиСтјепа
новићзаостварениспортскирезултат,у
износуод50.000динара.
Јована Стјепановић је поред европ

скемедаљеосвојилаи1.местоизлат
нумедаљунаЕвропскомКУПУ који је
одржан у Поречу, Хрватска, у периоду

од18.до21.јуна2021.чимејеосвојила
норму заучешћенапрвенствуЕвропе
уРиги.
ПоредмеђународнихуспехаЈованаје

наступалаинадомаћимшампионатима
и првенствима и то врло успешно. На
свим првенствимаВојводине Јована је
освојилапрваместаизлатнемедаље.

Фото: Исмет Аде мов ски

Пријем код пред сед ни це Општи не беочин Мирјане Малешевић Милкић
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МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ У РУМИ

25 мили о на дина ра
за енергетску санацију
У румској општини је у

току jавни позив за учешће
крајњихкорисника,односно
грађана,успровођењумера
енергетске ефикасности
породичних кућа и станова
којијерасписан19.августа.
Заовенаменеје,скупштин
ском одлуком, опредељено
15 милиона динара, а кон
курс траје до 1. новембра,
односно до утрошка сред
ства. Но, грађани су иска
зали неочекивано велико
интересовањезапобољша
њеенергетскеефикасности
својих кућа и станова, тако
да су већ у првим дани
ма утрошена опредељена
средства.
 – Већ до 8. септембра

поднетојеготово210захте
ва грађана, такода смо,  у
финансијском смислу, већ
премашили издвојених  15
милиона динара. Готово
сви захтеви, осим четири,

задовољавају критеријуме
и они су у обради. У овом
тернутку је већ  20 уговора
потписано,асредствазадо
садаподнете захтевеизно
се 18,5 милиона динара. С
обзиромнатодаћемоврло
брзо заказати скупштин
ску седницу, определићемо

нових 10 милиона динара
какобисвиљудикојижеле
да замене столарију могли
дадобијусредстваувисини
од50одстовредностирадо
ва–истичеСлађанМанчић.
Са друге стране, рок

остаје до 1. новембра, јер
се мора водити рачуна да

се средства за ове намене
утроше до краја буџетске
године.
– Наше процене су да

ћемо садодатних10мили
она, што значи укупно 25
милиона динара, одговори
ти на потребе свих заинте
ресованих грађана. Дупли
ралисмоиекипенатерену
које обилазе домаћинства,
сликајусвакипрозоривра
та,нећемодозволитиника
кве сумње у оправданост
додељених средстава –
истичеМанчић.
Онједодаоидаони,који

нису сада у могућности да
конкуришу из финансијских
разлога,нетребадабрину,
јерћесеубуџетузанаред
ну годину отворити такође
позиција за суфинансира
ње енергетске ефикасно
стикућаистановаурумској
општини.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић

АКЦИ ЈА ВОЛОН ТЕ РА НИСА

Окре че на шко ла у Врднику
Основна школа „Милица Стојади

новић Српкиња“ у Врднику започе
ла је сарадњу са компанијом НИС
у октобру прошле године, када је
школи донирано 2.000 литара воде
„Јазак“, неопходне ученицима и
наставницима, с обзиром на то да
врдничка школа има само техничку
воду. Ту лепу сарадњу су настави
личлановиКлубаволонтераНИСа,
којисупочеткомсептембраокречили
фасадушколеуВрднику.
Тачније,овуакцијусуреализовали

волонтери запослени у Ватрогасној
станициНИС–ауКикинди.Заменик
председникаОпштинеИригМиодраг
Бебић се том приликом захвалио

компанијиињенимволонетримана
акцији, која се спроводи као помоћ
локалнојзаједници.
 – Ова акција је важна, посебно

због унапређења квалитета живота
грађана,поготоводеце.Овојеједан
леп наставак раније успостављене
сарадњеипомоћиНИС–акаодру
штвеноодговорнекомпаније–каже
Бебић.
Волонтеримасенаовојакцијиуре

ђењашколскефасадеуимешколе
захвалила Анамарија Аврамовић,
секретаркашколе.
Игор Лазић, командир ватрогасне

јединицеуKикиндиизНИСа,указао
је да компанија, заједно са својим

запосленима,спроводиова
кве и сличне акције широм
Србије.
 –Данашња акцијаKлуба

волонтера НИСа предста
вља скроман допринос,
којим смо желели да улеп
шамоиоплеменимопростор
школе у Врднику. Позивамо
свеколегеданамсепридру
жеипосведочетомеданаш
скроман допринос некоме
можемногодазначи–пору
чиојеИгорЛазић. С. Џ.

МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ
ЕФИ КА СНО СТИ У бЕОЧИНУ

Расписан конкурс
за грађане
Шестог септембра одржана је 31.

седница Општинског већа на којој је
усвојен нови текст Правилника о
суфинансирању мера енергетске
санације породичних кућа и станова.
Изради новог текста Правилника се
приступило на основу препорука и
сугестија Министарства рударства и
енергетике, упућених свим локалним
самоуправама,асациљемублажава
ња услова за учешће на конкурсу за
грађане.
На 32. седници Општинског већа

одржанојдана7.септембраОпштин
ско веће је расписало Јавни конкурс
за суфинасирање мера енергетске
ефикасностинапородичнимкућамаи
становима на територији општине
Беочинза2021.годину.
Конкурсћебитиотворендо28.сеп

тембра,тесепозивајуграђанидауче
ствују на конкурсу, а документацију
могу преузети на званичној презента
цији општине Беочин www.beocin.rs ,
на писарници Општинске управе
општине Беочин, Светосавска 25 и у
Услужном центру Општинске управе
општинеБеочин,зградаДомакултуре.
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ЈАЗАК

Укла ња ње
дивље
депо ни је
Председникиришкеопшти

неТихомирСтојаковићпотпи
саојеуМинистарствузашти
теживотне средине уговор о
суфинансирањупројектапре
венцијеиуклањањанелегал
ноодложеноготпада.
–Добили средствадауре

димо једну дивљу депонију
којасеналазиуЈаску.Посао
битребалодасеокончадо1.
октобра–кажеТихомирСто
јаковић.
Вредносткомплетнихрадо

ва на санацији ове дивље
депоније је нешто преко
781.000 динара. Уговором
од Министарства заштите
животне средине је добијено
625.000 динара, док ће пре
остала средства обезбедити
локалнасамоуправа. С. Џ.

ИРИГ

Саста нак о поло жа ју Рома

ОположајуРомауиришкој
општини, посебно о могућно
стима за запошљавање, раз
говаралосенасастанкукојије
почеткомсептембраодржану
Иригу.ОовојтемисуЉиљана

Михајловић, в.д. директорке
КанцеларијезаинклузијуРома
иЈеленаЈовановић,покрајин
ска посланица, разговарале
са представницима локалне
самоуправе: Тихомиром Сто

јаковићемиМиодрагомБеби
ћем,председникомизамени
ком председника Општине,
као и Оливером Огњенови
ћем, начелником Општинске
управе. С.Џ.

Раз го во ри о поло жа ју Рома

СЕД НИ ЦА КРИ ЗНОГ ШТА бА

Про гла ше на ван ред на ситу а ци ја
НаседнициКризногштаба,којајеодр

жана10.септембра,донета јеодлукада
се на територији иришке општине про
гласи ванредна ситуација, што је резул
тат погоршања епидемијске ситуације. У
складусатим,донетесуимерезаобаве
зно ношењемаски у затвореном просто
руујавнимустановама,каоипоштовање
физичкедистанцеоддваметра,узпојача
нудезинфекцијуунутрашњихповршина.
На спортским теренима је дозвољено

присуство публике уз поштовање свих
мера и уз максималну попуњеност капа
цитета од 50 процената на отвореном,
односно, 30 одсто капацитета у затворе
номпростору.У трговинскимрадњама је
обавезно ношење маски и придржавање
прописане дистанце. У затвореном про
сторуједозвољендаједанчовекбудена
четири квадратнаметра. Радно време је
непромењено.
Када је реч о угоститељским објекти

ма, у затвореномделу кориснициморају
носитимаскесемкадаконзумирајухрану
ипиће,азапослениморајуноситимаске
свевремеборавкауобјекту,нарочитопри
ликомприпремеислужењахранеипића.
Музика,каоимузичко–сценскипрограм
уживосезабрањујупосле22часа,аукуп
напопуњеностобјектанеможебитивећа
одполовинемаксималнепопуњености.
На улазу  мора бити видно истакнут

бројлицакојамогубитиприсутна.Уотво
реном делу угоститељског објекта мора
сеобезбедитидакориснициморајуноси
ти заштитне маске све време боравка у
објекту, сем када конзумирају храну или
пиће.

Између столова мора бити размак од
најмање дваметра, такошто се тај раз
мак рачуна између особа које седе за
различитим столовима, а за столом не
можеседетивишеодпетособа.Уколико
не постоје столови и столице за седење
уотвореномделу,растојањеизмеђусвих
присутнихлицанаотвореномделумора
бититакводанасвакачетириквадратна
метараможеборавитисамоједнолице.
Отворенидеообјектаморабитифизич

ки одвојен од јавне површине. Мора се
поставити физичка препрека између тог
дела и јавне површине, тако да између
корисника услуга и лица на јавној повр
шинибудеразмакодминимумдваметра.
Манифестације и скупови у затвореном
простору, као што су свадбе прославе,

даће,могусеорганизоватиузмаксималан
бројљудикојиизносиполовинукапаците
та објекта, уз обавезно поштовање свих
епидемијскихмера.
Кадајеречоманифестацијамаискупо

виманаотвореномпростору,максималан
бројљуди је500,азасвескуповепреко
100 људи потребна је дозвола Кризног
штаба,који јеналожиоипојачанудезин
фекцијујавнихповршина,јавнихустанова
истамбенихзграда.
Такође, апеловано и препоручено је

свим грађанима којидо саданису,да се
вакцинишу. Рецимо још да је до сада у
иришкојопштинидатоукупно9.000вакци
на,азакључноса10.септембромбилоје
30активнихслучајева.

С. Џаку ла

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.

Кри зни штаб про гла сио ван ред ну ситу а ци ју у Ири гу
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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.

бЕР КА СО ВО

Атмос фер ска 
одвод ња

УнасељеномместуБерка
сово8.септембра,спроведе
нисурадовинакопањукана
лазаатмосферскуодводњу.
Радовенауређењуканалске
мрежереализовалајеМесна
заједница Беркасово уз
подршку ЈКП „Водовод” с
циљем спречавања елемен
тарнихнепогода.

бАЧИН ЦИ

Рено ви ра на 
сала

УМеснојзаједнициБачин
ци9.септембрареновирана
је сала која се налази у
склопуДомакултуре.Радо
вина уређењу салереали
зовала је Месна заједница
Бачинци уз подршкулокал
несамоуправе.

ГИМ НА ЗИ ЈА

Угра ђен
гро мо бран
У Гимназији „Сава Шума

новић“уШиду,9.септембра
решенјевишегодишњипро
блемуградњегромобранаи
тимејепостигнутмаксимал
ни степен безбедности у
школској згради. Радове на
поставци громобрана је
финансиралаОпштинаШид.

УсклопуОсновнешколе„СаваШумановић”
уЕрдевику8. септембраоформљено јеоде
љење за ученике који похађају наставу на
словачком језику. Према речима директорке
ОШ „СаваШумановић”СнежанеЛазић,фор
мирањемодељењанасловачкомјезикушко
ланастојидаочуванесамојезикнегоикулту
руитрадицијусловачкенационалнезаједни
це. Она се захвалила Националном савету

Словака,ШколскојуправиНовиСадиОпшти
ни Шид на подршци. Ученике одељења на
словачком језику обишли су председница
Националног савета словачке националне
мањинеЛибушкаЛакатош,заменикпокрајин
скогсекретаразаобразовање,прописе,упра
вуинационалнемањиненационалнезајед
ницеМиланКовачевићипредседникОпштине
ШидЗоранСеменовић.

