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ВИКЕНД-НАСЕЉЕУМАНЂЕЛОСУ

Струјана„Манђелошкојпланини“

Викенднасеље„Манђелошкапла
нина“усреду,13.октобрадобилоје
струју.Пуштањуурадновеелектрич
немрежеитехничкомпријемупрису
ствовалисуСветланаМиловановић,
градоначелница Сремске Митрови
це, директорка Агенције за рурални
развојДушицаПавловићипредсед
никСаветамеснезаједницеМанђе
лосРанкоТривуновић.
Светлана Миловановић  је рекла

да је у протекла четири месеца из
грађена електроенергетска инфра
структура, и тиме решен вишегоди
шњипроблемвласникамногобрјних
викендицанаовојлокацији.
–Изграђено јеоко10 километара

мреже и две трафостанице које су
потребнезаљудекојинаовомпод
ручјуиживе.Досадајепријављено
60корисника,с тимда је капацитет
довољан за све заинтересоване ко
ји су заинтересовани, а за додат
не информације могу да се обрате
Електродистрибуцији.Вредностовог
пројекта је 50милиона динара,фи
нансиранјеизсредставаЕПСа,ре

клајеСветланаМиловановић.
Душица Павловић је рекла је да

увођењеструјеувикенднасељува
жнозавикендаше,алиизаљудекоји
себавесесеоскимтуризмомнаовом
простору.
– Имамо сеоска туристичка дома

ћинства,којасесвевишеотварајуи
мештанисеселаукључујуурадтих
домаћинстава. То значи да имамо и
ново запошљавање али исто тако и
пласирање производа из села, било
сухомеснатих, млечних и осталих.
Постоје трирегистрована сеоска ту
ристичкадомаћинства,трисуунаја
виивећсуфазиизградњеикоришће
њаподстицајнихсредставаиједноје
и аплицирало за добијање дозволе
заобављањеделатностисеоскогту
ристичког домаћинства, укупно их је
шест,реклајеДушицаПавловић.
Ранко Тривуковић је рекао да је

иницијативазаовајпосаопотеклаод
мештана.Онсезахвалионадлежни
мауЕлектродистрибуцији.
–Поштоимамооко420викендица,

мислимда једобарпотезизатури

замизаопштиразвој,поштосуово
обронциФрушке горе.Желим да се
захвалим и господину Владимиру
Санадеру, директору огранка Елек
тродистрибуције Србије за Сремску
Митровицу.Нашесело једостауре
ђено,требајошдасредимопутнуин
фраструктуру,асфалтирамопут,ито
јето,имамосве.Водуимамо,гассмо
довели,мислимдасмомијединикоји
сугасдовелиувикенднасеље,ре
каојеТривуновић.
Један од власника сеоског тури

стичког домаћинства Борис Дошен,
кажеда јеовозначајанпотеззасве
којиовдеимајуимање.
–Садкадаимамострујупосаоће

намбитиолакшан.Многотоганисмо
моглидаурадимо,иакоимамосолар
не панеле.Поздрављамидеју да се
помогнељудимакојиимајусеоскату
ристичкадомаћинстванаобронцима
овогделаФрушкегоре,какобиседо
принелодаљемразвојуруралногту
ризма,асамимтимсеразвијаинаша
микросредина,рекаојеДошен.

Б.Туцаковић

СветланаМиловановић РанкоТривуновић ДушицаПавловић БорисДошен
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Смешнa и трагичнa 
стра на но во го во ра

Један загребачки угоститељ изазвао
је читаве салве смеха и подсмеха у
региону, јер је у јавно истакнутом

јеловнику ћевапе назвао мљевеницима.
Паонису,болан,отишлитоликодалеко
данамићевапузимајуизуста!Убеђени
дасуукусиимесаставјединственемаги
је, која се распада ако се име промени,
некисуиуХрватскојужалостизаомиље
нимјелом,алитонећепротератимљеве
нике из хрватске патриотске кухиње.
Мислимо, разуме се, на праву кухињу,
заборавите метафору. Мљевеници ће
издржати,јерданашњојхрватскојсувере
ностинијепредвиђена1945.година,када
је са пропашћу НДХ опозван и језички
пројекат.Њихов часописЈезик иФонда
цијаДрИванШаперсвакегодинераспи
сују конкурс за најбољу новосковану
хрватску реч, а управо су објавили 19
нових речи на конкурсу за 2020. годину,
одкојихћетрибитинаграђене.Уконку
ренцији су велепошаст која треба да
заменипандемију,суболестуместотуђи
це коморбидитет, дишник и дисајник
уместо респиратора, друштвостај и
обуставка уместо локдауна. Реч хихо
бранпредложенајезавизир,асамооса
ма засамоизолацију.Новосниктребада
заменињузлетер,обновникћезаменити
регенератор,соларнаплочабићесунцо
зор, преводилац знаковног језика биће
рукозборац, уместо скриншотовање
говориће се прекликање, уместотабуа
говориће се забрањеница, а пребрисач
или пребрисник требало би да замене
речкоректор.Уводисеиједанзанимљив
глаголзапрепотентнеписцекојисепри
казују равнима Шекспиру или сличним
величинама‒шекспиритисе.
Србихоћедакажукакохрватскиново

говор из претходног покушаја није издр
жаопробувремена,панећениовајдана
шњи, што у основи није сасвим тачно.
Хрватски новоговор није издржао пробу
власти,уведене1945,аданашњинаста
вактогпројектауказуједајемождаиздр
жао пробу времена. Ми смо склони да
устврдимо да Хрвати са мљевеником,
самокресом и зрноједом напредују у
језичкупрошлост,аликоренијезикасене
могунитражитиуњеговојбудућности.

Србима је,чинисе,ближедасесмеју
ентузијазму Хрвата на искивању нових
речи у духу хрватског језика него да се
забрину над новоговором кога путем
нарочитог приручника промовишеМини
старство за људска права, равноправ
ностполоваидруштвенидијалог.Хрвати
насвојначинволесвој језик,држеда је
онстубњиховепосебности.Упињуседа
докажудасењиховјезикдрастичнораз
ликујеодсрпскогјезика.Акоутомнемо
гућемподухватууспејунекаимјеслава,
алитонијесрпскипроблем.Српскипро
блем је немар према сопственом језику,
немар из кога проистиче осећај језичке
надмоћинадХрватима.Адоказтогаосе

ћајајеподсмевањехрватскомновоговору
изанемаривањесопственог.
Акотребадабринемотуђубригу,нека

нас забриненовоговоруенглеском, који
ћесиломутицајаглобалногјезиканаовај
или онај начин стићи и до нас.Има већ
десетак година како јеђубретар постао
еколошки оператер, али, на његову
несрећу, достајанство од лепшег описа
његовогзанимањанијеспречилодабуде
још сиромашнији него што је пре био.
Хендикепиранисупосталиособесдруга
чијим способностима али, како пише
Кристина Тамбурини, то није нарочито
поправилообзирпремањима,јерпоједи
не владе законом допуштају абортус у

другом тромесечју трудноће, неке чак и
касније,акосезапазидаћетобити„жи
воткојинијевреданживљења“.Некевла
де које кроз новоговор толико брину о
достојанству хендикепираних озакониле
су да у неком тренутку након рођења
детета,услучајудасеиспољинекањего
ва „другачија способност“, прекид њего
вогживота,у„његовомнајбољеминтере
су”, постанедужност.Све јевишеадми
нистрацијаукојимасеизјезикаизбацује
дојење,ауводиисхранагрудимадасене
би увредиле особе које су напустиле
мушкиполалиимнисуизрасленидојке
нимлечнежлезде.Ускладустим,веома
је погрешно говорити о мајчином млеку
кадапостојеинклузивнијиизразиљудско
млекоилиродитељскомлеко.
Зарнесхваташдајециљновоговора

управо у томе да што више ограничи
обимразмишљања?Успећемонакрајуу
томе да зломисао постане буквално
немогућа, јернећебитиречикојимаби
се могла исказати. Мишљење више
неће постојати, бар не у данашњем
смислутеречи.Неразмишљати значи
бити идеолошки исправан – немати
потребезаразмишљањем.Битинесве
станзначибитиидеолошкиисправан.

Претходних пет реченица, сетићете
се,преузелисмоодЏорџаОрвела
изромана„1984”,укомејепредви

део стварање новоговора као кључног
конструктаидеолошкогтоталитарногдру
штва.Видимодасузападнедемократије
поодмакле у том послу, видимо и да се
наше Министарство за људска права,
равноправностполоваидруштвенидија
логтрудидаодржикорак.
СрбисерадоподсмевајуХрватимашто

свакегодинеунесуујезикдесетиненових
речи, превиђајући да Хрвати стварају
лексикуудухусвога језика.Јошсенису
науживалинидржавности,нисопственог
језика насталог отцепљењемод српског,
јошсууентузијазмустатусногкомплети
рањанације.Можемомислободнодасе
смејемо јер нас ништа не кошта, али
Хрвати, лингвистички макар и наивно а
политичкинималонаивно,коренјезичког
стаблазаливају,аСрбимучине,дапро
стите,нештодруго.
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Све је ви ше др жав
них ад ми ни стра ци ја у 
ко ји ма се из је зи ка 
из ба цу је „до је ње” а 
уво ди „ис хра на гру
ди ма” да се не би 
увре ди ле осо бе ко је 
су на пу сти ле му шки 
пол али им ни су из ра
сле ни дој ке ни млеч
не жле зде

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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МИ НИ СТАР ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ У ЖАР КОВ ЦУ

Храна никад више
неће бити јефтина

Министар пољопривреде Бранислав
Недимовић, покрајински секретар за
пољоприредуЧедомирБожићипредсед
ник румске Општине Слађан Манчић су
посетили породично газдинство Брани
славаРадекеизЖарковца.Послеобила
скагаздинства,министарисекретарсуу
кући домаћина разговарали са највећим
пољопривреднимпроизвођачимаизрум
ске општине, чули њихове предлоге и
примедбеи упозалиих саактивностима
Министарства и Секретаријата за пољо
привреду.
Бранислав Недимовић је указао да је

цена ратарских култура на историјском
максимуму,поготовоценакукуруза.
–Садругестране,ималисмопроблем

овегодине,нарочитосапродајомкукуру
за.Умањен јеприносзбогсуше,такода
ће просек дефинитивно у Србији бити
између6,2до6,3тонепохектару.Тоће
ипакбитимноговишеновцанегопрошле
године,којајебиларекордна.Оноштоје
најважније за месеце испред нас, то су
јесењаипролећнасетва–рекаојемини
старНедимовић.
Он је додао да, када је реч о јесењој

сетви, нема никаквих проблема. Међу
тим, тренутна ситуација у вези са гасом
насветскомтржиштуможедовестиупро
блемпролећнусетву,затоштоједандео
азотногђубривасекупујеуиностранству.
 –Направили сморадну групу којаби

требалоданађенајлакшиначиндашто
јефтинијекупимоазотнођубривоидага
имамо за пролеће. Вептачко ђубриво је

комплетнообезбеђено,аисвеувезиса
семенском робом ће бити све у реду.
Можемосамодасенадамо,сасистемом
за наводњавање који развијамо у овој и
претходнојгодини,јошједнојквалитетни
јој години – сматра Бранислав Недимо
вић.
Министар је указао и да цена хране

више никада неће бити тако ниска као
прекороне,пресвегаценажитарица,те
дајетотрендуцеломсвету.
Покрајинскисекретарзапољопривреду

ЧедомирБожић кажеда је ове године у
Војводини слабији род, посебно када су
житарице у питању, и да је то изазвано
сушом.
–Садруге,странератарисузадовољ

ни ценом. Уразговору са домаћином
токомобиласкагаздинстваионјеуказао
дасу,иакосубилислабијиприноси,цене
високеуодносунапретходну.Константно
насзабрињаваситуацијасасточаримаи
ту више средставаморамода одвојимо,
односни,дапомогнемосточарима.Цена
хранерастеинатајначиндоводиунеза
видну позицију наше сточаре – истиче
покрајинскисекретарЧедомирБожић.
Он је говорио и о доброј сарадњи

Покрајинског секретаријата за пољопри
вредуирумскеопштине.Секретаријатје
обезбедио20милионадинаразаизград
њуатарскихпутева.Радисеинауређе
њу каналске мреже за шта је румској
општини опредељено седам милиона
динара.
Председник румске Општине Слађан

У посети газдинству по ро ди це Ра де ка

Бранислав Недимовић 
је рекао да, ка да је реч 
о је се њој се тви, не ма 
ни ка квих про бле ма. 
Ме ђу тим, тре нут на 
си ту а ци ја у ве зи са 
га сом на свет ском 

тр жи шту мо же до ве сти 
у про блем про лећ ну 
се тву, за то што је дан 
део азот ног ђу бри ва 
се ку пу је у ино стран
ству. Ми ни стар је ука
зао и да це на хра не 
ви ше ни ка да не ће 

би ти та ко ни ска као 
пре ко ро не, пре све га 
це на жи та ри ца, те да 
је то тренд у це лом 

све ту
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МИ НИ СТАР НЕ ДИ МО ВИЋ У НО ВОМ СЛАН КА МЕ НУ

Велико интересовање 
за ИПАРД програм
Министар пољопривреде,

шумарства и водопривреде
Бранислав Недимовић, по
крајински секретар за пољо
привреду, водопривреду и
шумарство Чедомир Божић и
председник Општине Инђија
ВладимирГакобишлисуупе
так,15.октобрапољопривред
но газдинство (ПГ) Алексић у
Новом Сланкамену. Алексићи
су упознали госте саостваре
нимсубвенцијамаусточарству
и механизацији на републич
ким, покрајинским и општин
ским конкурсима намењених
пољопривредницима.
КакојеистакаоНиколаАлек

сић, најстарији у домаћинству
и покретач пољопривредног
газдинства,сточарствомсупо
челидасебавекрајемседам
десетих година прошлог века.
Љубавпрема тој гранипољо
привредепренеојенасвих11
чланова домаћинства и сада
у оквиру пољопривредног га
здинства воде рачуна о 300
краваителади.
–Ситуацијаусточарствуни

је најбоља али нам ресорно
Министарство и Покрајински
секретаријатпомажу.Тасред
ства су нам од користи као и
премије замлеко  истакао је
Алексић и додао да се сваке
године у њиховом газдинству
број грла повећава те да ће
ускоро изместити и модерни
зоватиузгојстокеипроизвод
њумлека.
Министар пољопривреде,

шумарства и водопривреде
Бранислав Недимовић при
јатно је изненађен бројем гр
ла у оквиру пољопривредног
газдинства Алексић у Новом
Сланкамену, где јетокомоби
ласка истакао да је велика
храброст ширити производњу
увремекризеумлечномгове
дарству.
–Веома је важноштожеле

да изграде своју фарму, купе
новуопремузамужуидржава
ћеимизаћиусусрет, јерима
мосредствакојасузатунаме
ну опредељена преко ИПАРД
фондова истакао је Недимо
вић.
Он је додао да је завршен

конкурсмераизИПАРД–а.
– Интересовање је заиста

велико, имамо чак 109 заин
тересованих фарми и укупно
360 захтева. У питању су ин
вестиције вредности преко
70,80хиљадаеврааповраћај
јеоко60посто.Замањефар
ме ћемо до краја октобра са
Светскомбанкомреализовати
такозваниконкурсзаинвести
цијеусточарству„504010“,у
оквирукојегдржаваиздваја50,
Светскабанка40,а10постосу
сопствена средства објаснио
је Недимовић и додао да је,
почевод15.октобратекућего
дине,премијазамлекасасе
дамповећананадесетдинара
политри.
Покрајинскисекретарзапо

љопривреду Чедомир Божић
подсетио је присутне да ве

ликибројпаорасатериторије
општинеИнђија конкурише за
различитеподстицаје,тедасу
иАлексићињиховикорисници.
ПредседникОпштинеИнђи

ја Владимир Гак се захвалио
министру и секретару на по
сети те истакао да поменуту
сремскуопштинусвивидекао
привредницентар,алиидата
локалнасамоуправапет годи
науназадинтензивнорадина
развоју и унапређењу пољо
привреде.
–Немогуинетребасвида

раде уфабрикама. Пољопри
вреднагаздинстваибављење
сточарством су нештошто се
преносисагенерацијенагене
рацију.ПримерсуиАлексићи,
али имамо још таквих поро
дица у нашој општини које се
баве сточарством и констант
но улажу у производњу. Сва
кегодинеиздвајамоизлокал
ног буџета значајна средства
за подстицај пољопривредне
производње. Ове године смо
определили34милионадина
раикрозпрограмобезбедили
седам кућа за младе брачне
парове којиживе на селу ис
такаојеГаки
Након обиласка пољопри

вредног газдинства Алексић
одржанјесастанаксаокупље
ним пољопривредницима из
НовогСланкаменанакојемсе
разговарало о текућим актив
ностима у области пољопри
вреде и предстојећим конкур
сима. М.Ђ.

Оби ла зак га здин ства Алек сић

Манчићјеподсетиоинамере
које локална самоуправа
предузима у циљу помоћи
пољопривредницима. Са
вишим нивоима власти суфи
нансира уређење атарских
путева и уређење каналске
мреже.
Самостално, у буџету је

обезбеђено10милионадина
разасубвенционисањеосигу
рања усева, јер је то нешто
што сваки произвођач треба
да уради. Ту су и бесплатно
узорковање земљишта, суб
венција камата на краткороч
ним кредитима и сличне
општинске мере подршке.Он
је захвалио министру Брани
славу Недимовићу што је
испунио обећање дато пољо
привредницима у Доњим
Петровцима и Кленку, који су
претрпели велику штету од
невременаујуну.Њих46који
нисуосигуралиусевеуДоњим
Петровцима су добили
вештачкођубриво.
– Пољопривреда је, рекао

бих, најјача грана привреде у
нашојземљи.МинистарНеди
мовићисекретарБожићсваки
дан обилазе села и оваква
пољопривредна газдинстава
где се у директном разговору
сапољопривредницимасагле
давају њихови проблеми. Са
другестране,говорисепољо
привредницимашта јетошто
државануди,достањихкори
сти све субвенције и повла
стице, а морамо признати да
државауовоммоментуулаже
у пољопривреду као никада
досада.Такође,иценепољо
привредних производа су ове
године,алиипретходнихгоди
на,наисторијскоммаксимуму
–рекаојеСлађанМанчић.
БраниславРадекајевелики

пољопривредни произвођач,
којисебавиратарскомпроиз
водњом и који обрађује 130
хектараземље.
– Сејемо пшеницу, кукуруз,

соју, сунцокрет... Ове године
приноси су били четрдесетак
одсто снижени и цена нам је
сад изузетно велика, тако да
тесмањенеприносепокрива
мо некако. Видећемо шта ће
бити на пролеће. Јесења
сетва је у току, а и редовно
осигуравам усеве – каже
домаћинБраниславРадека.
Он је похвалио и добру

сарадњу саљудима уМесној
заједници у Жарковцу, као и
добрувезусалокалномсамо
управом. Бранислав до сада
нијекористиониједнусубвен
цију коју даје Министарство
илиПокрајинскисекретаријат.
– Не кажем да нећемо

потраживати нека средства и
субвенције у будућности –
закључио је БраниславРаде
ка. С. Џа ку ла
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ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУ ЏЕ ТИ РА ЊЕ

По че ло гла са ње за про јек те
УоквирупројектаПартиципатвног

буџетирањаграђниСремскеМитро
вицемогудо22.октобрадагласају
за једанодпонуђенихпројекта који
ће се реализовати следеће године.
Предлози су декоративна расвета
напешачкоммосту,еколошкисема
форииеколошкисаобраћајнизнако
ви,оградаокоархеолошкоглокали
тета поред Музеја Срема, играли
ште за кућне љубимце, аутобуска
стајалишта у сеоским срединама.
Пројекти су мањи, нису капитални,
али утичу на креирање буџета, а

индиректноинакреирањеживотау
граду.УСремскојМитровици јеова
праксазаживелапренеколикогоди
на и наставља се пројектима за
микросредине.
–Већсмоспровелианкету,одно

сно, прикупљали предлоге, којих је
стиглонеколикодесетина.Градјеиз
тогаизвукаонеколикопредлогакоји
сенајчешћејављају,иставиоихна
гласачки листић. Од предлога на
листићу, грађани ће сада моћи да
изаберунекиодпонуђенихпредлога
пројеката,аонајсанајвишегласова

биће реализован у 2022. години,
рекао јеДушкоШарошковићначел
никГрадскеуправезабуџетилокал
ниекономскиразвој.
Према речима, Марије Ђонлић,

чланаКомисијезаспровођењепро
јекта Партиципативног буџетирања,
грађани имају прилику да гласају у
градскомУслужномцентру, у улици
СветогДимитрија13,такође,назва
ничномсајтуГрадаСремскаМитро
вица, или путем мејла participativ
no2022@sremskamitrovica.org.rs.

