
NOVINE
MITROVA^KE NOVINE • SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK
GODINA XXI • 25. AVGUST 2021. • BROJ 1027 • CENA 50 DINARAM

Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

www.m-novine.com

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Тргвојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

Телефони:022/610069,624657,621065
Факс:022/610070

Дежурнаслужба:064/8894580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800100122(раднимданомод8до12часова)

www.sremgas.rsEmail:o�  ce@sremgas.rs

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

Promocija dobrih vina
„VINSKI PARK“ U SREMSKOJ MITROVICI

RADENKOVI]

Poklonili drugu `drebe za ro|endan
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Убрзанаобновапутевауопштини

Након30годиначекања,житељиКукујевацадобићереконструисанихшесткило
метараулицаитојеодогромногзначајазаразвојовогсела.Пословисуугово
рени,новацобезбеђениПокрајинскавладаћенатајначинпомоћиграђанимаи
пољопривреднимгаздинствимајеровоселоимадостапривреднихпотенцијала,
казаојеМировић

Председник Покра
јинске владе Игор
Мировић посетио је

19. августа општину Шид.
Он је том приликом оби
шаореконструисанипутод
ЈаменедоРачиноваца,који
повезује Републику Србију
иРепубликуХрватску,иста
кавшидаочекуједа у току
ове године, или почетком
следеће,дведржавеизгра
деновиграничнипрелаз.
– Овај пут и будући гра

ничнипрелазбићеодвели
когзначајазаљудеуовом
делуСрема,алииупогра
ничним местима у Хрват
ској, растеретиће гранични
прелаз Батровци, оживети
Јамену и омогућити опста
нак тог насеља у будућно
сти,изјавиојеМировић.
Председник Покрајинске

владе је обишао и радове
на реконструкцији улица у
Кукујевцима. Вредност ове
инвестицијије200милиона
динара.
– Након 30 година чека

ња, житељи Кукујеваца
добиће реконструисаних

шест километара улица и
тојеодогромногзначајаза
развој овог села. Послови
су уговорени, новац обез
беђениПокрајинска влада
ћенатајначинпомоћигра
ђанимаипољопривредним
газдинствима јер ово насе
ље има доста привредних
потенцијала,казаојеМиро
вић.

Он је подсетио на то да
јеПокрајинскавладаизгра
дила индустријску зону у
Шиду, подсетивши да је
потписано нових 11 угово
ра са домаћим и страним
инвеститорима који ће на
територији општине Шид
изградитипогонеиотвори
тиновараднаместа.
– Урадили смо велики

посао,изградилииндустриј
ску зону, привукли инве
ститоре и то ће у будућно
сти створити и финансиј
ски потенцијал како бисмо
моглидаулажемоулокал
ну комуналну инфраструк
туру и допринесемо све
укупном развоју општине
Шид,рекаојеМировић.
Председник Општи

не Шид Зоран Семеновић
захвалио је Покрајинској
владиштоје,какојенавео,
препознала потенцијале
општине.
– У Кукујевцима, где се

није улагало дуже од три
деценије, започели смо
историјску реконструкцију
саобраћајница. Уз инфра
структуру и останак људи
у нашим местима будућ
ностнамјесигурна,казаоје
Семеновић.
Догађају су присуствова

ли и покрајински секретар
за енергетику, грађевинар
ствоисаобраћајОгњенБје
лић и директор Управе за
капитална улагања Војво
динеНедељкоКовачевић.

ИгорМировићиЗоранСеменовићуКукујевцима
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Има ли пило та
у Вој во ди ни?

Војвођанска партија и Лига
социјлдемократа Војводине
покренулесуиницијативукод

Министарствазаљудскаимањин
скаправаидруштвенидијалогда
се у попису  становништва 2022.
године грађанима северне српске
покрајинеомогућидасеизјашња
вају каоВојвођани. У  саопштењу
зајавностпредседникВојвођанске
партијеАлександарОџић кажеда
суна попису2011. године „Војво
ђани⁄ке”мимосвојевољесврста
ваниурубрикурегионалнеприпад
ностиилиподостали.
Оџић наводи и правне и дру

штвенеаргументезаувођењевој
вођанске нације у попис 2020.
године.Каоважанправниаргуме
нат је чланствоВојводине уСкуп
штини европских регија, безмало
државнистатуспоуставуСФРЈиз
1974. године на основу кога су
настале  државе од бивших репу
блика Југославије, територија која
нијебилаусаставустареСрбијеи
њено„насилноприкључивањеКра
љевиниЈугославији”.Каодруштве
не аргументе за увођење у попис
војвођанске нације Оџић наводи
међусобну сарадњу и уважавање,
толеранцију, мешовите бракове и,
посебно,доживљавањеВојводине
каоЈугославијеумалом,којаодо
ловева националистичким и цен
тралистичкимпретензијама.
АкосенаставиигнорисањеВој

водине као ентитета, каже Оџић,
она ће неминовно кренути  путем
сепаратизма и самодефинисања
каоентитета  „који јенасилноугу
ран у данашњу државу Србију.”
СрбијаиВојводина,међутим,могу
налепначиндасераздвоје,јерим
је„уобостраноминтересудареде
финишумеђусобнеодносеунутар
будуће заједничке државне зајед

нице, у којој би  Војводина била
дефинисанакаорепубликасасвим
елементимадржавности.
Идејаовојвођанскојнацији,иако

нијенова,бесумњејенајоригинал
нијаидејаукампањипредизборе
2022. Њена оригиналност досеже
донашепомислидајеречополи
тичкојпародијикојајесвојевреме

но у појави Белог Прелетачевића
приличноизнервиралаофицијелну
политичкусценуиприличнорелак
сирала натегнути антагонизам у
идејној понуди српског политичког
живота. Бели Прелетачевић је
толико релативзовао уситњавање
политичке понуде да смо морали
дасепитамокакоимнијенелагод
нозбогтоликедомишљатости.

Пред захтевом да се у попису
2022.нађерубрика завојвођанску
нацијумногисуунедоумицинемоћ
нидаупрвимахразлучедали је
идејаозбиљнаилипародична.
Акојеречопародији,идејаовој

вођанској нацији добиће и глас
потписника ових редова, ионако
непотребан за побијање исте као
озбиљног предлога. Зашто да се
таква пародија, ако је пародија,
подржи? Зато што је крвави хаос
на простору бивше Југославије и
настаоделомзбогБрозовесклоно
стипремакреирањуновихнација.
Коначно да дочекамо и једну

политичкуидејукојаисмевалакоћу
прављењановихнација!
Разочарава једино недостатак

опуштеностиовеидеје,опуштено
сти својствене свакој пародији,
сатириихумору.

После 1980. године, када је
Џим Абрахамс сатиричном
филмском комедијом „Има

ли пилота у авиону” пародирао
жанрфилмскекатастрофе,ухоли
вудској продукцији филмова ката
строфенијепресталањиховапро
изводњаалијесвакомновомпред
узетнику овог жанра падала на
памет могућност да ће бити кри
тичкипрочитан.
Ако је заснивање војвођанске

нације пародија на продукцију
нација на простору бивше СФРЈ
или само пародија на бројне пре
породне политичке идеје у дана
шњој страначкој  Србији, онда је
ова иницијатива вредна сваког
поштовања.
Ако јепакиницијативаозбиљна,

акопредлагачикојиодбацујусваки
национализамправеновунацијуи
озбиљноузимајунеозбиљаннаум,
ондајевремедасезапитамоима
липилотауВојводини?
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Иде ја о вој во ђан ској 
наци ји, иако није нова, 
бесум ње је нај о ри ги
нал ни ја иде ја у кам па
њи пред избо ре 2022. 
Њена ори ги нал ност 
досе же до поми сли да 
је реч о поли тич кој 
паро ди ји која је сво је
вр ме но у поја ви Белог 
Пре ле та че ви ћа при лич
но изнер ви ра ла офи ци
јел ну поли тич ку сце ну 
и при лич но релак си ра
ла натег ну ти анта го ни
зам у идеј ној пону ди 
срп ског поли тич ког 
живо та
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ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНОСТ
СТАМ БЕ НИХ ОБЈЕ КА ТА

Утвр ђе на
пре ли ми нар на
листа пред у зет ни ка
Комисија за реализацију мера енергет

скесанацијеуиришкојопштини,18.авгу
ста јеутврдилапрелиминарнуранглисту
директнихкорисника,односнопривредних
субјеката, у спровођењумераенергетске
санацијеудомаћинствима.
Чланови ове Комисије су утврдили да

укупноосампредузетникаиспуњаваусло
ве одређене конкурсом – један за прву
мерууградњеинабавкематеријалазатер
мичкуизолацијузидова,крововаитавани
ца,докјенајвише,чакпетпредузетникана
листизареализацијудругемере.
Друга мера се односи на набавку са

уградњомспољнихпрозораиврата ,док
је за трећу меру набавке и инсталаци
јекотлованаприроднигасибиомасуза
породичнекућеналистидвапредузетни
ка.
–Рокжалбенаовупрелиминарнулисту

је осам дана од дана њеног објављива
ња. Уколико буде жалби, Комисија ће о
њимаодлучивати,апоутврђивањуконач
не листе објавићемо затим и конкурс за
крајњекориснике,односнофизичкалица,
каже за наше новине Миодраг Бебић,
председниковеКомисије.
Подсетимо, иришкој општини  су са

републичког нивоа одобрена средства у
износу од милион динара, што предста
вља четвртину потребних средстава за
учешћеуреализацијиовогпројекта.
Општина је такође, обезбедила  мили

ондинара,штоукупноизносидвамилио
надинара,докћеграђаниучествоватиса
истотоликопреосталихсредстава.

С. Џ.

ИРИГ

Бес плат ни уџбе ни ци
за све прва ке
Уиришкој општини ове године попрви пут ће сви прваци доби

ти бесплатне уџбенике чију је
набавкуфинансиралалокалнасамоу
права.
– Мислим да ћемо на овај начин

обрадовати све родитеље првака, јер
нећеморати да издвајају средства из
кућног буџета за набавку уџбеника за
својепрваке.Уџбеницисувећобезбе
ђениичекамопочетакшколскегодине
даихуручимошколама.Планирамоза
следећу годину, ако буде средстава,
да  обезбедимо и уџбенике за учени
ке петих разреда. Ипак су то највеће
прекретницеизародитељеидецу,кад
сеполазиупрвиипослеупетиразред

–кажеМиодрагБебић,заменикпред
седникаОпштине.
Како сазнајемо од Гордане Фодог,

директоркеОШ„ДоситејОбрадовић“у
Иригу,уписалисуукупно60првакаи
свионићедобитибесплатнеуџбенике
чијујенабавкуфинансиралалокална
самоуправа.
Подсетимо,уматичнојшколиуИри

гујеуписано34првака,уКрушедолуи
Шатринцимапочетири,докћеуРиви
ци и Нерадину  у школске клупе по
првипутсестиподеветученика.
Када је реч о врдничкој ОШ „Мили

ца Стојадиновић Српкиња“ од дирек
тораСашеМатешићасазнајемодаће
29 бесплатних комплета уџбеника за

све разреде добити од Министарства
просвете,докјеиришкаопштинаобез
бедила бесплатне уџбенике за седам
првакауЈаскуи22уВрднику. С. Џ.

Мио драг Бебић

ОПШТИ НА ИРИГ ДОНИ РА ЛА

Дре со ви за све
фуд бал ске клу бо ве

Локална самоуправа, у сарадњи
са Спортским савезом Општине
Ириг и Канцеларијом за младе је
купиладресовазасвихседамфуд
балскихклубовакојипостојеуири
шкојопштини.
Опрема је прво уручена ФК

„Рудар“изВрдникаито6.августа
на Дан рудара, али и дан када је
овајклубобележио102годинесвог
постојања.
Опремаједосада,дониранаиФК

„Раднички“изИригакојијеуспеода

сепласираувиширангтакмичења,
каоиФК„Војводина“изНерадина.
 Уз сваку гарнитуру смо обез

бедила и једну такмичарску лопту,
амоја јепрепорукада токористе
млађеселекције.Онисубудућност
нашегфудбала,аовојеиједанвид
мотивације за те младе играче –
кажеТихомирСтојаковић,председ
никиришкеопштине.
Опремаћеускоробитиурученаи

преосталимклубовима.
С. Џаку ла

Поде ла дре со ва у Врд ни ку
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ПУТ НА ИНФРА СТРУК ТУ РА

Радо ви на путу Ириг  Врд ник

РадовинареконструкцијипутаИриг
– Ривица – Врдник су у току, а
изводесеудужинипутаоддевет

километара.Извођач радова је „Срем
пут“,аинвеститорЈП„ПутевиСрбије“.
–Оваинвестиција јеодвеликогзна

чаја како за житеље иришке општине,
тако и за све туристе који желе да се
упознајусанашимбројнимтуристичким
потенцијалима.Управозатојебитнода
се ова деоница пута реконструише на
најквалитетнији начин, каже Тихомир
Стојаковић,председникОпштине.
Он подсећа да су радови започели

пре две године, али је због ситуације
сакоронавирусомтајпосаостопиран,
ановацпреусмереннанеке,тадабит
нијествари.
– Сада смо дошли на ред и пут се

радиудужиниоддевет кмдоулаза у
Врдник.Мићемопокушатидасеизбо
римодасетајпутреконструишебардо
центраВрдника,јерјеиутомделупут
јаколош.Преговорисуутоку,алисмо
успелидапресвучемоасфалтомиком
плетан пут кроз Ривицу. Ту смо имали
великихпроблема,амадаовајдеопута
нијебиоуплану,  успелисмододатно
да и то убацимо и урађена је његова
потпуна ревитализација, истиче Тихо
мирСтојаковић.
ПутИриг – Врдник је државни пут II

Бреда.Радовинаревитализацијиовог
путабитребалодасеокончајудокраја
године, али постоји обећање извођача
радовадабипосаомогаодасезаврши
и знатно раније, до половине септем
бра.

ТихомирСтојаковић истиче да је ЈП
„Путеви Србије“ раније исфинансирао
иреконструкцијупутаодЈаскадомале
Ремете у дужини од пет километара.
СаовихдеветкилометарапутаИриг–
Врдник и деонице на Гребенском путу
у дужини од шест километара, која је
почеладасеради.Тозначидаћеове
годинеуиришкојопштинибитиревита
лизовано20километарапутева.
– Ми за те путеве средстава нисмо

имали и не би их могли урадити, али
затоимамоподршкудржавеиЈП„Путе
виСрбије“изахваљујемоимнатоме,
каже председник Општине Тихомир
Стојаковићинајављуједајепландасе
следећегодинеревитализујепутизме
ђуИригаиМарадика.

С. Џаку ла

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

Радо ви на путу Ириг Врд никТихо мир Сто ја ко вић

Дугогодишњи проблем жите
ља Улице Палих бораца у
Ривицијенедавнорешен.Про
блем је био у томе што мала
попречна улица, која повезује
Главну и ову улицу није била
осветљена. У Улици Пaлих
бораца има педесетак кућа и
доста деце, којима је посебно
биопроблемдапомракупро
лазеовомуличицом.

 – На иницијативу Савета
Месне заједнице, локална
самоуправа је финансирала
постављање четири кандела
бра, а и пут је насут ризлом.
Мањидеосредстава једалаи
самаМЗ,аупостављањуосве
тљења јепомоглои ЈП „Кому
налац“ – каже Славиша Сми
љанић,председникСаветаМЗ
Ривица. С. Џ.

РИВИ ЦА

Осве тљен про лаз
изме ђу две ули це

Поста вље ни кан де ла бри
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА У ИНЂИ ЈИ

Зашти та Лесног про фи ла
код Ста рог Слан ка ме на
Учетвртак, 19. августа одржа

на је 26. седница Општинског
већа у Инђији. Између осталог,

већници су утврдили предлог Одлу
ке о проглашењу споменика природе
Лесни профил код Старог Сланкаме
на.ЛеснипрофилкодСтарогСланка
меназаштићенјеод1975.годинекао
природниспоменикгеолошкогеомор
фолошког карактера образложила је
ТијанаДошен,начелницаОдељењаза
урбанизамопштинеИнђијаидодала:
– Ми смо на седници Већа само

потврдилиОдлукукојаједонета1975.
године,кадајепоменутиспоменикпри

родедатнауправљањеСамоуправној
интереснојзаједнициопштинеИнђија.
Међутим,последњих46годинанијесе
водилорачунао заштићеномподруч
јунаадекватанначин.Дошло јеидо
изменаузаконскојрегулативи,такода
јеПокрајински завод за заштиту при
родеизвршиоревизијуисачинионову
студијуоЛесномпрофилу.Наоснову
свегатога,предложеноједаседоне
сеоваОдлукакојадефинишегранице
имерекојећесеспроводитиуциљу
очувања заштићеног подручја, рекла
јеначелницаОдељењазаурбанизам.
Устудијисеизмеђуосталогнаводи

да Лесни профил код Старог Слан
камена има посебну научно  истра
живачку, едукативну и естетскуфунк
цијутедасенаосновувеликогброја
међусобно поремећених, откривених
лесних и фосилних хоризоната може
пратити развој лесних творевина у
последњихскоромилионгодина.
– Спомеником природе Лесни про

фил код Старог Сланкамена убудуће
ћеуправљатиТуристичкаорганизаци
јаопштинеИнђијаиунаредномпери
одубићеспроведеннизнаучнихиспи
тивања,објаснилајеДошенидодала
дајеЛеснипрофилпроглашензаспо
меник природе, заштићено подручје
одлокалногзначајатрећекатегорије,
аобавезалокалнесамоуправекојана
својојтериторијиимаоваквоприродно
доброједадонесеактпопутовогакоје
једонелоОпштинсковеће.
План управљања заштићеним под

ручјемСпоменик природеЛесни про
фил код Старог Сланкамена донеће
управљач, Туристичка организација
општине Инђија за период од десет
година, образложено је на седници
Општинскогвећа.

М. Ђ.

Савез спортова општине Инђија
обратиосеОпштинскомвећуопшти
неИнђијаса захтевомдасеизврше
променеугодишњемпрограмуСаве
за.КакојеобјасниоЉубомирКоваче
вић, секретар Савеза спортова због
ситуације са коронавирусом нису
одржане предвиђене спортске мани
фестације за које су опредељена
средствауизносуодокодвамилиона

динара.Изтогразлога,поднетјезах
тев да се поменута средства преу
смерезанабавкуреквизитаиопреме
заспортскеклубове.
– Када Одлуку о преусмеравању

средставаусвојииСкупштинаопшти
не,следиирасписивањејавненабав
ке за набавку реквизита и спортске
опреме,азатимћеонабитидељена
сукцесивно,рекаојеКовачевић.

Сред ства за спорт ску опре му

ЧОР ТА НОВ ЦИ

Трка за нај хра бри је
Усклопуманифестације „Дунавскечаролије“уЧорта

новцима,29.августабићеодржанапрваNorthrace,трка
сапрепрекама.Стаза једугачка12километараинањој
ћебитипостављено30препрекакрозкојећетакмичари
моратидапрођу.Досадајепријављенопреко400такми
чара.Пореддобрезабавеинесвакидашњегдогађајаоне
најспремнијеочекујуивредненаграде.Nikeјеобезбедио
запрватриместаваучерепо50000динара.Сведодат
неинформациједоступнесунаинстагрампрофилуNorth
race.

