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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 
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ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
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Web: www.smtoplana.rs

СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋАРУМА

Првиребалансбуџета
Чланови Општинског

већа Рума, на седни
ци одржаној 11. јуна,

далисусагласностнанацрт
одлуке о завршном рачуну
општинског буџета са изве
штајем о његовом изврше
њуу2018.години,алиина
првиребалансовогодишњег
буџета.
Како је истакла Биљана

Дамљановић,шефицаОде
љењазафинансије,привре
ду и пољопривреду, укупни
приходи су реализовани, у
односу на планираних пре
ко 2,2 милијарде динара,
са 90,35 процената, док
су укупни расходи и изда
ци износили 1.984.618.000
динара.
–Послекомплетногсагле

давања резултата, имајући
у виду и пренета и неутро
шена средства из ранијих
година,добијамосуфициту
прошлогодишњем буџету у
висини од нешто преко 51
милион динара. Ако посма
трамо структуру прихода,
највеће учешће од готово
40 одсто, имају приходи од
пореза на доходак, добит и
капиталне добитке, потом
трансфери од других нивоа
власти, скоро 28 процена
та и приходи од пореза на
имовину који заузимају 16
проценатаукупнихпримања
иприхода–констатовалаје
БиљанаДамљановић.
Први ребаланс се ради

затошто је локална самоу
правадобилаодМинистар
ствазарад,запошљавање,
борачка и социјална пита
ња12,2милионадинараза
област социјалне заштите,
док је други разлог добије
насагласностМинистарства
финансијазаувећањемасе
средставазаплатеуУПВО
„Полетарац“за18,1милион
динара будући да је у овој
установиоформљеноседам
нових васпитних група и
сходно томе повећан број
запослених.
Првим ребалансом пред

ложениобимбуџетаизноси
2,08 милијарди динара, а
средстваиндиректнихкори
сникабуџетасунештопреко
60милионадинара.
Иако је обим буџета на

приближно истом нивоу,
предложена су повећања,
односно смањења одређе
нихприходаипримања.
Када је реч о програми

ма,например,повећанасу
за 4,3 милиона средства у
комуналној делатности за

изградњу јавне расвете у
Борковцу, док је износ код
основног васпитања увећан
за15,4милиона.
Председник Слађан Ман

чић је најавио да ће после
бесплатног вртића за сву
децу у румској општини, од
нове школске године и сви
прваци, биће их 446, доби
ти потпунобесплатне уџбе
нике, као и сви ученици у
основном образовању, ако
долазеизсоцијалноугроже
них породица или испуња
вају друге предвиђене кри
теријуме.
Највеће померање на

више, је у програму енер
гетска ефикасност и обно
вљивихизвораенергијегде
су средства повећана за
48,2 милиона динара која
су планирана за градњу
гасне котларнице у насељу
„Тивол“.Управозато,упро
граму опште услуге локал
несамоуправе,средствасу
смањена за 130 милиона,
што значи да се локална
самоуправа, зарад приори
тета изградње котларнице,
одреклаовегодинепочетка
радова на згради Општин
ске управе, која је треба
ла да обједини комплетну
Општинску управу на јед
номместу,алиинекајавна
предузећа.
–Виделисмоуизвештају

даје2018.годинабилајед
на од најбољих година, јер
јеостварењебуџета90про
цената. Доста смо повукли
исавишихнивоавласти,а
радујеподатакдаготово40

одсто средстава у буџету,
долазиодпорезаназараде
штопоказуједаимамовели
кибројзапосленихуфирма
макојесуотворенеурумској
општини.Мивећпаргодина
радимо реалне пројекци
јебуџетаитосепоказујеи
ове године. Имајући у виду
да је прошло скоро шест
месеци, подаци показују да
је динамика реализације
добра,свипараметрипока
зујудаћемоврломалоили
можда и нећемо погрешити
уоном какосмопланирали
буџет.Затомислимдаћеи
овагодина,каоипретходна,
бити добра у смислу пре
цизног планирања и добре
реализације приходаирас
хода – рекао је председник
Манчић.