ОШ „САВА ШУМА НО ВИЋ” ЕРДЕВИК

Наста ва и на сло вач ком јези ку

79. ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА МЕШТАНА ЈАМЕНЕ У ЈАСЕНОВЦУ

Сећања на жртве

УЈамени je8.септембра
обележена 79. годишњи
ца од страдања више од
400 мештана овог насе
љеног места, који су 1942.
године одведени у логор у
Јасеновцу. Свету Литурги
ју у спомен на јасеновачке
мученике у храму Светог
ГеоргијауЈаменислужиоје
епископ сремски господин
Василије,којојјеприсуство

вао велики број верника,
као и председник Општи
не Шид Зоран Семеновић.
Потом је испред Храма
формирана литија која је
прошла улицама Јамене
до Спомен – обележја на
јасеновачке жртве где је
одржан парастос и полага
ње венаца. У име локалне
самоуправе Шид венац су
положилипредседникСкуп

штине општине Тихомир
Стаменковић и Катарина
Митровић члан Општин
ског већа. Пошту су одали
и представници локалног
и републичког СУБНОР а,
каоиученициипредставни
циподручногодељењаОШ
„Филип Вишњић” Моровић.
Ученицисуизвелирецитал
у спомен на јасеновачке
жртве.
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„ИНЂИ ЈА ПРО ПОЕТ 2021“

При зна ње Љуби во ју Ршу мо ви ћу
Од 6. до 9. септембра на

више локација у Инђији одр
жан је пети Међународни
књижевни фестивал „Инђија
Про Поет 2021“. Манифеста
цију јеналетњојсцени„Куће
Војновића“ отворио директор
фестивала Миодраг Јакшић.
Он је том приликом истакао
да је Инђија средина која је
имала слуха за овакву врсту
уметничкогокупљања.
–Овегодинесмонаправи

лиизузетнуселекцијуисваки
одпесникаимаојебаремдва
наступа у току фестивала.
Веома смо срећни што је
дошаовеликибројуметникаи
штосуонисвојеврсникултур
ниамбасадориИнђије–иста
каојеЈакшић.
На отварању „Про поет“

фестивала присутне је
поздравио и заменик пред
седника Општине Инђија
Милан Кончаревић, који је
нагласиодасекултураучии
стичечитањем,тедајепоно
сан што књижевници имају
прилику да инђијској деци
приближељубавпремачита
њу.
–Штасуједаннародијед

номестобезкултуре?Култу
рајенештоштоостајеичаст
намједаможемосвакегоди
не да угостимо наше, али и
песнике из иностранства.
Привилегија је и наше деце
што могу да се друже са

песницимаинатајначинјош
више заволе књигу истакао
јеКончаревић.
Ове године главна награда

–ГранПриПроПоет”уручена
је српском писцу Љубивоју
Ршмовићу,ауторувишеод90
књигазадецу.
–Наградесуувекпријатнеи

потребне, али су за уметнике
и опасне. Велики филозоф
Фридрих Ниче је рекао да је
уметностопасна за уметника,
тако да и награде на неки
начинмогупоквареуметников

интегритет,јерњеговуличност
може да одведе у другом
правцу. Ипак, награда је и
велика обавеза, јер морате
битисвебољидабијеоправ
дали истакао је Ршумовићу
наконуручењанаграде.
Инђијској публици се током

четириданафестивалапред
ставило40књижевникаиз14
земаља:Србије,Русије,Шпа
није,Канаде,САД–аиБиХ.У
оквиру фестивала, организо
вани су традиционални про
грами–Књижевнимеридијани,

Књижевни матине, промоције
новихкњигаивеликиКњижев
ни митинг, који је обухватио
посету учесника фестивала
инђијскимосновнимшколама.
Организатори,Удружење „Мој
Срем“, Културни центар и
Народнабиблиотека„ДрЂор
ђе Натошевић“, подсетили су
дајепретходнечетиригодине
на фестивалу учествовало
преко 200 књижевника који
представљају својеврсне
амбасадоре Инђије и културе
Србијеусвету. М. Ђ.

Љуби во ју Ршу мо ви ћу награ да „Гран при Про Поет“

РАДО ВИ НА ПУТУ
бАН СТОЛ – ЧОР ТА НОВ ЦИ

Оби ла зак
пре ко бешке

РадовинапутуБанстол–Чортанов
цисузапочетииза150данаовадеони
цабићепотпунореконструисана.Сао
браћајницаћебитипроширенаиизгра
дићесепешачко–бициклистачкаста
за.Учеснициусаобраћајукојикористе
овудеоницумоћићедакористеобила
зницуокоБешкејерћепуттокомтраја
њарадовабитиупотпуностизатворен.
Извођачи радова реконструишу пут у
трифазе,такодајеутокуреконструк
ција од раскрснице код цркве Благе
Мариједоигралишта.

Традиционална манифестација „Мара
дичка јесен“одржанајеусуботуинеде
љу,11.и12.септембрауМарадику.Како
наводеорганизаториизМеснезаједнице,
ове годинепољопривреднициичланице
удружењаженаизложилисусвојепроиз
воде на штандовима у центру села, а
програм манифестације започет је у
јутарњим сатима полагањем венаца на
споменик палим борцима и жртвама
фашистичког терора Народноослободи
лачке борбе, након чега је уследио кул
турно – уметнички програм. „Марадичкој
јесени“ присуствовао је и председник
Општине Инђија Владимир Гак, који је
истакаодајевеомабитнодасвакоинђиј
скоселочувасвојутрадицијуиодржава
манифестацијепокојимајепознато.
– Нема лепшег призора од тог када се
целоселоскупинаједномместукакоби
заједнички обележили за њих битан
датум.Ми ћемо и ову, као и све остале
манифестацијеидаљеподржаватијерје
тодобарначиндасеприкажусвабогат
стванашеопштине–истакаојеГак.
Како истичу представници Месне зајед

нице Марадик, циљ је да сваке године
привуку што већи број посетилаца. У
склопуманифестацијеодржанојетради
ционално такмичење у припремању
паприкаша,алиитурнирумаломфудба
лу.
–Великибројекипаучествовао јеиове
годинеутакмичарскомделу,доксупосе
тиоцимоглидапробајупаприкаш,којису
припремали такмичари. Трудили смо се
да и ове годинеманифестација буде на
нивоуинадамседасмоуспели–истакао
је председникМЗМарадик Никола Бра
дић.
Онједодаодасуупрограмуучествовала
културно–уметничкадруштваизИнђије
и Марадика, ученици Основне школе
„Бранко Радичевић“ и деца из вртића
„Бамби“. Такође, друге вечери манифе
стацијеодржанјеконцертЖељкаШаши
ћа.Овегодине„Марадичкајесен“билаје
и хуманитарног карактера јер је прику
пљанапомоћзалечењеНиколеМалића
изСремскихКарловаца.

М.Ђ.

ОДР ЖА НА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

Марадичка јесен
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Подр шка деци са смет ња ма у раз во ју
Децасасметњамауразвојусатери

торијеопштинеИнђијаиовешколске
године могу да рачунају на подршку
локалнесамоуправеиЦентразасоци
јалнирад„Дунав“.Одпочеткасептем
бра,зачетрдесетдвоједецесасмет
њамауразвојуобезбеђенајеподршка
ипомоћличнихпратилацаиорганизо
ванпревоздоШОСО„АнтонСкала“у
СтаројПазови.Какосуистаклипред
ставници Центра за социјални рад,

бесплатанпревозјеорганизованудве
смене, поштујући распоред наставе
у складу са епидемијским мерама. У
школе путује двадесет седморо деце
изМарадика,Крчедина,Бешке,Нових
Карловаца,НовогСланкаменаиИнђи
је.Сапетнаестородецеличнипрати
оци иду пешице од места становања
дошколе и након завршетка наставе
децувраћајукући.
Укљученасудецаразличитихузра

стаизпредшколскогприпремногпро
грамаПУ„БошкоБуха“,основнихшко
ла„ДушанЈерковић“,„ПетарКочић“и
„ЈованПоповић“изИнђије,затимОШ
„ДрЂорђеНатошевић“изНовогСлан
камена,децаизОШ„БраћаГруловић“
изБешкекојапохађајуистуренооде
љење СОШО „Антон Скала“, као и
ученициизСредњешколе„ДрЂорђе
Натошевић“уИнђији.

М.Ђ.

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

ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА У ПОСЕ ТИ ТРСТУ

Изве сна при вред на сарад ња 
са при вред ни ци ма из Трста

ДелегацијаОпштинеИнђијапредво
ђена председником Владимиром
Гаком боравила је прошле недеље у
Трсту. Током тродневне посете, први
човекОпштинесесастаосаградона
челником тог италијанског града
РобертомДипјацом,алиисанеколико
привредника који су заинтересовани
заулагањеуИнђију.Дипјацајенајпре
упознаогостесапривреднимпотенци
јалимаТрста,азатимисанајважнијим
пројектом који се тренутнореализује,
атојеизградњановелукенаповрши
ниод60хектара.ТимећеТрстпостати
највећа трговачка лука у Италији,
истакаојеДипјаца.
С друге стране, Гак је домаћинима

говориоолокалнојпривреди,истакав
ши да је снажан економски развој

Инђије условљен улагањем локалне
самоуправеуиндустријскезонеидола
скомвеликогбројаинвеститора.Гак је
јапанскукомпанију„ToyoTires“истакао
каонајзначајнијуинајвећуинвестицију
уисторијиИнђије.
– Направили смо добру полазну

основу и сарадњу са Градом Трстом,
који је  веома интересантан целој
Србијиинашојопштини.Повезујенас
привредаалииподатакдаутомграду
данасжививишеод15хиљадаСрба.
Очекујемо ускоро узвратну посету и
тадаћемозваничнопотписатипрото
кол о сарадњи истакао је Гак након
доласкаизИталије.
Током посете Трсту, делегација

Општине је посетила компанију „Step
Impianti“ са чијим представницима је

разговараноопотенцијалнојсарадњи.
Такође,председникВладимирГакупо
знао је власника компаније „Pompea
Тria“ о предностима инвестирања у
Инђију, истакавши одличан географ
ски положај, уређену индустријску
зонуипролазакважнихмеђународних
саобраћајнихкоридора.
– Обишли смо неколико озбиљних

компанија и разговарали сањиховим
представницимаомогућојпривредној
сарадњи.Нијелакопривућиинвести
цију.Мисмонаправилидобруполазну
основуивећследећегмесецаочекује
мо наставак разговора о потенцијал
номулагањукомпаније„StepImpianti“
која је, иначе, лидер у производњи и
иновацијама у електроенергетском
сектору. М.Ђ.

При јем код гра до на чел ни ка Трста
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Пред ла га ње про је ка та
за пар ти ци па тив но буџе ти ра ње
Један од пројеката, који омогућава

укључивањеграђанаупроцескреира
њаопштинскогбуџета,покомејерум
ска Општина позната као пример
добрепраксе,јестепроцеспартиципа
тивногбуџетирања.Овогодишњи,сед
ми по реду циклус партиципативног
буџетирања,почеоје13.итрајаћедо
23. септембра. То је период који је
предвиђен за предлагање пројеката
којибитребалодасенађуиреализују
средствима општинског буџета у
нареднојгодини.

Ове године је акценат стављен на
електронско предлагање пројеката, а
пројектне идеје ће се слати на већ
познатумејладресуparticipativno@ru
ma.rs. Упитник за прикупљање про
јектних идеја заинтересовани могу
преузети на званичној презентацији
Општине Рума (www.ruma.rs) и у две
зграде Општинске управе у Руми, у
Главнојулици107иОрловићевевој5,
каоиусвимсеоскиммеснимканцела
ријама.
До23. септембранаовимместима

ћебитипостављенеигласачкекутије
у које грађани могу убацити своје
предлоге.Непостојиограничењебро
ја предлога. Дакле, сваки грађанин
може да предложи више пројеката,
алибитребалодаонибудууинтересу
свих грађана и да су у надлежности
локалнесамоуправе.
Такође,неманифинансијскогогра

ничења за пројекте, алиби, као идо
сада,тотребалодабудумикропројек
ти, дакле они који су од значаја за
локалнузаједницу. С. Џ.

ДОЊИ ПЕТРОВ ЦИ – ПУТИН ЦИ

Завр ше на ста за између два села
Пообимурадоваивред

ности, највећи пројекат у
оквиру прошлогодишњег
партиципативног буџетира
ња је 8. септембра приве
ден крају. Реч је о пешач
ко – бициклистичкој стази
између Доњих Петроваца
иПутинаца,којусупредло
жили грађаниовадвасела
изањугласаликрозпроцес
партиципативног буџетира
ња.
Завршног дана, радо

ве је обишао председник
Општине Слађан Манчић,
а тада су постављена два
моста преко канала, која
суи захтевалавишепосла
и средстава. Један мост је
дужине 9,45 метара, док је
другиметалнимостдужине
11,50 метара и постављен
јепрекоканала,ближеселу.
Пројекат је реализован по
фазама ињегова вредност
је16.6милионадинарабез
ПДВа.
На реализацију радова

су утицали многифактори,
одкорона–вирусадобли
зине археолошко налази
шта„Басијана“,каоидасу
за премошћавање канала
билепотребнедозволеЈав
ног предузећа „ВодеВојво
дине“.Овапешачко–бици
клистичка стаза је дуга 1,5
километара и широка 1,7
метара.
– Грађани Доњих Петро

вацаиПутинацасуизрази
лижељудастазомповеже
моњиховадвасела,алии
да тиме повећамо безбед
ност у саобраћају. Грађани

ће добити уређену и осве
тљену стазу, која ће бити
важна спона између два
села,пресвегазасвепеша
ке и бициклисте –  каже
СлађанМанчић.
Горан Чворков, председ

никСаветамеснезаједнице
ДоњиПетровци, истакао је
да ће ова лепа стаза мно
го значити житељима оба
села.
– Овај пут је био небе

збедан,дешавалоседоста
саобраћајнихнезгода,било
је и неколико са смртним
исходом. Захваљујући овој
стази пешаци и бицикли
стићебитибезбедни–каже
Чворков.