Сед ни ца Општин ског већа у Инђи ји
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Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО 330 ГОДИ НА ОД БИТ КЕ КОД СЛАН КА МЕ НА

„И хва ла и сла ва јуна ци ма врлим ...“
Учетвртак,19.августасвечанимпрограмомобележеноје330годинаод

битке код Сланкамена. Свечано
сти која је организована код споменика
поменутој бици у Старом Сланкамену,
присуствоваојевеликибројљуди,пред
ставника општине Инђија, Министар
ствакултуреиинформисањаРепублике
Србије и свештенство. Након помена и
полагања венаца, присутнима се обра
тио председник општинеИнђијаВлади
мирГакистакавшидасепоменутидога
ђајдеценијаманијеобележаваотедасе
тонесмевишедешавати.
– Данашњој генерацији је обавеза

да памти српске трагедије како би из
историјских догађаја извукла поуке. Да

се никад не заборави, истакао је Гак и
додао:
– Како ми не бисмо били трагичари,

какви су били тада наши преци, имамо
обавезудане заборавимоСрбекојису
пребегли са југа земље на ове просто
ре, где су опет су били натерани да се
бореједнипротивдругих.Морамочува
тисећањенањих.
Министарство културе и информиса

њаулажевеликенапореи средствада
секултурнонаслеђеовеземљесачуваи
ревитализујеитакоостварисвојуулогуу
изградњинационалногсећањаинацио
налногидентитета,изјавилајепомоћни
цаминистразазаштитукултурногнасле
ђа и дигитализацију Данијела Ванушић

наобележавању330годинаодбиткекод
Сланкаменаидодала:
–Овајспоменикјевеомајеважан,јер

несамодасимболичноуказујена једну
значајну фазу историје српског народа,
већ открива посматрачу и сву комплек
сност политичких односа у овом делу
Европе. Он представља патриотски
топоспрвогреда,каквејенеговалаполи
тичкакултураодраногмодерногдоба,и
нашајеобавезадагакаотаквогсачува
мобудућимсрпскимнараштајима,иста
клајеВанушић.
Умузичкомделупрограмаучествова

ло је Певачко друштво „Мокрањац“ из
Београдааизведенајеипредстава„Из
углаједнеСремице“. М.Ђ.

Бит ка код Слан ка ме на
УбицикодСланкаменакојасеоди

грала19.августа1691.годинеучество
валесувојскеСветогримскогцарства
иТурске.Томбиткомјезваничноокон
чан Велики турски рат који је започет
1683.годинеосманлијскомпровалому
Аустрију и неуспешним покушајем да
сезаузмеБеч.
Какоговореисторијскиподаци,саве

зничкавојскаослобађаУгарску,осваја
Србију и продире до Македоније, али
се ратна срећа опет окреће и Турци
заузимају Београд 1690. године. Томе
следи сеобаСрба из крајева јужно од
СавеиДунаванасеверподпатријар
хомАрсенијемIIIЧарнојевићем.
Велики рат одлучен је битком код

Сланкамена19.августа1691.годинеу
којој је аустро  немачка војска, под
командом грофа Лудвига Вилхелма
Баденског, потукла турску на брду
Михаљевац, непосредно поред Слан
камена.
Према проценама, ћесарова војска

бројалајеод20до35хиљада,асулта
нова50до60хиљадавојника.Српска
милиција од 10 хиљада војника (6400
пешакаи3600лакихкоњаника),апод
командом подвојводе Јована Мона
стерлије, учествовала је у бици на
аустријскојстрани.Табортурскевојске
налазио се код Земуна, а аустро 
немачкекодСланкамена.
Процењује се да је хришћанска вој

скаизгубилапетдоседамхиљадавој
ника,аосманлијскаод20до25хиљада
војника. Погинуо је и Мустафа паша.
НаконбиткекодСланкаменауследило
је јошнеколикомањихборби,каошто
је битка код Сенте 1697. године, а
затим је склопљен Карловачки мир
1699. године, којим је Турска враћена
изсредњеЕвропенаБалкан.
Участовепобедеје1892.годинена

висуизнадСланкаменаподигнутеспо
меник висок 12метара. Томприликом
певаојехоркојимједириговаоСтеван
Мокрањац,анаспоменикусуисписани
стиховиЗмајЈовеЈовановића„Ихвала
и слава јунацима врлим, падом уздиг
нутимсмрћунеумрлим“.

Вла ди мир Гак пола же вен це настра да ли ма у бициСпо ме ник Слан ка ме нач кој бици
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МИР ЈА НА МАЛЕ ШЕ ВИЋ МИЛ КИЋ: ПРВА ГОДИ НА НА МЕСТУ ПРЕД СЕД НИ ЦЕ 
ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Задо вољ на сам што гра ђа ни 
има ју сло бо ду да нас кри ти ку ју

Успе ли смо у првој годи ни да про ме ни мо ста ње све сти и окру же ње у ком ради мо. 
Задо вољ на сам тиме што гра ђа ни има ју сло бо ду да нам се обра те, да нам пре до че 
сво је про бле ме и да нас у крај њој лини ји и кри ти ку ју. Ја сам и тиме задо вољ на, можда 
неко дру ги на мом месту не би био, али ја сма трам да је и кри ти ка свр сис ход на пошто 
из ње може да се изро ди и неки нови успех, каже Мир ја на Мале ше вић Мил кић

21.августанавршилосетачногодину
дана од када је на седници Скупштине
општине Беочин Мирјана Малешевић
Милкић изабрана за председницу
Општине.Она јенанајвишуфункцију у
општини Беочин изабрана са листе
СоцијалистичкепартијеСрбије.
То јебиоповодзаразговорсаМирја

номМалешевићМилкићотомештајеза
ових годину дана урађено у Беочину,
чимејезадовољна,чимемањеиштасу
плановизабудућност.
–Пресвега,задовољнасамтимешто

смоуспелидаупрвојгодинипроменимо
стањесвестииокружењеукомрадимо.
Задовољнасамтимештограђаниимају
слободуданамсеобрате,данампредо
че своје проблеме и да нас у крајњој
линији и критикују. Ја сам и тиме задо
вољна,можданекодругинамомместу
небибио,алијасматрамдајеикритика
сврсисходна пошто из ње може да се
изроди и неки нови успех. Задовољна
самиштосмопокренулипословекојису
годинама таворили у запећку. Почели
смодарешавамонекеимовинскоправне
односеикадајеречоизградњиприста
ништа у Баноштору и предшколских
установа.Добилисмоновацизавршена
јејавнанабавказареконструкцијукрова
Основнешколе „Јован ГрчићМиленко“.
ОдМинистарствапросвете,наукеитех
нолошкогразвојасмозатунаменудоби
ли 20 милиона динара. Успели смо да
аплицирамо и да добијемо новац од
Покрајинскивладе занеколикопројека
та. Могу да кажем да имамо изузетну
сарадњу са кабинетом председника
Покрајинске владеи са већиномпокра
јинских секретаријата. Урадили смо и
неколикохуманитарнихакција,чимесам
такођезадовољна.
Организација културноуметничких

програманамјетакођебилаважна,тако
да смо успели културу да вратимо на
великаврата.Успелисмодаподигнемо
нивохигијенеуопштиниБеочин,мадаје
товеоматешко, јерсемучимосаоним
штосмозатекли.Успелисмодаурадимо
репрограм дугова Јавног предузећа
„Топлана“. Затечени дуг је био око 90
милиона динара. Успели смо тај дуг да
репрограмирамо и обезбедимо да то
предузећенесметаноради.Прошлагреј
на сезона је била једна од најуспешни
јих,саминималнимтрошковима.Нисмо
повећавали број радника, чак смо га и
смањили, кад је реч о запосленима на

повременимипривременимпословима,
паипакјепроцесрадатекаонесметано.
Успели смо да у Скупштини општине

направимо нормалне, људске договоре
са колегама који седе у скупштинским
клупама,патакосмонекеодлукеусваја
лиједногласно,посебноонекојесетичу

децеиобразовања.Итусмонаправили
помакумеђусобномразумевању,пасмо
добили подршку за пројекат инклузије
Рома, програма регресирања трошкова
превозазаученике.Садсмоупрегово
рима са „Лафаржом“, покушавамо да
направимо програм око смањења зага

Мир ја на Мале ше вић Мил кић
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ђењаживотне средине. Ја самнапоми
њала и раније да нам „Лафарж“ није
једини загађивач, да ми имамо велики
проблемисаградскомдепонијомкојаје
раније горела у више наврата, истиче
МирјанаМалешевићМилкић.
Када је реч о инфраструктури она

наглашавада јепредусловреализације
овихпројекатапостојањепројектнотех
ничкедокументације.
–Нажалост,минисмозатеклиниједан

озбиљнијипројекат.Заовихгодинудана
мождасмонатомпланумоглидауради
моивише,алисмоовегодинеубуџету
предвидели једну солидну суму новца
којаћенамомогућитиданаставимоса
путноминфраструктуромиулагањимау
предшколскуустанову,меснезаједнице,
водоснабдевање.Верујемдаћемоућиу
ребаланс буџета у септембру и тада
ћемо додатна средства определити за
водоснабдевање. У тој области нама
предстоји озбиљан пројекат копања
бунарауСвилошу.Тујеиспајањеводо
вода између Черевића и Баноштора,
односноБаноштора и Тестере.Морамо
дасепозабавимоводоснабдевањемиу
Раковцу, Черевићу. Надам се да ћемо
једним делом средства усмерити из
буџета,поребалансу,аверујемдаћемо
добитисредстваиодПокрајинскевладе.
Небихунапредотоме,алипреговорису
утокуијасамусвакомслучајузахвална
изадобрувољудазаједничкипокушамо
дарешимопроблеменашихграђана.
Када је реч о ономе чиме није задо

вољна, председница Општине Беочин
кажеда једнаод ствари која није завр
шенајестеотварањетуристичкеоргани
зације.
–Нисамзадовољнатимештојошувек

нисмо успели да отворимо туристичку
организацијуокојојсмотоликопричали.
Тојошувекрадимоинадамседасупри
премне радње сада завршене. Следи
намобраћањеМинистарствуфинансија
одкогаочекујемоодобрењезаотварање
још једне установе. Надам се да ће до
крајагодинесветобитизавршено.Ево,
ми смо недавно имали госте, учеснике
међународнерегате,изХрватке,Велике
Британије, Бугарске, Аустрије... чак је
био и један драг господин са Аљаске.
Приредили смо им незаборавно вече у
Баношторуикадтаконештовидите,тек
ондавампостане јасноколико јебитно
да се бавите туризмом и у тако малим
селима.Људимајесадатопосталомно
гоатрактивније,негодасешетајунеким
светскимметрополама.То јесадпоста
логотовонемогуће,аипрескупо.Анаш
положајузДунавиФрушкугорунамдаје
савршене предиспозиције за овакву
врсту туризма, наглашава председница
Општине.
Онадодаједа јеБеочин у протеклим

месецима обележеним ковидом, био
општина у којој се највише трговало
викендицама.Људисуувекбиливеома
заинтересовани за зоне Баноштора,
Черевића,Раковца,асадапоготово.
– Беочин је све атрактивнији и за

живот,несамозаодмор,посебноимају
ћи у виду чињеницу да ће га изградња
моста на Дунаву код Каменице веома
„приближити“самомцентруНовогСада,
кажепредседница.
ШтосетичеиндустријскезонеуБео

чину, ту се није ништа радило, истиче
МирјанаМалешевићМилкић.
–Постојенекипројектиалиимјеисте

кла грађевинска дозвола. Ми нисмо
аплицирализасредствакодПокрајинске
владеизпростогразлогаштосерадио
веомаскупомпројекту.Упитањусуизу
зетновисокесуменовца,многовећеод
укупног буџета Општине Беочин. Ми
морамо више да се позабавимо вишим
нивоима власти, неком врстом лобира
ња,мадатајизразнијепопуларан.Једи
ноусарадњисаРепубликомиПокраји
номуопштеможеморазмишљатиопро
јекту индустријске зоне. Сами смо и
сувишемалидабисмомоглитофинан
сирати,истичепредседницаидодаје:
–Имамозаинтересованихштосетиче

индивидуалне градње, односно градње
туристичкихкапацитета,постојиинтере
совањезавећпознатаодредиштаЧере
вић, Баноштор, Раковац. Подржавамо
свакогинвеститораутуризам, јерсваки
новилежајзначивећиприходуопштин
скибуџет.
Када је реч о реализацији и пуњењу

општинског буџета, председница каже
дајевеомазадовољнаидасуприходи
већиодочекиваних.
– Веома добро балансирамо стране

приходаирасхода.Повећанисуприходи
одпорезаназараде,то јевеомадобро
имајућиувидуда јепретходна,аиова
година обележена ковидом. Једна смо
од ретких општина која није добила
никакавналогдарадинекакавургентан
ребаланс у смислу усклађивања прихо
довне и расходовне стране. Ми смо у
Беочину то заиста урадили на прави
начин, максимално професионално. То
су радиле службе, али у сарадњи са
руководствомОпштинеиослањајућисе
назахтевеграђана,наглашаваМалеше
вићМилкић.
Онадодаједа јемногопажњепосве

ћенообразовањуистваримавезанимза
ђачкиистудентскистандард.
–Финансирамоуџбеникезасвепрва

ке, стипендије су највеће у Србији за
средњошколце и високошколце, подели
смолаптоповенајбољимђацима,поди
гли смо регресирање превоза са 25 на
50 посто. Адаптирали смо тоалете у
основнојшколи.Покушавамодаадапти
рамостаруфискултурнусалууРаковцу,
надамседаћемонаћисредства,пошто
је тај објекат нестабилан и угрожава
зграду старе школе. Комуникација са
школамајеодличнаишколесуукључе
неусвеактивностиуопштиниинамаје
циљдасељудиповежу.Пааконисмоу
могућностинештоматеријалнодаоства
римо, покушавамо да се окупимо око
некихциљевауобластикултуреито је
веома битно. Да повежемо људе око
истогциља.
Изакрај,председницаМирјанаМале

шевићМилкић каже да до краја године
треба да се усвоји стратегија развоја
општинеБеочин.
– То би сваком председнику општине

требалодабудеБиблија.Утојстратегији
треба одредити у ком правцу Беочин
требадасеразвијаиштаћеонбити,не
запет,већза25година,закључујеМир
јанаМалешевићМилкић.

С. Ћосић

Успе ли смо да у Скуп шти
ни општи не напра ви мо 

нор мал не, људ ске дого во
ре са коле га ма који седе у 
скуп штин ским клу па ма, па 
тако смо неке одлу ке усва
ја ли јед но гла сно, посеб но 

оне које се тичу деце и 
обра зо ва ња. И ту смо 

напра ви ли помак у међу
соб ном раз у ме ва њу, па 
смо доби ли подр шку за 
про је кат инклу зи је Рома, 
про гра ма регре си ра ња 

тро шко ва пре во за за уче
ни ке...

Јед на смо од рет ких 
општи на која није доби ла 

ника кав налог да ради 
нека кав урген тан реба ланс 

у сми слу ускла ђи ва ња 
при хо дов не и рас хо дов не 
стра не. Ми смо у Бео чи ну 
то заи ста ура ди ли на пра

ви начин, мак си мал но 
про фе си о нал но. То су 
ради ле слу жбе, али у 

сарад њи са руко вод ством 
Општи не и осла ња ју ћи се 

на зах те ве гра ђа на
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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.

ЕНЕР ГЕТ СКА САНА ЦИ ЈА ПОРО ДИЧ НИХ КУЋА У ОПШТИ НИ БЕО ЧИН

Вели ко инте ре со ва ње
за заме ну сто ла ри је

Гра ђа ни тре ба да зна ју да ће, уко ли ко желе да кон ку ри
шу и енер гет ски обез бе де свој обје кат, мора ти да ура де 
цео етаж. Зна чи, неће бити могу ће тра жи ти сред ства за 
пар ци јал но мења ње сто ла ри је. Ми смо се ове годи не 
опре де ли ли само за заме ну сто ла ри је, али ова акци ја ће 
пре ма наја ва ма бити више го ди шња. Гра ђа ни се зани ма
ју и за изо ла ци ју и заме ну котло ва, рекао је Вла ди мир 
Петри че вић

Недавно је окончан јавни позив
за учешћепривредних субјека
тауспровођењумераенергет

ске санације домаћинстава на тери
торији општине Беочин. По речима
Владимира Петричевића председни
ка комисије за реализацију мера
енергетске санације домаћинстава у
беочинској општини на прелиминар
ној листи (која ће постати коначна
након истека жалбеног рока) налази
сепетпривреднихдруштаваипреду
зетника. То суВујић инвестВаљево,
Еуро ПВЦ Рашка, МЗпрофил Теме
рин, СЗР Фронтал Качарево и
МастерсБеоград.
Јавни позив за грађанство требао

би ускоро да буде расписан. Њега
мораодобритиминистарствоенерге
тике, након тога грађанићемоћида
конкуришу.
–Грађанитребадазнајудаће,уко

ликожеледаконкуришуиенергетски

обезбедесвојобјекатморатидаураде
цео етаж. Значи, неће бити могуће
тражити средства за парцијално
мењање столарије. Мора се радили
цео етаж или цела кућа. То је услов
којег грађани морају бити свесни. То
делуједаћебитималоскупље,алиса
становишта енергетске ефикасности,
то је логично. Јер, ако ви замените
самоулазнавратаилисамоједанпро
зор, нећете добити много на уштеди
енергије.Мисмосеове годинеопре
делилисамозазаменустоларије,али
ова акција ће према најавама бити
вишегодишња.Грађанисезанимајуи
за изолацију кућа и замену котлова,
рекаојеВладимирПетричевић.
За следећу години, по његовим

речима, вероватно ће бити опреде
љеновишесредставазаовенамене,
такодаће конкурсбитипроширени
натермоизолацијуобјеката,уградњу
гасних и котлова на пелет. Петриче

вићдодаједајеинтересовањеграђа
наопштинеБеочинвеомавелико.
Да подсетимо, општина Беочин је

од министарства енергетике добила
двамилионадинаразамереенергет
ске санације домаћинстава, још два
милиона је обезбедила из буџета.
Грађани, који прођу општински кон
курс,ћемоћипартиципиратиса50до
преко 70 одсто вредности радова.
Конкурсниуслови,премаопштинском
правилникусудајеобјекатлегализо
ванидасуизмиренеобавезепрема
порескојадминистрацији.
  С. Ћ.

ВОЛ ОН ТЕР СКА АКЦИ ЈА У РАКО В ЦУ

Уре ђе ње спо ме ни ка Стру чи ца
Једна од најнеравноправ

нијих борби у Другом свет
скомратуодиграласетоком
непријатељске офанзиве на
Фрушку гору августа 1942.
године.Нанеколико стотина
партизана дигла се сила од
18.000 немачких војника,
6.000 усташа, домобрана и
Фолксдојчера (40:1).Унајте
жој ситуацијинашаосеФру
шкогорски одред. У ноћи
између27.и28.августа1942.
године извршен је пробој
непријатељског обруча пре
ма равном Срему и Босут
скимшумама.Пробијајућисе
надругустрану,каДунаву,на
Стручицисујуначкипогинули
командант Штаба одреда за
Срем Ђорђе Марковић

Ђилас,комесарШтабаодре
дазаСремСтанкоПауновић
ВељкоињиховкурирВенцел
ФрањаХуњади.
У склопу обележавања

годишњице ове битке од
уторка 24. августа до петка
27. августа у Раковцу (Бео
чин) биће организована је
волонтерскаакција уређење
споменикаСтручица(споме
ник из Дугог светског рата).
Акцијусудоговорилиуправа
Општине Беочин и Волон
терски центар Војводине.
Планирано једасеупрепо
дневним часовима уређује
околинаспоменика,апопод
несупредвиђенеактивности
везане за тему антифаши
зма.

Вла ди мир Петри че вић

Спо ме ник на Стру чи ци
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ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Нови кон теј не ри
за одво же ње сме ћа
Урумски „Комуналац“ је 20. августапристигло30новихконтејне

ра, а у наредне две недеље се
очекује још60 исте запремине, као и
четиривеликаконтејнера.
–Ова четири велика контејнера ће

битинамењена за потребе ЈП „Кому
налац“приликомодвожењасмећана
Регионалнудепонију.Укупнавредност
јенештопрекоосаммилионадинара.
Дакле,90контејнеракошта3,44мили
она,  а велики контејнери који имају
запремину35кубикакоштају4,7мили
онадинара,рекаојеДушанЉубишић,
начелникОпштинскеуправе.
Он је указао да се повећава број

становникаурумскојопштини,посеб
но у граду,људи се досељавају због
посла,парастеипотребадасепове
ћајукапацитетиЈП„Комуналац“када
јеодвожењесмећаупитањуиунапре
дирад.
Директор ЈП „Комуналац“ Драган

Панић истиче да се постојећи контеј
нери брзо пуне, запослени се труде
да сваког дана односе смеће, али се
указала и потреба за додатним бро
јем контејнера. Средства за њихову
набавкујеобезбедилалокалнасамоу
права,апредузећећеутврдитинакоје
локацијећеразместитиовупрвутре

ћинупристиглихконтејнера.
– Појачаћемо број контејнера на

појединим локацијама, а у наредној
испоруци ћемо видети где је најкри
тичније па ћемо их тамо поставити
и то како у граду, тако по потреби, и
у селима. Циљ нам је да затворимо

нашу депонију, а склопљен је уговор
са Регионалном депонијом „Срем –
Мачва“ о ношењу смећа на ту лока
цију. Чинимо све што је потребно да
са тим одвожењем почнемошто пре,
кажеПанић.
Утокујеизрадаограђеногбетонског

платоанакојићесесместити аброл
контејнери које ће се наизменично
пунити, два по два, и свакодневно
одвозитинаРегионалнудепонију.Део
смећа који се скупљааутосмећарима
ћеседиректновозитинаРегионалну
депонију.
–Очекујемодатоможедабудеза

месец – два, зависно од динамике
радовакојејепотребнопретходноура
дити,алисвакакодаћемоодвожење
смећанаРегионалнудепонијузапоче
ти у овој години, истакао је директор
ДраганПанић. С. Џ.

