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МАЛО ИЗОШТРЕНО

По вра так
вер бал ног де лик та

Када је Запад рушио комуни
стичко  социјалистичке дру
штвене системе у Европи

његово најмоћније оруђе био је
идеал укидања вербалног делик
та. Слобода мишљења истицана
је као најсветија тековина демо
кратије.
Само тридесет година након

рушењакомунистичко социјали
стичке Југославије, у њеној бив
шој поносној републици, а сада
сумњиво независној држави, тек
минулог лета, Запад је увео вер
балниделиктподназивомзакона
о забрани негирања геноцида у
Сребраници. Забрањено је исто
ричарима да истражују истину о
злочину у Сребреници, забрање
нојеживимсведоцимадасесећа
ју појединости које нису у складу
са мутном конструкцијом о осам
хиљада убијених у Сребреници,
забрањенојеновинаримадапре
носе историјска истраживања и
сведочења,забрањенојеобичним
грађанимадауразговорунегирају
геноцид, забрањено је уличним
сликаримаданафасадамаоста
вљајуомажличностимасасупрот
нестранебошњачкогмитаоСре
бреници.
Једино није забрањено да се

тзв.сребреничкигеноциднадува
ва моштима несрећних жртава
грађанскогратадонесенихиздру
гихделоваБиХ.
УПриштинијеуправоосуђенна

двегодинезатвораИванТеодоси
јевићзбогтогаштојеизјавиооно
штојеиХашкитрибуналпотврдио
– да у Рачку није било злочина
српскеполиције.Уместодасеосу
динеправнаосудауПриштини,из
бриселске бирократије стигао је

коментар да порицање злочина
није у складу са пројектом инте
грацијеЗападногБалканауЕУ.
ПренеколикодананаБрдукод

Крања усвојена је декларација о
„европскомпуту”ЗападногБалка
на у којој се интеграција у ЕУ

условљава повољним приказива
њемЕУујавностиземаљаканди
дата.
Тонијеништадругодоувођење

вербалног деликта за нације и
народе који се, истина, не могу
казнитизатворскомказномалисе
могу казнити успоравањемњихо
вог „европског пута”. Државе

ЗападногБалкана које хоће уЕУ
морају да ућуткају критичко и
истраживачко новинарство, да
обесхрабре историчаре, правни
ке,економисте,социологеифило
зофе да виде право бриселске
бирократије.
До чега би требало да доведе

новивербалниделиктзанегаторе
геноцидауБиХивербалниделикт
за државе Западног Балкана у
којима се не говори пожељно о
ЕУ?
Ако у БиХ довољно дуго буде

држанфластерна устиманегато
ра геноцида,Срби ће заборавити
масовнезлочинеуБратунцу,Ске
ланима,Кравици,заборавићекоје
започеоиратуБиХипосветићесе
религијиоплакивањаСребренице.

Ако се у државама Западног
Балкана довољно дуго сла
ведоброчинитељиизБрисе

ла,њиховинародићеједногдана
изабратизавољеневођеонекоје
данас називају домаћим издајни
цима.Новевољеневођепризнаће
Косово, Сребреницу, спровешће
лустрацију, прошириће вербални
деликт до његовог капацитета у
комунистичкомвремену,иуказаће
имсебрисанипутуЕУ.Оневоље
не вође које данас бира и следи
назваћедиктаторимаиотимачима
државекојисуконачноприверде
ниправди.
У својој политици према Запад

ном Балкану, ЕУ као да се држи
онеиндијанскеизреке:акодовољ
нодуго седишпоредреке, илеш
твоганепријатељаводаћеједном
пронети. Али превиђа да и друга
странаседипоредрекеичекада
водапронеселешњеногнеприја
теља.
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Европ ска уни ја уво ди 
вер бал ни де ликт за 
на ци је и на ро де ко ји се, 
исти на, не мо гу ка зни
ти за твор ском ка зном 
али се мо гу ка зни ти 
успо ра ва њем њи хо вог 
„европ ског пу та”. 
Др жа ве За пад ног Бал
ка на ко је хо ће у ЕУ 
мо ра ју да ућут ка ју кри
тич ко и ис тра жи вач ко 
но ви нар ство, да обес
хра бре исто ри ча ре, 
прав ни ке, еко но ми сте, 
со ци о ло ге и фи ло зо фе 
да ви де пра во ли це 
бри сел ске би ро кра ти је

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ПО СЛЕ 30 ГО ДИ НА ПО НО ВО МО ЖЕ МО ДА ИЗ ВО ЗИ МО ПИ ЛЕ ТИ НУ У ЗЕ МЉЕ
ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Ве ли ка шан са за сто ча ре

Упетак, 8. октобра почеле супроцедуре за извоз пилећег
месауЕвропскуунију,изјавио

је министар пољопривреде Брани
слав Недимовић. Он је крајем сеп
тембрауБриселудоговориопочетак
одобравањапроцедуреизвозапиле
ћегмесаизСрбијеуЕУирекаода
ће се српска пилетина поново наћи
наевропскомтржишту.Такођејена
јавиојошједнуконтролууфебруару
2022.године,наконкојебиисвиње
тинамогладасеизвозиуземљеЕУ.
Каошто је већраније речено, пи

летина,јајаисвињскомесосеизСр
бије у ЕУ нису извозили 30 година.
БраниславНедимовићјеуизјавиза
РТВнапоменуодајеСрбијазаврши
лапосаокадјеупитањубезбедност
хранеидајесадавремедаЕУотво
рисвојеграницезаувозсрпскеробе.
ПоследњипуткадајеСрбијабила

присутнанаевропскомтржиштухра
несапилећимисвињскиммесоми
прерађевинама било је још у доба
СФРЈ.Умеђувремену,извозмесасе
свео само на Северну Македонију,
БиХиЦрнуГору.
Недимовићјенагласиодасесада

отварајуноватржиштасакојимара
стуиновешансе.Свештосепроиз
веденањивамамоћићедасе„про
вуче“ кроз сточни фонд и направи
додатнавредност.
Усвојојпоруципољопривредници

мауСрбијиминистарБраниславНе
димовићнаглашавадајенајважније
да поведу рачуна о процесу това,
збогризикаодафричкекугеиоста
лихболести.
–Акотоурадимо,садаимамоне

коликоразличитихтржиштаимогућ
ностбољепродајеробе.Тојесушти
натрговинеупољопривредидати
је све отворено и даможеш да би
рашкомећешдапродаш,кажеНе
димовић.
Министар пољопривреде Срби

је је током разговора у Генералном
директоријату ЕК за пољопривреду
разговарао о реализацији програма
ИПАРДIIиИПАРДIIIкојићебитиак
туеланунареднихседамгодина.
Тим програмом, ЕУ бесповратно

финансира развој пољопривреде,
прерађивачких капацитета и рурал
ног туризма у земљама у процесу
приступања.

Ми ни стар Бра ни слав 
Не ди мо вић је ре као

да ће се срп ска пи ле
ти на по но во на ћи на 
европ ском тр жи шту. 

Та ко ђе је на ја вио
још јед ну кон тро лу

у фе бру а ру 2022. го ди
не, на кон ко је би и 

сви ње ти на мо гла да 
се из во зи у зе мље ЕУ

Бра ни слав Не ди мо вић
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ЈКП „ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА“

Греј на се зо на по че ла 6. ок то бра
Иако је до сада било уобичајено да

грејна сезона почне 15. октобра, ове
годинеонајепочеладеветданараније,
у среду 6. октобра. Директор Јавног
комуналног предузећа „Топлификација”
Славко Сладојевић рекао је да је ово
предузећа увек спремнода се са греја
њемпочнеиранијеуколикојепотребно,
каошто је то ове године.Он је, у дану
када је почело грејање, са  Светланом
Миловановић, градоначелницом Срем
ске Митровице, обишао котларницу на
Староммосту.
–НаконизвештајаЈКП„Топлификаци

ја”,укојемсекажедајеурађенапрове
ра система даљинског грејања, да су
извршилиитоплеихладнепробекаои
ремонт, донели смо одлуку да грејна
сезонаможедапочне.Односно,већод
јутранашисуграђаникојисегрејупутем
даљинскоггрејањаималисутоплеради
јаторе.Уприлогутојчињенициговории
хладновреме.Какосмодобилиинфор
мацију из „Топлификације” енергената
имадовољноинадамоседаћеовобити
једнадобрагрејнасезона,реклајеСве
тланаМиловановић.
ЈКП „Топлификације” греје око 3.400

станова у Сремској Митровици. Укупно
240хиљадаквадратнихметара,одчега
је око 80 хиљада квадрата пословног
простора.
Славко Сладојевић је рекао да су

хладне и топле пробе завршене крајем
септембра.
–Проверилисмопроизводни,функци

онални и дистрибутивни систем. Све
функционише у најбољем реду. Наше
обавезесмоиспунилидопрвогоктобра.
Прошлегодинесмокренули12.октобра,
овегодине6.октобраитонамјепоказа
тељ да морамо бити приправни што
раније, јер свака сезона почиње раније
негоштојепредвиђенопоградскојодлу
ци, 15. октобра. Нисмо имали никаквих
проблема, ремонт смо урадили квали
тетно, такодаочекујемода током зиме
нећемо имати неких већих проблема.
Апелујемнанаше корисникеда се, ако
имајунекакавпроблемсагрејањем,јаве
нашој техничкој служби, како бисмо тај
проблем решили у што краћем року,
рекаојеСладојевић.
Он јеподсетиодасе каоенергент за

грејањекористегасибиомаса.
Б. Ту ца ко вић

Слав ко Сла до је вићСве тла на Ми ло ва но вић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Вак ци ни са но 35.000 Ми тров ча на
У Сремској Митровици је

вакцинисано 35.000 грађана.
Др Адил Елхаг, начелник
Општемедицине Дома здра
вља у Сремској Митровици,
рекаоједајетајбројдостиг
нутууторак5.октобра.
–Тојеоко57одстограђана

СремскеМитровице,што још
није довољно. Ми треба да
дођемо броја од 80 до 90
одстодабисмоималиколек
тивниимунитетидабисмосе
нашли у сигурној зони од
ковид19 инфекције. Позива
мограђанедаидаљедолазе
навакцинацијуусеоскимсре
динама, где раделекари као
и овде у Пословно  спорт

ском центру „Пинки”  сваког
данасемнедељеод8до16
сати. Када је реч о ковид

инфекцији и прегледима у
ковид амбулантама, и даље
смонависокомнивоу.Имамо

200 прегледа дневно, број
позитивних се креће између
40 и 60 дневно. Оболевају
људи свих старосни доби, у
почеткусубилимлађи,асад
имамоистаријеимлађеосо
бе. Број прегледа у педија
тријској ковид амбуланти је
доста смањен, сад дневно
имајуокодвадесетакпрегле
да,рекаоједрЕлхаг.
Он јерекаодасу грађани

ма на располагању вакцине
произвођача „Синофарм” и
„Фајзер”.Пунктзаимунизаци
ју у Пословно  спортском
центру „Пинки” ради сваког
радног дана и суботом од 8
до16сати. Б. Т.

Др Адил Ел хаг (Фо то Сир ми ју мин фо)
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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.

ПО ЧЕ ЛА АДАП ТА ЦИ ЈА НЕ КА ДА ШЊЕГ „АУ РЕ У СА“

Ми тро ви ца до би ја
ту ри стич ки ин фо – цен тар

УцентруСремскеМитрови
цепочелисурадовинаадап
тацији некадашњег кафића
„Ауреус“. Овај објекат поред
Градског парка по окончању
радова постаће туристички
инфо–центар,који јеСрем
скојМитровицинедостајао.
Почетакрадоваобишлису

Мирослав Јокић, начелник
Градске управе за опште и
заједничке послове и имови
ну, иПетарСамарџић, заме
никградоначелнице.
Мирослав Јокић је рекао

да радовефинансираМини
старствотуризма,трговинеи
телекомуникација са 8,4 ми
лионадинараиГрадСремска
Митровица са 1,7 милиона
динара,атребалобидабуду
завршениза90дана.
–Позавршеткурадова,ту

ристииМитровчанићемоћи
дауживајууједномсавреме
ном, мултифункционалном
објекту. Највећи део просто
ра туристичког инфо – цен
тра заузимаће изложбени
простор у ком ће бити изло
жени сувенири, штампани и
електронскиматеријали, који
говоре о нашим богатствима
и туристичким потенцијали
ма, а посетиоци ће моћи и
дакрозразличитеанимације
виде како је изгледао Сир
мијум. Њега истичемо као
доминантнувредностутури
стичкомпотенцијалу,рекаоје
Јокић
Како јеЈокићдодао,објек

томћеуправљатиТуристичка

организација града Сремска
Митровица.
–Идејасепојавилараније,

али свакако да је пандемија
вируса короне потврдила од
луку Града да један овакав
објекат определи за презен
тацију туристичких садржаја
имисмо то управоурадили.

Измеђуосталог,инапрошло
годишњем патиципативом
буџетирању грађани су гла
сализапоновностављањеу
функцију јавног тоалета. На
рочитомиједрагоштојеовај
пројекат препознала држава.
Министарство туризма, теле
комуникација и трговине је

обезбедило90одстосредста
ваа и у будућности ће подр
жати овај пројекат, нагласио
јеМирославЈокић.
КакојерекаоПетарСамар

џић,СремскаМитровицаима
заиста много тога да понуди
домаћим и страним туристи
ма. Од лепота Фрушке горе,
преко богатог културноисто
ријскогиматеријалногнасле
ђа античког Сирмијума, до
разноликостифлореифауне
Специјалног резервата при
роде„Засавица”.
–Свететуристичкепотен

цијале свакако ћемо лакше
презентовати посетиоцима
нашегградапутемједногова
квог туристичког инфоцен
тра,којиједеценијамауназад
недостајао Сремској Митро
вици.Бићетоместогдећеи
домаћиистранитуристи,али
инашисуграђанимоћидасе
упознајусаСремскомМитро
вицом,дадобијусвепотреб
несервиснеинформације,да
купенекиодградскихсувени
расамотивимаСремскеМи
тровице.Моћићедапробајуи
дакупенекеодсремскихспе
цијалитета,алиидапредахну
узшољицукафе,чашудома
ћег сока или фрушкогорског
винанашихлокалнихвинара.
Бићетоместонакомћетури
стичкиводичибољеупознати
посетиоцеСремскеМитрови
цесасвимикултурно–исто
ријскимитуристичкимзнаме
нитостиманашегграда,рекао
јеСамарџић. Б. Туцаковић

Начелник Мирослав Јокић
јеувезисаактуелномепиде
мијскомситуацијомподсетио
да треба пратити информа
ције које износи Републички
кризништаб.
–СремскаМитровицаодо

лева,мање–вишесвефунк
ционише. Поштују се мере
које је прописао Републички
штаб.Јошједномбихапело
ваоизамолиограђанедасе
вакцинишу против вируса

короне.Имамосавремен,брз
имодеранпунктзаимуниза
цију уПословно– спортском
центру„Пинки”,којирадисва
коградногданаисуботомод
8до16сати,абићеповећан
број екипа које ће радити у
хали,рекаојеЈокић.
Какојерекао,грађанисамо

требададођусаличномкар
томисавољомдасевакци
нишу првом, другом или
„бустердозом“.

Вак ци на ци ја

Ми ро слав Јо кић Пе тар Са мар џић
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ЈП „СТАМ БЕ НО“

Спрем ни за но ву 
греј ну се зо ну
Јавно предузеће „Стамбе

но“ јеокончалосвеприпрем
не радове како би спремно
дочекали постојећу грејну
сезону, која званично почи
ње15.октобра.Пробесисте
масуурађенепремаплануи
систем даљинског грејања је
спреман.
Имајућиувидунижетемпе

ратуре,сатоплимпробамасе
почело7.октобра,кадасура
дијаторипопрвипутпредову
грејнусезонубилитопли.
– Завршена је и процеду

раокојавненабавкемазутаи
залихеовогенергента судо
вољнезапочетакгрејнесезо

не.Имајућиувидудвенове,
велике котларнице на при
роднигас,измењенјеиоднос
енергенатакојисекористиоу
котларницима. Од већинског
мазута, сада он учествује са
око 25 процената у укупној
количини енергената, док је
осталоприроднигас–кажев.
д.директоркаАлександраАд
нађевић.
Насистемудаљинскоггре

јања „Стамбено“ грејеукупно
103.712 квадратних метара
површине, од чега је 86.728
квадратнихметарастамбеног
простора.

С. Џа ку ла

Ко тлар ни ца „Со ли дар ност“

ДОМ ЗДРА ВЉА

Во зи ло за па тро на жну слу жбу
Покрајинска влада је недавно уручила

32 нова санитетска возила, дијализна и
путничка возила за патронажу са прате
ћомопремом.
Међу здравственим установама које су

добиленововозилојеиДомздрављаРу
ма.
– Наша установа је богатија за једно

путничковозило„Фиатпандахибрид“,које
ћекориститинашаПатронажнаслужбаза
пружање услуга за радна теренуПлати
чева,Грабоваца,КленкаиВитојеваца.Реч
јеосавременомхибридномвозилукојеће
многопомоћиурадуовеслужбеутомде
лунашеопштине–реклаједрстоматолог
Јелена Стојанац Мрачевић, директорка
ДомаздрављаРума,којајеипреузеладо
нирановозило.
Кључевезанова32возилапредставни

цимавојвођанскихздравственихустанова
је уручио ИгорМировић, председник По
крајинскевладе,адоделијеприсуствовао
ипотпредседникПокрајинскевладеипо
крајинскисекретарзаздравствопроф.Др
ЗоранГојковић.

С. Џ.
Вред на до на ци ја До му здра вља Ру ма

ЦР ВЕ НИ КРСТ

При ку пље но
99 је ди ни ца кр ви

Редовна градскаакцијадо
бровољног давања крви одр
жана је 7. октобра у румском
Културном центру. Црвени
крст ову, као и све друге ак
ције,организујеусарадњиса
Заводом за трансфузију крви
Војводине.
Овој акцији су се одазвала

103грађана,априкупљеноје
99јединицакрви.Међуонима
којисудалипопрвипуткрвје
13лица.Насвакојакцијиувек
јевишемушкараца,анаовој
акцијизадобровољнодавање
крвипријавилосе20жена.
По правилнику, жене могу

давати крв свака четири ме
сеца, а мушкарци свака три
месеца. Систем за узимање
крвијезаједнократнуупотре
бу, чиме се искључује свака
могућност преноса било ко
је болести надаваоца, а пре
свакогдавања крвиобавезно
сеобављалекарскипрегледи
лабораторијскеконтроле.
Каоисвеакцијеуминулих

годинуиподанаиовајеорга
низована уз поштовање свих
препоручених епидемијских
мера,очемусубринулииво
лонтериЦрвеног крста Рума.
 С. Џ.

Ак ци ја до бро вољ ног да ва ња кр ви у Ру ми

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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ПР ЊА ВОР СКИ ПАРК У ВРД НИ КУ

Де вет де це ни ја од по чет ка ту ри зма
УПрњаворскомпарку,ис

пред Видовданске сабор –
капије,ДруштвоВрдничана
„Видовдан“обележилоје5.
октобра девет деценија од
појаве термалне воде, која
јеизбилауокнимаврднич
когрудникамркогугља.Од
тогрудниказависила јета
даегзистенцијастотинеру
дараињиховихпородица.
– Данас, са ове времен

скедистанце,тоштојебила
неприлика за рударство и
великаштета,испоставило
се као благодет, односно,
зачетакновеврстеделатно
сти–туризмауВрднику,да
насбањскомподручју. Тер
мална вода из потопљеног
рудника се тада користила
за потребе запослених, а
затим изградњом базена и
коначно хотела „Термал“,
данас се користи запотре
бе Специјалне болнице за
рехабилитацију и туристич
ке сврхе–рекао јеСлавко
Станишић,председникДру
штва Врдничана „Видов
дан“, које је организовало
обележавањеовегодишњи
це.
Други повод за окупља

ње, пре свега ученика из
врдничкеииришкеосновне
школе, али и других гости
ју,билаједоделапризнања
истакнутим појединцима и
организацијама за њихов
допринос развоју какоДру
штва,такоиВрдника.Спе
цијална признања „Копље
судбине Светог Лонгина“,
„Косовски божур“ и „Печат
кнеза Лазара“ добили су
наш прослављени ватер
поло голман Александар
Шоштар и Зоран Аврамо

вић, директор маркетинга
Спортског друштва Црвена
звезда. Признања су уру
ченаипредставницимало
калнесамоуправеиШкол
скеуправеНовиСад.
СлавкоСтанишић је под

сетиодајеАлександарШо
штар 2013. године свечано
отвориоВидовданскусабор
– капију, а сада је открио
таблу са посветом која ће

свеграђанеВрдника,посе
тиоцеипутникенамернике
подсећатинапрошлост,са
дашњост, будућност и сми
саопостојањаВидовданске
сабор–капије.
Лазар Пилиповић, секре

тар Спортског савеза Оп
штинеИриг,указаоједасе
кроз ову свечаност и доде
лупризнањаобележава90
година од зачетка туризма

уВрднику,алииуказујена
даље унапређење и развој
овепрестижнебањско–ту
ристичкефрушкогорскеде
стинације. Он је истакао и
један занимљив податак: у
периоду од 1938. до 1950.
године у Врднику је посто
јаоватерполоклуб.
Александар Шоштар је,

примајући награду, рекао
дамујезадовољствоичаст
штојепоновоуВрднику.
– Каомали сам пуно до

лазио у Врдник са родите
љимаимноголепихствари
мевежезаВрдник.Овака
пија спаја прошлост, сада
шњостибудућност.Самои
искључивоодпрошлостине
можедасеживи,алисене
моженибезње.Морамода
знамоштасмо,гдесмо,шта
је било и да се надамо да
можемодаурадимоданам
будебоље–рекаојеАлек
сандарШоштар.