С. Џаку ла
Сла ђан Ман чић и Горан Чвор ков

Ста за Доњи Петров ци  Путин ци



1715. SEPTEMBAR 2021.        M NOVINEОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Раз вој хра ни тељ ства

Последњихгодинасеуочаватенден
ција смањења деце у институцијама,
јер се активно радило на унапређењу
хранитељства и обезбеђивања додат
них хранитељских породица које би
примиледецубезадекватногродитељ
ског старања. Нажалост, највећи број
актуелносмештенедецеуинституција
ма су деца са сметњама у развоју.На
територији Војводине у институцијама
сеналазиоко650деце,штојегенерал
но  смањење броја деце смештених у
домовима,алинеидецесасметњамау
развоју,којиодовогбројачине75одсто.
Уциљумотивисањахранитељадасе

одлучезаудомљењедецесасметњама
уразвојуЦентарзапородичнисмештај
и усвојење из Новог Сада реализује
пројекат„Развојхранитељства“,аради
оницесеорганизујуусарадњисаЦен
тромзасоцијалнирадуСтаројПазови.
Од 40 хранитељских породица на

територији старопазовачке општине,
веомајемалибројхранитељасадецом
са сметњама у развоју у наредном
периоду.МајаВучановизСтареПазове
поред своје троје деце, у октобру про
шле године  јеодлучиладапреузмеи
бригу о својим сестрићима, од којих је
једанодњихдетесасметњамаураз
воју. Како каже,њој то не представља
проблем.
–Тонепредстављаникакавпроблем.

Како свом детету посвећујете пажњу,
такоистоморатеитомдетету,стимда
требамаловишесањимрадити,разго
варатииговорити.Свесеможеакосе
хоће. Kако кажу код нас – Златна реч
вратаотвара,реклајеМајаВучанов.

  За актуелне хранитеље са терито
ријестаропазовачкеопштинеорганизо
ванајерадионица,какобидобилинове
информације и знања у циљуразбија
њапредрасуда,алимотивацијузапреу
зимањедецесасметњамауразвоју.
–Децасасметњамауравојусупосеб

ноосетљиванаинституционалнеусло
ве,њима треба индивидуални приступ
узадовољавањупотреба.Потребноим
јепородичноокружење,којећеимпру
житимогућностзапотпуниразвојњихо
вихпотенцијала,замаксималниразвој
самосталности,штоуспешнијуинтегра
цијуудруштвенузаједницу,изјавилаје
ЈеленаМарић,саветницазахранитељ
ство Центара за породични смештај и
усвојењеуНовомСаду.
Центар за социјални рад у Старој

Пазовипланирадаразвијаибудисвест
кодхранитељаидаихмотивишузаову
врстууслуге.
–НашциљусарадњисаЦентромза

породичнисмештајиусвојењејестеда
мотивишемо хранитеље и да им дамо
све потребне информације и знање,
како би били свесни потреба деце са
сметњама у развоју и на тај начин се
одлучилидаприметакводетенасме
штај,додалајеВеснаЛачњевац,соци
јалнирадникЦентразасоцијалнираду
СтаројПазови.
Пројекат„Развојхранитељства“садр

жи још радионица за стручне раднике
и радионице намењене хранитељима
везанезаургентнохранитељство.Kако
сечулонаовој,кључуспехауваспита
њу деце без адекватног родитељског
старањајељубав. Зден ка Kожик

Хра ни тељ ство 

ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА

Ауто – седи шта
Токомпретходненедељејенастављен

пројекатиакцијарасподелебесплатних
ауто–седиштанајмлађимсуграђанима.
Реч јеодонацијиОпштинеСтараПазо
ва.
–Безбедностнашедецејенајважнија,

теможеморећидаћеинареднихгодина
свако новорођенче са територије наше
општине бити обезбеђено седиштем
запревоздеце,истакао јеучетвртак9.
септембра председник Општине Ђорђе
Радиновић, приликом поделе седишта
наТргудрЗоранаЂинђића.
Бесплатна седишта су уручена мали

шанима у Белегишу, Старим и Новим
Бановцима,каоидециизНовеПазове,
Голубинаца иВојке. У питању сумали
шанирођениод1.јануарадо30.априла
2021. године, чији су се родитељи при
јавилинаопштинскиконкурсииспунили
услове за добијање сертификованих и
атестиранихседишта. Д.Г

ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА 
За Сте фа на 

Усуботу,11.септембрајеутривели
ке хуманитарне акције на територији
општине Стара Пазова за лечење Сте
фанаСуботићаизБелегишадиректноје
сакупљеномилиониподинара.Надеч
јем фестивалу „300 хиљада осмеха за
Стефана“, који је организовала хумани
тарнаорганизација„ЗагрлисрцемНико
ла Вулиновић», под покровитељством
Општине Стара Пазова сакупљено је
1.030.175,00 динара, додатних 300.000
динарасакупљенојеуакцијиПланинар
ско – спортског друштваСтараПазова,
које је организовало шетњу поводом
Светског дана ходања, док је у сличној
акцијипланинарскодруштво„Мачак»из
Бановацаприкупилоблизу200.000дина
ра.
Овојеукешусакупљенасумаалисе

веруједајевеликибројучесникаунаве
деним акцијама послао СМС садржине
360наброј3030.Иакојесумаимпресив
назанашамаламеста,укупнодосада
сакупљениновацниједовољандаСте
фан почне са лечењем. Стефану, који
сетренутноналазиуНемачкој једо20.
септембра потребно 400.000 евра како
бипримиолекипобедиолимфобластич
нулеукемијусакојомсеборивећчетири
године. Сви који желе да помогну могу
послатиСМСсадржине360на3030.Д.Г.

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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Берба грожђа је најбит
нијидеогодинезасва
ког винара и виногра

дара. Представља врхунац
целогодишњег рада и тре
нутаккадасевидисвовино
градарско знање и успех у
борби са временским при
ликама.Нетребазаборави
ти да је одабир правог

момента бербе грожђа
битан скоро као и квалитет
грожђа.Свакабербаједру
гачија од претходне, и оба
вља се онда када грожђе
достигнесвојузрелост,када
има одговарајући садржај
шећера и одговарајућу
количину киселине. Свака
сортагрожђаимасвојпери

од сазревања у зависности
од тога у којој епохисазре
вања се налази, али и он
варираодгодинедогодине.
Ранесортегрожђасеберуу
септембру,адокрајамесе
ца и почетком октобра на
ред стижу и касније сорте.
Иаковременскиусловипро
летос нису погодовали
виновој лози, виногради у
Баноштору ипак обећавају
добар род и квалитетно
вино.
Јован Стојковић виногра

дар из Баноштора је запо
чеобербугрожђа9.септем

бра. Према његовим речи
ма,овагодина је,безобзи
ранапериодекада јебило
лошевреме,добрапопри
носу, али и квалитету гро
жђа.

– Ова година је солидна,
можемо рећи просечна, јер
је сушно време повољно
утицало на раст грожђа у
винограду. Међутим, имали
смоујулуледа,штојепроу
зроковало мала оштећења.
Последља киша је годила
виноградузбогсоковаугро
зду. Појавила се трулеж на
неким сортама грожђа, које

бЕР бА ГРО ЖЂА У бАНО ШТО РУ

Добар при нос и ква ли тет

Ова годи на је солид на, може мо рећи про сеч на, јер је сушно вре ме повољ но ути ца
ло на раст гро жђа у вино гра ду. Међу тим, има ли смо у јулу леда, што је про у зро ко ва
ло мала оште ће ња. После дња киша је годи ла вино гра ду због соко ва у гро зду, каже 
вино гра дар Јован Стој ко вић

Јован каже да се радо
сећатренутакаудетињству,
кадајеубербигрожђауче
ствовалацелапородица.
–Кадсамбиомлађи,то

је био ритуал, породично
весеље,бралесусемање
количине.Обичносмобра
ли грожђе викендом када
сепородицаокупи,памтим
доручак у винограду коме
сусесвијакорадовали.То
субиледалекомањеколи
чине, правило се до 1.000
литаравина,задеду,татуи
ко год је дошао да попије,
тада се није наплаћивало.

Свако је могао да добије
балон вина бесплатно.
Како смо проширили про
дајувинатакосепрошири
вала и количина грожђа
која нам је потребна да
произведемо одређену
количину вина. Пре је у
берби грожђа учествовала
цела породица, а сада су
то радници, њих двадесе
так, углавном из других
села. Проблем је радна
снага, тешко је наћиљуде
којибиучествовалиубер
би, додао је Јован Стојко
вић.

Како је некад било

Јован Стој ко вић

бер ба гро жђа у вино гра ду
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су осетљивије и које су
раније сазреле. У овом
периодуберусеранијесор
те, као што су шардоне и
сувињон, траминци. Сласт
је преко 20 одсто, и то је
управо важно како бисмо
направиликвалитетновино.
Ако у наредном периоду
буде лепо време, берба ће
ускоробитизавршена.Сор
те које беремо касније су
каберне сувињон. Оне су
отпорнијенатрулежтакода
нема проблема, каже је
ЈованСтојковић.
Овај баношторски вино

градариматрихектаракоја
сууродуидвазасадавино
града.

– Иначе,откупљујемогро
жђе, јер треба да произве
демо одређену количину
винакојунеможемодобити
самооднашеггрожђа.Неке
сорте роде више, неке
мање, што је од 40 до 50
тона максимално. Сво гро
жђе прерађујемо од нашег
винограда и још откупимо
око двадесетак тона да
бисмо имали око   40.000
литара вина. То је солидна
количина,нијенештопреви
ше али је задовољавајуће,
објасниојеЈованСтојковић.
Пријемгрожђаисортира

ње су послови који се оба
вљају у винарији, а како
објашњава Јован, сам про
цес је далеко сложенији,

како би се на крају добило
квалитетновино.
– После бербе, цео про

цес прераде грожђа наста
вљасеувинарији:одвајање
бобице од петељке, ста
вљање грожђа у пресу,
цеђење,таложење,ставља
ње селективних квасаца за
врење. То је читава проце
дураитехнологија,адалеко
језахтевнијанегокодраки
је.Ракијаимакраћипроцес,
кад се одвоји петељка и
остало, на казану се завр
шршавацеопроцес.Ракија
можебити хладнаили вру
ћадоквиноморабитирела
тивнохладнонатемперату
риод15до20максималних
степени. Целе године се
контролишевинобран,коли
чина, квалитет. Код вина
нема поправке, кад се јед
номпокваринијенизараки
ју.Ту јеуложенвеликитруд
ивреме.Имамостонусорту,
тојехамбургодкојегправи
мо розе вино, а остало су
свевинскесорте(шардоне,
ризлинг, каберне суви
њон...). Хамбург је врста
грожђа, од којег правимо
розе вино, то је најлепше
стоногрожђе,поредсланка
менке која се некад давно
узгајала, нажалост сада те
сортенема,завршаваЈован
Стојковић.

К. Вереш
б. Туца ко вић

бРА ЊЕ ПАРА ДАЈ ЗА У ЧАЛ МИ

Тешка али 
успешна година
Тихомир Бојанић из села

Чалма,пољопоривредомсе
активнобавиоко36година
и то највише повртарством
и узгојем парадајза. Бербу
парадајзазапочеоје8.сеп
тембра.
– Никад нисмо престали

дагајимопарадајз,никадје
билобомбардовање,никад
су биле санкције,ни кад су
била тешка времена. Увек
смо радили и увек нам се
ислатило. Помажу ми рад
ници,односнокомшије,који
раде код мене сваки дан.
Година је била тешка за
парадајз,затоштојеупро
леће било кише. Почетак
није био добар. Касније је
ситуацијабилабоља.Добро
је родио, јер сам много и
улижио. Одрадио сам све
третмане,каоипретходних
година. Беремо сорту коју
самдонеопре10годинаиз
Холандије, зове се чибли.
Овасортаједобразагусте
сокове, скоро да буде као
кечап.Узгајаћу једокле год
будесемена,рекаојеТихо
мирБојанић.
Ондодаједајеовегодине

задовољан родом и ценом
парадајза.
– Цена је солидна, 35

динарасепродајемокоднас
кући, 60 динара је цеђени
парадајз, док је 120динара
куванипарадајз.Имамоком
плетну линију производа.
Мојаземљајеудобромста

њу затошто ја свакедруге,
трећегодинекористимстај
њак,такодасамзадовољан
иродом.Мислимдаћемодо
крајамесецазавршитибер
бу. Такође, имам крушке и
шљиве, које самобрао.  Ту
је био солидан род, можда
је чак и преродило. Имам
три јутара крушака и јутро
шљива. У наредном пери
оду следи берба кукуруза,
соје и неких каснијих сорти
шљива. Углавном, има до
1. новембра посла. Ранијих
година,одкрушакаишљива
самправиоракијуибила је
одлична.Такође,додаобих
да продајем кувани пара
дајз за пензионере у граду,
рекаојеТихомирБојанић.