Б. Т.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Сед ни ца Скуп шти не гра да

Петнаеста седница Скупштине гра
да Сремске Митровице одржана је у
уторак 12. октобра. Одборници су
већином гласова усвојили планове
детаљнерегулацијеРегионалнедепо
није„Срем–Мачва“итуристичкезоне
уБешеновачкомПрњавору.Опозицио
ниодборницисупосебнооштрокрити
ковали план детаљне регулације
депоније,наводећидаовопроширење
депонијеможеиматинегативнепосле
дицепоживотнусредину.
Усвојена јеизмењенаодлукаоуре

ђивањуиодржавањугробаљаисахра
њивању.Оваодлука,покојојодржава
ње сеоских гробаља и сахрањивање

до2028.годинеостајеунадлежности
меснихзаједницајеусвојенаједногла
сно. Шеф одборничке групе „Град за
свенас“ВладимирПетковићје,обра
злажућиставопозицијеувезисаодлу
комоодржавањугробаљаисахрањи
вању, рекао да ће ова одборничка
групаиубудућеподржатисвакуодлу
ку којом семесним заједницамабуду
враћаленадлежности.
Надневномредусенашлаиодлука

НадзорногодбораЈКП„Комуналије“о
подизању кредита, која је усвојена
већиномгласова,акојусуопозициони
одборницижестококритиковали.Усво
јене су допуне планова и програма

рада ЈКП „Комуналије“, Предшколске
установе„Пчелица“иЦентразасоци
јалнирад„Сава“.
Одборници су дали сагласност на

поступке прибављања непокретности
ујавнусвојинуГрадаСремскаМитро
вица разменом или непосредном
погодбом, каоинапоступакотуђења
из јавне својине јавним надметањем.
Такође, на овој седници су усвојени
акциони план заштите квалитета
ваздухаиизменапрограмамераподр
шке за спровођење пољопривредне
политике руралног развоја града
СремскеМитровице.

С. Ћ.

Згра да Скуп шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца
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80 ГО ДИ НА ОД СТРЕ ЉА ЊА ЈЕ ВРЕ ЈА И РО МА У ЗА СА ВИ ЦИ II

За бо ра ви ти je ла ко,
пам ти ти је мно го те же
Комеморативним скупом,

који је одржан у уторак 12.
октобра, обележено је 80 го
дина од стрељања 1057 Је
врејаивишеод90Ромакоје
суНемци,половиномоктобра
1941. године, на њиви Лаза
ра Љубичића у Засавици II
стрељали.Послетогзлочина,
Љубичићникадвишенијеоб
рађиваотуњиву,већјенатом
местузасадиојасеновушуму.
Венцеицвећеузнаксећа

ња на невинежртве положи
лисуСветланаМиловановић,
градоначелницаСремскеМи
тровице, Зоран Мишчевић,
заменик начелника Градске
управе за културу и спорт,
представници Савеза јевреј
ских општина Србије, пред
ставници Града Шапца, ам
басадор Аустрије Николаус
Лутероти, Месне заједнице
ЗасавицаIIиОсновнешколе
„ДобросавРадосављевићНа
род”.
Светлана Миловановић је

усвомобраћањуреклада је
Други светскират, најтамнији
час историје, открио сва зла
овогсвета.
– Историја нам служи да

из ње учимо, да се њом по
носимо, да се поступака из
историје и плашимо, па и
постидимо и да не дозволи
модасенеделочиниунаше
име.Историјазатослужи,али
историјутребаоставититамо
гдејенавременскојлинијиза
писана.Натојистојлинији,ми
смоиспредисторије, корачи
монапредистварамобудућ
ност.Ми,грађаниСрбијесмо
нетакодавнопоновоосетили
горак укус ратних збивања.
ЗатоданаснашаВладаводи
добросуседску, мирнодобску
и партнерску политику мира
истабилности,амијојсекао
локална самоуправа придру
жујемо. Ево нас, осамдесет
година касније на пољу које
јенекоћрађаложито,аданас
рађа сећање и подсетник да
отвореност, договор, будућ
ност и пружена рука немају
алтернативу. Ево нас, осам
десет година касније да се
поклонимо сенима палих. И
заосамдесетгодинанекебу
дуће генерације треба да им
се поклоне и да из историје
свизаједноизвучемопоукуи
вучемојеиспреднас,реклаје
СветланаМиловановић.
КакојерекаоЗоранМишче

вићобнављасесећање,које
јенекаврстанаде.
– Ово је и хипотека про

шлости, и залог будућности,
за генерације које долазе
да се овакве ствари више у
историји,докпостојељуди,у
историји човечанства, немо
гупоновити,рекао јеМишче
вићитомприликомсезахва
лиоаустријскомамбасадору,
представницима јеврејске и
ромскезаједницеисвимгра
ђанимакојисудошлидаодају
почастневиним,пострадалим
жртвама које не смемо забо
равити.

Меморијална култура се
ћања и историја Јевреја на
овим просторима област су
којом се бави Давор Салом,
представник Јеврејске оп
штине у Београду. На овом
месту, 1941. године стреља
нојевишеод1000људи,ма
хом Јевреја, који су бежали
изсвојихдомоваизАустрије,
Чехословачке,Пољске,гдеје
ратвећпочеојош1939.годи
не,уисторијисупознатикао
Кладовски транспорт. Они су
нашли привремено уточиште
уШапцу,одаклесу,двегоди
некасније,кадјератдошаои

уСрбију,заједносамештани
матог градаиоколнихсела,
углавномРомима,доведении
стрељани.
– Пре 80 година на овом

местумучкисуубијениЈевре
ји изАустрије, изКладовског
транспортаизШапцаиРоми
из Шапца. Култура сећања
намналаже,атојеинегдере
чено,коликосесећамФилип
Давид јенегденаписаода је
заборавитилако,апамтитии
сећати се, јако тешко. Наша
је дужност да памтимо и да
сесећамо,данезаборавимо
оноштоседесилонесамоов
де,већинадругимместима.
Помиње се Сајмиште, Јасе
новац,спомињусеразнидру
гилогори,местаистратишта
итежртвекојесубилепре80
година. Рођен сам 1949. го
дине,мојисусвистрадалиу
Јасеновцу и моја је дужност
даотомеучим,памтимида
преносим на генерације које
суиспреднас,тојенашзавет,
рекаојеДаворСалом.
Сећањананевинежртвеи

нечовечне злочине важни су,
јер се на основу њих гради
идентитетнацијеиколектива,
каоицелогчовечанства,ре
ченојенакомеморацији.
Одржани су верски обре

ди,главнирабинСрбијеИсак
Асиелслужио јекадишза је
врејскежртве,докјесвештен
ствоСрпскеправославнецр
квеслужилопомензасрпске
иромскежртве.

Б. Ту ца ко вић

Све тла на Ми ло ва но вић и Зо ран Ми шче вић

По мен је врј ским и ром ским жр тва ма
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

10.000 Mитровчана
при ми ло тре ћу до зу
У Сремској Митровици број вакци

нисанихтрећомдозомцепивапротив
корона–вируса,премашиојебројод
10.000грађана,док јепрвудозувак
цинепримилопреко30.000људи.Ди
ректорДомаздрављадрАдилЕлхаг
јерекаодасевакцинацијанаставља
уобичајеним темпом, да су доступне
вакцине „Синофарм“ и „Фајзер“, а у
нареднедвенедељеочекујесепоно
воиимунизацијарускимцепивом.
–Упротекладвамесецајевакцини

сановишеоддесетхиљада грађана
трећомдозом,противкорона–виру
са. То је трећина  оних лица која су
супримилапрвудозу.Настављамоу
истомтемпу,тражесеипрваидруга,
садаитрећадоза,кажеЕлхаг.
Када је реч о клиничким сликама

тренутнооболелихпацијенатанате
риторијиСремскеМитровице,изДо

маздрављапотврђујудаимаионих
сатежимстањем.
– У сваком таласу епидемије до

лази до погоршања клиничке слике,
сразмено дужем трајању таласа, с
тимштосадаимаивећибројхоспи
тализацијанадневномнивоу.Такође,
уданусеобавиокодвестотинепре
гледа, какопрвихтакоиконтролних.
Измеђушездесетиосамдесетодсто,
одукупнотестираних,будепозитивно
навирус,истакао једиректормитро
вачкогДомаздравља.
Саветипрепорукаграђанимајесте

да се вакцинишу, како би спречили
тежу клиничку слику уколико до ин
фекције ипак дође, као и да се при
државајудосадапознатихмера,одр
жавањедистанцеиношењезаштите
маске.

Алек сан дра Плав шић
др Адил Ел хаг

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА

До на ци ја Оде ље њу 
нео на то ло ги је

Одељењу неонатологије
митровачке Опште болни
це донирана је лед  лам
па за фототерапију  беба
 апарат који ова установа
до сада није имала. Лед
– лампа за фототерапију
беба омогућава у најкра
ћем могућем временском
периоду већу ефикасност
у лечењу и користи се за
убрзавање елиминације
билирубина из тела беба.
Ледтехнологијадоприно

сибржемиекономичнијем
раду уз минималну буку и
спада у врхунску техноло
гију неопходну за лечење
новорођенчади.
Болница се захваљује

дародавцуЗадужбиниНи
колеСпасићаизБеограда,
јер су овом донацијом по
могли рад у одељењу где
серађановиживот,асвака
новина која томедоприно
си,несебичнајеподршкаи
бригазаздравопотомство.

Вак ци на ци ја про тив
сезон ског гри па
ВакцинацијаМитровчана

против сезонског грипа
почела јеупетак15.окто
бра. Како је рекао в. д.
директора Дома здравља
Сремска Митровица др
Адил Елхаг грађани могу
дасевакцинишунавакци
налномпунктуухали„Пин
ки“ као и у сеоским амбу
лантама.
– Вакцинација протиче

уредно. Интересовање
грађана је на нивоу про
шлогодишњег. Имамо
довољно вакцина, у пита
њу су Торлакове вакцине.

Вакцине покривају све
сојевесезонскоггрипакоји
сепредвиђајузаовусезо
ну. Вакцинација против
сезонскоггрипапрепоручу
јесесвимстаријимособа
маилиособамакојеимају
неке хроничне болести,
алимогудасевакцинишу
и сви који то желе, а не
спадајуунаведенекатего
рије.Штосетичеразлико
вања сеонског грипа и
коронавируса,томожеда
се утврди једино тестира
њем, рекао је др Адил
Елхаг. Б. Т.
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Пред ста вљени потен ци ја ли
Сајам инвеститора „EXPO REAL“ у

Минхенукојијеодржанод11.до13.окто
бра,посетилојевишеод19.000учесника
из52државе.Укупно1.198излагачаиз29
земаља узело је учешће, а у топ десет
излагача, поред Немачке, нашли су се:
Холандија, Пољска, Аустрија, Швајцар
ска, Србија, Италија, Шпанија, Францу
ска,Румунија.
Десет градова и општина из Србије

представљалојесвојеинвестиционепро
јекте.Наовомнајвећемевропском„B2B“
(Businesstobusiness)сајмунекретнинаи
инвестицијапредставилисусеНовиСад,
Кикинда,Зрењанин,СремскаМитровица,
Бечеј,Суботица,Пећинци,Вршац,Панче
воиСомбор,аусклопуштандаРазвојне
агенцијеВојводине.

Циљ оваквог сајма је одржавање
састанкасапостојећимпартнерима,упо
знавање потенцијалних инвеститора и
покретања нових пројеката. Захваљујући
захтевнимекономскимреформамакојеје
спровелаупротекломпериоду,Србијасе
позиционирала као једна од најзначајни
јих инвестиционих дестинација Централ
неиИсточнеЕвропе.ИдејаРазвојнеаген
цијеВојводинејестедапронађеинвести
торе и партнере, пре свега на немачком
тржишту,алииизосталихземаља,којиће
улагатиуСрбију,асамимтимизапошља
ватиодређенибројљуди.
ГрадСремскаМитровицаиТуристичка

организација су представили туристичке
потенцијалекаоиинвестиоционепланове
за изградњу хотела који ће задовољити

потребе сваког потенцијалног туристе.
ПремаречимаПетраСамарџића,замени
ка градоначелнице, који је предводио
митровачку делегацију на Сајму, овакви
догађајисуодличнаприликадасепред
ставепотенцијалииивестиционипланови
Града,алиидаседиректноразговараса
потенцијалним инвеститорима. Контакти
су направљени, остаје да се одржавају
како би се у наредном периоду, кроз
догoвореипреговореплановииреализо
вали.
ДушанДрча,директорТуристичкеорга

низације,задовољанјеучешћемнаСајму,
ипрезентовањемпотенцијалаМитровице
уоблаституризма.Какојеистакао,„EXPO
REAL“јеправоместогдеможедасеучи
наискуствувеликихсветскихградовa.

САРАДЊА РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА У ПРЕД ШКОЛ СКОЈ УСТА НО ВИ „ПЧЕ ЛИ ЦАׅ“

На истом за дат ку
У Предшколској установи „Пчелица“

негује се сарадња установе и родите
ља,асвеуциљупостизањаштобољих
условазаборавакдеце.Једанодприме
расарадњејеакцијауређењапростора
испредобјекта „Цврчак“идвориштавр
тића„Бубамара“унасељу„МатијаХуђи“
уСремскојМитровици.
–Овојеједанјаколеппримерсарад

њеизмеђупородице,вртићаидруштве
незаједнице,гдејесвакоизсвогдомена
допринео да се пројекат уређења про
стора испред вртића „Цврчак” реализу
је чиме се стварају безбедни услови за
боравакдецеувртићу.Сарадњаизмеђу
породице и предшколске установе ће
се наставити у наредном периоду када
временскиусловидозволе.Некаодна
реднихактивностиможебитииуређење
унутрашњегделавртића,реклајеБиља
наЦвијетић,директоркаПУ„Пчелица“.
МаринаВладисављевић,председница

СаветародитељауПУ„Пчелица“,рекла
једаједосадабиловишеакцијаукоји

масуучествовалиродитељи.
–Досад су уређенадвориштавртића

каоиприлаз, тренутно је јесен,идези
ма,такоћедонаставкасвиховихрадова

доћинапролеће,видећемосвеускладу
сапотребамадеце.Вероватноћебитии
некихрадоваунутарвртића,најавилаје
МаринаВладисављевић. Б. Т. 

Би ља на Цви је тић Ма ри на Вла ди са вље вић

Уре ђе ње при ла за вра ти ћу „Цвр чак“

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“ се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ХИ ПО ДРОМ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Га лоп ски спек такл
оду ше вио по се ти о це

Шест галопских трка про
теклогвикенданасремско
митровачком Хиподрому,
привуклесувеликупажњуи
велики број посетилаца из
целе земље. „Сремски куп“
окупио је врхунске џокеје и
коње, самим тим, присутни
суималиприликудаужива
јуунесвакидашњемспекта
клу. Четири првопласирана
џокејасусеборилазатиту
лунајбољег.
– Подједнако је важно

битиуформи,знатикакосе
понашати с коњем, али и
иматидобруживотињу.Две
тркесамвећдобио,изузет
носамзадовољан,алииде
мо даље, рекао је џокеј
Милан Конкољ, победник
трка„КоњичкиклубСрем“и
„ЛидерХранапродукт“.

Упаузамаизмеђутрка,за
посетиоце је припремљен
гастро  кутак, али и изло
жба необичних шешира, за
даме.
– Већ 30 година су коњи

моја љубав, а Сремска
Митровица је једна од

наших омиљених локација,
када говоримо о галопским
тркама.Овајпутсмодошли
сагрлом„Валентин“,анаша
шталаиначеброји12коња.
Увекћемосеодазватитрка
ма на овом Хиподрому, а
надамо се и већем броју

галопских дана идуће годи
не, каже Драган Младено
вићизБеограда.
Организацијуиовегодине

понеојесремскомитровачки
Казненопоправнизавод.
– Подршку имамо од

локалне самоуправе, као и
однашихдомаћихпривред
ника. Ово је пета година
како организујемо трке на
Хиподрому,тојесадапоста
ла већ и традиција, нагла
сиојеАлександарАлимпић,
управникКПЗа.
Пореддвепобеде у прве

две трке које је однео Кон
кољ, Мешетовић је тријум
фовао у четвртој и шестој,
док су до циља у трећој и
петој први стигли џокеји
Глоговац,односноВујковић.

Алек сан дра Плав шић

Ми лан Кон кољ Дра ган Мла де но вић

Алек сан дар Алим пић
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РРАС РУ МА

Кон кур с за ула зак
у лан це до ба вља ча

Развојна агенција Србије
јерасписалачетвртијавни
позивпривреднимдруштви
ма за учешће у програму
подршке привредним дру
штвима за улазак у ланце
добављачамултинационал
них компанија, а овај јавни
позивјеотворендо26.окто
бра.Пограмимазациљда
подржи привредна друштва
у производним делатности
ма и да кроз унапређење
својих пословних перфор

манси, испуне услове како
бипосталидобављачимул
тинационалних компанија.
Зареализацију јавногпози
ваопредељеноје230мили
онадинара.
Презентацију овог јавног

позивајенанедавноодржа
ном Регионалном привред
ном сајму у Новој Пазови
одржала Тања Мијајловић,
пројект менаџер Регионал
неразвојнеагенције„Срем“.

С. Џ.

Та ња Ми јај ло вић

ХРТ КОВ ЦИ

За вр ше ни ра до ви
на уре ђе њу ам бу лан те
Радовинауређењуамбу

ланте у Хртковцима су за
вршени, а они су подразу
мевалиуређењеикречење
просторија,алиисређива
њефасаде објекта који се
налази у центру села. За
ове намене је локална са
моуправа из општинског
буџетаопределилаокодва
милионадинара.
Захваљујући овим радо

вима, створени су бољи
услови за прегледе и ле
чење пацијената, а здрав
ствени радници су добили
квалитетнијеусловезарад.
Уовомобјектусеналазии
стоматолошка ординација
иапотека.
Локална самоуправа

улаже значајна средства

у здравство, такода јене
давноДомздрављауРуми
добио једно ново и најса

временије опремљено са
нитетсковозилозаСлужбу
хитне медицинске помоћи,

аупланујеикуповинаво
зила за превоз пацијената
надијализу. С. Џ.

Нов из глед ам бу лан те у Хрт ков ци ма

ЦР ВЕ НИ КРСТ

По мо ћ со ци јал но 
нај у гро же ни ји ма
Црвени крст Србије у

сарадњисаВладомСрбије
широм земље је организо
вао поделу хуманитарних
пакетасоцијалнонајугроже
нијемстановништву.Румски
Црвени крст ће, у сарадњи
са Центром за социјални
рад,локалномсамоуправом
и месним заједницама,
помоћи у дистрибуцији 350
пакета најугроженијим гра

ђанимаусвих16селарум
скеопштине,аподелапаке
тајезапочела11.октобра.
ВладаСрбијејефинанси

раланабавку50.500пакета
помоћи–тосупакетисапо
10килограмабрашна,паке
ти хране у тежини од 8,5
килограма,каоихигијенски
пакети за потребе четворо
чалнепородице.

С. Џ.

По де ла по мо ћи
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ГЛАВ НА УЛИ ЦА У РУ МИ

Тр ка за срећ ни је де тињ ство

Хуманитарнарекреативна  „Трка за
срећније детињство“, коју традицио
нално организује Црвени крст Срби
је, одржана је 14. октобра по 29. пут
у румској Главној улици, на делу од
Малогпаркадоаутобускогстајалишта
код Градског трга. Трка се организу
јекакобисеобезбедиласредстваза
побољшањестандардасоцијалнонај
угрожениједецеурумскојопштини,а
одржана је под слоганом „Заједнички
намјециљдођинастарт“.
Учествовалојеоко300ученикау22

старосне категорије – од предшкола
цадозавршнихразредасредњешко
ле.Овегодинејебиломањеучесника
збогепидемијскеситуације.