Имајући у виду да се
значајна средства
издвајају за функцио

нисање УПВО „Полетарац“,
председник Манчић истиче
да ове године има нешто
вишедецезаупис,алидва
десетак њих се није уписа
ло.
–Свакакодајеиизград

њадругефазевртића„Коц
кица“неопходна,јербитиме
комплетнозаокружилинаше
потребе, па чак и отвори
ли простор да се ово пита
ње реши на дужи рок. На
жалост, нисмо успели да
добијемо средства за која
смо конкурисали, сигурно
је било знатно вишенераз
вијених општина којима су
билапотребнија.Ипакћемо
се потрудити да затворимо

финансијску конструкцију
и уђемо у реализацију тог
пројекта. Мислим да ћемо
и упис ово мало деце што
је остало решити, подсе
ћамдасмосамопрегодину
дана, имали и до 150 деце
налистичекања–указаоје
СлађанМанчић.
Чланови Општинског

већа су донели и одлуку о
расподели добити јавних
предузећа за 2018. годину,
која је, што се тиче проце
ната, остала иста. Наиме,
јавна предузећа 70 проце
ната своје добити уплаћују
у буџет локалне самоупра
ве,док30проценатаостаје
њима.
На овој седници је доне

та и одлука о изменама и
допунама кадровског пла
на Општинске управе и
Општинског правобранила
штва.
Како је истакао начелник

Општинске управе Душан
Љубишић, запослен је 121
радник на неодређено вре
ме, 111 службеника и 10
намештеника, 12 лица је
ангажовано на одређено
времезбогповећаногобима
послаи11наодређеновре
ме у Кабинету председника
Општине.
Општинска управа нема

ниједног приправника запо
сленог на одређено време,
ауовојгодинисенећепове
ћаватибројзапослених,због
идаљеважећезабране,чак
сеочекујеисмањењеброја
запослених, због одласка у
пензију. С.Џакула

СлађанМанчић,МаријаСтојчевићиБиљанаДамљановић
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УВОДНИК

Лето иде,
како си ми ти? 

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Нека да је лето почи ња ло 22. јуна. 
Послед њих годи на, како чујем 
почи ње 21. јуна и за један дан 

се поме рио поче так свих годи шњих 
доба. И не само да годи шња доба 
астро ном ски почи њу рани је него пре, 
него су и сама бож’ помо зи. Ето на 
при мер, ово лето још није ни поче ло, а 
већ се ужа ри ло пре ко сва ке мере. А 
док се није ужа ри ло, као да је била 
јесен. И све тако, екс трем но. Када 
сија, сија до бесве сти, када пада, 
пада до попла ве. Па ти сад види мили 
мој, како ћеш пре жи ве ти гло бал но 
загре ва ње.

Ина че, лето је сво је в реме но важи ло 
за годи шње доба када у нови на ма и 
није било неких поли тич ких тема. 
Нека да су годи шњи одмо ри, ишче ки
ва ње годи шњих одмо ра, вру ћи не, 
мањак кон цен тра ци је и вишак жеље 
за путо ва њи ма непо гре ши во води ли у 
лага не при че и теме, које нису има ле 

везе са днев ном поли ти ком. Данас 
баш и није тако. Било лето, била зима, 
овде увек има тема на пре тек. Таква 
нам суд би на, да живи мо у узбу дљи вим 
вре ме ни ма. То се зове тран зи ци ја, 
ваљ да. И то још увек тра је, то тран зи
ци о ни ра ње. А кад ће да се завр ши, 
пој ма немам. Али, иде то пола ко и све 
више се нави ка ва мо на ново вре ме. 
Ми ста ри ји се нави ка ва мо, ови мла ђи 
одра ста ју у том вре ме ну и њима је све 
то нор мал но. У сушти ни и јесте, сва
ком је њего во вре ме нај леп ше и нај бо
ље и бада ва је при ча ти о „добрим 
ста рим вре ме ни ма“ која су била добра 
само зато што смо ми (дана шњи стар
ци) онда били мла ди. А у ства ри уоп
ште нису била тако добра, једи но што 
је лето било лето, про ле ће про ле ће, а 
зима зима. Ето, то је све.