К. Вереш
б. Туца ко вић

Тихо мир боја нић

бер ба пара дај за
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ПРЕ МИ ЈЕР КА АНА бРНА бИЋ И МИНИ СТАР КА ИРЕ НА ВУЈО ВИЋ ПОСЕ ТИ ЛЕ ОбРЕЖ

Поче ло укла ња ње дивље депо ни је

Председница Владе Републике
Србије АнаБрнабић, министарка
заштите животне средине Ирена

Вујовић и председникОпштинеПећин
ци Синиша Ђокић присуствовали су у
петак,10.септембра,почеткурадована
чишћењу дивље депоније у Обрежу,
које суфинансирају Министарство
заштите животне средине и Општина
Пећинци.Министарствојезаоверадо
веиздвојило900.000динара,аОпшти
наПећинциизбуџетадодатних549.000
динара.
Премијерка Ана Брнабић је, након

обиласкадепоније,истакладајезашти
таживотнесредине,узреформувлада
вине права, један од два приоритета
ВладеСрбијеуовоммандату,
– Због небриге и неодговорности

читав низ деценија, имамо јако много
посла,итајпосаоморамодарадимона
паметан, системски и плански начин.
Али,увоммандатућемосефокусирати
на унапређење и заштиту квалитета
ваздуха, на постројења за заштиту
отпаднихводаинауправљањечврстим
отпадом односно чишћење дивљих
депонија у Републици Србији, којих је
нажалостоко3.500.Чинимиседајеово
чишћење Србије, уклањање дивљих
депонија,прављењерегионалнихреци
клажних центара, једна од најважнијих
ствариутомконтексту,затоштопатрио
тизампочињеуправонаоваквиммести
ма.Ово језадатаккојиморамодаоба
вимосвизаједно.Такође,важноједато
будеодрживо,пресвегаиндивидуалном
одговорношћу.Садругестране,наова
квимместимаћемопостављатикамере,
дабисмообезбедилидаљудивишене
бацајусмеће, грађевинскиикомунални
отпад–реклајеБрнабић.
Министарство заштите животне сре

динеопределилоје75милионадинара
за суфинансирање уклањања дивљих

депонија, а ресорнаминистаркаИрена
Вујовић нагласила је да се сада ради
веома значајанпосао зачистијубудућ
ност.
–Чистимоу43градаиопштиневише

од 500 дивљих депонија. Важно је да
сачувамосвакуочишћенулокацијуида
неодговорни појединци буду кажњени.
Не можемо да дозволимо да једне те
истедепонијечистимоизгодинеугоди
ну,илиизмесецаумесец.Депонијекоје
сеналазеузауто–путилиуцентрусела
онемогућавају мештанима нормалан
живот.Свакаовадепонијаисметлиште
утичуинааерозагађење,иназагађење
земљиштаиводе,јеробичносеублизи
ниналазизаштићеноподручјеилирека,
исавтајотпадзавршаванаместимагде
можедаизазовепотенцијалнуеколошку
катастрофу.Позивамљудедабудуодго
ворни према животној средини, јер су
намграђанисавезнициуборбизабољу
и чистију будућност, а заједнички циљ
намјеСрбијабездепонија–поручилаје
министаркаВујовић.
Поред подршке ресорног Министар

ства, локалне самоуправе и саме укла
њају сметлишта на својој територији, а
министарка Вујовић је навела пример
депонијеуШимановцимакојујеОпшти
наПећинцисамаочистила.
Председник Општине Пећинци Сини

шаЂокићнагласиоједалокалнасамоу
права већ годинама улаже значајна
средствауочувањеживотнесредине,да
су само током ове године саниране
дивље депоније у Доњем Товарнику и
Огару. У току је санирање депоније у
Попинцима,ауправосезавршавасани
рање велике дивље депоније у Шима
новцима.
– Захваљујући подршци Владе Репу

блике Србије и ресорног Министарства
почели смо  са санацијом ове дивље
депонијеуОбрежугдеимаизмеђу400и

500тонасмећа.Нећемостати,настави
ћемо да улажемо у очување животне
средине.Упоследњихнеколикогодина,
од 15 школа на територији пећиначке
општинеудвејеуведеногрејањенагас,
ауседамшколајеуграђеногрејањена
пелет.Одпреосталихшестшкола,петсе
тренутно греје на дрва, а само у једној
школијошувексекаоенергенткористи
лож–уље.Сазавршеткомгасификације
свихнасељауопштиниПећинциипрео
сталешколећепрећинагрејањенагас.
Гасификацијацеленашеопштинејепри
крају, што је инвестиција вредна 6,1
милиона евра, а током наредне године
гас као енергент биће доступан сваком
домаћинству и сваком привредном
субјекту у општини Пећинци, што ће у
значајној мери допринети очувању
животнесредине нагласио јепредсед
никЂокићидодаодаћенаконзавршет
карадованасанирањудивљедепоније
у Обрежу, на уласку бити постављена
рампа.
Породица Јовановић није крила оду

шевљењезбогпочеткарадованаукла
њању дивље депоније, која се већ 40
година налази непосредно уз њихову
кућу,и која, каконам јерекаоМиладин
Јовановић, представља не само ругло,
негоивеликиизворзаразезасвемешта
не.Угрожаваиприроднусредину,јерсе
налази у срцу Специјалног резервата
природеОбедска бара.Његова супруга
Станијадодаједа,иакоЈавнокомунално
предузеће„Сава”односиредовносмеће
идолазенапозивзаодношењекабастог
отпада,настављасесабацањемсмећа.
–Драгомиједајепремијеркадошла,

као и министарка Вујовић и наш пред
седник Ђокић, и да су разговарали са
нама.Јакосмосрећништосуприхвати
ли да ову депонију очисте, како бисмо
ималибољеусловезаживот–изјавила
јеСтанијаЈовановић.

Ана брнабић, Ирена Вујовић и Синиша Ђокић у обиласку депоније у Обрежу
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КУПИ НО ВО

Отво ре на модер на шко ла
Председник Општине Пећинци

Синиша Ђокић, у понедељак, 6.
септембра, свечано је отворио

Основну школу „Душан Вукасовић Дио
ген”уКупинову.Наконинтонирањахим
не „Божеправде”, коју суизвели купин
скиђаци,врпцусупресеклипредседник
Ђокић, директор школе Здравко Обре
нићипредседникМеснезаједницеПери
цаОдобашић, уз првошколско звоно у
новојшколи.
Председник Ђокић је том приликом

нагласиодајезакупинскуосновнушко
лу Влада Републике Србије издвојила
преко 230 милиона динара, а Општина
Пећинци10милионадинаразапројект
но – техничку документацију и за опре
мањешколе.
– Прошле године је завршена рекон

струкцијаосновнешколеуКарловчићу,а
овекомплетнареконструкцијаидоград

ња школе у Купинову. За месец дана
треба да буде завршена нова зграда
вртића у Шимановцима. Припремљена
јепројектно–техничкадокументацијаза
реконструкцију основне и старог дела
средњешколеуПећинцима,априпрема
сеизрадапројектно–техничкедокумен
тацијезареконструкцијуосновнешколе
уПопинцима–поручиојеЂокићидодао
даОпштинаПећинцистратешкиулажеу
школство,здравствоиспорт,какобисе
децаобразовала,дабибилаздраваида
би уместо на улици била на спортским
борилиштима.
Директор школе Здравко Обренић је

рекаода јереконструисанопреко1.200
квадрата и дограђено преко 1.400 ква
дратних метара, тако да школа сада
укупноима2.700квадратакорисногпро
стора. Он је додао, да школу тренутно
похађа133ученика,адаћеоварекон

струкцијаидоградњашколевеомазна
чити ученицимаи наставницима, јер се
садастичуоптималниусловизарад,за
реализацију наставног плана и програ
ма.
О значају овако модерног објекта за

свемештанеКупиноваговорио јеПери
цаОдобашић, председникМесне зајед
нице, који је том приликом рекао да је
традицијашколствауовомнасељудуга,
дајеовашколаизнедрилабројнеквали
тетне и чувенељуде и да је чакПрота
Матеја Ненадовић похађао купинску
школутокомпериодаизбеглиштва.Онје
додаодасенададаћебудућегенераци
је младих Купинаца искористити овако
модерну школу за што боље стицање
знањаинадостојанначинпредставља
тисвојеселогдегоддаоду.
Модерно опремљене учионице и

фискултурнасала,каоивртићикухиња
са трпезаријом задивили су купинске
ђаке и њихове родитеље. Учитељица
Станојка Гавриловић, која предаје пуне
32годинерекланамједајенакондугог
педагошког рада коначно дочекала да
ради у једној лепој, модерној и веома
опремљенојшколи.
Нова школа је по много чему једин

ствена уСрбији. Уграђен је нов систем
централноггрејањанапелет,којићекао
еколошко гориво допринети очувању
животне средине, а нови систем венти
лације у фискултурној сали ће, поред
избацивања ваздуха засићеног угљен –
диоксидомиубацивањасвежегваздуха,
омогућити да се задата температура и
влажност ваздуха одржава током целе
године без обзира на спољашње вре
менске услове. Такође, школско двори
штекојесесаданалазиусредиштусаме
школепружићедеципријатнопроведене
школске одморе, алиибезбедне, јер је
затвореносасвечетиристране.

Синиша Ђокић и Милорад Пантић обишли нову школу у Купинову

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ: Перица Одобашић, Синиша Ђокић и Здравко Обренић
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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.

„ДАНИ ЗМА ЈЕ ВА“ У КУПИ НО ВУ

Дух бран ко ви ћа и крв
зма је ва су у нашем гено му
Средњовековни витезо

ви,изузетнолепегоспе
ибогата трпеза оживе

лисуусуботу,11.септембра,
под бедемима Купиника у
Купинову период средњег
века и атмосферу каква је
владала надомак последње
престонице средњовековне
Србије,токомманифестације
Купиник – Дани змајева.Ову
манифестацију по трећи пут
организујеУдружење„Зелени
поглед“ из Купинова, под
покровитељством пећиначке
локалнесамоуправе.
УчастЗмајаОгњеногВука,

српскогдеспота,легендарног
ратника, владара и послед
њег правог средњовековног
витеза српске традиције,
манифестација је имала за
циљдаприкажесвувеличан
ственост великог и значајног
периоданашеисторије.Инто
нирањем химне „Боже прав
де“, у извођењу хора „Поли
фоника“изСремскеМитрови
це,званичнојезапочеовише
часовнипрограм,апомоћник
председникаОпштинеПећин
циДејанЖивановићтомпри
ликом је бројним посетиоци
ма пожелео да на тренутак
осете  величанствени дух
прошлих, славних времена,
славних личности из наше
историјекојиникаконесмеју
битизаборављени.
Манифестацијујепосетиои

председник Општине Пећин
циСинишаЂокићкоји јетом
приликом,токомразговораса
организаторима, обећао да
ћепећиначкалокалнасамоу
правабезрезервноподржава
ти ову и сличне манифеста
ције, јер је Купиник, као
последња престоница сред
њовековнеСрбије, однепро
цењивог значаја за очување
српског националног иденти
тета.
Пре тачно 500 година, по

речима Перице Одобашића,
археолога и председника
Удружења„Зеленипоглед“из
Купинова, Купиник је разо
рен.НапоходусултанаСулеј
мананаБеоград, ова тврђа
вајестрадалаиодтаданије
обнављана. Стоји овако,
кажеОдобашић,петвекова.
– Ова година је на неки

начин јубиларна, ако се уоп

ште јубилејом може и звати
нештошто је разарење.Све
наше институције у општини
на челу са нашом локалном
самоуправом узеле су уче
шће у бројним дешавањима
којаорганизујемо,каоштосу
трибине, предавања, изло
жбе посвећене Купинику и
Змају Огњеном Вуку, а ове
године, након прошлогоди
шњепаузе,успелисмопоно
во,потрећипут,дадоведемо
витезовеподбедемеКупини
ка. Такође, у процесу смо
формирања музеја Купиник,
који ће пословати у оквиру
пећиначкогКултурногцентра,
аналазићесеуправоовдеу
Купинову.Започеласуозбиљ
на систематска археолошка
истраживања овог локалите
та који је толико значајан.
Такода јесванашаенергија
усмерена управо на то – на
тврђаву Купиник и на лично
сти које су овде столовале.
Змај Огњени Вук је један од
њих,можданајвећи,јерјеон
једном војничком каријером
обележио овај простор.
Постоје и јако лепе лирске
приче везане за деспотску
породицу Бранковић иМајку
Ангелину и њене синове, за
једну просветитељску ноту
којусуонидонелиовде,тако

да ћемо се ми потрудити
наредних година да свакоме
одњихпосветимозаслужену
пажњу–рекаојеОдобашић.
Легенда о витезу Змају

ОгњеномВукуидаљеживии
инспирише бројне генераци
је,атомесведочиуправоова
манифестација, која има за
циљдавитешкукултуру,тра
дицију и све њене високе
вредностиприкажеипренесе
данашњим генерацијама, а
почасни гост Дана змајева,
глумацИванВучковићнагла
сиојетокомобраћањадасве
великеземљенасветупочи
вајунадвествари:назнању
итрадицији знањеулепша
ва и олакшава живот и води
насканекимновимсветови
ма,атрадицијомсесвевели
ке земље на свету диче, јер
непостојиземљанасвету,ни
човек на свету који у једном
тренутку свога битисања
нису пали. Само они који,
кадасеокренуизасебевиде
свет који више није међу
нама, али је свеприсутан у
нама самима, наглашава
Вучковић, само те државе и
појединци могу да наставе
даље.
Ауправотајнашгенпробу