Трку је отворио Стеван Ковачевић,
председникСкупштинеопштинеРуме,
који јеистакаодасеовомтркомука
зујенапотребудасеобезбедеуслови
засрећнодетињствоиодрастањесве
деце.
– То је обавеза, пре свага локалне

заједницеидржавнихинституција,али
утојактивностиимаместазасвакогод
нас.ОпштинаРумајепокровитељове
манифетсацијезатоштоонаафирми
шесолидарностсанашимнајмлађим
суграђанима,амикаолокалнасамоу
правачинимосведаобезбедимоусло
везањиховосрећноодрастање–ис
такаојеКовачевић.
Он јеподсетиода јелокалнасамо

управа ове године за финансирање
програмабригеодециисоцијалнеза
штитеуложилазнатновишесредстава
негораније,скоро190милиона.
–Тојенештомаломањеод10од

сто укупног годишњег буџета, али то
свакакониједовољно.Овојеједнаод
манифестацијакојаимазациљпомоћ
угроженојдециимијезатоипромови
шемоисвакегодинесмоњенипокро
витељи–рекаојеСтеванКовачевић.
СуорганизаториоветркесубилиСа

везспортоваОпштинеиАтлетскиклуб
„Рума”,покровитељјелокалнасамоу
права,астартнебројевесуспонзори
салилокалнидонатори,каоипретход
нихгодина. С. Џа ку ла

Сте ван Ко ва че вић отва ра тр ку Нај мла ђи уче сни ци тр ке

ДОМ ЗДРА ВЉА

Вак ци на ци ја про тив
сезон ског гри па
У румском Дому здравља вакцина

цијапротивсезонскоггрипајезапоче
ла11.октобра,кадајеовојздравстве
ној установи дистрибуирано 1.000
доза„TorVaxFlu“вакцинепротивсезон
скоггрипа,којасекористизавакцина
цијулицаод18до65година.Потомје
стигла и четворовалентна вакцина,
такодаиособе са65ивише година
могудасевакцинишуитопремаутвр
ђенимприоритетима.
Укатегоријелицаупосебномризи

ку, за чију вакцинацију се наведена
вакцина може применити спадају:
труднице, особе са хроничним поре
мећајимаплућногсистема,укључујући
иастму,хроничнимпоремећајимакар

диоваскуларног система, метаболич
ким поремећајима, бубрежном дис
функцијом, хемоглобинопатијом, хро
ничним неуролошким поремећајима,
лица са малигним обољењима, без
обзиранатренутнитерапијскистатус,
имуносупресијом,каоилицасаизвр
шенимпресађивањемткиваиоргана/
припреме запресађивање.Уприори
тетусуилицасмештенаизапослена
усоцијално–здравственимустанова
мапремаепидемијскиминдикацијама.
„TorVaxFlu“вакцинасеможеприме

нити и за препоручену имунизацију
особаузраста18до65година,закоје
нијепредвиђенаобавезнавакцинаци
ја,узпретходнопотписивањеобрасца

сагласности за спровођење препору
чене имунизације. Имунизација се
спроводидавањемједнeдозe.Вакци
напротивгрипасеможедатиистовре
меносавакциномпротивковида,при
чемусевакцинедајууразличитеруке.
Вакицинација против сезонског гри

па се организује уз поштовање свих
мера за превенцију ширења ковида,
као што су одржавање физичке дис
танце и ношење заштитних маски.
Заинтересовани задобијањевакцине
противсезонскоггрипатребапрвода
се јаве свом изабраном лекару за
одрасле, педијатру или гинекологу,
радизаказивањатермина.

С. Џ.

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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ДОЊИ ПЕТРОВЦИ

Донирано ђубриво
због јунског невремена

Јако невреме је 11. јуна захватило
Срем,анајјачиударјебионатерито
рији румске општине, посебно у ата
римаселаДоњиПетровци,Путинции
Кленак.
МинистарпољопривредеБранислав

Недимовићјевећсутрадан,упратњи
председника Општине Слађана Ман
чића,обишаооваселаитадаобећао
помоћонимакојисупретрпелиштету.
Министарство пољопривреде је

обезбедилообећанупомоћкроздона
цију вештачког ђубрива, а 24 тоне је
расподељено14.октобраза46пољо
привредника у Доњим Петровцима,
чијиусевинисубилиосигурани.
–Људи су задовољни, јер јемини

стар одржао реч и испоштовао их.
Четрдесетишестпољопривредникаје
наспискуитоонихкојинисуосигура
лисвојеусеве.Даподсетим,пресвега
серадиоштетинапшеници.Мисмо
из буџета издвојили 10 милиона ове

године да субвенционишемо све који
желедаосигурајусвојеусевеивелики
бројљудијетоискористио.Готовода
смо „испразнили“ буџетске позиције,
али овде је 46људи остало оштеће
но, јернисубилиосигурани.Приноси
субилимногомањи,поготовоуоном
делуатарагдејеградбиокатастрофа
лан–рекаојеСлађанМанчић.
Формирана Комисија је изашла на

терен и пописала штету, а вештачко
ђубриво ће добро доћи произвођачи
ма.
– Овако се показала озбиљност

Министарства за пољопривреду и да
се оно што се обећа и испуни, мада
људинебитребалодаправегрешкуи
требалобидаосигурајусвојеприносе
–указаојеМанчић.
Горан Чворков, председник Савета

МЗеснезаједницеуДоњимПетровци
масезахвалиоМинистарствуимини
струНедимовићунадобијеномђубри

вуНПК15:15:15,којеседелипосписку
који је сачинилаопштинскаКомисија,
аречје,углавном,оштетикојујепре
трпелапшеница.
Међуонимакоји једобиовештачко

ђубриво је и пољопривредник Бори
славМатић.
 – Имао сам око 90 посто штете,

поготово на пшеници. На бостану је
штета била стопроцентна, а на куку
рузу60одсто.Мадасеонпослемало
опоравио. Нема ту неке рачунице,
губици су огромни. Конкретно, добио
сам ђубриво за штету на  пшеници.
Доста ми значи и та помоћ, захва
лиобихсеминиструинашојлокалној
самоуправи. Добио сам око стотину
килапокатастарскомјутру.Погрешио
сам што нисам био осигуран, нисам
имаотунавику.Мислимдаћуубудуће
осигуравати,паштабуде–изјавио је
БориславМатић.

С. Џаку ла

Поде ла ђубри ва у Доњим Петров ци ма Бори слав Матић

БА ТРОВ ЦИ

Уре ђе ње
ка нал ске мре же
Утокусурадовинауређењугодина

ма запуштене каналске мреже у МЗ
Батровци на потезу пута Батровци –
Градина.РадовеизводиЈВП„Шидина“,
према речима директора Душана
Ластића дужина каналске мреже која
се уређује је око 16 километара, а у
планусуирадовинатарупирањапоте
за Батровци – Градина са обе стране
путарадиповећањабезбедностиусао
браћају.Средствазауређењеканалске

мрежеунасељеномместуБатровцису
обезбеђена из буџета Општине Шид,
преко Покрајинског секретаријата за
пољопривреду,водопривредуишумар
ствоиЈП„ВодеВојводине“.

ШИД

Чи шће ње де ла 
ко ри та Ши ди не
Утокусурадовиначишћењукорита

каналаШидинекојеизводиЈКП„Стан
дард“. Очишћен је део корита које се
пружа уз пешачку стазу поред Спорт
ског центра Шид, тако да је канал

спремнодочекаопадавине,акадвре
менски услови то дозволе биће очи
шћениостатаккоритаканалаШидине.
Радове на чишћењу канала Шидине
спровелајеМЗШидузподршкулокал
несамоуправе.
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ДОМ ЗДРА ВЉА У ИН ЂИ ЈИ

До ни ра но
но во во зи ло
ВознипаркинђијскогДомаздравља„ДрМи

лорадМикаПавловић“богатијијезајошједно
возило.Данскакомпанија„Грундфос“,којагоди
намапослујеутомсремскогграду,дониралаје
нововозилонамењенопацијентимакојисуна
дијализи. Како су истакли представници Дома
здравља, пацијентима ће свакодневно бити
доступанкомбисашестседишта,тећеимод
лазакиповратаксадијализебитимногоједно
ставније,апутмногоудобнији.

Но во во зи ло До му здра вља

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.

„КЕЛТ СКО СЕ ЛО“

Нај бо ља ви на за крај се зо не

Туристичка организација и Општина
Инђијаусарадњисаинђијскимвинарима
упетак,15.октобраорганизовалајемани
фестацију„Виноигитаре“којазациљима
промоцију винараипрезентацијуразвоја
винарстваивиноградарстванатеритори
јиИнђије.Овомманифестацијомзванич
нојезавршенасезонау„Келсткомселу“,
музеју на отвореном, где су се окупили
винари из Инђије. Поред представника
Туристичке организације општинеИнђије
начелусадиректоромМиланомБогојеви
ћем,наманифестацијисуприсуствовали
НаташаПавловић,директорицаТуристич
ке организације Војводине, и Милан
Јарић, помоћник покрајинског секретара
за туризам и регионалну привредну
сарадњу.
– Желели смо да обележимо успешну

сезонуу„Келсткомселу“,асдругестране,
нашивинарисужелелидаобележеуспе
шнубербу.Кроз„Келсткосело“одотвара
њаујулудоданаспрошлојевишеод12
хиљадапосетилаца.Тајбројјеивећијер
децадоседамгодинанисуплаћалаула

зницеистакаојеМиланБогојевић,дирек
тор Туристичке организације општине
Инђије.
Богојевићјеистакаодајеупланудасе

промоцијаинђијскихвинаиубудућеорга
низујеуамбијенту„Келтскогсела“.
– У Инђији имамо 12 регистрованих

винарија и очекујемо да ће их бити још
више.Винскитуризам јебитансегменту
понуди општине Инђија јер скоро сваки
туристажелидапосетинекуодвинарија.
Туристичка организација ће и даље пру
жатиподршкулокалнихвинаримаимани
фестација „Вино и гитаре“ је само један
деоњерекаојеБогојевић.
Директорица Туристичке организације

ВојводинеНаташаПавловић рекла је да
су вина са територије општине Инђија
веоматраженатедасевинскитуризаму
Војводини из године у годину све више
развија.
–Инђијскавинасувишепутаод2007.

године до данас награђивана наСалону
вина.Дасевинскитуризамразвијадоказ
јеиподатакдаједопренеколикогодина

билосвега35винаријауВојводиниасада
јетајбројмноговећиистаклаједиректо
рицаТуристичкеорганизацијеВојводине.
Помоћник покрајинског секретара за

туризамМиланЈарићпосебнојенагласио
да јеИнђијапоследњихгодинасвезани
мљивија туристима те да томе у прилог
иде и податак Туристичке организације
општине Инђија која је ове године реги
стровала рекордан број посета Келстком
селу.
– То је пример другим градовима и

општинамакакосезакратковремеможе
направитидобарбренд,штоданасијесте
КелтскоселоистакаојеЈарићиподсетио
да ресорни секретаријат кроз конкурсе
подржава,измеђуосталог,ималепреду
зетнике који желе да започну бизнис у
облаституризмаТаквеконкурсепромови
шемоинаманифестацијамакаоштојеи
ова, али и редовно обилазимо све наше
кориснике средстава, како би се лично
уверилидали су искоришћена на прави
начин рекао је помоћник покрајинског
секретаразатуризам. М.Ђ.

Ма ни фе ста ци ја „Ви но и ги та ре“ у Кел тском се лу
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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.

На иницијативу председни
ка Општине Шид Зорана
Семеновића, Удружење оси
гуравача Србије обезбедило
је средства за набавкумало
калибарскепушке„ВалтерКК
500“ са комплетном опремом
једном од најбољих српских
парастрелаца Дејану Јокићу
изЈамене.
Пушку у просторијама

ОпштинеШид Јокићу су уру
чилигенералнисекретарУОС
Душко Јовановић и председ
ник Општине Шид Зоран
Семеновић.
– Ово је пушка врхунског

квалитетакојаћемиомогући
ти да остварујем још веће
успехе. Желим да се захва
лим председнику Општине
Шид Зорану Семеновић који
је покренуо иницијативу за
њену набавку као и УОС и
њиховом директору Душку
Јовановићукојијеимаоразу
мевањаиобезбедиосредства
за набавку ове врхунске
пушке,изјавио јеДејанЈокић
преузимајућипоклон.
ДејанЈокић,којисеувелико

припремазаЕвропскопрвен

ство,којећеумартуследеће
годинебитиодржаноуНорве
шкој,досадјеосвојиодвасре
бра наСветском првенству у
Пољској (2016), државно
првенствоизсеријеваздушна

пушка, четири појединачно и
два екипна сребра на Свет
ском купу у Осијеку (2017),
екипно злато на Светском
првенству у Јужној Кореји
(2018),златоибронзууекип

ној и сребро у појединачној
конкуренцији на Европском
првенствууБеограду(2018)и
екипнозлатоибронзуузнови
светски рекорд на Светском
првенствууАустралији(2019).

ОП ШТИ НА ШИД КУ ПИ ЛА ПУ ШКУ ЗА ПА РА О ЛИМ ПИЈ ЦА ДЕ ЈА НА ЈО КИ ЋА

По клон за шам пи о на

Зо ран Се ме но вић, Де јан Јо кић и Ду шко Јо ва но вић

По ла га ње ве на ца

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА 79. ГО ДИ ШЊИ ЦА БИТ КЕ КОД ДЕ БР ЊЕ

По част па лим бор ци ма

Председник Скупштине општинеШид
Тихомир Стаменковић и заменик пред
седника Општине Шид Ђорђе Томић
одалису14.октобрапочастпалимбор
цима НОБ – а и битке код Дебрње.
Поред делегације локалне самоуправе,
венцесунаспоменобележјаположили

и председникСУБНОРа ЈовицаСтепа
нић, заједно са делегацијама покрајин
скогодбораСУБНОРаимеснихборач
кихорганизација,каоиделегацијаСПС–
а. Успомену на пале борце НОБ – а
рециталомсуоживелипесницииучени
циОШ„ФилипВишњић“Моровић.

РЕ ШЕ ЊЕ ПРО БЛЕ МА
ЖИ ВО ТИЊ СКОГ ОТ ПА ДА

Бес плат но од но ше ње 
у спа ли о ни цу
Општина Шид ће захваљујући Мини

старству пољопривреде, шумарства и
водопривредеидиректоруУправезавете
рину Емини Милакари ускоро потписати
нови уговор о уклањању животињског
отпадасатериторијешидскеопштине.
–Поновомуговору,којићебитизакљу

ченовихдана,свиграђаниопштинеШид
којиимајуживотињскиотпадпријављива
ће га директно председницима месних
заједницаусвојимнасељенимместима.У
Шидућеграђаниживотињскиотпадприја
вљивати на број телефона 022/712122
иликомуналноминспектору.Послеприја
вљивања животињског отпада „Енерго
зелена“ћеунајкраћеммогућемрокудоћи
даоднесеугинулеживотињеуспалиони
цу, рекао је председник Општине Шид
ЗоранСеменовић.
ОпштинаШидједнајеодреткихуСрби

јикојајеобезбедилаодношењеживотињ
ског отпада са циљем спречавањањего
вогбацањананепрописнаместа,ствара
ња зараза, дивљих депонија и с циљем
очувања животне околине. Грађани неће
сносити никакве трошкове токомодвоже
њаживотињскоготпадакојесефинансира
избуџетаОпштинеШид.
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СТА РА ПА ЗО ВА: ПО МОЋ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Бес по врат на сред ства
за 120 пред у зет ни ка

У великој сали Беле зграде у Старој
Пазови у понедељак, 11. октобра  уру
ченисууговорипо јавномконкурсу за
доделубесповратнихсредстава запод
стицајразвојапредузетништва,микрои
малих правних лица са територије оп
штинеСтараПазова.Заовенаменеиз
општинског буџета је издвојено шест
милионадинара,асредстава једобило
120привредника,20вишенегопрошле
године.
Средства седодељују за набавку ре

проматеријала и сировина, набавку но
веилиполовнеопреме,деловамашина
илиспецијализованихалатаимногозна
че, сматрају предузетници и власници
занатских радњи. Ову помоћ ће већин
привредникаискориститизанабавкуре

проматеријалаиопремање.
Циљеви доделе бесповратних сред

ставасујачањеконкурентности,унапре
ђењепословања,производаиуслуга.Од
седамдесетих година, кадасузаживеле
прве предузетничке радње, од којих су
многеданаспосталевеликапредузећа,
старопазовачка средина је препозна
тљива по привредном амбијенту. Подр
шкаочувањудоброгпривредногразвоја,
један је од приоритета локалне самоу
праве.
Уговоре је уручиопредседникОпшти

неЂорђеРадиновић,који јенајавиода
ће се сваке године повећавати како из
носсредстава,такоибројпредузетника,
јер подршка очувању и развоју преду
зетничког амбијента у старопазовачкој

средини,једанјеодприоритеталокалне
самоуправе.
–Виделистедајевеликибројмладих

људи добио подршку. Радује нас чиње
ница да се млади опредељују за пред
узетништвоизаотварањесвојихмалих
занатскихрадњи.Овосускромнасред
ства, по50.000динара,алисигурнода
сваком ко је на почетку бизниса, значи
било каква помоћ. С друге стране, ова
помоћпредстављаизнакпажње.Општи
наСтараПазовајеотвореназасвакувр
ступомоћипривредницима, јерсматра
модатребадаопстанедобарпривредни
амбијентидатраје,јерјеСтараПазова
је препознатљива као један привредни
мотору земљи,нагласио јеРадиновић.
 З.К.

До де ла уго во ра пред у зет ни ци ма

СТА РА ПА ЗО ВА

Бо га ти ји обро ци На род не ку хи ње
ЦрвеникрстуСтаројПазови јеСветски

данхранекаои17.октобар,Међународни
дан борбе против глади обележио редов
ном расподелом куваних оброка за око
1000 корисника Народне кухинње на 11
пунктова на територији старопазовачке
Општине.Претходнихданакорисницимас
подељенебресквекаодонацијаБанкехра
неСрбије, доксу узредованоброкових
дана примали и мини пакете са медом,
тестенином, месним нареском.  Локални
Црвени крст  је уз подршку Банке хране
Србије,локалнесамоуправеидонаторау
могућности да више пута годишње појача
оброкекорисницима.

Д.Г. 
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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.

ПЛА НО ВИ У МЗ ГОЛУ БИН ЦИ 

Ускоро реконструкција 
кошаркашког терена

Од како су почели радови на рекон
струкцијибрзепругеиизградњанадво
жњака између Старе Пазове и Голуби
наца, затворенпутиобилазница,дуже
путовање до посла или за неке друге
потребедоцентралногместаопштине,
представљајунајвећипроблемзаГолу
бинчане.ДокисамојМеснојзаједници
с нестрпљењем очекују завршетак
истих, јер им се суграђани врло често
јављајусапитањиманаовутему,уједно
раденаплановимазакомуналноуређе
њеместа.
Увек има неких проблема које поку

шавамодарешимоуходу,усарадњиса
Општином Стара Пазова, комуналним
предузећима и другим установама, уз
актуелан затворен пут Стара Пазова –
Голубинци,којинајвишетиштиГолубин
чане, каже Драган Ђукић, председник
СаветаМЗГолубинци.Тренутносепри
водисекрајукомплетноуређењеуну
трашњостиправославнецрквеВаведе
ња пресвете Богородице а уз подршку
општинеипокрајинскогсекретаријатаза
спорт,  планира се реконструструкција
кошаркашкогтерена:
Ускороћепочетирадовинасанацији

иреновирањукомплетногспољногтере
на Кошаркашког клуба Јадран, где ће
радитиноваподлога,комплетноћебити
постављенновитартан,трибине,свла
чионице,кућицезарезервенеиграчеће
бити обновљене, тако да ће у самом
центрукошаркашкитерен,којинајвише
користе млади, добити једно сасвим
новорухо,објасниојеЂукић.
Такођесуизпокрајинскогбуџетаобез

беђена средства за адаптацију старе
фискултурнесале,усамомцентрусела,
испред Основне школе 23, октобра,
која ће се преуредити у Дом културе,

којинедостајевећгодинама.Чекасејош
сређивањесамепапирологиједабиити
радови почели а ускоро би требалода
сезавршиипаркпрекопуташколе,где
јекомплетнозасађенозеленило.Недо
стајујошстазицеијавнарасвета.
Упланујеиасфалтирањекрајулице

Пркос,којебитребалодасеурадикра
јем ове, или почетком следеће године,
додајеДраганЂукић,председникСаве
таМЗГолубинци.
 Иако немају велики проблем са

поџемним и атмосферским водама, у
неколикоулицасуканализатворениили
их упште нема, тако да руководство
Месне заједнице Голубинци  најављује
акцију у којој ће обавестити грађане о
обавези уређења и копања канала
испредкуће.