Ина че, при че о „добрим ста рим вре
ме ни ма“ овде су увек биле попу лар не 
и увек је оно што је про шло било леп

ше и боље од оног што тре нут но живи
мо. И пре десет, и пре два де сет и пре 
40 годи на, и веро ват но пре 150 годи на. 
Човек је склон сен ти мен тал но сти ма, 
наро чи то кад ома то ри. Док не ома то ри 
не пада му на памет да фило зо фи ра о 
про шло сти. Про шлост је иона ко про
шла и непро ме њи ва. Будућ ност је оно 
што нас тре ба да зани ма, али о њој тек 
могу да се испре да ју ловач ке при че. 
Само што их не при ча мо ми сами 
себи, него нам их при ча ју поли ти ча ри. 
То се зову пред из бор на обе ћа ња. И 
сад, на рела ци ји изме ђу добрих ста
рих вре ме на и пред из бор них обе ћа
ња, про ла зи нам ствар ни живот. Онај 
један једин ствен, само наш. Па сад, ко 
се како сна ђе, воља ти да се вра ћаш у 
про шлост и трућ каш о добрим ста рим 
вре ме ни ма, воља ти да маша таш о 
будућ но сти без покри ћа. Или мислиш 
да тре ба да живиш у сада шњо сти? 
Дакле, лето иде, како си ми ти?

Ина че, при че о „добрим ста рим вре ме ни ма“ овде су увек биле попу лар не и увек је 
оно што је про шло било леп ше и боље од оног што тре нут но живи мо. И пре десет, и 
пре два де сет и пре 40 годи на, и веро ват но пре 150 годи на. Човек је склон сен ти мен
тал но сти ма, наро чи то кад ома то ри. Док не ома то ри не пада му на памет да фило зо
фи ра о про шло сти
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МИТАР МИЛИН КО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Домаћинско пословање
у служби грађана

Када је 2016. годи не 
Срп ска напред на 

стран ка дошла на 
власт у Општи ни

Бео чин зате кли смо 
јако лошу ситу а ци ју. 

Пре све га
финан сиј ски. Све смо 

то пола ко уре ди ли и 
сада општи на

при лич но добро
функ ци о ни ше. Ту пре 

све га мислим на
теку ћу ликвид ност. 

Оба ве зе се испла ћу ју 
на вре ме, ником ништа 

не дугу је мо и у тој 
сфе ри је уве ден ред. 

Буџет већ годи на ма 
има суфи цит. То су 

ства ри које су
мно го зна чи ле,

кон со ли до ван буџет, 
сред ства ста вље на 
под кон тро лу. То је
јед но дома ћин ско 

посло ва ње које
од нас зах те ва наш 

пред сед ник
Алек сан дар Вучић. 

Срп ска напред на 
стран ка је одго вор на 

стран ка која ради у 
инте ре су гра ђа на, 

каже Митар
Милин ко вић

Општи на Бео чин са сво јих десет 
месних зајед ни ца сме сти ла се 
изме ђу десне оба ле Дуна ва и 

север них пади на Фру шке горе, надо
мак Новог Сада. Иако гео граф ски при
па да Сре му, ова општи на је у тери то
ри јал ној орга ни за ци ји „доде ље на“ 
Јужно бач ком окру гу. Нео бич но живо
пи сна места поред Дуна ва, као што су 
Бано штор, или Чере вић, са мно штвом 
лепо уре ђе них кућа, и бли зи на Новог 
Сада, ука зу ју на то да се овде живи 
добро и рела тив но мир но.

Бео чин ска цемен та ра је била алфа 
и оме га овог кра ја, у сва ком погле ду. У 

момен ту при ва ти за ци је у њој је ради
ло 2.500 хиља де људи, данас их је тек 
250. Шта бео чин ска цемен та ра данас 
зна чи Бео чин ци ма било пита ње за 
поче так раз го во ра са пред сед ни ком 
Општи не Бео чин Митром Милин ко ви
ћем.