дио је на тренутак, на један
дан,духвитештваподбеде

мимаКупиника,којисутоком
вишечасовног програма при
казаливитезовиУдружењаза
очување старих заната и
вештина „Бели орлови“, а
њиховегоспемузикомипле
сом дочарале роматичну
нотутогавремена.Пресамог
почетка официјелног дела
програма, председник удру
жења Бели орлови, Бојан
Тасић,захвалиосеорганиза
торима на очувању наше
историје,надизањуКупиника
измраказабораваитомпри
ликомуручиоПерициОдоба
шићупехарнакојемсенала
зи грб Бранковића, који је,
како је рекао симболично
путоваосаКосоваиМетохи
је,прекоСмедеревадоКупи
ника.
Подршку у организацији

манифестације пружили су
Туристичка организација
општине Пећинци, Агенција
за развој општине Пећинци,
Спортски савез „Развој спор
това“, пећиначки Културни
центар,каоибројнипријате
љииспонзори,асвима,који
су помогли манифестацију,
организатор је уручио пове
љу „ЗмајОгњениВук“у знак
захвалности за допринос
неговању витешке традиције
икултуресредњегвека.
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ДОНА ЦИ ЈЕ РОТА РИ КЛУ бА

Дронови за све школе

УГрадскојкућиуСремскојМитровици,
7. септембра представници „Ротари
клуба“ су уручичи донацију директори
мамитровачкихосновнихшкола,алии
директоримаосновнихшколауосталим
сремским општинама. Реч је о дроно
вима, који су намењени обуци учени
капетогишестогразреда.Онисемогу
користитиначасовимаинформатике, у
коришћењупрограмских језика „Пајтон“
и„Скреч“.Донацијаједеопројекта„Бес
пилотнелетилицезакабинетеинформа
тике”,каоиакцијепомоћи „Ротариклу
ба“основнимшколама,којасереализује
усарадњисаМинистарствомпросвете.
Петар Самарџић, заменик градона

челнице, поздравио је присутне у име
ГрадаСремскаМитровица,уимеГрад
скеуправезаобразовањеиуимесвих
директораосновнихшколасатеритори
јеГрадаСремскаМитровицаизахвалио
се „Ротари дистрикту 2483“, а посебно
митровачком„Ротариклубу“.
– Ради се о једној веома значајној

донацији која ће добро доћи ђацима
и наставном особљу. Донација има за

циљподизањеинформатичкеидигитал
не писмености кроз учење програмских
језика у складу са наставним програ
мом Министарства просвете. Кроз овај
пројекат је обезбеђено 670 беспилот
нихлетелицаза670основнихшколана
територији читаве Србије. Посебно бих
нагласиодаћепоредсвихмитровачких
школа, свакаосновнашколана терито
ријиСремадобитипо једнубеспилотну
летелицу.Поентаикрајњибенефитупо
требедроновауедукативнесврхе,није
самодадецанаучедауправљајуипило
тирајудроновима,негоданаучепрогра
мирањедроновакакобипослемоглида
сеупотребљавајууразличитесврхе,за
различитенамене,например,упривре
ди,пољопривреди,уобластибезбедно
сти,одбране,рекаојеПетарСамарџић.
Зорица Јестровић, председница свих

ротари клубова Србије и Црне Горе
Дистрикта 2483, захвалила се Граду
СремскаМитровица.
– Захваљујући великом раду и труду

и успели смо да би сва деца у Србији
имају равноправан положај, и да свака

школауСрбијиимаједнооваквоучило,
ЗорицаЈестровић.
Данило Љевнаић, председник срем

скомитровачког „Ротариклуба“, један је
одиницијаторапројекта.
– Дигитализација је најсавремени

ји облик писмености. „Ротари клуб“ у
Сремској Митровици је уз препоруке
Министарства пре готово две године,
донео одлуку да обезбеди дронове за
све основне школе у Србији. Партнер
нам је инострани „Ротари клуб“ Коча
ниВиницаизМакедоније,нашивелики
пријатељи.ИзСрема су учествовали и
представнициротариклубоваизРумеи
СтареПазове,рекао јеДанилоЉевна
ић.
Пројекат су, поред главног иностра

ног партнера „Ротари клуба“ Кочани из
СевернеМакедоније,финансијскипомо
гли„Ротарифондација“иротаријанцииз
САД – а, Немачке, Аустралије, Слове
није,СевернеМакедоније,БоснеиХер
цеговине,Хрватске  иСрбије.Носилац
пројектајемитровачки„Ротариклуб“.

К. В.

Дро но ви за основ це

ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА НАГРА ДИ ЛА НАЈ бО ЉЕ

Још јед но при зна ње за „Дио ге но ву” шко лу
УхолуПокрајинскевладеуНовомСаду,у

петак,3.септембра,организованајесвеча
надоделанаградазанајуспешнијеваспит
но–образованеустановекојесуучествова
леуПрограму„Зачистијеизеленијешколе
уВојводини“зашколску2020/2021.годину.
Међунаграђенимаиовегодинејекупинска
Основнашкола„ДушанВукасовићДиоген“,
а награду је примила професорка српског
језикаСандраИсаковДворницки.
Награђениученицићебитиуприлицида

обиђуиупознајусесаприроднимлепотама
заштићенихподручјаВојводинекроз једно
дневне излете, организоваће се обилазак
културнихзнаменитостиСремскихКарлова
ца каоинезаборавнавожња катамараном
поДунаву.Креативанпрограмјеобезбеђен
изанаставникеувидуедукативнихсемина
ра у Еколошком центру „Радуловачки“ у
СремскимКарловцима.
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СТРА ШНА ПОРО ДИЧ НА ТРА ГЕ ДИ ЈА У бЕШКИ

Оба ве стио жени ну мај ку
да јој је убио ћер ку
Јасмину Холк (47) 10. септембра,

кадајекренуланапосаоуранимјутар
њим сатима ударио је аутомобилом
њенбившисупругЗолика(49),азатим
јењенобеживотно тело ставио у ауто
ипренеоусвојукућунабрачникревет
у Улици Бранка Радичевића. Золика,
који јеи самобавестиополицијуда је
усмртио своју бившу жену, ухапшен је
одмах, а након саслушања у Вишем
јавном тужилаштву уСремскојМитро
вици, њему је одређен притвор до 30
дана. Он се терети за кривично дело
тешкоубиство.
Јасмина Холик, која је радила у

Новом Саду, тог јутра, као и претход
них,кренулајенапосао,нинеслутећи
дајеуулицигдесепредвегодинепре
селила код родитеља након развода,
чекабившисупруг.
–Кренула је у5.20часованапосао

у Нови Сад. Ни знала нисам да није
тамо стигла све док ме телефоном
нијепозваобившизетЗоликаирекао:
Јасминати јемртва–овако језанаш
лист реклаБожицаМарков (74),мајка
убијенеЈасминеупетаксамонеколико
сатипослекрвавогзлочина.
Она је додала да је Јасмина дошла

даживисањомиоцем, јервишеније
желеладабудесаЗоликом.
– Ми смо је прихватили. Са њим је

била24годинеубраку,алинијемогла
вишедатрпималтретирање,нарочито
кадабипопио –причамајканесрећне
жене.
Онадодаједајеједновремеизмеђу

брачних партнера било помирења па
разлаза и тако неколико пута, све док
њенаћерканијерешиладазаувекпре
кинеконтактсаЗоликом.
–Ниједолазиокоднас,алисмозна

лидајезове,почеоједајеуходи.Унук
Синиша неколико пута му је рекао да
јеоставинамиру,алумујеотацстал
ноговориоданеће.Иније,док јеније
убио.причапотресенажена.
Ујутру у петак нико од комшија није

видеоничуоштобиуказивалонатра
гедију.ЧакиЈасмининсин јесамосат
времена након трагедије отишао на
посао,нинеслутећидамујемамавећ
убијена.
–Он јењусачекотрикућедаљеод

наше.Штасеондадесилотосадасамо
онзна.кажеБожицакоја јегледалау
улицидалииманекихтраговаоднаси
ља,аликаодасетуништаниједесило.
И комшије из улице са којима је

Јасмина одрасла, знају да је имала
проблемасаЗоликом,алисвукажуда
јебилавеомавредна.
–Њенсветсубилањенадеца.Има

старијућеркуод26година,којајеудата
иимадвојемаледеце.Синјој јепред
женидбом. Њени родитељи имали су
самоњу, бар су им садаосталањена
децакажеједнаодкомшиницаизове
улицекојанежелидајојимеспомиње
мо.
Јасмина јенафејсбукучестокачила

разнецитате,покојимасенајвероват
нијепоистовећиваласањима,некиод
њихсуи:Никада,алиникаданедозво
лидатеистипламендвапутаопече...
Некајемсенизбогчегауживоту.Чаки
кадајемојапрошлостпунабола....

С. Костић

МајкаубијенеЈасмине,тврдидаје
њен зет, а ћеркин муж Золика дуго
година физички и психички малтре
тирао, али ниједном га није прија
вљивала полицији за породично
насиље,штојенашемлистуипотвр
ђено из Полицијске управе у Срем
скојМитровици.

без при ја ве

божи ца Мар ков, мај ка уби је не Јасми не

Жртва Јасми на Холк

ВИШИ СУД

бошњак
оспо ра ва
опту жни цу
УВишемсудууСремскојМитрови

ци, започело је суђење Ненаду
Бошњаку (29) из Ашање, оптуженом
закривичнодело–тешкоделопротив
безбедности јавног саобраћаја.Опту
жени Бошњак је 8. септембра пред
судијомМиодрагомРосићемичлано
вимасудскогвећарекаода јепрочи
тао оптужницу коју је подигло Више
јавно тужилаштво, али да не разуме
зашто је оптужен и исту оспорио у
целости. Ако се током овог судског
процеса утврди његова кривица,
запрећена му је затворска казна од
дведодванаестгодина.
Заменик ВЈТ на почетку главног

претреса,укратко јеизнеодетаљеиз
оптужнице у којој је наведено да је
Бошњак 20. октобра 2018. године,
возећиаутомобилмаркеопелвектра
на путу Ашања – Деч, у 1.45 часова
изапоноћиусмртиоДраганаДенкића
(61) из Деча, који се кретао пешке
овимпутем.Алко–тестомјеутврђено
дајеБошњакимао1,14промилаалко
хола у крви, услед чега је дошло до
смањене способности за воланом и
изазивањасаобраћајненезгоде.
Бошњакјепредсудијомпоновиода

стоји иза изјаве коју је дао четири
дана након саобраћајне незгоде у
полицијскојстанициуПећинцимаали
иуТужилаштву,да јепетминутапре
негоштојекренуоизкафићаукојемје
био, попио два мало јача вискија и
истакаоданећеодговаратинапитања
судијекаоинапитањазаменикаВЈТ.
На овом главном претресу прису

ствовала је Драганова невенчана
супругаСлавицаПражићкаоињихов
син Стефан, који су се изјаснили да
оптуженог неће кривично гонити, али
ће тражити надокнаду материјалне
штете.
На питање заменика ВЈТ, да ли је

некоодБошњака контактираоДрага
нову породицу после трагедије, Сла
вица је одговорила да Ненада види
сада први пут те да није имала кон
тактсапородицомоптуженог.Њенсин
Стефан изјаснио се да је три дана
послесаобраћајненесрећебиоНена
доврођенибратдаизјависаучешћеи
да је то сав контакт са породицом
оптуженог.
На предлог браниоца оптуженог,

судијаРосићјеприхватиопредлогда
се на следећем рочишту саслушају
вештаци судске медицине, неуропси
хијатар и вештаци из саобраћајне
струке. Ново рочиште је заказано за
24.и26.новембар,кадабимоглода
сеприведекрају.
Током обдукције Денкића утврђено

једајеонимао2,39промилаалкохо
лаукрвикобневечери,алииданије
имао светлећи прслук, како би био
уоченнапутутокомноћи. С. К.
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ОВАН: Размислите о промени
одређенихкритеријумаиусловау
договору са сарадницима како
бисте побољшали своју пословну

позицију. Слободно можете да инсистирате
на својим идејама, јер имате врло поуздане
показатељеоуспеху.Усвомемотивномзано
су спремни сте да учините нешто посебно
какобистеимпресиониралисвогпартнера.

бИК: Имате добар предосећај и
успех вам се налази на дохват
руке. Највише ће вас обрадовати
финансијско побољшање и бољи

материјални стандард. Не само да имате
добрепословнепроценевећдобијатеинови
број присталица тако да у већини ситуација
пролазителакшеибољеоддругих.Осећате
да се налазите на емотивној прекретници и
радоприхвататеразнеизазове.

бЛИ ЗАН ЦИ: Неко вам даје суге
стије које можете да примените
приликом решавања озбиљних
питања.Потрудитеседадозирате

својстваралачкиимпулссазаједничкиминте
ресимакакобистенанајбољиначинусклади
ли разлике у мишљењу или искуству. Имате
утисакдавампартнерускраћујеинформације
извамапотпунонепознатихразлога.

РАК:Делујетевеомаопрезноине
желите превише да ризикујете у
пословнофинансијскимпреговори
ма. Ипак, мораћете да се суочите

санекимизазовима којинисуповашој вољи
илиукусу.Затражитенавремедобарсаветод
једнестаријеособеНакрајућесесверешити
увашукорист.Прижељкујетевишеразумева
њаинежностиуљубавномодносу.

ЛАВ: Обратите пажњу на нове
професионалне могућности, како
бисте проширили сазнање и
побољшалисвојуукупнупозицију.