Дра ган Панић и Душан Љуби шић

Кадајеречокоронавирусуурум
скојопштини,ситуацијапратитренд
нанивоуцелеземље,штозначида
сеусложњаваидарастебројоболе
лих.
Према подацима од 20. августа

забележеноједаје46лицаоболе
ло од корона вируса. Истовремено,
одвија се и вакцинација грађана,
тако да је до 19. августа вакцини
сано19.625лица,одкојих је18.983
ревакцинисано другомдозом.Поче

ло једавањеи трећевакцине, тако
даје40грађанапримилотзвбустер
дозу  вакцине.Садасевакцинација
вршинавакциналномпунктууДому
здравља,док јеранијебиоивакци
нални пункт у Културном центру, а
екипемедицинскихрадникасуишле
иуселагдесе,такође,вршилаиму
низацијаграђана.
Уиришкојопштиниједосададато

укупно 8.100 вакцина, док је око
4.500 грађана ревакцинисано. Како

сазнајемооддрНебојшеАцина,17.
августа језапочелоидавањетреће
дозезаоналицакоје јепрепоручио
Кризништаб. Грађани се код треће
дозеуглавномопредељујузаФајзер
вакцину.Растеибројпрегледапаци
јената који испољавају симптоме
корона вируса па се дневно обави
десетак нових прегледа. У иришкој
општинијезабележенооко15актив
нихслучајева.

С. Џ.

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА У РУМИ И ИРИ ГУ

Расте број актив них слу ча је ва
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РУМ СКА ОПШТИ НА ОБЕЗ БЕ ДИ ЛА НОВАЦ ЗА УЏБЕ НИ КЕ ЗА ОСНОВ ЦЕ

Бес плат ни уџбе ни ци за све

Румскаопштинајепрвопочелада
финансира набавку уџбеника за
прваке зашколску2019/20. годи

ну, као  и за све социјално угрожене
ученике који нису добијали бесплатне
уџбенике прекоМинистарства просве
те.
За следећушколску годину 2020/21.

годину,  како је председник општине
Слађан Манчић тада и најавио, били
су обезбеђени бесплатни уџбеници за
3.029учениказачијунабавкујерумска
општина обезбедила нешто преко 32
милионадинара.Тосубиликомплетни
уџбеницизасвудецу,осимзаонекоји
суихдобијалиоднадлежногМинистар
ства.
Ове године се поново набавља

ју уџбеници за све румске ученике од
првог до осмог разреда, али потпуно
нове уџбенике добијају ученици који
раде по новом програму по календа
руМинистарства,а тосуони којиове
године полазе у четврти и осми раз
ред.Ученициосталихразредадобија
јуновераднесвескеизбирке,јерњих
ђаципопуњавајутокомшколскегодине,
поготово они који иду у први, други и

трећиразред.Управоњиховиуџбени
циимајупополарадногделаилекција,
паученицизапопуњавањетихрадних
деловакористефломастереилидрве
небојице,којесенемогубрисати.
У буџету је за ове намене за нову

школску годинуопредељен21милион
динара, јавна набавка је завршена и

очекујесепотписивањеуговорана20,4
милиона динара. Књиге се набављају
одонихиздавачасакојимашколеима
јууговоре,поштосуонипотписанина
четиригодинеиморајусеиспоштовати.
Уџбенициираднесвескезасверумске
ученике биће обезбеђени до 31. авгу
ста. С. Џаку ла

Прошлогодишњи бесплатни уџбеници

РУМА: ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНОСТ

Рас пи сан кон курс за гра ђа не

Јавни позив за учешће крајњих
корисника у спровођењу мера
енергетскеефикасностипородич

нихкућаистанованатериторијирум
скеопштинејерасписан19.августаи
бићеотворен,односнограђаниприја
ве могу подносити, до 1. новембра.
Истовремено,попретходномконкурсу
су одређени предузетници од којих
грађани искључиво могу набавити
добра,аКомисијајеутврдиладањих
10 испуњава услове. Циљ спровође
њаовихмерајеунапређењеенергет
скеефикасностиудомаћинствимана
територији румске општине. Укупно
планиранасредствазасуфинансира
ње мера енергетске ефикасности
износе15милионадинара.
Правоучешћанапоменутомконкур

су имају грађани који су власници

породичнихкућаилистанованатери
торијирумскеопштине,каоидапосе
дујуупотребнудозволудобијенукроз
редованпоступак,грађевинскудозво
лудобијенуизпоступкалегализације
илирешењеоозакоњењу,каоидаје
на објекту затечена спољна дрвена
столарија.
ПредседникОпштинеСлађанМан

чић је позвао грађане да се у што
већембројупријавенаконкурс,јерје
процедурадостаједноставна,собзи
ромдајепотребнодасусамовласни
циобјектаидасуспремнидаучеству
јуфинансијскиса50одстосредстава.
–Нашиљудиизлазеисликајустару

столарију,предемонтажеиодобрава
мозахтев.Имамоивеликибројпроиз
вођачастоларије,тосмоижелели,да
не буде да фаворизујемо било кога,

негодаграђанимогудабирајукоим
јенајповољнији.Столаријасемонти
ра,излазимопоновонатерениврши
мопоследиректнаплаћањапроизво
ђачимасанашеграчуна.Процедураје
максимално поједностављена и
мислимдаћемомеђупрвимауСрби
ји почети да реализујемо овај проје
кат. Како сазнајем од Комисије коју
смоформирали, већ је доста велико
интересовање грађана за учешће у
овом пројекту, рекао је СлађанМан
чић.
Засведодатнеинформацијеиоба

вештења подносилац пријаве може
позвати на телефон 064/ 82 97 590,
свакоградногданаод7до15часова.
Такође, и на електронску адресу:
energetskaefikasnost@ruma.rs.

С. Џаку ла

У буџе ту је за ове наме не за нову школ ску годи ну опре де љен 21 мили он дина ра. 
Књи ге се наба вља ју од оних изда ва ча са који ма шко ле има ју уго во ре, пошто су они 
пот пи са ни на чети ри годи не и мора ју се испо што ва ти. Уџбе ни ци и рад не све ске за 
све рум ске уче ни ке биће обез бе ђе ни до 31. авгу ста

Вели ки број про из во ђа ча сто ла ри је биће укљу чен у обај про је кат. То смо и желе ли, 
да не буде да фаво ри зу је мо било кога, него да гра ђа ни могу да бира ју ко им је нај по
вољ ни ји. Сто ла ри ја се мон ти ра, изла зи мо поно во на терен и врши мо после директ на 
пла ћа ња про из во ђа чи ма са нашег рачу на. Про це ду ра је мак си мал но појед но ста вље
на и мислим да ћемо међу први ма у Срби ји поче ти да реа ли зу је мо овај про је кат, каже 
Сла ђан Ман чић
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ПЛА ТИ ЧЕ ВО

Асфал ти ра на
Ули ца Вука Кара џи ћа

УПлатичеву су завршени радови
на асфалтирању једне од главних
улицауовомселу,аречјеоУлици

ВукаКараџића.РадовеуПлатичевује19.
августа, кадасубилипри крају, обишао
и председникОпштинеСлађанМанчић.
Асфалтирањеовеулицејебилоуплану
годишњегуговораотекућемодржавању
путнеинфраструктуре,апретогајезавр
шеноиасфалтирањеуПавловцима.
–Послеприпремнихрадова,утоку је

асфалтирањеуПлатичеву,ареконстру
исан је и потом се асфалтира пут кроз
улицу у дужини 1,3 километара. Нарав
но,поставићесеисвапотребнахоризон
тална сигнализација, тако да ће улица
добити нов изглед, али ће бити и знат

но безбеднија за саобраћај. Платичево
јевеликосело,аовојеједнаодглавних
улица,јерјетопуткојиводикаВитојевци
маиГрабовцима,пајеисаобраћајгуст.
Коловоз јебиозреозареконструкцијуи
тосадаирадимо,удоговорусаМесном
заједницом,кажеСлађанМанчић.
Ове године је локална самоуправа у

буџетузаодржавањепутнеинфраструк
туре определила 70 милиона динара,
а од тих средстава, поредПавловаца и
Платичева,бићеиуређењецентрасела
ипаркингауВитојевцима,потомрадови
уГрабовцима,алиидругимселимарум
скеопштине.Подобијенојспецификаци
јизнаћесеитачнавредностовихрадова
уПлатичеву.

– На основу цена које смо остварили
натендеруиимајућиувидудајеколовоз
дуг 1,3 километар, аширок пет метара,
вреднострадовасигурнонећебитимала,
алисмомиспремнидаисфинансирамо
свештојепотребнодаинфраструктура
буде квалитетна. Поред већ испланира
них,имапростораидадодатноубацимо
некепутеве,ако јепотребно.Такоћемо
уПлатичевујошурадити50метарапута
наизласкуизсела,кодБареТрсковаче,
истичеМанчић.
ЈованСалатић,председникСаветаМЗ

Платичево каже да је изградња путне
инфраструктуреуселуприоритет.Такоје
послеасфалтирањаулицаМатијаГубец
и Петефи Шандор, као и уређења цен
трасела,саданареддошлаУлицаВука
Караџића.
–Овојеједнаоднајпрометнијихулица

којајеасфалтиранадавне1971.године.
Улицаједостаоптерећенавеликомфре
квенцијом саобраћаја, тако да је дошло
допропадањаасфалта.Отворилесусеи
ударнерупе,паједолазилодохаварије
нааутомобилима,попутпуцањагумаили
механичкихоштећења.Осимтога,накра
јуПартизанскеулицепланиранојејош50
метара асфалта премаБариТрсковачи,
каоидасенасперизлаудужиниод150
метара,рекаојеЈованСалатићидодао
дасумештаниселазадовољнизбогових
радовакојићеповећатибезбедностсао
браћаја, али ће  и село добити лепши
изглед.

С. Џаку ла

Слађан Манчић и Јован Салатић

Асфалтирање улице у  Платичеву

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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ОДР ЖАН ФЕСТИ ВАЛ ВИНА И ХРА НЕ „ВИН СКИ ПАРК”

Про мо ци ја доброг вина

Фестивалвинаихране„Вински
парк” који је одржан 21. авгу
ста у митровачком градском

парку окупио је велики број посе
тилаца који су имали прилику да
дегустирају више од 500 врхунских
винаизоко75винарија.Својавина
изложиле су бројне српске винари
јеивинаријеизрегиона:Словени
је, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Македоније. Покровитељ манифе
стације јеГрадСремскаМитровица,
а организатори су Туристичка орга
низација,Центарзакултуру„Сирми
јумарт”, Агенција за рурални развој,
Удружење винара и виноградара
„СремФрушка гора”. „Винскипарк–
Сремска Митровица 2021.” свечано
суотворилиБаронЛобсеин,заменик

амбасадора Сједињених Америчких
ДржаваиБраниславНедимовићпот
председникВладеиминистарпољо
привреде, водопривреде и шумар
ства,којијетомприликомрекаодаје
СремскаМитровицапосталапозната
по „Винском парку”, судећи по бро
ју посетилаца. Такође, он се захва
лиоентузијастимакојисуосмислили
манифестацију.
–Влада јенепосреднопредкоро

ну донела нову Стратегију развоја
виноградарстваивинарствауСрби
ји и управо овакве манифестације
су једна од тачака на основу којих
треба да се промовише виногра
дарство у Србији, наше аутохтоне
сорте и с друге странеда промови
шемо целу производњу вина. На то

сеувекнадовезујеихрана,ракијаи
руралнитуризамитоновапричакоја
нам се потпуно отворила у послед
њедвегодине.Мислимдасеисте
пендруштвеногразвојамерипотоме
колико расте потрошњавина, а она
невероватно расте ових неколико
година.Некимдругим врстама пића
пада потрошња, а управо винима
која су одлика друштва које се раз
вија,потрошњарасте.Најважније је
даразвијамосрпсковиноградарство
исрпсковинарство,свакокожелида
учествујеунашемпројектуједобро
дошао, рекао је министар Недимо
вић.
Ове године земља гост „Винског

парка“билесуСједињенеАмеричке
Државе,априсутнисуималиприлику

Неким дру гим врста ма пића пада потро шња, а 
упра во вини ма која су одли ка дру штва које се 
раз ви ја, потро шња расте. Нај ва жни је је да раз
ви ја мо срп ско вино гра дар ство и срп ско винар
ство, сва ко ко жели да уче ству је у нашем про јек
ту је добро до шао, рекао је мини стар Бранислав 
Неди мо вић

Бра ни слав Неди мо вић
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дауживајуселекцијивина,музиции
храниизСАД.БаронЛобсеинзаме
ник амбасадора Сједињених Аме
ричкихДржавапопрвипутјепосетио
„Винскипарк“уСремскојМитровици.
–Много сам срећан дамогу први

путдапосетим„Винскипарк”уСрем
скојМитровици,захвалансаммини
стру пољопривреде Недимовићу и
Граду Сремској Митровици што су
одлучили да САД буде земља гост
овогодишње манифестације. Већ
двегодинеживимуБеоградуимного
волимсрпскухрану,винаизСрбијеи
посебносампоносанштопрвипуту
овомпаркуимаиамеричкиштандса

одличнимвинимаизпознатихвина
рија из Калифорније. Вина су само
малидео српско  америчке тргови
не, било би боље ако бисмо могли
наћиивишесортиамеричкихвинау
српским продавницама, поред вина
саБалканаизИталијеиФранцуске,
рекаојеБаронЛобсеин.
Душан Дрча директор Туристичке

организације ГрадаСремскаМитро
вица каже да је циљманифестаци
је развој винске културе, а на овај
начин промовисана је и гастроном
скапонудаСрема.
– „Вински парк” прераста из годи

не у годину у једну манифестацију

која је изузетно посећена. Успех је
евидентан када учешће узима пуно
винарија,излагачахране.Припреми
лисмо1.500чаша,значидаимапре
ко1.500људи,несамоМитровчана,
негољудисасвихстрана,изрегио
на.МислимдаМитровицаизгодине
угодинупрерастауновитуристички
потенцијалСрбије.БезГрадаСрем
ске Митровице ово не би могло да
успе и без Удружења „Синергија“,
њиховогзнањаиконтаката.Имапре
ко 70 винарија, преко 20 излагача
хранеисасвимсигурнодајеовонај
бољавинскаманифестацијауСрби
јитеврсте,ниједанграднемамани
фестацију овог карактера са толико
вина,рекаојеДушанДрча.
„Вински парк“ посетило је више

хиљада људи, према проценама
организатора,којисумоглидапроба
ју сухомеснате производе, сиреве и
разненамаземалихпроизвођачана
гастроделуманифестације,каоида
уживајуумузичкомпрограму,укојем
су наступали: DJ „Jazzysad”, Kvartet
„Maestre”и„StuboviPopKulture”.

К. Вереш
Б. Туца ко вић

Душан Дрча дирек
тор Тури стич ке орга
ни за ци је Гра да Срем
ска Митро ви ца каже да 
је циљ мани фе ста ци је 
раз вој вин ске кул ту ре, 
а на овај начин про мо
ви са на је и гастро ном
ска пону да Сре ма

„Вин ски парк“ посе ти ло је више хиља да људи, 
пре ма про це на ма орга ни за то ра, који су могли да 
про ба ју сухо ме сна те про из во де, сире ве и раз не 
нама зе малих про из во ђа ча на гастро делу мани
фе ста ци је, као и да ужи ва ју у музич ком про гра
му, у којем су насту па ли: DJ „Jazzysad”, Kvar tet 
„Mae stre” и „Stu bo vi Pop Kul tu re”

Барон Лоб се инДушан Дрча

Фести вал вина и хра не „Вин ски парк”
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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.

ПОТ ПИ САН УГО ВОР О ДОДЕ ЛИ КОН ТЕЈ НЕ РА ИЗМЕ ЂУ МИНИ СТАР СТВА
ЗА ЗАШТИ ТУ  ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА 

Подр шка реци кла жи отпа да
Пред став ни ци Мини стар ства за зашти ту живот не сре ди не са пред став ни ци ма 

Општи не Ста ра Пазо ва пот пи са ли уго вор о доде ли 120  кон теј не ра  и 131 кан те које 
је на кори шће ње пре у зе ло ЈКП „Чисто ћа“

Управљање отпадом и
иницарање рециклаже
на локалном нивоу,

један јеодприоритетаМини
старства заштите животне
средине, које је ове године
обезбедило опрему за саку
пљање и рециклажу у 34
локалне самоуправе, међу
којимаиопштинаСтараПазо
ва.Овојеусреду,18.август
уговоромрегулисаноузгради
општине, приликом посете
СареПавков, посебне савет
нице министарке заштите
животнесрединеИренеВујо
вић.
–ОпштинаСтараПазоваје

поконкурсудобила131канту
и 120 контејнера. Надамо се
да ћемо овом подршком и
обезбеђивањем иницијалне
примарне опреме за саку
пљање и за рециклажу
суштински подићи не само
свест грађана  на територији
општинеСтараПазова,већи
унапредитиуправљањеотпа
дом,реклајеСараПавков.
Животнасрединабиузове

канте  и контејнере требало
дабудечистијаиуређенија,а
опрему је на коришћење
добилоЈКП„Чистоћа“.Горан
Врањеш,директоровогкому
налногпредузећа јеобјаснио

даћебитикантеиконтејнери
бити распоређени по свим
местимаопштине.
– На терену имамо 800

комада великих контејнера,
одкојихјеодређенбројоште
ћен или поломљен, тако да
ћебити замењениибићена
одвеликекористи.Захвални
смо Министарству заштите

животне средине и општини
Стара Пазова, која је била
иницијатор, нагласио је Вра
њеш.
Ресорно министарство ће

наставити да пружа подршку
локалним самоуправама у
обезбеђивању опреме за
сакупљање,рециклажуишто
адекватнијеуправљањеотпа

дом.  У циљу подизања све
сти о овој јако битној теми,
Министарствозаштитеживот
не средине у сарадњи са
Миинистарством просвете
припрема стратешки доку
мент, који ће дефинисати
системскуедукацијузаоснов
ношколскообразовање.

Зден ка Кожик

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА

Слу чај виру са
Запад ног Нила
Вирус Западног Нила се шири

Србијом, а потврђени су нови слу
чајевиоболевања.Зараженикомар
ци  западонилском грозницом су
најпреоткривениуБеограду,одмах
затим у Панчеву, Пожаревцу и на
територији старопазовачке општи
не. Из Дома здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ потврдили су
информацију о присуству овог
вируса код једне особе у општини
СтараПазова.
У овој сремској општини током

протеклих дана приметан је пове
ћан број новооболелих од корона
вируса, углавномсутоневакцини
сане особе, различите старосне

доби.Надневномнивоујављалосе
око 50 пацијената са сумњом на
ковид 19, а број позитивних је још
увекједноцифрен.
Имунизација протиче свакоднев

нонавакциналномпунктууцентру
Старе Пазове а грађанима су на
располагањуСинофарм,СпутњикВ
и Фајзер вакцина. На територији
општине Стара Пазова до сада је
вакцину против вируса примило
близу40.000грађана.Утокујеивак
цинација трећом дозом вакцине,
којасереализује6месеципоревак
цинацији а о којој обавештава е
управапутемсмса.

Д. Г.