С. Џа ку ла

Алек сан дар Шо штар Слав ко Ста ни шић

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА И ВИ НА РИ ЈА „МАЧ КОВ ПО ДРУМ“

Кон курс за нај леп шу пе сму о ви ну
Српска читаоница у Иригу и

Винарија „Мачков подрум“ из
Ирига су 1. октобра расписа
ли конкурс за најлепшу песму
овину,којићетрајатидокраја
месеца.Наовомконкурсумогу
учествовати сви заинтересова
ни,безобзирагдеживе,могуће
је послати највише три песме
коједосаданисуобјављиване,
ауњимасенемогукористити
речимачковподрумилимачак.
Радови се до краја месеца

могудоставитинаадресуСрп

скечитаоницеуИригу.Бићедо
дељенетрипрвенаграде,асве
песмекојестручнижириодабе
резаужиизбор,бићеобјавље
неупосебномзборникукојисе
штампасвакихпетгодина.
Победници конкурса ће бити

проглашени на манифестацији
„Дан младог португизера сва
товца“,кадаћеимбитиуручене
инаградекојесесастојеодуни
катнеповеље,новчаногизноса
и производа Винарије „Мачков
подрум“. С. Џ.
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ДОМ ЗДРА ВЉА

До би је но но во во зи ло
Како је и најављено, од 1. октобраСлужба

заздравственузаштитудецеуиришкомДому
здрављарадиредовноиуобесмене.Прегле
дедецедопредшколскогузрастаобављаспе
цијалистапедијатрије,апрегледешколскеде
це,радилекаропштепраксе.
Такође,од4.октобраЗдравственастаницау

Врдникурадиуобичајено,даклераднимдани
маудвесмене.
–Захваљујемсенашимпацијентиманараз

умевању,аморамдаистакнемдасмоодПо
крајинске владе добили ново возило које ће
допринетинашемјошбољемраду–кажеди
ректорДомаздравља,дрНебојшаАцин.
Њему јепредсеникПокрајинскевладеИгор

Мировићуручиокључевесавременогхибрид
ногвозила,које јенамењенозапотребеСлу
жбекућноглечењаипалијативненеге. С. Џ. Уру че ње кљу че ва

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

Усво јен дру ги ре ба ланс бу џе та
Други ребаланс општинског буџета

усвојенјеједногласнонаседнициСкуп
штинеопштинеИриг,којајеодржана7.
октобра.Овајдругиребалансјеодбор
ницима образложила Мирјана Бабић,
шефицаСлужбезафинансијеибуџет
Општинске управе, која је истакла да
сеонпредлажезбогпотребедасепре
расподелепостојећасредставабуџета
сапозицијакојенећебитиутрошенена
другепозиције убуџету, збограсподе
лебуџетског суфицита који је утврђен
одлукомозавршномрачунубуџетаза
прошлу годину, као иисказанепотре
бе појединих буџетских корисника да
сеуоквирурасходаизвршеизменена
апропријацијамакакобисеобезбедило
несметано функционисање општине у
наредномпериоду.
Другимребалансомбуџет јесмањен

за 46,5 милиона динара, у односу на
први ребаланс, који је рађен 8. јуна.
Тако су укупно планирани приходи и
примања пројектовани на 996.444.120
динара:571.334.574динарајеизбуџет
скихсредстава,а425.109.546динара
јеизосталихбуџетскихпримања.
У структури прихода, од пореза на

доходак,добитикапиталнедобитке је
планирано 155,5 милиона динара, од
чега јепорезназараденајвећиитоу
износуод121милиондинара.Порезна
имовину јепројектованна126,7мили
онадинара,доксутрансфериоддру
гихнивоавластипланираниуизносуод
467милионадинара.
Расходисупланираниуистомизно

су, а по програмима је за становање,
урбанизам и просторно планирање
предвиђено14милионадинара,зако
муналне делатности 66,4 милиона, за
развој туризма 31,2 милиона динара,

запољопривредуируралниразвој35,4
милиона,азазаштитуживотнесреди
не60,5милионадинара.Највећасред
ства су у програму  организације сао
браћајаисаобраћајнеинфраструктуре
–око339,2милионадинара.
ТихомирСтојаковић,председникири

шкеОпштине, истакао је да је другим
ребалансом буџет умањен за непу
них50милионадинараодспоствених
средставаОпштине.
–Прошло једеветмесецииморали

смо да ускладимо буџет са стварним
приходима.Деосредставаодтрансфе
расадругихнивоавластијеостаоне
промењениочекујемодадокрајагоди
неостваримо свеиданамизвршење
будештовеће,односноонакокакосмо
планирали–кажеСтојаковић.
Одвећихпројеката,тусурадовина

Гребенскомпуту,чијајевреднострадо

ва 292милионадинара,што јескоро
30одстоцелогбуџета.
–Радовисуутокуинашажеља,као

ижељаПокрајинеједаседокрајаго
дине пројекат заврши. Надамо се да
ћемооправдатисредстваидаихнеће
мопреноситиунареднугодину.Затим,
имамоодУправезакапиталнаулагања
11милионазаканализацијууделовима
Иригазаштајерасписантендер.Уско
ро би требало да започне и уређење
атарскихпутева,азатојеобезбеђено
20милионадинара–истакао јеТихо
мир Стојаковић, председник иришке
Општине.
Ова,15.седницаСОИриг,поново је

одржана у сали зграде „Рајковац“, као
штосеиранијеодржавала,собзиром
на то да је заврешена фасада овог
објекта.

С. Џа ку ла

Ти хо мир Сто ја ко вић Мир ја на Ба бић

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Све ви ше ком па ни ја
се укљу чу је у ак ци је да ва ња кр ви
ЦрвеникрстПећинци јеу

сарадњи са Заводом за
трансфузију крви Војводи
не, организовао 1. октобра
још једну ванредну акцију
добровољногдавањакрвиу
шимановачкој индустријској
зони. На позив пећиначког
ЦКдасеорганизујуванред
не акције добровољног
давања,јерсурезервекрви
наминимуму, послефирме
„Аку“и„Пинкстудија“,своју
друштвену одговорност
показалесуифирме„Техно
гама” д.о.о. и „Chemical
Agrosava“, такођеизШима
новаца.
Како је рекла Гордана

Коњевић,секретарпећинач
ког ЦК, одзив давалаца је

био одличан. У компанији
„Техногама“од12давалаца
којисудошлинаакцијукрв
јеуспешнодалодеветдава
лаца, а три је одбијено из

медицинскихразлога,докје
у фирми „Chemical Agrosa
va“ од 32 пријављених крв
успешнодало29давалаца,
а3давалацасуодбијенаиз

медицинскихразлога.
–Значајно је да су у обе

фирме директори били
међупрвимдаваоцимашто
јесигурнодобарпримерза
све остале запослене.
Црвени крст Пећинци се
захваљујенасарадњифир
мама које суучествовалеу
акцији, јер су показале да
поред ове тешке ситуације
савирусомкоорнеукојојсе
сви налазимо, хуманост и
племенитост нису забора
вљеневрлине.Каданекоме
помогнемоимисеосећамо
лепоииспуњено–реклаје
Коњевић, и додала да су
обе акције одржане уз
поштовање свих епидемиј
скихмера.

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

Ма ли пар ла мен тар ци
по се ти ли пред сед ни ка
Представници ученич

ких парламената из све три
основнешколесатериторије
пећиначке општине, посети
лису6.октобрапредседника
Општине Пећинци Синишу
Ђокића.Онјетомприликом
изразио задовољство због
ове, сада већ традиционал
непосетекојасеорганизује
уоквирупрограмаобележа
вања Дечје недеље, током
којесуученициуприлицида
се боље упознају са радом
локалне самоуправе, али и
да изнесу предлоге и суге
стије за унапређењеуслова
усвојимшколама.
Како је рекао председник

Ђокић, пећиначка локална
самоуправа се полако али
сигурно креће ка циљу који
језацрталапренеколикого
дина.
– Нећемо стати док сва

деца, у свих 15 насеља на
ше општине не буду имала
подједнаке услове за сти
цање знања. Тако су деца
у Купинову нову школску
годину започела у потпуно
новој,реконструисанојидо
грађенојшколи,доксудеца
уКарловчићупрошлегодине
закорачила у реконструиса
ни школски објекат. Такође,

припремљена је пројектно
техничка документација за
реконструкцију основне и
старог дела средње школе
у Пећинцима, а у припреми
је пројектнотехничка доку
ментација за комплетну ре
конструкцију основне школе
уПопинцима.Итунијекрај.
Не можемо све школе од
једном уредити. Радимо по
приоритетима, те је потреб
но време, стрпљење и раз
умевање како ученика, тако
и наставног особља, али и

родитеља – истакао је Ђо
кић, и додао да Општина
Пећинцистратешкиулажеу
школство,здравствоиспорт,
даби,какојерекао,децаби
ла образована, здрава и да
биуместонаулицибилана
спортскимтеренима.
Председник Ђокић је то

комразговора,поручиоуче
ницимадачувајусвојенове
школе,данаставешколова
ње, али и да се након тога
врате у своју општину, нађу
запослење и оснују породи

це, јерсамозаједно,како је
рекао,можемонашуопшти
ну учини још бољом и леп
шомзаживот.
Ученици су износили раз

не предлоге за побољшање
услова за рад и боравак у
својимшколама.Једанодза
нимљивијих предлога је био
оснивањесекцијезастрели
чарство,апредседникЂокић
јерекаода јеидеја,уколико
имазаинтересованих учени
казабављењеовомврстом
спорта,остварива.

Синиша Ђокић са представницима ученичких парламената
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По 40.000 ди на ра
за 54 по ро ди це са бе ба ма
У овој подели већ традиционалне

једнократненовчаненакнаде,којуОп
штинаПећинцидодељујепородицама
сановорођенчадима,по40.000дина
рауручено јена кућнеадресе54по
родице. Реч је о породицама, које су
пријавиле новорођенче у периоду од
1.јануарадо30.априла2021.године.
Председник Општине Пећинци Си

нишаЂокићуручиоје8.октобраједно
кратнуновчанунакнадупородициМи
лијашевићизДоњегТоварникаи том
приликом је рекао да је ово једна од
мерапопулационеполитикекојеспро
водипећиначкалокалнасамоуправа.
–Жељанамједаовоммероммладе

брачнепаровеподстакнемодазаснују
породицуилидаимолакшамоодлуку
дапроширепородицу,свесациљемда

повећамонаталитетунашојопштини.
Једнократнуновчанунакнадууизносу
од40.000динарадодељујемозасвако
новорођенче,алитонијесве.Општина
Пећинци обезбеђује бесплатан вртић
заједнооддецеупородицамасабли
занцима,каоизатрећеичетвртодете
упородици,регресирапутнетрошкове
средњошколцимаистудентима,анај
успешнијестудентеистипендира.За
хваљујућиубрзаномразвојупривреде,
позавршеткушколовања,младимогу
без проблема да пронађу запослење
овде где су рођени – изјавио је први
човекпећиначкеОпштине.
МалаСараједругодетеупородици

Милијашевић,наконстаријегПавла,а
њихов отац, месни парох јереј Саша
Милијашевић, кажедасвакојпороди

цикојадобијебебуитекакозначисва
кивидпомоћи.
–Са40.000динараможеда се ку

пи све оно што је у првом тренутку
потребнозабебу.Збогтогабихиско
ристиоприликудасезахвалимпећи
начкојлокалнојсамоуправиштоиове
године,каоисвихпретходнихгодина,
излази у сусрет младим родитељима
и на тај начин доприноси добробити
целенашеопштине–рекао јеМили
јашевић.
ПредседникЂокићјеизнеоподатак

да је у општини Пећинци од почетка
године рођено 220 беба,што, како је
рекао,потврђуједамерепопулационе
политике које спроводи Општина Пе
ћинци, али и Република Србија, дају
резултате.

Завршетком радова на реконструк
цијипутауПопинцима,уулицамаЈНА,
Фрушкогорска и Стевана Ковачевића,
као и деонице пута од Попинаца до
границе општина Пећинци и Стара
Пазова,Попинчанинисудобили само
нов пут, већ и знатно безбеднији сао
браћај кроз насеље, као и уређенији
центарнасеља.
Уоквируовихрадова,којисунаста

вак реконструкције пута Пећинци –
Попинцикојајезавршенакрајем2019.

године, очишћени су и продубљени
каналиупутномпојасу,насутебанки
не,обновљенахоризонталнаиверти
кална сигнализација, поправљене
заштитнеоградеиуређенпаркингпро
сторуцентрунасеља.
–Поредновогпута,добилисмоуре

ђенијицентарнасељаилепшиизглед
централнихулицаунасељу,адецасу
знатнобезбеднијанапутудошколе–
рекао је председник Савета месне
заједницеПопинциДејанБановачки.

Узонишколепоновосупостављени
успоривачи саобраћаја (лежећи поли
цајци), које су Савет за безбедност
саобраћаја општине Пећинци и пећи
начка локална самоуправа поставили
пролетос, а који су били уклоњени
токомрадованареконструкцијипута.
РеконструкцијупутауПопинцима је

у сарадњи са Општином Пећинци
финансирало Министарство грађеви
нарства, саобраћаја и инфраструкту
ре.

ПО ПИН ЦИ

За без бед ни ји са о бра ћај
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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.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Ју би лар ни „Ми ни ти ни фест“ 
ди гао пу бли ку на но ге

Упетак,8.ОктобраусалиКултурног
центраПећинциодржанје15.пореду
„Мини тини фест“. Као и претходних
година, учесници су ученици све три
основнешколеизпећиначкеопштине,
организатор је Културни центар, а
покровитељОпштинаПећинци.Отва
рајући фестивал, директор пећинач
ког Културног центра Јован Деврња
рекао је да се фестивал ове године
одржаваувремеобележавања„Дечје
недеље“.
–Оваквифестивалисузначајнипре

свега јер афирмишу младе музичке
надеодкојихсенекикаснијеопреде
љују за бављење музиком. Локална
самоуправаицентралнаустановакул
туре у нашој општини пружају пуну
подршку свима онима који су прве
музичке кораке направили управо на
овомфестивал–рекаојеДеврња.
Уминикатегоријинаступиласудеца

узрастаодпрвогдопетогразреда,док
су у тини категорији своје музичке и
сценскеталентепублиципредставила
децаузрастаодшестогдоосмограз
реда.
У мини категорији наступили су

Милица Милошевић (5. разред) из
Шимановаца сапесмом „Свирашкол
скиоркестар”,АнаШогоровић (4.раз
ред) из Пећинаца са песмом „Чувај
мамуда тидуже траје”,ИвонаСавић
из Крњешеваца и Ксенија Шарић из

Шимановаца (ученице 5. разреда) са
песмом„Дама”,НаталијаПаликућа(4.
разред)изПећинацасапесмом„Моја
тетка стјуардеса”, Александра Костић
(5.разред)изПећинацасапесмом„Не
знамштамије”,затимЕленаМијовић
(5.разред)изШимановацасапесмом
„Моцарт”, ЈованаМакевић (1. разред)
из Пећинаца са песмом „Деца траже
даихволиш”,ЈованаКатанић (5.раз
ред)изШимановацасапесмом„Сунце
изсузе”иЛенаДражић(4.разред)из
Пећинацасапесмом„Начасуфолкло
ра”.
У тини категорији такмичили су се

Анђелка Вулетић (6. разред) из Деча
интерпретацијом песме „Хакер мога
срца”, Душица Тепша (6. разред) из
Пећинаца са песмом „Љубав не зна
границе”,ЕленаКурјачкииЛенаОсто
јић(6.разред)изКупиновасапесмом
“Возим ролере”, Лена Вељанчић (8.
разред) из Ашање са песмом „Ди џеј
деда”, ПетарПлочарац (6. разред) из
Ашање са песмом „Аутомобили” и
ДуњаБајаловић(8.разред)изДечаса
песмом„Нисутеписалезвезде”.
Стручни жири у саставу Јован Ада

мов, уметнички директор фестивала,
композиторидиригент,ДанијелаХор
њак, мастер теоретичар уметности 
музичкипедагогиБојанаРадивојевић,
диригент,доделиојепрветринаграде
ипосебнунаградузаинтерпретацијуу

оба узраста. Награде се састоје од
дипломе,„златнеплакете”,каои„злат
нестатуе”запобеднике.
Док јежири већао, водитељБрани

мирБанеРосићињегова“летећагита
ра”подиглисупубликунаноге,амноге
инспирисали да се попону на бину и
сви заједнонаправе праву, распевану
и разиграну журку уз најпознатије
дечијепесмеМињеСуботеинеколико
новихпесама“летећегитаре”.
Накрају,жириједонеоодлукудасви

учесници са фестивала понесу неку
награду.Посебнунаградузаинтерпре
тацију у мини категорији освојили су
Наталија Паликућа, Лена Дражић и
ЕленаМијовић.Трећанаградаумини
категоријиотишлајеурукеАнеШого
ровићиЈованеМакевић,адругунагра
дуосвојилајеЈованаКатанић.
Посебнунаградузаинтерпретацијуу

тини категорији освојио јеПетарПло
чарац.ТрећеместоосвојилисуАнђел
ка Вулетић и дуо Елена Курјачки и
ЛенаОстојић.Другу награду освојили
суЛенаВељанчићиДушицаТепша.
Прванаградауминикатегоријипри

пала је Александри Костић, а прва
награда у тини категорији Дуњи Баја
ловић.
Учесникеупрограму,иначе,припре

мали су наставници музичког Ана
Љубојевић, Дејан Загорчић и Иван
Макевић.
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ОСМИ „ШЕК СПИР ФЕ СТИ ВАЛ“

За крај пред ста ва „Маг бет“
Послепрвогполувременау

Вили Станковић у Чортанов
цима завршеног у јулу, осми
међународни „Шекспир фе
стивал“заокружићегостовање
чувеног италијанског „Мaкб
ета“ 16. октобра у Српском
народномпозориштууНовом
Саду. Тим поводом, потписан
јеПротоколосарадњиизмеђу
„Шекспир фестивала” и Срп
скогнародногпозоришта.
Према речима Никите Ми

ливојевића, оснивача фести
вала, ово својеврсно извође
ње М„акбета” захтевало је и
техничкииуметничкидабуде
одиграноназатворенојсцени,
а не као што је уобичајено у
Чортановцима, у Вили Стан
ковић. Стога се представа
изводи у суботу, 16. Октобра
на сцени „ЈованЂорђевић“ у
20.00часова.
– Према плановима, Шек

спир фестивал ће се од ове
године па у будућности изво
дити у два термина – крајем
јуна, односно почетком јула,
као што је уобичајено, али и
с почетка позоришне сезоне,
највероватнијетокомоктобра
истакаојеМиливојевић.

У оквиру потписаног прото
колаосарадњиизмеђу „Шек
спирфестивала“иСНПа,би
лојеречи,несамооподршци
коју Фестивал има од СНПа,
негојенајављенаикопродук
цијакојатребадабудереали
зованаследећегодине,аупи
тању јеШекспироватрагедија
„Макбет“,којућережиратиНи
китаМиливојевић.

На конференцији поводом
потписивања протокола, ме
дијима се обратила и Драга
на Милошевић, покрајинска
секретарка за културу, јавно
информисање и односе са
верским заједницама, која је
истакла да је Покрајина, као
оснивачмногих културнихин
ституција,незаобилазнаподр
шка и „Шекспир фестивалу“,

алиисвимкултурнимостваре
њимаисарадњама,будућида
културапредстављанеисцрп
нублаготворнумоћдруштва.
Покровитељи„Шекспирфе

стивала“ су Покрајински се
кретаријат за културу и јавно
информисање, Општина Ин
ђија, Министарство културе и
информисања,ГрадНовиСад
иUNIQAосигурање. М.Ђ.