Ако препустите да ствари саме иду својим
токомнекодругиизненадаможедаваспред
ухитри.Светокосебепосматратедругачијим
очима или у ведрим тоновима осећате се
задовољноисрећноузвољенуособу.

ДЕВИ ЦА: Ослањате се на своје
преговарачкеманирејербездобре
припреме плана нема ни послов
ногуспеха.Потребноједасеуса

гласитесасвојимсарадницимаокоуважава
њаразличитихинтереса,какобисвиоковас
осетилиморалнуиматеријалнусатисфакцију.
Пажња и разумевање које добијате у кругу
својепородицеделујеврлоподстицајно.

ВАГА:Доноситенизважниходлу
ка и делујете одлучно у својим
намерама пред сарадницима.
Преостаје вам да спроведете у

делосвеоноштостеуговаралиупротеклом
периоду.Немапотребедасерасправљатеса
неистомишљеницима и да губите време на
некеспореднеситуације.Иматедобаросећај
аљубавнидогађајикојенаслућујетенајављу
јусрећанрасплет.

ШКОР ПИ ЈА:Делујетепозитивнои
ангажовани сте на различитим
странама. Умете да пренесете
стваралачки импулс и креативну

енергијунасвојуоколинуштовамолакшава
остварењемногихплановакојеимате.Нема
потребедасеупуштатеунекеновчанеризи
кеилидасезадужујете.Пажљивијеослушкуј
тепорукекоједобијатеодблискихособа.

СТРЕ ЛАЦ:Пролазитекрозразли
чите фазе стваралачког располо
жењаисталовамједасебиобез
бедите оптималне услове. Обра

тите пажњу на реакцију ближе околине, јер
понекаднежелитедаприхватитекоментаре
коједоживљаватекаооштрукритику.Уодно
сусаљубавнимпартнеромчестопреузимате
активну улогу и спремни сте да промените
некезаједничкенавикекојевасспутавају.

ЈАРАЦ:Потребноједаосмислите
добарпланидаостанетедослед
ни у свакој фази спровођења,
посебно када се налазите пред

сарадницима када вас оспоравају. Препла
вљенистеразличитиммислимаиемоцијама
такодапажљивоодмераватедобруприлику
укојојможетедаизразитесвојежеље.

ВОДО ЛИ ЈА: Све корисне инфор
мацијемогудавамолакшајууспе
шно решавање неких пословних
питања која имате. Обратите

пажњунасугестијекојевамдаје једнаиску
снаособа. Аковам је сталодапобољшате
однос са вољеном особом онда покажите
више разумевања за критеријуме које кори
стидругастрана.

РИбЕ:Мождасвеинформацијеса
којима располажете не предста
вљајуувекипоузданекритеријуме,
али без великих изазова нема ни

веће пословне афирмације. Потрудите се да
правилно дозирате свој стваралачки импулс.
Пролазите кроз фазу осцилација, склони сте
променама у понашању и расположењу.
Повремено вам је тешко да ускладите свој
љубавниритамуодносусаблискомособом.

HOROSKOP

„АРТ ТРЕ МА ФЕСТ“ У РУМИ

Пет дана фести вал ског про гра ма
Овогодишњи, 24. „Арт Трема

Фест“почиње22.итраједо26.сеп
тембра.Фестивалћебитисвечано
отворен изложбом и промоцијом
монографије о познатој глумици
ИрениКолесар„Осмехпорцуланске
фигурине“, а програм почиње у 18
часова.АуторпројектајеВладимир
БалашћакусарадњисаДруштвом
РусинауСремскојМитровици.
У такмичарском делу фестива

лабићеофиграношестпредстава:
првогданасупредставе„Гидионов
чвор“ ГП Бечеј и „Госпођица Јули
ја“ (копродукцијаВинковци/Осијек)
која се игра уЦентру за културу у
Старој Пазови. Другог фестивал
скогдана,23.септембранапрогра
мусупредставе
„Нина“, мастер –радНиколине

Вујевић,АкадемијауметностиНови
Сад,у класиНикитеМиливојевића
и„СаноМилени“Театра„Артист“из
Пожаревца.Трећегданафестивала
публика може видети представе „Ово
није државни посао“  ауторски рад
Данице Грубачки и „Мајке“ „Хлеб теа
тра“изБеограда.
Проглашење најбољих, додела

„Треминемаске“помишљењуструч
ногжиријаи „Тремоваче“помишље

њу„Треминог“жиријаактивнихграђа
наукултуријеод23часауKултурном
центру.Овомподеломнаградазавр
шавасезваничнитакмичарскидео.У
суботуинедељујенапрограму„Мала
Трема“уДомуомладине:„Допослед
његшаха“ГрадскопозориштеРумаи
„Све женама“ АП „Мирко Таталовић

Ћира“изНовеПазове.
Последњег дана „Арт Трема

Феста“ биће одржан „Тремин поет
скитеатарВечепријатељаумет
ности  писци, песници и глумци“,
као и премијера представе „Одле
пио сам скроз“ „Хајскул театра
Рума“.
Ове године чланови стручног

жирија су драмски уметник Зијах
Соколовић, глумица и редитељка
из Македоније Румена Шопова и
драматуршкиња Милица Амиџић.
Милица је Румљанка и добитница
је „Стеријине награде“ за најбољи
домаћидрамскитекстовегодине.
Сви програми на фестивалу се

реализујуусарадњисаустановама
културе:деопрограмасереализује
уКултурномцентру,деоуОмладин
скомсавету, Градској библиотеци ,
ЗавичајноммузејуиЦентрузакул
турууСтаројПазови.
Улазницајехуманитарниидобро

вољниприлогзаподршкурадарумског
Градског позоришта. Покровитељи
фестиваласуОпштинаРумаиПокра
јинскисекретаријатзакултуру,аорга
низатор Градско позориште, уз подр
шкуосталихустановакултуреуграду.

С. Џ.
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КРАЈ СЕЗО НЕ ПРО ДА ЈЕ бОСТА НА

Добра зара да
од диње и лубе ни це

Ближи се крај сезоне
бостана. Пољопривред
ници ових дана бостан

продају и на комад како би
успелидаипоследњеплодове
пласирајунатржиште.УБуђа
новцима, селу познатом про
производњи бостана, пољо
привреднци диње и лубенице
продајунаулици.
Бане Љубинковић, пољо

привредник иоз Буђановаца,
ових дана завршава сезону
диње. Каже да je била добра
година,аоноштојепреостало
на њиви Бане Љубинковић
сада продаје у центру селу.
Према његовим речима, про
дајаидедоброидодаједасе
за100динараможекупититри
диње,безобзиранакилажу.
–Продајемтридињеза100

динара,што је око 15 динара
за килограм.Мислим да је та
ценадобра.Нањивиима још
нешто мало бостана, али га
нећу купити. Сада је већ крај
сезоне,кажеЉубинковић.
 У ово време, бостанџије

сумирају резултат. Рачунају
коликојеуложено,аколикаје
зарада,икаоиувекнерачуна
јусвојрад.ИпакБанекажеда
је диња донела више новца
негоштоћегабитиодсојеза
којутакођетребадостаулага

ња,алисемањеради.
– Бостан без обзира да ли

диња, да ли лубеница тражи
достаулагања,алиимаимно
горада. Дешавада седане
зарадимонионоштосмоуло
жили, а има година када је
бостан најисплативији. Ове
године, примера ради, диња
ће донети више зараде од
соје, која изгледа јако лоше.
Башзбог тога,одузгојадиња
нећу одустати, тако да већ
сада размишљам о следећој
производној години, додаје
Љубинковић.
Драгиша Катић, такође из

Буђановаца, своје последње
плодове диње и лубенице
покушава да прода. Ни он се
нежалинапродају.Кажедаје
цела сезона била добра, а
такојеисаданасамомкрају.
– Продаја је добра. Срећа

да је наше село пролазно па
можемо у центру да продамо
свештогајимо,несамодињуи
лубеницу. Продају људи овде
ипаприку,лук,масвештопро
изведу.Откадапостојипутод
Београда премаШапцуможе
модатргујемоикодкуће.Ста
ју људи и купују лубенциу.
Цена је 200 динара за комад
иликакоседоговоримо.Важно
једапродамо, јерово јесада

последња тура. Лубенице су
још увек добре и квалитетне
иако јекрајсезоне, кажеДра
гишаКатић.
Каоисвихпредходнихгоди

на, у Буђановце је долазио
великиброј накупаца, такода
Буђановчанинисуималивећих
проблема са тржиштем, а и
близина Кванташке пијаце им
јеомогућилададеородапро
дајуитамо.Поједини,посебно
млади пољопривредници,
бостансупродавалиибројним
маркетима, што је веома
важно јер неморају да брину
за тржиште. Важно је да
бостанбудеквалитетаниодго
варајуће тежине, а то за Буђ
новчаненијепроблем, јертај
не ове производње веома
добро знају. Иначе мештани
Буђановацасловеза једнеод
најпознатијих произвођача
бостана у Срему. Квалитетне
лубенице и диње из тог села
некада су биле најцењеније у
бившојЈугославији,азбогдуге
традицијеиквалитетамногии
млади пољопроивредници од
бостананеодустају.Какосада
стваристоје,бићегаиследе
ће године, а неки ће попут
наших саговорника површине
подбостаномиповећати.

З. М.

бане Љубинковић Драгиша Катић

POLICIJSKA UPRAVA

Ухапшен
због отмице
Припадници Министарства

унутрашњихпословауИнђији
брзом и ефикасном акцијом
ухапсили су Н. Б. (19), због
постојањаосновасумњедаје
извршиокривичноделоотми
ца.Сумња се да је он, због
наводног дуга, путничким
аутомобилом одвезао дваде
сетшестогодишњег младића
изИнђиједоЈарковачкогјезе
ра и уз претње га терао да
улази у воду и рони, након
чега га је пустио.Осумњиче
ном јеодређенозадржавање
до48часованакончегаће,уз
кривичнупријаву,битиприве
ден Вишем јавном тужила
штвууСремскојМитровици.

Насилничка 
вожња
Припадници саобраћајне

полицијеоткрилису,приликом
контроле саобраћаја на под
ручјима општина Инђија и
СтараПазова,двојицувозача
који су управљали возилима
под дејством алкохола. У
Инђији је заустављен шезде
сетчетворогодишњи мушка
рац који је возио мопед  са
2,15промилаалкохолауорга
низму,ауСтаројПазовипеде
сеттрогодишњи возач путнич
ког аутомобила марке „опел“
са 2,56 промила алкохола у
организму.Њима јеодређено
задржавање до истрежњења
накончегаће,збогсаобраћај
ног прекршаја насилничка
вожња, бити приведени над
лежномпрекршајномсуду.

***
Припадници саобраћајне

полиције у Шиду и Старој
Пазовиоткрилису,уконтроли
саобраћаја, двојицу возача
старости68и47година,који
су управљали возилима под
дејством алкохола. Шездесе
тосмогодишњимушкарацзау
стављенуАдашевцимаупра
вљао јепутничкимаутомоби
ломмарке„пежо“са2,41про
милаалкохолауорганизму,а
у НовимБановцима  четрде
сетседмогодишњи возач пут
ничког аутомобила марке
„форд“са3,14промилаалко
хола у организму. Обојици је
одређено задржавање до
истрежњења након чега ће,
због саобраћајног прекршаја
насилничкавожња,битипри
ведени надлежним прекршај
ним судовима. Апелујемо на
све возаче да, уколико возе,
не конзумирају алкохол и да
поштујусвесаобраћајнепро
писе, ради своје и безбедно
сти осталих учесника у сао
браћају.
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Начелникмитровакче Градске упра
везакултуруиспортВасиљШевопро
шленедељејепосетиоОФК„Босут“из
Босутаитомприликомпоклониоком
плетспортскеопремезаклуб.Начел
ник Шево је истакао потребу да се
сачувају клубови у селима као место
окупљања, пре свега деце. Потребно
је кроз унапређење спортске инфра
структуре побољшати услове за
бављење спортом, нагласио јеШево.
Месна заједница Босут, на челу са
председникомСавета,МладеномМла
ђановићем показала је интересовање
задаљиразвојсеоскогспортаиспрем
ност за даљу подршку фудбалском
клубу и захвалила се Граду Сремска
Митровицанапомоћи.
Усклопупланиранихпосетасеоским

фудбалским клубовима на територији
СремскеМитровице,начелникШевоје
посетиоиФК„Слога“изЗасавице.Том
приликомпоклониојеклубуновефуд
балске  мреже за голове, и најавио
помоћунабавцикомплетафудбалских
мрежазамањеголове,мкаоиводеног

топазазаливањефудбалскогтерена.
Председник Савета  месне заједнице
Засавица, Слободан Чикић се у име
клубазахвалионапоклонуте јеиста
као како је свака помоћ клубу добро
дошла. Он је додао да сви у клубу
добро знају да увекмогу рачунати на
помоћлокалнесамоуправе.