Зден ка Кожик

Голу бин ци 

Дра ган Ђукић

ХУ МА НОСТ МЛА ДИХ

Гим на зи јал ци 
игра ли фуд бал
за Сте фа на 
У току претходне недеље гимна

зијалциизСтареПазовесуиграли
хуманитарне утакмице у малом
фудбалу како би прикупили сред
ствазалечењеСтефанаСуботића
из Белегиша, који је био ђак ове
школе.Међусобносунајпреиграли
су најпре одељења у свим у свим
годинама. Победници сва четири
разреда су играли полуфиналне и
финалнуутакмицуукојојјепобеди
лоодељење2Д.
Идеја о турниру је потекла од

ђака и професорафизичког васпи
тањаМилицеСавић,МилицеМар
ковићиМариаАнићаинаишлајена
одобравање свих професора и
директора, јер Гимназија Бранко
Радичевић је учествовала у свим
досадашњимакцијамазаСтефана.
Свихпетданатрибинеухали„Парк“
су биле пуне  навијача, који су су
као и учесници могли да оставе
новацукутијизадобровољнепри
логеаисти јеприкупљанипооде
љењима и укупно је прикупљено
преко80.000динара.
Спортскеутакмицеухуманитарне

сврхепредстављајунајбољиинаје
фикаснији начин да се прикупе
средства за помоћ некоме, јер за
младе значе забаву при чему они
раденештовеомакорисно. З.К.

ДОМ ЗДРА ВЉА

До на ци ја
„Ро та ри клу ба“
Дугогодишња успешна сарадња

између старопазовачког Дома дра
вља „Др Јован Јовановић Змај“ и
„Ротари клуба“ настављена је у
петак,15.октобрановомдонацијом.
Три  атомизера за дезинфекцију
простора, санитетских возила и
запослених уручила је преседница
старопазовачког „Ротари клуба“
ХеленаИвковић.
Собзиромнатодаседезинфек

цијауДомуздрављаобављасвако
дневноичесто,овадонацијаувиду
савремених распршивача велике
запреминеод15литараитекакоће
олакшатирадмедицинарима.Дони
ранираспршивачибићекоришћени
првенственоуСтаројиНовојПазо
ви, као и у санитетским возилима
Домаздравља.Такође,иуосталим
локалним амбулантама с обзиром
натодасерадиопреносивимуре
ђајима. Д.Г.
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ЦР ВЕ НИ КРСТ

По де ла па ке та по мо ћи
нај у гро же ни јим по ро ди ца ма
Уоквирупрограмапомоћинајугро

женијим грађанима, на иницијативу
Црвеног крста Србије, Републичка
владајеобезбедиласредствазана
бавкухранеихигијенскихсредстава.
За Црвени крст Ирига је опредеље
но450пакетахранеихигијене,каои
4.500килограмабрашна–свакојпо
родиципо10килограма.
–Уових450породица,имамооко

1.100 чланова којима се на овај на
чин помаже. Расподела је започела
почетком октобра и очекујемо да ће
сезавршитидополовиненовембра.
Нашиволонтериносеиделеовепа
кетепомоћипоселима,доконикоји
имајуправанапакете,аживеуИригу
иВрдникудолазекоднас–кажеБо
бан Ћирић, секретар Црвеног крста
Ирига.
Он додаје да уколико грађани не

могудоћипопакете,својуличнукар
туилирешењеосоцијалнојновчаној
помоћимогудатиособамаодповере
ња,којећеимдопремитипакете.По
делапакетасеобављасвакоградног
данаод9до11часова,јерод11ча
совапочињеподела куванихоброка
уНароднојкухињиза111корисника.
Требаистаћидакорисниципрогра

маНародне кухињеЦрвеног крстау
Иригунемајуправанапакетехранеи
хигијене.Свеинформацијеувезиса
поделомпакетамогуседобитинате
лефон022/462–334.
Право на ову врсту помоћи имају

самохрана старачка домаћинства –
кориснициновчанесоцијалнепомоћи
по списку Центра за социјални рад,
вишечланепородицесатројеивише
деце,корисницитуђенегеипомоћи,
граничнислучајеви–лица којанису

остварила право на НСП, породице
без сталних прихода и угрожене по
родице из удаљених сеоских среди
на,поспискупроценеволонтераЦр
веногкрстаИрига.

С. Џа ку ла

По де ла па ке та у Ири гу

ДОМ ЗДРА ВЉА

До на ци ја ке ра мич ких под них пло чи ца
Дом здравља у Иригу је недавно добио

донацију велике компаније за производњу
керамичкихплочица„Зоркакерамика“.Реч
јеодонацијиод280квадратнихметарапод
них керамичких плочица прве категорије.
Ове плочице, сем изузетног квалитета и
дизајна,имајуиспецијалнеантиклизнепре
мазе.
–Плочицеимајуиизузетнуотпорностна

хабање,атоихчиниизузетнопогоднимза
постављање у здравственим установама.
Захваљујући овој донацији наших пријате
ља,унареднихнеколикоетапаобновићемо
употпуностидотрајалеподовенаодељењи
ма Опште праксе, Хитне помоћи, Дечјем
одељењуиОдељењузаздравственузашти
ту жена – истакао је директор Дома здра
вљадрНебојшаАцинизахвалиокомпанији
„Зоркакерамика“наовомпоклону.

С. Џ.
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МЕ РЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

Сред ства до би ло 25 гра ђа на
Конкурс за доделу средстава гра

ђанимазамереповећањаенергетске
ефикасностикућаистановауИригује
окончан,анаовајконкурссупристи
гла34захтева.Зауградњустоларије
сепријавилонајвишеграђана–под
нетје21захтев,заизолацијуфасада
икрововадеветизауградњукотлова
ипећијебилопетзахтева.
Свизахтевису бодованипоосно

вубројаквадрата,бројаукућанаипо
постојећем стању објекта. Прелими
нарналистаjeобјављена8.октобра,
а заинтересовани су имали  три да
надаобаве увид у поднете пријаве.
Потомјетекаоирокодосамданаза
жалбеналисту,којијеистекао19.ок
тобра.

Од тога дана је почело  склапање
уговорасаонимакојисудобилисред
ства,аумеђувременујеКомисијаоб
ишла и сва домаћинства, која су на
листидабисеувериладасестање
на терену поклапа са оним приказа
нимуподнетомзахтеву.
Комисијазареализацијумераенер

гетскесанацијенатериторијиопшти
не Ириг утврдила је за меру која се
односина термичкуизолацију спољ
нихзидоваикрововачетирилицакоја
ћедобитисредства,зауградњуспољ
нихвратаипрозора16корисникана
листи,докјезаинсталацијукотловаи
пећипетлицадобилосредства.
Дакле,овегодинепопрвипутсред

ствазамереенергетскеефикасности

судодељенеза25лица.Максимална
висинасредставасуфинансирањаза
меру уградња и набавка материјала
затермичкуизолацијуспољнихзидо
ваикрововаизноси500.000динара,
занабавкуиуградњупрозораиспољ
нихвратасапратећимграђевинским
радовима јемилиондинараи зана
бавкуиинасталацију котловаипећи
на природни гас или биомасу сред
ствасувисиниод500.000динара.Од
укупнодвамилионадинара,полови
насредставасулокалнесамоуправе
иполовинанадлежногМинистарства.
Подносиоципријавасумогликонку

рисатисамозаједнуодтрипонуђене
мере.

С. Џа ку ла

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

ФОНД „БО РИ СЛАВ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ МИ ХИЗ“

Иви Бр дар „Ми хи зо ва“ на гра да

ИвaБрдар,драмскaсписатељицaиз
Београда/Берлинадобитницајеового
дишњенаградезадрамскостварала
штво „Борислав Михајловић Михиз“
за свој досадашњи остварени опус.
Она је 17. добитница ове престжне
награде, коју јој је доделио жири у
саставу:МајаПелевић,драматуршки
њаидрамскасписатељица,Димитри
јеKоканов,драматургидрамскиписац
и др Светислав Јованов, театролог,
који је и председник овог жирија од
самогпочетка,од2005.године,кадаје
установљенанаграда.
ЗанимљивоједасуиМајаиДими

трије били добитници „Михизове“
награде. Свечаност доделе се увек
организује 17. октобра на рођендан
Борислава Михајловића Михиза, али
овајпутумалоизмењенимоколности

ма.НаграђенаИваБрдарнијепрису
ствоваладодели,јерсеналазиуАме
рици на стручном усавршаавњу на
Берклију,аидвојемладихчлановаје
билоуиностранству,такодасусесви
обратиливидеопорукама.Такође,из
здравствених разлога није дошла ни
МихизовакћеркаМила,којаједопро
шле године увек уручивала награду
којаносиимењеногоца.
Вера Новковић, директорка Српске

читаоницеуИригу,истичедајевеома
поноснаштосенаградауконтинуите
ту додељује пуних 17 година.Она се
састоји од новчаног износа, Плакете
саМихизовимликомисвакакодобит
нициманајзначајније,ато јештампа
ње драма добитника на српском и
енглескомјезику.
Видео  поруком се обратила и

добитницаИваБрдар,којајенапочет
курекладајојјежаоштонијемоглада
присуствује на додели, али је ово
њено дигиталноприсуствопотпуноу
складусаонимочемупишеичимесе
тренутнобави.
– Пуно се захваљујем Фондацији

„Борислав Михајловић Михиз“ на
награди,апресвеганатомедасваке
године дају своју подршку драмским
ауторкамаиауторима.Сматрамдаје
ова подршка јако битна, посебно у
неизвеснимоколностимаукојимасви
већ радимо. Захваљујем се Српској
читаонициуИригу,члановимажирија,
а затим и свима који су ми пружали
подршкутокомписањаионимакојису
инспирисали те драме – поручила је
награђенаИваБрдар.

С. Џа ку ла

Ива Бр дар, ви део са Бер кли ја Ве ра Нов ко вић
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ОШ „СЛО БО ДАН БАЈИЋ ПАЈА“, ПЕЋИН ЦИ

Акци ја озе ле ња ва ња
школ ског дво ри шта
Ученици Основне школе „Слободан

БајићПаја“изПећинацаоплеменилису
недавношколскодвориштесасадница
махрасталужњакаипитомог кестена,
у сарадњи са Шумарским факултетом
из Београда. Како је рекла Милијана
Срдић,директоркаовеобразовнеуста
нове, у акцији озелењавања школског
простораучествовалисуученициосмог
разредаичлановиученичкогпарламен
та,каоиучениципетогразредачланови
еколошкесекцијесасвојимнаставници
ма.
Озелењавање школског простора за

циљима,поречимадиректоркеСрдић,
пре свега јачање еколошке свести код
ученика,асамимучествовањемуакци
јиученицисхватајузначајпосађеногјед
ногдрветазанашупланету,асасамим
тимизанассаме.
– Наши гости са Шумарског факул

тета објаснили су деци сам поступак
садње,атокоминтераквинерадионице
упозналисуихсањиховимеколошким
и хуманитарним активностима, како
би подстакли и наше ученике на слич
неиницијативе.Драгомиједасунаша
деца заинтересована за овакве актив
ности и надам се ћемо и даље имати
овако успешну сарадњу саШумарским
факултетомнадаљемуређењуиопле
мењивањушколскогпростора,аупла
нујеиспровођењехуманитарнеакције
„Слаткикараван“уоквируорганизације
,,УједињенаСрбија“,токомкојебидеца
донирала слаткиш за новогодишње
пакетиће за децу са Косова иМетохи
је–рекланамјеСрдићидодаладаје
доовелепесарадњешколеифакулте
та дошло захваљујући хуманитарним
иеколошкимакцијама којима је прису

ствоваоивероучитељупећиначкојшко
лиСлавишаГрујић.
Пећиначким ученицима су се током

акције представили гости саШумарског
факултета чланови Студентског парла
мента,НиколаПоповићиДушанПетко
вића студент продекан, као и оснивач
хуманитарне организације „Уједињена
Србија”, ВалентиноПоповић, који су се
већдоказалиумногобројнимхуманитар
нимакцијама, каоиуекоакцијамакоје
доприносезаштитиживотнесредине.
Ова племенита акција озелењавања

и уређења школског простора само је
једанодпримерабригеосвојојоколини,
апоречимадиректоркеСрдићученици
петогразредаичлановиеколошкесек
цијеформираћесасвојимнаставници
мамалуЕколошкупатролу,којаћебити

задужена забригуопосађенимсадни
цама, али и за даље акције сађења и
оплемењивањашколскогдворишта.
–Оваквимакцијамажелимопресве

га да укажемо деци на значај очува
ња наше планете и да имразвијамо и
ширимо еколошку свест. Јер, треба да
будемохришћанинесаморечима,него
делима.Самосвојимличнимпримером
можемо да покажемо да водимо бригу
несамоосеби,негоиодругимљуди
маисвемуштонасокружује,иуправо
својимделиматодокажемо–казалаје
Срдић.
Током акције озелењавањашколског

просторапосађеноје10садницахраста
лужњакаиједнасадницапитомогкесте
на,аакцијисеприкључиопарохсибачки
ипопиначкиМиланГлавашевић.

ПОПИН ЦИ

Допу њен моби ли јар на деч јем игра ли шту
У акцији коју је организовао Савет месне заједнице

Попинци, члановиСаветаимештани који суимсепри
дружилипоставилисунеколиконовихсправанапостоје
ћем дечјем игралишту испред Дома културе у центру
насеља.
Постављенесуноваклацкалица,љуљашкаипењали

ца,акакојерекаопредседникСаветаМЗПопинциДејан
Бановачки,новуопремуобезбедилајепећиначкалокал
насамоуправа.
–УСаветусмоседоговорилидасамипоставимонови

мобилијар,какобисмоизбеглидодатнетрошкове,алису
намсепридружилиипојединиродитељидецекојакори
сте игралиште,што нам је само олакшало посао. Сада
попиначкималишаниимајувећиизборопремеинадамо
седаћеимбити још забавније надечјемигралишту“ –
рекао је Бановачки и додао да је за наредни период у
плануиреновирањестарогмобилијаранаигралишту.

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

Нови пешач ки мост
мно го без бед ни ји
Председник Општине Пећинци

Синиша Ђокић посетио је недавно
Брестач и том приликом је са пред
седником Савета месне заједнице
Браниславом Ковачевићем обишао
новипешачкимосткојијеизграђенна
каналукојиделиулицеЛазараКром
пићаиЧеликова.
Ковачевић је нагласио да је стари

мост био у оронулом стању и да је
постојаоризикодурушавања,тедаје
новимпешачкиммостомрешенједан
одгорућихпроблемаунасељу,посеб
нозастановникеЧеликовеулице.
–Овајмостјејединапешачкавеза

између Челикове улице и остатка
насеља, коју становници ове улице
свакодневно користе. Стари мост је
посебно представљао ризик за децу
којатимпутемсвакодневноидуушко
лу и враћају се изње. Нови мост је
шириодстарогиимазаштитнуогра
ду,што га чининеупоредивобезбед
нијим“–рекаојеКовачевић.

Последњих неколико година рурални
туризамјеуекспанзији.Свејевишеетно
кућаиетно–салаша,којигостимапру
жајуврхнскууслугусааутентичномхра
номкрајаукомесеналазе.Препознају
ћизначајруралногтуризма,Покрајински
секретаријат за привреду и туризам
разним конкурсима помаже власнике
етно  кућа и салаша, а ускоро ће за
средствамоћидаконкуришуирегистро
вана пољопривредна газдинства, која
желе да се баве туристичком делатно
шћу. У склопу тога су и манифестације
које се током године одржавају и пред
стављају врло важан сегмент у развоју
целокупнетуристичкепривреде.
Етнокућаиетносалашанекадаје

биловеомамало.Данасјепредузетнич
ки дух многих омогућио да се, барем
када је Војводина у питању, искористи
оно што најбоље знамо да радимо.
Поред природних лепота широких и
великих салаша, али и мира и тишине
етно  кућа у бројним селима, укусна и
аутентична храна је адут на који треба
играти.
–МисмоуправозатосаПривредном

коморомВојводинеиТуристичкоморга
низацијом Војводине лансирали причу
„Војвођанскогручка“.Сматрамдачовек
требадарадионоштонајбољезна.Ако
сеуЛесковцупеченајбољироштиљ,ми
уВојводинитешкоможемосароштиљем

дапобедимоЛесковац.Затоможемоса
кнедлама са шљивама, односно гомбо
цама,илитестомсамакоминизомдру
гих јелакојаможемодапонудимотури
стима.Тусуивинакојасусасвимдруга
чија него она из Неготинске крајине.
Управо због тога сматрам да треба да
развијамо рурални туризам, каже др
Ненад Иванишевић, Покрајински секре
тарзапривредуитуризам.
Нечудичињеницадајеруралнитури

зам у експанзији, јер се мног улаже у
путну инфраструктуру, која представља
најважнију карику између домаћина и
госта. Очекивано је да се у годинама
пред нама број домаћинстава, која се
баверуралнимтуризмомповећа, јерће
за средства из Секретаријата моћи да
конкуришу и регистрована пољопри
вреднагаздинства.
–Мисадапредвиђамоданаконкурсе

могудасејавеипољопривреднагаздин
ства регистрована за обављање делат
ноституризма,ањихјесвевишеуВој
водини. Сви они добро раде и мени је
веомадрагоштовидимдасувикендом
сви капацитети попуњени. Требало би
радитинатомедасмештајникапацитети
будупопуњенииосталимданима.Упра
војетојенашпосаоунаредномперио
ду,додајесекретарИванишевић
Секретаркажедапосебнупажњутре

ба посветити верском туризму у Војво
дини, а оношто треба одржавати су и
манифестације којих у покрајини има
око1800.Секретријатћењиховоодржа
вањепомоћиса20милионадинара,јер
ионечиневажандеотуристичкепонуде
једногкраја.Изузетноважноједаупра
во на разним манифестацијама оживе
старизанати,јерпримераради,ниједна
одњихсенеможезамислитибезбом
бонџија, крзнара,шеширџија или опан
чара.

