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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

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

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

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Aktivne mere zapo{qavawa
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Пред сед ник Оп шти не Пе ћин ци Си-
ни ша Ђо кић по се тио је у сре ду, 
15. сеп тем бра, во лон те ре сед мог 

Ар хе о ло шког кам па у Ку пи но ву, ко ји и 
ове го ди не ор га ни зу је Удру же ње „Зе ле-
ни по глед“ у са рад њи са На ци о нал ним 
во лон тер ским сер ви сом „Мла ди ис тра-
жи ва чи Ср би је“, ко ји ре а ли зу ју кам по ве 
уз по др шку Ми ни стар ства омла ди не и 
спор та. По кро ви тељ кам па је пе ћи нач ка 
ло кал на са мо у пра ва, а ло ги стич ку по др-
шку пру жа Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп-
шти не.

Ар хе о ло шки камп, ко ји сва ке го ди не 
оку пља мла де из чи та вог све та, ове го-
ди не је због пан де ми је ис кљу чи во на-
ци о нал ног ка рак те ра, а пред сед ник Оп-
шти не Си ни ша Ђо кић је, то ком раз го во-
ра са во лон те ри ма, из ра зио за хвал ност 
на њи хо вом ан га жо ва њу и уче шћу на 
овом из у зет но зна чај ном про јек ту.

– Пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва сва-
ке го ди не по др жа ва Ар хе о ло шки камп, 
пре све га јер се ра ди о зна чај ном про јек-
ту као што је очу ва ње и об но ва сред њо-
ве ков не твр ђа ве Ку пи ник, а мла ди љу ди 
ко ји во лон ти ра ју сва ка ко да за слу жу ју и 
на шу па жњу. Дра го ми је да ви дим тај 
ен ту зи ја зам у њи хо вим очи ма, као и да 
су пр ва ар хе о ло шка ис тра жи ва ња за-
по че ла. На пра ви ли смо пр ви ко рак, али 
ве ли ки, и не ће мо ста ти док не угле да мо 
Ку пи ник она кав ка кав је пре пет ве ко ва 
по сто јао на овом истом ме сту – ве ли чан-
ствен и не про це њив за цео срп ски на род 
– на гла сио је пред сед ник Ђо кић.

Због епи де ми је ко ро на – ви ру са, ове 
го ди не је при сут но че ти ри во лон те ра из 
Ср би је, као и дво је во лон те ра из Ку пи-
но ва. Ово го ди шњи Ар хе о ло шки камп но-
си на зив „7/500“ – сед ми камп по ре ду и 
500 го ди на од тур ског ра за ра ња твр ђа ве 
Ку пи ник, а ка ко је ре као Пе ри ца Одо ба-
шић, ар хе о лог и пред сед ник Удру же ња 
„Зе ле ни по глед“, камп се одр жа ва па-

ра лел но са си сте мат ским ар хе о ло шким 
ис тра жи ва њи ма сред њо ве ков ног утвр-
ђе ња Ку пи ник ко је спро во де На род ни 
му зеј из Бе о гра да и Оп шти на Пе ћин ци, 
та ко да уче ству је мо и на са мим ис тра-
жи ва њи ма.

– До са да су во лон те ри на шег кам па 
ра ди ли углав ном на чи шће њу Ку пи ни ка, 
укла ња њу ра сти ња ко је га угро жа ва, а 
ове го ди не, ево пр ви пут смо кре ну ли у 
си сте мат ска ар хе о ло шка ис тра жи ва ња 
ло ка ли те та. У го ди ни у ко јој обе ле жа ва-
мо 500 го ди на од ра за ра ња твр ђа ве, ко-
нач но смо за по че ли са ис тра жи ва њи ма, 

што ми је по себ но дра го. На рав но, тек 
смо по че ли, ар хе о ло шка ис тра жи ва ња 
ће тра ја ти до ста ду го, а прак тич но ће се 
упо ре до ра ди ти и на ре кон струк ци ји и 
кон зер ви ра њу от кри ве них де ло ва“ – ре-
као је Одо ба шић и до дао да су до са да 
про на ђе не тур ске лу ле, ке ра ми ка и до-
ста жи во тињ ских ко сти ју, да су још увек 
у ре цент ном сло ју, што зна чи по след ња 
око два ве ка, као и да се на да да ће за 
још на ред не две не де ље, до кле тра ју ис-
тра жи ва ња, до ћи до сло ја сред њег ве ка 
где би тре ба ло и оче ки ва ти ма те ри јал 

ко ји је по сто јао то ком ин тен зив ног жи во-
та Ку пи ни ка.

На ис ко па ва њи ма ра ди и др Еми на Зе-
че вић, му зеј ски са вет ник у На род ном му-
зе ју у Бе о гра ду и ру ко во ди лац про јек та у 
окви ру ко јег се про у ча ва по след ња пре-
сто ни ца Бран ко ви ћа и срп ско на сле ђе 
на те ри то ри ји Вој во ди не, а Ку пи ник је, 
по ње ним ре чи ма при о ри тет. Она до да је 
да се о Ку пи ни ку вр ло ма ло зна, и да је, с 
об зи ром на то да не ма пу но исто риј ских 
по да та ка, ар хе о ло ги ја тре нут но је ди на 
ко ја нам мо же ре ћи мно го ви ше о овом 
сред њо ве ков ном утвр ђе њу.

– Пла ни ра мо да се на ред них го ди на 
ов де што ви ше ра ди, да ши ри мо ис коп. 
По треб но је да се ура де и сон да жна ис-
тра жи ва ња, ка ко би смо до би ли основ ну 
стра ти гра фи ју, а то зна чи да са гле да мо 
вер ти кал но сло је ве ка ко се на сло ја ва ју, 
да ли има мо не што ста ри је, не што мла-
ђе и ка ко то сто ји у од но су на оно што 
зна мо о Ку пи ни ку. За са да смо на пра ви-
ли две сон де око ула зне ка пи је, са ко ји-
ма тре ба да са зна мо ко ли ка је де бљи на 
кул тур ног сло ја. Ми смо са да си шли у 
овој сон ди са уну тра шње стра не ка пи-
је, око 60, 70 цен ти ме та ра, и још ни смо 
сти гли до сред ње ве ков ног сло ја. Нас ов-
де оче ку је ве ли ки по сао, јер је то ве ли ка 
ко ли чи на зе мље, а то зах те ва не са мо 
ко па ње, не го и ус пут но до ку мен то ва ње, 
сли ка ње свих ра до ва, ко ти ра ње и све 
оно што се ра ди на свим ар хе о ло шким 
ло ка ли те ти ма – ре кла је Зе че вић.

Она до да је да је исто вре ме но отво-
ре на и јед на сон да са спољ не стра не, 
од но сно уну тар ула зне ка пи је ку ле, ка ко 
би се ви де ла ду би на те ме ља, и ка ко би 
ко нач но до шли до дна тог ро ва ко ји је 
опа са вао твр ђа ву.

Ово го ди шњи Ар хе о ло шки камп „7/500“ 
за вр шио се у су бо ту, 18. сеп тем бра, али 
ар хе о ло шка ис тра жи ва ња се на ста вља-
ју до 29. сеп тем бра.

На пра ви ли смо пр ви 
ко рак, али ве ли ки, и не-
ће мо ста ти док не угле-
да мо Ку пи ник она кав 
ка кав је пре пет ве ко ва 
по сто јао на овом истом 
ме сту – ве ли чан ствен 
и не про це њив за цео 
срп ски на род, на гла сио 
је пред сед ник Синиша 
Ђо кић

Ку пи ник жи ви но ви жи вот

АР ХЕ О ЛО ШКИ КАМП У КУ ПИ НО ВУ
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Срп ски ка лу ђер
на ули ци Те хе ра на

Законоупотребисрпског језикау
јавномживотуизаштитииочува
њу ћириличког писма изазвао је

не мало чуђење еуропске јавности у
Србији и региону. Укратко, еуропска
јавностуСрбијиирегионудржидаје
закон непотребан, јер је ћирилица
ионакозваничнописмодржавнеупра
ве.И,будућида језаконнепотребан,
његовоусвајањенијеништадругодо
појачано србовање у региону незара
слих рана из међунационалних суко
ба.
Закон је зачудио и ону јавност у

Србији која му се обрадовала, јер је
Влада из претходног сазива пре две
или три године занемарила предлог
сличног закона. Укратко, српска јав
ност је затечена хитношћу закона, а
некиписциипрофесорисуубеђенида
сумоглидопринетињеговомквалитету
дасубилипитани.
Ипрви,идругисеправеданеразу

меју тајминг усвајања закона и да не
разумејуВладинообразложењехитно
стипоступка:Законседоносипохит
номпоступку„затоштобиусупротном
могло доћи доштетних последица за
рад органа и организација у смислу
угрожавањасрпског језикаићирилич
ког писма, као културних и традицио
налних вредности српског народа у
земљиирегиону”.Образложењејесте
помалонемушто,алиипросечнооба
вештена медијска публика види дра
стично убрзање језичког, верског и
историјског ревизионизма на штету
СрбаизванСрбије.
Једанодкритичараовогзаконакаже

да јењеговапромашеноступокушају
дасимболичкуфункцијућирилицепре
веде у употребну функцију, у којој је
латиницадоминантна.Критичару,као
дајејеунапредзнаоштаћеовајрећи,
одговориојебившебугарскипремијер
Огњен Герчиков, веома забринут за
судбинућирилицеуБугарској:

„Накрајукрајева,мисмоЕвропља
ни!КоуЕвропскојунијиуопштепише
ћирилицом?Нико.Самоми–сумњиви
типовисаБалкана–ијошнекидруги
изгубљени народи. Шкрабамо нека
ћириличнасловакојасуостаткусвета
неразумљива и само се срамотимо.
АлизатојелепокадсенапишеWel co
me by Pro Mar ket your sto reиликадсе
напише lo cal.Веомаисправноиизвр

снозвучииSHO ES AND BAGSуместо
„обуће и торбе“. Уместо безличних
„употребљених ствари“ прочитати
SE COND HAND – то је већ потпуно
друга ствар. И како подстичу апетит
STE AKS, BUR GERS, RIBS! И како
само лепо звуче Adven tu re sho wers
илиStaff only. Кад ово читате, одмах
се напуните цивилизацијским набо
јем!“

Остаје прилично нејасном чињени
цадаистаНароднаскупштинапочет
комлетауфамозномЗаконуородној
равноправности,крозодредбео„род
ноосетљивомјезику”,омогућикваре
ње српског језика новоскованим
феминитивимабезваљанејавнепро
верењеговеоправданостиибезкон
султовања и сагласности струке и
њенихоргана,апредкрајистоглета,
ево,усвајанемерљивоважанЗаконо
употребисрпскогјезикаујавномживо
ту и заштити и очувању ћириличког
писма. У случају „родно осетљивог
језика”допуштасенаметањеидеоло
шке и ревизионистичке интервенције
ујезику,ауслучајузаконаозаштити
ћирилицештитисеидентитетсрпског
језика. Није јасно како законодавцу
није јасно да идеолошки „родно осе
тљиви језик” еуропског феминистич
когпокретаисрпскаћирилицанисуни
у каквом сродству, и никако не могу
опстајати заједно. Свет новог „родно
осетљивог језика” види у ћирилици
једанодсрпскихатавизамаскојимсе
не може у Еврупу, а ћирилица се у
оваквом  „родно осетљивом језику”
осећа као српски калуђер на улици
Техерана.

ПостојенекенадедабиУставни
судСрбијемогаодазапазипро
блемса„родноосетљивимјези

ком”,акосеисамаНароднаскупшти
наСрбије,невољнопритиснутааген
домеуропскогпутаСрбије,нијетоме
потајнонадала.Безтога,садазашти
ћеној ћирилици ће у таквом српском
језику бити нелагодно. Постоји и
могућностдасеамандманимапопра
визаконкојинијеусклађенсазашти
томћирилице,јерћеубудућемвлади
номСавету за српски језик половину
чланствачинитијезичкистручњацииз
Одбора за стандардизацију српског
језикаСАНУ.Акоћестручњациседети
уСавету,логичноједабудуипитани.
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Ни је ја сно ка ко срп ском 
за ко но дав цу ни је ја сно 
да иде о ло шки „род но 
осе тљи ви је зик” еу роп
ског фе ми ни стич ког 
по кре та и срп ска ћи ри ли
ца ни су ни у ка квом срод
ству, и ни ка ко не мо гу 
оп ста ја ти за јед но. Свет 
но вог „род но осе тљи вог 
је зи ка” ви ди у ћи ри ли ци 
је дан од срп ских ата ви
за ма с ко јим се не мо же у 
Евру пу, а ћи ри ли ца се у 
ова квом  „род но осе тљи
вом је зи ку” осе ћа као 
срп ски ка лу ђер на ули ци 
Те хе ра на

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ВЕ СНА СКА КУН, ПРЕД СЕД НИ ЦА МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ ЛА ЋА РАК

Ак це нат на уре ђе њу
цен тра се ла и ка на ли за ци ји
ЕкипаМновинабилајеуЛаћараку

17.септембракакобисаВесномСка
кун, председницомМесне заједнице,
разговарала о активностима, које су
планиране за ову годину. Како је
рекла, у Лаћарку ће се радити на
великимпројектима каошто је кана
лизација,уређењецентраиатарских
путева,алиидивљихдепонија.
– Месна заједница се труди да

Лаћарак учини лепшим и бољим за
животидапостигнедобререзултате.
ВажнозаЛаћаракјестепитањекана
лизације.Уплануједасенатомпро
јекту ради почетком године. Треба
решити и комуналне проблеме који
су, такође, велики. Повећаћемо број
клупа у центру и канти за смеће, а
требајунаминовекантесаулошци
ма.Надивљојдепонији,премаМар
тинцима поставили смо контејнере
који делимично решавају проблем
бацањасмећа, јеридаљеиманеса
весних, не схватајући да тако баца
њемсмећазагађујуживотнусредину.
Због тога је код нас увек актуелно
чишћење депонија. Планирамо да
средимо центар,  поставимо, цвеће,
канте,бориће,икамере.Требалоби
да добијемо нова аутобуска стаја
лишра,најмањепет,шест.Инакрају,
чеканасуређенеатарскихпутевана
пролеће.Подржалисмоакције,помоћ
деци са Косова иМетохије „Срби за
Србе“ у виду школског прибора.
Мештанисусеодазваликрозцрквуи
школу,реклајеВеснаСкакун.
Према речима наше саговорнице

једанодприоритета јестеиницијати
вадасеуцентруселапостави,једно
одзначајнијихспоменобележјаареч
јеоМиленкуБожићу.
– Савет Месне заједнице покреће

иницијативу за израду постављања
споменика Миленку Божићу. Он је
херој саКошара, који неби смеода
будезаборављен,рођенје7.фебру
ара 1979. у Лаћарку. Миленко је,
нажалост, за веома кратко време
остаобезбаке,анедугозатимибез
мајке. Да несрећа никад не долази
самаговориичињеницадамунакон
мајке умире и деда. Миленко, брат,
отацостајудасебавеземљорадњом
иборе,какобипреживелитокомрат
них деведесетих година. Како би
колико – толико помогао породици
после завршене средње школе,
одмах се запошљава у својој струци
каомесар.НадимакКунцједобиопо
свом идолу, швајцарскомфудбалеру
ШтефануКунцу.Кадајеодлазиоувој
ску1998.годинебиојесрећан,штоје
испраћајспремљенкакојеижелеои
што одлази на дуго ишчекивано

одслужењевојногрока.Војскујеслу
жио прво у Зајечару као граничар.
Након обуке, бива прекомандован у
53. гранични батаљон Приштинског
корпусакараулаКошаре.Ододласка
у војску септембра 1998. године,
никаданиједолазионаодсуства.Са
другаримајеконтактираопутемписа
маукојимасенијежалио,нитипока
зиваострах.Писаоједајеувекспре
ман да помогне држави, па макар и
даоживот.Погинуо је токомизврше
ња борбеног задатка. Убили су га
шиптарскитерористинаОпљазу код
Мусине куће на Васкрс 11. априла
1999. године. Са њим су погинули
водникИванВасојевићЈагуар,Дарко
Бјелобрк, Предраг Богосављевић и
мајорЛистер.ОдликованјеОрденом
за заслуге у областима одбране и
безбедности првог степена. Отац

Бошкогубитаксинаникаданијемогао
дапреболиипосленеколико година
умро је од туге. Миленков старији
брат Анђелко, после очеве смрти је
остаодасесамстараодомаћинству
и да чува сећање наМиленка као и
свидругариизЛаћарка.Изнаведених
разлога Месна заједница жели да
допринос да се његов лик и дело,
његовахрабростникаданезаборави,
итојеосновнимотивзапостављање
наведеног споменика. Споменик
Миленку Божићу биће постављен
испред спомен – обележја, испред
зграде Месне заједнице, дакле, на
јавној зеленој површини између два
поља цвећа. Такође, поставићемо
рефлекторе и плочу, рекла је Весна
Скакун.

К. Ве реш
Б. Ту ца ко вић

Ве сна Ска кун

Ва жно за Ла ћа рак је сте пи та ње ка на ли за ци је. У 
пла ну је да се на том про јек ту ра ди по чет ком 
наредне го ди не. Тре ба ре ши ти и многе ко му нал
не про бле ме, а че ка нас и уре ђе не атар ских 
пу те ва на про ле ће, ре кла је Ве сна Ска кун
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СЕД НИ ЦА ГРАД СКОГ КРИ ЗНОГ ШТА БА

Сред њо школ ци
пра те на ста ву од ку ће

Након седнице митровачког Штаба
заванреднеситуације,17.септембра
донете су нове мере. Средње школе
натериторијиСремскеМитровицеод
20. септембра раде по трећем моде
лу,односно,уводисеонлајннастава.
Градски штаб за ванредне ситуације
настављадапратиактуелнуепидемиј
ску ситуацију и доноси даље одлуке.
На седници је присуствовао и начел
никГрадскеуправезаобразовањеЗо
ранЂурић.ГрадоначелницаСветлана
Миловановић, рекла је да од укупног

броја оболелих од инфекције изазва
невирусомкороне,школскадецачи
не2,95посто,збогчегасудонетенове
мере.
– Разматрали смо и анализирали

актуелну епидемијску ситуацију са
посебнимосвртомнарадосновнихи
средњихшколанатериторијиграда,а
ускладусабројемзараженихученика.
СвешколенатериторијиСремскеМи
тровицеиСрбиједобилесуобавеште
њеоодлуциТимазапраћењеикоор
динисањеприменепревентивнихмера

урадушколапокојемсе,наравно,на
основуподатакакојисуимдоставље
ни,одређујемоделрада.Средњешко
ленатериторијиСремскеМитровице
одпонедељка20.септембрарадепо
трећеммоделу,атојеонлајннастава.
Наставићемоследећенедељедапра
тимоактуелнуепидемијскуситуацијуу
основним и средњимшколама, као и
у предшколским установама па ћемо
наоснову тогаиреаговатиидоноси
ти,ако јепотребно,некемере,рекла
јеСветланаМиловановић. К. В.