ЗЕЛЕ НА ПИЈА ЦА
Бре скви у изо би љу, 
гро жђе касни
НазеленојпијациуСтаројПазовиучетвртак19.

августа,приметно је биломањепродаваца, ау
делу резервисаном за тезге са воћем највеће је
билапонудабрескви.Овогвоћаиматокомцелог
лета,апроизвођачи,којинајвишедолазеизНовог
Сланкамена иСланкаменачкихВинограда  кажу,
даћегабити јошиунареднихмесециподана,
јерсадапристижуонекаснијесорте.Иакоједруга
половинаавгуста,текнанеколикоместасемогло
наћигрожђе.Воћариивиноградари кажу,даим
годинанепогодује, јерсупролећнимразевиуни
штилидостацветаалетњасушаутицаланаква
литетплода.Грожђесепродајеупросекуза200
динара,паивишеаценабресквисекрећеод50
до200динара. Одсезонскогвоћадоста јебило
купина, а у мањој количини могле су се наћи и
јабуке,крушкеишљиве,чијесевећапонудаоче
кујупрекрајавгуста. З. К.

Сара Пав ков и Горан Вра њеш
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ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ 

Ста бил но снаб де ва ње водом
Изузетно велике врућине овог

лета узроковалесупрекомерну
потрошњуводешто једовелои

донесташицеводеупојединимнасе
љимаСрбије.Дабисвиграђаниима
лиуредноснабдевањепијаћомводом
неопходна јењенарационалнапотро
шња.
Старопазовачко ЈKП „Водовод и

канализација“ уоквиру којегфункцио
нише10изворишта,односнолокалних
водовода, током претходних врелих
недељаредовнојеиспоручиваловоду.
Било је неколико хаваријских искљу
чења. Током ове године урађена је и
ревитализацијанеколикобунара,што
јепобољшалоснабдевањеводом.
–Kадајенормалнапотрошњатоком

данатрошимоод50до55литараводе
усекунди.Увечерњемпериодуод18
до21сат,кадасезаливајутравњаци,
прскају бетонске површине или пуне
базени,потрошњасепењена75до80
литара,штодоводидосмањењапри
тискаводеумрежи,истакао јеуправ

ник ЈKП „Водовод и канализација“
ЗоранПоповић.
БројниграђаниопштинеСтараПазо

ва за заливање травњака, башти,
пуњењебазенакористетехничкуводу
из сопствених бунара, што је такође

један од разлога што овог изузетно
топлоглетаимамодовољнеколичине
пијаће воде. Иначе, вода из градског
водоводајехемијскиибактериолошки
исправна,штопотврђујередовноузор
ковањеиконтролаквалитета. Д. Г.

У СТА РОМ СЛАН КА МЕ НУ ОТВО РЕН ИНФО ЦЕН ТАР  СУВЕ НИР НИ ЦА 

Помоћ тури сти ма на јед ном месту
Туристичкаорганизацијаопштине

Инђија за све будуће посетиоце
поново је отворила врата Инфо

центрасувенирниценакејууСтаром
Сланкамену. Свечаном отварању у
четвртак,19.августаприсуствовалису
председникопштинеИнђијаВладимир
ГакидиректорТуристичкеорганизаци
је општине Инђија Милан Богојевић.
Сви посетиоци токомлетње сезоне у
Инфоцентрусувенирницимогудоби
ти потребне информације и купити
интересантнесувенире.
Како је истакао председник општи

не Инђија сувенирница није радила
последњихшестгодина,теда јевео
ма значајно што је поново доступна
туристима,асвеуциљудаљегразвоја
туризмауовојсремскојопштини.
–АконамјеСтариСланкаменцен

трална тачка туристичке понуде у
општини, неопходно је да посетиоци
добију све неопходне информације
током боравка. Простор Инфо цен
тра је уређен, свакодневно ће бити
отворен, запослили смо и лице које
ће посетиоцима пружати неопходне
информацијерекаојеГак.
Из Туристичке организације општи

неИнђијанапомињудаћеИнфоцен
тарсувенирницарадитисвакогдана
до16часовакадајенајвећафреквен
цијапосетилацаСпецијалнојболници
којасеналазиублизиниобјекта.
Милан Богојевић, директор ТО

општинеИнђијаистакаоједасупреу
зетиипрвинеопходникорацикакоби

могладапочнереализацијапројектао
којемседугопричаакојисеодносина
изградњушеталиштауСтаромСлан
каменупореддунавскеобале.
–Већсерадиархитектонсковизу

елнорешењезабудућешеталиштена
основучегаће„ВодеВојводине“дати
предлогкакомогудасеизведурадо
ви. Када све то решимо, урадићемо
коначнипројекат,обезбедитисредства
и следеће године можемо да разми
шљамоопочеткурадова,објаснио је
Богојевићидодао:

–Идејаједасешеталиштепостави
изнадводеатадаћемомоћидараз
мишљамо о измештању централног
дела туризма ка делу Старог Слан
камена познатијем као Заград. То би
било добро јер је овај део села за
шетњу немогућ, и због Специјалне
болницебибилодобродасепомери
више ка нетакнутој природи где могу
убудућностидасеградехотели.Иде
је су дугорочније, те нећемо градити
самошеталиште.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак и Милан Бого је вић у суве нир ни ци
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ШИД СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Неде љу дана ужи ва ња

УоквируШидског култур
ног лета у уторак, 17.
августанаТргукултуре

одржанје„Етнодан“,накоме
су се представила бројна
удружења жена са територи
јешидскеопштине,апридру
жиле су се и жене из Бачке
Паланке, као и излагачи из
СремскихКарловаца,Визића,
Товаришева.
МирославШнурјеизСрем

ских Карловаца и на свом
штанду понудио је неколико
врстачувенихкуглофа.
– Ја сам овде први пут,

а сестра је долазила неко
лико пута. Представљамо
се са колачима војвођанско
 немачког порекла. Овим
послом се бавимо дуги низ
година, а у Сремским Кар
ловцима имамо и радионицу
у самом центру код фонта
не Четири лава. Лична кар
та наше радње је куглоф од
вишње,чоколадеилешника,
анашкарловачкикуглофкоји
смо ми осмислили је куглоф
саберметом,циметомичоко

ладом,рекаојеШнур.
Посетиоци Етно дана,

могли су да уживају у срем
ским слатким специјалитети
маодштрудлидокрофникоје
суженеизудружењасатери
торијеОпштинеШидспреми
леикојисумоглидасекупе
поприступачнимценама,ана
многим штандовима дегуста
цијајебилабесплатна.
Поредслаткиша,сланиша,

билојеиручнихрадова,везе
нихблуза,украснихфлашаи
накита.
Манифестација Шидско

културно лето, настављена
је у среду,18. августа, када
су љубитељи вина могли да
уживају у овом пићу богова.
Карађорђева улица је била
затворена за саобраћај и
постављени су штандови на
којима су произвођачи пону
дилиразневрстевина,анеки
суискористилидапромовишу
иманифестацијекојесупла
ниране за наредни период
као што је “Сремски свињо
кољикобасицијада”.

Биљана Митровић и њен
супруг Предраг искористили
су Винарску ноћ да би пред
ставилисвојепроизводе.
– Од овогодишње произ

водњеосталесусамочетири
врстевина,атосу каберне,
пиноноар, совињониитали
јанскиризлинг.Мисмопољо
привредно газдинство, али
планирамо да се региструје
мо као винарија, тако да за
садавинокојепроизводимоје
углавномзанашепријатеље,
реклајеБиљана.
ОрганизаториШидскогкул

турноглета,атосуОпштина
Шид, Туристичка организаци
јаШидиКултурнообразовни
центарсусепотрудилидаова
манифестацијабудеобогаће
на и уметничким програмом,
пасупосетиоциималиприли
кедауживајуунаступимакул
турноуметничкихдруштава,
тамбурашких оркестара, а за
крај у четвртак 19. августа
популарна група „Амадеус
бенд“,одржала јеконцертна
Тргукултуре. Д. Попов

Етно дан у Шиду

Биља на Митро вић Миро слав Шнур и Милен ка Перић

Сед ни ца
Општин ског 
већа

36.заседањеОпштинског
већа, којим је председавао
председник општине Шид
ЗоранСеменовић,одржано
је16.августа.Члановивећа
разматрали су 25. тачака
дневногреда.Међуњимаи
одлуку о изменама и допу
нама плана детаљне регу
лацијезадеоницудржавног
пута Нештин  Ердевик,
изградњи, постављању и
одржавањуспоменика,спо
мен обележја и скулптура
на територији општине
Шид. Разматран је пројект
ни задатак за израду про
јектно  техничке докумен
тацијепродужењаводовод
немрежеодцрпнестанице
ЛиповачауПривинојГлави
довикенднасељауБачин
цима, као и план електри
фикације викенд насеља
Липовача.

Словенци
у гостима

Председник општине
Шид Зоран Семеновић
угостио је градоначелника
словеначке општине Чрно
мељАндрејКавшека.Током
састанка договорена је
сарадњаипокренут јепос
тупак братимљења две
општине, Шид и Чрномељ,
којеспајајусличнекултурне
вредности. Са делегацијом
из Словеније у општини
Шид је боравио и тамбу
рашкиоркестаризопштине
Чрномељ.
Градоначелник Чрно

меља Андреј Кавкаш при
суствовао је Винарским
ноћима и обишао културне
и верске установе које се
налазе на територији
шидскеопштине.

Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ХУМАН ГЕСТ КОМ ПА НИ ЈЕ „ЛУКИ КОМЕРЦ“

Седам дана бес плат но
у Лепен ском Виру
Председник општине Пећинци

СинишаЂокићпосетио јесред
њошколцесаКосоваиМетохије,

из општине Лепосавић, који су током
протекле недеље боравили у хотелу
„ЛепенскиВир“наседмодневномбес
платномодмору.Запедесетједнодете
идвојенаставникакојисудопутовали
у пратњи деце, ово је била прилика
дасекрозактиванодморупознајуса
лепотамаовогделаСрбије.
КаконамјерекаопредседникЂокић

Општина Пећинци већ дуже време
негује блискеодносе санашимнаро
дом у општини Лепосавић, а ово је
само један од начина да се пружи
подршка нашем народу на Косову и
Метохији.
– Све ово је омогућило предузе

ће„Лукикомерц“изнашеопштине,у
чијемсаставупослујеихотел„Лепен
ски Вир“, које је деци из општине
Лепосавићбесплатно уступилобора
вак у хотелу. Такође, захваљујући
ОпштиниМајданпекињеномпредсед
нику,господинуДрагануПоповићу,сви
обиласциисвипропратнисадржајису
задецубесплатни,ијамусенатоме
захваљујем.Надамседадецаосећа
јуколикосуовдедобродошлаидаће
имовајодморостатиулепојуспоме
ни,изјавиојеЂокић,идодаодајеово
једна од најлепших обавеза које има

каопредседникопштине.
За средњошколце из Лепосавића

обезбеђен је богат седмодневни про
грамкојијеукључиваообилазакмана
стира Тумане, археолошког налази
штаЛепенскиВир,Голубачкетврђаве,
Националног парка Ђердап, Хидро
електране Ђердап, Рајкове пећине,
каоикрстарењеДунавом,апоречима
Владимира Вукојевића из Лепосави
ћасвршеногсредњошколцаибудућег
студентаправа,поредлепогдружења,
упозналисусеисаисторијомнесамо
овогкрајанегоицелеСрбије.
–Никада нисам био у овом крају

Србије, а имао сам жељу да дођем
овдесапородицом.Биосампријатно
изненађенкадасумепозвалиипита
ли да ли желим да путујем, тако да
самсарадошћудошао.Нисамзнаода
Голубачкатврђавадоскоранијебила
отворена за посетиоце, а манастир
Тумане јепосебнозанимљивпослед
њих година.Драгоми је да јеСрбија
овакотуристичкиоживела,рекаонам
јеВладимир.
ЊеговеутискеделииНовицаВуче

нић наставник математике у средњој
школиуЛепосавићу,којијебиоупрат
њи деце, и додаје да му је посебно
драго да је организација била добра
ида су седецалепопровела, јер су
саовимпутовањемжелелидананеки

начиннаградењиховтрудирадтоком
претходнешколскегодине.
По речима хуманитарца Миодрага

Радовановића из општинеЛепосавић
предностзаодморухотелуЛепенски
Вир добила су деца из вишедетних
породица, слабијег материјалног ста
ња,децакојасубез једногродитеља
иликојаупородициимајунекогболе
сногчланаалииодличниђаци.
–ОпштинаПећинци у више навра

та је донирала пакетиће за децу за
БожићиНовугодину,лаптопрачунаре
за најбоље студенте изМесне зајед
ницеЛешак,адониралајеисредства
за изградњу храма Цар Константин
и царица Јелена у селу Каменица, у
општиниЛепосавић.Поред тога, наш
велики донатор и пријатељ господин
Милорад Пантић је такође личним
прилозима помагао изградњу храма
уКаменициидонираобројнепоклоне
заученикеизнашеопштине,казаоје
Радовановићидодаодајезахваљују
ћивеликој подршциопштинеЛепоса
вићначелусапредседникомЗораном
Тодићемобезбеђенаутобусзапревоз
деце,ауједносезахвалиоидиректо
рухотелаМилануРодићуидиректору
Националног парка Ђердап Лазару
Митровићу на одличној организацији
изузетно садржајног боравка деце на
ЛепенскомВиру.

Деца са Косо ва и Мето хи је седам дана бес плат но бора ви ла у хоте лу „Лепен ски Вир“
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ЈАВ НИ ПОЗИВ ЗА СРЕД ЊО ШКОЛ ЦЕ

Регре си ра ње тро шко ва пре во за
Општина Пећинци расписала је

Јавнипозивзарегресирањетрошко
ва превоза ученика средњих школа
зашколску2021/2022. годину.Право
нарегресирањетрошковапревозапо
овом јавном позиву могу остварити

редовниученицикојиимајупребива
лиштенатериторијиопштинеПећин
ци, који похађају средњу школу на
територијипећиначкеопштине,каои
ученицикојипохађајуредовнунаста
ву ван територије пећиначке општи

не,икојисвакодневнопутујудошко
лезавреметрајањашколскегодине.
Рок за подношење пријава је 31.

август, а непотпунеи неблаговреме
непријавесенећеузиматиуразма
трање.

ДАНИ ШИМА НО ВА ЦА

Игром до при ја тељ ства
Участ богате традиције народа који живе

у Србији, а коју од
заборава чувају фолклорна
друштва, улицама Мандић
сокак, Дечка, Крњешевач
ка и Трг светог Николаја у
Шимановцима у вечерњим
сатима 20. августа дефило
вала су културно  уметнич
ка друштва изШимановаца,
Зрењанина, Смедеревске
Паланке, Сирига и Угрино
ваца.
Мештанисууживалиурас

кошној лепоти и богатству
народних ношњи, а затим у
веселој игри чланова КУД
„Искон“ и њихових гостију
начетвртомпоредуконцер
ту „Игром до пријатељства“.
Био је то весео и разигран
увод у тродневну Манифе
стацију „Дани Шимановаца“
којујеиовегодинеорганизо
валаМесназаједницаШима
новци,подпокровитељством
Општине Пећинци и уз тех
ничку подршку пећиначког
Културног центра. Парк је
био испуњен публиком која
јегромкимаплаузиманагра
дилаучесникеконцерта.

Како нам је рекла пред
седница „Искона“ Данијела
Радивојевић, стицајем окол
ностиовегодинеизосталису
некистарипријатељи,алису

затопристиглинови,такода
судефилеи концертпрева
зишли и најоптимистичнија
очекивања.
Шимановачки КУД „Искон

Ветерани“биојетакођегост
младим играчима „Искона“.
Ветерани су основани 2012.
године, а својеврсна база
тог друштва јесу фолклора
шикојисучланови „Искона“
од самог старта. На челу
друштва, које тренутно има
двадесетакчланова,већтри
годиненалазисеБранкаБог
дановић.
–Наступи и гостовања на

смотрама су, наравно, наши
приоритети, али можемо
данас да се похвалимо и
тимеда се уназад неколико
година бавимо и шивењем
ношњи,иправљењеммузи
ке и кореографије за наше
наступе. Поносни смо на то
што већ имамо ношње које
суунашемвласништву,каже
БранкаБогдановић.
Програм је водио Слобо

дан Станковић, а наступи
ли су, поред организатора
и „Искон Ветерана“, КУД
„Абрашевић“ из Смедерев
скеПаланке,ЦОТК„Ђерђеф“
из Зрењанина, КУД „Бранко
Радичевић“ из Сирига и куд
„Угриновци“изУгриноваца.

Ода та пошта жртва ма
осло бо ди лач ких рато ва
У склопу овогодишњих

„Дана Шимановаца“, тро
дневнеманифестацијекојом
је обележена сеоска слава,
једанодцентралнихдогађа
јабилојесвечанополагање
венаца на споменике поги
нулима у Првом и Другом
светском рату. Венце су
положили заменик председ
ника општине Пећинци
Зоран Војкић и председник
Савета МЗ Шимановци
АлександарМандић,ацере
монији су, поред мештана
Шимановаца, присуствова
ли и представници општин
ске борачке организације и
месних борачких организа
цијаизоколине.

Један од насту па на мани фе ста ци ји „Игром до при ја тељ ства“

Пола га ње вена ца



2125. AVGUST 2021.        M NOVINE

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.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ШИМА НО ВАЧ КЕ СЛА ВЕ

„Кул тур ни вашар“
кру на мани фе ста ци је
„Културнивашар“, као круна троднев

не славе у Шимановцима, окупио је у
недељу 22. августаљубитеље народне
традиције,културеиуметностиизпећи
начке,алиисуседнихопштина.Органи
затор, Удружењежена „Шимановчанке“,
потрудило се да сваки минут и сваки
кутак ушимановачкомпаркубудеиспу
њен занимљивим и забавним садржа
јима, од изложби ручних радова, преко
концерата и представа, па до такмиче
њауприпремањусремачкогпаприкаша.
Учествовалоје18удружењаженакојасу
насвојимштандовимаизлагаламашто
витекреације,одслаткихисланихкола
чадоручнихрадова,сликаикозметич
кихсредставаиздомаћерадиности.Док
јетрајалаизложба,налетњојпозорници
одвијао се богат културно  уметнички
програм,аупаркутакмичењеуприпре
мисремачкогпаприкаша.
Судећи по расположењу гостију и

публике у којој су били стари и млади,
деца и одрасли, на „Културном ваша
ру“ је свако могао да пронађе оношто
газанимаирадује,илинаштандовима,
или у публици испред летње позорни
це. КУД „Искон“ и КУД „Искон ветера
ни“ су после једнодневне паузе поново
обрадовали публику врхунском игром,
а глумице драмске секције Културног
центра Пећинци Мерима Радивојевић,
ЈеленаНедељковићиАлександраОпа
чићсуодломцимаизкомедије„Стерији
не покондирене тиквице“ дале посебан
печат културно  уметничком програму,

каоивокалнесолисткињеАнђелаДенић
иТеодораРадосављевић,имладихар
моникаши Бојан Дробац и Вук Денић.
Да расположење посетилаца Култур
ногвашаранизатренутакнепосустане
постарали су се и сремачки тамбураши
којисуобилазилиштандове.
– Ове године смо позвали 18 удру

жењажена из општинаПећинци,Рума,
СтараПазоваиСурчин.Штосетичетак
мичењаукотлићу,учествујепетудруже
њаженаидесетсамосталнихтакмичара
изШимановаца, Јакова, Војке иПлати
чева.Нашеудружењенеучествујеутак
мичењујерсмодомаћини,ализатонаши

врхунски кувари припремају паприкаш
за све учесникеманифестације. За све
учеснике жене из Шимановаца припре
милесупоклонекојесусаменаправиле.
Накрају,желимдасезахвалимОпшти
ни Пећинци, Савету МЗ Шимановци и
Туристичкој организацији без којих ова
манифестацијанебимогладасеодржи,
а нарочито не да буде овако успешна,
рекланамјеДушицаМилошевић,пред
седница Удружења жена „Шимановчан
ке“.
Посебнаатракцијаманифестацијебио

је фијакер Драгана Петровића који је
возиоучесникеигостекрозШимановце.