ДР НЕ НАД ИВА НИ ШЕ ВИЋ, ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ЗА ПРИ ВРЕ ДУ И ТУ РИ ЗАМ

Ула га ће мо и да ље
у бо љи ру рал ни ту ри зам

др Ненад Иванишевић

Нови пешачки мост у Брестачу
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СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Додељена признања 
заслужним грађанима

Вишедневним програмомБеочин је
обележио Дан општине. Програм је
обухватиобројнекултурно–уметнич
кедогађајекојисуокупилиистаријеи
млађе житеље, како Беочина, тако и
околнихсела.Тојебилаприликадасе
оформе и нове организације, међу
којима је и Канцеларија за младе и
Туристичкиинфо–центар.
Свечаном седницом 16. октобра и

званично је обележен Дан ослобође

њаБеочинаодфашизма,тесеуправо
зато овај датум прославља као Дан
општине.ДелагацијаопштинеБеочин
и организација бораца положили су
венце на споменик ослободиоцима
Беочина.
Свечанаседница јеодржанауКул

турном центру, уз присуство не само
локалних званичника, већ и оних са
виших нивоа власти, међу којима је
биоипредседникНароднескупштине

Ивица Дачић, затим бројни гости,
представници медија и грађана. Том
приликом, додељена су и највиша
признањаовеопштине,а тосуОкто
барске награде и захвалнице. Ового
дишњи добитници Октобарске награ
десукомпанија„Економистелектро“у
области привреде, затим Бранко
Ракић, у области културе, истакнути
музичкиуметниккојијесвојукаријеру
посветиоразвојутамбурашкемузикеи

Председница Општине Беочин
Мирјана Малешевић Милкић

Председник Народне скупштине
Ивица Дачић

Председник СО Беочин
Немања Вилић

Добитници октобарских награда и захвалница
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заслужанјезаобразовањеинеговање
традиције бројних младих генерација
тамбураша. Октобарска награда оти
шлајеиурукеБраниславаНикитови
ћа,задугогодишњиспортскирад.Пла
кета општине Беочин додељена је
младоммсрНиколиИвановићу.Речје
о Беочинцу који је завршио основне
студијеисторијеуметностиуБеограду,
апотомимастерстудије.Одпрошле
годиненаистомфакултету јенадок
торским студијама. Већ три године је
ангажованнапословимапрезентације
српскогкултурногнаслеђакрозрадса
публиком, каоипутемкреирањараз
личитогдигиталногсадржаја.
Захвалницу за унапређење здрав

ствене заштите становника општине
Беочин,добиојеИлијаКнежевић,као
иНемањаЧовићзаспортскеифискул
турне активности. Девојчице Арсена
Сапи и Дуња Шушак захвалнице су
заслужилепредстављањемнатакми
чењу „Србија у ритму Европе“. Као
најемотивнији тренутакмноги присут
ни су истакли доделу захвалнице
Бошку Брзићу, некадашњем учитељу,

аданасискусномписцу.
–Радујемсештодобијамовунагра

ду, након више од 50 година од мог
одласкаизБеочина.Ово јенајлепши
данумомживоту.БитиучитељуБео
чину, била је највећа част, рекао је
Брзић.
На свечаној седници обратио се и

председникНароднескупштинеИвица
Дачић,којијечеститаоДанопштине,а
ондаипохвалиолокалнусамоуправу
зазалагањанапољуподизањасвести
ороднојравноправности,очемусве
дочиичињеницадасеначелуБеочи
нанашлапопрвипутжена.
– Желела бих да честитам свима

овај датум, а онда и да истакнем да
смо много радили и трудили се да
доведемоозбиљнеинвестицијеуовај
крај. Посебно сам поносна, јер је на
важним местима за функционисање
града,садаимамовећибројжена.Чак
седамдесетодсто,потврдилајепред
седница Општине Беочин, Мирјана
МалешевићМилкић.

Алек сан дра Плав шић
Фото: Бранислав Туцаковић

Полагање венаца (Фото Исмет Адемовски)

Начелник Општинске управе
Секула Петровић Брансилав Никитовић и Бранко Ракић примају признања

Захвалница за Бошка Брзића



24 20. OKTOBAR 2021.  M NOVINE ДАН ОПШТИНЕ БЕОЧИН

У Беочину је 14. октобра отворен
Туристичкиинфо–центар,новаорга
низацијакојаћеубудућебитинауслу
зисвимакојидолазеуБеочин.Налази
сеусредиштуграда,ауправонатом
месту ће се пружати информације о
знаменитим локацијама, историјским
причама, квалитетној храни и пићу и
местима за преноћиште.У овомцен
тру биће запослена два млада лица
којасерадујуновимизазовима.
–Покушавамодауовојнашојмалој

општини,алибогатој,подигнемотури
зам на виши ниво. Ми смо млади
људи, орни и жељни да наш Беочин
достигне бољи стандард. Од поне
дељка до недеље моја колегиница и

ја,радићемонаовомместу,бићемоту
за сва питања гостију.Школовао сам
севанградазаово,аиначесамодав
де,темијејошдражештознањемогу
дапримениммеђусвојимаизасвоје,
поручујемладиСлавкоНиколић,тури
змолог.
Иза овог пројекта стоји локална

самоуправа, којаполажевеликенаде
уразвојтуристичкепонуде.
– Беочин је један од неоткривених

бисера овог дела Војводине. Ми већ
сад имамо значајан број туриста, из
читаве земље, али и региона, али
нашажељаједаовиминфоцентром
објединимо ту понуду и да сви који
желедаупознајунашусредину,тоучи

неналакшиначин,кажеИванаБран
ков,директорЦентразакултуру,спорт
итуризам.
Заменица председнице Општине

БеочинМаринаШекуљицареклаједа
Беочинкрасибогатстворазличитости.
–Преко20етничкихзаједницаживи

наовимпросторима,атојенашглав
ниадут. За нас је ово велики изазов,
самим тим смо направили и први
кораккабудућемотварањутуристичке
организације.Имамомногонеискори
шћених потенцијала, те ћемо да поч
немосаонимштовећимамодапону
димо, рекла је присутнима испред
центра,МаринаШекуљица.

А. Плавшић

Отворен Туристички инфоцентар

НАЈ У СПЕ ШНИ ЈЕ ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ ЗА ИЗ ЛО ЖБУ „ПРА ВО СЛА ВЉЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ“

Дар ку До зе ту пр ва на гра да
За овогодишњу Међународну изло

жбу фотографија „Православље на
интернету“, коју шеснаесту годину за
редом организује Друштво љубитеља
фотографије,филмскихивидеооства
рења„Беофото“изБеочина,471фото
графијупослалоје104аутораиздевет
земаља: Русије, Пољске, Аустралије,
Аустрије, Северне Македоније, Бугар
ске,ЦрнеГоре,БоснеиХерцеговинеи
27местаСрбије.
Ауторка најбоље појединачне фо

тографије је Слађана Радовановић из
Београда. Учешће је узело 104 аутора
из девет земаља. Конкурс при пут ор
ганизованподпатронатомФотосавеза
Србије
Најбољу колекцију фотографија за

овај конкурс под називом „Монашење

МитрофанауБешенову“послаојеДар
коДозетизНовогСада.Другомнагра
дом награђен је Бранислав Бркић из
Београда,атрећомМиланМарковићиз
Ваљева.Похвалезаколекцијузаслужи
ли су: Слободан Чавић из Шиманова
ца,МиленаМиленковићизПараћинаи
СнежанаЛерхизНовогСада.
Слађана Радовановић из Београда

са фотографијом „Радица са иконом“
снимила је најбољупојединачнуфото
графију за овогодишњи конкурс. Друга
награда припала je Александру Јова
новићу из Ваљева, а трећа Николини
ОсмићизНовогСада.Жиријеуконку
ренцијизапојединачнуфотографијупо
хвалио радове Jaroslawa Charkijevicza
изПољскеиАлексеСтојковићаизБе
ограда.

Жири Фото савеза Србије, који су
чинили Хаџи Миодраг Миладиновић,
ЖељкоЂурићиВојиславЛуковић,при
хватиоје179фотографијаод69аутора.
Награда „Сава Драгојловић“ за нај

бољуфотографијудомаћегауторакоју
проглашаважириорганизатора,припа
лајеЈануВалуизНовогСада.
Свечано отварање 16. Међународне

изложбе фотографија „Православље
наинтернету“, кадаћебитидодељена
признања награђеним и похваљеним
ауторима, планирано је за суботу, 13.
новембраухолуДомакултуреуБеочи
нуу19.00часова.Поставкаод89фото
графијабићеизложенадо26.новембра
2021.године.

Дру штво „Бе о фо то“
Бе о чин 
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Отво ре на Кан це ла ри ја за мла де

УоквируобележавањаДанаопшти
не Беочин, у уторак 12. октобра је
свечано отворена Канцеларија за
младе. Тим поводом је у Културно –
спортском центру уприличена свеча
ност и музичко – сценски перфор
манс.
На отварању је говорила председ

ницаОпштинеБеочинМирјанаМале
шевићМилкићкојајеподсетиладаје
Беочинопштинакојанајвишеиздваја
средстава за младе, пре свега, за
њиховостипендирање.
–Мисмоодопштинакојајеупро

текломпериодурадиламногозамла

дељуде.Подржавамо све којижеле
дасешколујуиобразују,такодасмо
општинакојајеуложиламногоновца
у стипендирање, школство, регреси
рање превоза ученика. У том смеру
ћемоинаставити,такодаочекујемда
ћемо у наредној години моћи још
вишеновцадауложимоуовуобласт,
реклајеМирјанаМалешевићМилкић.
КоординаторкаКанцеларијезамла

де Тамара Црепуља је казала да је
један од суштинских проблема мла
дихпитањезапошљавања.
–Натомећемонајвишедарадимо.

Наравно,бавићемосеидругимпита

њима,тубихпосебнонагласилаеко
логију. Планирамо да организујемо
едукативнерадиониценату,алиина
друге теме. Суштина је да заиста
имамоподршкулокалнесамоуправе.
НашапредседницаМирјанаМалеше
вићМилкићсезаистазалажезатода
сепитањемладихпоставикаоприо
ритетно у нашој општини. Стога су
нам дали широм одрешене руке да
реализујемонашеидеје.Мисмоску
пили одличан тим људи који ће,
надам се, и успети у томе, рекла је
ТамараЦрепуља.

Б. Ту ца ко вић

Чла но ви СНС поло жи ли вен це

Чла но ви Општин ског одбо ра Срп ске напред не 
стран ке Бео чин су на дан осло бо ђе на Бео чи на у Дру
гом свет ском рату поло жи ли вен це и ода ли почаст 
палим бор ци ма. Сво јим при су ством деле га ци ја ОО 

СНС уве ли ча ла је све ча ну сед ни цу СО Бео чин на 
којој су доде ље не нај ви ше општин ске награ де и при
зна ња чиме је обе ле жен 16. окто бар Дан општи не 
Бео чин.

Тамара Црепуља
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У СУ СЕ КУ ОДР ЖА НИ ПР ВИ „МИ ХОЉ СКИ СУ СРЕ ТИ СЕ ЛА“

Нај бо ље из Су се ка

У недељу 17. октобра, у Сусеку су
одржанипрви„Михољскисусретисела“,
манифестацијакојуједиректноподржа
лоМинистарствозабригуоселу.Орга
низацију манифестације подржала је
ОпштинаБеочиниудружење„Бизнисна
штиклама“.
Михољски сусрети у Сусеску су одр

жани у дворишту некадашње задруге.
Дан јебиолеп,атмосфераопуштенаи
весела.Многобројништандови на који
масусемоглипробатиикупитилокал
ни специјалитети говорили су да овај
деоСремаимаштадапонуди,одвина,
меда, месних и млечних прерађевина,
достаринскихколачаиручнихрадова.
Кувао се пударски паприкаш, тради

ционалнојелоуовомделуСрема.Како

јереклазаменицапредседницеОпшти
неБеочинМаринаШекуљица,избор је
логичан.
–Заштопударскипаприкаш?Пудари

сучуваривиноградаодптицаимајстори
гајења виновелозе.Сасвим је логично
такмичењеукувањупударскогпаприка
шауовомделуСрема,винскогСрема,
реклајеМаринаШекуљица.
Она је такође рекла да је ово прва

манифестацијаоваквогтипа.
–Овојезначајнозаруралнаподручја

и мање развијене општине, јер овакви
догађајиувеликојмеримогудадопри
несу атрактивности одређеног места,
повећању туристичког промета, самим
тимиекономскомоснаживањуијачању
општине.Великизначајзанашуопшти
ну јеподршкаМинистарствазабригуо
селу, као и удружења „Бизнис на шти
клама“.Поентаједасесвемеснезајед
нице на нивоу општине удруже и да
свакамесназаједницапокажедеосебе.
ДасецелокупнаопштинаБеочиннађеу
једномселу.ОвегодинејетоСусек,како
би представили себе, продали своје
локалнепроизводе,дружилисеипока
залидауједињениможемомноговише.
Надамо се да ће ова манифестацији
заживетиипостатитрадиција.Следеће
године то бимоглода буде неко друго
село. Осим такмичарског дела за
мушкарце,укувањупударскогпаприка
ша,тусуиудружењаженачијечланице
се такмиче у припремању старинских
колача.Имамоиизложбудечјихрадова
ПУ„ЉубаСтанковић“иосновнихшкола
на тему „Моје село,мој град“.Мени је,
каодипломираномменаџеруу туризму
веома драго да се одржавају овакве
манифестације, јер знам колико је то
важно.Дасеумрежимо,дасенанајбо
љи могући начин покажемо. Рурални
туризамјестепромоцијапољопривреде
и локалних газдинстава. Надам се да

Ме ни је, као ди пло ми
ра ном ме на џе ру у 

ту ри зму, ве о ма дра го 
да се одр жа ва ју ова

кве ма ни фе ста ци је, 
јер знам ко ли ко је то 

ва жно. Да се умре жи
мо, да се на нај бо љи 

мо гу ћи на чин по ка же
мо. Ру рал ни ту ри зам 

је сте про мо ци ја по љо
при вре де и ло кал них 

га здин ста ва, из ја ви ла 
је за ме ни ца пред сед

ни це Оп шти не Бе о чин 
Ма ри на Ше ку љи ца

Ма ри на Ше ку љи ца Со фи ја Ба јић

Нај леп ше и нај у ку сни је штру дле
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Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ћемонаредне годинепозвати у гостеи
суседне општине, изјавила је Марина
Шекуљица.
СофијаБајић,председницаудружења

„Бизниснаштиклама“,којејебилоукљу
ченоуорганизацијуовеманифестације
казалаједаовоудружењепомажепред
узетницама да своје пословање дигну
навишиниво,аженамакојетекпочињу
ижеледабудуфинансијскинезависне,
такођепомажудатоипостану.
–Уовомтренуткуприпремамохума

нитарнибалкојићепомоћиједнојпред
узетници да добије бесповратна сред
стваод5.000евразапочетакпослова
ња.Бал ће бити одржан 19. новембра,
насветскиданженскогпредузетништва

ухотелу„Парк“уНовомСаду.Поредове
акције,женамаконтинуиранопомажемо
у писању бизнис  планова на основу
којихсудобилесредстваодНационал
не службе за запошљавање, од Града
Новог Сада, као и од Покрајинског
секретаријатазапривреду.Упитањусу
средствазасамозапошљавање.Тоније
велики новац, али свакако је значајно,
јернагодишњемнивоуодтихсредстава
могудапокријудоприносе, а топреду
зетницама у почетку много значи.
Мислим да смо доста постигли. Ми
доста сарадника имамо из земаља из
региона. Наше чланице се умрежавају
сапредузетницамаизсуседнихземаља,
каоиизСловеније,Македоније,Бугар

ске, Албаније,Молдавије и тако деље.
Организујемо годишње конференције,
овојпоследњојприсуствовалесупред
узетнице из 11 земаља ињихова иску
ства су веома позитивна. Сматрају да
имдајемоветарулеђадасеодлучена
тај корак,дауђуупредузетничкеводе,
реклајеСофијаБајић.
„Михољскимсусретимасела“уСусеку

присуствовала је и Марија Радојчић,
организаторка „Новосадског ноћног
базара“.БазарсеорганизујенаРибљој
пијаципрвогпеткаумесецуод6попод
недопоноћи.Онајерекладајенаовом
базару до сада излагало преко 1.500
излагача, међу којима је било много
онихизопштинеБеочин.
–Упитањусумалипроизвођачикоји

наовакавначиндобијајушансудапред
ставе своје производе ширем кругу
људи,дадођудоновихкупаца.Акупци
мајетакођеважнодазнајудакупујуод
људикојисутоипроизвели.Вишестру
кајекорист,нагласилајеМаријаРадој
чић.

С. Ћо сић

У жирију који је оцењивао скуване
пударскепаприкашенашаосеиНенад
Гладић,познатијикаоЛепиБрка,човек
којијествориокултнуемисијуокувању
„Гастрономад“. Како је сам рекао, с
обзиром на посао којим се бави, није
никаквочудоштосеобреоуСусеку.

–Волимдаобилазимоваквеманифе
стације.Увекгледамданаучимнешто
ново. Од прилике знам како треба да
изгледа пударски паприкаш, али моје
неискуство ће да амортизује неко од
искуснијих чланова жирија, рекао је
НенадГладић.

Ле пи Бр ка у жи ри ју

Ма ри ја Ра дој чић Удру же ње же на „Ја на“ Ба но штор

Руч ни ра до ви из Ра ков ца

Ненад Гладић
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МАНИФЕСТАЦИЈА У ДОМУ КУЛ ТУ РЕ У ХРТ КОВ ЦИ МА

Неговање сеоске традиције
У пилот пројекат Мини

старства за бригу о селу
„Михољски сусрети села“
укључила се и румска оп
штина, тако да је прва ма
нифестација у којој су уче
ствовали представници 16
селаодржанаухртковачком
Дому културе 16. октобра.
Оваманифестацијабитре
балода постане традицио
налнаидасесвакегодине
одржаваудругомселу.
– Циљ манифестаци

је је неговање традиције и
обичаја руралних крајева
румске општине предста
вљањем и излагањем ру
котворина и предмета из
рађених старим занатима.
Такмичарски део програма
обухватио је надметање у
певању, рецитовању, ли
ковним и литерарним ра
довима,израдистолњакаи
спремању погаче. Ова јед
нодневна манифестација
требадаосвежисећањена
живот у селу, који се ника
данијесводионакуповину

намирница,већјесвебило
личнаилипородичнаману
фактура. Друштвени живот
у селу се водио око домо
вакултуреицркава–каже

Татјана Дошен, директорка
Туристичке организација
у Руми, која је заједно са
Културном центром „Брана
Црнчевић“ организатор ове

манифестације,узпокрови
тељстволокалнесамоупра
ве.
Управо зато посетиоци

манифестацијесумоглида

„МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“ У ВРД НИКУ

Сачувати од заборава

„Михољскисусретисела“иришкеоп
штине одржани су уПаркушумарије у
Врднику, 16. октобра, када и у многим
другимопштинамауСрбији.
Реч је о пројекту Министарства за

бригу о селу сациљемда семанифе
стацијаодржавауруралнимсрединама
какобисештовишесела,активажена
идругихудружењаукључилоуњу.„Ми
хољске сусрете села“ отворио је Мио
драг Бебић, заменик председника ири
шкеОпштине.

–Мисмоједнаод76општинакојесу
добиласредствазареализацијуовема
нифестације.Циљнамједаонапоста
нетрадиционалнаидасесвакегодине
одржаваудругомселуопштине,узиде
јуданегујемонашутрадицију,фолклор
и надалеко чувену сремачку кухињу –
истакаојеМиодрагБебић.
НиколаБојчићизиришкеКанцеларије

замладе,којасеукључилауорганиза
цију„Михољскихсусретасела“рекаоје
дациљовеманифестациједасетради

цијасачуваодзаборава.
– Идеја је да сачувамо од заборава

локалнетрадиционалнеспецијалитете,
дапредставимопосетиоциманашеоп
штинештасунашипотенцијалиидаза
једничким радом покажемо даможемо
много–казаокеНиколаБојчић.
За одржавање ове манифестација

Министарствозабригуоселујеодобри
ло499.000динара,докјелокалнасамо
управаучествоваласа100.000динара.

С. Џа ку ла

„Ми хољ ски су сре ти се ла у Врд ни ку“Ми о драг Бе бић

Један од штандова



2920. OKTOBAR 2021.      M NOVINE

на штандовима удружења
женапогледајувезенестол
њаке,сланеислатке кола
че и погаче, а на штанду
хртковачкеосновнешколеи
производеучијојприпреми
учествују и ученици. То су
сокови од нане и зове, као
и бочичастог воћа, чајеви
одбиљаизњиховебаште,
као и слатко произведено
одаронијеишумскогвоћа.
Стеван Ковачевић, пред

седник Скупштине општи
не, поздравио је учеснике,
углавномудружењасеоских
жена, као  и Хртковчане
који су присуствовали са
мој манифестацији, али и
актере програма  ученике
хртковачке основне школе
ифолклорнеансабле.Пре
мањеговоммишљењу,ма
нифестација језамишљена
тако да подстакне све оне
који учествују у доношењу
одлука,алиисвекојимогу

помоћидасвестопотреби
ревитализацијенашихсела
будеједнаодводиљаутим
активностима.
– Српско село са својим

економским и људским по
тенцијалимаодувекјебило
један од ослонаца укупне
стратегије одрживог разо
јаСрбијеинадамседаће
такобитииубудуће.Нажа
лост,сведоцисмодасрпско
селонијеувектаквокакоти
вреднидомаћинизаслужују.
Имамодепопулацију,старе
њесела,мадатонијесамо
трендспецифичанзаСрби
ју.Алинитонијеразлогда
нас  оправда и амнестира.
Морамо доносити мере ка
ко би селу вратили место
које му припада – поручио
јеКовачевић.
Брига о селу не подразу

мевадасеобезбедеуслови
дауселуљудисаможивеи
привређују, то јенештобез
чегасенеможе,алибрига

подразумева и квалитетну
комунлану инфраструкту
ру,алиимогућностдамла
ди људи  и житељи  села
оствареисвојекултурепо
требе.
–Оваманифетсацијапо

казује да румска села има
ју потенцијал и да постоји
стваралачки потенцијал у
њима, а на нама је да тај
потенцијал негујемо. Крај
њициљнам једа вратимо
животуселоидаселобу
де ослонац развоја наше
Србије–истакао јеСтеван
Ковачевић.
Александра Ћирић, за

меница председника Оп
штине, рекла је да је циљ
овеманифестације чување
традиције и народних оби
чајакојимајенашаисторија
богата.
– Наше поднебље, које

карактерише мултикулту
ралност, свакако је веома

значајно и треба неговати
и презентовати различиту
културу и традицију наро
дакојисуодувекживелина
овом поднебљу – сматра
АлександраЋирић.
Онаједодаладасмо,на

жалост, у последњих неко
ликодеценија,сведоцими
грација из села у градшто
је узроковало изумирање
животана селу, превасход
но због неких нових техно
логијаиначинаживота.
– Овај пројекат има за

циљ управо да се оживи
традиција и неговање оби
чајакојисувезанизанаше
сремскоселоижелимдасе
инареднегодиневидимоу
јошвећембројуинанеком
другомместу–поручилаје
АлександраЋирић.
Средства за организова

ње ове манифестације у
висини до 495.000 динара
обезбедило је Министар
ствозабригуоселу. С. Џ.