На ја вље на за вр шни ца Шек спир фе сти ва ла

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Напредују радови на реконструкцији
путаодБанстоладоцентраЧортанова
ца.Какосуранијеистаклипредставници
ОпштинеИнђија,упитањуједеоницаду
гачка5,1километара.Општинајеуради
лапројектнудокументацију,докјесред
ства за извођење радова у висини од
260 милиона динара издвојила Управа
закапиталнаулагањаАутономнеПокра
јинеВојводине.Саобраћајницасерекон
струишеутрифазетокомкојихћебити
проширена,апоредњебићеизграђенаи
бициклистичкастаза.
Како је истакао председник Општине

Инђија Владимир Гак, осимшто ће до
принетивећојбезбедностисвихучесни
ка у саобраћају, поменута деоница је
значајнаизадаљиразвојтуризма.
–Чортановцикаоактрактивнавикенд

 дестинација морају добити најсавре
менијесаобраћајнице.Затоирадимона
томедаовоселодобијенајбољупутну
инфраструктуру.Путарирадебезобзира
навременскеприликеи јасенадамда
ћемонајкаснијезамесецданадобитиу
потпуностиреконструисанусаобраћајни
цукојућемосвечанопредатинаупотре
бустановницимаБанстолаиЧортанова
царекаојеГак.

ПредседникопштинеИнђија јеподсе
тиодасурадовинареконструкцијипута
Банстол–Чортановципочели6.септем
браовегодине.
– Када се заврше радови, добићемо

једнудобруцелину,јерћетадасвипуте
винараскрсницибитиуређени.Ублизи
нисеналазииХрамБлагеМарије,аде
оницакојасерадиводидосамогцентра
Чортановаца.
Гакјеподсетиодајеупоследњихпет

година локална самоуправа уложила

значајнасредствазареконструкцијупу
теваиизградњунових,алииузфинан
сијскуподршкуВладеВојводинеиРепу
бликеСрбије.
–Коликоулажемоупутнуинфраструк

туру,најбољемогувидетинашисуграђа
никадапутујуваннашеопштине.Разли
кајевелика,јерјенатериторијиопштине
изграђеноиреконструисанјевеликиброј
путева,итојесвеурађенопонајвишим
светским стандардима истакао је Вла
димирГак. М.Ђ.

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ПУ ТА БАН СТОЛ – ЧОР ТА НОВ ЦИ

Ра до ви на пре ду ју

Ре кон струк ци ја пу та Бан стол – Чор та нов ци
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ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „БЕ О ЧИН“

Ле то про те кло
без ре стрик ци ја во де

Ме ни је ја ко дра го што смо без ве ли ких про бле ма про шли ово ду го то пло ле то. Ја ко 
сам се бри ну ла на по чет ку го ди не ка ко ће то све би ти, за то што је на ша во до вод на 
мре жа ста ра и го ди на ма ни је ула га но у њу. Али си стем је ус пео да из др жи. Баш сам 
по но сна на ко ле ге и це лу фир му ка ко смо ус пе ли без ре стрик ци ја во де, ко јих је би ло 
у дру гим сре ди на ма, да про ђе мо лет њу се зо ну, ис та кла је Гор да на Ра кић

У надлежности Јавног комуналног
предузећа „Беочин“ су готово све
комуналне услуге, од водоснабдева
ња, чишћења јавних површина, до
одржавања гробањаипијачнихуслу
га.Послаимадовољноикакојерекла
директоркаГорданаРакић,имагасве
више.
–Повећан јеобимпосла,нарочито

чишћење.Одкакотрајекризасакоро
ном,многољуди се доселило у бео
чинскасела,многоњихседоселилои
увикендице.Овдејенекадбиломно
гопразнихкућа,садасуонепродатеи
ценеидаљеневероватноскачу.Има
мо много више корисника, а највећи
изазов је дотрајалост наше опреме.
Требавишепосла урадитии умеђу
временупоправљатикамионесмећа
ре који су стари и који су увелико
одрадили своје. У тој области смо
ималибашвеликихпроблема.Такође,
истаклабихкаовеликипроблемнеди
сциплину грађана. Контејнери буду
празни, а смеће свуда окоњих.Жао
ми је што се некиљуди тако бахато
понашају.Неможемомитоликопочи
стити колико људи могу да набацају
смећа. Недостају нам канте поред
клупа.Оне годинаманису поставља
не,садајеитонареду.Топланирамо
за следећу годину, каже Гордана
Ракић.
Када јеречоводоснабдевању, ове

годиненијебиловећихпроблемаупр
кос вискоим температурама које смо
ималитокомлетњихмесеци.
– Мени је јако драго што смо без

великих проблема прошли ово дуго
топло лето. Јако сам се бринула на
почетку године како ће то све бити,
зато што је наша водоводна мрежа
стара и годинама није улагано у њу.
Али систем је успео да издржи. Баш
сампоноснанаколегеицелуфирму
какосмоуспелибезрестрикцијаводе,
којих јебилоудругимсрединама,да
прођемолетњусезону,истаклајеГор
данаРакић.
Она јерекладасетокомовегоди

не, у сарадњи са Општином и уз
њихове субвенције, улагало у водо
водну мрежу. Систем се сукцесивно
поправља, како ни наредних година
небибилопроблема.
–Требадаурадимодаљинскинад

зор над базенима у Раковцу. Стари
даљински систем је одрадио своје.
Овајновибитребаодабудеповезан
и са дугим базенима тако да бисмо
имали олакшану контролу. Квалитет
водеједобар.Анализурадипокрајин
скиИнститутзајавноздравље.Поне
кад,збогстаростимрежекодпромене
притискаводасезамути,алипослесе
тосмири.Нажалостимакоимамопро
јекатзамењањеазбестнихцеви,али
никад средства нису обезбеђена.
Кадајеречоквалитетуводеуселима,
уњојпонекадиманитратазбогђубре
њапољопривредногземљишта.То је
проблемкојисепостављањемфилте
раморарешити.Бушићесејошједан
бунаритојесадизвесно,аовегоди
не је био нагласак на одржавању
постојећемреже,нетоликонањеном
ширењу.Оноштобихнагласилаишто
сигурно треба урадити у што краће
врмејереконструкцијафабрикеводе.

Последњи озбиљан ремонт је рађен
2001. године. Лепо је она одрадила
својеисадабизаистатребалоуложи
ти у један озбиљан ремонт фабрике
воде,кажеГорданаРакић.
Пореднеопходних улагањау водо

снабдевање,директоркакажеида је
неопходна набавка нових камиона
смећара.
–Неопходан нам је велики камион

–смећар,алитребанамималисме
ћар због викенд – насеља, јер тамо
самомаликамионможепроћи,исти
чеГорданаРакић.
Како је истакла, задовољна је

сарадњомсабеочинскомОпштином
–Лепосарађујемо,алиморамрећи

да би инспекција морала мало стро
жије да дисциплинује недисциплино
ване грађане, пре свега, несавесне
који бацају смеће где стигну, каже
директоркаЈКП„Беочин“.

С. Ћо сић

Гор да на Ра кић
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ЈП „ТО ПЛА НА“, БЕ О ЧИН

Не ће би ти по ску пље ња
гре ја ња
По ску пље ње га са ће не га

тив но ути ца ти на на ше 
по сло ва ње, али ЈП 

„То пла на“ иде у су срет 
гра ђа ни ма, не ће би ти 

по ску пље ња гре ја ња. Оче
ку је мо да ће нам ло кал на 
са мо у пра ва по мо ћи ка ко 

би смо мо гли не сме та но да 
ра ди мо и ис по ру чу је мо 
то плот ну енер ги ју, ка же 

Ми на Ми нић

БеочинскоЈавнопредузе
ће„Топлана“јетоплепробе
пре почетак грејне сезоне
обавило 7. и 8. октобра.
Грејнасезонајепочелавећ
у суботу 9. октобра, јер су
то „налагали“ временски
услови, необично хладно и
кишовитивремезапочетак
октобра.КакојерекаоМина
Минић,шефрачуноводства
беочинске „Топлане“, успе
шно је завршен ремонт
постројења и сви радови,
који су претходили грејној
сезони,сунавремеизведе
ни.
– Све је готово, урадили

смо испитивања вентила
сигурности и контролу
непропусности гаса. Кон
трола непоропусности гаса
није била урађена, а то је
предвиђено стандардима
који су ступили на снагу
2020. године, рекао је
Минић.
Кадајеречоцени,Минић

каже да ће се цена гаса
сигурно повећати, али
ћеценгрејањаостатииста.
–Томогусадрећи,пошто

очекујемо помоћ нашег
оснивача,ОпштинеБеочин.
Натајначинбисмопребро
диликризуинебисмоопте
ретили грађане. Иначе,
цена гаса за грађане се
нећемењати,кажеМинић.

Ондодаједаћенајавље
напоскупљењагасаистру
је негативно утицати на
пословањеовогпредузећа.
– Сва поскупљења нега

тивноутичунанашепосло
вање,алиЈП„Топлана“иде
усусретграђанимаиосла
њамосеналокалнусамоу
праву.Очекујемосубвенци
је из буџета како бисмо
моглинесметанодарадимо
и испоручујемо топлотну
енергију,наглашаваМинић.
Када је реч о финансиј

ској консолидацији Минић

кажедајепотписаносудско
поравнање са „Србија
гасом“.
– Имали смо проблем

дуговањазаиспорученигас
„Србијагасу“.Дугјерегули
сансудскимпоравнањемод
17. марта ове године. У
питању је  88,9 милиона
динара које смо репрогра
мирали на четири године,
наједнакемесечнерате,уз
редовно измиривање теку
ћих испорука гаса. Дуг је
настао због тога што смо
буџетским корисницима,

школама, вртићима, Дому
здравља, Дому културе,
грејање фактурисали по
нижим ценама негошто су
оне реално биле. Покуша
вало се са уштедама, али
реално, губитак предузећа
језбогтогабиооко10мили
она динара, истакао је
Минић.
Беочинска„Топлана“греје

око10.300квадратнихмета
ра пословног простора и
око34.800квадратнихмета
растанова.Ценагрејањаје
97,37 динара по квадрат
номметрузафизичкалица
и 146,06 динара за правна
лица. Предузеће има 12
запослених.
Уовомпредузећурачуна

јунапомоћоснивача,одно
сно Општине Беочин. Та
помоћ је и стизала проте
клихгодина.
–Општинајеупротеклом

периоду финансирала део
новог топловода 2019.
године, као и ремонт 2020.
године. Ове године, први
путод2012.године,локал
насамоуправајеузелауче
шћеуотплатистарогдугау
износу од осам милиона
динара, са назнаком да ће
тај износ бити и већи,
закључио је Мина Минић,
шеф рачуноводства у ЈП
„Топлана“. С. Ћо сић

Ми на Ми нић

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.
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МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА У ВОЈ КИ
До при нос ли ков ној 
умет но сти

Месној заједници Војка је на Фестивалу
војвођанских фестивала „Рoгаљ“, припала је
златнаплакетаРогљакаонаградазаминули
рад,запромоцијуликовнеуметностикрозЛи
ковнуколонију„Kосмикарт–ЉубишаМарић“.
Шестифестивалвојвођанскихфестивалаодр
жанјеунедељу,3.октобранакултномвојво
ђанскомСалашу137,уЧенеју,надомакНовог
Садаиокупиојепрекотридесеторганизатора
бројнихманифестацијаизВојводине.

З.K.

ПО ЗО РИ ШТЕ У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ
Из ло жба  па зо вач ких умет ни ка

У понедељак, 4.октобра  у холу
Позоришта у Старој Пазови отво
рена је17.Општинскасмотрали
ковног ставалаштва на којој се
представља34уметникаса49ра
дова.Чак25најуспешнијааутора,
22сликараитривајарапласирало
сенавиширангтакмичења,Зонску
смотру ликовног стваралаштва,
којаћесеодржатиуИнђији.Пре
маодлуци селектора овогодишње
смотремрМарјанеKаравле,прво
местонасмотризаузела јемлада

уметница,чланицановопазовачког
Уметничког удружења Маријана
Црнобрњасасвојом„Наном“,друго
Љиљана Челиковић, председница
Уметничкогудружења„НоваПазо
ва“, са радом „Тиквице”, а треће
пласирани  је Синиша Чолаковић
ињеговаслика„Пут”изУдружења
ликовнихуметникаСтараПазова.
ОрганизаторовесмотрејеСавез

аматераопштинеСтараПазовауз
подршкуУдружењаликовнихумет
никаСтараПазова. 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.

БЕ ЛЕ ГИШ

Так ми че ње мла дих ора ча
УБелегишу је у суботу, 9.Октобра

одржано Републичко такмичењемла
дихзадругараорачаученикаосновних
школаСрбије.Манифестација је оку
пилавишеод30младихтракториста
изцелеСрбије.
НовоизграђенаОсновнашкола „Ве

раМишчевић“уБелегишујебиладо
маћин овог такмичења. Више од 30
дечака задругара надметало се поје
диначноиекипноутестузнањаизпо
љопривреде  и спретној вожњи трак
тора по полигону у дворишту школе.
Трећадисциплина орањена парцели
овегодинејеизосталазбоглошихвре
менискихприлика.
Пожелевшиуспехмладиморачима,

уимедомаћинаучесницимасеобра
тиодиректоршколеБорисБељин,док
је манифестацију отворио Слободан
Поповић, председник Савеза ученич
ких задруга Србије. Циљ такмичења
је јачање ученичког задругарства у
основнимшколаманаселуиподиза
ње квалитета рада ученичких задру
га,алијеоваманифестацијаидобра
прилика да се деца  међусобно упо
знајуиширепријатељства.
Задругари у Белегишу су показали

завидну практичну и теоријску оспо
собљеност за послове у области по

љопривреде. У екипном пласману
најбољисубилиученициизДероња,
Основнашкола „ВукКараџић”,доксе
као појединац истакао Јанко Бека из
Лалића, друго место је припало Ми
лануЛучаруизДероњаатрећеВише
славуВекићуизБачкогБрестовца.

Организатор такмичења је Савез
ученичких задругаСрбије, аманифе
стацијукојајеуврштенаиукалендар
такмичењаисмотриученикаосновне
школеМинистарствапросвете, подр
жалајеиОпштинаСтараПазова.

Д.Г.
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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.

УШидујепочеосарадом
новипунктзавакцинацијуу
објекту поред Дома здра
вља који је уступила госпо
ђа Радмила Тарлаћ. Пункт
за вакцинацију отворен је
свакиданунедељиупери
одуод820часова,аграђа
ни термин за имунизацију
могу да закажу позивом на
број060/7124407.
Новоотворени пункт за

вакцинацију обишао је 5.
октобра председник општи
неШидЗоранСеменовић.
– Епидемиолошка ситуа

цијауопштиниШидјенепо
вољна. Једининачинда се
спречи ширење вируса
COVID19јевакцинација.У
сарадњисаДомомздравља
Шид обезбедили смо нови
пункт за вакцинацију. Овим
путемжелимданајавимда
смо обезбедили око 2.000
доза вакцине и да ћемо
ускоро спровести имуниза
цијупоселимтрећомдозом
такодамештаниселанеће
морати да долазе у Шид.
Позивам грађане шидске
општинеданаставесаиму
низацијом то је најважнији
кораккаспречавањуепиде

мије, рекао је ЗоранСеме
новић.
Иако јеприоритетCOVID

и имунизација, Дом здра
вљауШидуувеојенеколи
ко новина у раду како гра
ђанинебиосталиускраће
ни за друге здравствене

услуге. Већина изабраних
лекара јевраћенаусеоске
амбуланте, општа медици
на и превијалиште су вра
ћени на стару локацију и
радеудвесмене,отворена
је медицина рада за пре
вентивне прегледе тако да

грађани више неће морати
дапутујууСремскуМитро
вицу,ординацијафизиолога
др Вукомановића поново
ради у склопу Дома здра
вљапонедељком,средоми
петком у термину од 8:30
14:30часова.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Но ви пункт за вак ци на ци ју

КомесаријатзаизбеглицеимиграцијеРепубликеСрбијеусарад
њисаОпштиномШиднаосновурасписаногјавногпозиваподелио
је пакете палетираног цепаног тврдог дрвета за 25 корисника из
категоријесоцијалноугроженихпородицаизбеглихиинтернорасе
љених лица са територије општинеШид који су испунили услове
конкурсарасписаногодстранеКИРСаиОпштинеШид.

ШИД

По де ла огре ва

ОпштинаШидје6.октобрапотписаласпоразум
са Фондом „Европски послови“ АП Војводине о
укључивањуусвеобухватнубазуподатака(BEFS)
опројектимафинансиранимпутемекстернихвеза.
Речјеоуспостављањупроцедуразаунапређење
сарадње и координације у области планирања,
праћењаиунапређењаинституционалнихкапаци
теталокалнесамоуправе.СпоразумизмеђуФон
да „Европски послови“ АПВ и Општине Шид у
Покрајинскојвлади јепредседникуОпштинеШид
Зорану Семеновић уручио председник Покрајин
скевладеИгорМировић.

СА РАД ЊА ОП ШТИ НЕ ШИД И
ФОН ДА „ЕВРОП СКИ ПО СЛО ВИ“ АПВ

Кон кур си
на јед ном ме сту
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ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЧ ЈА НЕ ДЕ ЉА У СРЕМУ

Поклони и број не
ак тив но сти за ма ли ша не

Дечја недеља, која се
одржава сваке годи
неуоктобру,имациљ

да скрене  пажњу јавности
на права детета, важност
да одрастају у што бољим
условима каоина  једнаке
шансе за развој и остваре
њепотенцијаласвакогдете
тапонаособ.

Сремска 
Митровица

Град Сремска Митрови
ца традиционално подр
жава ову манифестацију
намењеној деци, рекао је
Петар Самарџић, заменик
градоначелнице, приликом
посетевртићу„Маслачак“у
среду,6.октобра.
– Ове године, одлучили

смоседаза654предшкол
ца из Сремске Митровице
обезбедимо бојанке о на
шем граду. Бојанка је ура
ђена у сарадњи са Едука
тивним центром „Кардаш
Арт”, чији су полазници
урадили илустрације, тј.
графичко решење. Иде
ја нам је била да нашим
најмлађим суграђанима у
оквиру Дечје недеље омо
гућимодазаједносароди
тељима и васпитачима на

креативанначинузигру,за
баву,разоноду,бојењеуче,
односно упознају свој град
ињеговезнаменитости.Бо
јанкаћебитидоступнаиу
свимлокалнимпапирница
ма,књижарамаистотакои
уТуристичкоминфо цен
тру када буде оформљен.
Електронско издање, ПДФ
верзијабојанке,моћићеда
сепреузмесасајтаГрада,
тако да ће сви заинтере
совани родитељи моћи да
даунлодују бојанку, да је
одштампајуидајезаједно
сасвојомдецомбојеиуче
о свом граду, рекао је Са
марџић.
Биљана Цвијетић,  ди

ректорица ПУ „Пчелица”,
реклаједаћепредшколци
током Дечје недеље има
ти низ активности којима
ћеонабитиобележена,од
посета Библиотеци, Хипо
дрому,доорганизовањаху
манитарнихакцијаиакција
уређења дворишта вртића
у којима учествују и роди
тељи.
Милан Кардаш из Еду

кативног центра  „Кардаш
Арт”рекаоједајеидејаби
ла да се на свеобухватан,
а опет неуобичајен и ин
тересантан начин прикаже
СремскаМитровица.

– Илустрације смо завр
шили занимљивим заго
неткама,односнолавирин
том, спајањем различитих
елемената и мислим да
ће предшколцима бити за
нимљиво, првенствено да
упознају Митровицу на је
дан необичан начин, а за
тим да уживају у бојењу,
рекаојеКардаш.