Одр жа на сед ни ца Шта ба за ван ред не си ту а ци је

КОНКУРС АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА РУ РАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Средства за раз вој се о ског ту ри зма
Агенција за рурални раз

вој је15.септембрараспи
салаконкурсзадоделубес
повратнихсредставакојије
намењен инвестицијама у
области руралног туризма,
ауциљуунапређењаибо
љевидљивоституристичке
понуде Сремске Митрови
це.
–Наовајконкурсмогуда

конкуришусеоскатуристич
кадомаћинства која у сво
јимугоститељскимобјекти
ма обављају ту делатност,
као и домаћинства која се
баве домаћом радиношћу.
Средства су намењена за
израду њиховог промотив
ног материјала, као и за
израду интернет презента
ције односно сајта, а могу
да га користе и за израду

туристичке сигнализаци
је. Износ средстава који је
опредељензаовај конкурс
износи  800.000 динара.
Конкурс је отворен до 15.
октобра. Очекујемо одзив
онихтуристичкихдомаћин
става за која знамо да су
регистрована и категори
зована, којих према нашој
евиденцији има 16. Крите
ријум је да буду регистро
вани и категорисани у мо
менту подношења пријаве,
рекла је директорка Аген
ције за рурални развој Ду
шицаПавловић.
Додатне информације о

конкурсу могу се добити у
просторијама Агенције за
рурални развој или путем
телефона022/610–573.

К. В.
Ду ши ца Па вло вић
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ОП ШТА БОЛ НИ ЦА

Но ва опре ма и апа ра ти 
за ми тро вач ку Бол ни цу

Све кон кур се пра ти мо, та ко да би смо ову го ди ну мо гли да за вр ши мо са  но вом 
опре мом вред ном из ме ђу 60 и 70 ми ли о на ди на ра. Ис та као бих да по сто је и по је ди
нач ни до на то ри и пред у зе ћа, као и све срем ске оп шти не, ко је до при но се бо љем ра ду 
Бол ни це, ре као је др Ма ло ба бић

Митровачка Општа
болница по основу
конкурса Покрајин

скогсекретаријатазаздрав
ство, набавила је опрему и
апарате,вредну22милиона
динара.Болница јенабави
ла и дигитални мамогаф у
вредности седам милиона
динара, обезбеђених сред
ствима опортунитета
посредством Министарства
правде. О значају набавке
вредних апарата, као и
темамавезанимзаактуелну
ситуацијусакорона–виру
сомумитровачкојболници,
говорио је в. д. директор
Опште болнице прим. др
Драган Малобабић и рекао
да је стигла веома вредна
медицинскаопрема,покрет
ни рендген велике снаге,
који ће највише користити
пацијентима који су у кови
ду, затим  савремени елек
тро– хируршкинож, ултра
звучниапаратсадвесонде
за Службу гинекологије, и
два уређаја за прање ноћ
них посуда без употребе
људскограда.
– Истакао бих конкурс

Министарства правде на
основу којег смо добили
апарат, који ће унапредити
дијагностику у области
туморадојкекодсуграђан
ки, пошто имамо велику
улогу у скрининг програму
којиспроводидржава.Тусу
идругиконкурсикојепрати
мотакодабисмоовугодину
могли да завршимо са
новом опремом вредном
између 60 и 70 милиона
динара. Такође, постоје и
појединачни донатори и
предузећа, као и све срем
скеопштинекоједоприносе
бољемрадуБолнице,рекао
једрМалобабић.
Он је нагласио да је цео

Хируршки блок поново
затворен,јернијебиодово
љан само један спрат да
примапацијентекојисуобо
лелиодковида.

– Похвалио бих сарадњу
са ковид болницом на
Мишелуку у Новом Саду у
којусвакидантранспортује
мо пацијенте, тако да се
наша интензивна нега се
„релаксира“. До сада смо
пребацилиоко20пацијена
тауболницунаМишелукуу
којојнепостојиобичнанега,
само полуинтензивна, и
интензивна. Има капацитет
од770постеља,гдејесвака
опремљенапротокомкисео

ника, са респираторима.
Особље је врхунско, и они
сигурно могу да помогну
суграђанима који су за тај
вид лечења. У случају да
митровачки медицински
радници морају бити анга
жованиуболницинаМише
луку, набавићемо комби
возило за њихов превоз,
најављуједрМалобабић.
Кадајеречовакцинацији,

по његовим речима, Срем
ска Митровица је лидер са

близу 56 одсто вакциниса
нихпунолетнихграђана.
– Никако да достигнемо

цифру од 70 до 80 одсто
грађана, колико би било
потребно да се пандемија
смири. Позвао бих све
суграђане да искористе
могућностдасевакцинишу.
Примио са трећу дозу вак
цине,осећамсебезбеднои
препоручујем је свима,
истичеМалобабић.
Он каже да је Болница

отворена 24 сата. Додат је
један контејнер да би се
убрзало тестирање деце.
Постојишаторкојићељуде
чуватиодсунцаикише,ана
зиму ће се грејати. Ту су и
пољскитоалети,такодасе
може рећи да људи могу
рачунати на минимум хиги
јенскихусловадокчекајуна
преглед.
НапитањедалиБолница

поновоулазиуковидрежим
рада, др Малобабић каже
да болнице општег тима
које улазе у ковид систем
имају само породилишта
којасуузеленојзони.
–ИмамоИнтерноодеље

ње са својим интензивном
негом, Неурологију, Хирур
гију, тако да ћемо и даље
збрињавати хитна стања.
Договорили смо се да за
саданеодлажемозаказане
операције,аликакоћебити
у наредном периоду, виде
ћемо,вероватноћемомора
ти. Број анестезиолога је
смањеннапола,јерјеполо
винауковидсистему,поло
вина није. Они који су у
зеленој зони морају бити
спремни да пруже услугу
хитним случајевима.Живот
око нас тече, имамо и сао
браћајниираднитраумати
зам, и даље смо регион са
највећим бројем шлога и
инфаркта,имамопородили
ште, а то све морају да
покрију „зелени“ анестезио
лози, закључио је Малоба
бић. К. Ве реш

До го во ри ли смо се да за са да не од ла
же мо за ка за не опе ра ци је, али ка ко ће 
би ти у на ред ном пе ри о ду, ви де ће мо, 
ве ро ват но ће мо мо ра ти. Број ане сте зи о
ло га је сма њен на по ла, јер је по ло ви на у 
ко вид си сте му, по ло ви на ни је, ка же др 
Ма ло ба бић

др Дра ган Ма ло ба бић
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Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“ се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: OБЕЛЕЖEН ДАН СЕК ТО РА ЗА ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ

Ва тро га сци спрем ни и об у че ни
Одељење за ванредне си

туације уСремскојМитрови
ци17. септембраобележило
је Дан Сектора за ванредне
ситуације тактичко – технич
ким збором, који је одржан
испред  Полицијске управе
на ТргуЋиреМилекића. До
гађају је присуствоваоПетар
Самарџић, заменик градона
челнице.
– Поводом обележавања

дана Сектора за ванредне
ситуације,митровачкиВатро
гасно – спасилачки батаљон
организовао је неколико до
гађаја,инеколикоактивности
од показних вежби, симула
ција спашавања до тактичко

 техничког збора. Идеја ор
ганизовањаоваквихдогађаја
јесте да се грађани виде да
суватрогасциспремниипри

премљени да реагују у сва
коммоменту,24часадневно,
у различитим ситуацијама
које су узроковане како при

роднимтакоиљудскимфак
тором.Кадајеречољудском
фактору,искористиобихпри
ликудаапелујемнаодговор
ностпољопривреднихпроиз
вођачаданепалестрњишта
јер време, ресурси и снага
која се утроши на гашење
тих пожара могу бити много
драгоценије искоришћени за
спашавање нечијег живота,
рекаојеПетарСамарџић.
Владимир Дрмановић је

испред митровачког Ватро
гасног одељења рекао да
ватрогасна спасилачка једи
ница има ватрогасна возила
новије генерације, такође и
опремукоја јевеомапоузда
на.
– Поводом обележавања

дана заштите од пожара и
славе свих ватрогасаца спа
сиоцауцелојСрбији,одржа
ли смо тактичко – технички
збор ватрогасног возила и
опремескојомватрогаснаје
диница Сремске Митровице
располаже, а учествовало је
пет ватрогасаца. Имамо но
ве аутомеханичке летве које
спасавајуљуденависинидо
32 метара. Деца нас дожи
вљавају као хероје, и радо
нас дочекују кроз едукације
којеспроводимоупредшкол
скимишколскимустановама,
рекао је Владимир Дрмано
вић.

К. Ве реш
Б. Ту ца ко вић

Поводом обележавања
Дана сектора за ванредне
ситуацијеиславесвихватро
гасаца– спасиоца у насељу
Старимост16.септембра је
одржана показна вежба спа
шавања из вишеспратнице.
Владимир  Дрмановић је
испредмитровачкогВатрога
сног одељења рекао да је
ватрогасна служба 24 часа
науслузиграђанима.
– У овој показној вежби

смо урадили симулацију
гашења пожара стана на

петом спрату и спасавање
људи са висина, рекао је
ВладимирДрмановић.

Он јеподсетиограђанеда
јебројтелефоназаванредне
ситуације193.

По ка зна
ве жба 

Пе тар Са мар џић Вла ди мир Др ма но вић

Oбележeн Дан Сек то ра за ван ред не си ту а ци је
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ХРТ КОВ ЦИ

Уре ђе ње ам бу лан те
УХртковцимасуутокура

довинареновирањуздрав
ственеамбуланте,којипод
разумевају кречење свих
просторија и уређење фа
садезградеукојојсу,поред
лекарских, и стоматолошка
ординација и апотека. Уну
трашњирадовинакречењу
су завршени, санирана је
фасада и предстоји њено
кречење. Приликом обила
скарадова,председникОп
штине Слађан Манчић, ис
такао је да има одређених
примедби на до сада изве
денерадове.
– Радове плаћамо из бу

џета, њихова вредност је
нешто преко два милиона
динараизатајновацћемо
тражитииодговарајућиква
литет радова – истакао је
Манчић.
Онједодаодајеифинан

сирање ових радова један
видпомоћи здравству,ана
првојнареднојскупштинској
седници,уоквирудругогре
баланса, издвојиће се до
датнасредствазакуповину
новогвозилазадијализу.Др
стоматологијеЈеленаСтоја
нац Мрачевић, директорка
Дома здравља,  захвалила
се локалној самоуправи на
изузетно доброј сарадњи и
додаладаће,позавршетку
радова у амбуланти, паци

јентииматибољеусловеза
лечење,аздравственирад
ницибољеусловезарад.
У име Месне заједнице,

председница Савета Ана
Умићевић је захвалила на
доброј сарадњи са локал
ном самоуправом и пред
седником Општине, као и
надостарадовакојисуре
ализовани у Хртковцима.
Урађен је паркинг испред
школе, зградаМесне зајед
ницејесређена,радисеам
булантаиатарскипутеви.
– Атарски пут је пут до

хлеба који нас храни, што
значидаоноштосељакин
вестираможелеподаизве

зе,такодапутмногозначи.
Ранијесмосредилиидоста
запуштенДомкултуре,има
мо добро културно – умет

ничкодруштво,којејеактив
ноисадаимадобреуслове
зарад–указалајеАнаУми
ћевић. С. Џа ку ла

Оби ла зак ам бу лан те

РУМА

Асфал ти ран крак Желе знич ке ули це
Уоквирувеликогбројарадованаодржавању

путнеинфраструктуре,уРумисуреализовании
радови у мањој улици која повезујеЖелезнич
куиГробљанскуулицу.Уовојуличицииматре
нутноседамдомаћинстава,алиинеколикопла
цева. Дужина трасе је 212 метара, а вредност
радова10,2милионадинара,безПДВ–а.
Радовисузапочетипочеткомјула,апреконач

ногасфалтирања јеурађена комплетнаводо
воднаиканализационамрежа,електричнаенер
гијаипостављенајавнаЛЕДрасвета.
– Добили смо петицију одљуди који живе у

овојулицидајујепотребноуредити,штосмои
обећалидаћемоурадити,безобзиранатошто
јеулицамалаиуњојимамалодомаћинстава.
Ипак,овојелокацијанасвега500метараодцен
траградаинеможебитиутаквомстању,анама
јециљдасвакакућа,паиунајмањемселу,има
асфалт–рекаојепредседникОпштинеСлађан
Манчићприликомобиласказавршнихрадова.
Комплетно уређење улице пружа могућност

људима који ту имају плацеве да сада граде
кућеилиихпродају. С. Џ.

Оби ла зак завр шних радо ва
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У СУСРЕТ ГРЕЈ НОЈ СЕЗО НИ

Поску пе ла дрва и угаљ
Већпотрадицији,дрваиугаљурум

ској општини се продају на простору
изазградеСУП–а,алинеколикогоди
науназадсвејемањеугљанапродају,
аиценамујезнатнопорасла.Додуше,
у односу на прошлу годину поскупе
ласуидрваиугаљ,алипродавцеса
угљем, када смо посетили ово место
–нисмовидели.
Какосазнајемоодпродавцакојисе

представио као Адо Босанац и који
живиуРуми,навашариштусе кубни
метарбагремапродајеза4.700дина
ра,церза5.300,абуквајенајскупља
и продаје се за 5.500 динара по куб
номметру.Ценесускочилејерјеробе
мање,односнодрвасемањесеку,па
јенесташицанатржишту.
ПродавцисарађујуисаУдружењем

пензионераисиндикатима,адрвасе
секу или не, зависно од жеље купца
идоносинакућнуадресу.Товажиза
цеоСрем,асамоакоседрвоодноси
уНовиСад,трошковипревозасувећи
због удаљености. Већина Румљана,
чимизађеизгрејнесезоне,припрема
сезанову,пакуповинаогревапочиње
одмаја.Некокупујесвупотребнуколи
чинуогреваодједномитакоиплаћа,
некопокубикдва.

Кадасекупујенарате,ценадрваје
скупља,алисенаратеможе купова
тисамопрекосиндикатаилиудруже
ња.Угљанема,овдеможесамодасе
нађекадагадовезуизИрига,јертамо
постоји регистрована фирма која се
бавипродајомугља.
Сваке године својим члановима

Општинско удружење пензионера
помаже да дођу до дрва и угља на
десет рата, ако се пензионери јаве

одмахуфебруару,кадапочињеупис,
апоследњаратасеисплаћујеуокто
бру.
Аконекожели,јошможедасеприја

виикупиогрев,алићезањихиспору
кабитиуоктобру,инемогућејеплаћа
тиувишерата.
Румски пензионери увек искажу

интересзаовакавначинкуповине,јер
се огрев плаћа на рате, а доставља
накућнуадресу.Овегодинејеуписа
но600кубнихметарадрваи100тона
угља.
– Угаљ смо испоручили и остало

је још да до краја септембра испору
чимодрва.Морамистаћида суцене
веће у односу на прошлу годину, али
јебиловеликоинтересовањечланова,
јерјенарателакшеобезбедитиогрев
– каже Светислав Дамјанчук, пред
седникрумскогОпштинскогудружења
пензионера.
Цена кубика букве је била 6.500

динара,мешанобуквеибагрема6.200
динара,асамобагрема6.000динара.
УдружењејеугаљнабављалоизКолу
барепоцениод8.300динарапотони,
док је сушени угаљ коштао 14.300
динара.

С. Џаку ла

Све ти слав Дамјан чук

КОН КУРС ЗА МЕ РЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ
ЕФИ КА СНО СТИ У РУ МИ
При вре ме ни пре кид 
због ве ли ког
бро ја зах те ва
Житељи румске општине су исказали велико

интересовањезаучешћенаконкурсузасуфинан
сирање замене столарије на породичним кућама
истановимауоквирупројектаенергетскеефика
сности.Управозато,Комисијазаспровођењемера
енергетскеефикасностиобавештаваграђанедаје
привременообустављенконкурсзапројекатпове
ћања енергетске ефикасности. Како би Комисија
навремеобрадиласведосадапристиглезахтеве,
од15.септембрасенепримајуновизахтеви.
Подсећамо,какосмовећписали,упретходном

периодујеподнетопреко220захтева,авредност
тих радова је била преко 18,5 милиона динара.
Локалнасамоуправајепрвобитноопределила15
милионадинаразаовенамене,алијезбогиска
заногинтересовањаодлученодаседодатноиз
двоји још10милионадинара.Преманекимпро
рачунима, то би било довољно средстава да се
суфинансирају сви захтеви које прати потребна
документација.
Дабисенових10милионадинараопределило,

потребнајеодлукаодборникаСкупштинеопшти
не,штоћеибитиједнаодтачакаседницекојаје
заказана за 23. септембар. Пројекат енергетске
ефикасностибићенастављенинареднегодине.