Алек сан дра Ћи рић и Сте ван Ко ва че вић са ор га ни за то ри ма

ССШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“ РУ МА

Школ ски тим на 
обу ци на Ислан ду

У пројекту „Digital Readi
ness for European Distance
Learning“ из програма Ера
смус+ учествује пет школа
из различитих земаља. То
сушколе
из Грчке, Португала,

Исланда,БелгијеиСрбије.
Из наше земље у овом

пројекту јерумска Средња
стручна школа „Бранко Ра
дичевић“.Пројекат јепочео
умартуитраједве године,
а активности се паралел
ноодвијајуинаплатформи
„eTwininga“.
Све партнерске школе

припадају средњемобразо
вању, већинањих, струков
ном. Главни циљ пројекта
је побољшање дигиталних
компетенција наставника и
ученика партнерских шко
лаувођењемновихвеб2.0
алата.
Наставници Јелена Сто

јановић, Ивана Станковић
и Даниела Васић из ССШ
„Бранко Радичевић“ прису
ствовале су од 27. септем
брадо2.октобра напрвој

обуци и координативном
састанку у Рејкјавику, на
Исланду у школи „Мента
сколин“.
Такође,чланрумскогтима

јеипредседникУнијепосло
даваца Војводине и дирек
торкомпанијеЦентарнових
технологија из Руме Вла
димир Лалошевић. Његова
улога једаповежепотребе
привреде и образовних ин
ституција и да пружи подр
шкууедукацијидигиталних
алатаусферироботикеи

програмирања. Током про
јектаћесвакипартнерпру
житиспецифичнуобуку,али
ћеиучитинаосталим.
Заједно би, током пројек

та, требало да се креира
наставни материјал који ће
бити имплементиран у на
ставни процес наставника
појединих
профила. Тај материјал

ће,послеобуке,битипоста
вљенна„twinnspace“ про
јекта у оквиру „eTwininnga“,
какобибиосвимадоступан.

С. Џа ку ла

Уче сни ци про јек та у Реј кја ви ку
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ПОТ ПУ НО РЕ НО ВИ РА НА ЗГРА ДА МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ МА ЛА РЕ МЕ ТА

И лов ци до би ли свој ку так
У згра ду у ко јој су про сто ри је ме сне за јед ни це и Ло вач

ког дру штва „Фа зан“ оп шти на Ириг уло жи ла 800 хи ља да 
ди на ра
УМалојРемети јекомплетноренови

раназградауцентруселаукојојсусме
штене просторије Месне заједнице и
Ловачкогдруштва„Фазан“.Тимповодом,
организована је скромна свечаност уз
ловачкипаприкашнакојој јебиопрису
танипредседникОпштинеИригТихомир
Стојаковић. Мештани Мале Ремете, а
посебноловци,натајначинсуизразили
и захвалност иришкој локалној самоу
прави без чије помоћи ово село не би
добилооваколепобјекат.
–МисмокаоОпштинауложилипреко

800.000 динара. Просторије су биле у
изузетнолошемстању,асадајетофунк
ционаланилепобјекат.Овоселозаслу
жујеивишеодтога.Пренеколикогодина
сеовдеокретаоаутобус.Садасмопро
били пут до Гребенског пута и село је
аутоматскиживнуло.Посебномерадује

штосељудиуМалуРеметудосељавају,
купујувикендицеиплацевеисигурноће
овдебити сасвимдругачијенегошто је
било.Цене некретнина уМалој Ремети
скачуиуодносунапренеколикогодина.
Садасудвадотрипутавише,рекао је
ТихомирСтојаковићидодаодасуценеу
Врдникуидодесетпутавише.
ДраганМилошевић,председникСаве

тамеснезаједницеМалаРемета,рекао
једајезградаМеснезаједницемалтене
пала.
–Обновилисмојеиутомконтекстусе

надамо да ћемо исто тако обновити и
село. Урадили смо апсолутно све, јер
смоималисамоголезидовеикровкоји
је пао. Почели смо од крова до доле и
сада је све урађено и изгледа много
лепо, подови, прозори, врата ,кухиња,
земљани радови, санитарни чворови.

Мислимдајесвелепоурађеноузподр
шкуОпштинеиловаца.Надамоседаће
самом селу бити боље, рекао јеМило
шевић.
СањимсеслажеГрадимирКошутић,

председник Ловачког друштва „Фазан“
Мала Ремета, који наглашава да овај
објекатловцимамногозначи.
– Ловцима значи пуно, као и целом

селуимеснојзаједници,којојиприпада
мо.Успелисмосведареализујемозајед
ничкимснагамаузпомоћОпштине.Тру
димоседа средимоиловиште.Имамо
гдедасеокупљамо,неморамонаулици
каоранијештосморадили.Садаимамо
наш кутак где можемо да се дружимо,
изјавиојеКошутић.
Поред Мале Ремете, протекле и ове

годинеуселимаиришкеопштинесуреа
лизованирадовинареконструкцијиобје
ката у заиста лошем стању у којима
функционишу месне заједнице и месне
канцеларије,појединеустанове,алисуи
местаокупљањаграђана,такодаМала
Реметанијеусамљенслучај.

С. Ћ.
Дра ган Ми ло ше вић и Гра ди мир Ко шу тић

Ти хо мир Сто ја ко вић
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ПРО МО ЦИ ЈА У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

„Те ма Сир ми јум“
У уторак, 12. октобра у Библиотеци „Глигорије Возаровић”

одржанајепромоцијакњиге„ТемаСирмијум”аутораСлобода
наРужића.Радњароманадешавасеу4.векуу„градуцарева
имученика”.
У програму су учествовали др Слободан Ружић, аутор,

ДушанкаАнојчић,глумица.МодераторјебилаМоравкаТодић,
аумузичкомделунаступилисуИсидораКозлина,флаута,Или
јаСретеновић,кларинет,ТатјанаИмбришић,гитара.
Слободан Ружић је пре промоције Библиотеци поклонио

рачунар,начемусезахвалиодиректорСлободанКекић.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

„То ма“ обо рио
све ре кор де
Ни Румљани нису одоле

лифеноменуфилма„Тома“,
с обзиром на то да је овај
филможивотунашегпозна
тогпевачаТомеЗдравкови
ћа,забележиорекорднугле
даност. Како сазнајемо од
директорке Културног цен
тра „Брана Црнчевић“ Ка
таринеФилиповић,филмје
упериодуод7.до13.окто
бра,одгледало1.800људи,
што је рекордна гледаност
забележенаикадубиоскопу
Културногцентра.
Сличан успех раније је

имао ,,Јужни ветар“, који је

видело 1.300 људи, али је
тада сала радила у пуном
капацитету.
–Увремепројекције,,То

ме“радилисмоусмањеном
капацитету због пандемије
ковида,аипакгајепогледао
већибројРумљана.Збогве
ликог интересовања и чи
њеницедафилмнисууспе
лида одгледају сви који су
имали жељу, установа Кул
турницентар,,БранаЦрнче

вић“једоговорилајошједан
термин.Филмћесепоново
приказивати од 11. до 17.
новембра,сапочеткому21
час – каже КатаринаФили
повић.
Она додаје да је Култур

ни центар успео да филм
приказује уз продајну цену
улазнице од само 300 ди
нара,штојеинајнижацена
биоскопске карте зањега у
Србији. Подсетимо, редов
наценабиоскопскекартеза
румскибиоскопје250дина
ра.
– Рума наставља са тра

дицијом да својој публици
увекучинидоступнимфилм
скехитове,такодајефилм
скапубликасадауприлици
да гледа  најновији филм
,,Није време за умирање“
о авантурама најпознатијег
светскогагента007.Уједно,
тојеипоследњепојављива
његлумцаДанијелаКрејгау
улозиЏемсаБонда–истиче
КатаринаФилиповић.

С. Џа ку ла
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Српскојапанскоудруже
ње „Срце Срема“ из Руме
организовало је концерт
„Српско  јапанскамузикау
СрцуСрема“,којијеодржан
8.октобра у великом холу
Културногцентра.
Наконцертусуучествова

лиСрскопевачкодруштвоу
Руми, које је извело јапан
ску и нашу химну, полазни
ци школице и радионице
„Музички кутак“, Удружења
АРС ФУТУРА, Рума, као и
МиливојеПетровић–Мишко
Плави.
МишкоПлави јемултиин

струменталистакојисепоја
вио на новоталасној рок
сцени почетком осамдесе
тих година као гитариста,
басистаиклавијатуриста,а
био је члан више бендова:
„ВиаТалас“,„Д’Бојс“,„Пило
ти“, „Екатарина Велика“ и
други.Убенду„МишкоПла
виТрио“,поредњегасвира
јуВасилХаџимановиСрђан
ДункићЏони.
Одржао јепреко100кон

церата у Јапану, имао је
бројне наступе на јапанској
телевизији и радију, уче
ствоваонамузичкимфесто
валима... Дуги низ година

наступауЈапану,јошдокје
постојала бивша СФРЈ.
Углавном, каже, нису чули
за Србију, али после њего
вих концерата они који су
били на њима   сигурно
садазнајузању.
–Собзиромнатодасви

раминструменталнумузику,
емоције је лако разменити
између људи, јер су сви
људи исти. Јапанце исто
болизубкаоимене–каже
МишкоПлави.
Када јеречоорганизато

ру, треба истаћи да је срп
ско  јапанско удружење
„Срце Срема“ основано у
Руми са циљем да шири
пријатељство између наро
даЈапанаиСрбије,посебно
у области спорта, културе,
уметности, науке, хумани
тарних, социјалних и при
вреднихактивности.
Удружењејеосновано15.

новембра 2004. године. Од
свогнастанкаорганизовало
јенизактивностисациљем
дасеприближедвекултуре.
Председник овог удружења
јеНиколаПјевац,апослед
ња активност им је био
управоовајконцерт.

С. Џа ку ла

РУ МА

Кон церт у 
Културном центру

Срп ско пе вач ко дру штво у Ру ми на кон цер ту
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ОКТО БАР  МЕЂУ НА РОД НИ МЕСЕЦ БОР БЕ ПРО ТИВ РАКА ДОЈ КЕ

Спас је у пре вен ти ви

Редован преглед спашава живот

Октобарсе, каоМеђународнимесец
борбе против рака дојке, обележава у
многимземљамаширомсвета,какоби
се скренула пажња на распрострање
ностовеболестииподигласвестозна
чајупревенције,раноготкривањаипра
вовременогзапочињањалечењаособа
оболелиходкарциномадојке.
Завод за јавно здравље у Сремској

Митровицијекоординаторзаспровође
њеорганизованогскринингазаракдој
кенанационалномнивоу.Усарадњиса
установама Сремског округа,а које су
укључене у организовани скрининг
(Општа болница Сремска Митровица,
Дом здравља Сремска Митровица и
Дом здравља Рума) спроводесе све
потребнеактивностиупогледупревен
ције, раног откривања и адекватног

лечењаракадојке.Такође,Заводзајав
ноздрављесасвојимпартнеримаорга
низује промотивне активности како би
сеутицалодаштовећибројженаоба
ви превентивни преглед у циљу раног
откривања карцинома дојкеи да се у
великој мери скрене пажње на значај
овеболести.
Кадасеоткријенавреме,ракдојкеје

излечив у преко 90% случајева, јер су
тада терапијске могућности веће и
лечење ефикасније, чиме се подиже
квалитет живота оболелих жена. Рак
дојкепредстављаводећиузрокоболе
вања и умирања одмалигних болести
широмсвета.ПремапроценамаМеђу
народне агенције за истраживање, у
светујеодракадојкетоком2020.године
регистровановишеод2.260.000новоо

болелих и скоро 685.000 умрлих жена
свихузраста.УЕвропијеуистојгодини
регистровано више од пола милиона
новооболелих и скоро 142.000 умрлих
женаодракадојке.Ракдојкепредста
вљаводећималигнитуморуоболева
њу и умирању жена у Србији. Такође,
ова болест је један од водећих узрока
превременесмртикодженауСрбијии
мерен годинама изгубљеног живота,
карциномдојке јенатрећемместукао
узроксмртикодженастаростиод45.до
64. године, после цереброваскуларних
болестииисхемијскеболестисрца.
Данас постоје чврсти докази да су

најважнијифакториризиказанастанак
карцинома дојке поред женског пола,
старије животно доба, генетска преди
спозиција, дужина репродуктивног

Карциномдојкејеводећиузроксмр
ти од малигних болести код жена.
Последњихгодинапримећенјепораст
броја оболелих пацијенткиња. Оно
штојепосебнозабрињавајућејепоме
рање границе ка млађем животном
добу,такодаимамосвевишемладих
пацијенткиња између 30 и 40 година
старости,паимлађих.Утомузрасту
болест јемногоагресивнија,ранијеи
учесталиједајеметастазеилошијеје
прогнозе. Додатна, отежавајућа окол
ностјештосејављаупериодурепро
дукцијекојуодлажеилитрајноонемо
гућава.
Факториризиказанастанаккарци

номадојкесумногобројни:позитивна
породичнаанамнезазакарциномдој
ке;женекојесуималекарциномдојке
представљајуризичнугрупузапонов
ни настанак  карцинома  у истој или
другој дојци; различита доброћудна
оболења дојке доводе се у везу са
повећаним ризиком за настанак кар
цинома дојке; нерађање, рана прва
менструација, касна менопауза; гоја
зност у постменопаузном периоду;
употреба хормонске супституционе
терапије. Употреба оралних контра
цептива  не представља ризик за
настанаккарциномадојкеосимакосе
користе континуирано дуже од десет
година.Лечењерадиотерапијомупре
делу грудног коша у детињству или
младостипредстављафакторризика
занастанаккарциномадојке.Конзуми
рањеалкохолаувећимколичинамаи
исхранабогатаживотињскиммастима
имајузначајнуулогууповећањуризи
каоднастанкакарциномадојке.
Иакојебројоболелихпацијенткиња

упорастуиоболевајусвемлађепаци
јенткиње, наду у излечење или дуго
трајну контролу болести  пружају

савремене дијагностичке методе које
омогућавају откривање болести у
ранимфазамакадајеболестлокали
зованаимогућејепотпуноизлечење
или дугогодишња ремисија (стадијум
без болести). Дијагностичке методе
којесестандарднокористеудетекцији
карциномадојкесуклиничкипреглед,
ултразвук дојки, мамографија (за
пацијенткињеод40годинаилистари
је), биопсија. По потреби ове методе
могу бити допуњене  томосинтезом (
3Д мамографијом), МRI мамографи
јом, стереотаксичном вакуум асисти
раномбиопсијом...Проблемјештосе
у нашој земљи пацијенткиње касно
јављајунапрегледтесеболестоткри
ва у узнапредовалим стадијуми
маиакоимамонарасполагањудијаг

ностикукојаомогућаваоткривањекар
циномамањиход10милиметаракада
сушансезаизлечењепреко90посто.
У развијеним земљама више од 60
посто  случајева карцинома дојке
открива се у стадијуму локализоване
болести,амањеод10постоуодма
климстадијумимаболести.
Улечењукарциномадојкепримењу

јусетримодалитета:хируршколече
ње,медикалнолечењеизрачнатера
пија.Узависностиодстадијумаболе
сти примењују се један или комбина
цијавишемодалитета.
Хирургија карциномадојкеданас је

свевишепоштеднаштоподразумева
одстрањењетуморасаоколнимздра
вимткивомузочувањеостаткадојкеи
одстрањење регионалних лимфних
нодуса. Поштедне операције могуће
су код пацијенткиња са раним карци
номомдојкеиликодпацијенткињаса
откривеним локално узнапредовалим
тумором дојке који се довољно сма
њиопослепримарнемедикалнетера
пије (хемиотерапија, биолошка или
хормонскатерапија).
Поштедне операције показују иден

тичануспехуконтролиболестикаои
ампутацијадојкеузочувањеквалите
таживота.Замањибројпацијенткиња
ампутација дојке остаје једини  онко
лошкимоделлечења.Затепацијент
кињепостојимогућностреконструкци
једојке којаможебитипримарна– у
токуоперацијеукојој  јеампутирана
дојка или секундарнапосле извесног
временаодампутациједојке.Методе
реконструкцијесуразличитеиподра
зумевају примену импланта  или
рекоснтрукцију аутологним ткивом
(ткивом пацијенткиње, мишићним
режњевима). Свака пацијенткиња у
нашој земљи има право на рекон
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струкцијуампутиранедојкеикорекци
јуположајадругедојкенарачунРепу
бличкогфонда за здравствено осигу
рање. Ампутација дојке може
битипримењенакаопалијативнаопе
рација или мастектомија из комфора
кодпацијенткињауодмакломстадију
муболестизбогкрварењаиопасности
одискрварењаилиуслучајупостоја
њаинфламиранихулцерација.
Медикалнолечење карциномадојке

подразумеваприменухормонске,хеми
отерапијеиимунотерапије.Одрецеп
торског статуса тумора зависи коју ће
медикалну терапију пацијенткиња
добити, једну или комбинацију више
њих. Примена имунотерапије (моно
клонскихантитела)значајнојеповећа
ла преживљавање пацијенткиња обо
лелиходагресивногкарциномадојке
каошто јеHER2позитивникарцином
дојке. Последњих година  у терапију
карциномадојкеуведенајеновакласа
лекова тзв. таргет терапија (циљана
терапија) која може бити примењена
кодпацијенткињачијитуморипоказују
осетљивостнанекиодобликациљане
терапије (инхибитори тирозин киназе,
PARP инхибитори, CDK4/CDK 6 инхи
битори,мТОRинхибитори...)
Зрачнатерапијаостаткадојке при

мењује се код свих пацијенткиња са
поштедномоперацијом карцино
мадојке.
Зрачна терапија зида грудног

коша и регионалних лимфатика
примењује се код пацијенткиња
после ампутације дојке у зави
сностиодвеличинетумора,осо
бина тумора и лимфонодалног
статуса.
УОпштојболницирадесесве

стандардне методе дијагностике
карциномадојке:УЗдојки, скри
нингмамографија,дијагностичка
мамографија, CORE биопсија
под контролом УЗ, хируршка
биопсија.Јединасморегионална

болница уСрбији која има апарат за
стереотаксичну вакуум асистирану
биопсију.Од2012.годиненашаболни
цајеускринингпрограмузакарцином
дојке.Преепидемијеузрокованекови
дом  19  у нашој болници је рађено
око5.000мамографијагодишње.Про
шлегодинеурађенојеоко2.500скри
нинг мамографија иако је у целој
земљискринингпрограмобустављен.
Од2018.годиненаширадиолозираде
COREбиопсију туммора под контро
лом УЗ, просечно око 250 годишње
узимајући у обзир и  биопсије лим
фних нодуса. Овом методом дијагно
стиковали  су карциноме пречника
четири милиметара, што се сматра
успехоми уцентримаспецијализова
нимзакарциномдојке.
Кадаговоримоохируршкомлечењу