СЛА ВА У СИБА ЧУ

Покло ни ли се сени ма херо ја
Представници Општине

Пећинци и Месне зајед
нице Сибач су 19. авгу

ста, поводом обележавања
сеоске славе у овом насељу,
положили венац на споме
ник палимборцимаижртвама
фашизма у Другом светском
рату.
Венац су положили заменик

председникаОпштинеПећинци
ЗоранВојкић,председникСаве
таМЗСибачЂорђеСмиљанић
и покрајински посланик Алек
сандарМандић.Војкићјеуиме
председникаопштинечеститао
славу окупљеним мештанима
Сибачаизахвалиоимсештосу
сеокупилидасе,какојерекао,
сви заједно поклонимо онима
који су дали своје животе да
бисмо ми и будуће генерације

живелибоље.
Међу гостима који су ове

године присуствовали цере
монији полагања венца био је
и академик Теодор Атанацко
вић, рођени Сибачанин којег

су образовање и животни пут
водили преко Новог Сада до
Сједињених Америчких Држа
ваиНемачке,дабисенакрају
вратиоуНовиСад,гдеиданас
живи и ради као професор на

новосадском универзитету.
Сибачјетог19.августапосетио
првипутод1975.године.
– Култура сећања је веома

важна.Мојиродитељисубили
учесници рата. Када се све
вредности девалвирају, посто
ји опасност да се учесници
НОБа скрајну са јавне сцене
и због тога је култура сећања
јаковажна, јертосуљудикоји
судалиживотзасвенас,рекао
нам је академик Теодор Ата
нацковић.
Закултурно уметничкидео

програмапобринулесусечла
ницедрамскесекцијепећинач
ког културног центра Мерима
Радивојевић, Јелена Недељ
ковић и Александра Опачић
којисеговорилепесму„Србија“
ОскараДавича.

Ода та пошта бор ци ма и жртва ма фаши зма
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СЕД МА ШТРА ПА РИ ЈА ДА У ЖАР КОВ ЦУ

Јед но озбиљ но чудо

Послепрошлогодишњепаузе,због
пандемије корона вируса, 22.
августајеуЖарковцуодржана7.

Штрапаријада,манифестацијамеђуна
родногкарактеранакојојсуучествова
линајбољикоњизавучукакоизСрби
је,такоиРепубликеСрпскеиФедера
ције БиХ. Ова манифестација је поте
клакаоиницијативапријатељаокупље
нихокоУдружењаљубитељаиузгаји
вачакоња„Вранац“изЖарковца,даби
прераслауокупљањедесетакхиљада
људи,штоучесника,штоонихкојидођу
дагледајутакмичењекоњаувучидрве
нихдебала,различитетежине,зависно
одтакмичарскекатегорије.
Седмој Штрапаријади су присуство

вали министар пољопривреде Брани
славНедимовићипредседникОпшти
не Рума Слађан Манчић који су и
поздравили окупљене грађане и уче
снике.СлађанМанчићјеистакаодаје
задовољанштовидидајеманифеста
ција,којасеодржавауједномселукоје
нема више од 1.000 житеља окупила
десетпутавишепосетилаца.
–ЧеститамљудимаизОрганизацио

ногодбораиКоњичкогклуба „Вранац“
који седми пут праве манифестацију,
која из године у годину поприма све
већи значај. Као локална самоуправа
мисмопрепозналињензначајипома
жемоимодпрвеШтрапаријаде,падо
оведанаскојапрерастанесамоРуму,
него и Срем. Захваљујем и држави,

Сла ђан Ман чић је иста као да је задо во љан 
што види да је мани фе ста ци ја, која се одр жа ва 
у јед ном селу које нема више од 1.000 жите ља 
оку пи ла десет пута више посе ти ла ца

Јед на од трка штра па ра

Публи ка посма тра трке



2325. AVGUST 2021.        M NOVINE

Министарству пољопривреде и самом
министру Недимовићу који је данас
дошао, јер јеиМинистарствопружило
одговарајућу помоћ. Одајем признање
од организатора, саме МЗ Жарковац,
преко општине до Републике што су
омогућилиразвојовеманифестације,а
наравноипородициБајићкоја јебила
иницијатор – истакао је Слађан Ман
чић.
Министар пољопривреде Бранислав

НедимовићјепрвипутнаШтрапарија
ди,окојој јекаже,слушаоали јепрви
путуЖарковцу.
– Заиста сам позитивно изненађен,

импресионирансамовимљудимакоји
на један једноставан начин преносе
порукудасесамоупороношћуирадом
могусавладатисвепрепреке,безобзи
радалијеречоштрапаримакојивуку
трупце или то преносимо у реалан
живот.Овиљудипреносеједнуневеро
ватночистуиједноставнупоруку:свака
сеупорностисплатииувектребаистра
јатиусвојимактивностима–указао је
Недимовић.
Он је додао да у Жарковац, мало

село, дође 10.000 људи и зато капа
доле свим људима који то организују.
Тонијенималолако,јертоликопосети
лаца не буде ни на највећимфудбал
скимутакмицамауСрбији.
–Тосамо говоридасуљудипрепо

знали значај једна овакве манифеста
ције, колико је штрапаски бренд јак и
коликојељудиповезаносатим.Немој
тезаборавитиколикојељудидошлоса
Кордуна,Грмеча,коликоимаКрајишни
канаовимпросторимаиколикољуди
негују ту своју традицију, то сене сме

никадиспуститиизвида,кажеНедимо
вић.
Затојеињеговапосета„Штрапарија

ди“подршкатоме.
–Тојенајмањештомогудаурадими

залагаћусе,доклегодсебудемпитао,
даовобудеједнаиницјалнакапислаи
дасвакегодинебудесвевишепосети
лаца. Толико је људи на овом малом
простору и зато то морамо подржати,
Жарковци су по мени једно озбиљно
чудо, поручио је министар Бранислав
Недимовић.
Председник Удружења љубитеља и

узгајивача коња „Вранац“ и Организа
ционогодбораГоранБајићједодаода
је све почело као једна иницијатива
пријатеља да би се сада дошло до
манифестацијеса10.000посетилаца.
–Јакосампоносаннато.Желеобих

да се захвалимпријатељима који уче
ствују у целој организацији, као и
општини која тосвеподржава.Онису
препознали добру причу и помогли су
нам,асадсеукључилоиМинистарство
пољопривредеиминистарНедимовић,
тако да ја мислим да ће убудуће ово
битијошлепшаприча,истакаојеГоран
Бајић.
Као и свака манифестација, поред

оних који су дошли да се такмиче и
оних најзаинтересованијих који су
посматрали надметање коња у више
категорија, било је и оних посетилац
којисувишеуживалиупратећимсадр
жајима – ражњевима на којима су се
окреталијагањциипрасићи,штандови
масаробомдомаћерадиностиишато
рима сапићем, храномиживомсвир
ком,којајетрајаладубокоуноћ.

Немој те забо ра ви ти коли ко је људи дошло са 
Кор ду на, Грме ча, коли ко има Кра ји шни ка на 
овим про сто ри ма и коли ко људи негу ју ту сво ју 
тра ди ци ју, то се не сме никад испу сти ти из вида, 
каже Бранислав Неди мо вић

Сла ђан Ман чић, Бра ни слав Неди мо вић и Горан Бајић

КИК БОКС КЛУБ „РУ09“

Чла но ви
репре зен та ци је
ЧлановирумскогКикбоксклуба„РУ

09“имајуизасебениздобрихрезулта
та и тако су део изузетно успешних
румскихспортистауборилачкимспор
товима.КБК„РУ09“ћеиматипетчла
новарепрезентацијеСрбијеукикбоксу.
СениорскирепрезентативцисуМладен
Честићдо63,5кгиМиланаМихајловић
до48кг.Члановијуниорскогрепрезен
тативногсаставасусестреблизнакиње
Николина Kасап до 65 кг и Јована
Kасапдо60кг, као иМилошВуковић
сада већ редован члан јуниорске
репрезентацијеСрбиједо71кг.Попрви
пут, за 12 година постојања, клуб ће
иматииједногтренерарепрезентације,
атојеВладимирБоговићкојијепозван
устручништабтренерскогтима.

– Припреме су у пуном јеку. Од 22.
до 31. августа репрезентација Србије
има припреме у интернационалном
кампу који се одржава на Власини. У
овомкампу,заједносасрпскомрепре
зентацијом,тренирајуирепрезентатив
циБиХ,Македоније,ЦрнеГоре,Бугар
скеиИзраела.
Што се тиче наших бораца

Милош,НиколинаиЈованасуосвојили
државнапрвенстваитиместеклипра
вонапозивурепрезентацију.Младени
Миланасузаустављенитекуфиналуи
то врло тесним резултатима, што је
дало повод селектору да им укаже
поверењеипозовеихнаовеприпреме,
кажезанашеновинетренерВладимир
Боговић.
Припреме су у функцији учешћа за

предстојећепрвенствоБалканакојесе
одржавауСкопљуод2.до5.септем
бра.
–Kаотренеррекаосамсвојимбор

цима још пред почетак сезоне да се
искренонадамдаћемоовегодинеима
тибаремдваилитричлананашегклу
ба у репрезентацији, иако сам одмах
знаодатајбројможебитивећи.Онису
својим залагањем, приказаним на
изборним првенствимаСрбије доказа
лизаштосамвероваоуњих.Такосмо
дошли до пет репрезентативаца из
Руме који ће представљати себе,наш
град и државу на првенству Балкана,
истичезадовољнотренерБоговић.
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(НЕ)ОБИЧ НО РОЂЕН ДАН СКО СЛА ВЉЕ  У РАДЕН КО ВИ ЋУ

Покло ни ли дру гу ждре бе
за пуно лет ство

Чла но ви КУД „Ђидо“ из Бога ти ћа саку пи ли новац и купи ли ждре бе које 
су покло ни ли за 18 рођен дан свом дру гу Јова ну Вићен ти ћу из Раден ко
ви ћа

УширокојавлијиСлободана Вићентића, у
Раденковићу, испод

великогшатора,усуботу21.
августа, било је неколико
стотинагостијудапрославе
пунолетство његовог унука
Јована Вићентића, ученика
средње саобраћајне школе
ичланаКУД„Ђидо“изБога
тића. Све је било потаман,
какосеуМачвивећпросла
вљају рођендани и остала
весеља, са великимбројем
гостију и музиком која се
преко јаког озвучењачује у
суседо село. Било је и
поклона,најчешћедевизау
коверти. Али, један поклон
јескренупажњуширејавно
сти, јер се ретко кад коме
додељује за овакве рођен
данскеприлике.
Јовану Вићентићу, пово

дом пунолетства, његове
другарицеидруговиизКУД
„Ђидо“ из Богатића, покло
нилисуждребе.
– Од недавно смо увели

правилоданашимчланови
мазарођенданувекпокло
нимо нешто јединствено и

необично, посебно водећи
рачуна да поклони заиста
буду вредни нарочити за
оне који пуне 18 година.
Јован је први који је такав
поклон добио. Одлучили
смо се да од сакупљеног
новца од наших више од

200 чланова, купимо ждре
бе, јер Јован у свом дома
ћинству има коње и воли
коњичкиспорт–наглашава
МилошСимић,руководилац
КУД„Ђидо“.
Ждребе, липицанерске

расе,јекупљеноодуергели

вероучитељаУрошаЂурђе
вића уВарни кодШапца, а
слављеник Јован Вићентић
вишенегопријатноизнена
ђенјерекао:
–Знаосамдаћуодмојих

другарица и другова из
ансамбла добити неки вре
дан поклон, али ни поми
слионисамдатоможебити
ждребе, јер то је ипак пре
скуп поклон иако ја коње и
коњички спорт неизмерно
волим.Користимприликуда
имсеипутеммедијазахва
лим.
Славље у Вићентића

авлији трајало је до раних
јутарњих сати следећег
дана кад је дошло пола
села да види поклонждре
бе.ЈовановамајкаСнежана
и бака Милена свима су
кувале кафу, нудиле ракију
иосталеђакониједачасте,
а отац Милан је изводио
ждребе изштале да знати
жељни виде, док је Јован
неиспаван од славља,  са
осмехом све то задовољно
гледао.
Мио мир Фили по вић Фића

Мали липи ца нер на поклон: Чла но ви КУД „Ђидо“ из Бога ти ћа и сла вље ник Јован Вићен тић

Јован воли коње и коњич ки спорт
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КОН ЦЕРТ ВОЈ ВО ЂАН СКОГ СИМ ФО НИЈ СКОГ ОРКЕ СТРА НА ЖИТ НОМ ТРГУ
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Бисе ри кла сич не музи ке
Војвођански симфониј

ски оркестар обележио
је деценију рада, кон

цертом који је одржан 17.
августа  у Сремској Митро
вици,наЖитномтргу.Музич
ко вече  под називом „Бисе
ри класичне музике” донело
је препознатљиве нумере
симфонијског и оперског
репертоара, које су обогати
ли сјајни солисти: Драгана
Радаковић (сопран), Љубица
Вранеш (мецосопран), Дра
гољуб Бајић (бас). Наступ је
имала млада виолинистки
ња, дванаестогодишња Лана
Зорјан, једна од високо ран
гираних учесника престижног
такмичења „Grand prize virtu
oso” у Музикферајну у Бечу.
За диригентским пултом био
је Александар Којић, стални
диригенторкестраопереСрп
скогнародногпозоришта.
Петар Самарџић, заменик

градоначелнице рекао је да
је Сремска Митровица међу
привилегованим местима у
којима наступа Војвођански
симфонијскиоркестар.
–После фолклора и кон

церта тамбурашке музике на
Житном тргу, одржан је кон
церт за љубитеље класичне
музике у извођењуВојвођан
скогсимфонијскогоркестрау
склопу турнеје по градовима
Војводине, а поводом обеле
жавања десет година посто
јања и рада оркестра. Овом
приликом бих желео да се
захвалим оркестру на томе
што су изабрали баш Срем
ску Митровицу за један од
градоваукојимаћесеодржа
тиконцертнаградитипублику

за верност и подршку током
десет година њиховог рада
и постојања. Веома је зани
мљиврепертоар,угостимасу
нам одлични солисти, рекао
јеПетарСамарџић.
Љубица Вранеш, солиста

Београдскеоперереклаједа
јојседопадаштоимаприлику
данаступапредмитровачком
публиком.
–Наступамзаједносасво

јимколегама,певамоираду
јемо се што баш смо иза
брали Сремску Митровицу
занаступ као једанодвећих
градова Војводине, рекла је
ЉубицаВранеш.
Лана Зорјан, виолинистки

ња изразила је велико задо
вољство што наступа као
солиста.

–Свирам виолину од своје
четвртегодинеинисамсигур
на да ли сам раније имала
приликуданаступамуСрем
ској Митровици, мислим да
јестепрвипут.Мени је вели
ка част што ћу  свирати с
Војвођанским симфонијским
оркестром,овоје једновели
коискуствозамене,реклаје
ЛанаЗорјан.
Драгољуб Бајић солиста

београдскеоперерекаоједа
уСремскојМитровицинасту
папрвипут.
–Првипутнаступамугра

ду са једним концертом који
је пажљиво репертоарски
биран. Са мном наступају и
мојеколегинице,наравносве
уз пратњу Војвођанских сим
фоничараиподдиригентском

палицоммаестраАлександра
Којића, рекао је Драгољуб
Бајић.

К. Вереш
Б. Туца ко вић

Концерт Војвођанског симфонијског оркестра

ЕНЕР ГЕТ СКА САНА ЦИ ЈА ПОРО ДИЧ НИХ КУЋА

Јав ни позив за гра ђа не
Градска управа за урбанизам, про

сторнопланирањеиизградњуобјеката
Града СремскаМитровица обавештава
свезаинтересованеграђанедаједанас,
20.августа2021.годинерасписанЈавни
позивзадоделубесповратнихсредста
ва грађанима за енергетску санацију
породичнихкућаистанованатеритори
ји Града Сремска Митровица за 2021.
годину.
Рок за подношење пријава је до 10.

септембра2021.године.

ПравоучешћанаЈавномпозивуимају
грађани који испуњавају следеће усло
ве:дајеподносилацпријавевласникса
местомпребивалиштаупородичнојкући
илиустанузакојиподносипријаву(пре
ма решењу за порез на имовину или
фотокопији, односно очитаној личној
карти), да је измирио доспеле обавезе
поосновупорезанаимовину,дапоседу
јеједанодследећихдоказазастамбени
објекат: доказ о изградњи објекта пре
доношења прописа о изградњи, грађе

винску дозволу добијену кроз редован
поступак обезбеђења дозволе, грађе
винску дозволу добијену из поступка
легализације,решењеоозакоњењу.
Текст Јавног позива као и конкурсна

документацијаможесепреузетинасај
туградаСремскаМитровицаwww.srem
skamitrovca.rsиГрадскомуслужномцен
тру,ул.СветогДимитријабр.13,Срем
скаМитровица, каже се у обавештењу
које потписује начелник Весна Вујано
вић.

Петар Самарџић

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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РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Архе о ло шки фил мо ви

Уоквиру Културног лета у Завичајном музеју Рума одржане су
у периоду од 18. до 20. августа

Вечери археолошког филма. Публици
су том приликом приказани филмови
са 21. Међународне смотре археоло
шкогфилма, а приказано је укупно11
филмова. Организатори ових филм
скихвечерисубилиНароднимузејиз
БеоградаиЗавичајнимузејРума.Ујед
но,овимпројекцијама јереализовани
последњи програм Завичајног музеја
Рума за овогодишње Културно лето.

УрошНиколић, кустосархеологкоји је
био задужен за овај програм подсећа
да јеречотрећимвечеримаархеоло
шкогфилма.
–Ималисмоседамфилмоваупро

дукцијиИстраживачкогцентраПетница
ионисемахом,бавелокалнимтемама,
давидимоштасетокомпрошлегодине
радилоуархеологијиуСрбијиимало
усвету.Ималисмоидварускафилма
којасебавесредњовековномРусијом,
каоифилмизХрватске.Последњије
биофилмнаставакпричеолокалите

ту„Глац“кодСремскеМитровице,али
овај пут није тема сам локалитет, већ
стручнаекипаињиховрадна терену.
Иако је реч о археолошкимфилмови
ма,онисуипакправљенизамалоширу
публикукакобисеуправоархеологија
каострукаприближилаобичномгледа
оцу,рекаојеУрошНиколић.
–Штосемузејскихпрограма,послед

ње су нам три вечери археолошког
филма. Увек су то манифестације
које публика радо посећује. Имали
смо  разноврстанпрограм, имали смо
изложбу ликовних радова, предава
њасаинтересантнимтемама,аиови
археолошкифилмовисуинтересантни
публици. Културно лето се завршава
крајемавгуста,алисуовеВечериархе
олошког филма наш последњи про
грамкаоЗавичајногмузејазаовогоди
шње Културно лето, каже Бранислава
Коњевић,директоркаЗавичајногмузеја
Рума која је задовољна интересова
њемпубликезањиховепрограме.

С. Џаку ла

Пројекције археолошких филмова

17. августа одиграна је представа
„Повратакоткачених“увеликојдвора
ни Културног центра „Брана Црнче
вић“.Овапредставајенаставакпред
ставе„Откачене“којујерумскапубли
каималаприликудапогледапрепар
године, такође у оквиру Културног

лета. И овај наставак, на комичан
начин,пратиживотдверођенесестре
и кроз њихове ликове проговара о
проблемимаинатемевезанезажене
напослу,мушкоженскеодносе,при
јатељске односе, као и погрешне
изборекојеуживотуправимо.