С. Џа ку ла

ССШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“

Уче ни ци и про фе со ри 
от пу то ва ли у Пор ту гал

У наставку пројекта „Европ
ским знањима кроз српска
тржишта“  ученици Средње
стручне школе „Бранко Ради
чевић“ су 13. септембра отпу
товали у Португал где ће бо
равити две недеље, у оквиру
програма Еразмус+. У Порту
гал је отпутовало 15 ученика,
по пет из смерова кувар/ко
нобар, економиста и моделар
одеће, у пратњи професора
Ненада Бошковића, Бранкице

ТодоровићиЈасминеМарић.
Циљ је да се ученици и на

ставници стручно оспособе у
онимобластимакојеуСрбији,
за сада нису доступне, а које
ћеимкориститиудаљемраду
иобразовању.Такође,свиуче
сници ће добити више врста
сертификата, каопризнањеза
едукацијууЕвропи,којићеим
користити при будућем запо
слењу и предност на тржишту
рада. С. Џ.

Уче ни ци и про фе со ри пред по ла зак у Пор ту гал
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УРЕ ЂЕ ЊЕ АТАР СКИХ ПУТЕВA

За шест ме сних за јед ни ца
38 ми ли о на ди на ра
Урумскојопштинисесваке

године улажу значајна сред
ствау уређењеатарскихпу
тева,пајетакоиовегодине.
Локална самоуправа и По
крајинскисекретаријатзапо
љопривреду, водопривреду
ишумарствоуложићеоко38
милиона динара у уређење
исанацијуатарскихпутевау
Хртковцима,Никинцима,Пу
тинцима, Кленку, Добринци
маиРуми.
Прво су започели радови

науређењуатарскихпутевау
Хртковцима,а14.септембра,
Слађан Манчић, председник
Општине,обишаојерадовеу
овомселу.Томприликом,он
је указао да је пољопривре
да изузетно значајан сегмет
привреде и да зато локална
самоуправафинансиравише
мерауовојобласти,каошто
је субвенционисање кредит
не камате, као и осигурање
усеваодштете,тефинанси
рањеанализаземљиштакоје
су запољопривредникебес
платне. Ту свакако долази и
уређењеатарскихпутева.
–ОдПокрајинскогсекрата

ријатазапољопривредусмо
добили20милиона,доксмо
ми обезбедилидодатних18
милионадинара.Овако уре
ђени атарски путеви ће до

бродоћипољопривредници
ма, посебно сада пре бербе
кукуруза, јесењегорањаили
припреме за сетву пшенице.
Системсацементномстаби
лизацијом, како их радимо,
један је од најбољихначина
да се атарски путеви лепо
учврсте. Један пут, који је у
план уврштенна захтевМе
сне заједницеХртковци, већ
је завршен и он води од се
оског гробљакаатару.Сада
се тренутно  ради атарски

путнадругојлокацијиуправ
цукаНикинцима–кажеМан
чић.
УНикинцимаћесе,такође,

радити два атарска пута, а
потом се механизација сели
уПутинце,Кленак,Добринце
и Руму. Председница Саве
тамеснезаједницеХртковци
Ана Умићевић истиче да је
за пољопривредника  атар
скипут,путдохлеба,тедато
довољно говори о важности
пројекта.

 – За сељака је важно да
оноштоинвестиранаорани
цама, касније може лепо да
извезе. Пољопривредна ме
ханизација једостатешка,а
фреквенцијајеудугојпољо
привредној сезони доста ве
лика.Понашојпроцени,ово
су два веома битна атарска
путаизахваљујемселокал
нојсамоуправиштоувекима
разумевањазанашепотребе
–кажеАнаУмићевић.

С. Џ.

Слађан Манчић и Ана Умићевић

Други ребаланс овогодишњег буџета
размотрен је и усвојен на седници Оп
штинског већа, која је одржана15. сеп
тембрателефонскимпутем.Предлогре
баланса ће се наћи пред одборницима
Скупштине општине на седници, која је
заказаназа23.септембар.
Другимребалансомприходииприма

њасеусклађујусарасходимаииздаци
манавишемнивоууукупномизносуод
41.627.860динара.Изменапостојећеод
лукеобуџетурумскеопштине предла
жесезбогпотребепрерасподелепосто
јећихсредставабуџетасапозиција које
неће бити утрошене на друге позиције
убуџету.Највећидеосредставакојисе
прерасподељује остварен је уштедама
послеспроведенихпоступакајавнихна
бавки, као и поступака од којих се оду
стало. Анализом остварења буџета за
претходни период, утврђена је потреба
заповећањемилисмањењемодрeђених

приходаипримања.
Такосада,укупнопланираниприходии

примањаопштинскогбуџета
износе2.309.241.116динара,аистото

ликисуукупнирасходиииздацизатекућу
годину.Уструктуриприхода,највећастав
кајепорезнадоходак,добитикапиталне
добиткеитуукупно планираниприходи
износе 1.045.800.000 динара, односно
скоро46одстоукупнихприходаиприма
ња.
Најзначајнијеучешћеуовој групипри

ходаимапорезназараде који јеплани
рануизносуод850милионадинара.По
рез наимовину планиран је у износу од
403.055.000 динара и чини 17,71 одсто
укупних буџетских прихода, док су тран
сфери од других нивоа власти пројекто
вани на 288,3милиона динара, односно
12,67 процената укупних буџетских при
хода.
Они сеодносенанаменскетрансфе

реодРепубликеукористопштинеРума,
текући наменски трансфер одАПВојво
дине, ненаменски трансфер од АП Вој
водинеикапиталнинаменскитрансфери
одАПВојводинеукористлокалнесамо
управе.
Наовојседнициједонетипредлогод

лукеоизменамаидопунамаКадровског
планаОпштинске управе и Општинског
правобранилаштва. Усвојен је и правил
никоизменамаидопунамаПравилникао
унутрашњемуређењуисистематизацији
раднихместауОпштинскојуправииОп
штинскомправобранилаштву,каоинеко
лико одлука везаних за израду планова
детаљне регулације појединих делова
града,каоиуселимаВогањиГрабовци.
ЧлановиОпштинскогвећасудонелии

предлогодлукеододелистипендија,на
градаидругихвидовапомоћистуденти
ма,ученицимаиспортистимасатерито
ријерумскеопштине. С. Џа ку ла

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

По ве ћан оп штин ски бу џет

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

Пред лог ре ба лан са бу џе та
СедницаОпштинког већа је одржа

на 9. септембра на којој је утврђен
предлог одлуке о ребалансу буџета
општине за 2021. годину из разлога
остваривања прихода и примања на
вишемнивоу у односу на планиране.
Увећаниприходисераспоређујунаин
вестиционаулагањаиразличитеобли
ке социјалних давања, чиме се задр
жава намера да буџетОпштине буде
развојни, инвестициони и социјални.
Такође, Веће је утврдило и предлоге
решењаодавањусагласностинаиз
менеидопунегодишњегпрограмапо
словањаЈКП„Беочин“,каоипосебног
програмакоришћењасубвенцијаовог
ЈавногпредузећаизбуџетаОпштине.
Општинсковећејеразматралоиусво
јилоИзвештајостепенуусклађености
планираних и реализованих активно
сти јавних предузећа са територије
општинеБеочинзапрвихшестмесе
цитекућегодине.Уциљуреализације
мераизПрограмаподршкезаспрово
ђење пољопривредне политике и по
литике руралног развоја за општину
Беочин расписан је јавни позив реги
строваним пољопривредним газдин

ствимазаинтересованимзаподноше
њезахтевазакраткорочнекредитеза
набавкуобртнихсредстава,узучешће
општине у суфинансирању камате.
Средствазаовумерусуобезбеђенау
буџетуОпштине у укупном износу од
1.000.000динара.ОпштинаБеочинће

суфинасирати камате за краткорочне
кредитекојеодобрилаБанкеИнтезау
минималномизносуод50.000динара
имаксималномизносудо300.000ди
нара.Јавнипозивјеотворендоутро
шкасредстава,aнајкасниједо30.но
вембра.

ОП ШТИ НА БЕ О ЧИН

Школ ски при бор за Ро ме основ це
Реализујући Оперативни

план Мобилног тима за со
цијалнуинклузијуРома,200
ромскихученикаоддругогдо
осмогразреда13.септембра
у основнимшколама „Јован
Грчића Миленко” у Беочину
саодељењимауБеочинсе
лу и Черевићу и „ЈованПо
повић” у Сусеку, добило је
напоклоншколскиприбор.У
зависности од разреда који
похађају ромски основци из
Беочина, Черевића и Сусе
кадобилисунапоклонпакет
укојемсусеналазиле:све
ске,блокзацртање,водене
бојице, темпере, колаж па
пир, лепак, дрвене бојице,
фломастере, оловке, заре
зач, гумицу,шестар, лењир,
троугао,маказеипластелин.
Опрему за наредних годи
нуданадобиласуиромска
деца полазници припремне
групе у Предшколској уста
нови „Љуба Станковић” у
Беочину чије свакодневне
двочасовне активности за
циљ имају превазилажење

језичке баријере. Поделу
школског прибора реализо
вали су чланови Мобилног
тима засоцијалнуинклузију

РомаичланицеОпштинског
већа Тања Дрљача, Јасна
Јандрић и Сања Јакоповић.
Средства за ову активност

су обезбеђена Буџетом оп
штине Беочин, са позиције
–ДекадаРома.

Фото: Исмет Адемовски
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СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА

Пред ста вље на књи га
„Там бу ра шке при че из дав ни на“
Лепо и занимљиво књи

жевно – музичко вече одр
жано је у дворишту згра
де где се раније налазила
Српска читаоница у Иригу,
у Винској улици, 14. сеп
тембра. Бројној публици је
представљена обимна књи
га Зорана Кнежева под на
зивом„Тамбурашкепричеиз
давнина“, а поред података
о књизи, публика је могла
дачујеитамбурашеКУД–а
„Бриле“ из Беочина, којима
се придружио и Зоран Бу
гарски Брица, члан Великог
тамбурашког оркестра РТВ
–а.
Ово књижевно – музичко

вечејезапочелоу18часова
и 42 минута, што је симбо
ликаиподсећањенадавну
1842.годинекадајеуИригу
настала Српска читаоница,
најстарије српско читали
ште. Директорка ове уста
новекултуреВераНовковић
јеистакладајеовопрвије
сењипрограмСрпскечитао
нице, те да су са задовољ
ством прихватили ауторову
понудузапромоцијукњигео
тамбурашимауИригу.Онаје
реклагостимадасудошлиу
некрунисанупрестоницуви
на,уместогдесеваздаце
нилалепота,алиизнање.
 –Дошли сте уИриг, који

окружује осам фрушкогор
скихманастира,којијеимао
школу када је Београд ни

је имао,такозвану слепач
ку академију.  Дошли сте у
Ириг,којииданаспленипо
себним чарима и у којем је
1906.годинеузпевачкихор,
основани тамбурашки збор
–истаклаједиректоркаНов
ковић.
Зоран Kнежев, хроничар,

публициста и књижевник,
кажедајеречоједномкапи
талномделукојејезахтева
лодесетакгодинарада.Реч
је о озбиљној тамбурашкој
причи.
– Битно је да смо успели

ромску тамбурашку музику,
Роме,дасачувамоодзабо
рава.Имамо58биографија
њихових тамбураша од ко
јих већина није више жива,
али смо их отргли од забо

рава.ЗахвалнисмоиЗвон
куБогдану,МилануПрунићу,
Милету Николићу, Маринку
Пијуковићу из Суботице…
Много јељуди учествовало
уписањукњиге,јасамтуса
мо прикупио податке да их
презентујем – каже Зоран
Кнежев и додаје да књига
има 750 страна и чак 1.300
фотографија.
Књига се може назвати и

енциклопедија тамбурашке
музикеукојојсузабележена
иописанадвавекатамбура
штвананашимпросторима,
и
тоодпростораПаноније,

где су обухваћени и тамбу
раши Румуније, Мађарске,
Хрватске, Босне и Херцего
винеиЦрнеГоре.

–То је једнапиткатамбу
рашка прича где су стари
тамбураши причали неке
своје догодовштине и анег
доте.Имамалокафанско–
тамбурашкихприча,свеоно
штотребадаостанеусећа
њуиштотребамладимљу
дима оставити да виде ка
квесусвевеличинесвирале
тамбуру на овим простори
ма–рекаојеЗоранКнежев.
Kњига је издата прошле

годинеудецембру,ауИригу
јеодржана10.поредупро
моција. О књизи су, поред
аутора,говорилимрСиниша
Јокић, директор Завода за
заштиту споменика културе
градаНовогСадаи Милан
Прунић,вокалнисолиста.

С. Џа ку ла

Про мо ци ја књи ге о там бу ра ши ма у Ири гу

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

Ово го ди шња на гра да за Иву Бр дар
Ивa Брдар, драмскa

списатељицa из Београда/
Берлина, добитница је ово
годишњенаграде задрам
ско стваралаштво „Бори
славМихајловићМихиз“за
свој досадашњи остварени
опус. Жири у саставу Маја
Пелевић,драматуршкињаи
драмска списатељица,
Димитрије Kоканов, драма
тург и драмски писац,  и
СветиславЈованов,театро
лог, донео је ову одлуку на
састанку који је одржан 14.
септембра.
Награду додељују Фонд

„Борислав Михајловић
Михиз“иСрпскачитаоница

уИригу,абићемладојспи
сатељициуручена17.окто
бра, на Михизов рођендан.

ИваБрдар једосаданапи
салачетиридрамекојеука
зују не само на самосвој

ност,већинаједнунетако
честу истрајну тежњу ка
синтези.
Овогодишња добитница

„Михизове“наградејерође
на1983.годинеизавршила
једраматургијунаФакулте
ту драмских уметности у
Београду а  мастерске сту
дије из позоришних студија
напарискојСорбони.Аутор
ка је драмских текстова
„Бацачипрстију“,„Мушкатле
могупреживетисве“,„Сутра
је (за сада) увек ту“ и „Ако
нисам добра шта ћемо
онда“. Добитница је више
наградазасвоједраме.

С. Џа ку ла

Ива Бр дар, фо то М. Ку зма но вић
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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.

ЕПИ ДЕ МИЈ СКА СИ ТУ А ЦИ ЈА
У РУ МИ И ИРИ ГУ

Ра сте број
ак тив них слу ча је ва
Урумскојопштиниједо16.септем

бравакцинисано20.072лица,одкојих
је19.470грађанаревакцинисанодру
гом дозом, док је истовремено, по
истекушестмесеци, трећудозу при
миловећ2.441лице.Дасеепидемиј
скаситуацијаурумскојопштиником
пликује,указујеиподатакдаима386
активнихслучајева.
Подсетимо,Штабзаванреднеситу

ације је у румској општини ванредну
ситуацијупрогласио25.августа када
јебило60активнихслучајева.Уири
шкој општини ванредна ситауција је
проглашена 10. септембра, када је
било 30 лица оболелих од корона –
вируса.
До17.септембра,уовојопштиније

датоукупно9.100вакцина,аупоредо
тече и вакцинација трећом дозом.
Дневно се уиришкомДому здравља
обавичетрдесетакпрегледа.
Према подацима које смо добили

одТихомираСтојаковића,председни
каОпштине,доистогдатума,забеле
женоједаје81лицезараженокорона
–вирусом.

С. Џ.

У ИРИ ШКИМ ВИ НО ГРА ДИ МА

По че ла бер ба гро жђа
Стручњаци кажу да је ова година

била задовољавајућа за производњу
грожђа. Годишњи  циклус у виногра
дима, који обухвата раст и развој ви
новелозе, сада је уфази сазревања
бобицаипочеткабербегрожђа.Утоку
календарскегодине,билоједовољно
падавина које су  погодовале развоју
величинебобице,аимамоиидеалан
завршетаклетаипочетакјесенисапу
носунчанихдана,штотакођепогодује
винограду.
–Произвођачи грожђа су са нестр

пљењемдочекалибербу,јерјетокру
нањиховог једногодишњеградауви
нограду. Здраво и квалитетно грожђе
је основ за производњу вина на које
су становници иришке општине толи
копоносни–кажеФедорПушић,члан
Кабинетапредседниказадужензапо
љопривреду.
Дужина трајања зрења је сортна

особинаизависиодсуметемпература
којесуразличитезаразличитесорте.
Почетаковефазепочињепрестанком
раста бобица и променом боје поко
жице.Стањезрелостигрожђасеможе
оценити, пре свега, по његовом спо

љашњемизгледу.Укусгрожђаупуној
зрелостијевеомасладак,агрожђани
сокселепизапрсте.
Право време брања је веома бит

нозадаљупроизводњувина.Грожђе
у виноградима које је оштетила сива
трулеж, пламењача и пепелница тре
бабратиранијеипробиратигроздове.
Оникојисуочуваливиноградуфизи
олошки здравомстањумогу сачекати
дагрожђескупиштовећисадржајше
ћера.
–Бербаможедапочнеугрожђаној

шири,имамо18–19проценаташеће
ра,алиидеалнојеод22до24одсто,
у зависностиодсорте.Натериторији
иришкеопштинеимамооко200хекта
ра винограда различитих сорти. Пре
овлађују од белих рајнски ризлинг,та
лијанскиризлинг,шардоне,траминац,
а од црвених каберне совињон, пор
тогизер,мерлот,вранацидруга.Беле
сортеобичноранијесазревајуиимамо
виноградаре којисупочелибербу та
лијанског ризлинга који већ сада има
22,5 процента шећера. Црвене сорте
јошнисупочеледасеберу–кажеза
нашеновинеФедорПушић,којијепо
желео виноградарима успешну бербу
грожђа, а винарима успешну произ
водњувина.

С. Џа ку ла

Фе дор Пу шић

КОН КУРС ОП ШТИН СКЕ УПРА ВЕ

Тип ска фру шко гор ска
ку ћа за од мор

Иришка општина је у сарадњи са
Друштвом архитеката Новог Сада
одлучиладаорганизујемеђународни
конкурсзатипскуфрушкогорскукућу
заодморнаподручјуопштине,одно
сноузониНовеБањеуВрднику.Циљ
је очување природног и културног
наслеђа Фрушке горе на територији
иришкеопштинеиспречавањедева
стације амбијента неприкладним

архитектонскимрешењима.
Општинскауправајерасписала16.