Рума
Урумскојопштиниодржа

не активности локална са
моуправа је организовала
у сарадњи саУПВО „Поле
тарац“, Активом директора
основних и средњих школа
иДневнимборавкомзаде
цу и младе са сметњама у
развоју. Деца из целе рум

По де ла бо јан ки у митровачком вр ти ћу „Ма сла чак“

При јем у Град ској ку ћи у Руми



1913. OKTOBAR 2021.      M NOVINE

ске општине су учествова
ланаликовномконкурсуна
тему„Детеједетедагаво
литеиразумете“,анајбољи
радовисубилиизложени9.
и10.октобраухолуКултур
ногцентра.
Такође, организована су

едукативна дружења, ре
вија ручно направљених
играчака, размена књига
и друге креативне радио
нице. Градска библиоте
ка „Атанасије Стојковић“ је
обезбедила449бесплатних
чланскихкаратазасвудецу
предшколског узраста, које
могукористититокомцелог
осмогодишњегшколовања.
Овајпутнијебилопозори

шнихпредставаизаједнич
кедоделе чланских карата,

већсуихдецадобиласвако
усвомвртићу.Такође,једна
од традиционалних актив
ности у оквиру Дечје неде
љејеипосетаГрадскојкући
где је малишане дочекала
Александра Ћирић, заме
ницапредседникаОпштине.
Малишане је поздравио и
првичовекрумскеОпштине
Слађан Манчић. Уз весело
дружењеипричу,зањихсу
припремљени и слаткиши,
алиипригоднипоклони.
Александра јеистаклада

је ове године одлучено да
сепосетаорганизује,зараз
ликуодпрошле,алиузсве
мерепредострожности.
– Желим вам срећно де

тињство, одрастање ишко
ловање.Предвамајеједан

од најлепших периода у
животу, а то је ђачко доба.
Током школовања ћете до
статоганаучити,стећићете
достапријатеља,новогзна
ња које ће вам помоћи да
остварите оно што желите,
тојест,дарадитеоноочему
висадатакомаленимашта
те.Желимвамсрећну–ре
клајеАлександраЋирић.
Она је додала да се ло

кална самоуправа трудида
обезбеди што боље и без
брижније услове за живот
деце – обезбеђени су бес
платни уџбеници, ужине,
вртићи, путни трошкови за
ученике....
Током Дечје недеље,

Министарствo за бригу о
породици и демографију,
у сарадњи са организаци
јом Пријатељи деце Срби
је, организовало је продају
специјалнихналепницапро
писаних Уредбом о утврђи
вању посебних износа који
се плаћају током овогоди
шњеДечијенедеље.
То се односило на возне

карте, улазнице за позори
ште и биоскопе, а румска
општина је добила 500 та
квихналепница:300налеп
ница номиналне вредности
40динара,а200налепница
јепослатоЖелезничкојста
ниции100Мастербусу,као
и200налепницаноминалне
вредности33динара,којеје
добиоКултурницентар.

Ириг
Дечјанедеља јеразличи

тим активностима обеле
жена и у иришкој општини.
Такосу6.октобрамалиша

ниизпредшколскогодеље
ња „Дечија радост“, објекта
у Иригу, посетили општин
скузграду,гдеихједочекао
председник Скупштине оп
штинеСтеванКазимировић.
Он јепоздравиомалиша

не за које су били припре
мљени и слаткиши, а про
шетали су се и кроз зграду
где јесмештенаОпштинска
управа. Истовремено, са
предшколцима из Врдника
сеузгради„Касине“дружио
Миодраг Бебић, заменик
председникаОпштине.

Инђија
Низом различитих актив

ности од 4. до 10. октобра
обележена јеДечјанедеља
у општини Инђија. Највећу
националну манифестацију
задецу,којасесвакогокто
бра одржава у циљу уједи
њења свих друштвених
актера сациљем континуи
раногпобољшањаположаја
детета, обележиле су све
школе и вртићи са терито
ријеовесремскеопштине.
Једнаодактивностибила

је и традиционална посета
деце из Предшколске уста
нове„БошкоБуха“председ
нику Општине Владимиру
Гаку.Првичовековелокал
не самоуправе угостио је
малишане у четвртак, 7.
октобра и по први пут у
историји града, накратко,
Инђија је добила председ
ницуОпштине,Александру.
Онајеодговараланаразли
читапитањасвојихвршња
ка.Последружењаукаби

Дру же ње у оп штин ској згра ди у Иригу
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нету председника, деци су
подељени симболични
поклони.
Премаречимапредседни

ка Општине, Дечја недеља
је најлепша у години, али
сваки дан се треба искори
стити за омогућавање нај
бољих услова боравак,
образовањеипосао.
–Чинимо све какобисмо

нашојдецистворилиуслове
занормаланживот.Занеко
лико недеља завршавамо
реконструкцију парка
„Вашариште“ код кружног

тока.Свакегодиненаграђу
јемо најбоље ученике, сту
денте и спортисте. Ми не
требадабринемо,јернаша
деца су успешна и Инђија
идесамонапредистакаоје
Гак.
Он је додао да се сваке

годинеулажузначајнасред
ства ушколе, вртиће те да
су и инвестиције ту да би
родитељи имали посао и
моглидаобезбедедецисве
штојенеопходно.
–Нашпосаосесводида

свакогданасвевишеради

мокакобинашојдецисва
ког дана било све боље
рекаојеГак.

Пећинци
Програм обележавања

овогодишњеДечјенедељеу
Пећинцима започео је у
понедељак4.октобраитра
јао једо10.октобра,авас
питнообразовне установе
из пећиначке општине број
ним активностима обележи
лесуовунедељуподслога
ном„Детеједете,дагаволи
теиразумете“
Предшколска установа

„Влада Обрадовић Камени“
из Пећинаца, сада већ тра
диционално, организовала
јеууторак,5.октобра,посе
тупредшколацаопштинском
Услужном центру. Најмлађи
Пећинчани су тим поводом,
заједносасвојимваспитачи
ма, прошетали до зграде
Општине, где се налази
Услужницентар,адочекали
суихЗоранВојкић,заменик
председника Општине,
Зорица Лукач, начелница
Одељења за друштвене
делатности,каоизапослени
уУслужномцентру.
Добродошлицу малим

предшколцима пожелео је
заменик председника Зоран
Војкић,који јетомприликом
рекаодецидајеДечјанеде
љаувеклепаприликадасе
упознајусаустановомукоју
ће, свакако, у будућности
долазити.
– Општина Пећинци је

увектудавампомогнеида
вам обезбеди да имате
добреусловезаодрастање,
како сада у предшколском,
тако и касније у школском

узрасту. Ми смо ове и про
шле године потпуно рекон
струисалишколеуКупинову
иКарловчићууоквирукојих
сесаданалазеиновиврти
ћи за ваше другаре, а у
Шимановцима ускоро треба
да буде отворен и потпуно
нови објекат вртића. Потру
дићемо се и да вртић у
Пећинцима реновирамо,
какобивиивашиваспитачи
имали још боље услове за
игруирад–рекаојеВојкић.
Овегодине,збогепидеми

јекорона–вируса,васпита
чицесуорганизовалепосету
14предшколацаизприпрем
не предшколске групе, а по
речима васпитачицеОлгице
Јеремић деца су се јако
радоваладоласкууУслужни
центар.
–Рекли смо имда идемо

да посетимо Општину, јер
онабринеоњимаиувексу
са нама када су некемани
фестације. Припремали су
сезатајдолазак,пачакнису
хтели да се играју да се не
бииспрљали.Хтелисудасе
пресвлаче у шортсеве, а
онда су једни другима обја
шњавали, да се у кратким
панталонаманеможеићиу
Општину,морасебитипри
стојно обучен – казала је
Јеремић.
Током посете, пећиначки

предшколци су одрецитова
липрипремљенепесмицеза
запослене у Општинској
управи, а након тога су се
послужили слаткишима и
сокићима.

Шид
Токомобележавања„Деч

јенедеље“од4.до10.окто

Малишани у посети Услужном центру у Пећинцима

Владимир Гак се дру жио са
ма ли ша ни ма у окви ру Деч је не де ље
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брауШидуорганизованесу
посете установама културе
ибогатомпрограм,којијеза
овуприликуприређен.Деца
су обишла просторије КПД
„Ђура Киш“, Галерију слика
„Сава Шумановић“. Тури
стичка организација Шид у
основним школама „Срем
скифронт“и „БранкоРади
чевић“ организовала је
радионицу „Желим бити
туристичкиводич“.УМузеју
наивне уметности „Илија
нум“ одржана је промоција
сликовницезадецу„Краље
ви,краљице,јунациивиле“.
У ОШ „Сава Шумановић“ у
Ердевику је одржана креа
тивнарадионица,концерти
промоцијазбиркепесамана
словачком језику у склопу
„Змајевих дечјих игара“.
Ученици нижих разреда
основнихшколапосетилису
Хрватско културно друштво
„Шид“гдесусеупозналиса
обичајимаикултуромхрват
скенационалнезаједницеу
општиниШид.
УпросторијамаОМШ„Фи

лип Вишњић“ организована
јеизложба„Причауслици
сликаупричи“,каоирадио
ницаипредстава „Камиши
бај театар“ Јованке Улић,
која је малишане упознала
са јапанском уметношћу
„камишабаји“,преведенона
српски језик папирни теа
тар. После радионице и
представе,приређенјекон
цертзанајмлађе.
Малишани су посетили

просторијеСКУД„Једнота“у

Словачком дому где су се
упозналисаобичајима,кул
туром и традицијомСлова
ка.
На самом крају,Општина

Шидорганизовалајепријем
предшколацаипредставни
ка школског парламента
основних и средњих школа
којисуималиприликудасе

упознају са радом општин
скеуправеидаразговарају
са председником Општине
Шид Зораном Семенови
ћем.

Стара Пазова
Песмом,плесомииграма

најмлађих у Предшколској

установи „Полетарац“, у
главном објекту „Сунце“, у
понедељак,4.октобрапоче
ло је обележавање „Дечје
недеље“, а сваког дана су
били разноврсни програми,
одпосетебиблиотеци,креа
тивних радионица, израде
накита до спортских актив
ности.
– Приредили смо приго

дан програм, позвали смо
пријатеље, другаре из
СОШО„АнтонСкала“,пред
ставникеЦентразасоцијал
нирад,јерсутоустановеса
којима сарађујемо дуги низ
година и они су увеличали
први дан „Дечје недеље“,
рекла јеЈеленаИванчевић,
директоркаПУ„Полетарац“.
Почетку „Дечје недеље“

присуствовала је и дирек
торка Центра за социјални
рад  Рада Жугић, која је
нагласиладасудецанаша
радостиустанованачијем
јечелуодличносарађујеса
обепредшколскеустановеу
општиниСтараПазова.
У свим објектима ПУ

„Полетарац“ малишани су
били  посебно активни –
играли су се, певали, црта
ли, забављали, јер је то
начин њиховог одрастања.
Уторак је уновопазовачком
објекту „Бубамара“ проте
као у бројним спортским
активностима на отворе
ном.
– Обавезно један дан

посвећујемо спортским

Посета председнику Општине Шид

„Шеширијада“ у Војки
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активностима како бисмо
указали деци на значај
бављењаспортом,развијају
својевештине,толеранцију,
сарадњу, уче да се радују
победи и да губе, те да и
пораз прихвате као састав
нидеоживота,објаснилаје
Биљана Станковић, васпи
тачица.
У Војки је у среду био

дефиле уз „Шеширијаду“,
која је потврдила да дечја
креативност може свашта,
јер су најмлађи заједно са
бакама и мамама украсили
шешире јесењим плодови
ма.Мамајенаправилаогр
лицу а затим и шешир,
похвалио се малиМилан а
Маша је објаснила како су
теклеприпреме
–Мамаијасмоскупљале

лишће, орахе и разне јесе
њеплодоведабисмонапра
виле шешир, казала је
Маша.
Такође је реализована

посетабиблиотецииМесној
заједници,анијеизостаони
спортскиданузполигон
Активности у току „Дечје

недеље“ су у голубиначком
вртићубилевезане задру
жењеирадсародитељима,
којисепоречимаваспитача
увек радо одазову и помог
ну,аовегодинесусеанга
жовалиокоуређењадвори
шта.
– Насипали смо земљу,

јер правимо брдашце, како
би се на зиму деца могла
спуштати, а родитељи су
нам донели и животиње,
акваријум, јер су по новим
основамапрограмаонинај
више укључени, објаснила

је  Јасмина Терзић, главни
васпитачуГолубинцима.
„Дечја недеља“ је у Голу

бинцимазавршенахумани
тарномакцијом,базаромза
прикупљање средстава за
лечењеСтефанаСуботића,
за који су спремали разне
украсе.
Овогодишње програме у

току Дечје недеље и у ПУ
„Радост“ у Новим Бановци
маприпремалисумалиша
нисасвојимваспитачимаи
родитељима.  Највише
пажње је посвећено дечјим
правима, кроз игру, друже
ње.
– Дечја права су да се

играш, да машташ и да
учиш. Дечја права су да
изразиш своје мишљење.
Деца имају право да се
пењу на дрво, да скачу, да
трче,дасеиграју, реклису
Лазар,СофијаиОгњен.
Овегодине јепримењена

нова концепција, другачији
приступ,којиједеоприме
неновог васпитногпрогра
ма под називом „Године
узлета“, тако да је свака
групаималасвојпрограм.
–Деца су се сусретала у

заједничким просторијама,
старији сумлађимдругари
ма на разне начине пред
стављаљи дечја права,
интервјуисали су се међу
собно. Локалну заједницу
смо укључили тако што су
деца делила брошуре и
питала пролазникенаули
цидализнајуштасудечија
права,изјавилајеСпомен
ка  Дивљан, педагог – пси
холог.
Последњег дана недеље

дететауПУ „Радост“мали
шани су спремали поклоне
за најмлађе групе.  Како је
закључила Споменка
Дивљан,педагог–психолог,
приметно је да овакав при
ступимасмисла задецу, а
најважније једасвештосе
радило било је по мери
деце. Програми са зани
мљивим садржајима орга
низованисуиусвимшкола
ма.

Беочин
Обележавање Дечје

недеља у Беочину почело
је у понедељак 4. октобра
наплатоуиспредКултурно
–спортскогцентраизвође
њем представе „Пипи дуга
чарапа“ и интерактивни
перформанс „Музички
урнебес“.Било је веселои
лепо, одзив деце је био
велики,аМаринаШекуљи
ца, заменица председнице
Општине Беочин је рекла
дајетакаводзивочекиван.
– У Беочину има много

деце,инадамоседаћеих
бити све више. Општина
Беочин традиционално,
дугиниз годинаобележава
Дечју недељу. Бројне су
манифестације.Овегодине
због пандемије вируса
корона, која је и прошле
године отежава одвијање
ове манифестације, све
садржајесмоорганизовали
на отвореном. То је зато
што бринемо о здрављу и
децеиизвођача.Упитању
су музичке и позоришне
представе, интерактивне
радионице,спортскеактив

ности. Предшколска уста
нова и  школе су активно
сти поводомДечје недеље
организовалеунутарсвојих
установа.Општина Беочин
се труди да континуирано
улаже у стварање што
бољих услова зашколова
ње деце. Радимо рекон
струкцију крова школе,
адаптирају се просторије
централног вртића, труди
мо се да им обезбедимо
штобољипросторзањихов
боравакирад.Дечјанеде
љаимазациљданаспод
сети да је наш задатак да
помогнемо деци, да их
заштитимо.Дасвеинститу
циједруштва,школа,држа
ва, локална самоуправа
треба да учине све што
могудадецаимајуздравуи
безбрижно детињство,
рекла је Марина Шекуљи
ца.

Е. М. Н.

Мари на Шеку љи ца

Пред ста ва „Пипи дуга чара па“
за све мале Бео чин цеВели ки одзив деце у Беочину
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦА  СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ У ПОСЕ ТИ ШКО ЛА МА И ВРТИ ЋИ МА 
ТОКОМ „ДЕЧ ЈЕ НЕДЕ ЉЕ“

Толе ран ци ја, еко ло ги ја,
соли дар ност и спорт ски дух
Низом активности, пред

школске и школске установе
са територије Града Срем
ска Митровица, обележиле
су манифестацију „Дечија
недеља“ под слоганом „Дете
је дете да га волите и разу
мете“. Светлана Миловано
вић,градоначелницаСремске
Митровице и Зоран Ђурић,
начелник Градске управе за
образовање, посетили су
неколико предшколских и
школскихустанованатерито
ријиГрада.
ГрадоначелницаМиловано

вић јепосетиламалишанеиз
предшколске установе „Сто
ногица“, а они су јој поста
вљали занимљива питања,
доксуученициОсновнешко
ле „Јован Поповић“ из Вели
ких Радинаца  организовали
ликовнуколонију.
Важност очувања животне

средине показали су учени
ци Основне школе   „Добро
сав Радосављевић Народ“
из Мачванске Митровице.
Заједно са градоначелницом
и начелником Градске упра
везаспорт,посадилисудрво
храсталужњака.Тимејенаја
вљенпочетакакцијеозелења
вања школских дворишта на
територији Града, у сарадњи

саЈП„Војводинашуме“.
Градоначелница  Мило

вановић и начелник  Ђурић
присуствовали су и „Ревији
јесењихшешира“,којусуорга
низовали ученици Основне
школе „Бошко Палковљевић
Пинки“ у СремскојМитровци,
док су  у предшколској уста
нови  „Звездица“  одгледали
приредбу,  поводом „Ревије

торти“. Потом су у Основној
школи „СлободанБајићПаја“
бодрили ученике, за које је
организованспортско–такми
чарскидан.
Што се тиче важности ове

манифестације, градоначел
ницајеистакладакрозактив
ности којима се обележава
„Дечија недеља“ сазнајемо
које супотребе,праваиоба

везе наших најмлађих сугра
ђана, а велика важност је у
томештосеученициучетоле
ранцији, развијају спортски
духисолидарност,штојепре
венција вршњачког насиља.
ДодалајеидаћеГрадСрем
ска Митровица наставити да
радинапобољшањуусловау
свимсвојимобразовнимуста
новама.

ГР ГУ РЕВ ЦИ

Књи га је нај ле ши по клон
Директорица Агенције за

рурални развој Душица
Павловићјепосетилаупетак
8. октобра подручно одеље
ње Основне школе „Бошко
Палковљевић Пинки” у Гргу
ревцима и у име локалне
самоуправе,аповодом„Деч

је недеље“, поклонила ком
плете лектира школској
библиотеци.
– Имам велику жељу и

намеру да овимпочнем тра
дицијуподелеоваквихпокло
на свим нашим школама на
селу,јерсматрамдајеулага

њеудецу,улагањеобразова
њенашабудућност.Књигесу
поклон због „Дечје недеље“,
али желим да све школе и
без повода добијају овакве
дарове, рекла је Душица
Павловић.
Љубица Лаћарац Васиље

вић,наставницасрпскогјези
ка и књижевности ушколи у
Гргуревцима, захвалила се
првенствено у име деце и у
својеиме,наовомпоклону.
–Књигајенајлепшипоклон,

поготовошколи којаима јако
малифондиодлично јешто
суупитањукњигекојеучени
циматребајуикојеоничитају.
Радимупросвети38годинаи
рекла бих да некад треба
стварно, метафорички рече
но, чврста рука. Деца се
данас много мање друже с
књигом.Ко воли књигу, воли,
ко воли да чита, чита, али
таквих је све мање. Децу је
тешконатератиданештопро
читају,анегативнаоценаније
права мотивација, јер може
да прочита, а да не разуме
шта је прочитао, рекла је
ЉубицаЛаћарацВасиљевић.

Б. Туцаковић

У Основ ној шко ли   „Добро сав Радо са вље вић Народ“ засађен храст лужњак

Душица Павловић са ученицима из Гргуреваца
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕ ДИ ЈЕ ЗБОГ ВР ШЊАЧ КОГ НА СИ ЉА У ОШ „СВЕ ТИ СА ВА“

Пре вен ци јом про тив на си ља
Дајезаштитадецеиучени

каоднасиљаприоритет,алии
веома сложен процес у којем
требадаучествујусви,почев
ши од самих професора, на
ставника, руководства школе,
родитеља са друге стране,
самих ученика и локалне за
једнице,нагласилајеградона
челница Сремске Митровице
СветланаМиловановић,након
последњег случаја вршњач
ког насиља које се догодило
у Oсновној школи „Свети Са
ва”утомграду.Наиме,ученик
осмогразредајезадаоударце
тројицисвојихвршњакатоком
великог одмора, најпре ван
школе, а онда и у простору
школе.
– Случај који се догодио у

основној школи у Сремској
Митровици нас је дубоко по
тресао, али добро је да није
било великих последица по
здравље детета, као што се
некада и деси у вршњачком
насиљу,кажеградоначелница.