Повра так отка че них 

Представа „Повратак откачених“

Бранислава Коњевић и Урош Николић
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ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Изло жба радо ва „Игра крај реке”

УСремској Митровици 18. августа отворена је изложба дечи
јихрадовасаликовнерадиони

це„Игракрајреке“којајеодржанана
Градскојплажиусклопуманифеста
ције „Лето на Сави“.  Организатори
изложбе су Галерија „ЛазарВозаре
вић“ и Ликовни атеље „Штифла”.
РадовисуинспирисаниделимаЛаза
раВозаревића.
МаријаВукајловићисторичарумет

ностиикустосГалерије„ЛазарВоза
ревић“ рекла је да је на изложби
представљено17дечијихрадова.
–Сматрали смо да је штета да

таквирадовинебудуизложени,пого
товоштосубилиинспирисанирадо

вима нашег истакнутог уметника
Лазара Возаревића.  Изложба је
отворенадо15. септембра. Радови
заиста заслужују да буду виђени и
презентовани широј јавности, због
децекојасусепотрудиладанасвој
начин дају опишу Возаревића одно
сноњеговадела.Трудимоседапре
зентујемофонд,даедукујемонајмла
ђу популацију, да буду део галерије
каоустановеиовојеначиндасето
постигне.Наизложбијеизложено17
дечијихрадова,аоноштонасрадује
јесте да су деца млађег узраста на
занимљив начин приказала Возаре
вићевадела.

К. Вереш
Мари ја Вукај ло вић

Изло жба  радо ва „Игра крај реке“

ОТВО РЕН КОН КУРС ЗА 16. МЕЂУ НА РОД НУ ИЗЛО ЖБУ ФОТО ГРА ФИ ЈА
„ПРА ВО СЛА ВЉЕ НА ИНТЕР НЕ ТУ 2021“ 

16. изда ње Бео фо та
Друштво љубитеља фото

графије, филмских и видео
остварења„Беофото“изБео
чинаусарадњусаФотосаве
зомСрбијерасписало јекон
курс за учешће на 16.Међу
народној изложби фотогра
фија„Православљенаинтер
нету“. Ова традиционална
манифестација која се орга
низује под покровитељством
Општине Беочин, први пут
одржана2006.године,прире
ђујесеуславуСв.исповедни
каВарнавеНастића,владике
хвостанскогибеочинског.
За традиционалну смотру

фотографија православног
садржаја  шаље се до пет
фотографија у електронском
облику, формата 20 х 30 cm
(20,3х30,5)у300dpi.Право

учешћа на конкурсу имају
радови који су претходно
објављени на било којој
интернетадреси,штоаутори
доказујуслањемлинка.Фото
графије се шаљу на мејл

адресу drustvobeofotobeo
cin@gmail.com   Котизацијасе
неплаћа.Рокзаслањефото
графија са православном
тематикомје3.октобар2021.
године.

Уконкуренцијузаизборнај
успешнијихулазефотографи
је пристигле закључно са 3.
октобром ове године. Жири
Фото савеза Србије од при
хваћених радова изабраће
онекојићесенаћиукаталогу
инаизложбикојасепланира
за13.новембар.
Признања и похвале доде

лићесеупојединачнојконку
ренцији и за колекцију, као и
награда „Сава Драгојловић“
за најбољу фотографију
домаћег аутора у избору
жиријаорганизатора.
Пропозиције и пријавни

образацзаконкурскаоисве
претходне изложбе можете
пронаћи на сајту Друштва
„Беофото“, на адреси  http://
www.beofoto.rs.
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СРЕМ СКА РАЧА

Чека ју ћи ауто  пут
КакоживемештаниСремскеРаче,

који сваког дана кад крену ван
селаморајупрећиграничнипре

лаз?Овомпроблемуназиресекрај.У
токусурадовинаизградњидеонице
аутопутаСрбијаБоснаиХерцего
вина, од Кузмина до Сремске Раче.
Натојдеонициналазићесеигранич
нипрелаз.Увеликосерадинаизград
њимостапрекоСаве,асветодонеће
Рачанимамогућностдасерешесва
кодневногпрелазапрекогранице.
Уколикотокомданадвапутамора

ју да напуштају село, мештани овог
сремскогселачакчетирипутапрела
зеграницу.
– Пола живота нам остане на тој

граници. Чекаш, чекаш… Сваки дан
чекаш више пута. За мене је сада
мождаикасно,ализамладе,јошувек
није. Само се питам за које младе,
кад нам је село празно. Има можда
450становника,апразних кућамно
го.Полиција јеферпреманама,али
свађамосесдругимвозачимаипут
ницима.Бардасутајпутранијеура
дили, коментарише у пролазу један
одмештана.
А,даненапуштајусело,нијемогу

ће. Јер деца иду у школу од петог
разреда у Кузмин, средњошколци у
Сремску Митровицу, а родитељи у
град на посао. Кажу, село изумире,
осталоих јенештовишеод400,ау
школи једвадвадесетакђака.Надају
седаћеноваутопуткојисегради
ка Босни донети новине у ово мало
место.
–Ранијенасјеполицијапропушта

ла, јер смо имали приоритет. Међу
тим, сад нас сви знају на граничном
прелазупаобиђемоколонуипрође

мо. Некада кад је већа гужва, буде
проблема, други возачи не разумеју
заштомиможемодапрођемо,аони
чекају.Дабисмотоспречили,чекамо
ими.Навиклисмосе.Надамоседа
ћеаутопутпомоћи,онјезадржаву
одвеликог значаја, аето,надамосе
да ће бити и нама.Можда нам се и
посрећи,јерјеселонаиздахупоброју
становника.Рачасеналазинаодлич
номместу, имамоСаву, била је пру
га која би семогла обновити и онда
довести инвеститоре, да се направи
некафабрика,дасељудитузапосле.
Идеални су услови, каже Слободан
ВасиљевићизСаветаМеснезаједни
цеСремскаРача.
Аутопутћесеградитиинаредних

година, као и поменути мост поред

Сремске Раче. На тим пословима
ангажована јетурскакомпанијаТаш
јаписасвојимрадницима.

Алек сан дра Плав шић

Сло бо дан Васи ље вић

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ У РУМИ

У сусрет годи шњи ци
Нареднегодинећебититачнодваи

повекаодизградњезградеукојој
сеналазирумскиЗавичајнимузеј.

Овагодишњицаћебитиобележенаокви
ру активности које се планирају у овој
установикултуреза2022.годину.Зграда
јејош1967.годинестављенаподзашти
ту, а проглашена је за непокретно кул
турнодоброодвеликогзначајаодлуком
објављеном30. децембра1991. године.
Управозатојепландасеследећегодине
назградуМузејапостависпомен–пло
часатимподацима,каоиплочакоја је
назградибилаодњеногподизања1772.
године.ЗградаЗавичајногмузеја jeнај
старијииистовременопрвиспратниобје
катуграду,аизграђенајеграничарском
стилу.
Са римокатоличком црквом подигну

том1813.годинеижупнимдворомсагра

ђенимдвегодинекасније,чиниаутенти
чанурбанистичкоархитектонскиансамбл
градског типа. Сва три објекта су заду
жбинепородицеПејачевић.
Током ових готово 250 година имала

је различите функције, а од половине
шездесетихгодинапрошлогвекауњојје
смештенЗавичајнимузеј, најпре једним
делом, а потом и у целости. Зграда је
вишепутареновирана, алибидодатно,
барпојединачнореновирање,билонео
пходно што би подразумевало кречење
горњихизложбенихсала,каоифарбање
унутрашњеиспољашњестоларије.
Проблеми са грејањем би се могли

решити набавком клима уређаја који у
зимскомпериодумогугрејатиизложбене
саленаспрату,алетиихчинитиуслов
нимзафункционисање,расхлађивањем
простора.

–Унутарзградесеналазипетизложбе
них просторија од којих су сада четири
изложбенапросторауфункцији.Узгради
сеналазијош:тридепоа,једанизложбе
нидепосастручномбиблиотеком,шест
канцеларија,каоиподрумскиитавански
простор, који би, уз додатна улагања и
реконструкцију,моглидасеставеуфунк
цијумузејскеделатности.Нареднегоди
небитребалопочетисасанирањемвла
геуприземљузграде.Технички услови
заизвођењеовогпројектајевећсуиздао
Завод за заштиту споменика културе –
кажедиректоркаБраниславаКоњевић.
Пореднедостаткаскладишногпросто

ра,постојиипроблемнедовољногизло
жбеногпростора.Наиме,Музејпоседује
седам легата које нема где да изложи,
нитидаихскладиштинапрописанначин.

С. Џаку ла
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ОПШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА У РУМИ

Или ји на мала, „по ста рин ски“ 
бер бер ни ца
УпросторијамаОпштинског удружења пен

зионера у Руми, свој
кутак има Илија Стојковић.
Сто,огледало,двестолице,
то јемалаберберница, где
Илијасвојеберберскеуслу
ге„постарински“пружа,пре
свега, члановима Удруже
ња, али и свима осталима
којижеледа се обрију или
ошишају.
Наравно, већина муште

ријасууправо„господа“.
Илија Стојковић живи у

Добринцима, где је година
ма и радио као брица код
своје куће, али је муште
ријеобилазиоиуњиховим
домовима.
–УУдружењурадимоко

петгодинаитосвакоград
ног дана од пола девет до
пола дванаест. Долазим из
Добринацаинијемитешко.
Треба само имати вољу,
а код мене може свако да
дође да га обријем или

ошишам. Ако не може да
дође,подоговору,одемкод
мушетирјекући–каженам
Илија.
Напитањеималипосла,

каже да посла има мање
негораније.
– Волим овај посао, који

ми је и извор прихода, јер
пензијенемам.Одовезара
деможе некако да се пре
живљава – каже овај вита
лан човек, који је напунио
73године.
Илијашишањеибријање

наплаћујепо150динара,а
акоидекућикодмуштерије
цена је200динара.Иначе,
ценесенисумењаленеко
ликогодина,аликакоИлија
каже,појединиммуштерија
масуоневисоке.
Осим што му је бербер

скипозивзадовољство,али
и извор прихода за живот,
Илијадодаједајетоипри
лика за дружење саљуди
ма.

–Волимдаседружимо.
У удружењу имамо сваке
суботе и игранке. Ја сам
на свакој редовно, још од
2006.године–истичеИлија
идодаједаће„брица“бити
докможе,аштаћеикакоће
даље–јошнезна.
ИмаИлијаидецуиунуке,

алинемасвоју„домаћицу“.
– Са децом се дружим и

виђам кадаимају времена.
Новачанупомоћимнетра
жимитакоћебитисведок
могусамдарадим–рекао
језакрајИлијаСтојковић.

С. Џаку ла

Или ја Стој ко вић на рад ном месту

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Соја у лошем ста њу

Уишчекивању жетве соје, ратарисенерадујумного.Кажу,принос
ће бити смањен, а година није

била повољна за ту културу. Кише је
било недовољно, самим тим и род
можедаиздаиза50одстоуодносуна
оноштојеочекивано.Стручњацитако
ђекажудапомоћисадавишенема.
Уместодо рамена, соја до колена у

другојполовиниавгуста.КакоуСрему,
такоиусеверномделуМачве.Питање
је да ће они које је киша обилазила
целолето,покрититрошковепроизвод
ње. Из Пољопривредне стручне слу
жбекажудајепшеницаизвукластање
кодратараовегодине,теданикукуруз

нећедатионоштосеодњегаочекује.
Иакојеспролећасвеуказивалодаће
битизадовољавајућасезона,ипак,није
сегледалоунебодовољно.
– ДоњиСремиманештобољеста

ње него Сремска Митровица, шидска
општина и уопште околина. У доњем
Сремупалојенештовишекише,те је
топогодовалоусевима,нарочитосоји.
Чињеница је да сада не може ништа
вишедасеуради,оникојисусепридр
жавали савета стручњака и благовре
мено спроводили агротехничке мере,
могу се надати бољој ситуацији, али
самоуодређеномпроценту,кажесамо
сталнистручнисарадникзастрнажита

и уљане културе, Божо Станивуковић
изПољопривреднестручнеслужбе.
Кадајеупитањуценасоје,задржава

сенаистомнивоувећнеколикоседми
ца.Њомесе тргује ураспонуценаод
70,3до70,5динарапокилограму,без
ПДВа.Осцилацијесуминималне.Соја
се нашла у жижи пољопривредне јав
ности, када су пре неколико седмица
откривенењивесагенетскимодифико
ваном сојом, од стране надлежних
инспекција. Узгој такве соје у нашој
земљи је нелегалан, а пронађена је
широмСрбије,укључујућиисремскеи
мачванскеоранице.

Алек сан дра Плав шић

Божо Ста ни ву ко вић
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ДАМИР САВИЋ, СЛИ КАР

Кад исто ри ја заку ца на вра та
Дамир Савић, митровачки сликар,

већдеценијамаинтригирајавност.
Као један од најбољих савреме

нихсрпскихсликарареализмабележи
тек две самосталне изложбе, слике
одлазеизатељеаодмахпозавршетку
иникадихнемадовољно заизложбу.
Бира судбину слободног уметника, јер
слободу креативности никад не би
мењао за сигурност државног посла.
Сликарлирскепоетикеи заљубљеник
у средњовековно витештво против
хипокризијеизазванепандемијомбори
се  на свој начин, сликарствомпреду
зевши значајан подухват, осликавање
историјских композиција, које јошнису
ликовно уобличене, следећи пример
славних претходника Паје Јовановића
иУрошаПредића.

Какав је пут само стал ног умет ни ка, 
који сва ко днев но досе же висо ку 
лестви цу, коју је често сам поста
вио?
– Ни као млађи сликар нисам био

претерано продуктиван. Нисам заго
ворникпродукцијенауштрбквалитета,
азаквалитетјепотребновреме.Глав
ниразлогзавођењерачунаоквалите
тујечињеницадаискључивоживимод
сликарства, никад нисам имао неко
друго запослење. Преузео сам ризик
самосталног уметника и на срећу,
посаосеразгранао,сликечестонапу
сте атеље, још свеже, тек завршене.
Реткоимамприликудаисамуживаму
њима,каоипублика.Радсамосталног
уметника јетежакинеизвестан,својој
дециганебихпожелео,алинисаким
на свету се не бих мењао. Сигурност
самжртвоваозарадслободе,којусма
трам највишим идеалом. Када ми је
тешко, често се сетим пословице
„Никад мирно море није направило
доброг капетана“. Потребно је да се
пређуодређенепрепрекедабисесте
клоискуство.

Како види те будућ ност реа ли зма 
за који сте пока за ли да може да буде 
свеж и нов?
–Многисупрогласилисмртсликар

ства, али оно и даље живи. Огранци
могу да се суше, али реализам је
основно стабло сликарства, које ће
увекпостојати.Бављењеуметношћује
и даље цењено, рекао бих на кредит
претходних векова, јер су уметници
самидеградирали квалитет уметности
у претходних век и по и растерали
публику из галерија. Ипак, никакве
околностинебитребаледабудуоправ
дање за нестварање. Звучи парадок
сално, али ситуација за сликарство је
увекистаикадсуусловидобриикад
су лоши, уметнику је увек тешко. Кад
постоји интересовање за уметност, то
утиченапостојањевеликогбројаумет
ника,пајеиконкуренцијавећа.Треба
сеизборитизасвојеместо.

Како се поста је  у мет ни ком, спо
зна јом у раном добу или касни јом 
раци о нал ном одлу ком?
–Занајвећибројзанимањапостоји

узанипредвидљивпуткакоседоњих
долази, али у уметности постоји оно
ликопутеваколикоисамихстварала
ца.Великиписцинисутопосталишко
лујућисе.Управоразличитосткојаиз
тогапроизлазијеоноштодајелепоту
уметности.Заразликуодспорта,гото
во је немогуће измерити ко је бољи,
штосвакомуметникудајешансудасе
својом индивидуалношћу и квалите
томизборизасвојеместоподзвезда
ма. Поента је уживати и бити искрен
докствараш,непоредитисенисаким.

Поред пеј за жа, пор трет зау зи ма 
нај и стак ну ти је место у вашем опу су.
– Портрет је најзахтевнија врста

уметничког израза у односу на друге

ликовнедисциплине,алиодсвегаме
највише испуњава. У младости ми је
поред сликарства психологија била
велика преокупација, а најбољи спој
тедвемојестрастиоствариосамкроз
израду портрета. Посебно ме занима
сликање анонимних портрета, где ни
сам не знам крајњи исход и тек кад
завршим, на основу физиономије
исткам биографију. Најчешће су то
ликови из Старог или Новог завета,
понекадличностиизЧеховљевихпри
поведака или знамените  историјске
личности.

Као сли кар поет ског реа ли зма 
доно си те лир ску ноту све му што 
сли ка те.
–Покушавамданађемлепотуутре

нутку,дајеухватимиовековечим.Који
ћеакордудушипосматрачасликада
створи, то не могу да контролишем.

Дамир Савић
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Кажу да је лепота у оку посматрача.
Често људи моје слике доживљавају
другачијенего јасам,некипути јаче.
Сам се никад нисам расплакао пред
својом сликом, а доживео сам такву
реакцијупублке.

За Ваше име се често везу је изра
да мура ла, који већ деце ни ја ма кра
се зидо ве род ног гра да.

– Израдамуралајетимскирадорга
низован по принципу старих сликар
ских радионица, где постоји подела
посла између мајстора, помоћника и
ученика. Тосусамосталниуметници,
којиповременонапуштајусамоћусво
јихатељеаиокупљају серади зајед
ничке реализације обимних сликар
скихпројеката,зиднихисводнихслика
чијеповршинеизносеиповишестоти
наквадратнихметара.Углавномосли
кавамофасадејавнихпростора,алии
ентеријерехотела,ресторанаилипри
ватних простора. На изради мурала
вишеодпедесетпостовременаодена
припремеуатељеу.Битнојеразради
ти цео поступак, да не би сметали
једандругомприликомреализације,а
крајњиефекатјеинамаенигма,јерне
можемо сагледати целину све док се
нескинускеле.Честосеисамиизне
надимо,насрећучешћепријатношта
смоурадили!

Све више гра до ва види про мо тив
ни потен ци јал мура ла у тури стич кој 
пону ди гра да. 
– Нажалост, билборди и рекламе,

каојефтинијеваријантечестоистиску
ју потребу за муралима. Економски
аспектјепотиснуоуметничкекреације
на улицама града у коме живим. У
Сремској Митровици, која је некада
предњачила у изради мурала у томе
сестало.Упоследњевремесмонеу
поредивовишеурадилиудругимгра
довима, који увиђају њихов значај,
неколикодесетинамураласадакрасе
зидовеБеограда,НовогСада,Панче
ва, Земуна, Бијељине, Шапца, али и
БудимпештеиБеча, којисмопослед
њиурадили.Тренутно смо у прегово
римасапредставницимаНовогСада,
као Европском престоницом културе
2022.године.

Део сте про јек та, чија се реа ли за
ци ја пла ни ра у Бечу, јед ном од цен
тра срп ске дија спо ре. 
–Унамеридасенеизгубивезаса

властитимкоренимапланирасефор
мирање  Српског духовног културног
центра, при православном храму у
Бечу.Ангажовансамнаизрадисликау
стилу класичног сликарства, које би
представиле сажету историју српског
народа.Пројекатобухватаизрадусли
ка, уља на платну у духу историјских
композиција по угледу на великане
српскогсликарства,затимнизисториј
ских сцена, попут Косовског боја и
галеријупортретанајзначајнијихисто
ријскихличности,алиисавременика,
који ће красити овај духовни центар
као места окупљања и преношења
традиционалнихвредности.

Поред поме ну тог про јек та, при
пре ма те и низ само стал них изло
жби у земљи. 
–Усептембрузапочињемнизизло

жби по градовима Србије, које су
замишљенеувидуотвореногатељеа,
којићесевременомсвевишебогати
тирадовима.Каодеопоставке,поред
уља на платну, скица и цртежа биће
изложени и макета Фрушке горе са
представомманастира,репликесред
њовековногоружја,оклопаиупотреб
нихпредмета, радУдружења заочу
вањестарихзанатаивештина„Бели
орлови“ изБеограда, чији сами сам
члан.Напоменуобихда јеовоудру
жење веома активно и представља
једно од главних актера Фестивала
средњовековног витештва „Just out“,
којесеодржавасвакегодинепослед
ње недеље у августу у манастиру
Манасија, а проглашен је за највећи
фестивалтогтипауЕвропи.