септембраконкурсзатипскуфрушко
горскукућукојићебитиотворендо1.
новембра.Задатак конкурса једасе
одаберутипскекућезаодморкојеће
бити уклопљене у пејзаж, водећи
рачунаонајвишимекономскимиеко
лошкимстандардима.

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

РАДОВИ НА ИЗВОРИШТУ У БА ТРОВ ЦИМА

Копање но вог бу нара
Председник Општине Шид

ЗоранСеменовићидиректорЈКП
„Водовод“АлександарЈовановић
17.септембрасуобишлиизвори
ште „Батровци”. Реч је о оштин
ском водоводу, који снабдева
пијаћомводомдесет насељених
места шидске општине где су у
току радови на бушењу новог
бунара. Тренутно, општинско
извориштепроизводи120литара
водеусекунди.Новибунарбиће
дубине од165метараи капаци
тетаоко15литараводеусекун
ди. Директор ЈКП „Водовод“
Александар Јовановић је рекао
да ће нови бунар допринети
бољем квалитету и довољној
количинипијаћеводе.
–Копањемовогбунараобезбе

дилисмоупериодуодтридопет
годинасвекорисникеопштинског
водоводапотребнимколичинама
воде“,рекаоАлександарЈовано
вић.

ВИ ШЊИ ЋЕ ВИ ДА НИ

При зна ње Се ли ми ру Ра ду ло ви ћу
Овогодишњи Вишњићеви

данисуодржаниод17.до19.
септембра. Подизањем Ви
шњићеве заставе 17. септем
бра,уззвукегусаланаплатоу
испредКултурног–образовног
центрауШидупочелису42.по
реду Вишњићеви дани. При
сутне је поздравио директор
Културно – образовног цен
тра Срђан Малешевић и на
јавио добитнике овогодишње
Вишњићеве награде, која се
традиционалнододељујепоје
динцимазаизузетандопринос
укултури.
Лауреат овогодишње Ви

шњићевенаградезадопринос
српскојкњижевностијепесник
Селимир Радуловић, који је
одржао беседу у част Филип
Вишњића. Он је уручио ово
годишње Вишњићеве награде
Мии Продић, глумици Ама
терског позоришта Бранислав
„Нушић“, која је добила пре
стижнопризнање у категорији
младих културних стваралаца
до 30 година и Гордани Шко
рић, председници Удружења
жена „Филип Вишњић“, до
битници Вишњићеве награде
за животно дело. У културно
уметничком програму свечане
академијенаступилисугуслар

Витомир Вулин, хор „ХорШи
деја“,првакПозориштанаТе
разијама глумац Александар
Дунић, етно – групе „Лазари
ца“ из Крушевца и „Бурђерак“
изБора,каоиглумциАматер
ског позоришта „Бранислав
Нушић“.
Централна манифестаци

ја је одржана 19. септембра
у Вишњићеву, селу у којем је
ФилипВишњићживео,гдепо
чивају његове мошти и које

сапоносомносииме „српског
Хомера“. Манифестација је
започела парастосом у цркви
Светог Николе, потом се ко
лонасастављенаодмладихи
старих традиционално упути
ла ка гробном месту Филипа
Вишњићагдесуположенивен
ци.УимеОпштинеШидвенац
суположилиипочастславном
српском гуслару одали пред
седникСкупштинеопштинеТи
хомирСтаменковићизаменик

председника Општине Шид
Ђорђе Томић. Манифестаци
ја обележавања Вишњићевих
дана је потом настављена у
етнокући„ФилипВишњић”,где
јеодржанаизложбаслика„Мо
тивиБосутаибосутскихшума”
ипредстављенкњижевниопус
књижевника Мирослава Алек
сића,прошлогодишњегдобит
ника Вишњићеве награде за
књижевност.
Председник Општине Шид

Зоран Семеновић заједно са
представницима локалне са
моуправеприсуствоваојекул
турно – уметничкомпрограму,
који је одржан на платоу ис
пред споменика Филипу Ви
шњићу. Културно – уметнички
програм својим учешћем су
обогатилигусларВитомирВу
лин,првакПозориштанаТера
зијамаглумацАлександарДу
нић,хор„ХорШидијада”,СКУД
„СветиСава”Шид,КУД„Филип
Вишњић” Вишњићево, етно –
групе„Лазарица”изКрушевца
и „Бурђерак” из Бора, глумци
аматерског позоришта „Бра
ниславНушић”,каоиученици
ОШ „ФилипВишњић”.Присут
не је поздравио председник
МЗВишњићевоВладимирВе
теха.

Председник Општине Зоран Семеновић обишао радове

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

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ЗА СПОРТ ДА НЕ БА СТА ПО СЕ ТИО ИН ЂИ ЈУ

Уло же но 13 ми ли о на ди на ра 
у две основ не шко ле

Покрајински секретар за
спорт и омладину Дане
Баста и председник

Oпштине Инђија Владимир
Гакучетвртак,16.септембра
обишли су реконструисани
спортски теренОсновнешко
ле „Петар Кочић“ и Основну
школу„ДрЂорђеНатошевић“
у Новом Сланкамену, где је
обновљена фискултурна
сала. За обе инвестиције
укупнојеиздвојено13милио
надинара.
Како јеистакаопредседник

Oпштине Владимир Гак, у
питањусузаједничкаулагања
локалнесамоуправеиресор
ног Секретаријата. Терен у
оквиру ОШ „Петар Кочић“ у

потпуности је обновљен у
последњих месец дана.
Постављена је нова
мултифункционалнa подлога
од полипропиленкополиме
ра,саниранесубетонскетри
бинеипостављенајеограда.
– Задовољан сам када

видимдајеуИнђијираелизо
ванједановакоозбиљанпро
јекат,којићеомогућитиучени
цима Основне школе „Петар
Кочић“,алиидругојдеци да
се баве спортом рекао је
Баст.
Онједодаодаоваквитере

нипривлачедецудасеактив
нијеукључеуспортскеактив
ности.
–Многоулажемоуспортску

инфраструктуру, развој школ
ског спорта и спорт уопште.
Расписали смо и конкурсе за
допринос развоју спорта,
спортску инфраструктуру и
омладински сектор и опреде
лилисмо70милионадинара.
Такође,морамданагласимда
ћемонаставитидобрусарад
њу са Општином Инђија
рекаојеБаста.
Председник Општине Вла

димирГакјерекаодајеИнђи
ја добила један од најсавре
менијих спортских терена,
који ће у наредном периоду
користити велики број деце
какозанаставуФизичкогвас
питања, тако и за спортске и
рекреативнетренинге.

– Инђија за спорт издваја
175 милиона динара. То је
историјски максимум када је
реч о улагању у спорт. Не
постојиспорткојинемаподр
шку, нити дете са територије
Инђијекојенеможедапрона
ђе спорт којим ће се бавити.
Наш циљ је да се што више
деце укључи у спорт и да се
њиме баве на најбезбеднији
начинрекаојеГак.
После обиласка спортског

терена у Инђији, покрајински
секретарзаспортДанеБаста
ипредседникопштинеВлади
мир Гак су обишли и рекон
струисануфискултурнусалуу
оквиру Основне школе „Др
Ђорђе Натошевић“ у Новом
Сланкамену.Баста јеистакао
дајеусарадњисаОпштином
Инђија, након више од пет
деценија од изградње,
фискултурна сала у Новом
Сланкамену први пут ком
плетно обновљена. Он је
додао да је улагање у школ
скиспортодсуштинскеважно
сти заразвој децеиомлади
не. Председник Општине се
захвалионаподршциуобно
вишколскесале,која,како је
навео,данасизврсноизгледа,
а само шест месеци раније
била је небезбедно место за
наставу Физичког и друге
активности.

М. Ђ.

Ре кон стру и сан те рен у Ин ђи ји

Фи скул тур на са ла у Но вом Слан ка ме ну
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МИ НИ СТАР КА КИ СИЋ ТЕ ПАВ ЧЕ ВИЋ УРУ ЧИ ЛА УГО ВО РЕ О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ

Ста ра Па зо ва при мер
оста лим ло кал ним са мо у пра ва ма

Упетак,17.септембрауСтаројПа
зовиминистарка за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања Да
рија Kисић Тепавчевић уручила је 22
уговора по јавним позивима за запо
шљавањенезапосленихлицау2021.
години. Овај конкурс су у старопазо
вачкој општиниспровелилокалнаса
моуправаиНационалнаслужбазаза
пошљавање.
ДвадесетшестогодишњаМаријаНи

колин из Војке своју егзистенцију ће
решити запослењем у угоститељској
радњи у свом месту. Они који се са
мозапошљавајуотварањемпредузећа
добијају250,акојизапошљавајуново
лице200хиљададинара.

– Свакипочетакјетежак,алинадам
се да ће нам овај подстицај помоћи
много,реклајеМаријаНиколин.
Општина Стара Пазова годишње

издвајаоко10милионадинарабуџет
скихсредставазаподстицајзапошља
вања њених грађана, иако је стопа

незапослености у овој општини међу
најнижимуСрбији.

– Данасимамопреко1.000предузе
ћа, преко 3000 предузетника на тери
торијинашеопштине,Од2017.године
овајпрограмсеуспешноспроводи.Око
80 предузетника су из овог програма
започелисвојбизнис,изјавиојеЂорђе
Радиновић, председник Општине Ста
раПазова.
Уоквируовогпројекта,локалнаса

моуправајеиздвојила51,аНационал
на служба 49 посто средстава.Према
речима,директораНационалнеслужбе
зазапошљавањеЗоранаМартиновића,
тојеодличанрецептзаповећањеброја
запосленихлица,којимогудаусвојеи
осталелокалнесамоуправе.

– СтараПазоваједобарпримеркада
локална самоуправа одвоји средства
из сопственог буџета за подстицај за
пошљавања људи. Национална слу
жбадајеуоквируовогпројектадодат
насредстваизсвојихизвора.Тозначи

даће се у  локалној самоуправи, која
јеспремназасарадњуукључитимного
вишелицанегоулокалнимсамоупра
вамакојесупасивнеиневидепоруку
државедасеудруживањемсредстава
финансирајулокалниакционипланови,
рекаојеМартиновић.
Државајеопределила5,7милијарди

динарауовојгодинизапрограмезапо
шљавањаисамозапошљавањаитоза
свекатегоријестановништва.

– ЦиљВладеРепубликеСрбијеједа
свакиградисвакирегионнашеземље
будеекономскијак,каоштојетоСтара
Пазова,даграђанираде,зарађујуида
сви заједно доприносимо економском
јачањунашеземље,изјавилајеДарија
KисићТепавчевић,
Досадајеод2012.годинепутемпо

менутих програма запослено око 330
становникаСтареПазове,ачак90по
сто корисникаових субвенција једоц
нијеуспешнонаставилосвојупослов
нукаријеру.

По се та Да ри је Ки сић Те пав че вић

– Да нас има мо пре ко 1.000 пред у зе ћа, пре ко 3.000 пред у зет ни ка на те ри то
ри ји на ше оп шти не, Од 2017. го ди не овај про грам се успе шно спро во ди. Око 
80 пред у зет ни ка су из овог про гра ма за по че ли свој би знис, из ја вио је Ђор ђе 
Ра ди но вић, пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва
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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.

БИ БЛИ О ТЕ КА „ПЕ ТАР ПЕ ТРО ВИЋ ЊЕ ГОШ“

Дан тра ди ци је 

Државнипразник,15.септембарно
вопазовачка Библиотека и млади су
грађани обележили су упознавањем
са народном традицијом и традици
оналним музичким инструментима.
Дан традиције, који се обележава у
оквируДанасрпскогјединства,слобо
деинационалнезаставе,Библиотека
„ПетарПетровићЊегош”посветилаје
семинару„Традиционалнимузичкиин
струментинекадисад“.Упросторија
маДечјегодељења,децасуупознала
инструменте:фрулу,дудук,гајде,међу
њима и дипле, кавал,флауту, клари
нетихармонику.
– Најлепше ми је било кад су сви

ралифлауту,јерјетоинструменткоји
самја

хтеладасвирам,алиникаконисам
ималаприликузато,реклајеДуња.
ЊендругЛукајерекаодасемогло

мнобонаучитиотрадиционалнимин
струментима.
–Научиосаммногоогајдама,охар

монициифрулама,аиначесвирамги
тару,додаојеЛука.
Наталијанамјерекладајојсенајви

шедопаосаксфон.
–Занимљивојекакосусвирачипри

тискалитипке,какосулепемелодије,
нагласила јеНаталија,док јеСтефан
рекаодамуфлаутаималепзвук.
Млади полазници радионице чу

ли су и како звуче „Kолубарски вез“,
„Kелеруј“, песме и игре са Kосмета,
Пембе.

 Изазов за све који раде у школи
је како деци представити традицију.
Традицијанијесамослава,празници,
народнаношња,фолклор,већ јетра
дицију чини и милион других ствари.
Дециихтребапредставитинаштоин
тересантнијеначине,каоштојеради
оница,изјавиојеНемањаСтојановић,
флаутиста.
Уовојнесвакидашњојмузичкојради

оници,осимрадозналедеце,учество
вали су истакнути музичари Филип
ЈовићВујаковић,мастермузикологиз
Националног ансамбла „Kоло“ Мило
радВрга,НемањаСтојановићиСаша
Мазињанин,уметницикојисуприсутни
удруштвимаиудружењимакојанегују
народнутрадицију. Д.Г.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА

Име но ва ни ди рек то ри
Јав них пред у зе ћа
Упетак17.септембраусвечанојса

лиБеле зграде уСтаројПазови одр
жана је12. седницаактуелногсазива
Скупштине општине. Размотрен је и
усвојенизвештајМандатно–админи
стративне комисије о престанку ман
дата одборнице Јелене Иванчевић
због поднете оставке и преласка на
другу функцију, предлози решења о
именовању директора „Чистоће“, „Во
доводаиканализације“и „Општинске
стамбенеагенције“.
Укупно 37 одборника усвојило је и

информације о жетви на територији
општине за 2021. годину. Из предло
женог дневног реда, повучена је дру
га тачка која се односила на претрес

одлукеоизменамаидопунамаПлана
детаљнерегулацијенасељаНоваПа
зова,због установљене техничке гре

шке.Одборничкапитањанаданашњој
седнициСкупштине општине поднета
сууписанојформи. Д.Г.

Дан тра ди ци је

Са седнице Скуп шти не 
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НаконпостављенихоградауБреста
чу,Огару,ДоњемТоварникуиКупино
ву,пећиначкоЈавно комуналнопреду
зеће„Сава”настављасарадовимана
уређењу месних гробаља у свих 15
насеља општине. Како нам је рекао
директоровогпредузећаЖељкоМили
ћевић, тренутно су у току радови на
уређењу стаза на месном гробљу у
Дечу.
–Наширадницитренутнобетонирају

стазенамесномгробљууДечу,анакон
тога,уплануједаовегодинеизбетони
рамоистазенамесномгробљууПрхо
ву.Кадајеречоограђивањугробаља,
којепоредестетскогизгледадоприно
сииуредности,остајенамдасеограде
гробљауСибачу,КарловчићуиПрхову.
Такође, у Пећинцима смо поставили
капијунауласкуустаридеогробља,а
треба да се огради и део код главног
улазаизмеђукапелеиограде,чимеће

иовогробљебитипотпунозатворено.
Наравно,утомслучају, јединоодсве
стиграђанаћезависитидалићекапи
је бити уредно затворене, а смеће
одложеноискључивоуконтејнере,који
су постављени на свим месним гро
бљима–рекао јеМилићевићидодао
да бетонирање стаза и ограђивање
гробаљаспадауредприоритетарада
овогпредузећа,јерћетимебитидове
денредуовукомуналнуобласт.

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.

РАЗ ВОЈ НИ ФОНД ВОЈ ВО ДИ НЕ ПРЕД СТА ВИО КРЕ ДИТ НЕ ЛИ НИ ЈЕ У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Кре ди ти за по љо при вред ни ке,
и пред у зет ни ке

ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ

Уре ђе ње ме сних гро ба ља

Развојни фонд Војводине
у сарадњи са пећиначком
Општинском управом и
Удружењем пољопривред
них произвођача општине
представио је 16. септем
бра, у Културном центру
кредитне линије Фонда
намењене регистрованим
пољопривредним газдин
ствима, правним лицима и
предузетницима. Како је
рекао Немања Алексић из
пећиначкогУдружењапољо
привредних произвођача,
дугогодишња сарадња са
Развојнимфондомодпрвог
дана је одлична, а сваке
године се организује више
оваквихпрезентација.
Он додаје да удружење

редовно путемСМС порука
обавештавасвесвојечлано
ве о свакој новини која се
односи на пољопривредну
производњу, о свим актуел
нимконкурсима,каоидасу
им увек на располагању за
све видове помоћи, јер је
делатност Удружења, како
каже,управоинформативно
– услужна. Развојни фонд
Војводине има две врсте
кредита – за регистрована
пољопривредна газдинства
изаправналицаипредузет
нике.ПоречимаДејанаСла
вујевићаизРФВ–а,зареги
стрована пољопривредна
газдинста у понуди је осам
кредитних линија,  један
краткорочни и седам дуго
рочнихкредита,азаправна
лицаседамкредитнихлини
ја,једанкраткорочниидуго
рочнихкредита.

– Поједноставили смо
начинипроцедурудобијања
кредита,причемујепотреб
носамоједномдоћиуНови
Сад ради потписивања уго
вора.Каматнастопа јеод1
до 3 одсто, што зависи од
врсте гаранције. Дугорочни
кредити су сви на седам
година, грејс период је две
годинеупросеку,гдесепла
ћасамоинтеркаларнакама
та. Ми смо отворени током
целегодине,нисмовремен
ски ограничени и заинтере
совани никада не могу да
закаснесапријавомзакре
дит–казаојеСлавујевић.
Најзначајнијадвакредита,

како каже, за која постоји
највише интересовања су –
дугорочникредитзакупови
ну земљишта и дугорочни
кредит за пољопривредну
производњу. Краткорочни
кредит сеуглавном користи

за репроматеријал што је
исто веома занимљиво
пољопривредним произво
ђачима.
Добра сарадња Фонда и

Покрајинског секретаријата
за привреду и туризам,
резултовала је и повољним
кредитом за подстицање
развојатуризма.
– Имамо две кредитне

линије за сектор туризма,
где постоји доста повољно
сти за регистрована пољо
привреднагаздинства,алии
за правна лица. Код једне
кредитне линије Покрајин
скисекретаријатсубвенцио
нишередовнукаматуитро
шакобрадезахтева,доккод
друге даје бесповратна
средства у висини од осам
илидванаестпосто,уколико
јеносилацпољопривредног
газдинства женска особа –
додајеСлавујевић.