ВАСИЉ ШЕВО ОбИ ШАО ОФК „бОСУТ“ И ФК „СЛО ГА“

Сачу ва ти клу бо ве
у сели ма

Васиљ Шево

КАЈА КАШ бОЈАН ЗДЕ ЛАР – СВЕТ СКИ ПРВАК

Шам пи он све та
у мла ђим сени о ри ма
Српски олимпијац, а Митровчанин,

БојанЗделарјепостаошампионсвета
за млађе сениоре. Уфиналу трке на
500метарајетријумфовао,убедљиво.
Кажедајетакмичењепротеклоодлич
но, веома је задовољан и да је ово
биладугасезоназањега.
Наравно,осећајјеизванредан.Ово

мијепрватитуласветскогшампиона.
ПредвегодинесамбиопрвакЕвропе,
али светско јемного јаче такмичење,
самимтимјеиовамедаљазначајни
јаиважнијаумојојкаријери.Наовом
такмичењусамнаступаоудведисци

плине.Првосамнаступаоуједноседу
на1000метара.Тусам,такође,имао
великешансезамедаљу,водиосамту
трку, направио сам вема велику раз
лику на средишњици трке и онда ми
је понестало снаге зафиниш, тако је
измакло и злато.Међутим, већ сутра
скупиосамснагузатркуна500мета
ра.Пласираосамсенајпреуфиналеи
дошаодосвојенајзначајнијемедаље
досада,рекаојеБојан.
За Бојана је ова сезона изузет

но дуга. Подсетимо се, наступао је
и у Токију као најмлађи на Олимпиј

ским играма, када га
је бодрио читав град,
каоисада.Многоброј
на такмичења су одр
жана, а поједина тек
наступају.
 Прошле године је

многотакмичењаотка
зано,тесеовегодине
некако све надокна
ђује. Зато ова сезона
траје од априла, па
евосведосептембра,
кажеБојан.
Бојан ове седмице

већ путује на Светско
првенствозасениоре.

А. Плав шић

РУМ СКИ КИК – бОК СЕ РИ

Из Ско пља сви 
доне ли меда ље
На Првенству Балкана, одржаном у

Скопљу од 4. до 6. септембра, четири
чланаКик–боксклуба„Ру09“субрани
либојерепрезентацијеСрбије.Већсам
улазак у репрезентацију је био успех за
младерумскекик–боксере,ајошлепша
вест једасусвиониоправдалиуказано
поверењеиизСкопљасусесвивратили
саосвојениммедаљама.Златнумедаљу
јеосвојиојуниорМилошВуковић,којијеу
дисциплини лоу кик, категорија до 71
килограма, постао шампион Балкана.
Подсећамо, о овом младом успешном
спортистисмоиписалиуједномодпрет
хнодних бројева. У јуниорској конкурен
цији,удисциплиниК1,укатегоријидо65
килограма, сребрну медаљу је освојила
Николина Касап. „Сребрни“ су били и
сениори Младен Честић, у дисциплини
К1, категорија до 63,5 килограма, као и
МиланаМихајловић, у дисциплиниК1, у
категоријидо48 килограма.Сарумским
спортистима на Балканско првенствоје
путоваоињиховтренерВладимирБого
вић, који је на овом такмичењу био део
стручног штаба репрезентације Србије.
Успехсузабележилииекипно,собзиром
натодајеСрбијаосвојилапрвоместоу
екипнојконкуренцији. С. Џ.

ДОЊИ ТОВАР НИК

Попу ла ри за ци ја 
гире вој спор та
УСпортскојхалиуДоњемТоварнику,у

суботу 11. септембра, одржан је трећи
међународнитурнир„КупСрбијеугире
вој спорту“, у организацији Спортског
удружења „Гиревој спорт“ из Пећинаца
под покровитељством Спортског савеза
„Развојспотова“уПећинцима.Наового
дишњемКупујеучествовао51такмичар
изСрбије(осамклубова),Мађарске(пет
клубова), али иБугарске, који су имали
онлајн наступ. Куп Србије посетио је и
председник Општине Пећинци Синиша
Ђокић,апредседникпећиначкогудруже
ња „Гиревој спорт“ Милинко Митровић
истакао је током разговора са председ
никомдагиревојпостајесвепопуларнији
спортупећиначкојопштини.
 – Данашње такмичење за циљ има

популаризацијуовогспортапресвегакод
млађе популације. Такође, желели смо
да максимално побољшамо сарадњу
између клубова и појединаца. Мислимо
дасмоутомеуспели,јерсусегостивра
тилисвојимкућамапрезадовољуни.Куп
је,уједно,биопровератренутнеформе,
али и мотивација да се и даље вредно
радиинапредује–рекаојеМитровић.
НатрећемКупуСрбијеугиревоју,так

мичарскедисциплинесубиле:longcycle,
biathlon (jerk i snatch). Ревијалне дисци
плинесубиле:миниtriathlonиједноруч
ниtriathlon.Најбољипојединацнадана
шњемтакмичењубио јеТсветомирКра
марскиизLokomotivaBeStrong(Софија),
који је у дисциплини long cycle (2 x 24
килограма), у категорији преко 90 кило
грама,имао97понављања.

бојан Зде лар
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

бак суз
ФудбалскарепрезентацијаСрби

је одиграла је још два меча у
оквируквалификацијазаСвет

ско првенство у Катару. И док је
немоћнаселекцијаЛуксембургабила
прегаженакаоплитакпотокуБеогра
дурезултатом4:1,Ирсканамјезада
лаглавобољуиоткинулабодуДабли
ну.Какостваристоје,Србијићебити
потребна победа над Португалом у
гостимауколикожелидаседиректно
пласиранаМундијал.
Треба истаћи да оваква ситуација

натабелинијеуопштелошапонашу
селекцију,узевшиуобзирсвеоколно
стиипроблемеукојима јенашфуд
бал већ деценијама. Није срамота
бити други иза једне од најбољих
репрезентацијауЕвропи,предвођене
Роналдом о којем не треба трошити
пуноречи.Ипак,уколиконашаселек
цијаостаненадругомместунакрају
квалификација, чека је тежак пут до
Светскогпрвенствакрозбараж.
СелекторДраганСтојковићПиксије

уовадвамечапоказаодаћенастави
тигдејестаолане,иданећеодуста
ти од офанзивне игре. И за то му
требаскинутикапу.Посебно језадо
вољство било видети наше играче
како противИраца у гостима иду на
све или ништа и нападају од првог
минута.Непамтисеускоријевреме
да је наша репрезентација играла
овакоофанзиванфудбалса Митро
вићем,Влаховићем,Тадићем,Кости
ћем,МилинковићСавићемиЂуричи
ћем уистовременатерену.Морам
признати да је било право уживање
гледатинашеиграчекакогазеимељу
противника.
Водилисунашиса1:0иконстантно

нападали.Ирцинисуималирешење
за нашу игру, али онда је уследила
казназапропуштенеприликеиголу
финишумеча.Дасеразумемо,наши
момцизнајудаиграјуфудбал.Можда
недолазеизнајвећихевропскихклу
бова, али свакако имају позамашно
искуство и лепе каријере иза себе.
Уколико буде прилике за Пиксија да
утегнеекипуиодведе јенаСветско,
могао би се очекивати леп резултат.
Алијебига,срањаседешавају,могло
се десити сваком да прими онако
несрећангол.Садругестране,треба
истаћииголманадомаћихкојијебра
нио као суманут и скидао зицере
нашимиграчима.
Издвојиобих,ипак,моменаткојије

преломиомечуИрској.Нијетонигол
шанса, ни корнер, нити неки црвени
картон.Тојегосподинкојијеседеона
коментаторској позицији и онако
несретанинеснађенпризваозлусуд
бину која се стуштила на наш тим.

Наиме, после Костићеве промашене
шансепетминутапредкрај,привођ
ству Србије од 1:0, овај баксуз је
мртавхладанрекаодапослетолико
пропуштених прилика обично дође
казна.Пагдећешчовечеторећипет
минутапредкрај?Имашлитидушу?
Закоганавијаш?Невероватно.

Чувши ове вапаје и призивања,
несрећна судбина се, наравно,
бржебоље одазвала и експре

снопотврдилањеговезлеслутње.У
невероватном сплету околности,
наши момци су успели некако да
самисебиучачкајуголивероватносе
поздравесасновимаопрвомместу.У
истовреме,коментаторусевероват
но насмешио брк, а у глави му је
одзвањаламисао:„Јелсамрекао?“.
Не желим да именујем дотичног.

Није он једини баксуз који преноси
фудбалнанашимканалима.Чињени
цаједаправеиквалитетнекомента
торе у Србији тешко можеш наћи.
Мождабигосподамогладасеугледа
на неке познатије и веће спортске
каналеиначиннакојипреносефуд
балскемечеве.Стручниконсултанту
видунекогбившегиграчакоднасјед
ноставно не постоји. Осмех и неку
шалућетечутиједномугодинудана.
Ваздасусвинештонадркани,агоре
поменути господин би вероватно
боље преносио спровод принца
Филипа него неки меч. На сву нашу
муку, још нам је само требао баксуз
да преноси мечеве репрезентације.
Каоданамниједовољнопроблема.

Чув ши ове вапа је
и при зи ва ња, несрећ на 

суд би на се, нарав но, 
бржебоље ода зва ла

и екс пре сно потвр ди ла 
њего ве зле слут ње.

У неве ро ват ном спле ту 
окол но сти, наши мом ци 

су успе ли нека ко
да сами себи учач ка ју 

гол и веро ват но
се поздра ве са сно ви ма 

о првом месту. У исто 
вре ме, комен та то ру се 
веро ват но насме шио 
брк, а у гла ви му је 
одзва ња ла мисао:
„Јел сам рекао?“.
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Будућност–ИМТ2:3;Инђија
– ОФК Жарково 1:0; Кабел –
Златибор 1:1; Лозница – ОФК
Бачка2:0;Рад–Графичар2:1;
РадничкиСМ–МладостНС(су
били одиграли у понеде
љак);Железничар–Тимок1919
(су били одиграли у понеде
љак);ЈаворМатис–Мачва0:0.

Кикин да: ОФК Кикинда –
Јединство 2:0; Кула: Хајдук
1912 – Борац (Ш) 0:1; Нови
банов ци: Омладинац – Стари
Град 2:1; Рума: Први Мај –
Динамо19450:0;Сом бор:Рад
нички 1912 – Тиса 2:2;Оџа ци:
Текстилац – Раднички (З) 4:0;
Ста ра Пазо ва: Феникс 1995 –
ОФКВршац2:0;Саку ле:Борац
(Са)–Бечеј19183:3.

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

Колубара – Нови Пазар 3:0;
РадничкиНиш–Вождовац1:0;
Младост–Чукарички0:0;Спар
такЖК–ТСЦ0:0;Напредак –
Радник 1:0; Црвена Звезда –
Пролетер3:0;Раднички1923–
Партизан 1:3; Војводина –
Металац2:2.

ПРВА ЛИГА СРбИЈЕСУПЕР ЛИГА СРбИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Шид:Раднички (Ш)–Будућ
ност4:1;Теме рин:Слога (Т)–
Јединство 1:1; Ветер ник:
Ветерник –Младост 1:1;Нови
Сад:РФКН.С.1921–Слога(Е)
1:0; Нови Сад: Индекс –
Цемент 1:0;беле гиш: Подуна
вац–Хајдук1:1;Ста рибанов
ци: Дунав – Слобода 1:2;
Пећин ци: Доњи Срем 2015 –
Раднички(НП)0:0.

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

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДбАЛСКА ЛИГА ЈУГ

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

01.Партизан 7 7 0 0 25:2 21
02.Ц.Звезда 7 6 1 0 13:3 19
03.ТСЦ 8 5 2 1 19:11 17
04.Напредак 8 5 0 3 13:9 15
05.Спартак 8 3 3 2 13:13 12
06.Вождовац 8 4 0 4 9:2 12
07.Чукарички 7 3 2 2 9:7 11
08.Колубара 8 3 1 4 8:15 10
09.Радник 7 2 3 2 6:5 9
10.Војводина 7 2 3 2 8:9 9
11.Раднички 8 2 3 3 8:11 9
12.Раднички 8 2 2 4 10:15 8
13.Металац 7 1 2 4 8:11 5
14.Пролетер 8 1 2 5 5:16 5
15.НовиПазар 7 1 1 5 8:16 4
16.Младост 7 0 1 6 3:10 1

бачин ци: ОФК Бачинци –
ЛСК0:2;Рав ње:ЗекаБуљуба
ша – Граничар (А) 3:0; Рума:
Јединство – Граничар (К) 4:1;
Рума: Фрушка Гора – БСК 2:3;
Ноћај: Змај – ОФК Бикић 5:4;
Куку јев ци:Обилић1993–Хај
дук0:0;Ерде вик:Ердевик2017
–Срем4:2.