Она је додала да локална
самоуправа, као локална за
једница,осуђујесвакивидна
сиља, а нарочито вршњачко
насиље.
–Ононачемутребадара

димо у сарадњи са школама

је сигурно превенција, школе
товећирадеуоквирусвојих
плановаипрограма.Међутим,
натометребајошвишедара
димо.УсклопуДечјенедеље,
кадасусвеактивности,којесу
предвиђенерадидружењаде

це, учења ињихове заштите,
мислим да се може уврстити
јошједнатема,атојеоваито
несамосада,негоуопште,ис
таклајеградоначелница.
Основна школа „Свети Са

ва“ јепредузеласвенеопход
не мере по питању случаја,
који су пријавили Школској
управи.Свејеурађеноускла
ду са законом, како је пропи
саноуправилникукогсепри
држава образовна установа у
случају насиља, потврђено је
на одржаној конференцији за
медијеуГрадскојкући.
–Недопустивоједасекон

фликтирешавајубилокаквим
насилним понашањем. Сма
трам да насиље у митровач
ким основним школама за
овај дуги низ година који сам
провеоуобразовању,нијето
ликодрастичноинематолико
случајева, рекао је начелник
Градске управа за образова
њеЗоранЂурић.

А. П.

Светлана Миловановић и Зоран Ђурић

КУ ПО ВИ НА ДЕ СЕТ КУ ЋА СА ОКУЋ НИ ЦИ МА  У ОП ШТИ НИ ШИД

За но ви по че так
Министарство за бригу о

селу Републике Србије
наставља пројекат о додели
бесповратних средстава за
куповину сеоских кућа са
окућницомза65породица.У
овај пројекат укључена је и
ОпштинаШид,паћетакона
овај начин бити збринуто
десетпородица.Средстваза
куповину сеоских кућа обез
беђенасуизбуџетаРепубли
кеСрбије.
Једна од првих породица

која је у релативно кратком
рокустеклакровнадглавом
је породица Николе Лакића
изБачинаца.Наиме,Лакићи
су се доселили у Кукујевце.
АпсолвентТеолошкогфакул
тетауБеограду,супругаТија
на и једноипогодишња кћер
каКалинаодпредвенедеље
имајуновидом.Отомекако
је текао поступак пријављи
вања,тражењаиусељењау
новукућуобјашњаваНикола.
– Када је отворен конкурс

Министарства за бригу о
селу,гледалисморазнекуће,
а ованам се учиниланајпо
годнија. Контактирали смо
продавца и сањим се дого
ворили да учествујемо на
конкурсу и купили смо ову
кућу. Поднели смо докумен
тацију потребну за конкурс,

продавац је био са нама на
процени некретнине, сложио
сесаценомодмилиони68
хиљада динара. После смо
чекалиодлукуМинистарства
и17.септембрасунамјави
лидасмопрошликонкурсза
доделу бесповратних сред
става за куповину сеоске
куће са окућницом. Потом
нам је стигао мејл са упут
ствима за следеће кораке,
кажеНикола.
Он је додао да су он и

његова породица имали

организован превоз до Бео
града, захваљујући председ
никуОпштинеЗорануСеме
новићу, који је и ишао са
њима.
–Потписалисмоуговореи

после недељу дана новац је
уплаћен на рачун Општине,
којајеуплатилананашрачун,
а продавцем смо потписали
уговор,додајеНикола.
Кућа има 102 квадратна

метра и велико двориште,
треба нешто и уложити као
штојегрејање,дасеокречи,

замени столарија. Породица
Лакић је задовољна, а пре
куповинеовекућеживелису
у Бачинцима у заједници са
Николиним родитељима где
је живело осам чланова.
Куповинаовекућедошлајеу
правомтренутку,јерсеуско
ро очекује још један члан
породице. Сеоба из Бачина
цауКукујевце,премаречима
Николе, није представљала
никакав проблем и већ су
стеклибројнепријатеље.

Д. По пов

Ни ко ла, Ка ли на и Ти ја на
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ИРИ ШКА ОП ШТИ НА УЧЕ СНИК ПИ ЛОТ ПРО ЈЕК ТА „МИ ХОЉ СКИ СУ СРЕ ТИ СЕ ЛА“

Бо га та по ну да
под фру шко го рског Сре ма
Иришка општина, која је

међупрвимауСрбијипокре
нулатуристичкеманифеста
ције у циљу промовисања
својих насеља, једна је од
четириопштинеизСремског
округакојасеукључилаупи
лот пројекат Министарства
забригуоселу,подназивом
„Михољски сусрети села“.
Како каже  Миодраг Бебић,
заменик председника Оп
штине Ириг, манифестација
ћесеодржати16.октобрау
бањскомместуВрдник,апо
сетиоцићемоћидауживају
ухрани,пићу,упознајусеса
обичајима овог краја, али и
да се подсете заборавље
нихспортскихигара.
–Собзиромнатодајена

шаопштинамултикултурал
на средина и да у Врднику
живи26нација,жељанамје
дасачувамокултурноисто
ријско наслеђе које постоји
на подручју општине. Упра
во овакве манифестације
суприликадасеприсетимо
шта су наши преци ствара
ли, како су се забављалии
поштовали – каже Бебић,
додајући да је досадашње
искуствопоказалодаинтер
активно учешће увек даје

најбољирезулат.
Иришка општина, коју чи

не12насељенихместа,има
осамманифестација,којеће
садабитисједињенеуједну,
а програм ће трајати од 10
до 16 часова у центруВрд
ника.

– Пожелели смо да сва
села наше општине, пред
ставе најбоље што имају
посетиоцима.  На пример,
МалаРеметаиЈазаксупо
знатипоузгајивачимакоња
и ручној радиности. Тог да
на,гостићемоћидасевозе

нафијакерима,којићебити
прекривени ручно рађеним
ћилимима. Мештани села
Ривица надалеко позна
ти по винима организоваће
такмичењеуиспијањумла
догвинаирецитовањусре
мачких бећараца – наводи
Бебић.
Ирижаникојисучувенипо

пударима, односно чувари
ма винограда, имаће своју
дисциплину и то у кувању
пударског паприкаша, док
ћеШатринчани,селосанај
више гусака, представити
штасвеможедасенаправи
одједнегуске.
– Крушедолци увек опре

дељни за спорт, донеће
спортски дух и неке забо
равље спортске игре као
што су такмичења у скака
њу у џаку, надвлачење ко
нопцем, бацање пилцике
и гађање из праћке  каже
заменик председника Оп
штине Ириг, сматрајући да
сеобичајинајбољепреносе
кадаседецањимауче,за
тоћеидвеосновнешколеи
средњастручнашколабити
укљученеуцеотокманифе
стације.

С. Ко стић

За организовање ове
манифестације, како каже
Бебић који је и потписао
уговор, Општина Ириг од
Министарства за бригу о

селу, добила је средства у
износу од 499.000 динара,
док јелокалнасамоуправа
определила 100.000 дина
ра.

Шест ми ли о на ди на ра

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА: „ЧАЈ У 8“

Кон церт и из ло жба „Ша пат Па нон ског мо ра“
Музички програм румског

Културног центра који се већ
годинама реализује под нази
вом „Чај у 8“ је 6. октобра
публици понудио, сем музич
ког дела, и изложбу слика.
РумљанинЈовицаПанићјеса
својим пријатељима гитари
стимаПавломМилошевићеми
Радомиром РибићемиЖељ
ком Јерковићем (контрбас),
одржао концерт пре свега
„gipsy jazz“, али и ауторске
музике.
После концерта, уз свеће и

чај, упалила су се светла и
отворенајеЈовичинаизложба
подназивом„ШапатПанонског
мора“.ЈовицаПанићјеучитељ
који се више од две деценије
бавиовимлепимпозивом.
Кадајеречоизложбислика,

„ШапатПанонскогмора“јејед
напосебнаприча.
– Посветио сам је Ђорђу

Балашевићу који нас је напу
стио, а баш је он требало да
отвори ову изложбу у Новом
Саду недавно. Ово је омаж и
њемуучаст,јерјеоннашнај
већипанонскиморнар–исти
чеЈовицаПанић.
На самим сликама су две

приче. Једна је више реали
стична,гдеауторпокушавада
објасни колико је наш живот
јединственипосебанидатре
ба да ценимо сваки тренутак
којисмопровелиовде.
–Друга прича јефантазија,

изнутра,користимизанимљив
елеменат морског коњица
комесамдодаозмајевакрила.
Тојеморскаприча,алиифан
тазија.Играмсе, свештосмо
радили  вечерас је само игра
– рекао је о концерту и изло
жбикојујеприредиозарумску
публикуЈовицаПанић.

С. Џа ку ла
Из ло жба „Ша пат Па нон ског мо ра“



26 13. OKTOBAR 2021.  M NOVINE ДРУШТВО

КАЗНЕ НО  ПОПРАВ НИ ЗАВОД У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ПРО ИЗ ВО ДИ
ЈЕДИН СТВЕ НУ ПРИ КО ЛИ ЦУ СА МОБИЛ НИМ СОЛАР НИМ ПАНЕ ЛИ МА

Навод ња ва ње и без стру је
На наше при ко ли це угра ђе на је надо град ња која носи од 18 до 32 пане ла сна ге од 5 

до 20 кило ва та и окрет на је 180 сте пе ни ауто мат ски помо ћу елек тро мо то ра са соп стве
ном стру јом, каже Зоран Гаџу рић шеф одсе ка за инду стриј ску про из вод њу у КПЗ  у

Казнено  поправни завод Сремска
Митровица већ пола века производи
добро познате тракторске приколице
„Дубрава“,носивостиодчетиридодесет
тона.Произведувишеод200приколица
на годишњем нивоу. Из затворског
металског погона стално се проширује
производња пољопривредне механиза
ције,аодпретригодиненачинилисуи
коракдаљесановиминовативнимпро
изводомприколице са соларнимплоча
ма.НовипроизводКПЗокитиосе злат
ном медаљом на недавно одржаном
Међународном сајму у Новом Саду, а
промовисан је и на светском сајму у
Дубаиу.
Ова златна медаља и плакета са

Новосадског сајма, како каже заменик
управникаНебојшаДрагановић,само је
подстрекзановеиновацијеиунапређе
њењиховихвећувеликопознатихбрен
дова.
Приколица која решава проблем

наводњавања обрадивих површина где

нема електричне енергије, уз помоћ
машинаца, електроничара и осуђених
лицаизашлајеиззатворскогкомплекса
и привукла велико интересовање купа
ца.
–Нанашеприколице,урађенајенадо

градња која носи од 18 до 32 панела
снаге од 5 до 20 киловата и окретна је
180степениаутоматскипомоћуелектро
мотора са сопственом струјом, говори
ЗоранГаџурићшефодсеказаиндустриј
скупроизводњууКПЗу,иначепостру
ци инжењер машинства, додајући да је
приколица опремљена иметео  стани
цом, справом за мерење влаге како би
секотролисалозаливањеалииловцем
наинсекте.
Нањивамагденемаструјеузприколи

цу са соларним панелима може се
наводњаватиповршинадоседамхекта
ра површине, а доноси на годишњем
нивоу уштеду од 80.000 литара нафте.
Кодњенемазагађењаанепроизводини
буку.

–Наовојиновацијирадиоко20људи,
узависностиодтогаколикојепанела.У
последњетригодинеурађеноје46кома
да, а сада радимо на још модернијој,
надамо се да ће до краја године бити
готова,открива главниконструкторпри
колицеГаџурићкојивећ24годинеради
у металском затворском погону, којем
помажуосуђеницикојисузавршилиобу
кузаметалостругараизаваривача.
Једанод тих је иосуђеникД.Ђ. (35)

којинекријеодушевљењештојенапра
вљенонештоштоникодосаданијекод
насуСрбији.
–Првосампрошаообукуодтримесе

цаистекаосертификатзаваривача.Уса
вршиосамзанатскрозикадаодслужим
казну, наставићу да се бавим овим
послом. истиче овај осуђеник који је
овде добио надимак инжењер. Некада
одпомоћноградникадошао једопред
радника,теобучавановаосуђеналица,
која показују интересовање за овај
посао. С. Костић

Од1900затвореника,њих1100је
упослено.Удрвномпогонуради120
људи,коликоиуметалском.Утокује
иновициклусокукезапо10кројача,
шивача, заваривача, обуку паса,
услуге производње. Сами сертифи
катиообуциненосеознакузавода,
како би се бившим осуђеницима
олакшало да нађу посао по истеку
казне.

Рад но
анга жо ва ни

Зоран Гаџу рић Небој ша Дра га но вић

Сола рна пло ча, нов про из вод у Срби ји
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ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И ШКОЛ СТВО

Елек трон ске или тра ди ци о нал не 
ђач ке књи жи це?
Поред редовних електрон

ских дневника у школама, у
којима се води евиденција о
оценама ученика, све чешће
сеу јавностиговорииоелек
тронским ђачким књижицама.
Проверилисмокаквесуреак
цијенаовумогућупромену.А,
далићетрадиционалнеђачке
књижицеотићиу заборавили
ће школарци као и редовне
оцене, све добијати у елек
тронској форми, односно мо
ждаикаоштампанидоцумент,
сличносведочанству, јошувек
нијесасигурношћумогућетвр
дити,докнадлежнинедонесу
коначнуодлуку.Иакоћетонај

вишеодговаратиродитељима,
питали смо ђаке из основне
школеуМартинцимазањихо
вомишљење.Докједнитврде
да ће то олакшати њиховим
родитељима увид у стање,
другима је већи проблемшто
такву књижицу неће моћи да
однесу бакама и декама како
биихнаградилизауспех.На
ставници су свесни да је то
ипак добра опција, која ће са
електронским дневником чи
нитицелинуумодерновреме,
кадајесвеподређенодигитал
номсвету.
–Токомепидемијекорона–

вируса, електронски дневник сепоказаокаодобраствар,јер
родитељи немају обавезу да
долазеушколу,већим јесве
доступнонанеколикокликова
на рачунару. Претпостављам
даћетакобитиисакњижица
ма, уколико надлежни утврде
дајетоправорешење,сматра
Ивана Пејиновић, наставник
српског језика и књижевности
уушколиуМартинцима.
Напрвипоглед,ситницеко

је олакшавају свакодневицу,
ипак најмлађима мењају оно
наштасунавикли,атоједасе

са осмехоми радошћу похва
ле својим породицама успе
хом,паимоникаочастуђачку
књижицуставенаградуувиду
новца.
– На такав начин се негује

традиција и породични однос,
у смислу да сви учествујемо
и радујемо се образовању и
добрим резултатима својих
најмлађих укућана. , увек бих
одабрала традицију у борби
са модерним временом, каже
психологВикторијаТелеки.

А. Плав шић

У оквиру „Дечје недеље“
ђаци Основне школе „Јован
ЈовановићЗмај”суприпреми
лихуманитарнепакетиће,који
сусадржалисредствазахиги
јену,школскиприборислатки
ше за Свратиште за децу у
НовомСаду.„Дечјанедеља“је
била и прилика да се деца
опробајууулозисвојихучите

ља, те су држали наставу
један час, организовали раз
личите друштвене игре и
спортске активности. Ипак,
све то у нешто другачијем
облику,имајућиувидутренут
нуепидемихскусликуиогра
ничење броја деце на истом
простору, како би се спречио
ширењекорона–вируса.

Ху ма ни  Мартинчани

Ива на Пе ји но вић Вик то ри ја Те ле ки

ПО ЧИ ЊЕ СЕ ТВА ПШЕ НИ ЦЕ

Оптимални рок до кра ја ок то бра
Оптимални рок за сетву пшенице је

почео петог октобра, тако да киша која
овихданападаиденарукуратарима,који
планирају сетву хлебног жита. Пољопри
вреднистручњациподсећајудапресетве
треба урадитиосновнођубрење,анакон
тогаиобрадитиземљишта.Усетвитреба
користити декларисано семе, а на тржи
шту има разних високоприносних сорти,
које су у претходним годинама дале изу
зетнерезултате.
Горан Дробњак из Пољопривредне

стручне службе у Руми каже да је киша
добродошла, јер ће омогућити лакшу
основнуобрадуземљиштазапредстојећу
сетвупшенице,асвакакоилакшеницање.
Октобарсеозначавакаопочетак вегета
тивне сезоне за ратарску производњу и
токомовогмесецабисетвупшеницетре
балоизавршити.
– Пре сетве треба урадити основно

ђубрење,односнодатицелокупнуколичи
ну фосфора и калијума и нештомалоа
зотногђубрива.Наконтога,следиосновна
обрадатемљишта,анашипољопривред
ницизнајудатамогдесупредусевсојаи
сунцокрет може редукована обрада
земљишта тањирањем,а где јепредусев
кукурузидеплићеорање.Иовегодинеу

сетвитребакориститидекларисаносеме,
ананашемтржиштупостојивеликиизбор
сортикојесуквалитетнеидајудобарпри
нос.Последњих годинаивременскепри
лике су биле повољне за развој хлебног
жита па су очекивања да ће тако бити и
овепроизводне,кажеГоранДробњак.
Нијенеобичнодасесетвахлебногжита

обавља и после истека оптималног тех
ничкогрока.То,наравно,неморадазначи
идаћеприносбитимањи.

–Постојишириоптималниагротехнички
рокзасетву,мада јенајбољесетвузавр
шитинавреме,односнодокрајаоктобра.
Међутимсведоцисмодаисетваупрвих
десетданановембрадаједобререзулта
те.Већекашњењеусетвипроузроковаће
мањипринос,атосвакаконајвишезависи
од временских прилика током вегетатив
ног периода, тако да још једном кажем
сетвујенабољезавршититокомоптимал
ногагротехничкогрока,кажеДробњак.

Горан Дробњак и сарадник М новина Златко Марковиновић
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ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

Лак ше до сред ста ва Европ ске уни је
ПредставнициОпштинеИнђијане

давносупотписалиспоразумоукљу
чивањутелокалнесамоуправеуBa
seofEuropeanfundingsource(BEFS)
ради лакшег праћења и повлачења
средстава на конкурсима Европске
уније. Jедан од циљева ове базе је
умрежавање свих потенцијалних ни
воа финансирања и субвенциониса
ња,какоиздомаћихсредставатакои
онихкојипристижуизЕвропскеуније.
СпоразумјеуимеОпштинеИнђија

потписаошефКабинетапредседника

OпштинеНемањаМилојевић, који је
истакаодајеталокалнасамоуправа
до сада реалiзовала неколико слич
нихпројеката.
–Желимодаискористимосвемо

гућности које нам пружају конкурси
Европске уније, те подржавамо све
начинепомоћукојихсенаједностав
нији и лакши начин долази до сред
ставакојасузначајназалокалнеса
моуправеистакаојеМилојевић.
Какојеобјаснио,узпомоћФондаза

европскепословеВојводинелакшеће

се формулисати циљеви пројектног
финансирања, одрадити приоритети
иудруживатилокалникапацитетико
ји могу заједно да иду ка екстерним
изборима,теузпомоћовебазенеће
измеђуосталогдоћидопреклапања.
Иначе, нови вишегодишњи финан
сијскиоквирЕвропскеуниједо2027.
годинедоноси13милионаевраиОп
штиниИнђијасепружамогућностда
конкурише на пројекту ИПАРД 3 за
средства намењена развоју руралне
инфраструктуре. М.Ђ.

ЛИ ПО ВА ЧА КОД ШИДА

Уре ђе ње
атар ског пу та

ПочелисурадовинасанирањуатарскогпутаБељњача
премавикенднасељуЛиповачаудужиниод1.750метара.
Из тог разлога у наредних неколико дана атарски пут ће
битислабопроходан.

ЕР ДЕ ВИК

Из град ња пар кин га
УЕрдевикусуутокурадовинаизградњипаркингпросто

ра на две локације  испред амбуланте и у центру села.
РадовеизводиМесназаједницаузподршкуОпштинеШид.