Презентације кредитних
линија Развојног фонда у
општини Пећинци су, по
његовимречима,увекуспе
шне, захваљујући одличној
сарадњи са пећиначком
локалномсамоуправом.
Носилац регистрованог

газдинства Весна Павковић
из Пећинаца обрађује 50
јутара земље и каже да је
углавномзадовољнаприно
симасобзиромнаовогоди
шњусушу,каоидасенада
дакукурузнећетоликопод
бацити. Она додаје да се
увек труди да пажљиво
обради сваку ратарску кул
туру,алидајојјепотребнаи
адекватна пољопривредна
механизација, те се стога
нададаћеузпомоћкредита
Развојног фонда Војводине
већ следеће године ући у
своја поља са новом меха
низацијом.

Немања Алексић и Дејан Славујевић
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БЕРБА ЈАБУКА У ВОЋЊАКУ ДУШАНА СТАНИШИЋА У ГРГУРЕВЦИМА

Ипак добра година
На седам хектара јабука родило је око 300 тона, нисмо још завршили брање 

па не могу баш да прецизирам. Цена је око 50 динара за прву класу „гале“ и 
40 динара за друге сорте, тако да могу рећи да сам задовољан, каже Душан 
Станишић

Овогодишњи принос
јабука, чини се, неће
бити уопште лош. Го

дина је почела са великим
проблемима, ниском темпе
ратуром, чак и мразевима,
али како сада ствари стоје,
воћари могу бити задовољ
ни.Ценајетакођепристојна,
барем за прву класу јабука,
маданикосенебибуниони
дајевећа,јерчињеницаједа
суценезакрајњекупцемного
веће.
Душан Станишић надомак

Гргуреваца има воћњак под
јабукама од седам хектара.
Воћњакјезасадиопре12го
дина,такодасеможесматра
тивећискуснимвоћарем.Гаји
разнесорте,„галу“,„ајдаред“,
„гренисмит“,„редчиф“,злат
ни и црвени  „делишес“... У
воћњакузањега,супругуГор
дануисинаПетраимапосла
од раног пролећа до касне
јесени.Утокујебербајабука
закојусваке годинеангажују
идодатнураднуснагу.

–Устароминовомвоћњаку
родило је око 300 тона, нис
мо још завршили брање па
не могу баш да прецизирам.
Ценајеоко50динаразапрву
класу „гале“ и 40 динара за
друге сорте. Проблем је ве
ликапонуда,јернемадовољ
но складишних капацитета.
Засада има много више него
хладњача, тако да су воћа
ри принуђени са род продају
одмах, а то значи и по нижој
цени. Мора се имати у виду
дајејабукауЕвропиизузетно
доброродила,око12милиона
тона.Тосуогромнеколичине,
самимтимјеимањатражња
занашомјабуком.УПољској,
која је велики произвођач ја
бука,нијебиломразаиродје
јакодобар.Тосусвеелемен
тикојиимајуутицајаинанас.
Кадајеречорускомтржишту,
онојеотовренопремаземља
ма Блиског истока и одатле
увозе црвене сорте јабука.
Такодасесадапоновотражи
„гала“уЕвропии„гренисмит“
у Русији, што је необично с
обзиромнатодасуРусиувек
префериралицрвенесортеја
бука,кажеДушанСтанишић.

Он додаје да индустријска
јабука на мало иде по десет
динара. Седам хектара јабу
ка је велика обавеза имного
посла,кошење,заливање,пр
скање, резидба, везивање...
Па све до бербе. Станишић
цео засад има под мрежом
сасистемомзанаводњавање
„кап по кап“. Воћњак је заш
тићен од града, али не и од
мраза.
– Ова година је мало кас

нила, али ја сам задовољан.
Јако добру сарадњу имамо
сакомпанијом„Атос“изМале
Ремете. Од самог старта ра
димо са њима и никад, ево
уназад десет година од када
јабука рађа, нисмо имали
ниједан проблем, закључује
Станишић.
Кажу да ко хоће да ради

целегодине,некасадијабуке.
Захтевнавоћка,аликоликоје
захтевнатоликојеисплатива.
Воћњак породице Станишић
изгледаимпресивно.Здрави
заштићензасадукомсепри
мењује пуна агротехника ове
године дао је одличан род.
Сасвим у складу са уложе
ним. С. Ћосић

ЗАДОВОЉАН РОДОМ И ЦЕНОМ: Душан Станишић

ВЕЛИКИ ПОСАО У ТОКУ: Берба јабука у воћњаку Станишића
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ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА

По ве ћа ва се број за ра же них
ко ро на – ви ру сом
НапоследњемсастанкуСистема48

уИнђијиодржаномупетак,17.септем
бра представници Дома здравља су
известили присутне о тренутној епи
демијској ситуацији на територији те
сремскеопштине која сеоцењује као
неповољна.КакојеистакаодокторЈо
воКомазец,директорпоменутездрав
ствене установе, на дан одржавања
састанкаузградиОпштинеИнђијаби
лојеактивно295случајеваковид–19
инфекције.

– Ситуација унашојопштини јеве
омаозбиљнакаоиуостаткунашезе
мље.Бројоболелихјеназабрињавају
ћимнивоуистакаоједрКомазец.
Онједодаодауковидамбулантама

радечетиримедицинскеекипе,јерсе
свакодневноповећавабројпрегледа.
–Надневномнивоусасимптомима

корона–вируса јависеизмеђу140и
160 пацијената, што је такође велик
бројинажалост,иматенденцијудаће
ихбити јошвишенареднихдана,ре
каоједрКомазец.
Паралелносеодвијаимунизацијаи

становницима инђијске општине до

ступне су вакцине али, како каже др
Комазец,интересовањејевеомасла
боималибројљудисевакцинише.
–Упоследњихдесетдана,далисмо

617 вакцина.Од тога, прву дозу при
милоје160лица,135другу,321трећу
дозу.Број прведозе јемали занаше
подручјеизато јеситуацијатаквака
квајесте.Премаинформацијамаизко
видамбуланти,свипозитивнинакоро
нунисувакцинисани,алиједобравест
да је клиничка слика код њих много
блажанегоштојетобиласитуацијау
претходномталасурекаоједиректор
ДомаздрављауИнђији.
Премаподацимаизковидамбулан

ти,упоследњихдесетданатестирано
јепрекодеведесетородеце,одкојихје
двадесет седморобилопозитивнона
корона–вирус.КакокажедрКомазец,
од тогброја,двоједеце јепредшкол
скогаосталихдвадесетпеторошкол
скогузраста.
Директор инђијског Дома здравља

осврнуосеинаодноспојединихмеди
цинскихрадникапремавакцинацијии
епидемијикорона–вируса,истакавши

дајошувекпостојиодређенибројоних
којинежеледасевакцинишу.
– Око 65 процената медицинских

радникаседосадавакцинисало,има
мо одређен број који је прележао ко
рона – вирус и оне који су тренутно
заражени,окопетороњихрекаоједи
ректоринђијскогДомаздрављаиапе
ловаонаграђанекојидосаданису,да
севакцинишу.
 М.Ђ.

Др Јо во Ко ма зец

РОД ЛЕ ШНИ КА ИС ПОД ПРО СЕ КА

Ло ше вре ме ути ца ло на род
Ове године, генерално

гледајући, временске при
лике су биле лоше за све
воћне врсте и то у поједи
ним фазама развоја. При
мераради,јануарскетемпе
ратуреодговаралесуцвета
њу леске, али у априлу и
мају у фази опрашивања
временскеприликесубиле
веомалоше,патамогдесе
нисуспровелеагротехничке
мере,родаскородаинема,
кажупољопривредниструч
њаци.Сличнајеситуацијаи
саосталиморашастимвоћ
нимврстама.
Санда Кљештановић из

Пољопривредне стручне
службе у Руми каже да је,
када је лешник у питању,
почетак године обећавао.
Топловремеујануарубило
је идеално за цветање.
Међутим, у периоду од
априла до маја није било
тако, па је опрашивање
билолошеи тонесамо за
лескувећизаосталевоћне
врсте.
–Почетакгодинејеобећа

вао, али када је требало

падавина није их било. То
се лоше одразило и на
леску.Произвођачииако су
доброизабралисортеиако
је опрашивање извршено
нисумогли утицати битније
на температурна колебања
уфазиоплодњелеске.Оно
што је могло да се учини
јесте дасезавремевисо
ких температура у фази
наливања плодова уради и
наводњавање. Тада би
ситуаија била нешто боља

негоштојесада,кажеСан
даКљештановић.
И леска је воћна врста

којатражипунуагротехнику.
Поред међуредне култива
цијеинаводњавања,даби
се добио квалитетан род,
потребно је додавати и
одређењу количину мине
ралних ђубрива која је
потребна да би се плод
напунио. Тамо где пуне
агротехничке мере није
било, нема ни резултатау

производњи.
– Наводњавање јесте

једанодначинадасепопра
виситуација,адругијесва
како и заштита хемијским
препратима, јер постоје
штеточине које улазе у
лешник,нападајуплод,убу
шујусеуплодовеиондана
крајунемаквалитета,дода
је  Санда Кљештановић и
подсећада јеилескабиљ
на врста којој је потребна
пуна агротехника како би
дала добар и квалитетан
род.
Тамогдеимарода,важна

јеињеговадорада,односно
сушење.Свиорашастипло
дови, па тако и лешник у
свом саставу имају велики
количину уља, па да не би
долазило до њиховог ужег
нућа, потребно их је добро
осушити. Они који немају
модерне сушаре, сушење
могу обавити у мрежастим
џаковима, уз напомену да
се они не смеју држати на
сунцу, него на неком месту
гдејепромаја.

З. Мар ко ви но вић
Санда Кљештановић
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ПЕ ЋИ НАЧ КИ ЦР ВЕ НИ КРСТ

Светски дан
прве помоћи

Организације Црвеног крсташиром
света разним активностима обележа
вају 11. септембар као Светски дан
прве помоћи, са циљем да усмере
пажњу јавности на значај познавања
прве помоћи за појединца и за дру
штвенузаједницу.ОвегодинеСветски
данпрвепомоћиуфокусстављадецу
и обележава се под слоганом: „Прва
помоћдеци–првапомоћ задецу“, а
волонтери и чланови Црвеног крста
Пећинци су тим поводом у Основној
школи„ДушанЈерковићУча“уШима
новцима ученицимачетвртог разреда
одржалиедукацију.
Како је рекла Гордана Коњевић,

секретар пећиначкогЦК, захваљујући
изузетној сарадњи са учитељицом
овогразредаЖивкомМихић,волонтер
ЦрвеногкрстадрМилошМихићјеуче
ницима демонстрирао како да пруже
прву помоћ од најранијег периода
детињства.
–Милошје,пресвега,указаонато

да су најчешћи разлози угрожености
здрављакоддецеимладихповреде,
које настају непажњом у игри, али
могу настати у саобраћају, током
боравка у школи, спортских и других
активности.Децасубилавеомазаин
тересована,постављаласузанимљи
ва питања и активно учествовала у
практичном делу едукације, а у знак
захвалностиЦрвеникрстимјепокло
ниокомплетшколскогприбора–рекла
јеКоњевић.

ДИ ВОШ

Ода та по шта 
страдалима
у Ја се нов цу
УДивошује17.септембраодржан

помениодатапоштаполагањемве
наца на спомен обележје погинулим
уДругомсветскомратуимештанима
селакојисужртвелогорауЈасенов
цу.Венцеицвећенаспоменобележје
уцентруДивошаположилисуЗорица

Сакач,председницаСУБНОР–атог
села,СтефанЗорановићпредседник
Месне заједнице у Дивош и Богдан
Кузмић помоћник градоначелнице.
Стефан Зорановић је рекао да се
страдањежртавафашистичкогтеро
рауДругомсветскомратуобележава
свакегодине.
–Пре79година,народјекренуоу

Народноослободилачку борбу и би
лојемногожртава.МештаниДивоша
дали су много жртава. Скоро сваки
четвртистановникселаучествоваоу
Народноослободилачкој борби и ми
сесвакегодинеспоносомсећамона
шегбораца,јунакакојисудалиживот
занашуслободу,рекаојеСтефанЗо
рановић.
ЗорицаСакачјерекладаДивоша

нипоштујутрадицију.

– У Дивошу је био масовни одла
закДивошанаупартизане.Одлазили
суупартизанесаРохаљбазакојесе
налазеунашојблизиниисвештосе
дешавалоинесамоуживоту,негоу
целомСремуиуцелојнашојбившој
Југославији, све се дешавало и за
вршавалонаРохаљбазама.Гдегод
је владао рат, терор над становни
штвом и остало, над Рохаљ базама
се вијорила застава ослободе, то је
била слободна територија. Скромно
смо обележили ову свечаност због
епидемије.Овајдануглавномобеле
жавамонаРохаљбазама9.септем
бара,јерјенатајданјеоснованФру
шкогорски партизански одред 1942.
године,реклајеЗорицаСакач.

К. Ве реш

„РО ТА РИ“ КЛУБ У РУ МИ

Обе ле жен Свет ски 
дан чи шће ња
Чланови  „Ротари“ клуба у Руми су

својом акцијом обележили Светски
данчишћењапланете.Тојебиочетвр
ти пут по реду са се обележава овај
међународни дан, а 18. септембра је
чишћенааутобускастаницаистајали
штазаградскеаутобусе.
Поред чланова клуба и њихове

деце,акцијусиподржалеимногепри
ватне фирме, али и ЈП „Комуналац“.
Сакупљена су два контејнера смећа,

штојеуполамањенегоупретходним
акцијама,пасусечлановиРотариклу
базахвалилисвојимсуграђанимашто
себацамањесмећанораније.Свет
скиданчишћењајеједнаоднајвећих
грађанских акција коју спроводи гло
балнаорганизацијекојауједињује157
државасветаподназивом„Let’sdoit
World“.
Овајдансеобележаваједномгоди

шње,трећесуботесептембра,кадасе
људиширомсветаокупедабичисти
ли отпад са улица, шума, плажа,
река...Акцијајепочела2008.годинеу
Естонији, а циљ обележавања Свет
ског дана чишћења није да се свет
очистибаштогдана,већдасеповећа
свест људи о томе колики проблем
представља несавесно управљање
ресурсима и отпадом, али и да се
људи удруже и сарађују у решавању
овогпроблема.

СТЕ ЈА НОВ ЦИ

Ре ги стро ва но
удру же ње же на
У Стејановцима деценијама посто

ји активно удружење жена, али оно
није успевалодасвојрадозваничиу
Агенцији запривреднерегистре, како
бипосталопривреднисубјект.Садасу
чланице Удружења „Фрушкогорке“ из
Стејановаца успеле да реше и озва
ничесвојстатусузпомоћлокалнеса
моуправе. Овом регистрацијом „Фру
шкогорке“ могу да конкуришу својим
пројектима зафинансирање у оквиру
општинскогбуџетауделукојијенаме
њенрегистрованимудружењима.
Удружење жена ,,Фрушкогорке“  из

Стејановацаје,безобзиранадоскора
шње проблеме, учествовало на број
ним манифестацијама како у румској
општини, тако и у другим срединама
кадасубилепозиване,асвојеактив
ностисууглавном,самефинансирале.
Њиховарегистрацијајесамозванична
потврдаданекопрепознајерадитруд
вредних женских руку. Стејановчанке
су познате по спремању старинских
јелаи колача, каоиразнихврстаре
занаца.

С. Џ.
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ГА ЛЕ РИ ЈА „СА ВА ШУ МА НО ВИЋ“: На по клон шест пи сама ве ли ког срп ског сли ка ра

Писма Јулијани
Галерија слика „СаваШумановић”, у

понедељак, 13. септембрабила јеме
сто на коме су се мешале различите
емоције. Од усхићења, знатижеље до
спознаједајошувекоткривамодетаље
везане за живот великог српског сли
кара.Тачноуподне,ШиђанкаДрагана
МандићпредалаједиректоркиГалерије
ЈованиЛакић,шестписамакојејеСава
Шумановићтоком1939.и1940.године
писао професорки Јулијани Бошковић
изБеограда.
Какојеовајзначајандокументстигао

у Галерију објаснила је Драгана Ман
дић.
– Милан Вереш, који је преминуо

2019.годинејебиоамбасадоруМини
старству спољних послова Републике
Србије у Москви и Будимпешти, дуго
годишњидипломатаиколекционар.На
разнимкружоцимаисастанцимадипло
матаједошаодоовихписама.Дугого
динатаписмасусеналазилауњеговој
колекцији.Послењегове смрти,љуба
зношћупородицеВереш,писмастижуу
Шид,казалајеДраганаМандић.

ТокомпредстављањаписамауГале
ријислика „СаваШумановић”,билису
самопредставницимедија, паиако се
радиоизузетнојдрагоцености,догађају
изпознатихепидемијскихразглоганису
присуствовалипосетиоци.

ДиректоркаГалеријеЈованаЛакићсе
захвалиланаовомпоклону.
–ЈулијануБошковићиСавуШумано

вића повезује заједнички завичај. Ова
писмасузначајанматеријалидокумен
тарна грађа и представљају основ за
једнуновуанализу, новоистраживање
иновнаучниприлазСавиШумановићу,
реклајеЈованаЛакић.
У писмима која ће ускоро бити ада

кватно смештена и представљена по
сетиоцима, Сава Шумановић пише о
својим новим сликама, скицама, као и
друштвено – политичким приликама у
Паризу почетком четрдесетих година
прошлог века. Преписка се односи и
нањеговуизложбууБеограду1939.го
дине,каоинанарученусликуЈулијане
Бошковић„ДедаПерицинвиноград”,ко
јујеонанаручилаодсликара. Д. П.