Инте ре со ва њем за исто риј ске 
теме успо ста вља те везу са тра ди
ци ја ма исто риј ског сли кар ства 
слав них  прет ход ни ка.
– Намера ми је као аутора да на

уметнички начин представим неке
историјске теме које до сада нису
обрађиване у српском сликарству,
попут портрета римских императора
рођених на тлу данашње Србије,
ЦараПробакојидоносивиновулозу
на Фрушку гору, затим представе
ДолазакцараКонстантинаВеликог у
Сирмијум и Победа принца Еугена
Савојског1716.противТуракаидру
го.Каопрву,именитренутнонајинте
ресантнију тему у овом циклусу иза
браосамБојнаКосову.УрошПредић
јеобрадиоовутемууслициКосовка
девојка, где је представљена сцена
post festum, а не сама битка. Паја
Јовановић је започео серију скица и
студија, али тај пројекат никад није
реализовао.Требанаставитизапоче
то,осликатиславнемоментеизисто
ријенашегнародаиподнебља.

Публи ка нема често при ли ке да 
види ваше сли ке, као јед ног од нај
ве ћих савре ме них срп ских реа ли
ста.
–Имаосамстотинакгрупнихизло

жбиуземљиииностранству,највише
са Удружењем ликовних уметника
„Еснаф“, а самосталних само две:
прва је реализована на иницијативу
господинаЖаркаДимића, директора
АриваСАНУуСремскимКарловцима,
адругауБеограду,обепревишеод
две деценије. Сама тематика мојих
новихсликанамећепотребузаизла
гањем, тако да су договорене изло
жбеуМладеновцу,СремскимКарлов
цимаиНовомСаду,аследећегодине
у Сремској Митровици у Галерији
„ЛазарВозаревић“иБеограду,гдеће
публикамоћидавидипортретеслав
них личности, као и сцене и јунаке
великих битака из националне исто
рије.

Мари ја Вукај ло вић

Мно ги су про гла си ли 
смрт сли кар ства, али 

оно и даље живи. 
Огран ци могу да се 

суше, али реа ли зам је 
основ но ста бло сли
кар ства, које ће увек 
посто ја ти. Бавље ње 
умет но шћу је и даље 
цење но, рекао бих на 

кре дит прет ход них 
веко ва, јер су умет ни
ци сами дегра ди ра ли 
ква ли тет умет но сти у 
прет ход них век и по и 
рас те ра ли публи ку из 

гале ри ја

Поку ша вам да нађем 
лепо ту у тре нут ку, да 
је ухва тим и ове ко ве
чим. Који ће ако рд у 

души посма тра ча сли
ка да ство ри, то не 

могу да кон тро ли шем. 
Кажу да је лепо та у 

оку посма тра ча. Често 
људи моје сли ке дожи

вља ва ју дру га чи је 
него ја сам, неки пут и 

јаче. Сам се никад 
нисам рас пла као пред 

сво јом сли ком, а 
дожи вео сам такву 

реак ци ју публке
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Куће породица Остојић 
и Каракашевић Пише: 

Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар

У петом настав ку наших  тек сто ва веза них за исто ри ју Руме и поро ди це чији су 
чла но ви зна чај но ути ца ли на то у ком ће прав цу да се одви ја раз вој гра да, данас 
гово ри мо о поро ди ца ма Осто јић и Кара ка ше вић. И исто ри ја ових поро ди ца је тесно 
испре пле те на, као и оних прет ход них, у јед ном вре мен ском пери о ду, са исто ри јом 
гра да. Посеб но, поро ди це Осто јић чији су неки чла но ви били поли тич ки актив ни, 
али сва ка ко, сада шњим Румља ни ма,  нај по зна ти ји по кући коју зна мо као Град ску 
кућу. Аутор ка и овог зани мљи вог и инфор ма тив ног тек ста је Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар.

ПОЗНА ТЕ РУМ СКЕ ПОРО ДИ ЦЕ И ЊИХО ВЕ КУЋЕ (5)

Кућа поро ди це
Осто јић

Недалеко од куће породице Ђуричић
(Биорац),наброју155,налазисејошјед
нарепрезентативнаграђанскакућа,ато
јекућапородицеОстојић.
Остојићисубилиугледнитрговци.Јеф

таОстојић јебио  трговацштофовимаи
члан„Румскекасине“.Бавиосеиполити
ком,каочланСрпскерадикалнестранке
учествоваојеуСрпскомнародноцркве
номсабору1901.године.Биојеизборник
за заступнике у епархијској скупштини
1906. године. Јефта јебиоожењенЕви
цом,рођеномЦвејић,којајетакођеима
лазначајногуделаујавномживотуграда,
као чланица одбора „Српске женске
добротворне задруге“. ЈефтаиЕвицасу
ималисина Душана који јерођен1877.
године.Душан јеодоца наследиотрго
вински посао, а такође је био активан у
политичкомидруштвеномживотуРуме.

Душан Остојић Кућа породице Остојић, ранији изглед

Кућа породице Остојић данас
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Изградњу поменуте куће је започео
почетком 20. века, после женидбе. Наи
ме,родитељисудугооспоравалињегову
везу са Немицом Хедвигом Чернолком.
После четири године је ипак добио одо
брење за женидбу, али под условом да
Хедвигапримиправославнуверу.Хедви
га је на крштењу добила име Марија, а
ДушаниМаријасусевенчали12.новем
бра 1905. године, у цркви Силаска Св.
Духа на апостоле. Венчање је обавио
румскипарохМаркоШаула.
ЗаизградњукућеДушанјеангажовао

београдскогархитектуЂорђаЈанковића.
Кућу је пројектована  у неокласицистич
ком стилу, уметничком правцу који се
ослања на уметност Грчке и Рима,  са
карактеристичнимасиметријаманафаса
ди.Заентеријеркућејебилаангажована
позната бечка фирма „Портоа енд Фи“,
којајеопремалаиевропскедворове.
Кућа је завршена 1926. године и тада

сеДушанОстојићсапородицомусељава
уновукућу.
ДушаниМарија су ималићеркеЗору,

Мирославу и Веру.  Вера је млада, са
свега23годинепреминула1932.године,
докЗораиМирославанисуималепотом
ство.ДушаниМаријаОстојићсудоживе

лидубокустарост.Кућајебилаувласни
штву породицедо30. јуна 1970. године,
када је купопродајним уговором постала
власништво„Новосадскебанке“.
Потом румска општина постоје вла

сник,такодајеовајлепирепрезентати
ванпримерзградеунеоксласицистичком
стилусадаГрадскакућа.

Кућа поро ди це
Кара ка ше вић

Модерну, репрезентативну спратну
кућунаглавномраскршћу,науглуГлав
неиЖелезничкеулицеброј172,подигла
јепородицаКаракашевић.Кућајеподиг
нута1911./1912. године, уместодотада
шњеприземнекућепородицеДимитри
јевић. Најупечатљивији део куће је
истакнути угаони балкон, који се пружа
деломуГлавној,аделомуЖелезничкој
улици.
Поред положаја балкона,  наглашена

јераскошноукрашенаоградаодкованог
гвожђа.ОтацпородицеЕмилјебиоучи
тељ,али јеранодошаоусукобсавла
стима,идоселившисеуРумуотпочеоје
животкаоприватнолице.Речјеобројној
породици,али је,нажалост,великиброј

децеизовепородицеумроодтуберко
лозе.
Приземље куће је било намењено за

пословнипростор.Власник куће,  Емил
Каракашевић једржаогостионицуитоу
делу куће у Главној улици, са богатом
сремском кухињом.На самом углу куће,
прочељунаћошкуГлавнеиЖелезничке
улицебилајеконфекцијскарадњатргов
цаМиланаРајаковца.Уприземљукућеу
Железничкојулициналазиласегаланте
ријаЦветкаМарковића,доњесајџијскаи
драгуљарскарадњарумскогНемцаЕрна
стаСервација,адоње,одвојенакапијом,
фризерско–берберскарадњазанатлије
Кузмана Михајловића. У дворишту се
налазилавеликастајасанадстрешницом
засмештајкоњаиколазавременадале
ко чувеног румског вашара. На спрату
кућепоредвласникаКаракашевића,ста
новалесујошнекекириџијскепородице,
такодасуитиприходиомогућилипоро
дици Каракашевић да отплате остатак
дуга за изградњу  куће. У овој кући, на
спрату,деценијамајерадиосвимРумља
нимапозантиРадиоСремРума.

Кућа Каракашевић

Кућа породице Каракашевић данас

Емил Кара ка ше вић је 
држао гости о ни цу и то у 
делу куће у Глав ној ули
ци, са бога том срем ском 
кухи њом. На самом углу 
куће, про че љу на  ћошку 
Глав не и Желе знич ке 
ули це била је кон фек циј
ска рад ња тргов ца Мила
на Раја ков ца. У при зе мљу 
куће у Желе знич кој ули ци 
нала зи ла се галан те ри ја 
Цвет ка Мар ко ви ћа, до ње 
сај џиј ска и дра гу љар ска 
рад ња рум ског Нем ца 
Ерна ста Сер ва ци ја, а до 
ње, одво је на капи јом, 
фри зер ско – бер бер ска 
рад ња зана тли је Кузма на 
Михај ло ви ћа
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ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ДРУ ШТВЕ НЕ ДЕЛАТ НО СТИ РУМА

Кон курс за тро шко ве пре во за уче ни ка
Локалнасамоуправа  јерасписа

ла јавни позив за субвенциониса
ње превоза ученика средњих шко
ла који живе на територији румске
општине за предстојећу школску
2021/22.годину.Предајазахтеваза
субвенционисање превоза у град
ском, приградском  и међумесном
саобраћајусапратећомдокумента
цијомсевршиод23.августадо22.
септембра. Поред документације
која се може преузети са општин
скогсајтапотребнисуиличнипода
циипотврдаизшколедасуредов

ни ученици за школску  2021/22.
годину.Документацијасеподносиу
Одељењузадруштвенеделатности
уГлавнојулици107,усобиброј10,
а све потребне информације могу
се добити телефоном на број 478
589.
Према правилнику, основни

попуст, односно субвенција општи
не је15процената,док превозник
даје30одстопопустанапутнетро
шкове.Уколикоученикпохађашко
лукојаимасмеровекојинепостоје
натериторијирумскеопштинеонда

сепутнитрошковиуцелининадок
нађују, односно локална самоупра
ва финансира 70 одсто трошкова
превоза,апревозник30процената.
Међутим,акосерадиошколикоја
постојинатериторијирумскеопшти
не,аученикпотичеизхранитељске
породицеилипримановчанусоци
јалнупомоћ,превоз јетакође,бес
платан, а ако је корисник дечијег
додаткаилијеизпородицесатроје
иливишедеце,  ондасеостварује
попустнапревозод50процената.

С. Џ.

КОЊИЧ КИ ЦЕН ТАР У РУМИ

Хипо те ра пи је за децу
са смет ња ма у раз во ју
УРуми је 22. јуна отворен комплекс за

коњичкиспорт,уокви
рупрекограничногИПАпро
јекта„Хорис–коњичкеруте
Срема“. Осим што употпу
њује туристичку понуду и
афирмише коњички спорт,
овајпројекатимајошједан,
свакако и битнији аспект.
Оннудиједнуновусоцијал
ну услугу – хипотерапију и
намењенједециимладима
којипохађајуДневницентар
иДневниборавакзадецуи
младе са сметњама у раз
воју.
Наоко1,1хектараизгра

ђенјезатворенииотворени
мањеж,шталаикупљенису
коњикојисуприлагођении
обучени за рад са децом.
Коњички центар је поверен
на управљање и организо
вање хипотерапије, али и
других програма, на при
мер школе јахања за децу,
недавно формираној новој
Установизапружањеуслуга
социјалне заштите „Соли
дарност“.  Хипотерапија,
односно терапија јахањем,
је почела са реализацијом
и то заособесаинвалиди
тетом, односно кориснике
Дневног боравка за децу,
младе и одрасле са смет
њама у развоју. Међутим,
ова услуга се проширује и
на све остале младељуде
којима је оваква тераија
потребна. Зато сви заинте
ресованиграђаниизрумске

општине могу да поднесу
захтевипокренупроцедуру
за добијање услуге хипоте
рапијеитозамлађеособе
са сметњамауразвоју, али
иболестимазакојехипоте
рапијски третман није кон
траиндикован. Наравно, и
овауслуга,каоисвеостале
у Установи „Солидарност“
је бесплатна за житеље
румске општине, с обзиром
да их финансира локална
самоуправа.
Информације како о про

цедури, тако и самој тера
пији могу се добити путем
телефона 474281, 069

720236 али и директно у
Установи која се налази у
Железничкој улици, где је
иЦентарзасоцијалнирад.
Информацијесемогудоби
ти и у Дневном боравку за
децуимладесасметњамау
развоју.Урадкоњичкогцен
тра су укључени Установа
„Солидарност“, ССШ „Сте
ванПетровићБриле“Рума,
локалнасамоуправа,каои
КК„Бојчин“.
Подсетимо, ХОРИС про

јекат је финансирала ЕУ,
док су партнери на пројек
ту биле општине Рума и
Нијемци, Коњогојско удру

жење„Вранац“,СППШ„Сте
ван Петровић Бриле“ и КК
„Срем“ из Сремске Митр
овице. Вредност пројек
та је била 395.888 евра, уз
одговарајуће учешће рум
скеопштине,али је тајдео
средставаготовоупотпуно
сти обезбедила Покрајина.
Какојереченонаотварању,
за руковођење и бављење
овим послом је обучен и
лиценцирантимод14људи:
лекара, физиотерапеута,
психолога, ветеринара и
инструктора јахања. Ово је
једини центар ове врсте у
Срему. С. Џаку ла

Услуга хипотерапије
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ОФКЖарково–Лозница1:0;
Тимок 1919 – ИМТ 1:1; Злати
бор –МладостНС0:0; Графи
чар – Железничар 0:3; Јавор
Матис – Раднички СМ 4:0;
Мачва–Кабел1:0;ОФКБачка
– Будућност 0:1; Инђија – Рад
1:0.

Бечеј: Бечеј 1918 – Тексти
лац2:1;Ста раПазо ва:Феникс
1995 – Раднички 1912 2:1;
Вршац:ОФКВршац–ПрвиМај
1:1;Зре ња нин:Раднички (З)–
Омладинац 2:1; Пан че во:
Динамо 1945 – ОФК Кикинда
0:1; Бач ка Палан ка: Стари
Град–Борац(Са)1:4;Адор јан:
Тиса–Хајдук19121:1;Шај каш:
Борац(Ш)–Јединство1:0.

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

Колубара–Партизан0:4;Вој
водина–НовиПазар2:1;Спар
такЖК–Напредак3:2;Раднич
ки Ниш – Пролетер (су били
одиграли у понедељак); Мла
дост – Радник 0:2; Металац –
Вождовац0:1;Раднички1923–
Чукарички 0:3; Црвена Звезда
–ТСЦ3:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

НовиСад: РФК Н.С. 1921 –
Индекс3:1;Ерде вик:Слога(Е)
– Ветерник 2:1; Нова Пазо ва:
Раднички (НП) –Слога (Т) 1:2;
Бео чин: Цемент – Дунав 4:1;
Бач киЈарак:Младост–Поду
навац0:2;Румен ка: Јединство
– Раднички (Ш) 1:2; Салаш
Ноћај ски: Будућност – Доњи
Срем 2015 0:4; Доњи Товар
ник:Слобода–Хајдук2:2.

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

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

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

01.Партизан 5 5 0 0 18:1 15
02.ТСЦ 6 4 1 1 17:10 13
03.Ц.Звезда 5 4 1 0 8:2 13
04.Чукарички 5 3 1 1 8:5 10
05.Радник 5 2 3 0 5:2 9
06.Напредак 6 3 0 3 10:9 9
07.Вождовац 6 3 0 3 7:11 9
08.Војводина 5 2 2 1 6:5 8
09.Спартак 6 2 2 2 11:12 8
10.Раднички 6 2 1 3 8:11 7
11.Колубара 6 2 1 3 5:13 7
12.Раднички 5 1 3 1 7:6 6
13.Металац 5 1 1 3 6:7 4
14.НовиПазар 5 0 1 4 6:13 1
15.Пролетер 5 0 1 4 3:12 1
16.Младост 5 0 0 5 2:8 0

Рума: Јединство – Фрушка
Гора4:1;Кузмин:Граничар(К)
– Змај 3:0; Ада шев ци: Грани
чар (А) – Обилић 1993 0:2;
Беше но во: БСК – Ердевик
20176:3;БикићДо:ОФКБикић
–ЛСК2:1;Вишњи ће во:Хајдук
–Срем2:0;Рав ње:ЗекаБуљу
баша–ОФКБачинци5:0.

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

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Жар ко вац: Напредак – ПСК
3:1;Шима нов ци:Хајдук1932–
Граничар (Г) 5:1;Огар:Шумар
–Фрушкогорац 5:0;Чор та нов
ци:ЧСК–Јединство3:0;Буђа
нов ци:Младост–Граничар(О)
0:2; Срем ски Миха љев ци:
Срем – Крушедол 2:0; Нови
Кар лов ци:Полет–Рудар8:1.

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

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Јазак:ЦарУрош–Војводина
2:4; Јар ков ци: Борац – 27.
Октобар1:2;Риви ца:Планинац
–Слога (К) 3:3;НовиСлан ка
мен:Дунав–Слога(М)4:2.

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

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Мачван скаМитро ви ца:Под
риње–Фрушкогорац4:0;Рума:
Словен – Борац (М) 6:0;
Добрин ци:Сремац(До)–Сре
мац(В)1:4;Деч:Сремац(Дч)–
Железничар0:1;Бешка:Хајдук
– Напредак 4:1; Голу бин ци:
Јадран–Слога(В)1:0;Кле нак:
Борац (К) – Раднички (И) 3:2;
Љуко во: Љуково – Партизан
2:1.