карцинома дојке у нашој болници се
просечно годишњеоперишеод80до
100пацијенткињасакарциномомдој
кепоштедномоперацијомилимастек
томијом.Упоследњетригодинеради
се СЛНБ (биопсија стражарског лим
фног нодуса ) која омогућава избега
вање комплетних дисекција пазушне
јамекадајетоонколошкиоправдано.
Иакоимамонарасполагању готово

све неопходне дијагностичке методе
за рано откривање карцинома дојке,

хирургијукарциномадојкекојанезао
стаје за хирургијама у развијеним
земљамакаоизначајандеомедикал
нихмодалитеталечењаидаљеима
мовеликусмртностузрокованукарци
номом дојке која је последица откри
вања болести у узнапредовалом ста
дијуму када су могућности лечења
ограничене а прогноза лошија. Оно
што је најлакше и најјефтиније –
РЕДОВАНПРЕГЛЕДкоднасјенајве
ћи камен спотицања као и у другим
земљамауразвоју.
Апелујемодапацијенткињеспрово

десамопрегледдојкисвакогмесеца.У
случају да открију промену у дојци,
увлачењебрадавице,набирање коже
дојке,исцедакнабрадавици,одмахсе
јавити  изабраном лекару, потом
хирургудабисеспровеланеопходна
дијагностика.Уколикојеналазуредан
идаљесуобавезниредовнирадиоло
шкипрегледиУЗдојкиимамографија
јерсекарциномиуранимстадијумима
не могу напипати. Жене старости до
40годинетребалобидаимајуУЗпре
гледдојкинашестмесециилигодину
дана, уколико радиолог индикује и у
краћим временским интервалима.
Женестарости40година(илистарије
којенисуу40годиниурадиле)треба
ле би да ураде базни мамографски

снимак.Мамографијанадве
године после базног мамо
графскогснимкајеапсолутна
препорука. Скрининг мамо
графија се у нашој
земљирадипацијенткињама
старости од 50до 69 година
на две године. Уколико нису
добиле позив за скрининг
мамографију требале би да
се јаве због упућивања на
мамографскипреглед.
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Општа бол ни ца
Срем ска Митро ви ца

периода, број порођаја, године при
рођењупрвог детета, гојазност, егзоге
ни естрогени, конзумација алкохола,
пролиферативне болести дојке, карци
ном контралатералне дојке или ендо
метријума,изложеностзрачењу,физич
ка неактивност и утицај географског
поднебља.Неке од овихфактора није
могућемењати,док јенадругемогуће
утицати.Високаучесталостоболевања
одракадојкеморасеуизвеснојмери
приписатичињеницидадоданаснису
откривениилидокрајаразјашњенисви
узроцињеговогнастанка,штододатно
наглашавада јепоредмерапримарне
превенције од кључног значаја рано
откривањеракадојке.Ракдојкесекод
знатног броја жена у Србији открива
касно.СтудијесупоказаледајеуСрби
ји код мање од трећине жена (28,4
посто) дијагностикован малигни тумор
којијемањиод2центиметраилокали
зован јенаткивудојке.Нажалост,сту
дије су показале да је код скоро 50
постоженањеговавеличинабилапре

ко2центиметра,савећпостојећимбли
жим или удаљеним метастазама, што
може представљати један од разлога
велике смртности жена оболелих од
ракадојкеуСрбији.
Имајућиовоувиду,каојединаефика

сна мера за смањење стопе умирања
од ове болести је рано откривање,
односносекундарнапревенција.Откри
вањемракадојкеуранојфазиболести
знатносеповећавауспешностлечења.
Правовременомприменомодговара

јућесавременетерапијеидаљимкон
тинуираним третманом, могуће је зна
чајноунапредитиздравственостањеи
квалитетживотаоболелихжена.Зајед
номожемовише,апорукасвимженама
је да ИМАЈУ ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА
ПРЕГЛЕД.

Начел ник Цен тра за ана ли зу,
пла ни ра ње и орга ни за ци ју

здр.зашти те Помоћ ник дирек то ра за 
меди цин ска пита ња
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ИЗ РЕ ЧЕ НА ПРЕ СУ ДА ЗА УБИ СТВО У ВРД НИЧ КОМ АПАРТ МА НУ

Љу бав ни ци осу ђе ни за уби ство
УВишемсудууСремскојМитрови

ци,судсковећепрогласило јекривим
Зорана Димића (53) из Суботице и
ДанијелуЂиласовић(43)изБеограда
за убиство Немање Грчића (37) из
Београда. Димић је због кривичног
дела убиство осуђен на 15 година
затвора,њему се ставља и кривично
делонедозвољенапроизводња,држа
ње,ношењеипрометоружјаиекспло
зивнихматеријазакојеједобиошест
година, односно јединствену казну
затвораутрајањуод20година.Дани
јелаЂиласовић,којајебиланевенча
насупругаГрчића,збогкривичногдела
убиство у помагању, осуђена је на
затворску казну у трајању од осам
година.
Послегодинудана,колико јетрајао

судски процес, родитељи убијеног
Грчића, отац Јован и мајка Мира и
даље не знају који је био мотив уби
ства њиховог сина, које се догодило
увече25.априла2019.годинеуједном

приватномапартманууВрднику,гдесу
боравили невенчани супружници
НемањаиДанијела.
–Оноштосетокомсуђењаутврдило

јестеда јеДанијелабилауемотивној
вези са Зораном. Ако није желела
вишедабудесамојимсином,моглаје
тољудскирећи,анедадецинасвире
пиначинодузмуоца.Онајекаоглавни
организатори„мозак’“целеоперације,
понашеммишљењу,добилајакомалу
казну,алимићемосенаовупресуду
жалитикажеНемањинотац,којиније
задовољанизреченомпресудом.
ДанијелаЂиласовић, којој је укинут

притвор8.јунаовегодине,12.октобра
сенијепојавилауСуду,иакојеинакон
укинутог притвора, долазила на суђе
ње. Када је судијаНиколаРадановић
образложиопресудуизавршио,Нема
њина мајка је пришла Димићу, осло
вившигаса„убицо“.
– Убицо, како те је насамарила 

рекла му је Мира, док су затворски
чуварипочелидагаизводеизсуднице.
Упресуди јеизмеђуосталогречено

дасетогкобногданаДанијелаоко13
часовасреласаЗораномуЗобнатици,
гдесуседоговорилиоизвршењукри
вичног дела. Он се таксијем увече
довезао до Врдника, где је она већ
боравиласаНемањом.Понеојерука
вице, женску чарапу и качкет, као и
пиштољмарке „Чешка“сапригушива
чем. Данијела му је рекла у којем су
апартману, оставила је одшкринута
врата,аонда јеупаоунутраиупуцао
Грчића.

С.Ко стић

Грчићјеупуцанпрвоупредњулеву
странугрудногкоша,акадајепаона
табуретићкојисеналазиоутомтре
нутку испред њега, Зоран му је у
потиљакиспалиојошједанметак.

Два мет ка

ТРА ГЕ ДИ ЈА У НА СЕ ЉУ „МА ТИ ЈА ХУ ЂИ“

Ка ми он сме ћар усмр тио же ну
Упетак,15.октобраоко9

сатидошлоједосаобраћај
не незгоде у митровачком
насељу„МатијаХуђи“укојој
јекамионсмећарЈКП
„Комуналије“ при мини

малној брзини удариожену
којајегуралабицикл.
Припадници Министар

стваунутрашњихпословау
СремскојМитровициприве
ли су возача камионаД.Д.
(1973),збогпостојањаосно
васумњедајеизвршиокри
вичноделотешкаделапро
тивбезбедности јавногсао
браћаја.
Светлана Миловановић,

градоначелница Сремске
Митровице, истог јутра је
сазвала конференцију за
новинаре. Том приликом,
саопштила је неке чињени
цеувезисаовимдогађајем
иизјавиладубокосаучешће
породици.
– Изражавамо дубоко и

искрено саучешће породи
ци,истрагајеутокуинада
моседаћесештопреутвр
дити чињенице овог случа
ја,реклајеСветланаМило
вановић.
Приликом обављања

редовних радних задатака
Јавнокомуналнопредузеће
„Комуналије” у насељу

„Матије Хуђи“ десио се
немили догађај са смртним
исходом,рекаојеРадослав
Јевремовић, директор Јав
ног комуналног предузећа
„Комуналије“ на истој кон
ференцији за новинаре и
такође изјавио саучешће
породицинастрадалесугра
ђанке.
–Камионзаодвозидепо

новање комуналног отпада
Јавногкомуналногпредузе
ћа„Комуналије“имаојекон

такт са женском особом,
која је гурала или возила
бицикл. Возило је кренуло
саместаутовараипринекој
минималној брзиниод5до
10 километара на сат, има
лојеконтактпредњомстра
номвозиласаженскомосо
бом. Овом приликом изра
жавам искрено саучешће
породици настрадале осо
бе,аускладусаправилни
комфирме и истрагом који
надлежни органи спроведу

имићемоспровестидисци
плински поступак у фирми.
Возила су сва исправна и
ради се редован технички
шестомесечни преглед.
Возилојеутоварилоотпади
буквално кренуло метар од
утовара, жена је била с
предње стране возила али
надлежниорганићеутврди
тисвечињенице,паћемоу
складу са тим поступати,
изјавио је Радослав Јевре
мовић. С. Ћ.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Кон тро ла ште те
Кон траш

Ове недеље је званично почела
кошаркашка НБА лига. Овосезонски
циркус ће, надамо се, бити поштеђен
перипетијавезанихза корона–вирус.
Већинаиграчајевакцинисано,аАмери
суорганизацијуипротоколеусавршили
донајситнијихдетаља.
Да све ипак не буде тако сјајно,

побринуосеКајриИрвинг,познатикон
трашимајсторпишањаузветар.После
епизодасатврдњамадајеЗемљарав
на плоча и одбијања да игра у време
протеста афроамериканаца на улица
маамеричкихградова,наредједошла
итемавакцинације.Једаноднајбољих
играчаБруклинајеодбиодагаубодуи
свесносеодрекаоправадаиграуовој
сезони.Далићесестварипроменитиу
међувремену,остаједасевиди.
Пажњадомаћејавностибићетради

ционално упрта у тимове у којима
наступају наши асови. Богдановић би
требаоданаставигдејестаоуегзотич
нојиталентованојекипиАтланте.Исто
важиизаБобијакојијеостаоуДаласу.
Немања Бјелица се скрасио у Голден
Стејтуитобимоглодабудезанимљи
воискуство,какозањега,такоизанас
поред малих екрана. И на крају, ту је
Никола Јокић, момак којег се већина
фанова одрекла након одбијања да
игра за репрезентацију овог лета.
Несумњиво да је Џокер у потпуности
ушаоусветНБАпрофесионалаца,ада
ли га погађа најављено игнорисање у
делусрпскејавности,остаједасевиди.
Нештоминеделујекаоликкојисезбог
тогапунопотресао.

Скре та ње па жње
Навијачи фудбалског клуба Њукасл

јунајтеднедавносудобилилепевести.
После дугог периода посртања, испа
дања из Премијерлиге па враћања у
исту, тетурања кроз мрачне ходнике
медиокритета, коначно се назире све
тло на крају тунела. Решење свих
њиховихпроблемаогледасеучињени
цидајењиховклубдобионовевласни
ке.
Саудијски принц Мухамед бин Сал

ман,бајакојиводиинвестиционифонд
који јефактички у власништву Саудиј
ске Арабије (читај његове породице),
решиоједаодрешикесуиизброји300
милионафунтиза80одстовласништва
надклубом.Вернинавијачисуовувест
прославили како доликује. Уморни од
сталнихпосртањасвогвољеногклуба,
у саудијскомпринцувидешансудасе
поноворадујуудогледновреме.Нарав
но,очисуимширомотворенеиодмах
се очекују улагања од више стотина

милиона, јер, божемој,фер плеј је за
слабиће. Посебно финансијски. Ипак,
нови власници најављују рационално
трошењеновцаиинвестицијуод„свега“
100милионауследећечетиригодине.
Ова аквизиција је отворила многа

питања на Острву. По правилу, једна
држава не би смела да буде власник
некогфудбалскогклуба.Арапинаравно
знајузајадацпасвојуловуулажупреко
инвестиционихфондова.Овајпринц је
иначе постао познат светској јавности
јерјеосумњичендајенаредиоубиство
новинараЏамалаКашогија.Дабимало
исконтролисаоштетуиповратиоуглед,
дозволио је у својој земљиженама да
терајуауто.Лепгест.
Када смо већ код контролештете, у

свету се све више прича о методама
којебогаташиизарапскихземаљапри
мењујудабискренулипажњусапизда
рија које праве у својим земљама и
угрожавања људских права. Једна од
актуелних  је и куповина великихфуд
балскихклубова,попутПаризаиСитија
итрошењебаснословнихсумановцана
довођењесветскихфудбалскихзвезда.

Ко рак до ци ља

Фудбалска репрезентација Србије
одигралајејошдвамечауквалифика

цијамазаСветскопрвенство.Узмакси
малан учинаки узимањешестбодова
против Луксембурга и Азербејџана,
наша селекција добила је шансу да у
последњем колу сама решава своју
судбину.Наравно,чекајепакленпосао,
собзиромнатодаћеморатипобедити
Португал у гостима. Осим ако ови у
међувремену не киксну против Ирске,
штојетешкозамислити.
Већ јесадасвима јаснода јеПикси

донео нешто ново у игру нашерепре
зентације. По први пут после много
година,нашииграчииграјузанимљиви
атрактиван фудбал. Да ли ће то бити
довољнозапласманнаСветско,остаје
дасевиди.Португал је једнаоднајја
чих екипа у Европи и свакако да су
фаворити у последњем и одлучујућем
дуелу.СтичесеутисакдаћеСрбијаса
оваквом игром увалити бар један гол
Роналдуидружини.Питањејесамода
лићеиколикоголовапримити.
Билокакобило,сампласманнанај

већусветскусмотруфудбала,памакар
и кроз бараж, не би био изненађење.
Имамоталентовануекипуиселектора
којипознајефудбал.Ипак,праважурка
почиње одласком на завршни турнир.
Поучени неким пређашњим искустви
ма,највећиподвигбиобиданатерен
изађу они који су заслужили место у
тиму.Тешкаприча.

Саудијски принц је ина че по стао по знат свет ској јав но
сти јер је осум њи чен да је на ре дио уби ство но ви на ра 
Џа ма ла Ка шо ги ја. Да би ма ло ис кон тро ли сао ште ту и 
по вра тио углед, до зво лио је у сво јој зе мљи же на ма да 
те ра ју ау то

Fo to: te le graph.co .uk 
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СКЛО ПИ ЛИ БРАК: ФилипПетејиТа
тјанаТомић.

ДО БИ ЛИ СИ НА: БојаниЖељанаМа
равић Рума,Девит иШерифаИдризи
Бујановац,АлександариТијанаДундић
Инђија,ДејаниМилицаМилисављевић
Инђија,СаваиЈованаНикшић Мар
тинци,МилошиМајаЖеравићКузмин,
МаринкоиРужицаДудићВрдник,Јаро
славиСнежанаПапШид,БогданиИва
наМилојевић Рума,НиколаиКсенија
ЂорђевићНоћај,БраниславиНаташа
Стеванић  СремскаМитровица, Срђан
иЈеленаМедићЉуково,МилошиАна
ТишмаИнђија,ИгориНаташаМагоч
Никинци,ЗораниТијанаЈовичићСрем
скаМитровица.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ:Милан иНиколина
Савић  Сремска Митровица, Алексан
дариМилицаБојандићЛежимир,Алек
сандар иМилицаМарјановић  Инђија,
МилошиАлександраДоведанСремска
Митровица, Милош и Сања Плавшић 
Кузмин,ДариоиКатаринаМартићВе
ликиРадинци,ВукашиниАлексадраШи
јанСремскаМитровица,МилошиВања
БогичевићЖарковац,МиланиМилева
Павловић Мали Радинци, Борислав и
ЗоранаЈоцковићЈазак.

ДО БИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: МилошиЈова
наСавићРума.

УМР ЛИ: ДрагићСтојковићрођ.1947,
Зудија Алимановић рођ. 1960, Драго
Јокић рођ. 1955, Борислав Радмано
вић рођ. 1948, Душанка Јанковић рођ.
1946, Нада Весковић рођ. 1948, Тахир
Тахировић рођ. 1949, Ружа Лујић рођ.
1933,ДесанкаМехметајрођ.1937,Ду
шанНоваковићрођ.1944,АнаФеренче
вићрођ.1940,ЉиљанаЛукиновићрођ.
1940, Ержика Јеремић рођ. 1939, Ду
шкоСимићрођ.1968,ЗденкоШтркрођ.
1965, Косара Ранђеловић рођ. 1940,
БериславЈанковићрођ.1942,Миодраг
Славујевић рођ. 1955,Љубица Крачун
рођ.1947,МилојкаДураћрођ.1949,Ни
колаДорошрођ.1928,ЉубомирБилић
рођ.1949,ЖивкоТомасовићрођ.1944,
Нада Вигњевић рођ. 1957, Живко Је
лесићрођ.1936,РужаБлагојевићрођ.
1945,АнаТрифуновићрођ.1938,Ђор
ђе Божић рођ. 1956, Зора Бобић рођ.
1969,ДушанБаљакрођ.1933,Светозар
Балевићрођ.1949,ДаницаДевићрођ.
1939, Хашим Салкић рођ. 1954, Бого
љуб Мирков рођ. 1934, Виера Вршка
рођ.1972,ЖивкаШулајарођ.1940,Ма
рија Милошевић рођ. 1948, Станисла
ваЈевтићрођ.1934,ДушанРудићрођ.
1939,ЗлатицаСимикићрођ.1957,Ста
наЛакићрођ.1946,РадеМаричићрођ.
1956,ШереметДервишајрођ.1935,Жи
ворад Спасојевић рођ. 1949, Љубица
Рајковић рођ. 1947,Марија Лукић рођ.
1941, Ивана Биро рођ. 1985, Љубица
Веселиновићрођ.1953,ДејанРадовић
рођ.1980.

УМРЛИ: Босиљка Авајзовић, рођ.
1954, Драгица Ловрић, рођ. 1935,
Јован Вученовић, рођ. 1950, Дражан
Красић,рођ.1961,МирјанаМартиновић,
рођ. 1950, Владо Илић, рођ. 1937,
БернардицаМатешић,рођ.1938,Милан
Чакара, рођ. 1933, Никола Зорић, рођ.
1947,ЛазарСлавнић,рођ.1952.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

RUMA

SREMSKA MITROVICA

ЖЕН СКА ОД БОЈ КА

Стар то ва ла ли га
за мла ђе ка те го ри је

У недељу 17. октобра, почела је
Одбојкашка лига „Западни Срем“ за
женске екипе млађих категорија.
Покровитељ лиге је Град Сремска
Митровица,аутакмичењућеучество
вати клубови са територије града
СремскеМитровице,општинаРумаи
Шид. Организатор Одбојкашки савез
града Сремска Митровица је најбо
љим екипама обезбедио награде. У
првој утакмици, којом је такмичењеи
свечаноотворено,састалесусеекипе
Градског женског одбојкашког клуба
„Срем“ и Женског одбојкашког клуба
„Рума“,адомаћеиграчицесупобеди
леса3:0.
Саша Радивојков, тренер ГЖОК

„Срем“, рекао је да велики број деце
тренираодбојку.
– Имамо добре услове за рад и

мислим да у наредном периоду неће
изостати резултати. Фокус је на мла
ђим категоријама, на развоју младих
играча. Посвећени смо деци и тако
ћемоинаставити.Тренинзисеодржа
вајусвакидан,инадамсенаћеизтог
радаизаћииквалитет,рекаојеРади
војков.
ЧетрнаестогодишњаСташаДудићи

тринаестогодишња Милица Мићаше
вићвећтригодинеиграјуодбојку.Ста
ша игра на позицији коректора, а
Милицанапозицијитехничара.
– Надамо се да ћемо ове сезоне

истобитиуспешникаоипрошле.Осе
ћајјебиојаколеп,билисмојакосрећ
ни,затоштојетоипаквеликиуспехза
Митровицуизанас,реклесуСташаи
Милица и додале да је одбојка један
однајлепшихспортова. Б. Т.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ЏУДО ТУР НИР „ТРО ФЕЈ БЕ О ЧИ НА“

Ми тров чан ке у фи на лу
БеочинјебиодомаћинМеђународ

ногтурнира„ТрофејБеочина“, Џудо
клуб„Цемент“јебиоорганизатортур
нира,којијеокупиоје374такмичара
из39клубоваизземљеиокружења.
Такмичењејеодржаноутриузрасне
категорије.Младиџудистимитровач
ког „Сирмиума“наступилису у свим
узрастима. Највише успеха имао је
женскидеоекипе.Изнедељеунеде
љу ове девојчице освајају медаље
како на званичним шампионатима
тако и намеђународним турнирима.
На победничком постољу нашле су
сеКатаринаТомић,ЛанаНоваковић
иТеодораВукасовић.Највишеуспе
ха оствариле су Катарина Томић и

Лана Новаковић које су дошле до
финала.Првоместо и златнумеда
љу освојила је Катарина Томић у
категорији до 48 килограма. У узра
сту старијих девојчица. Док је Лана
Новаковићуузрастумлађихдевојчи
ца изгубила у финалу од девојчице
коју је победила недавно у финалу
Првенствадржаве,имораласезадо
вољити сребрном медаљом. Увек
пријатноизненадимлађанаТеодора
Вукасовић,којајетекпрошлегодине
почеладатренира.Иовогпутајесве
обрадовала освајањем бронзане
медаљеитоутежојкатегоријидо40
килограма,укојојкатегоријијенасту
палаиЛана.