Дра га на Ман дић Јо ва на Ла кић

Са ви на пи сма

ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ РУ МА

„Тај ни жи вот др ве та“
до по ло ви не ок то бра
Изложба„Тајниживотдрвета“ауто

ра Драгомира Алексића отворена је
16.септембрауЗавичајноммузејуу
Руми, где језаинтересованиРумља
ни могу погледати до половине ок
тобра.Оваизложба јепресектриде
сетогодишњег Алексићевог  рада на
обликовању дрвета, који је започео
израдомикона, крстова и скулптура,
настављен јеизрадомуникатнихлу
ла, да би се последњих година по
светио изради различитих сведених,
углавномапстрактних,форми.Драго
мирАлексић, вајар који садаживи у
Војки,кажедасумусаданајинтере
сантнијеапстрактнеформе.
–Каданађемпарчедрветарадим

слојпослој,доксенештонепојавии

тојечитавпроцес.Некадаврлобрзо
схватимштаможебитиодтогдрвета,
анекипутјетомука,тражење,чекам
данимадасеслегнеидеја,пакадаје
дефинишем, то парче дрвета поста
нептица,пас,рибаилинештодруго
–кажеаутор.
Најбоља врста дрвета за рад су

орах и трешња, али Драгомир у по
следње време ради са, њему, непо
знатимврстамадрвета.
–  Налазим делове дрвета поред

Саве илиДунава, наплавине за које
инезнамкојасуврстадрвета,aлиу
свакомслучају,орахјенајбољи–ис
тичеАлексић.
Бранислава Коњевић, директорка

Завичајногмузеја,наотварањуизло

жбејеуказалададосада,нијебило
већегбројаизложбикојесуприкази
валедрвенескулптуре.СаДрагоми
ромАлексићемињеговимрадовима
сусеупозналина „Ликовномсалону
Срема“изложбикоја јеприређенау
Завичајноммузеју.
–Дошлисмонаидејуданапарвимо

једну самосталну изложбу његових
скулптура.Надамседаћесепубли
ци свидети, а изложбу грађани могу
посетити уз поштовање свих проти
вепидемијскихмера. Јошувекнема
мо потпуну забрану рада, али и ако
дотогадође,упосетуМузејусеможе
доћипојединачноилидопетљудиу
групи–истаклајеБраниславаКоње
вић. С. Џа ку ла
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МУ ЗЕЈ СРЕ МА

Из ло жба сли ка „Фраг мен ти ви ди ка“
У свечаној сали  Музеја

Срема14.септембра,отво
рена је међународна изло
жба слика под називом
„Фрагменти видика“.
Поставку чине радови који
представљају пресек ства
ралаштва у оквиру сликар
ских колонија одржаних од
2016. до 2019. године у
Шиду, а организовало их је
Удружења српско – руског
пријатељства„Шид“.Триде
сетрадовасрпскихируских
уметника одабрано је из
фундуса радова из проте
клихколонијакојидосадау
већини нису представљани
јавности. Учесници шидске
колоније,какодомаћи,тако
ирускимеђукојимајевели
кибројакадемскихсликара
и професора, током ових
година су своја искуства
испољавали,допуњавалии
размењивали у специфич
нојсрединисремскогравни
чарског амбијента, који је
инспирисао велики број
радова са темом сремског
пејзажа. Од мотива су још
присутни и сакрални објек
ти, шидске улице, мртва
природаалииизвестанброј
апстрактних композиција.
Поред Музеја Срема, орга
низаторизложбејеУдруже
ње српско – руског прија
тељства „Шид“, које је и
главниорганизаторликовне
колоније.
Мићо Ђукић, председник

Управног одбораУдружења
српско – руског пријатељ
ства„Шид“,рекаоједајеза
изложбу одабрано 30 умет
ничкихдела.
–Речјео29сликаиједној

дрвеној скулптури. Дела су
настала као производ рада

више од 60 ликовних умет
никаСрбије,РускеФедера
ције, Републике Српске,
СевернеМакедоније,Бугар
ске, који су учествовали у
колонијама.Одређенаумет
ничкаделасуосталаутрај
ном легату Удружења. С
обзиром на то да већ две
године нисмо у могућности
због епидемијске ситуације
да организујемо ликовне
колоније, одлучили смо се
данаовајначинподсетимо
јавност на догађаје који су
билиупериодуод2016.до
2019.године.Надамоседа
ће јавностуовомеуживати
и да ћемо следеће године
поновоокупитиуметникеиз
ових земаља да стварају
новадела, којаћеостати у
трајном власништву нашег
народа. На сликама је раз
личитатематикаодпејзажа,

природеуоколиниШида,до
одређених слика које су
посвећене објектима на
којимасусеналазилиувре
ме ликовних колонија, као
што су манастир Привина
Глава,манастирКувеждини
одређени објекти који су
билинавидикууметницима
који су боравили у Шиду,
рекаојеМићоЂукић.
Светлана Субашић,

кустосМузејаСрема,рекла
једасурадовиреализовани
штафелајно, а од сликар
ских техника доминирају
уљеиакрилик.Такојебило
токомгодинатрајањаликов
неколоније,пасурепрезен
ти већине одабрани и за
изложбу.
–Сликесумахомпрвипут

презентоване јавности, јер
последње две године није
постојаламогућностодржа

вања колоније, рекла је
СветланаСубашић.
Андрија Поповић, дирек

тор Музеја Срема, рекао је
дасећесенареднеизложбе
реализоватиузависностиод
епидемијскеситуације.
–Одлучили смода другу

половинугодинепосветимо,
пресвегауметности,пошто
смо се у априлу и током
лета првенствено бавили
историјом, тако да је ово
друга узастопна уметничка
изложба.Изложба јепосве
ћена Срему и за мене има
посебан значај зато што
долази у  једном лепом
периоду, у време великог
празника, 15. септембра,
који је управо посвећен
јединству, а знамо да је
уметност увек та која нас
спаја.Пратимоепидемијску
ситуацију и надам се да
ћемо наредне изложбе
успети да реализујемо.
Билобиштетадаприпреме
за наредну велику изложбу
минијатура која има преко
150 учесника, померимо.
Алиуколикоситуацијабуде
таква,бићемопринуђенида
је одржимо неком другом
приликом, рекао је Андрија
Поповић.
Изложба  „Фрагменти

видика“траједо24.септем
бра. Посетиоци могу доћи
свакоградногданаод9до
15сатиивикендомод9до
17сати.

К. Ве реш
Б. Ту ца ко вић

Ми ћо Ђу кић Све тла на Су ба шић Ан дри ја По по вић

Ме ђу на род на из ло жба сли ка  „Фраг мен ти ви ди ка“
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ЉИЉА НА КНЕ ЖЕ ВИЋ, СЛИ КАР КА

Енер ги ја дру же ња
Новосадска сликарка Љиљана

КнежевићносиСремскеКарлов
це у срцу, као град који је оди

грао одлучујућу улогу у њеном умет
ничкомформирању.Њеносликарство
снажногколоритабојисветемекојима
себави,аженајепреовлађујућимотив
нањенимсликама.Каоносилацосе
ћањањеносрце јевелико, уњему је
смештена брига за цео свет и кад је
тужна, ова жена је величанствена у
својојлепоти.Већпочетничкирадкоји
стидљивовисиууглуњеногновосад
скогдома,наговештаварађање једне
оригиналне уметничке личности. На
прагуосмедеценије,Љиљанаидаље
активносликаиизлаже,непропушта
готово ниједан конкурс и прати
уметничкa дешавања, као на почетку
каријере. Одавно је уметнички свет
постао њена друга природа, без које
неможеда замислидан, без когане
уме.Љиљанаидаљесликасаистим
жаром.Неуморносликасвојециклусе,
припрема слике, како каже за неку
будућуизложбу.

Срем ске Кар лов це сте оду век 
сма тра ли сво јом дру гом кућом, 
иако сте рође ни и живе ли у Новом 
Саду. И при ват но и про фе си о нал но, 
овај град на оброн ци ма Фру шке 
горе оста вио је неиз бри сив траг у 
Вашем живо ту, често видљив и на 
Вашим сли ка ма. Како су изгле да ли 
Ваши умет нич ки поче ци, пре суд но 
веза ни за Срем?
–Волеласамдацртамисликамод

малихногу.Мајкамејеувекопомиња
ла да више учим, а мање да цртам,
билајетоњенабригаданезаостајем
ушколи.Одрасласамузслике,мајка
иујаксутакође,сликалиисећамседа
смо често коментарисали и износили
своје мишљење о ономе што смо
радили. Моје уметничко формирање
немогунидазамислимбезСремских
Карловаца, где сам имала највише
родбине и проводила све распусте.
Поменутиујак,којијетаможивео,нај
вишејеутицаодаранопрофилишем,
јошпослеосновнешколе,својубудућу
преокупацијууживотуиупишемШко
лу за примењену уметност и дизајн
„БогданШупут“уНовомСаду,накојој
се и сам школовао. Обожавала сам
Сремске Карловце,  представе овог
сремског града чест су мотив и на
мојимсликама,крозпејзажеиведуте
града.ИприватносамвезаназаСрем
скеКарловце, јерсамисупруга тамо
упознала, који је својевремено имао
свој бенд. Све кључне ствари у мом
животудесилесумисетамо.

Темат ски весе ле или мелан хо лич
не Ваше сли ке су увек обо је не 
ведром, рас ко шном пале том,  у 

духу коло ри стич ког екс пре си о ни
зма. 
– Волим колорит и све своје теме

изражавам у бојама спектра. Кроз
ватрометбојаизражавамсвојоптими
стичкиставпремаживоту,аведребоје
подсећају да треба да се превазиђе
нештоштониједобро.Сликамживоту
комечесточовекизрадоснеситуаци
је,идеутужнуиобрнуто,алисвојим
сликама желим да пренесем своју
веру у добро. И моје слике јесу та
врставереудобро.

Коли ко су сту ди је архи тек ту ре 
ути ца ле на Ваш сли кар ски рад?
– Често су ме питали зашто своје

фигуре оивичавам снажном црном
контуром.Својевременосамстудира

лаархитектуру,раднивексампровела
у „Војводина пројекту“, где сам често
кориговала цртеже пројектаната, и
многи од њих су ми доносили своје
пројекте на корекцију, јер сам била
прецизна. Без неке посебне намере,
тацрналинијасезадржалаумомсли
карствуинеодустајемодњениданас.
Свесна сам да, описујући снажном
контуромсвојефигуре,онедобијајуна
експресивности. Могу рећи да сам
ималаиједнуфазуизразитостилизо
ваних слика, сводећи слику на однос
контуреиобојенихпоља.

Где про на ла зи те теме за сво је 
нео бич не сли ке, који ма сим бо лич но 
пред ста вља те живот и оби ча је Вој
во ди не о чему све до че нази ви 

Љиља на Кне же вић
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неких Ваших сли ка као што су „Сно
ви јед ног бое ма“, „Здра ви ца“ или  
„Весе ље“, што су само неке од тема 
које Вас оку пи ра ју ?
– Теме за слике налазим углавном

изживота,уреалнимситуацијамакоје
миседешавају.Увекнекизанимљиви
догађаји постану повод за слику,
покрену ме на стварање. Није редак
случај да се тема наметне, сама од
себе,токомсликања.Усвакомслучају
све своје теме и поруке преносим
путемљудскогликаилилица,помоћу
којихнајбољеизразимосећања.Циљ
ми је да тему или догађај опишем
помоћуљудскоглика,анедасликам
неке конкретне људе или портрете.
Због тога су сви моји ликови изми
шљенииимагинарни,онисимболишу
некурадњу.Такође,великисамљуби
тељживотиња,којесутакође,мојоми
љени мотив. Животиње преносе
радостчовеку,збогтогасупас,мачка,
птице,рибе,анарочитобикбиличест
мотивнамојимсликама.

Како сте гра ди ли стил, да ли се 
намет нуо сам по себи или сте га 
дуго тра жи ли?
– ЈошуУметничкојшколи,напочет

ку, наметао се женски лик као цен
тралнимотивнамојимрадовима.Није
то било неко конкретно угледање на
билокога,волеласамдапредставим
женски лик. Жена у свој својој ком
плексности за мене је одувек била
предметинспирације.Временомсаму
тај лик уносила све више динамике
покретаиснажанколоритдабихизра
зила бујицу осећања, која она често
кријеизамирноћесвогалица.

Сво ју изра же ну емо тив ност оста
вља те на пла ну и дари ва те је широ
ке руке публи ци, искре но и топло, 
баш какви сте и сами. Само стал на 
изло жба у Гале ри ји „Лазар Воза ре
вић“, коју сте сво је вре ме но има ли 
носи ла је назив „Енер ги ја дру же
ња“.  Коли ко су енер ги ја и осе ћа ња 
бит ни у вашем ства ра ла штву?
–Увексамжелеладанасвојимсли

кама пренесем осећања. Кроз живот
спознаш да сваког нешто мучи, неки
проблем, често тајна коју не може
ником да каже и која се назире кроз
бору,уизразуочијуилифизиономији.
Зато никад нисам бежала од тога да
испољимсвеемоцијеионетешке.Као
жена,схватиласамколикојеонакрхко
биће, оптерећена животом и желела
самдаизразимтоњеностање.Тужна,
забринутажена јемотив који јеисти
нит,представаизживотаизреалности
изаслужуједасепредстави.Женена
мојим сликама, може се рећи нису
лепе или веселе, али тежиште није
представа спољашње лепоте, него
унутрашње,представажене којаосе
ћа, а то је њено главно својство, та
сензибилност.

Изла га ли сте на вели ком бро ју 
само стал них и груп них изло жби. 

„Умет ност у мини ја ту ри“ и „Жене 
сли ка ри“ у Мај дан пе ку, гале ри ја 
„Скла ди ште“ у Новом Бече ју или са 
УЛУ „Ликум“ из Новог Сада, само су 
неке од њих који ма сте оста ли вер
ни. Пуне две деце ни је редов но 
изла же те на изло жба ма, које при ре
ђу је УЛУ „Сир ми ум“ чиме вре ме ном 
поста је те неза о би ла зно име митро
вач ке ликов не сце не.
–ОдавносамчланУЛУ„Сирмиум“и

континуирано сам излагала на њихо
вимредовнимгодишњимизложбамау
СремскојМитровици.Свакомуметни
ку је частдаизлаже у једном таквом
изложбеном простору какав поседује
митровачка галерија и увек сам се
радоваладабудемдеопоставкиутом
фантастичномпростору.Такође,доби
ласампозивдаучествујемуликовној
колонији која се одржавала у Дому
ученика, одакле носим лепа сећања.
Колонију памтим по одличној атмос
фери за рад, позитивној енергији и
дружењу,иакојесвакосликаозасебе.
Иначе,увексамсерадоодазивалаза
учешћеналиковнимколонијама,поне
кад је то било и по два до три пута
месечно.

Бити сли кар зна чи ства ра ти уса
мље но у ате љеу. Коли ко Вам је 
важна поврат на инфор ма ци ја и 
додир са публи ком?
–Одувексамсвојуактивноствидела

у интеракцији са публиком. Посебан
доживљајзаменејекаднаотварањи
маизложбивидишреакцијупубликеу
односунаоноштоствараши тараз
мена енергије за мене је веома под
стицајна. Увек остане нека посебна
радостсапретходнеизложбе,којаме
дуго држи и даје ми снаге за даље
стварање.Публикаизнесеисвојкри
тички суд, ја га увек радо саслушам,
али сам од почетка своје сликарске
каријере остајала верна себи и свом
стилу.

Сво јим живо том сте пока за ли да 
нисте само добар сли кар, већ и да 
сте мудра жена, која је кроз живот 
увек ишла са вером у боље сутра, 
досто јан стве но и уздиг ну те гла ве. 
Сво јим при ме ром пока зу је те да ни 
годи не, ни живот ни про бле ми, које 
сви има мо нису оправ да ње  за неак
тив ност.
– Године нису важне, идем увек

напред ка будућности. Страст према
сликама ме не оставља, сваки дан
морам бар мало да сликам. Осећам
некуунутрашњупотребукојуморамда
испуним, да бих сматрала дан успе
шним. Кад видим празно место на
зиду, то може да буде подстицај за
мене,јеросећамданањемунедоста
је слика. Често предстојећа изложба
иликонкурсбудуповодзасликање,јер
мидајумотивацијузастварање.Волим
да направим циклус слика и сликам
серију,докнеискажемтему,анакрају
измеђуњихизаберемнајбоље.

Мари ја Вукај ло вић

Волим коло рит и све 
сво је теме изра жа вам
у боја ма спек тра. Кроз 
ватро мет боја изра жа
вам свој опти ми стич ки 
став пре ма живо ту, а 

ведре боје под се ћа ју да 
тре ба да се пре ва зи ђе 
нешто што није добро. 
Сли кам живот у коме 

често човек из радо сне 
ситу а ци је, иде у тужну
и обр ну то, али сво јим 

сли ка ма желим да
пре не сем сво ју веру у 

добро. И моје сли ке јесу 
та врста вере у добро

Одав но сам члан УЛУ 
„Сир ми ум“ и кон ти ну и
ра но сам изла га ла на 
њихо вим редов ним 

годи шњим изло жба ма
у Срем ској Митро ви ци. 

Сва ком умет ни ку је част 
да изла же у јед ном 
таквом изло жбе ном

про сто ру какав посе ду је 
митро вач ка гале ри ја

и увек сам се радо ва ла 
да будем део постав ки

у том фан та стич ном 
про сто ру
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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.