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

Сезо на без ијед ног пора за

За мене је ово била 
одлич на сезо на, из 

свих бор би сам иза
шао непо ра жен у 

Супер лиги, а има ју
ћи у виду упра во јаку 

кон ку рен ци ју, нисам 
то оче ки вао. Био сам 

нај бо љи бок сер у 
полу вел те ру до 64 
кило гра ма. Једи не 

пора зе у супер ли га
шкој кон ку рен ци ји 

беле жио сам у мече
ви ма са руским и 

кубан ским бок се ри
ма – каже Ненад 

Јовановић

Млади Румљанин Ненад Јовано
вићтренирабоксодсвоједеве
тегодинеиутомејевеомауспе

шан. Иначе, за бокс важи да је груб
спорт, па родитељи често са бојазни
прихватају чињеницу да њихово дете
желидасебавибаштимспортом.
Покушаћемодауразговорусаовим

изузетно талентованим и успешним
боксером одагнамо бар неке од пред
расудапремабоксу,закојегкажудаје
„племенитавештина“–какокажу,алии
да је то спорт којим се и деца могу
бавити.
– Опробао сам се у рукомету, џуду,

увексамхтеонештодатренирамида
будем активан. Пошто сам са девет
година у дворишту румске Гимназије
присуствовао боксерском тренингу,
заљубиосамсеутајспорт.Почеосам
датренирамуБК„Словен“,апрвитре
нермијебиоЗоранЈовичић.Онмеје,
такорећи, извеонапутиводиомеод
пионира до сениорске конкуренције –
говориосвојимпочецимаНенад.
Алиидодаје да родитељимамесец

дананијеговориодајепочеодатрени
рабокс,акадајерекаопосебнојебур
нореаговаламама.
 – Када су видели да сам тај спорт

заволео, да редовно тренирам, поми
рилисусесамојомодлукомиподржа
вају ме већ 11 година у томе – каже
Ненад.
Он поручује свим родитељима да

бокснијегрубспорт.Тешкеповредесе
ретко дешавају, више буде повреда у
фудбалу,рукомету.Дешавајусепрело
миногуилируку.
– У боксу се то ретко дешава. Али,

дешаваседапукненосилиусна.Ретке
су повреде аркаде, само код судара
главом–додајеНенад.
ОвогодишњубоксерскусезонуНенад

Јовановић, који има само 21 годину,
завршиојебезиједногпораза,односно
„укњижио“јепобедеусвих18мечева.
ОнсетакмичизаБК„Црвеназвезда“

у Супер лиги Србије, али због двојне
регистрације, наступа и за БК „Лозни
ца“уРегионалнојлигиукојојсенадме
ће осам клубова са простора бивше
СФРЈ.
Бокссеполаковраћанастарепози

ције.Публика јесвевишезаинтересо
вана,алијеизгодинеугодинупримет
наисвејачаконкуренција.
У таквим условима, у борбама са

српским боксерима, млади Јовановић
је непоражен пуне две године, што

показујеокаквомсеталентуради.
–Заменејеовобилаодличнасезо

на,изсвихборбисамизашаонепора
жен у Супер лиги, а имајући у виду
управо ту јаку конкуренцију, нисам то
очекивао. Био сам најбољи боксер у
полувелтеру до 64 килограма. Једине
поразе у суперлигашкој конкуренцији
бележио сам у мечевима са руским и
кубанскимбоксерима–кажеНенад.
Упрошлојсезони,Ненадјегубиоод

РусаПавелаФедорова,петгодинаста
ријегбоксера.КубанцаАнхелаМојује,
послепрвогпораза,савладаоуреван
шудербикола„Црвеназвезда“–„Пар
тизан“.
–Тимечевисумибиливеликитест

давидимгдесамикојесумојереалне
могућности.Ужељидаунапредимсвој
рад, почео сам да тренирам са Бори
славомКрстићем.Првосморадилина
кондицији, затим је то постало много
озбиљнијетакодајеонсадамојлични
тренеридвегодинерадимозаједно–
Јовановић.
Ондодаједајетекусениорскојкон

куренцијисхватиоважностпсихолошке
припреме за меч и на томе посебно
радисасвојимтренером.
 – Рад на тренингу ињегови савети

Ненад Јова но вић
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ми дају самопоуздање на самоммечу.
Увекморашбитифокусиранкаодабок
сујешпротивсветскогпрвака.Опасноје
потценитипротивникаусвакомспорту,
уборилачкомјошвише–кажеНенад.
Овајмладирумскибоксерједобиои

позив за припреме репрезентације
Србије за предстојеће Светско првен
ствуубоксу, којећебитиодржано26.
октобраубеоградској„Арени“.
Ненад каже да има одличне услове

затренингнарумскомбазенуитрени
равредносвакодневно.
–Акожелишдауспеш,морашбити

потпуно посвећен. Мораш тренирати,
битиупоран,предан,алидостатогаи

истрпети. Има и нестручних људи у
нашем спорту. Тешко је опстати, а
посебно направити резултат. Чињени
ца је да је много момака и девојака
одустало. Ипак, ја верујем у ово што
радимоимислимдаимампотенцијал
данаправимрезултаткаорепрезента
тивацСрбије–кажеНенад.
ЊеговоуверењеделиитренерБори

славКрстићкојиистичедарадетемељ
но на усавршавању. Технички, овај
младибоксерможедаодговоридома
ћимизазовима.
–Менијенајбитниједаонпромени

угао гледања, јер је сада сениор који
излази на међународну сцену. Идемо

постепено,циљјепрвоконкурисатиза
европскумедаљу,апослетогаможемо
говоритионечемвишем–истичетре
нерБорко,којијесвојуспешантренер
скирадпоказаоиизузетнимрезултати
марумскихтеквондиста.
СезонауСуперлигиСрбије језавр

шена, али Регионална боксерска лига
јеутоку.
НенадЈовановићјебионепоражену

двауводнакола.УпрвомколууСевер
ној Македонији је победио боксера
„Вардара“изСкопљакоји јебиоосва
јачмедаљенаМедитеранскимиграма.
Удругомколујебиобољиодтакмича
ра из сарајевског „Железничара“, а
садаследимечсабоксеромизПодго
рице,узжељудаиизовогмечаизађе
непоражен.

 – Некажузаџабедајебоксвитешки
спорт. Много чему те учи. У млађим
категоријама нисам знао за пораз,
нисамспознаоосећајкакојетоизгуби
ти.Послесамгубиоодбољиходсебе,
но,управосутеборбебилесмернице
штатребадапобољшам,гдесумигре
шке,начемутребадодатнодарадим.
Постоје различите користи од бавље
њабоксом.Деца која су гојазна  смр
шаве,доксенемирнадецасмире.Ако
је дете стидљиво, стекне самопоузда
њекрозбављењеспортомибоксом.Уз
малостручнијирадисавременуопре
мудецасу заштићенаи сигурна, тако
дасуповредереткенатренингу–исти
чеНенадЈовановић.
Заонекојибисе,евентуално,бави

либоксом,онкажедајепоникаоуБК
„Словен“ где су и услови за тренинге
приличнодобри. С. Џакула

Ненад у бор би

Ненад Јова но вић и тре нер Бори слав Крстић

Медијски пројекат „НАШЕ ПРИЧЕ: Аматерски и школски спорт у Срему“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе
с верским заједницама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Игран ка на Остр ву
Идоксе„вечити“борезасвојепарче неба над европским фудба

лом, најјачелигеЕвропе почеле
сусасвојимтакмичењима.Јошувекје
рано да се стекне утисак у којем ће
правцудасеодвијаситуацијау „лига
ма петице“ али,  ако се по јутру дан
познаје,бићедобреакције.Посебноу
Енглеској.
Премијерлигавећгодинамасловиза

најјаченационалнотакмичењенакон
тиненту.Итосапунимправом.Енглези
суукралишоуостаткуЕвропе,ивећпо
правилу,највећа јеигранканаОстрву.
Пребогатитајкунисефрљајумилиони
маидоводепојачања,акакоправдају
тесвојетрошкове,тоникомживомније
јасно. Оба клуба изМанчестера важе
за фаворите за освајање титуле, а
њиматребадодатииЧелзикојијепро
шлесезонеексплодираовођеннемач
ким стратегом Томасом Тухелом. О
појачањима не треба трошити пуно
речи. Још није готов прелазни рок, а
евидентноједасуоватритимапотро
шилидосаднајвишеновца.Нетреба
заборавити и Ливерпул који је добро
стартовао у овој сезони. Редси нису
пуномењалиионошто језањихнај
битније јесте то да сви буду здрави.
Прошле сезоне су били искасапљени
повредама.
ШтосетичеИталијана,десилесусе

некебитнепромене,посебновезанеза
актуелног шампиона. Просто неверо
ватнозвучичињеницадасушампион
скитим,одмахнаконосвајањатитуле,
напустили тренер и најбољи играч.
Антонио Конте се није усагласио са
управом клуба у вези са трансфер
политиком и тренутно је без ангажма
на. Спомиње се као опција за клупу
распалогАрсеналакојисевећгодина
мамучи, а по свему судећи, најебаће
шпанскитренерАртета.
Ромел Лукаку, један од најбољих

нападачаЕвропе,вратиосеуЧелзии
захвалиоИталијанимаштосугадигли
из мртвих и подсетили га да уме да
игра.
Биће занимљиво видети борбу за

Скудетоулигикојајепрепунаизнена
ђења, али и доброг фудбала. Поред
Интера, традиционално, за трофеј ће
себоритиРоналдосаЈувентусом(ако
умеђувременунезапалиизклуба),док
суостали тимови јошувекнепознани
ца.Бићедобреакцијесобзиромнато
дасеМурињовратионаЧизмуипреу
зеоРому,атусујошМилан,Аталанта,
Лацио,Наполи...Списакједугачак.
Бундеслига наставља да пружа

сатисфакцијуБајерновимнавијачимаи
храниимего.Тешкојезамислитинеки
другитимнакровунемачкогфудбалаи

то је оно што сахрањује ову лигу већ
дужинизгодина.Истина,играседобар
фудбал, често са много голова, али
билобидобровидетималовишеакци
јеуборбизапрвоместо.
Бајерн је довео младог тренера

Нагелсмана из Лајпцига и видећемо
какоћесеовајклинацмеђутренерима
снаћи са суперзвездама у тиму који
пуцанасвеживоштосеможеосвојити
овесезоне.
УШпанији,свејошзвониодМесије

вог одласка из Барселоне. Стиче се
утисакдаКаталонциинемајубашпуно
опцијанатеренуидаимпретифијаско
одсезоне.Али,јошјеранозапрогнозе.
Остаје могућност да Барса буде први
богаташкиклубкојићеосетитипосле
дицекорона–кризе.

РеалМадриднастављагдејестао
ичекасенекобомбастичнопоја
чање пред крај прелазног рока.

Ипак, све их шије Атлетико који већ
годинама игра грозан фудбал за око,
алибележирезултате.Унападуимају
Суарезакоји,акополуди,можедамет
не 20 голова ове сезоне. Биће узбу
дљиваборба заврх, аличињеница је
дашпанскифудбалвећгодинамагуби
на квалитету и да углавном гледамо
пренемагањенатеренуиспорфудбал.
Францускалигасенебиниспомиња

лада нијеПариза и легије плаћеника
који у њему играју. Вероватно ће се
прошетатикрозпрвенство,амечевиу
њему ће им служити за разигравање
пред важне наступе у Европи. Богати
власнициклубавећгодинамасањајуо
титулиевропскогпрвака,ачиниседа
имјетајциљникадближисаМесијему
тиму.
Срећан почетак сезоне у европском

фудбалусвимакојиславе.

Про сто неве ро ват но 
зву чи чиње ни ца

да су шам пи он ски тим, 
одмах након осва ја ња 

титу ле, напу сти ли
тре нер и нај бо љи 

играч. Анто нио Кон те 
се није уса гла сио
са упра вом клу б

 у вези са тран сфер 
поли ти ком и тре нут но 

је без анга жма на.
Спо ми ње се као
опци ја за клу пу

рас па лог Арсе на ла 
који се већ годи на ма 

мучи, а по све му
суде ћи, нај е ба ће 
шпан ски тре нер

Арте та
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ОВАН:Делујетекаоособа,којанема
времена за неке површне сусрете
илизадогађајекојисенеуклапајуу
вашусферуинтересовања.Бољеје

дасепонашатештоумеренијејерсвојименер
гичним понашањем код неких сарадника под
стичетеразличитереакцијеинегодовање.Ста
ловам једасвојој породициивољенојособи
приуштитевишерадостиузаједничкомживоту.

БИК: Делујетепозитивноиангажо
вани сте на различитим странама.
Умете да пренесете стваралачки
импулсикреативнуенергијунасво

јуоколинуштовамолакшаваостварењемногих
планова које имате. Пажљивије ослушкујте
порукекоједобијатеодблискихособа.Бољеје
дапокажетевишескромностиупонашању.

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко од сарадника
нема довољно интересовања да
испоштује заједнички пословни
договор,штонеминовноусловљава

одређени губитак. Делујете забринуто због
новихинформацијаипроменакојенаговешта
вају ваши сарадници. Упорно покушавате у
најкраћемрокударешитенекевеликепробле
ме.Склонистечестимпроменамарасположе
ња,каоидруштвакојепривлачивашуемотив
нупажњу.

РАК: Пословни проблеми са којима
се тренутно суочавате захтевају
додатнинапорилидобруконцентра
цију.Немапотребедареагујетеисхи

трено и да прецењујете своје могућности пред
околином.Најбољеједапрепуститеособамаод
поверењадаодлучујуозаједничкиминтересима.
Добраљубавнастратегијаподразумеваиспрем
ностдасенепрекиднопревазилазеограничења
крозкојапролазитесасвојимпартнером.

ЛАВ: Понекад треба прихватити
оне најтеже околности, како бисте
себи и другима доказали да сте
довољнодораслипреднајразличи

тијимизазовима.Ослонитесенасвојуинтуици
ју.Узблискуособусвеможетедапревазиђете
на добар начин, нека вас правилно дозирање
мудрости, емоција и страсти наведу на зајед
ничкаљубавнарешења.

ДЕВИ ЦА:Неко вам даје корисне
информацијеинатакавначинвам
помажедаправилнијепроцењујете
различите пословне могућности

које имате на располагању. Јасно вам је да
заједнички договори представљају позитиван
помакурешавањуважнихпословнихинтереса.
Слободноизразитенекасвојапотиснутаосећа
ња или намере. Учините неки посебан гест
пажњепремасвомпартнерууприлогзаједнич
којсрећикојутребанеговати.

ВАГА:Размислитеопромениодре
ђенихкритеријумаиусловаудого
вору са сарадницима како бисте
побољшалисвојупословнупозици

ју.Слободноможетедаинсистиратенасвојим
идејама,јериматеврлопоузданепоказатељео
успеху.Усвомемотивномзаносу спремнисте
даучинитенештопосебнокакобистеимпреси
ониралисвогпартнера.

ШКОР ПИ ЈА:Нековамдајекорисне
сугестијекојелакоможетедаприме
нитеприликомрешавањаозбиљних
питања. Потрудите се да правилно

дозирате стваралачки импулс са заједничким
интересима,какобистенанајбољиначинускла
дилиразликекојепостојеумишљењуилииску
ству.Преиспитујетесвојодноссаблискомосо
бомужељидасештобољеразумете.

СТРЕ ЛАЦ: Савесно испуњавате
свој део обавеза и делујете врло
ажурно приликом испуњавања
разних договора које имате са

сарадницима.Реалнозасниватесвојеодлукеи
немаразлогаданекоутиченавашупрофесио
налну несигурност. У односу са партнером,
нема потребе да упорно понављате ситуације
којенедоносежељениефекат.

ЈАРАЦ: Имате добар предосећај и
успехвамсеналазинадохватруке.
Највишећевасобрадоватифинан
сијскопобољшањеибољиматери

јални стандард. Не само да имате добре
пословне процене већ добијате и нови број
присталица,такодаувећиниситуацијапрола
зите лакше и боље од других. Осећате да се
налазитенаемотивнојпрекретнициирадопри
хвататеразнеизазове.

ВОДО ЛИ ЈА:Удоговорусасарадни
цимасаданауспешанначинможете
да решите низ важних питања.
Наставитедаподстичетезаједничке

договоре и удруживање по разним особама.
Потрудитеседанекоозбиљносхвативашеиде
јеокофинансијскихзахтевакојеимате.Уодносу
са љубавним партнером пролазите  кроз про
менљивуфазу,алинетребадасепредајете.

РИБЕ: Све корисне информације
могу да вам олакшају успешно
решавањенекихпословнихпитања
којеимате.Обратитепажњунасуге

стије које вам даје једна искусна особа, нема
разлогадаодбацујетенекеидејесамозатошто
вамзвучесувишеапстрактно.Аковамјестало
дапроменитеипобољшатесвојодноссавоље
номособомондапокажитевишеразумевањаза
критеријумекојекористидругастрана.

HOROSKOP

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ПОЧЕ ТАК ШКОЛ СКЕ ГОДИ НЕ

Као и увек – удар на кућ ни буџет
МногелокалнесамоуправеизСре

ма ове године, као и ранијих,
финансирају набавку уџбеника

заосновце.некесамозапрваке,некеза
ученикеодпрвогдоосмогразреда. То
је велика помоћ кућним буџетима пред
полазак ушколу.Поред уџбеника роди
тељиморајунабавитиишколскиприбор.
Квалитетиценешколскогприборасуове
године,каоипретходних,веомаразличи
теиуглавномзависеодзахтеванастав
ника и школе у коју дете иде. Полице
књижара су препуне, разноликих олов
ки,свескиразличитихвеличина,дезена,
дебљина, ту су и фломастери, гумице,
перетоницеиторбе.приборсеконстанто
докупљује, какобисвакишколарацбио
спреманзапочетакновешколскегодине.
Умитровачкимпапирницаманудивелик
асортиманшколскогприбора,поповољ
нимценама.
Верица Мићановић, радница у

папирницирекаједајешколскиприбор
овегодинескупљи,авећапродајаочеку
јесетеккададецакренуушколу.
– За следећу сезону робу смо углав

ном наручивали кад се деца распусте,
саднаручујемотекусептембру.Школар
циматребамесецданададобијураспо
редидасазнајуштаучитељипрофесор
захтева,каквусвескуикојеуџбенике,и
онда долазе са родитељима у набавку.
Цене школског прибора ће вероватно

битивеће,доксеуџбеницикупујупреко
школе,некадецасесналазепаузимају
и половне уџбенике или копирају стра
нице.Садасвакашколабирадругачије
књиге,каженашасаговорница.
Докнекиродитељишколарцеопрема

јуукњижарама,другипосећујумаркете,
трговинскецентреиосталеобјектекоји
нуде разне попусте зашколску опрему,

многикажудаимаизбораидасуцене
повољне. Олакшица сваком родитељу
су свакако уџбеници који се углавном
набављају преко школе. Такође, једна
одпогодности јеиташтопозавршетку
школскегодинеученицивраћајукњигеу
школукојећепослужитиследећимгене
рацијамакоједолазе.

К. Вереш

Вери ца Мића но вић
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НИКО ЛА БАХ ТИ ЈА РЕ ВИЋ ИЗ ИНЂИ ЈЕ ПРЕ ПЕ ША ЧИО 428 КИЛО МЕ ТА РА ДО ОСТРО ГА 
ЗА ШЕСТ ДАНА

Са вером у Бога
до мана сти ра Острог
Вера, пре свега, била је разлог

збогкојегсе28годишњиНикола
Бахтијаревић из Инђије одлучио

дапрепешачипутдуг428километара
доманастираОстрог.Нијебилолако,
ни психички ни физички, али у својој
намери је успео стигавши до одреди
штаза6дана4сатаи50минута.
– 2019. године при пут сам био на

Острогу и тада сам се заклео да ћу
следећи пут доћи пешке, објашњава
Николаидодаје:
–Напутсамкренуо2.августаоко22

сатаитадасампрепешачиоукупно85
километара док нисам стигао до Уба,
гдесампрвипутодморио.Свакогсле
дећегданасамупросекупешачиооко
70километара,штодањуштоноћу,а
најтежидеопутабиоми јеодУбадо
Косјерића, јер сам пешачио скоро 60
километараузбрдо.
Иакосецелогживотабависпортом,

последњих шест година трчањем и
планинарењем,путдоОстрогабио је
велики изазов за Николу. Током шест
данапешачиојепонајвећимврућина
ма у последњих 50 година али без
страхаиразмишљањаоодустајању.
–КадасамстигаонаЗлатибор,пре

спаваосамушуми,јернисамуспеода

нађемсмештај.Токомпутамногољуди
самупознао.Нудилисумипомоћ.Да
ме превезу, храну, новац и смештај...
Прихватиосамсамопарпутададоруч
кујем јер су били упорни, али нисам
желеопревоз,јертаконебихостварио
својциљ,објашњаваНиколаидодаје
да је2.августакренуо јер је8.летња
Света Петка и тог дана је хтео да се
причести,јерјетокомпутапостио,али
јестигаокасноноћу.
–Оствариламисеипакдругажеља,

атоједазасвојрођендан,10.августа
будемнаОстрогу,кажеНикола.
Уманастир јестигаосаболовимау

ногама и жуљевима. Током пута смр
шаојескорочетирикилограма.
–Психичкисамсеприпремиозаовај

пут.Унеколиконавратајебилотешко
аливерауБогаимојажељабилесу
јачеодсвега.Првовечеподоласкуу
манастирсампреспаваодабихсутра
данразговараосамонахомиигумани
макојисумидозволилидазбогболо
ва у ногама другу ноћ преспавам у
конаку.Одалисумипризнањенапод
вигу и током боравка сам добио за
успомену иконуСветогВасилија, крст
икњигуоманастирусапосветомУпра
веОстрога, кажемладић изИнђије и
додаједазањеговунамерунијезнао
скоро нико, само пар другова који би
притекли у помоћ да није успео да
остварисвојциљ.
– Нисам желео никоме да говорим,

јер кажу да се одлазак на Острог не
планира.Мајци није било добро када
је сазнала да сам пешачио дању и
ноћу, спавао у шумама... Нису ни
сестрезналеништа,иакосумечекале
дадођемнаморекодњих.Аликадасу
схватиликакавсамподвигнаправиои
колико сам срећан што сам успео у
својој намери, сви су ми честитали.
Поносан сам  на самог себе, јер сам
остварио своју највећу жељу, каже
Никола Бахтијаревић и додаје за крај
да не размишља о следећем изазову
алидаћетосвакакобитијошдужипут
негоштоједоманастираОстрог.

М. Ђ.

Оства ри ла ми се ипак 
дру га жеља, а то је да 
за свој рођен дан, 10. 

авгу ста будем на 
Остро гу, каже Нико ла.

У мана стир је сти гао 
са боло ви ма у нога ма 

и жуље ви ма. Током 
пута смр шао је ско ро 

чети ри кило гра ма

По доласку на Острог

Никола Бахтијаревић на путу до Острога