Ми тров чан ке по бе ди ле Ру мљан ке
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Кабел – Лозница 1:1; ОФК
Бачка–РадничкиСМ1:1;Зла
тибор – Графичар 2:0; ИМТ –
ОФКЖарково(субилиодигра
ли у понедељак); Будућност –
ЈаворМатис0:0;МладостНС–
Инђија2:3;Тимок1919–Мачва
0:1;Железничар–Рад2:1.

Ки кин да: ОФК Кикинда –
ПрвиМај2:1;Бе чеј:Бечеј1918
– Тиса 1:1; Пан че во: Динамо
1945–Раднички(З)2:1;Бач ка
Па лан ка: Стари Град – ОФК
Вршац 2:5; Ста ра Па зо ва:
Јединство – Текстилац 1:2;
Ку ла:Хајдук1912–Омладинац
2:0; Шај каш: Борац (Ш) –
Феникс19951:0;Са ку ле:Борац
(Са)–Раднички19120:1.

01.Бечеј1918 10 7 2 1 23:10 23
02.ОФКВршац 10 7 2 1 22:10 23
03.Текстилац 10 7 1 2 20:9 22
04.Феникс 10 7 1 2 16:6 22
05.Борац(Ш) 10 6 1 3 10:9 19
06.Омладинац 10 6 0 4 20:13 18
07.ПрвиМај 10 5 2 3 12:8 17
08.ОФККикин. 10 5 0 5 11:15 15
09.Борац(Са) 10 4 2 4 24:16 14
10.Раднички 10 4 1 5 12:15 13
11.Хајдук 10 3 1 6 11:22 10
12.Јединство 10 3 0 7 12:22 9
13.Динамо 10 2 1 7 7:15 7
14.Тиса 10 1 4 5 13:22 7
15.С.Град 10 2 0 8 13:22 6
16.Радн.(З) 10 2 0 8 9:21 6

Пролетер – ТСЦ 1:0; Парти
зан – Радник 2:0; Металац –
Младост (су били одиграли у
понедељак); Нови Пазар –
Спартак ЖК 0:1; Вождовац –
Напредак0:0;Колубара–Црве
наЗвезда1:7;Чукарички–Вој
водина1:1;РадникНиш–Рад
нички1923одложено.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

01.ДоњиСрем 10 7 2 1 19:8 23
02.Хајдук 10 6 3 1 24:8 21
03.РФКН.С. 10 6 3 1 17:9 21
04.Слога(Т) 10 6 2 2 18:11 20
05.Слога(Е) 10 5 1 4 15:10 16
06.Слобода 10 5 1 4 15:11 16
07.Радн.(Ш) 10 5 0 5 18:13 15
08.Подунавац 10 4 3 3 9:9 15
09.Цемент 10 3 5 2 13:9 14
10.Индекс 10 4 1 5 15:16 13
11.Јединство 10 3 2 5 10:13 11
12.Радн.(НП) 10 2 4 4 10:11 10
13.Младост 10 2 2 6 10:20 8
14.Ветерник 10 2 2 6 9:25 8
15.Будућност 10 2 1 7 11:23 7
16.Дунав 10 2 0 8 8:25 6

01.Инђија 13 10 2 1 28:10 32
02.МладостНС 13 8 3 2 15:8 27
03.Мачва 12 7 3 2 16:11 24
04.ОФКЖарк. 12 7 1 4 19:11 22
05.Ј.Матис 13 6 4 3 16:8 22
06.Железнич. 13 6 2 5 20:16 20
07.Рад 13 4 4 5 13:17 16
08.Радн.(СМ) 12 4 3 5 18:16 15
09.Лозница 12 4 3 5 13:13 15
10.ИМТ 12 4 3 5 11:12 15
11.Будућност 13 4 3 6 14:23 15
12.ОФКБачка 13 3 4 6 5:13 13
13.Златибор 12 2 6 4 8:13 12
14.Тимок 13 3 2 8 16:20 11
15.Графичар 11 3 1 7 19:20 10
16.Кабел 13 1 4 8 6:26 7

01.Партизан 12 11 1 0 36:3 34
02.Ц.Звезда 11 9 2 0 28:6 29
03.Чукарички 12 6 4 2 17:12 22
04.ТСЦ 12 6 2 4 22:16 20
05.Напредак 13 6 1 6 16:14 19
06.Војводина 12 4 5 3 14:13 17
07.Вождовац 12 5 2 5 15:15 17
08.Пролетер 13 5 2 6 12:20 17
09.Спартак 13 4 3 6 16:26 15
10.Раднички 12 3 5 4 14:17 14
11.Раднички 12 4 2 6 15:23 14
12.Колубара 13 4 1 8 15:30 13
13.Металац 11 3 3 5 17:17 12
14.Радник 11 2 4 5 7:11 10
15.Младост 11 2 2 7 10:15 8
16.Н.Пазар 12 2 1 9 11:27 7

Ла ћа рак: ЛСК – Зека Буљу
баша1:3;Срем скаРа ча:Срем
– Јединство 0:1; Ви шњи ће во:
Хајдук–Граничар(К)3:0;Би кић
До: ОФК Бикић – Граничар (А)
5:1; Ер де вик: Ердевик 2017 –
Фрушка Гора 3:2; Ку ку јев ци:
Обилић1993–Змај4:0;Бе ше
но во:БСК–ОФКБачинци0:3.

01.Јединство 9 8 0 1 20:6 24
02.Хајдук 9 7 1 1 26:2 22
03.ЗекаБуљ. 9 6 1 2 21:7 19
04.Обилић 9 5 4 0 18:8 19
05.Гранич.(К) 9 6 0 3 20:14 18
06.ОФКБикић 9 4 2 3 17:12 14
07.Ердевик 9 4 1 4 18:26 13
08.ЛСК 9 4 0 5 13:14 12
09.Змај 9 4 0 5 19:26 12
10.БСК 9 3 1 5 19:26 10
11.Гранич.(А) 9 3 0 6 14:20 9
12.Срем 9 2 0 7 7:16 6
13.ОФКБачин. 9 2 0 7 9:24 6
14.Ф.Гора 9 0 0 9 9:29 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Врд ник:Рудар–Хајдук1932

3:1; Бу ђа нов ци: Младост –
ПСК недиграно; Срем ски
Ми ха љев ци: Срем – ЧСК 2:0;
Но ви Кар лов ци: Полет –
Шумар 0:3; Кру ше дол: Круше
дол – Напредак 4:2; Обреж:
Граничар(О)–Граничар(Г)3:1;
Пла ти че во: Јединство – Фру
шкогорац1:0.

01.Срем 9 9 0 0 25:1 27
02.Шумар 9 8 0 1 34:6 24
03.Крушедол 9 7 0 2 27:9 21
04.Полет 9 6 1 2 25:10 19
05.Напредак 9 5 0 4 22:14 15
06.Гранич.(О) 9 5 0 4 20:20 15
07.ЧСК 9 4 2 3 15:18 14
08.Младост 8 4 1 3 18:12 13
09.Рудар 9 4 0 5 15:27 12
10.Хајдук 9 3 1 5 14:17 10
11.Јединство 9 2 1 6 5:20 7
12.Фрушког. 9 2 0 7 8:22 6
13.ПСК 8 0 0 8 7:29 0
14.Гранич.(Г) 9 0 0 9 7:37 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ма ра дик:Слога (М)–Војво
дина 1:0; Но ви Слан ка мен:
Дунав–Слога(К)8:1;Ри ви ца:
Планинац – 27.Октобар 0:2;
Јар ков ци: Борац – Цар Урош
2:3.

1.Дунав 9 6 2 1 30:13 20
2.ЦарУрош 9 5 2 2 19:12 17
3.Планинац 9 4 4 1 26:14 16
4.Војводина 9 5 0 4 25:18 15
5.27.Октобар 9 4 0 5 14:18 12
6.Слога(М) 9 3 2 4 13:16 11
7.Борац 9 1 2 6 14:25 5
8.Слога(К) 9 1 2 6 15:40 5

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Ма чван ска Ми тро ви ца:
Подриње – Јадран 1:1; Ру ма:
Словен – Сремац (Дч) 1:0;
Ви то јев ци: Партизан – Желе
зничар1:2;До брин ци:Сремац
(До) – Борац (К) 6:0;Љу ко во:
Љуково – Хајдук 0:4; Мар тин
ци:Борац(М)–Сремац(В)2:0;
Ман ђе лос: Фрушкогорац –
Напредак 3:3; Ириг: Раднички
(И)–Слога(В)3:2.

01.Словен 10 9 1 0 27:5 28
02.Хајдук 10 8 1 1 25:10 25
03.Железнич. 10 7 2 1 28:6 23
04.Јадран 10 7 1 2 29:14 22
05.Партизан 10 5 1 4 16:12 16
06.Слога(В) 10 4 2 4 16:12 14
07.Борац(М) 10 4 1 5 12:19 13
08.Подриње 10 3 3 4 16:16 12
09.Фрушкогор. 10 3 3 4 17:18 12
10.Напредак 10 3 2 5 17:20 11
11.Радн.(И) 10 3 2 5 12:20 11
12.Срем.(Дч) 10 3 1 6 10:13 10
13.Срем.(В) 10 3 1 6 15:29 10
14.Љуково 10 1 4 5 7:16 7
15.Борац(К) 10 2 1 7 15:40 7
16.Срем.(До) 10 1 2 7 12:24 5

Кра љев ци:Јединство–Хрт
ковци2:4;Ма лиРа дин ци:Фру
шкогорац – Полет 2:4; До њи
Пе тров ци: Доњи Петровци –
Борац(С)4:1.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

1.Полет 8 8 0 0 31:8 24
2.Хртковци 8 4 1 3 21:18 13
3.Д.Петровци 8 4 1 3 21:19 13
4.Фрушкогор. 8 3 1 4 25:23 10
5.Борац(С) 8 2 0 6 15:26 6
6.Јединство 8 1 1 6 14:33 4

Си бач: Словен – Младост
1935 3:2; Аша ња: Камени –
ОФК Брестач 1:5; Кар лов чић:
Ловац–Купиново0:6;Витез је
биослободан.

1.Купиново 6 5 0 1 22:6 15
2.Камени 6 5 0 1 16:9 15
3.ОФКБрест. 6 4 0 2 27:9 12
4.Словен 5 2 0 3 9:12 6
5.Младост 6 2 0 4 9:19 6
6.Витез 6 1 1 4 4:15 4
7.Ловац 5 0 1 4 3:20 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Сот:Братство–Граничар0:3;
Бин гу ла: ОФК Бингула – Син
ђелић 0:2; Љу ба: Јединство
(Љ)–Омладинац1:2;Илин ци:
Борац – Напредак 1:7; Мо ро
вић: Јединство (М) – Једнота
7:0.
01.Напредак 7 7 0 0 27:4 21
02.Једин.(М) 7 6 1 0 30:5 19
03.Граничар 8 4 2 2 27:7 14
04.Синђелић 8 4 2 2 21:13 14
05.ОФКБинг. 7 4 1 2 16:10 13
06.Једин.(Љ) 8 3 1 4 13:19 10
07.Омладинац 8 3 1 4 10:20 10
08.Једнота 8 2 0 6 11:30 6
09.Борац 7 1 0 6 9:28 3
10.Братство 8 0 0 8 8:36 0

ОФЛ ШИД

Група БЧал ма: Слога (Ч) –
Слобода5:0;Ле жи мир:Плани
нац–Напредак20213:2;Ве ли
киРа дин ци:Трговачки–Спар
та2:2;Сремјебиослободан.

1.Срем 6 6 0 0 36:5 18
2.Слога(Ч) 6 4 0 2 24:11 12
3.Планинац 6 3 1 2 9:13 10
4.Трговачки 5 2 1 2 18:11 7
5.Спарта 6 2 1 3 6:19 7
6.Напредак 5 1 0 4 4:17 3
7.Слобода 6 0 1 5 5:26 1

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Бач киЈа рак:Младост–Рад
нички(НП)1:0;Ру мен ка:Једин
ство–Слога(Е)1:0;Шид:Рад
нички(Ш)–Индекс2:1;Са лаш
Но ћај ски:Будућност–Цемент
0:0;До њиТо вар ник: Слобода
– РФК Н.С. 1921 1:2; Ди вош:
Хајдук – Доњи Срем 2015 0:2;
Бе ле гиш: Подунавац – Ветер
ник1:2;Ста риБа нов ци:Дунав
–Слога(Т)0:2.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

УЛИЧ НА ТР КА У БЕ О ГРА ДУ

Шам пи он Мир ко Ма у на
На69. уличној трци уБео

граду која се традиционално
одржава поводом ослобође
њаграда,титулушампионау
сениорској конкуренцији и
освајача меморијала „Живко
Стојчевић” осовојио је тркач
АК „Срем” Мирко Мауна. У
трцина5000мeтаранајвећу
битку је водио са Миланом
Митровићем из „Београдског
тркачког клуба” али је на 1,5
километар до циља Мирко

направио промену, отишао
напред и трку завршио са
солидномпредношћу.
Александра Костадиновић

је трку сениорки на 5000
метара завршила на петом
месту.Тојојјенаконпрележа
не короне била прва трка и
пласман.Резултатисуочеки
вани,јерсенијемогланадати
већем успеху након месец
дана паузе у тренингу и так
мичењу.
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ОВАН: Доноситенизважниходлу
ка и делујете одлучно у својим
намерама пред сарадницима.
Преостаје вам да спроведете у

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

БИК: Делујете позитивно и анга
жовани сте на различитим стра
нама.Уметедапренесетествара
лачкиимпулсикреативнуенерги

јунасвојуоколинуштовамолакшаваоства
рење многих планова које имате. Нема
потребе да се упуштате у неке новчане
ризике или да се задужујете. Пажљивије
ослушкујте поруке које добијате од блиских
особа.

БЛИ ЗАН ЦИ: Пролазите кроз раз
личитефазе стваралачког распо
ложења и стало вам је да себи
обезбедите оптималне услове.

Понекаднежелитедаприхватитекоментаре
коједоживљаватекаооштрукритику.Уодно
сусаљубавнимпартнеромчестопреузимате
активну улогу и спремни сте да промените
некезаједничкенавикекојевасспутавају.

РАК: Потребно је да осмислите
добарпланидаостанетедослед
ни у свакој фази спровођења,
посебно када се налазите пред

сарадницима када вас оспоравају. Након
дужег пословног убеђивања ситуација ће се
променити у вашу корист.Преплављени сте
различитиммислимаиемоцијама.

ЛАВ: Све корисне информације
могу да вам олакшају успешно
решавање неких пословних пита
њакојаимате.Обратитепажњуна

сугестије које вам даје једна искусна особа.
Ако вам је стало да побољшате однос са
вољеном особом онда покажите више разу
мевања за критеријуме које користи друга
страна.

ДЕ ВИ ЦА:Мождасвеинформаци
јесакојимарасполажетенепред
стављајуувекипоузданекритери
јуме, али без великих изазова

нема ни веће пословне афирмације.Прола
зитекрозфазуосцилација,склонистечестим
променама у понашању и расположењу.
Повременовам јетешкодаправилноускла
дитесвојљубавниритамуодносусаблиском
особом.

ВА ГА: Размислите о промени
одређенихкритеријумаиусловау
договору са сарадницима како
бисте побољшали своју пословну

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

ШКОР ПИ ЈА: Имате добар предо
сећај и успех вам се налази на
дохватруке.Највишећевасобра
довати финансијско побољшање.

Не само да имате добре пословне процене
већдобијатеиновибројпристалицатакода
увећиниситуацијапролазителакшеибоље
оддругих.Осећатедасеналазитенаемотив
нојпрекретнициирадоприхвататеизазове.

СТРЕ ЛАЦ: Неко вам даје корисне
сугестијекојелакоможетедапри
мените приликом решавања
озбиљнихпитања.Потрудитеседа

правилно дозирате свој стваралачки импулс
сазаједничкиминтересимакакобистенанај
бољиначинускладилиразликекојепостојеу
мишљењуилиискуству.Иматеутисакдавам
партнер ускраћује одређене информације из
вамапотпунонепознатихразлога.

ЈА РАЦ: Делујете веома опрезно и
нежелитепревишедаризикујетеу
пословнофинансијскимпреговори
ма. Ипак, мораћете да се суочите

санекимизазовима који нисуповашој вољи
илиукусу.Затражитенавремедобарсаветод
једнестаријеособеНакрајућесесверешити
увашукорист.Прижељкујетевишеразумева
њаинежностиуљубавномодносу.

ВО ДО ЛИ ЈА: Обратите пажњу на
нове професионалне могућности,
како бисте проширили сазнање и
побољшалисвојуукупнупозицију.

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

РИ БЕ:Ослањатесенасвојепрего
варачке манире јер да без добре
припремепланаипроцененемани
значајног пословног успеха.

Потребноједасеусагласитесасвојимсарад
ницима око уважавања различитих интереса,
какобисвиоковасосетилиморалнуиматери
јалнусатисфакцију.Разумевањекоједобијате
укругусвојепородицеделујеподстицајно.

HOROSKOP

10 ГОДИ НА ПАРТ НЕР СТВА БЕШКЕ И КАР ЛСХУЛ ДА

Дела сли кар ке Дани це Јова но вић 
изло же на у Бавар ској
У музеју „Haus im Moos“ у Кар

лсхулду отворена је изложба фото
графија посвећена бешчанској сли
каркиДанициЈовановић(18861914).
Изложбасереализујеуоквируактив
ности Партнерства Бешка – Кар
лсхулдкоје,траје11година.
Поставка „Даница Јовановић –

Неостварениснови“организована је

као један од централних догађаја
обележавања партнерства Бешке и
Карлсхулда.Првобитно јебилапла
нираназамарт2020. године,али је
због пандемије изазване вирусом
короне неколико пута одлагана, да
би коначно угледала светлостдана.
Представници Бешке и баварског
града истакли су раније да је идеја

даседесетогодишњицапартнерства
обележинарепрезентативанначин.
У церемонији свечаног отварања

изложбе, уз пригодан музички про
грам, учествовали су представници
округа Горње Баварске и општине
Карлсхулд,каоипредставниципарт
нерстваКарлХајнцВенделиДушко
Лупуровић, који су се осврнули на
резултате десетогодишњег партнер
ства,аизложбу јеотворилаауторка
изложбепроф.дрЈаснаЈованов.
Поред уметничких дела, на изло

жбисуприказанирадовиидокумен
тарна грађа оДаници Јовановић из
фонда Матице српске и Матичине
Галерије,каоиизприватногвласни
штва,апратијемонографијанасрп
скоминемачкомјезикуауторкеЈасне
Јованов, као и ТВ филм о Даници
Јовановић у продукцији Радио –
телевизије Србије преведен на
немачки језик.  Изложба ће бити
отвoренадосрединедецембра2021.
годинеањеноодржавањесеплани
ра и у Музеју подунавскихШваба у
Минхену.
 М.Ђ.

Изло жба Дани це Јова но вић у Кар лсхул ду