АТЛЕТ СКИ СТА ДИ ОН

Школ ско пр вен ство све та

На Атлетском стадио
ну у Сремској Митровици
14. септембра одржано је
Школско првенство све
та за млађе од 15 годи
на  у организацији Савеза
зашколски спортСрбије и
ГрадаСремскаМитровица.
УоквируСветскогшколског
такмичењауспорту,које је
одржано уБеограду од 11.
септембра до 19. септем
бра,од14спортоваколико
језаступљенонаовомтак
мичењу,СремскаМитрови
ца је била домаћин такми
чења у атлетици. Немања
Црнић, генералнисекретар
СпортскогсавезаГрада,ре
каоједајеовомеђународ
но такмичење окупило око
400 учесника из 42 земље
света.

– Град Сремска Митро
вицаимапункапацитетда
може да организује једно
овакво велико такмичење.
Када јеречотехничкојор

ганизацији, спортски  део
водиАтлетскиСавезСрби
је. Имамо судије из Срем
ске Митровице, који раде
врхунски посао, могу да

обавеитакмичењенасвет
ском нивоу. Ту су и, наши
спортскирадници,којимогу
даводетакмичењеитора
деодлично.Врлосмозадо
вољнисадосадаурађеним
послом,дасмосепоказали
каодобридомаћиниуорга
низацији овог међународ
ногпрестижногтакмичења,
рекаојеНемањаЦрнић.
МаријаМитровићизРуме

учествовала је на овогоди
шњем међународном так
мичењуипренелаутиске.
– Такмичим се у дисци

плинитркана100метара.У
екипинасиманасседморо
укључујући и наставницу.
Лепојеидружимосе,рекла
јеМаријаМитровић.

К. Ве реш
Б. Ту ца ко вић

Не ма ња Цр нић Ма ри ја Ми тро вић
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ОШ „НИ КО ЛА ТЕ СЛА“, НО ВИ БА НОВ ЦИ

Но ва опре ма за
фи скул тур ну са лу

Основна школа „Никола
Тесла“изНовихБановацау
фебруарујеконкурисалана
пројекту посебног финан
сирањауоквируопремања
спортских објеката у Војво
дини Покрајинског секрета
ријатазаспортиомладину.
Собзиромнатода јесала
ове школе потпуно рекон
струисана,билојепотребно
и опремити је новом, аде
кватном опремом, реквизи
тима и свим осталим како
бисалабилаштофункцио
налнијазачасовеФизичког
васпитања као и спортске
секцијеасвакакокакобии

месним клубовима помогло
ураду.
Покрајински секретари

јат за спорт и омладину
одобрио је средства за ре
ализацију овог пројекта и
фискултурна сала новоба
новачке школе добила је
потпуноновиизгледисјајне
условезарад.Усалисена
лазишест нових кошева, и
то два главна на подизање
какобисесачувалиинеби
сметали друге активности,
и четири помоћна коша са
електромоторима. Вред
ност пројекта износи око
2.500.000динара. Д.Г.

КК „МЛА ДОСТ“, НО ВА ПА ЗО ВА

Ан ђе ла Ра у ко вић 
нај бо ља ме ђу
шко лар ци ма

Анђела Рауковић ка
ратсткиња Kарате клу
ба  „Младост” из Нове
Пазове представљала је
својуОсновнушколу „Раст
коНемањићСветиСава”на
Школском првенству света

такмичарамлађиход15го
дина,којесеодржалоуПан
чеву. У категорији борбе за
девојчицеод14до15годи
наи54килограмаАнђелаје
освојила1.место.

Д.Г.

ЖФК „РУ МА“ 

По раз на
до ма ћем те ре ну
Женски фудбалски клуб

„Рума“постојиодмарта2019.
године, а ово је прва такми
чарска сезона румских фуд
балерки, које се такмиче у
Развојној лиги Војводине.
Прву утакмицу коју је ЖФК
„Рума“ играо на свом терену
против„Спартака“изСуботи
це, Румљанке су изгубиле
резултатом7:0.Но,свакакоје
многоважнијештосупочеле
да се такмиче и стичу нова
искуствауутакмицама.
Овај клуб је основао и

девојчице тренира Зоран
Ристић, а после непуне две
године,узвеликозалагањеи

таленат младе фудбалерке
су дошле до такмичарског
ранга, гдесуекипекојезнат
но дуже тренирају и имају
значајну подршку локалне
заједнице.
Поноснисмоштосудевој

чице презентерке првоосно
ваног клубауопштиниРума.
Оне су без стида обукле
копачкеипоказаледа,насвој
начин доприносе родној рав
ноправности, односно својом
вољом да тренирају и играју
фудбалжеледапокажудато
девојчице јако добро знају 
каже Бранкица Табак, пред
седницаЖФK„Рума“. С. Џ.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Је се ње

ра до сти и ту ге

Ду пла по бе да
Нашадванајвећафудбалскаклуба

сузаблисталанаевропскојсценипро
шле недеље. Звезда и Партизан су
забележили победе на старту својих
европских такмичења и на тај начин
најавили занимљивуфудбалску јесен
којајепреднама.
Црвена Звезда је добила Брагу у

Београду са2:1, у утакмици која није
билалепазаоко.Аштаидасеочеку
јекадагледатетекмуукојојучествују
Португалци.Можесерећидајесрпски
тим имао среће и да је после неубе
дљивеигре,ипакуспеодаучачкадва
комадаекипикојасловизафаворита
у групи. Гол после корнера и гол из
пеналабилисудовољниСтанковиће
вим изабраницима да упишу важна
трибоданапочеткутакмичењауЛиги
Европе.ЈасноједаЗвездучекатежак
посао, иако делује да им је запала
лака група. Биће овде изненађујућих
резултата и киксева, само се надамо
даћезаобићибеоградскиклуб.
Са друге стране, у Лиги конферен

ције,Партизанјеприличнолакопобе
дио кипарскиАнортозис у гостима са
2:0. Било јетунекихтрзавицаигре
шака, али генерално, Партизан до
садаиграсјајнусезону.ТренерСтано
јевићизмечаумечдоказујесвојква
литет, а занимљиво је видети и неке
нове играче и појачања која су се
показала каопунпогодак.Већсусви
упознатисаголманомПоповићем,који
је и на Кипру показао да се ради о

врхунском таленту. Такође, голом се
истакао и Холанђанин Квинси Мениг,
чији је долазак у редове црнобелих
прави пример паметног скаутинга и
довођењадобрихстранаца.Моглоби
серећидабибратијаизЉутицеБог
данамоглаштоштанаучитиодсвојих
комшијаутомсегменту.

Спек такл у на ја ви
Почетак европскихфудбалских так

мичења није једина ствар која ових
данарадујељубитељеспортанаовим
просторима. У петак, 24. септембара
почиње регионална кошаркашка АБА
лига која је по квалитету никад јача.
Имаћемоприликуданадомаћемпар
кетугледамоплејадуврхунскихбаске
таша који су се овог лета стуштили
већином у два београдска клуба –
Партизан и Црвену Звезду. Ако томе
додамо и повратак тренера Дејана
РадоњићаиЖељкаОбрадовићауове
ривалске клубове, може се рећи да
нас очекује спектакл.Посебно уБео
граду.
С обзиром на то ко је све појачао

Партизан ове сезоне, црнобели са
правомважезаапсолутногфаворита
регионалнелиге.ПоредчувеногЖоца,
дошли су и Смајлагић, Аврамовић,
Пантер,Лидеј,Мадар…Свакомкосе
иоле разуме у кошарку, јасно је да
Партизанимапакленуекипу.
Црвена Звезда је, са друге стране,

ималанештомирнијипрелазнирок,и
свакакоимајускромнијуекипуодсвог

ривала. Враћени су неки играчи из
Радоњићевогпрвогмандата,азаоко
западачињеницададоданаписања
овогтекстаЗвезданемакрштеногцен
тра. Ту су Кузмић и Цирбес, али они
заједно имају снаге да извуку 1015
минутауигри.Играћеимсеуглавном
засниватинаодбрани,аунедостатку
правихречи,екипа јеокарактерисана
као„ратничка“.
Усвакомслучају,чеканасузбудљи

ва кошаркашка сезона у региону, у
којемпореддвабеоградскаклуба,на
врхпуцајуиБудућностиЦибона.

Го спо дин
Српску, али и светску јавност, про

шленедељејерастужилавестосмр
типрослављеногкошаркашкогтрене
раДудеИвковића.Оњеговојкаријери
и трофејима није потребно причати,
јер и птице на грани знају да је био
један од највећих. Углед Ивковића у
кошаркашкомсветујебионемерљив,
а од легенде са Црвеног крста су се
редом опростиле бројне генерације
кошаркашаитренеракојесустасале
подњеговимутицајем.
Поред многих заслуга у спортском

свету,ДушанИвковић јебиопознати
каостраствениголубар.Гајиојекаме
лијеусвомврту,ањеговдомуБеогра
ду био је сигурна кућа где су се оку
пљали наши кошаркаши за време
Дудиног рада у репрезентацији. Јед
ном речју – господин.Мало је таквих
остало.

Гро ба ри жељ но иш че ку ју по че так АБА ли ге
Fo to: mondo.rs
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Мачва – Инђија 2:1; ИМТ –
Железничар0:0;МладостНС–
Будућност1:0;ОФКБачка–Рад
0:1; ОФК Жарково – Раднички
СМ 1:0; Златибор – Лозница
0:0; Графичар – Јавор Матис
1:2;Тимок1919–Кабел2:0.

Бе чеј: Бечеј 1918 – ОФК
Вршац1:2;Зре ња нин:Раднич
ки(З)–Феникс19950:1;Пан че
во: Динамо 1945 – Раднички
19121:2;Бач каПа лан ка:Ста
риГрад–ПрвиМај 0:1;Ста ра
Па зо ва: Јединство – Хајдук
1912 5:2;Адор јан: Тиса –Тек
стилац1:3;Шај каш:Борац(Ш)
– Омладинац 1:0; Са ку ле:
Борац(Са)–ОФККикинда4:1.

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

Партизан – Црвена Звезда
1:1;ТСЦ–Напредак1:2;Мета
лац – Колубара 3:1; Радник –
Војводина 0:2; Нови Пазар –
РадничкиНиш2:1;Вождовац–
Раднички19231:2;Чукарички–
Спартак 2:1; Пролетер – Мла
дост2:3.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Но ваПа зо ва:Раднички(НП)
– РФК Н.С. 1921 1:1; Бе о чин:
Цемент–ДоњиСрем20151:1;
Бач киЈа рак:Младост–Индекс
1:2; Ру мен ка: Јединство –
Ветерник 3:0; Шид: Раднички
(Ш) – Подунавац 0:1; Са лаш
Но ћај ски: Будућност – Слога
(Е) 0:4;До њи То вар ник: Сло
бода – Слога (Т) 0:1; Ди вош:
Хајдук–Дунав5:0.

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

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

01.МладостНС 7 5 2 0 6:1 17
02.Инђија 7 5 1 1 12:4 16
03.ОФКЖарк. 7 5 1 1 11:3 16
04.Мачва 7 4 2 1 10:6 14
05.Ј.Матис 7 3 2 2 11:7 11
06.Тимок 7 3 1 3 14:11 10
07.ИМТ 7 2 3 2 6:6 9
08.Рад 7 2 3 2 5:8 9
09.Златибор 7 1 5 1 4:3 8
10.Железнич. 7 2 2 3 8:10 8
11.Лозница 6 2 1 3 6:6 7
12.ОФКБачка 7 2 1 4 3:6 7
13.Будућност 7 2 1 4 7:13 7
14.Радн.(СМ) 7 1 2 4 7:11 5
15.Графичар 6 1 1 4 8:11 4
16.Кабел 7 0 2 5 2:14 2

01.Партизан 8 7 1 0 26:3 22
02.Ц.Звезда 8 6 2 0 14:4 20
03.Напредак 9 6 0 3 15:10 18
04.ТСЦ 9 5 2 2 20:13 17
05.Чукарички 8 4 2 2 11:8 14
06.Војводина 8 3 3 2 10:9 12
07.Спартак 9 3 3 3 14:15 12
08.Вождовац 9 4 0 5 10:14 12
09.Раднички 9 3 2 4 12:16 11
10.Колубара 9 3 1 5 9:18 10
11.Радник 8 2 3 3 6:7 9
12.Раднички 9 2 3 4 9:13 9
13.Металац 8 2 2 4 11:12 8
14.Н.Пазар 8 2 1 5 10:17 7
15.Пролетер 9 1 2 6 7:19 5
16.Младост 8 1 1 6 6:12 4

Бе ше но во:БСК–ЗекаБуљу
баша2:6;Ада шев ци:Граничар
(А)–Јединство0:1;Би кићДо:
ОФКБикић–ФрушкаГора1:0;
Ви шњи ће во:Хајдук–Змај6:0;
Срем скаРа ча:Срем–Обилић
19931:2;Ла ћа рак:ЛСК–Ерде
вик20172:1;Ку змин:Граничар
(К)–ОФКБачинци6:2.

01.Хајдук 5 4 1 0 17:0 13
02.ЗекаБуљ. 5 4 0 1 15:5 12
03.Гранич.(К) 5 4 0 1 16:7 12
04.Јединство 5 4 0 1 12:4 12
05.БСК 5 3 1 1 16:15 10
06.Обилић 5 2 3 0 8:5 9
07.ОФКБикић 5 2 1 2 9:9 7
08.ЛСК 5 2 0 3 5:8 6
09.Ердевик 5 2 0 3 9:15 6
10.Змај 5 2 0 3 11:18 6
11.Срем 5 1 0 4 5:10 3
12.Гранич.(А) 5 1 0 4 6:12 3
13.ОФКБачин. 5 1 0 4 5:17 3
14.Ф.Гора 5 0 0 5 6:15 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Врд ник: Рудар – Јединство

2:0; Огар: Шумар – ПСК 5:0;
Чор та нов ци: ЧСК – Хајдук
19321:1;Бу ђа нов ци:Младост
–Напредак1:0;Срем скиМи ха
љев ци: Срем – Граничар (Г)
6:0; Но ви Кар лов ци: Полет –
Фрушкогорац 2:0; Кру ше дол:
Крушедол–Граничар(О)4:0.

01.Шумар 5 5 0 0 19:0 15
02.Срем 5 5 0 0 16:0 15
03.Полет 5 4 1 0 16:4 13
04.Младост 5 4 0 1 14:3 12
05.ЧСК 5 3 1 1 9:8 10
06.Крушедол 5 3 0 2 12:6 9
07.Напредак 5 3 0 2 11:6 9
08.Хајдук1932 5 2 1 2 10:8 7
09.Гранич.(О) 5 2 0 3 6:11 6
10.Рудар 5 2 .0 3 6:13 6
11.Јединство 5 0 1 4 0:10 1
12.Фрушкогор. 5 0 0 5 1:15 0
13.ПСК 5 0 0 5 3:18 0
14.Гранич.(Г) 5 0 0 5 2:23 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ри ви ца: Планинац – Војво
дина 2:1; Но ви Слан ка мен:
Дунав – Борац 6:0; Ма ра дик:
Слога (М) – Цар Урош 1:1;
Кр ње шев ци: Слога (К) – 27.
Октобар4:0.

1.Војводина 5 4 0 1 20:11 12
2.Дунав 5 3 1 1 16:8 10
3.Планинац 5 2 3 0 13:10 9
4.ЦарУрош 5 2 2 1 8:8 8
5.Слога(М) 5 2 1 2 11:9 7
6.Слога(К) 5 1 2 2 12:17 5
7.27.Октобар 5 1 0 4 5:13 3
8.Борац 5 0 1 4 7:16 1

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

Ма чван ска Ми тро ви ца:
Подриње – Железничар 1:1;
Ру ма: Словен – Слога (В) 1:1;
Ви ти јев ци: Партизан – Фру
шкогорац 2:0;До брин ци: Сре
мац(До)–Хајдук0:1;Го лу бин
ци: Јадран – Сремац (Дч) 2:1;
Кле нак:Борац(К)–Сремац(В)
5:2;Љу ко во:Љуково–Напре
дак 0:0; Мар тин ци: Борац (М)
–Раднички(И)0:0.
01.Железнич. 6 5 1 0 22:1 16
02.Словен 6 5 1 0 19:2 16
03.Јадран 6 5 0 1 15:7 15
04.Хајдук 6 4 1 1 11:5 13
05.Подриње 6 3 2 1 11:5 11
06.Борац(М) 6 3 1 2 6:10 10
07.Слога(В) 6 2 2 2 8:6 8
08.Напредак 6 2 1 3 10:10 7
09.Партизан 6 2 1 3 8:8 7
10.Радн.(И) 6 2 1 3 6:12 7
11.Борац(К) 6 2 1 3 12:21 7
12.Сремац(В) 6 2 0 4 9:22 6
13.Љуково 6 1 2 3 4:8 5
14.Фрушкогор. 6 1 2 3 7:13 5
15.Срем.(Дч) 6 0 1 5 3:10 1
16.Срем.(До) 6 0 1 5 4:15 1

Кра љев ци: Јединство –
Доњи Петровци 3:4; Ма ли
Ра дин ци:Фрушкогорац–Борац
(С) 6:2; Хрт ков ци: Хртковци –
Полет2:4.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

1.Полет 4 4 0 0 15:4 12
2.Фрушкогор. 4 2 1 1 13:8 7
3.Хртковци 4 1 1 2 9:9 4
4.ДоњиПетр. 4 1 1 2 8:11 4
5.Јединство 4 1 1 2 9:13 4
6.Борац(С) 4 1 0 3 6:15 3

Пр хо во: Младост 1935 –
ОФК Брестач 0:5; Су бо ти ште:
Витез – Камени 0:1; Си бач:
Словен – Ловац (одложено);
Купиновојебилослободно.