01.Хајдук 4 3 1 0 11:0 10
02.БСК 4 3 1 0 14:9 10
03.Јединство 4 3 0 1 11:4 9
04.ЗекаБуљ. 4 3 0 1 9:3 9
05.Гранич.(К) 4 3 0 1 10:5 9
06.Обилић 4 1 3 0 6:4 6
07.Змај 4 2 0 2 11:12 6
08.Ердевик 4 2 0 2 8:13 6
09.ОФКБикић 4 1 1 2 8:9 4
10.Срем 4 1 0 3 4:8 3
11.ЛСК 4 1 0 3 3:7 3
12.Гранич.(А) 4 1 0 3 6:11 3
13.ОФКБачин. 4 1 0 3 3:11 3
14.Ф.Гора 4 0 0 4 6:14 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Путин ци: ПСК – Крушедол

1:5; Обреж: Граничар (О) –
Рудар 3:1; Пла ти че во: Једин
ство–Полет0:0;Крче дин:Фру
шкогорац – Срем 0:2; Гра бов
ци:Граничар(Г)–Младост0:6;
Жар ко вац:Напредак–ЧСК6:1;
Шима нов ци: Хајдук 1932 –
Шумар0:4.

01.Шумар 4 4 0 0 14:0 12
02.Срем 4 4 0 0 10:0 12
03.Полет 4 3 1 0 14:4 10
04.Младост 4 3 0 1 13:3 9
05.Напредак 4 3 0 1 11:5 9
06.ЧСК 4 3 0 1 8:7 9
07.Хајдук 4 2 0 2 9:7 6
08.Крушедол 4 2 0 2 8:6 6
09.Гранич.(О) 4 2 0 2 6:7 6
10.Рудар 4 1 0 3 4:13 3
11.Јединство 4 0 1 3 0:8 1
12.ПСК 4 0 0 4 3:13 0
13.Фрушкогор. 4 0 0 4 1:13 0
14.Гранич.(Г) 4 0 0 4 2:17 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Нера дин:Војводина–Слога
(К)7:1;Мара дик:27.Октобар–
Слога(М)0:2;Јазак:ЦарУрош
– Дунав 1:0; Јар ков ци: Борац
–Планинац2:2.

1.Војводина 4 4 0 0 19:9 12
2.Дунав 4 2 1 1 10:8 7
3.ЦарУрош 4 2 1 1 7:7 7
4.Планинац 4 1 3 0 11:9 6
5.Слога(М) 4 2 0 2 10:8 6
6.27–Октобар 4 1 0 3 5:9 3
7.Слога(К) 4 0 2 2 8:17 2
8.Борац 4 0 1 3 7:10 1

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Вито јев ци: Партизан –Сре
мац (До) 4:2; Љуко во: Желе
зничар–Борац(К)8:0;Ман ђе
лос:Фрушкогорац–Борац (М)
3:1;Ириг:Раднички (И)–Сло
вен 1:5; Вогај: Слога (В) –
Љуково 3:0; Попин ци: Напре
дак–Подриње2:3;НоваПазо
ва: Сремац (В) – Јадран 0:5;
Деч:Сремац(Дч)–Хајдук0:2.

01.Железнич. 5 5 0 0 21:0 15
02.Словен 5 5 0 0 18:1 15
03.Јадран 5 4 0 1 13:6 12
04.Подриње 5 3 1 1 10:4 10
05.Хајдук 5 3 1 1 10:5 10
06.Борац(М) 5 3 0 2 6:10 9
07.Слога(В) 5 2 1 2 7:5 7
08.Напредак 5 2 0 3 10:10 6
09.Радн.(И) 5 2 0 3 6:12 6
10.Срем.(В) 5 2 0 3 7:17 6
11.Фрушкогор. 5 1 2 2 7:11 5
12.Партизан 5 1 1 3 6:8 4
13.Љуково 5 1 1 3 4:8 4
14.Борац(К) 5 1 1 3 7:19 4
15.Срем.(Дч) 5 0 1 4 2:8 1
16.Срем.(До) 5 0 1 4 4:14 1

Хрт ков ци:Хртковци–Једин
ство 4:0; Никин ци: Полет –
Фрушкогорац 2:1; Сте ја нов ци:
Борац(С)–ДоњиПетровци2:1.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

1.Полет 3 3 0 0 11:2 9
2.Хртковци 3 1 1 1 7:5 4
3.Фрушког. 3 1 1 1 7:6 4
4.Јединство 3 1 1 1 6:9 4
5.Борац(С) 3 1 0 2 4:9 3
6.ДоњиПетр. 3 0 1 2 4:8 1

Кар лов чић: Ловац – Витез
2:2;Аша ња:Камени–Младост
1935 5:1; бре стач: ОФК Бре
стач–Купиново2:5;Словен је
биослободан.

1.Камени 2 2 0 0 7:1 6
2.Витез 2 1 1 0 4:2 4
3.Купиново 2 1 0 1 5:4 3
4.Младост 2 1 0 1 3:5 3
5.Ловац 2 0 1 1 2:4 1
6.Словен 1 0 0 1 0:2 0
7.ОФКБрестач 1 0 0 1 2:5 0

ОФЛ ПЕЋИНЦИЉуба:Јединство(Љ)–Брат
ство4:3;Илин ци:Борац–ОФК
Бингула 0:2; Моро вић: Једин
ство (М) – Граничар 2:1;Шид:
Једнота–Синђелић2:4;Ваши
ца:Напредак–Омладинац4:1.

01.ОФКБинг. 3 3 0 0 11:2 9
02.Напредак 3 3 0 0 10:1 9
03.Једин.(М) 3 3 0 0 10:3 9
04.Синђелић 3 2 0 1 11:6 6
05.Граничар 3 1 1 1 7:2 4
06.Једин.(Љ) 3 1 1 1 5:5 4
07.Омладинац 3 1 0 2 4:8 3
08.Једнота 3 0 0 3 2:10 0
09.Братство 3 0 0 3 4:13 0
10.Борац 3 0 0 3 0:14 0

ОФЛ ШИД

ГрупааЈарак:Сремац(Ј)–
Борац(Р)0:3;Вели киРадин
ци:Борац(ВР)–Слога(З)3:0;
Срем скаМитро ви ца:Митрос
–ОФКБосут0:2.

ГрупабЛежи мир:Планинац
–Срем0:3;Срем скаМитро ви
ца: Трговачки – Слобода 7:1;
Гргу рев ци:Спарта–Напредак
20211:0;Слога(Ч)јебиласло
бодна.

1.Борац(ВР) 2 1 1 0 3:0 4
2.ОФКБосут 2 1 1 0 2:0 4
3.Борац(Р) 2 1 0 1 4:2 3
4.Слога(З) 2 1 0 1 2:4 3
5.Митрос 1 0 0 1 0:2 0
6.Сремац(Ј) 1 0 0 1 0:3 0

1.Срем 2 2 0 0 7:1 6
2.Трговачки 1 1 0 0 7:1 3
3.Спарта 1 1 0 0 1:0 3
4.Планинац 2 0 1 1 1:4 1
5.Слобода 2 0 1 1 2:8 1
6.Напредак 1 0 0 1 0:1 0
7.Слога(Ч) 1 0 0 1 1:4 0

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Јована Шубатлија, чланица
Атлетскогклуба„Срем”освоји
ла је бронзану медаљу на
ПрвенствуСрбијеуполумара
тону одржаном у Костолцу.
Јованајестазусапуноузбрди
ца и успона, нарочито у
последњем делу, дугачку 21,1
километар претчала за 1 сат
33минутаи2стотинкиипопе
ла се на победничко постоље

иза првопласиране Невене
Јовановић (Београдски тркач
ки клуб) и сребрне Катарине
Похлод (АК „Хајдук” маратон
тимКула).
Безспецијалнеприпремеза

овутркуинаконпериодаодмо
ра, прва медаља са државног
првенства у полумаратону је
дошла као награда за добро
остваренуцелусезону.

AK „СРЕМ”

брон за за Јова ну Шуба тли ју
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Завр ше на сли ка епо пе је под Тур ци ма
Зиднаслика,којапредстављаепопе

јусрпскогнародапослеКосовскебитке,
а која се налази у Основној школи
„МилицаСтојадиновићСрпкиња“уВрд
нику,овихданајекомпелтнорестаури
рана. Пре готово шест деценија, Воја
Стаменић,којијетадарадиоуврднич
кој школи, на зиду једне учионице је
насликао слику са темом Косовског
бојаиживотаСрбапослење.Онјеоти
шао из школе, али je његово дело
постало предмет бројних контроверзи,
чак и судског спора. Слика је на зиду
једне учионице, која је садаинформа
тички кабинет, остала до седамесетих
годинапрошлогвека,апотомјепрекре
чена.
Сликар Константин Гушић, који је

тадарадиоуовојшколикаонаставник
ликовнекултуре,покренуојеиницијати
вудасесликавратиирепарира,штоје
иурадио,узпомоћученика, зачетири
месеца. Поново је Војина слика била
доступнаокупосматрача јошнеколико
година,аондаједоживелаистусудби
ну.
– Прекречена је, без разлога, много

сеотомеписало–присећасеКонстан
тинГушић.
По окончању судског процеса, овај

садапензионисанинаставникисликар,
поново је започео мукотрпан процес
враћањанасветлоданасликеназиду
у врдничкој основној школи, пипаво,
само малим длетом, како се слика
исподтањенаслагекречаиглетанеби
оштетила...Тај посао јепочеоумарту
овегодине.КонстантинГушић,познати
јикаоКонстантинизСрема,кажедаје
засвакоуметничкоделовеликаштета
да стоји сакривено, јер је Воја Стаме
нићкојијеурадиоовуслику,вероватно
желеодасвојевиђењеКосовскебитке
поделисаоколином.
Овојетрећевиђењеслике,првипут

кадају јеауторурадио,апотомједва
путапрекреченаипонововраћенаоку
посматрача захваљујући Констатину
Гушићу.
Онмислидасесликапоклапабар95

проценатасаономкаквајебилапрво
битно.Можданедостајепонекидетаљ,

којисетокомвременаипрекречавања
слике–изгубио.
–Каданештостворите,иматежељу

да то прикажете осталима људима и
акосетосадасакријеодочијудругих,
ви опет имате жељу да то вратите
назадакостеумогућности,даонаопет
има свој живот.  Свака слика и свако
уметничкоделоимајусвојживотитра
јање–говориГушићосвојиммотивима
дајошједномовусликуотргнеодзабо
рава.
Ондодаједаје,срећом,среодонато

ра који га је подржао у тој жељи. Ти
донаторисуВладанРадојичићиЂор
ђеЖикић, власницимафирме  „Дрина
Коп“. Владан Радојичић је био и на
почетку, али и сада када је ова зидна
сликазавршена.
– Веома сам задовољан оним што

видим. Слика је заистафеноменална,
њенмотивјесрпствоинашаисторија.
Срамота је да то неко прекречи и да
никонеодговаразато.Договорилисмо

седафиансијскипомогнемодауметник
вратисликуидаонаостанету,надамо
се,засвавремена.Вредонстовогумет
ничкогделајеиутомештонасподсећа
дане заборавимо ко смоиштасмои
зашто смо овде.Надам се да је више
нећеникодирати–истичеВладан.
Миодраг Бебић, заменик председни

ка Општине, указује да је ова слика
заиста нераскидиво везана за Врдник.
НањојсеналазиикнезЛазар,ауВрд
нику јеманастирРаваницагдесудуги
низгодинапочивалеЛазаревемошти.
–ОрганизујемоиВидовданскисабор

и свакако да за Врдник има посебан
значајкултКнезаЛазара.Затојеовои
радостанданзасвенас.Мислилисмо
дајесликауништена.Садајевраћамо
онаквукакву јебилаинадамседаће
јошдугокраситизидовешколеидаће
децаизовесликемоћинештоиданау
че–рекаојеБебићизахвалиоседона
торимаисликаруКонстантинуГушићу.

С. Џаку ла

Зид на сли ка у врд нич кој шко ли

МУЗЕЈ СРЕ МА

„Митро ви ца кроз објек тив“
УБарокнојсалиМузејаСрема9.сеп

тембра орворена је изложба „Митрови
цакрозобјектив“,уорганизацијиУстано
ве за неговање културе „Срем“ и Тури
стичке организације града. Наташа
Секулић, уредница програма Установе
занеговањекултуре,реклаједајепри
стигло 28 радова, које је послало 12
учесника.
– Чланови жирија су наградили три

радаиимамонаградупубликезахваљу
јући лајковима путем Фејсбук странице
Установе за неговање културе „Срем“.
Чланови жирија су Тахир Рамадани,

фотограф,ТатјанаМарељЗечевић,сли
кар,иМаријаВуруна,историчаруметно
сти,реклајеНаташаСекулић.
Андрија Поповић, директор Музеја

Сремаидомаћинизложбе,рекао једа
му је задовољство да подржи овакве
пројекте.
– Пројекат је веома интересантан за

нас,поштосеуглавномбавимоистори
јомиуметношћу.Међутим,какотообич
но бива, сагледавамо историју и умет
ност негде са врха, дакле од неких
истакнутихпојединацапремадоле.Ово
је јединствена прилика у којој можемо

да видимо како наши суграђани виде
град.Позивамосвесуграђанеипосети
оцеМузејаСремадапогледајуизложбу,
јер су фотографије заиста вредне и
интересантне, рекао је Андрија Попо
вић.
Најбољи уметнички рад послала је

ТатјанаЈевтићиосвојилапрвунаграду.
Другу награду освојила је Моника
Марић.Трећунаградужиријаосвојиоје
ПавлеТомашевић,докјенаградупубли
кекојајебиранагласањем,тојестлајко
вима на страници Установе, добила
СнежанаКараклић. К. Вереш