Пре да ва ње
о за шти ти при ро де
УСредњојтехничкојшколи

„Никола Тесла” у Сремској
Митровициупетак,8.октобра
јеодржанопредавањеотеми
„Академија о природи за
амбасадорезаштићенихпод
ручја”, захваљујући одличној
сарадњиАсоцијацијеученич
ких парламената основних и
средњих школа Града Срем
скаМитровицаисветскефон
дације за природу „World
WideFundforNature“.
Предавању о заштити при

роде присуствовали су пред
ставници WWF у Србији,

начелник Градске управе за
образовање Зоран Ђурић,
координатор СРП „Обедска
бара”, координатори ученич
ких парламената основних и
средњих школа територије
градаикоординаторАсоција
цијеСоњаТуцаковић.Сарад
ња са заштићеним подручји
ма пружа наставницима
широкспектармогућностида
се уклопе у своје школске
програме, посебно пројектно
и искуствено учење, као и
ваннаставне активности као
штосуеко–клубови.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

МИТРО ВАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ
Пепа пра се на сце ни
У митровачком Позори

шту „Добрица Милутино
вић“усуботу9.октобраје
поводом Дечје недеље за
најмлађе суграђане, оди
грана представа „Пепа
прасе у Сирмијуму“. Улаз
на представу је био бес
платан. Представу едука
тивног, интерактивног и
забавног карактера је
режирао Владимир Бала
шћак,натекстЈеленеЈан
ковић,аигралисуВлади
мир Балашћак, Јелена
ЈанковићиСлађанаКала
бић.
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ОП ШТИН СКИ ОД БОР СРП СКЕ НА ПРЕД НЕ СТРАН КЕ РУ МА

Одр жа на из бор на скуп шти на

Изборна скупштина Општинског
одбора Српске напредне странке у
Румијеодржана7.октобра.Нањојсу
делегати једногласно усвојили изве
штај о раду Општинског одбора у
периодуод2019.до2021.године,али
иизабрали20делегатазаскупштину
странкекојаје,првобитнобилазака
заназапериодод21.до24.октобра,
алијеодлукомПредседништвастран
ке,датумодржавањапомеренод11.
до14.новембра.
Поредових20изабраних,странач

кој скупштини ће присуствовати још
седамделегата изрумскеорганиза
ције, којићебитиучесниципофунк
цијикојуврше.Ових20делегатаиза
брано јемеђу47предложенихиз22

меснаодбораурумскојопштини.
Извештај о раду у протекле две

годинеподнео јеповереникООСНС
уРумиСлађанМанчић.Онјеуказао
да је ова изборна скупштина право
местодасеподнесеизвештајораду,
радустранке,алиињенихфункцио
нера.
–ПолитикуСрпскенапреднестран

ке креира, пре свега, председник
наше странке Александар  Вучић, а
ми смо ту да следимо ту политику.
Несумњиво је да је он као личност,
многопопуларнијиуодносунастран
ку.Садајепитањекојеикакоискори
стиосвојушансуисвеоноштопред
седник странке од нас тражи, како
смомитоприменили.Мисапоносом

можемодаистакнемодасмомакси
малноурадилисвеоноштојетреба
лодасеуради.Нашифункционерису
се понашали одговорно и давали су
свој максимум. Евидентно је да су
побољшани у великој мери услови
животаунашојопштиниистакаоје
СлађанМанчић.
Он једодаода јеодлукомГлавног

одборастранкеовлашћеноПредсед
ништво, које је одлучило да се, с
обзиромнатодасеулазиуизборну
годину,неиденаизборенизапред
седника странке, али исто тако ни у
свиморганизацијамастранкеналока
лу.Овојизборнојскупштинису,од87,
присуствовала84делегата.

С. Џа ку ла

Из бор на скуп шти на ОО СНС Ру маСла ђан Ман чић под но си из ве штај

ДОМ КУЛ ТУ РЕ ЖАР КО ВАЦ

Про мо ци ја књи ге Ве се ли на Шљи ван ча ни на
Промоција књиге пуковника у

пензијиВеселинаШљиванчанина
подназивом „Ово јемоја земља“
одржана је 8. октобра уЖарков
цу,уорганизацијиМесногодбора
Српске напредне странке у том
месту. Зорица Миљковић, пред
седницаМО,истакла једа јеова
трибина одржана у сарадњи са
Месним заједницом овог села и
првојевећеокупљањеграђанау
недавноуређеномДомукултуреу
Жарковцу.
Веселина Шљиванчанина је

поздравио и Горан Бајић, пред
седникСаветаМЗЖарковац,као
и председник Општине Слађан
Манчић.ВеселинШљиванчанинје
рекао да своје књиге промовише
поцелојСрбији,алидамујеувек
посебнодрагодадођеуСрем.

С. Џ.
Про мо ци ја у Жар ков цу
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АНИП „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“

Упис но вих
чла но ва
Извођачки састав и Народни оркестар

румскогАНИП–а„БранкоРадичевић“насту
пили су на Фестивалу фолклора „Септем
барскесвечаности“уНовојПазови.Тамосу
се представили играмаСремаиКосовског
Поморавља, а поред румског ансамбла,
учествовали су и КУД „Младост“ из Нове
Пазове,ГКУД„ЛазаНанчић“изВршца,КУД
„Станко Пауновић“ из Панчева и домаћин
ОКУД„СветиСава“.
Такође, АНИП „Бранко Радичевић“ оба

вља упис у све групешколафолклора, за
извођачкисаставиНародниоркестар.Уко
ликоволитефолклоридружењеможетесе
јавитинателефон062/82––631.

С. Џ. Фол клор ни ан самбл

БРЕ СТАЧ

Уско ро но ви, услов ни ји
про стор за лов це
Приликом недавне по

сете Брестачу председник
Општине Пећинци Синиша
Ђокићје,упратњипредсед
ника Савета месне зајед
нице Брестач Бранислава
Ковачевића и председника
ЛовачкогдруштваПредрага
Крњулца, обишао локацију
накојојускоропочињеград
њановогловачкогдома.
ПредседникЂокић је том

приликомистакаода јеОп
штина прошле године отку
пила парцелу за изградњу
новог дома за брестачке
ловце,каоидасусредства
заизградњудома,увредно
стиоддвамилионадинара,
обезбеђена знатно рани
је, али да због регулисања
имовинско правних односа
градња почиње нешто ка
снијенегоштојеочекивано.
– Најважније је да смо

стигли до саме реализаци
јеинвестицијеидаћебре
стачки ловци ускоро имати
нов, знатно условнији про
сторзарадодоногукојем
су радили до сада – рекао
јеЂокићинагласиодало
вачкидомовинеслужесамо
ловцима,већдаихзасвоја
окупљања користе и друге
организације и удружења
у насељу, као и грађани за
организовање мањих про
слава.
Првичовекбрестачкихло

вацаПредрагКрњулацкаже
дајепростор,којитренутно
користе такође пристојно
уређен, али да величином
незадовољавапотребело
ваца.
– И тај простор смо сво

јевремено добили на ко
ришћене од пећиначке ло
калне самоуправе, која је
донирала и средства за
његово уређење, а радове
науређењуизвелисусами
ловци. Међутим, простор
садашњегловачкогдома је
мањинегошто је потребно
нашем друштву које броји
28чланова.Осимтога,уне
посредној близини дома је
изграђенановамеснаамбу

ланта, такодавишенило
кација дома није идеална.
Нови дом ће се налазити
напериферијинасељаина
отвореном простору,што је
идеалнозаокупљањелова
ца, посебно када полазимо
уловикадасевраћамоиз
ловаикадасасобомводи
моипсе–оценио јеКрњу
лац.
Како нам је рекао пред

седник Савета МЗ Брестач
Бранислав Ковачевић, ма
теријал од старог, оронулог
објекта који се налази на
парцели где ће бити изгра
ђенновидом,бићеупотре
бљен за изградњу сенице
у близини стадиона ОФК

„Брестач“,којућекористити
ифудбалерииловци.
– Чланови фудбалског

клуба и ловачког друштва
ће бесплатно обавити ру
шење старог објекта, чиме
ћемо смањити трошкове
комплетне инвестиције, а
уједноматеријалискористи
тиданаправимонештошто
ће користити ифудбалери
ма и ловцима – изјавио је
Ковачевић.
Наконштоловципређуу

новиловачкидом,садашње
просторијећебитивраћене
на располагање Месној за
једници Брестач и моћи ће
даихкористедругеоргани
зацијеунасељу.

Ускоро нови дом за брестачке ловце
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ЕПИ ДЕ МИ ЈА И ТР ЖИ ШТЕ „ПО ЛОВ ЊА КА”

Скок це на по лов них ау то мо би ла
Упретходнихнеколикомесециеви

дентанјенаглипорастценаполовних
аутомобилаучитавојземљи.Упросе
ку,реч јеопоскупљењуодокодесет
одсто,сазнајемонапродајниммести
ма.Продавцикажуда јеодмајапри
метнаивећапотражња.Најчешћесе
траже аутомобили са мањом кубика
жом, са максималном ценом до пет
хиљада евра. Када је у питању сама
промена,процењујеседајеповезана
саепидемијом корона–вируса, кажу
нааутоплацууСремскојМитровици.
–Ценесукаоинаосталимместима

инанашемаутоплацупратилетренд
раста. Истина је да је у питању око
десетодсто уодносунапериодпрве
половине ове године. Мислимо да је
реч о два разлога, први је епидемија
корона–вирусакојајеумногомесма
њиланабавкувозилаизиностранства,
адругиразлогјепоскупљењецарине,
односноцарињењепо каталогуАуто
мото савеза. На пример, „пежо 508“,
2012.или2013. годиштепроизводње,
коштао је око 6800 евра, а сада му
цена иде и до 7500 евра, објашњава
Валентина Петковић на митровачком
аутоплацу.
Оноштобимоглодазабринебуду

ћекупцејестедалићедобитижеље
ни ауто у одређеном временском
периоду.
–Коднасзасадаусвакомтренутку

можетепронаћивеликибројполовних
аутомобила, који нам стижу увозом,
најчешћеизФранцуске.Водиморачу
на о томе да то буде барем једном
месечно,какобисмоиспратилипотре

бе купаца. Поред тога, радимо и све
услугесервисазавозила,дијагности
ку,заменугума,сервисирање...Веома
намјебитнодакупцунепродамосамо
аутоидасетупричазаврши.Усваком
тренуткуиманашуподршкуитрудимо
седабудузбогтогазадовољниибез
беднипресвега,завршаваВалентина
Петковић. А. Плав шић

Ва лен ти на Пет ко вић

Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
ОпштинскеуправеопштинеПећинци,наосновучлана
10.Законаопроцениутицајанаживотнусредину(“Сл.
ГласникРС”,број135/04и36/09)објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву о по тре би про це не

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

НосилацпројектаjeБо жи дар Ма тић Ку пи но во, Жи
ке Ма ри чи ћа 52 и Не над Пе тро вић Бе о градСур чин, 
Вој во ђан ска 494ц.
ПредметнипројекатјеИз град ња по слов но скла ди

шног објек та
ПројекатсереализујеуШимановцима,накат.парц.

551/43и551/48К.О.Шимановци,натериторијиопшти
неПећинци.
Подациидокументацијаиззахтеваносиоцапројекта

могу се добити на увид у просторијама Одељења за
привреду,локалниекономскиразвој, заштитуживотне
средине и инспекцијске послове Општинске управе
општине Пећинци, Слободана Бајића 5, канцеларија
бројП/14упериодуод1015часова.
Сви заинтересованиправна и физичка лица могу

доставитисвојемишљењеуписанојформинаадресу
Одељење за привреду, локални економски развој,
заштиту животне средине и инспекцијске послове
Општинске управе општине Пећинци, у Пећинцима
СлободанаБајића5.
На основу поднетог захтева, као и мишљења за

интересоване јавности која су приспела закључно са
25.10.2021. године Одељење ће одлучити о потреби
процене утицаја на животну средину за пројекат Из
град ња по слов но скла ди шног објек та.
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ИЛА РИ ОН РУ ВА РАЦ

Осни вач срп ске кри тич ке 
исто ри о гра фи је
ИларионРуварац јерођен1. сеп

тембра 1832. године у Сремској
Митровици,усвештеничкојпоро

дици,одоцаВасилијаимајкеЈулијане.
СветовноимебиломујеЈован.Детињ
ствојепровеоуСланкаменуиСтарим
Бановцима.ОтацВасасе1847.пресе
лиоизБановацауСасе(НовеКарлов
це), „где је и умро као парох и члан
конзистеријални“.ПородицаРуварацје
итекакознаменитапосвомедоприно
сусрпскојисторијиикултуриу19.веку.
Јованов брат Коста био је свестрани
писацикултурнирадник,адругибрат
–Димитрије,биојепротојерејибибли
отекар Патријаршијске библиотеке,
уредник часописа Српски сион, а иза
себе је оставио низ веома значајних
прилогаизцрквенеикултурнеисторије
Срба.Гимназију, започетууКарловци
ма,младиЈованРуварац јеокончаоу
Бечу1852.Од1852.до1856.студирао
јеправауБечу,гдејенаФилозофском
факултету, између осталог, слушао
предавања аустријског историчара
АлбертаЈегера.ПослестудијауБечу,
похађаојеод1856.до1859.Карловач
ку богословију. Према аутобиограф
скимбелешкамасамогаРувaрца,напи
саним приликом избора за редовног
чланаСрпскекраљевскеакадемије„1.
јануара 1861. закалуђерио се у мана
стируКрушедолуипрозванјеИларион,
ипримљен јеудворпатријарашки, те
јекаођакон,протођакониархиђакони
протосинђелвршиодужностучитељау
богословском училишту и дужност
бележника у архидијецезалној конси
сторији од г. 1861. до 1872.“.Од 1872.
до 1874. предаје као професор, а од
1875.до1882.обављадужностректо
ра Карловачке богословије. Крајем
1874. постављен је за архимандрита
манастира Гргетег. Уједно обавља и
дужностпотпредседникаКонзисторије.
Руварацјебиоусукобусабачкимепи
скопомГерманомАнђелићем,админи
стратором Карловачке митрополије,
потоњимпатријархомсрпским.Досме
не Илариона Руварца дошло је 1.
фебруара 1882. Након низа важних
дужности у Карловцима, Руварац се
повлачиусамоћуи тишинуманастир
ску (Сувајџић). Иларион 9. октобра
1886. бива изабран за вршачког епи
скопа на седнициСинода уСремским
Карловцима.Тадасупоредњегабили
предложени Нектарије Димитријевић,
архимандрит месићки и Дамаскин
Бранковић, архимандрит беочински.
ИстогаданајепатријархГерманАнђе
лић известио цара Фрању Јосифа о
обављеномизбору.МинистарКоломан
Тиса предложио је Иларионов избор

цару на потврду и цар је одлуком 1.
новембра 1886. потписаном у Геделу,
потврдиоРуварцазавршачкогеписко
па.Но,Руварацсеодричеовепочасти.
Једанодглавнихразлогањеговеостав
ке на чин епископа била је велика
љубавпреманауци.Изистихразлога,
тако је поступио и Јован Рајић, архи
мандрит.Иједанидругисупретпоста
вилисвојестудијеиманастирскутиши
ну владичанској каријери и одбацили
супонуђенуиммитру(Жеравић).
Хваљениоспораван,послеизузетно

плодног научног живота, Иларион
Руварац умире у Гргетегу 8. августа
1905. године. О драматичности чина

одрицањаодепископскогдостојанства
и „буриметежној“ коју је он подигао у
душинесрећногРуварцасведочињего
вакореспонденцијасаСавомДавидов
цем.Евоштаувезисасвојимепископ
ским наименовањем пише Руварац
Давидовцу: „Писмо твоје примио сам,
сасузамаикрозсузепрочитаоиопети
опет... Јучер је био мој имендан, и
надајући се, да ће ми из Ирига доћи
пријатељи да ми поздраве имендан,
уклонио сам се у понедељак после
подне–инедобившиспоштеписмаи
новине и не знавши да је по ’Лојду’
избормој већпревишњепотврђен– к
братумоматвомимењаку,оцуСавиу

Ила ри он Ру ва рац, архимандрит манастира Гргетег
и ректор Карловачке богословије (Ви ки пе ди ја)
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Јазак, где сам јучер и пробавио – а
данассеуподнеовамовратиоинашао
у ’Лојду’ вест ону о мом потврђењу.
Затим сам прочитао твоје братско
писмоипремдасамудушиуверенииз
свакереч’цевидим,дајеречитекол’ко
памет тол’ко и срце твоје, срце пуно
чисте братске љубави диктирало,
нисамсеипакниуспокојиониутешио
–нитимијеинајмањазракасијнулау
срцумом.Сукобилисусеобзири,запао
самунајужаснијиконфликт!Ах,Боже,
створитељу и спаситељу мој, укрепи
меидајмисиле,дасесамоодважим,
билонаједнуилидругустрану.Нисам
самовољан, нисам јогуница, али про
тивсавестинемогуинећусеогрешити
иоптеретитидушусвојугрехомпротив
ДухаСветог!Тупрестајусвиобзири.Ту
жртвунеможеникозахтеватиодмене!
Ја сам крив што сам запао у тај кон
фликт.Никаднисамбиоодлучаниувек
сампропустиоприлику,кадтребарећи,
штосеморарећиусвоједоба.Мојаје
вољаболесна.Ачовеккојиодтеболе
стиболује,нијезасветизарадусвету,
било на светском, било на црквеном
пољу.Но, то су пусте рефлексије, а у
овакомслучају,укомсејаналазим,не
помажу. Решити се морам – и ако се
решимкаоштотинежелиш,молиобих
теимолимте,некмецеосветпљујеи
презре,некмеанатемише,тићути,ти
сенебацајкаменомнаменеинемојсе
кајатинитистидитиодсветаштосими
доданасбиопријатељ“.Упреписциса
КонстантиномЈиречекомРуварацтако
ђеизносизанимљиведетаљеувезиса
одбијањемвладичанскогдостојанства.
Између осталог у писму стоји: ,,... Не
знамдал’вам јештоотомдознања
дошло, но ствар је била у том да ме
изабраше и потврдише за епископа
вршачког, а ја, не могући се примити
тогасанаитеслужбе,нисамзнаокако
дасеопростимикаддапочнемпротив
тогарадити–тесамтимисебеимоје
старијеувеликунеприликудовеобио.
НохваламилостивомБогу– стварсе
свршила и ја нисам постао епископ,
алистимсамизгубиокоднашихсваку
репутацијуисадсамкаомртав.Носе
итоподноситимораисносићузнајући
да нисам из обести и из сујемудрија
одбациооно,зачимтоликоњичезну.И
то је узрок био,што за ових прошлих
тричетири месеца нисам могао главе
подићи, па ни вама на пошиљцима
вашим хвала рећи“ (Сувајџић). У то
време,огласиосеиЛазаКостић:„Сад
севећислужбенопотврђуједајеархи
мандритИларионРуварацдаооставку
на владичанству. Угарска влада труди
се преко својих гласилада ублажи по
њунезгоданучинактогнеобичногдога
ђаја.ПестерЛојдизјављуједапреча
сниотацИларионниједаооставкушто
тобоже није хтио полагати заклетве у
рукемаџарске владе, каошто то раз
глашују листови српске опозиције у
Угарској, но једино зато ’што му је
намастирскиживоттакоомилиодане
можеживјетибезнамастира’“.
 „Међу осталим разлозима што се

Иларион није примио владичанства
био је, вероватно, и овај. У то време
вршио јеканонскувизитацијупосвојој
епархији једанодтадашњихепископа.
Усвакомместубиојеовајепископсве
чанодочеканипоздрављенодцркве
нихисветовнихвласти.Напоздравеје
требало одговорити, а Иларион који
није волео говоре, а особитофразе и
слаткеречи,бојаоседабимогаопре
сећи кога говорника у говору речима:
’Ћути, магарче’“! Пред неколицином
изразиосеовако: ’Дужност јевладике
даусвемупоступи како треба,паиу
таквимприликама,ајатонебихбиоу
стању’“(ЗнаменитиСрбиуанегдота
ма).КаостарешинаманастираГргетег,
архимандрит Иларион Руварац је, по
казивањуњеговогђака,биоврлобри
жљив и марљив и велику пажњу је
посвећиваоманастируињеговомраз
воју. Успешно је обрађивао велико
манастирскоимањеипустаруБанков
ци, а са својим вредним и способним
намесником манастирским јеромона
хомЈосифомЈовичићем,бившимучи
тељем,обновио јеманастирскиконак.
Саизванреднимразумевањем,штосе
види из преписке са познатим загре
бачким архитектом X. Болеом, веле
лепнојеобновиоманастирскуцрквуса
прекраснимиконостасом,кога јеизра
дионашвеликиуметникУрошПредић.
Огромна његова преписка са Урошем
Предићем показује Руварчево велико
познавањеисторијенашецрквеинаше
црквене уметности. Исто тако, врло
лепојеизградиоиуредиоманастирску
башту у којој се сваког дана пре и
после подне шетао. Из те баште, са
клупенакојој јеобичноседео,увек је
гледаонаБеоград,очемујепричаои
својимпријатељима(Никић).Чувенесу
оне приче о ненајављеним посетама
манастиру у вечерњим сатима када
Иларион гунђа и грди касне и ненаја
вљене гостештосусеуопштепојави
ли...Но,пренегоштојеизашаодаих
изгрди,ИларионРуварац јевећиздао
наредбудасегостимаспремавечера.
Садругестранепостојеигости,важни
гости,којисусенајављивали,или,пак,
обећавали да ће доћи у манастир.
Познато је да је Иларион Руварац од
српскихприповедачанајвишеволеода
чита Симу Матавуља. Примити Симу
Матавуља у манастир преко лета, на
неколиконедеља,значиприматигото
во свакодневно и Милана Савића,
Матавуљевог присног пријатеља.Али,
тозначииприматиЛазуКостића, који
јебиопријатељиМатавуљуиМилану
СавићуиИларионуРуварцу.Аакосеу
манастиру задесио и Урош Предић –
ондасеоманастирскојтишини,одкоје
је све почело, тешко може говорити
(Ненин).
Руварац јецелогаживотаусаглаша

вао свој свештенички позив и своју
љубав према књизи и науци. Био је
„луцидан,речитиубедљив,содсевом
генијалностиурасуђивањима,и каои
свисамоуци, напуњенстрасноменер

По зна то је да је Ила ри
он Ру ва рац од срп ских 
при по ве да ча нај ви ше 
во лео да чи та Си му 
Ма та ву ља. При ми ти 

Си му Ма та ву ља у ма на
стир пре ко ле та, на 

не ко ли ко не де ља, зна чи 
при ма ти го то во сва ко
днев но и Ми ла на Са ви
ћа, Ма та ву ље вог при

сног при ја те ља. Али, то 
зна чи и при ма ти Ла зу 

Ко сти ћа, ко ји је био при
ја тељ и Ма та ву љу и 

Ми ла ну Са ви ћу и Ила
ри о ну Ру вар цу. А ако се 
у ма на сти ру за де сио и 
Урош Пре дић – он да се 
о ма на стир ској ти ши ни, 

од ко је је све по че ло, 
те шко мо же го во ри ти 

(Не нин).