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

ОФЛ ПЕЋИНЦИСот: Братство – Омладинац
1:2; Ги ба рац: Синђелић –
Напредак 0:2; Ја ме на: Грани
чар – Једнота 8:0; Бин гу ла:
ОФК Бингула – Јединство (М)
2:2; Љу ба: Јединство (Љ) –
Борац3:2.
1.Напредак 4 4 0 0 12:1 12
2.ОФКБинг. 4 3 1 0 13:4 10
3.Једин.(М) 4 3 1 0 12:5 10
4.Граничар 4 2 1 1 15:2 7
5.Једин.(Љ) 4 2 1 1 8:7 7
6.Синђелић 4 2 0 2 11:8 6
7.Омладинац 4 2 0 2 6:9 6
8.Братство 4 0 0 4 5:15 0
9.Борац 4 0 0 4 2:17 0
10.Једнота 4 0 0 4 2:18 0

ОФЛ ШИД

АБо сут: ОФК Босут – Сре
мац(Ј)4:0;За са ви ца:Слога(З)
– Митрос 4:4; Ра ден ко вић:
Борац(Р)–Борац(ВР)2:2.

БШа шин ци:Слобода–
Спарта1:3;Срем скаМи тро ви
ца:Срем–Трговачки6:3;Чал
ма:Слога(Ч)–Планинац6:2;
Напредак2021јебиослобо
дан.

1.ОФКБосут 3 2 1 0 6:0 7
2.Борац(ВР) 3 1 2 0 5:2 5
3.Борац(Р) 3 1 1 1 6:4 4
4.Слога(З) 3 1 1 1 6:8 4
5.Митрос 2 0 1 1 4:6 1
6.Сремац(Ј) 2 0 0 2 0:7 0

1.Срем 3 3 0 0 13:4 9
2.Спарта 2 2 0 0 4:1 6
3.Трговачки 2 1 0 1 10:7 3
4.Слога(Ч) 2 1 0 1 7:6 3
5.Планинац 3 0 1 2 3:10 1
6.Слобода 3 0 1 2 3:11 1
7.Напредак 1 0 0 1 0:1 0

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА ЛИ ГА

АК „СРЕМ“

Ме да ље за Те о до ру и Мир ја ну
У Требињу је 15. септембра

одржан„Свесрпскикуп”,атлет
ско такмичење са репрезента
цијамапетрегиона:централна
Србија, Војводина, Косово и
Метохија,БеоградиРепублика
Српска. Две Митровчанке су
наступиле за репрезентацију
Војводинеиобесусеокитиле
медаљама. Теодора Самац,
чланицаАК„Срем“јепобедила
убацањукопља(600грама)са

42,54метарашто јењен нови
лични рекорд. Мирјана Дасо
вић је освојила друго место у
дисциплини бацање кугле (4
килограма) резултатом 12,31
метар. Репрезентација Војво
дине јепобедиланаовомтак
мичењу са освојена 93 бода,
другопласирана је Република
Српска(70бодова)докјетрећа
екипа централне Србије (60
бодова).
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ВИ ШИ СУД У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Отац се бра ни ћу та њем
У Вишем суду у Сремској Митро

вици јепочео главнипретреспротив
МаркаК. (31)изСремскеМитровице
којем се ставља на терет кривично
делообљубанаддететом.Какокаже
занашлистсудијаМилицаЦвејићко
јапочињедаводиовајсудскипроцес,
окривљени није изнео своју одбрану
јерсеидаљебранићутањем.
–Адвокатодбранедаојеноведо

казе,странкесудалесведоке,аотац
нијеизнеосвојуодбрануреклајесу

дијаЦвејићидодаладасеокривље
ниодоктобрапрошлегодиненалази
упритворској јединициКазнено–по
правног завода уСремскојМитрови
ци.
Случајкоји јепотресаоалиизгро

зио јавност “испливао“ је када је,
прадедаЂ.Ј. (71) довео свог петого
дишњегунукакодлекаразбогздрав
ственихпроблема.Тадајемалишану
разговорусадоктором,жалећисена
боловеуанусу,измеђуосталогире

каодаспавасататом идагачесто
додирујепоинтимнимделовиматела.
Педијатарјеодмахпозваополицију,

а истог тренутка обавештен је био и
Центарзасоцијалнирад,којијепред
узео одређене мере, а осумњичени
отац ухапшен. Даљим истражним
радњама, Више јавно тужилаштво у
СремскојМитровици,подиглојеопту
жницупротивМаркаК,сматрајућида
имаелеменатакривичноггоњења.

С.К.

КРА ВА ВА ТУ ЧА У „ЦАР СКОЈ ПА ЛА ТИ“ ДО БИ ЛА ЕПИ ЛОГ

Укуп но 54 го ди не за тво ра за 
сед мо чла ну кри ми нал ну гру пу
Виши суд у Сремској

Митровицијеизрекаопрво
степенупресудуседмочла
ној криминалној групи због
кривичногделатешкателе
снаповредаусаизвршила
штву,покојојсуосуђенина
укупно 54 година затвора.
Онисупроглашеникривим
дасутешкетелеснеповре
де нанели полицајцу Вла
димиру Недељковићу и
затворском чувару Миро
славу Мањошу у угости
тељскомобјекту,којијебио
у склопу „Царске палате у
СремскојМитровици.
Више тужилаштво је

подигло оптужницу у јуну
2018. годинепротив Влат
ка Тојагића, Милана и
Живана Драгојловића,
Миленка и Младена Вуке
лића,ФилипаМилутинови
ћаиБојанаПавловићазбог
наношењатешкихтелесних
повреда Недељковићу и
Мањошу у тучи у којој су
лакше телесне повреде
задобиле и две девојке,
гошћелокала.
Пресудомовогсуда,Тоја

гић, Драгојловићи, Вукели
ћи и Павловић осуђени су
због кривичног дела тешка
телесна повреда у саизвр
шилаштву,напоосамгоди
назатвораилимаксималну
затворску казну, која је
предвиђена за ово кривич
нодело,семМилутиновића
којијеосуђеннашестгоди
назатвора.
Пресудомовогсуда,Мла

ден Вукелић је осуђен за

још пет кривичних дела и
њему је изречена једин
ствена затворска казна у
трајањуод11годинаипет
месеци, док је његовом
брату изречена јединстве
назатворскаказнаутраја
њуоддеветгодинаиседам
месеци. Током суђења,
јединосесудилоуодсуству
Младену Вукелићу, који се
налазијошубекствунакон
извршењакривичногдела.

Догађај,којисеодиграоу
децембру2017. годинеоко
једансатизапоноћи,потре
сао је јавност када су
“испливале“ фотографије
измасакриранихпоглавии
телу полицајца и затвор
ског чувара који те вечери
нису били на службеној
дужности. До инцидента је
дошлокадајеуугоститељ
скомобјекту,избилатучау
којој су седморица мушка

рацазадалавишеудараца
Недељковићу и Мањошу
рукама,столицамаиразби
јеним флашама. У том
метежу, из два различита
пиштољаиспаљенасудва
пројектила,одчијегјерико
шета повређен полицијски
службеник,алиидведевој
кекојесубилеутовремеу
угоститељском објекту.
Полицајац и затворски
чуварКПЗ–азбогповреда
главе, рамена и екстреми
тета, били сунаОдељењу
општехирургијеијединици
интензивне неге у Општој
болници,гдесуимсанира
неповреде.Наконтекрва
ве туче, веома брзо је
затворен угоститељски
локал, који ни данас нико
мениједатузакуп.

С. Ко стић

Током овог судског про
цеса, како каже судија
МарицаЈолић,којајеводи
ла случај,  саслушано је
око двадесетак сведока, а
шесторицамушкарацакоји
су проглашени кривим и

чекају жалбени поступак,
налазе се и даље у при
творској јединици Казнено
– поправног затвора у
Сремској Митровици, ода
клећебитиспроведенина
одслужењеказне.

У то ку жал бе ни по сту пак

Царска палата у Сремској Митровици
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ОВАН: Сусрет са једном особом
више подсећа на игру емотивног
прикривања и тестирања него на
искрену размену осећања. Кад је

посаоупитањуналазитесепредновомдиле
мом. Избегавајте такмичарске ситуације,
посебно када не располажете провереним
информацијама.  Обрадоваће вас поступак
неких блиских пријатеља. Посветите се
ведримсадржајимаиопуститесе. 

БИК: Вољена особа игнорише
ваше идеје и покушава да вас
наведенасвојепланове.Неможе
те да се договорите о основним

стварима. На пословном плану не успевате
дапредвидитенечијиодговорназадатутему
илидауспоставитедобародносукомуника
цији са сарадницима. Пријаће вам витамин
скаисхранаивећаколичинатечности.

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема потребе да
гајитевеликеилузијеилиемотив
наочекивања,предособомкојуне
познајетедовољно.Лакосезано

сите. Важно је да не причате превише пред
особом која може да вас окарактерише на
погрешанначин.Побољшајтесвојупсихофи
зичкукондицију.Својемалеслабостипокажи
тесамопредпородицомиблискомособом.

РАК:Сусрет са једном особом за
вас представља велико задовољ
ствоиужитак.Нажалосттајврху
нац брзо пролази. Пословни про

блемисакојимасетренутносуочаватезахте
вају додатни напор и добру концентрацију.
Бољеједасенезаноситенекимнеобичним
идејама. Важно је да сачувате присебност
духаисамоконтролу.

ЛАВ:Налазитесенавеликикорак
испреддругих, јерумететачнода
предвидите нечију реакцију у
пословним преговорима. Јасно

вам је да савремени приступ заједничким
темамадоносидугорочнијиуспех.Поставља
те сувише строге критеријуме пред вољену
особу,аливашподстицајделујеблаговреме
нонавишеначина.

ДЕ ВИ ЦА:Некоодсарадниканема
довољно интересовања да испо
штује заједнички пословни дого
вор, што неминовно условљава

одређени губитак. Делујете забринуто због
нових информација и промена које нагове
штавајувашисарадници.Упорнопокушавате
даунајкраћемрокурешитенекевеликепро
блеме.Немаразлогадасејогунитеидапри
говаратесвомпартнерузбогнекихситница.

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

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

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

енергијунасвојуоколинуштовамолакшава
остварењемногихпланова којеимате.нема
потребедасеупуштатеунекеновчанеризи
кеилидасезадужујете.Пажљивијеослушкуј
тепорукекоједобијатеодблискихособа.

СТРЕ ЛАЦ: Све корисне информа
цијемогудавамолакшајууспешно
решавањенекихпословнихпитања
којеимате.Немаразлогадаодба

цујетенекеидејесамозатоштовамзатошто
вамзвучесувишеапстрактно.Аковамјестало
да промените или побољшате свој однос са
вољеномособомондапокажитевишеразуме
вањазакритеријумекојекористидругастрана.

ЈА РАЦ: Можда све информације
сакојимарасполажетенепредста
вљају увекипоузданекритеријуме
али без великих изазова нема ни

већепословнеафирмације.Потрудитеседа
правилно дозирате свој стваралачки импулс
са заједничким интересима у различитим
правцима. Повремено вам је тешко да пра
вилноускладитесвојљубавниритамсабли
скомособом.

ВО ДО ЛИ ЈА:Делујетевеомаопре
зноинежелитепревишедаризи
кујете у пословним преговорима.
Затражите на време добар савет

од једне старије особе. Прижељкујете више
разумевањаинежностиуљубавномодносу.
Партнер има неке необичне идеје тако да
својим понашањем у вама подстиче осећај
емотивненесигурности.

РИ БЕ:Потребноједасерастере
тите од додатних обавеза, али
немате довољно енергије да се
ангажујете на више страна исто

времено.Желелибистедауспоставитебољу
контролу над новимдогађајима уљубавном
животу,међутимништазначајнонеможетеда
учините без претходног договора са својим
партнером.

HOROSKOP

„СТО ПА МА НАШИХ ПРЕ ДА КА” 

Уче ни це „Пин ки је ве” шко ле 
посе ти ле Крф
Ученице Основне школе

„Бошко Палковљевић Пинки“
и чланице Удружења српско
– грчког пријатељства „Ири
да“, провеле су незаборавних
петнаестдананаострвуКрфу.
Претходно су девојчице су
освојилепрвунаградунамеђу
народном конкурсу, за песму,
на тему „Моја отаџбинаСрби
ја“,уорганизацијинајпризнати
јег дечијег православног часо
писа „Светосавско звонце“,
чијијеуредникгоспођаРадми
лаМишев.
УченицеНанаПанић,Маша

Илић, ТамараПетковић иАна
Гршић у пројекту „Стопама
нашихпредака“,ималесупри
ликудаседружесадругарима
изСрбије,ЦрнегореиКосова
и Метохије. Осим награђених
на конкурсу, у овом пројекту
су се дружиле и са најбољим
ђацима генерације из наше
државе. Ментор Александра
Гаруновићихјепредводилана
овомпутовању.
Пројекат је обухватао посе

те свим значајним местима,
посвећеним учесницима и
херојима Првог светског рата,
узбогатваспитно–образовни
рад.Сасобомсудонеленова
знања о историјским чињени
цама и комплетномживоту на
острву,гдесуборавиле.
– На овом путовању смо

сазнали много занимљивих
чињеница из историје српског
народаи нашихпредака, а то
нам је свима веома значило.
Важан утисак са Крфа на нас
су оставила и нова пријатељ
ства, а свакако и лепоте Грч
ке, каже једна од награђених
девојчица,МашаИлић.
ЊенадругарицаАњаГршић

додала је и то да су  биле у
кампу.
– На мене је најјачи утисак

оставило друштво које смо
упознали у кампу, али и нова
знања која сам стекла тамо.
Ималисмопредавањакојасмо
сви слушали, а тичу се наше
историјеипредака.Поредтео
ријскогдела,предавањаишли

смо да посетимо различите
манастире, споменике имузе
је,штојеулепшалонашбора
вакнаКрфу.Надамседаћуга
некадопетпосетити,истаклаје
Ања.

Њиховаменторкаивеоручи
тељка Александра Гаруновић
реклаједајезадовољнаовим
путовањем, које су деца тру
домирадомдобилакаонагра
ду. А. Плавшић
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НА ШИ ПО ВРАТ НИ ЦИ ИЗ ДА ЛЕ КОГ СВЕ ТА

Жељ ко Би чак,
док тор ки не ске ме ди ци не

Жељ ко Би чак из Ку зми на био је  27 го ди на у Ка на ди на ра ду и шко ло ва њу, а да нас 
у Мар тин ци ма ра ди као ле кар тра ди ци о нал не ме ди ци не и аку пунк ту ре
Скоро деценијама слушамо жало

појкекаконамодлаземладиталенто
ваниистручниљудитамонегдеусвет
гдеће,пресвега,битибољеплаћени
и поштовани за своје умеће. Уз ово
обавезоседодаионо:никадсенеће
вратити!
Насвеово,однедавнонасје,пома

ло, разуверио Жељко Бичак (59),
рођен у  Кузмину, где се вратио из
Канаде, али је ординацију као лекар
традиционалненароднекинескемеди
цине и акупунктуре отворио у сусед
нимМартинцима.
ЖељкоБичакјепрвозавршиосред

њу медицинску школу у Сремској
Митровици. Затим је на Вишој меди
цинској у Београду стекао звање
вишегфизиотерапеутаиванредносе
уписује на дефектологију 1985. годи
не.Засветовреме,радио јеисрем
скомитровачкојболниции као глумац
аматер играо у митровачком Позори
шту.
У ратна времена и незапамћене

инфлације, Жељко Бичак се сели
1994.годинеуКанаду,уКалгари.Сле
дећегодине,узрадуболнициуКалга
рију, уписујесенафакултеттрадцио
налне кинескемедицинеиакупункту
реизапетгодинаупредвиђеномроку
стиче звање доктора медицине у тој
области.
Послечетиригодинелекарскепрак

се,докторЖељкоБичакјепримљену
Удружење лекара традиционалне
кинескемедицинеуКалгарију.Одтада
постајесвевишеекспонирануструци
иулечењупацијенатапостижевеома
запаженеразултате,што говореброј
ненаградеипризнања.
Доктор Жењко Бичак је у Канади

провео27година,последеветгодина
радауСрбији.Тамосуодрасладеца,
стекаојебројнепријатељеипознани
ке. Изгледало је да се никада неће
вратити.
– То су мислили само они који ме

нисудовољнопознавали.Додуше,све
јепомојимуспесиманапослуизгле
дало да се никада нећу вратити у
завичај. Добро и популарно радно
место и престиж, висока примања и
многе друге погодности. Као да нико
осим мене није знао колико сма ја
желеодасеједногданавратимурод
но село. Та жеља је била све већа
кадгод са у неком тренутку у Канади
постигао значајнији успех. Сам себи
сам говорио:ма јаћудасевратиму
мојуземљиијоштамоћубољеради

ти.Садтомогу,јердецасувелика,па
некбринуосебисами.Ивратиосам
се – са осмехом нам рече доктор
Жељко.
Жељкојеодрастаоувеликомибога

томселуКузмину.Туиданасимарод
бину. Али је ординацију отворио у
суседнимМартинцима.
– Кад сам стигао из Калгарија, у

Кузминунисаммогаоданађемповољ
ну локацију за ординацију и тако сам
нашао и купио кућу у Мартинцима.
Кућа је на добром месту са великим
паркингом испред дворишта – обја
шњавадокторЖељко.
Заоноштоседавидетиодапарату

ре која је потребна за рад доктора
Жељка и целу ординацију, заиста је
био потребан и повољан велики про
стор са разним погодностима како би
свефункционисалокакојетоуређено
иуКанади.
– По законским прописима могу да

радим још четири године и да идем у
мировину. Али, ја то не гледам тако.
Имамштадапокажемипрнесеммла
ђима.Спремансамнасвакивидсарад
ње са свим здравственим установама
какоби се степенпомоћи кодлечења
људипобољшао.Традиционалнакине
скамедицинаиакупунктуратопружау
великимразмерамаизначајнопомаже
излечењуитамогдејестепенизлечи
востинижи коддругихначиналечења
–наглашавадокторЖељко.
По свему судећи, сваким даном

ординација доктора Жељка је све
посећенија, јер пре свега, помаже
људимадалакоподнесутерапију. То
је се може видети и у томе, што код
ниједногпацијентанемакапикрви,ни
последвадесетак убодаигала које се
користеуакупунктури.Људиодлазес
осмехом и без бола, а дошли су са
грчемналицу.

Миомир Филиповић Фића

Жељко Бичак