Ру ва рац је це ло га жи во
та уса гла ша вао свој све
ште нич ки по зив и сво ју 
љу бав пре ма књи зи и 

на у ци. Био је „лу ци дан, 
ре чит и убе дљив, с 

од се вом ге ни јал но сти у 
ра су ђи ва њи ма, и као и 
сви са мо у ци, на пу њен 
стра сном енер ги јом и 

са мо по у зда њем“ (Ка ша
нин). Ка ко ве ли Јо ван 
Скер лић: „осно вао је 

но ву исто риј ску шко лу, 
пред ко јом ce са свим 
из гу би ла нео збиљ на и 

не на уч на исто ри ја Пан те 
Срећ ко ви ћа и Ми ло ша 

Ми ло је ви ћа“
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гијом и самопоуздањем“ (Кашанин).
Како вели Јован Скерлић: „основао је
нову историјску школу, пред којом ce
сасвимизгубиланеозбиљнаиненауч
наисторијаПантеСрећковићаиМило
шаМилојевића“.Овомприликомпоми
њемо само неке, од многобројних
Руварчевихрадова:Прилогкиспити
вањусрпскихјуначкихпесама,Преглед
домаћихизворастаресрпскеповесни
це,О првим годинамаДушанова кра
љевања,Краљицеицарицесрпске,О
цароставнику или цароставним књи
гама, с погледом на важностњихову
за српскуповесницу,Повеснасловао
кнезуЛазару,деспотуСтефануБран
ковићуикнезуСтефануШтиљанови
ћу,Катарина,кћиТврткаIбана,Двије
босанске краљице,Одломци о грофу
Ђорђу Бранковићу и Арсенију Црноје
вићу патријарху,Прилошци историји
ЦрнеГоре,Српскаправославнахерце
говачкозахумска митрополија при
крају 1900. године, Порекло Сибиња
нинЈанка,Рашкиепископиимитропо
лити...КаоштосуДоситејиВукумно
гоме измакли испред својих савреме
ника,указујућимлађемнараштајунове
стазе,тако јеиРуварацкренуоновим
путем. Резултати Руварчевог научног
радавеомасуважни,ањеговаглавна
заслуга је тошто је удобаромантике
ударио реалним правцем (Радоњић).
Примераради,подсећамоначињени
цудајепричаоВукашинуМрњавчеви
ћу, који убија Уроша Нејаког у лову,
зарадузурпирањацарске круне, забе
лежена у многобројним литерарним
остварењима и историјским списима.
Занесрећнеисторијскеоколностирас
падасрпскогцарства,традицијајепро
нашла главног кривца у Вукашину
Мрњавчевићу. Најјачи обласни госпо
дар,проглашензакраља,одлегалног
Урошевог сувладара, лако је могао
постатиузурпаторНемањићкогпресто
ла.Одмоментакадајеународнојтра
дицијипроглашензаУрошевогпротив
ника–образацоубиствузбогосвајања
трона, наметнуо се већ самим својим
мотивскоизражајним могућностима,
пошто јевећувеликопостојаоунашој
усменој баштини. Када је, наиме, за
распадсрпскогцарстванађенкривацу
ВукашинуМрњавчевићу, ту кривицу је
требалооживотворитисликом, којаће
својомверодостојношћупружитидока
зе и краљeво понашање уклопити у
образац (Милошевић Ђорђевић). Све
до краја деветнаестог века, српска
историографијајевероваладајенеду
жног Уроша усмртио Вукашин. Управо
ИларионРуварацпреиспитујеовутезу
и 1879. пише: „nolens volens морам
остати при свом првом тврђењу да
ВукашиннијеубиоцараУрошанодаје
царУрош, који се упочеткудецембра
1371. преставио, преживео краља
Вукашина, који је пре1. септембра те
истегодинеубицинаМариципропао“.
Руварац, оснивач српске критичке

историографије, читавог живота је
трпеонападедаје„издајникСрпства“,
„непријатељ заветне мисли“, „разори

тељнароднихсветиња“.Удобасмелих
уопштавања и безазлених игара са
општим идејама, када су ce код нас
писале„историјесрпскецивилизације“,
отпочео je Руварац свој аналитичан
рад, верне монографије, критику тек
стова, проучавања ситних типограф
скихихронолошкихпитања,онајпипав
и тежак посао истраживања ситних
факата,чијаукупностдајестрогоипоу
зданонаучникарактеристорији.Рува
рац, који je пo положају требало да
буде традиционалиста и конзервати
вац, ушао je yисторију сабеспример
номслободомдуха,каострасаннепри
јатељ свега што није истина, кршећи
безмилостизаблудеипредрасуде,са
фанатичномљубављу за истину, голу,
сирову–пунуистину.Исвојимрадом,и
посвојојприроди,силно јеискакаоиз
обичног колосека. Смео је да мисли,
иде до краја за својом мишљу, без
обзиранапоследицеиналармудухов
не светине. Наши су плахо волели
историјусрпскоганарода,онаквукаква
имceјављалаyњиховимромантичар
ским сањаријама. У Даници за 1864.
АлимпијеВасиљевић,оцењујућиКнеза
ЛазараодМатијеБана,оштроганапа
даштоjeпокушаодаВукаБранковића
начинимањецрнимноштогаje„народ
насвест“представила.ИларионРува
рацпочеоjeсвојкритичкирадyједном
поколењу које je y те идеје веровало
каоyдогмеиозбиљнопевало:„Инебо
самосрпскеjeбоје/УњемугopeСрбин
jeБог“!Требалојебитиврлохрабари
врлојакчовек,теударитинасвеидоле
илегенде,објавитиданаукаимасамо
једанциљ–и то jeистинаида један
народнеможедаоснивасвојживотна
поетскимлажима(Скерлић).

Сне жа на Бу лат

Ила ри он Ру ва рац по чео 
je свој кри тич ки рад y 

јед ном по ко ле њу ко је je 
y те иде је ве ро ва ло као 

y дог ме и озбиљ но пе ва
ло: „И не бо са мо срп ске 

je бо је/ У ње му гope 
Ср бин je Бог“! Тре ба ло 
је би ти вр ло хра бар и 

вр ло јак чо век, те уда ри
ти на све идо ле и ле ген

де, об ја ви ти да на у ка 
има са мо је дан циљ – и 
то je исти на и да је дан 
на род не мо же да осни
ва свој жи вот на по ет
ским ла жи ма (Скер лић)

Ма на стир Гр ге тег (Ви ки пе ди ја)
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Јавор Матис – Младост НС
0:1;Рад–Будућност3:4;Инђија
– ИМТ 4:0; ОФК Жарково –
Тимок19192:1;РадничкиСМ–
Кабел2:3;Лозница–Железни
чар(субилиодигралиупонеде
љак); Графичар – ОФК Бачка
(среда13.октобар,15:00часо
ва);Мачва–Златибородложе
но.

Ку ла: Хајдук 1912 – Бечеј
19181:3;Но виБа нов ци:Омла
динац–ОФККикинда1:0;Ру ма:
ПрвиМај–Борац(Са)2:0;Сом
бор: Раднички 1912 – Једин
ство 3:2; Оџа ци: Текстилац –
Борац (Ш) 2:0; Ста ра Па зо ва:
Феникс1995–СтариГрад3:0;
Вр шац: ОФК Вршац – Динамо
19452:0;Зре ња нин: Раднички
(З)–Тиса2:1.

01.Бечеј1918 9 7 1 1 22:9 22
02.Феникс 9 7 1 1 16:5 22
03.ОФКВршац 9 6 2 1 17:8 20
04.Текстилац 9 6 1 2 18:8 19
05.Омладинац 9 6 0 3 20:11 18
06.ПрвиМај 9 5 2 2 11:6 17
07.Борац(Ш) 9 5 1 3 9:9 16
08.Борац(Са) 9 4 2 3 24:15 14
09.ОФККикин. 9 4 0 5 9:14 12
10.Раднички 9 3 1 5 11:14 10
11.Јединство 9 3 0 6 11:20 9
12.Хајдук 9 2 1 6 9:22 7
13.С.Град 9 2 0 7 10:17 6
14.Тиса 9 1 3 5 12:21 6
15.Радн.(З) 9 2 0 7 8:19 6
16.Динамо 9 1 1 7 5:14 4

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.Хајдук 9 6 3 0 24:6 21
02.ДоњиСрем 9 6 2 1 17:8 20
03.РФКН.С. 9 5 3 1 15:8 18
04.Слога(Т) 9 5 2 2 16:11 17
05.Слога(Е) 9 5 1 3 15:9 16
06.Слобода 9 5 1 3 14:9 16
07.Подунавац 9 4 3 2 8:7 15
08.Цемент 9 3 4 2 13:9 13
09.Индекс 9 4 1 4 14:14 13
10.Радн.(Ш) 9 4 0 5 16:12 12
11.Радн.(НП) 9 2 4 3 10:10 10
12.Јединство 9 2 2 5 9:13 8
13.Будућност 9 2 0 7 11:23 6
14.Дунав 9 2 0 7 8:23 6
15.Младост 9 1 2 6 9:20 5
16.Ветерник 9 1 2 6 7:24 5

01.Инђија 12 9 2 1 25:8 29
02.МладостНС 12 8 3 1 13:5 27
03.ОФКЖарк. 12 7 1 4 19:11 22
04.Ј.Матис 12 6 3 3 16:8 21
05.Мачва 11 6 3 2 15:11 21
06.Железнич. 11 5 2 4 17:13 17
07.Рад 12 4 4 4 12:15 16
08.ИМТ 12 4 3 5 11:12 15
09.Радн.(СМ) 11 4 2 5 17:15 14
10.Будућност 12 4 2 6 14:23 14
11.ОФКБачка 11 3 3 5 4:8 12
12.Лозница 10 3 2 5 10:11 11
13.Тимок 12 3 2 7 16:19 11
14.Златибор 11 1 6 4 6:13 9
15.Графичар 9 2 1 6 15:18 7
16.Кабел 12 1 3 8 5:25 6

Ба чин ци: ОФК Бачинци –
Обилић 1993 0:2;Рав ње: Зека
Буљубаша – Срем 3:0; Ру ма:
Јединство–Хајдук2:0;Ку змин:
Граничар (К) –ОФК Бикић 1:3;
Ада шев ци:Граничар(А)–БСК
3:1;Ру ма: Фрушка Гора – ЛСК
1:4;Но ћај:Змај–Ердевик2017
6:2.

01.Јединство 8 7 0 1 19:6 21
02.Хајдук 8 6 1 1 23:2 19
03.Гранич.(К) 8 6 0 2 20:11 18
04.ЗекаБуљ. 8 5 1 2 18:6 16
05.Обилић 8 4 4 0 14:8 16
06.ЛСК 8 4 0 4 12:11 12
07.Змај 8 4 0 4 19:22 12
8.ОФКБикић 8 3 2 3 12:11 11
9.БСК 8 3 1 4 19:23 10
10.Ердевик 8 3 1 4 15:24 10
11.Гранич.(А) 8 3 0 5 13:15 9
12.Срем 8 2 0 6 7:15 6
13.ОФКБачин. 8 1 0 7 6:24 3
14.Ф.Гора 8 0 0 8 7:26 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Жар ко вац:Напредак–Рудар
7:1; Ши ма нов ци: Хајдук 1932
– Полет 0:3; Огар: Шумар –
Срем 0:3;Чор та нов ци: ЧСК –
Младост1:1;Гра бов ци:Грани
чар (Г) – Крушедол 0:2; Кр че
дин: Фрушкогорац – Граничар
(О)3:1;Пу тин ци:ПСК–Једин
ство0:2.

01.Срем 8 8 0 0 23:1 24
02.Шумар 8 7 0 1 31:6 21
03.Полет 8 6 1 1 25:7 19
04.Крушедол 8 6 0 2 23:7 18
05.Напредак 8 5 0 3 20:10 15
06.ЧСК 8 4 2 2 15:16 14
07.Младост 8 4 1 3 18:12 13
08.Гранич.(О) 8 4 0 4 17:19 12
09.Хајдук 8 3 1 4 13:14 10
10.Рудар 8 3 0 5 12:26 9
11.Фрушкогор. 8 2 0 6 8:21 6
12.Јединство 8 1 1 6 4:20 4
13.ПСК 8 0 0 8 7:29 0
14.Гранич.(Г) 8 0 0 8 6:34 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Не ра дин: Војводина – Цар
Урош 1:0;Ша трин ци: 27.Окто
бар – Борац 4:0; Кр ње шев ци:
Слога (К) – Планинац 0:6;
Ма ра дик: Слога (М) – Дунав
0:1.

1.Дунав 8 5 2 1 22:12 17
2.Планинац 8 4 4 0 26:12 16
3.Војводина 8 5 0 3 25:17 15
4.ЦарУрош 8 4 2 2 16:10 14
5.27.Октобар 8 3 0 5 12:18 9
6.Слога(М) 8 2 2 4 12:16 8
7.Борац 8 1 2 5 12:22 5
8.Слога(К) 8 1 2 5 14:32 5

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Бе шка:Железничар–Борац
(М) 3:2; Ириг: Раднички (И) –
Сремац(До)2:2;Во гањ:Слога
(В)–Фрушкогорац2:0;По пин
ци: Напредак – Партизан 0:2;
Вој ка: Сремац (В) – Словен
1:2;Деч:Сремац(Дч)–Љуково
2:1;Бе шка: Хајдук – Подриње
4:2; Го лу бин ци: Јадран –
Борац(К)9:2.

01.Словен 9 8 1 0 26:5 25
02.Хајдук 9 7 1 1 21:10 22
03.Јадран 9 7 0 2 28:13 21
04.Железнич. 9 6 2 1 26:5 20
05.Партизан 9 5 1 3 15:10 16
06.Слога(В) 9 4 2 3 14:9 14
07.Подриње 9 3 2 4 15:15 11
08.Фрушкогор. 9 3 2 4 14:15 11
09.Срем.(Дч) 9 3 1 5 10:12 10
10.Напредак 9 3 1 5 14:17 10
11.Борац(М) 9 3 1 5 10:19 10
12.Срем.(В) 9 3 1 5 15:27 10
13.Радн.(И) 9 2 2 5 9:18 8
14.Љуково 9 1 4 4 7:12 7
15.Борац(К) 9 2 1 6 15:34 7
16.Срем.(До) 9 0 2 7 6:24 2

Сте ја нов ци: Борац (С) –
Јединство6:1;Ни кин ци:Полет
– ДоњиПетровци 3:1;Хрт ков
ци: Хртковци – Фрушкогорац
4:3.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

1.Полет 7 7 0 0 27:6 21
2.Фрушкогор. 7 3 1 3 23:19 10
3.Хртковци 7 3 1 3 17:16 10
4.Д.Петровци 7 3 1 3 17:18 10
5.Борац(С) 7 2 0 5 14:22 6
6.Јединство 7 1 1 5 12:29

Бре стач: ОФК Брестач –
Ловац7:0;Ку пи но во:Купиново
–Словен2:1;Кар лов чић:Мла
дост 1935 – Витез 3:0; Камени
јебиослободан.

1.Камени 5 5 0 0 15:4 15
2.Купиново 5 4 0 1 16:6 12
3.ОФКБрест. 5 3 0 2 22:8 9
4.Младост 5 2 0 3 7:16 6
5.Витез 6 1 1 4 4:15 4
6.Словен 4 1 0 3 6:10 3
7.Ловац 4 0 1 3 3:14 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Мо ро вић: Јединство (М) –
Братство 7:0; Шид: Једнота –
Борац 4:1; Ва ши ца: Напредак
–Јединство(Љ)5:1;Ба тро вац:
Омладинац–ОФКБингула0:2;
Ги ба рац:Синђелић–Граничар
1:1.

01.Напредак 6 6 0 0 20:3 18
02.Једин.(М) 6 5 1 0 23:5 16
03.ОФКБинг. 6 4 1 1 16:8 13
04.Граничар 7 3 2 2 24:7 11
05.Синђелић 7 3 2 2 19:13 11
06.Једин.(Љ) 7 3 1 3 12:17 10
07.Омладинац 7 2 1 4 8:19 7
08.Једнота 7 2 0 5 11:23 6
09.Борац 6 1 0 5 8:21 3
10.Братство 7 0 0 7 8:33 0

ОФЛ ШИД

ГрупаБГр гу рев ци:Спарта–
Планинац0:1;Шу љам:Напре
дак 2021 – Слога (Ч) 0:7;
Ша шин ци: Слобода – Срем
1:8;Трговачкијебиослободан.

ГрупаАОдигранајеираније
одложена утакмица из групе
„А”, првог кола:Митрос –Сре
мацЈарак,5:0

1.Срем 6 6 0 0 36:5 18
2.Слога(Ч) 5 3 0 2 19:11 9
3.Планинац 5 2 1 2 6:11 7
4.Трговачки 4 2 0 2 16:9 6
5.Спарта 5 2 0 3 4:17 6
6.Напредак 4 1 0 3 2:14 3
7.Слобода 5 0 1 4 5:21 1

1.Борац(ВР) 5 3 2 0 14:6 11
2.ОФКБосут 5 3 1 1 9:2 10
3.Борац(Р) 5 2 2 1 10:7 8
4.Митрос 5 1 2 2 14:12 5
5.Слога(З) 5 1 2 2 6:10 5
6.Сремац(Ј) 5 0 1 4 1:17 1

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Те ме рин: Слога (Т) – Поду
навац2:0;Ве тер ник:Ветерник
–Раднички(Ш)1:4;Но виСад:
РФКН.С.1921–Јединство3:0;
Ер де вик:Слога (Е) –Младост
4:1; Но ва Па зо ва: Раднички
(НП) – Цемент 1:1;Но виСад:
Индекс – Хајдук 2:2; Ста ри
Ба нов ци: Дунав – Будућност
1:4;Пе ћин ци:ДоњиСрем2015
–Слобода2:1.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ЏУ ДО КЛУБ „ЛСК“

Осво је не три ме да ље

Џудо клуб „ЛСК“, Лаћарак је
са седам такмичара учество
вао на турниру малих шампи
она у Панчеву, који је одржан
9.октобар.Такмичилосеседам
џудистаовогклуба,аукупно је
учествовало 384 такмицара из
Србијеирегиона.Лаћарачкиџу
дистисуосветлалиобразцелог
Сремаиувитринеклубадоне
литриновемедаље.Резултати
турнира:ДимитријеОпачић(по
летарацдо46килограма)друго
место,ЈованаВоркапић(млађа

пиониркадо32килограма)дру
го место, Страхиња Бировљев
(старијипионирдо42 килогра
ма)трећеместо,НемањаВита
совић ( полетарац до 50 кило
грама)петоместо,Александар
Винчић(полетарацпреко50ки
лограма)петоместо,Кристијан
Васиљковић (млађи пионир до
55килограма)петоместо,Алек
саАнтонић.КакокажуизЏудо
клуба „ЛСК“, задовољнисупо
стигнутимрезулатима,алиоче
кујуиновеуспехе.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Спек такл у на ја ви
Кренуласукошаркашкатакмичењау

целојЕвропи,аљубитељикошарке
у Србији имају гомилу разлога да

будусрећниидасанестрпљењемишче
кују расплет у актуелној сезони. Наша
два највећа клуба, Звезда и Партизан,
имаће крајем ове и почетком наредне
годинепрегрштприликададоведусвоје
навијачедоекстазе.Никадасениједеси
ло да Србија има два овако јака пред
ставникауАБАлигииевропскимтакми
чењима.
Почетак сезоне открио нам је нешто

штоседалонаговестити.Дваклуба,два
љутанепријатеља,натеренуиванњега,
имају потпуно различите кошаркашке
филозофије. И док тренер Дејан Радо
њићжелидаодЗвезденаправиратничку
екипу којој је ултимативни задатак да
одбранисвојкош,дотлеЖељкоОбрадо
вић примењује свој опробани рецепт и
стварамашинеријуукојојицентришиба
јутрице.Идеалнапоставкаизагаранто
ваншоууАБАлиги.Дуелиовадватима
бићесвојеврснидогађајкојиће,уколико
пандемијски услови дозволе, напунити
било коју халу у којој се буде играло.
Укључујући и Арену. Повратак Жоца у
српскукошаркуидовођењезвучнихпоја
чањаисаједнеисадругестране,дово
љансугарантзато.
Црвена Звезда је у досадашњем току

такмичењауАБАлигииЕвролигипока
зала сав свој одбрамбени потенцијал.
Истина,спотаклисусеунедељууЛакта
шима, где их је Игокеа изврнула као
чарапу.Очигледнојеумордошаопосво
је. Јасно једауовојекипинемаиграча
који ће измишљати поене, али је Радо
њић зато склопио састав којем је било
потребно врло мало времена да се
наштелује. Махом су то играчи који се
већпознају,аповратакКалинићауцрве
нобели дрес је једна од већих вести у
нашојкошарципоследњихгодина.Дечко
је сазрео, опроштене су му глупости из
прошлости,аодњегасеочекуједабуде
лидер екипе. Већ у првим мечевима је
показао сав свој таленат и потенцијал.
Радисеосвестраномиграчу,којисвојим
присуством на терену и невероватном
енергијомиманемерљивутицајнаекипу.
Уосталом,Калинајесвојквалитетпотвр
дио играма у дресу Фенера, када је на
фајналфоруЕвролигебио једаноднај
бољих (ако не и најбољи) играч европ
скогшампиона.Отуда јеињеговповра
такуЗвездудогађајраванчуду.
ТребанапоменутидајеЗвездаприлич

нодобростартовалауЕвролиги.Упрвом
колу јеизвукладебљикрајпослетучеу
Истанбулу. Фенер се поштено намучио
дапробијенашуекипу.Већудругомколу
билисмосведоципријатногизненађења
урежијибеоградскогклуба.Радоњићева
чета је размонтирала Макаби, понос
Израела.Итоугостима.Огроманподвиг.
Наданизласкановинанакиоске,Зве

здучекадуелпротивлитванскогЖалги
риса уЕвролиги.Не треба се, наравно,
прерано ложити, јер би наш клуб лако
могаодобитипоустимаодлудихЛитва
наца.Оношто је сигурно, јесте тода је
сезона дуга и да нас чека огроман број
утакмица, како у домаћој лиги, тако и у
Европи.АЗвездајепоказаладаможеда
сеносисанајбољима.
Партизан је стартовао килаво у АБА

лиги.Нижусепобеде,алисестичеути
сакдаОбрадовићутребајошвременада
укомпонује екипу. Треба узети у обзир
чињеницу да је Партизан пред почетак
ове сезоне заменио скоро комплетан
састав.

Факат је да црнобели имају паклену
екипу, а да на клупи седи човек који је
најбољитренерЕвропеуисторији.Њего
воискуствоиауторитетћесвакакоујед
ном моменту доћи до изражаја, а биће
занимљиво видети како ће избрусити
таленте попут Смајлагића или Мадара.
Садругестране,тусупроверенекошар
кашке куке Пантер и Ледеј, који су већ
играли заједно и јако добро сарађују.
ЈасноједаЖоцправиекипучијаиграће
севртетиокостранацакојисууБеоград
дошли са само једним задатком – да
донесутитулуиЕвролигугробаримакоји
посте већ дужи низ година. Спектакл у
најави.

Два клу ба, два љу та не при ја те ља, на те ре ну и 
ван ње га, има ју пот пу но раз ли чи те ко шар ка шке 
фи ло зо фи је. И док тре нер Де јан Ра до њић же ли 
да од Зве зде на пра ви рат нич ку еки пу ко јој је 
ул ти ма тив ни за да так да од бра ни свој кош, до тле 
Жељ ко Об ра до вић при ме њу је свој опро ба ни 
ре цепт и ства ра ма ши не ри ју у ко јој и цен три 
ши ба ју три це

Сте фан Ла за ре вић
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ХУ МА НИ ТАР НИ КО ШАР КА ШКИ ТУР НИР У ХР ВАТ СКОМ СТО НУ

Срем ци ма дру го ме сто
Ко шар ка шки клуб „Срем

ци“ из Срем ске Ми тро ви це 
уче ство вао је 1. ок то бра 

на ху ма ни тар ном тур ни ру 
у хр ват ском Сто ну.

Овај тра ди ци о нал ни тур
нир за ве те ра не че ти ри 

ко шар ка шка клу ба из 
Не мач ке, Сло ве ни је,

Ср би је и Хр ват ске ор га
ни зу је се на из ме нич но у 

гра до ви ма учесника.
„Срем ци“, ко је су пред

ста вља ли Мар ко Пе рић, 
Вла ди мир Је сре тић, 

Ма рио Мак си мо вић, Вла
ди мир Мир че та, Игор 

Ми ло је вић и Вла ди мир 
Се ку лић, су осво ји ли дру
го ме сто на турниру. Пр во 

ме сто за у зе ла је еки па 
„Мој стра на“ из Сло ве ни је, 
док су иза Сре ма ца оста ли 
„Ге не Мин хен“ из Не мач ке 

и „Стон“ из Хр ват ске.

ФК „ЈЕ ДИН СТВО“, ПЛА ТИ ЧЕ ВО

Гостовање „Пар ти за но вих“ ве те ра на
Ветерани Фудбалског клуба „Једин

ство“изПлатичеваугостилисунасвом
терену 9. октобра, ветеране београд
ског „Партизана“. Реч је о ревијалном
мечукоји јеигранпоприличнолошим
временскимусловима,азавршенјепо
бедомгостијурезултатом2:0.
Собзиромнатодајекодоваквихсу

сретарезултатудругомплану,свакако
да је и гостима и домаћинима знатно
лакше„пало“пријатељскодружењепо
сле утакмице. Драгиша Јовановић из
ФК „Јединство“ истичедаим је свима

пунозначилоштоим јеу гостедошао
велики„Партизан“.
–Овојесјајнаприча,дружење,про

моцијафудбала,никишанијеумањила
квалитетутакмице.Платичевојеместо
којеволифудбал,укомесупријатељи
увекдобродошлиинадамседаћепри
јатељстводваклубатрајатидуго–ка
жеДрагишаЈовановић.
Лепе утиске и задовољство утакми

цомицеломатмосферомисказалису
игостиизБеограда.
–Овојепредивнасредина.Платиче

воимаизванреднеусловезарангтак
мичењаукомигра.Увекједобробити
удруштвупријатеља,мигодишњеоди
грамоипо50утакмица,агостујемоиу
окружењу,увекуздобарпријем.Фудба
лериизПлатичевасубилинашигости
2019. године на једној европској утак
мици,којусмозбогсуровеказнеУЕФЕ,
игралисамопреддецом.Тадасмоса
„Јединством“ и успоставили сарадњу,
а сада јачамо искрено пријатељство
–рекаојеуПлатичевуДраганТраило
вић,чланУОФК„Партизан“. С. Џ.

При ја тељ ска утак ми ца у Пла ти че ву
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НИЈЕ БИЛО СКЛО ПЉЕНИХ БРАКОВА:
ДО БИ ЛИ СИ НА: Никола Ђенић и Ал

кесандраМасалЂенић  СремскаМитро
вица,БранкоиЈеленаДесница Љуково,
НемањаиОксанаЂурићАдашевци,Иван
и Милица Јасиковац  Сремска Митрови
ца,МирославиДраганаЈовановићИриг,
ГораниНаташаТадићЕрдевик,Маркои
Софија Николић  Стара Пазова, Миле и
ИванаНиколићДобринци,МаркоиАндри
јанаСтојковићПопинци,ДушанГаборови
МилицаСтанићГаборовСремскаМитро
вица.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Горан иМирјанаЂо
кићОгар,НебојшаиМилицаПејицаМа
чванскаМитровица,АлександариАнђела
Лацковић –Богатић,Живан иТатјанаМи
шићВишњићево,ДраганНаградићиМа
ринаЦаревићНаградићГргуревци,Злат
ко и Весна Петровић  СремскаМитрови
ца,ПредрагиМаријаНинковићЛаћарак,
СрђаниБојанаВукмановић Шимановци,
ДавориИванаТакачРума,СрђаниНада
РегодићСремскаМитровица,Станислави
ДушицаГаврићБадовинци,ЂорђеиНина
Милиновић  Јарковци, Зоран и Маријана
ЈузбашићСремскаМитровица.

УМР ЛИ: Бранка Дукић рођ. 1953, Вла
дица Недељковић рођ. 1946, Стево Коси
јеррођ.1946,РадојкаПоповићрош.1951,
Марица Орловић рођ. 1938, Драгомир
Грујичић рођ. 1946, Зорка Самболек рођ.
1929, ВеснаМиленковић рођ. 1962, Злат
ко Радаковић рођ. 1947, Душан Ђаковић
рођ. 1956,МаријаЧавић рођ. 1951,Слав
каМилошевићрођ. 1942, ГорданаЛенђер
рођ. 1965, Иван Релић рођ. 1942, Катари
наЂурчик рођ. 1961,СлободанСтефано
вићрођ.1980,ДрагицаЂаковићрођ.1949,
ЗораМарјановићрођ.1954,МаријаОлива
Шаринрођ.1937,СлободанБировљеврођ.
1959, Божо Васиљевић рођ. 1955, Јеле
наФилиповићрођ. 1953,НуеКајтазирођ.
1938,Љубиша Простран рођ. 1950, Бого
љубТуфегџићрођ.1930,ВладимирШако
тићрођ.1931,ПетарДејановићрођ.1938,
ЗоркаПоштићрођ.1941,ЉубицаЈоксимо
вићрођ.1943,ДраганПеришићрођ.1951,
МилутинНиколићрођ.1945,МиркоБодор
рођ. 1959, Борка Ратић рођ. 1932, Мило
рад Томановић рођ. 1936, Даница Прера
довићрођ.1935,ЧедомирДамјановићрођ.
1978, Градимир Јанић рођ. 1952, Радивој
Јанковић рођ. 1956, Велимир Јовановић
рођ.1934,ДрагицаИлићрођ.1953,Марија
Максимовићрођ.1933,ДраганМиљушрођ.
1950,ПеркаХинићрођ.1933,ДрагицаГла
ваш рођ. 1952, Јохан Лајбеншпергер рођ.
1936, Небојша Лалић рођ. 1951, Славка
Живковић рођ. 1954, Ранисав Костадино
вићрођ.1935,ЖиворадВазмићрођ.1938,
МираХорватрођ.1935,НиколаМанојловић
рођ.1949,БранкоЖежељрођ.1947,Ката
Бурмуџијарођ.1953,ВитомирПоповићрођ.
1925,МилошСедларевићрођ.1935,Нада
Дивљакрођ.1959,МихајлоМоророђ.1946,
КрстанБожићрођ.1940,МилошРадићрођ.
1953,ЈеленаСомборацрођ.1936,БороРа
дошевићрођ.1940,ЖивкоГудаловићрођ.
1941,МилкаКатићрођ.1930.

УМРЛИ: МијодрагВишановић,рођ.1950,
МиловинаМатијашевић,рођ.1937,Смиља
Милеуснић, рођ. 1934,ДрагицаМирковић,
рођ. 1946, Босиљка Ђуричић, рођ. 1938,
Даринка Косијер, рођ. 1930, Милица
Милојевић, рођ. 1925, Небојша Радовић,
рођ.1966,РанкаЗоре,рођ.1932,Љиљана
Вукмировић, рођ. 1951, Милан Салапура,
рођ.1932.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

RUMA

SREMSKA MITROVICA

СПОРТ ДИ ЗА ЊЕ ТЕ ГО ВА

Ири жан ка Рад ми ла
шам пи он ка Евро пе

Млада Ирижанка Радмила Загорац
је наПрвенствуЕвропе у дизању те
говазајуниореимлађесениоредо23
године постигла изузетан успех. Она
јеуфинскомградуРованијемијуосво
јилатримедаље:двезлатнеудисци
плинитрзајитоталибронзууизбачају
итоуконкуренцијијуниоркидо20го
дина,аукатегоријидо45килограма.
Овајодличанрезултатистовремено

значидајеРадмилапрваженауСрби
јикојајеосвојилазлатоудизањутего
ва.РадмилајечланицаКлубадизача

тегова„8.март“изИрига,ауФинскује
отпутоваласажељомдасеизбориза
неку од медаља, али није очекивала
баштакодобререзултате.
–Посебанједоживљајкадацелаха

лапеванашухимну.То јенештонај
лепшенасвету–истичеРадмила.
ОвамладаИрижанкајестуденткиња

другегодинеФакултетазаспортУни
верзитета„УнионНиколаТесла“уБе
оградунастудијскомпрограмутренер
успорту.

С. Џ.

Рад ми ла За го рац (фо то „Спорт клуб“)

РУ МА: КУП СР БИ ЈЕ У АСО СА ВА ТЕУ

Рум љанима 13 ме да ља

KУПСрбијеуасосаватеуодржанје
3. октобра у Спортском центру у Ру
ми. Такмичили су се спортисти свих
узраста,аорганизаторисубилиСава
тебоксклуба„Рума“иСаватеСавеза
Србије.  Наступило је 128 такмичара
из13клубова.
На овом такмичењу, боксери СБК

„Рума“ су освојили пет златних, пет

сребрнихитрибронзанемедаље.Не
мањаГрбић је,поредзлатнемедаље
укатегоријидо52килограмазакаде
те, проглашен и за најуспешнијег ка
дета  овог такмичења. Покровитељи
КУПаСрбијесубилиОпштинаРумаи
СпортскиСавезОпштинеРума,каои
Министарствоомладинеиспорта.

С. Џ.

Рум ски са ва те бок се ри
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ОВАН:Потребноједасерастере
тите од додатних обавеза, али
немате довољно енергије да се
ангажујете на више страна исто

времено.Удостојанственомстилуибезсуви
шнихпитањаприхватитесвекориснесугести
је или речи критике које вам упућују блиски
сарадници. Желели бисте да успоставите
бољу контролу над новим догађајима у
љубавномживоту.

БИК: Јасно вам је да околина од
васочекуједасенепрекидноисти
чете са посебним резултатима и
да увек остављате неки величан

ствениутисак.Тренутнопостојенекекомпли
кованеоколностисакојимаћетеморатидасе
суочаватеуходу.Посебновампријапородич
на хармонија јер на такав начин можете да
остваритебољупсихолошкуравнотежу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Потрудите се да
успешноспроведетесвесвојеиде
је и планове у дело. Важно је да
поредсебеиматеособуодповере

ња и тим проверених сарадника за које вас
везујузаједничкиинтереси.Уљубавномодно
су,немојтеузалуднопокушаватидапромени
тепартнеровопонашањеилидамењатеток
стварикојенезависеодвашевоље.

РАК:Наврлоефикасанначинуме
те да спроведете различита пра
вила успешног пословања, која
остављају озбиљан и позитиван

утисак на вашу околину. Потрудите се да
потиснетесвојпрофесионалнусујетукадасе
јавно полемише о правилном вредновању
нечијих заслуга. Пролазите кроз различите
фазеемотивнограсположења.

ЛАВ: Делујетевеомаопрезноине
желите превише да ризикујете у
пословнофинансијским прегово
рима.ипак,мораћетедасесуочи

те са неким изазовима који нису по вашој
вољи. Затражите на време добар савет од
једнестаријеособе.Накрајусвећесереши
ти на добар начин или у вашу корист. При
жељкујетевишеразумевањаилинежностиу
љубавномодносу.

ДЕ ВИ ЦА: Доносите низ важних
одлука и делујете одлучно у сво
јим намерама пред сарадницима.
Преостаје вам да спроведете у

делосвеоноштостеуговаралиупротеклом
периоду. Имате добар осећај, а љубавни
догађаји које наслућујете најављују срећан
расплетуодносусавољеномособом.

ВА ГА: Понекад треба прихватити
оненајтежеоколности,какобисте
себи и другима доказали да сте
довољно дорасли пред најразли

читијим изазовима. Ослоните се на своју
интуицију.Узблискуособусвеможетедапре
вазиђетенадобарначин,некавасправилно
дозирањемудрости,емоцијаистресанаведу
назаједничкаљубавнарешења.

ШКОР ПИ ОН:Нековамдајекори
снеинформацијеинатакавначин
вампомажедаправилнијепроце
њујетеразличитепословнемогућ

ностикојеиматенарасполагању.Јасновамје
дазаједничкидоговорипредстављајупозити
ванпомакурешавањуважнихпословнихили
приватнихинтереса.Слободноизразитенека
својапотиснутаосећања.Учинитенекипосе
бангестпажњепремасвомпартнеру.

СТРЕ ЛАЦ:Делујете врлоамбици
ознопредсвојомоколиномисви
ма јасно дајете до знања, да не
желитедавамсенеко супротста

вљапобилокојојоснови.Пажљивопроцени
те ситуације које захтевају неки вод ризика
или веће улагање новца. Неопходна вам је
породичнахармонијаинечијеприсуствокако
бистеостварилибољупсихолошкуравнотежу.

ЈА РАЦ: Добре идеје које имате
захтевају иширу подршку од оне
коју тренутно уживате у кругу
сарадника.Свештожелитеможе

теидаостварите,алиузасистенцијуинечију
подршку.Будућидависјајнофункционишете
упартнерству,потрудитеседаокосебеоку
питеособеодповерењаилиугледа.Довољ
ностевештиилисналажљивидаприволите
вољенуособунанекесвојезамисли.

ВО ДО ЛИ ЈА: Делујете врло енер
гично пред својом околином и
успевате да ускладите различите
пословне интересе. Стало вам је

давећинустваридржитеподстрогомконтро
лом.Увеличанственојкомбинацијиизражајне
маштеизаводничкихспособностипредпарт
неромдобијатесвештопожелите.

РИ БЕ:Иматедобарпредосећај и
успех вам се налази на дохват
руке. највише ће вас обрадовати
финансијско побољшање и бољи

материјални стандард. Не само да имате
добрепословнепроценевећдобијтеинови
бројпристалица,такодаувећиниситуација
пролазителакшеилибољеоддругих.Осећа
тедасеналазитенаемотивнојпрекретниции
радоприхвататеразнеизазове.

HOROSKOP

У оквиру тендера вредног
15милионадинаразаспорт
скуинфраструктуруурумској
општини, налази се и поста
вљањерефлекторанатерену
Фудбалског клуба „Полет“ из
Никинаца.Наовомтеренура
нијенијебилорасвете,пасу
представнициМеснезаједни
цеифудбалскогклубаподне
лизахтевдасеонапостави.
Сличнипословићесеуради
тиинатеренууДобринцима,
каоирумскомФК„Јединство“.
–Никинцисубилинајбржи

и расвета је постављена. У
претходномпериодусмоовде
улагали у изградњу трибина,
аитеренједостадобар.По
стављенојешестстубовави
синепо12метара,авредност
радова је  1.850.000 динара.
Инапоменутадватеренаце
на расвете је слична – каже
Слађан Манчић, председник
Општине.
Почелисуирадовинаиз

градњитрибинанатеренуФК
„Слога“уВогњу,чијајевред
ностпетмилионадинара,као
и обнова инфраструктуре у
Доњим Петровцима у вред

ности од 1.150.000 динара.
Од средстава за ове намене
од15милионадинара,прео
стало је јошоко1,9милиона
динара,такодаћесенабавка
поновитизаулагањауФК„Ја
њичар“изГрабоваца.
Председник Савета месне

заједнице у Никинцима Ве
лимирМилићзахвалиосена

средствима за постављање
расвете,каоипретходноуре
ђењетерена.
–Расветанаммногозначи.

Већина наших фудбалера је
запослена,имамо једногсту
дента и једног средњошкол
ца,осталирадеуфабрикама
и фирмама, па су тренинзи
могући само у поподневним

ивечерњимсатима.Већсмо
заказалиинашпрвитренинг
у19часова,којићемоодржа
ти под рефлекторима. Сада
се такмичимо у општинској
лиги, али  смо на првомме
сту,инадамоседаћемоући
„МОЛ Срем“ лигу – рекао је
ВелимирМилић.

С. Џ.

ФК „ПО ЛЕТ“ НИ КИН ЦИ

По ста вље ни ре флек то ри