– Цемен та ра је оду век била глав ни 
зама јац при вре де овог кра ја. Упр кос 
лошој при ва ти за ци ји она је то и данас. 
Општи на Бео чин, а и цео реги он, су 
таквом при ва ти за ци јом доста изгу би
ли. Број рад ни ка је сма њен десет 
пута, са 2.500 на 250, то зна чи и мањи 
при лив у буџет по осно ву поре за на 

Митар Милинковић
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зара де. А и они који данас раде у 
цемен та ри, углав ном мена џе ри, су 
при ја вље ни у Бео гра ду и Новом Саду, 
тако да та сред ства иду по месту бора
ва ка у те буџе те. Доста је општи на 
ускра ће на након при ва ти за ци је, али 
ипак, локал на само у пра ва са руко вод
ством „Ла фар жа“ данас добро сара
ђу је. Они нама често изла зе у сусрет, 
али нека да је то било на мно го вишем 
нивоу. Сад је то при ват но пред у зе ће и 
њихо ва добра воља је да ли желе да 
помог ну или не, каже Митар Милин ко
вић.

М НОВИ НЕ: Гео граф ски Бео чин 
при па да Сре му, а адми ни стра тив но 
Јужно бач ком окру гу. Да ли је то 
пред ност за ста нов ни ке општи не?

МИТАР МИЛИН КО ВИЋ: Сарад ња 
са пред став ни ци ма Јужно бач ког окру
га је на врхун ском нивоу. Тако ђе, са 
гра до на чел ни ком Новог Сада, Мило
шем Вуче ви ћем одлич но сара ђу је мо. 
Ми смо насло ње ни на Град Нови Сад 
и негу је мо добре одно се са град ским 
струк ту ра ма.

Када се пре у зе ли власт 2016. 
годи не, какву ситу а ци ју сте зате кли 
у локал ној само у пра ви, општин ској 
каси и јав ним пред у зе ћи ма и уста
но ва ма?

Када је 2016. годи не Срп ска напред
на стран ка дошла на власт у Општи ни 
Бео чин зате кли смо јако лошу ситу а
ци ју. Пре све га финан сиј ски. Све смо 
то пола ко уре ди ли и сада општи на 
при лич но добро функ ци о ни ше. Ту пре 
све га мислим на теку ћу ликвид ност. 
Оба ве зе се испла ћу ју на вре ме, ником 
ништа не дугу је мо и у тој сфе ри је уве
ден ред. Буџет већ годи на ма има 
суфи цит, ове годи не смо пре не ли пре
ко 50 мили о на дина ра, про шле годи не 
то је било 70 мили о на, а 2017. годи не 
35 мили о на дина ра. То су ства ри које 
су мно го зна чи ле, кон со ли до ван буџет, 
сред ства ста вље на под кон тро лу. То је 
јед но дома ћин ско посло ва ње које од 
нас зах те ва наш пред сед ник Алек сан
дар Вучић. Срп ска напред на стран ка 
је одго вор на стран ка која ради у инте

ре су гра ђа на. Тиме може мо да се 
похва ли мо. Дру га ствар је, после 50 и 
нешто годи на завр ша ва мо фискул тур
ну салу у Основ ној шко ли „Јован Грчић 
Милен ко“, која је јед на од нај ве ћих 
шко ла у Јужно бач ком окру гу. Завр ши
ли смо кана ли за ци ју у Раков цу, доста 
кило ме та ра водо вод не мре же. Пла ни

ра мо да кре не мо у изград њу базе на, 
затим, доби ли смо дозво лу за међу на
род но при ста ни ште у Раков цу, гра ди ће 
се при ста ни ште за кру зе ре у Бано што
ру, тако да је доста тога покре ну то. 
Завр ша ва мо неке ства ри које годи на
ма нису дира не, на при мер згра де 

Рођен је 29. децем бра 1971. годи
не у Бео чи ну. Основ ну шко лу је завр
шио у Бео чи ну, а сред њу сао бра ћај
ну у Новом Саду. Еко ном ски факул
тет је завр шио 2014. годи не у Бео
гра ду и наста вио са мастер сту ди ја
ма. Десе то стру ки је држав ни првак у 
џудоу, репре зен та ти вац, два пута 
уче сник Олим пиј ских ига ра у Бар се
ло ни 1992. и у Атлан ти 1996. годи не 
и осва јач број них одлич ја и при зна

ња са европ ских и свет ских так ми че
ња. Успе шан је пољо при вред ник, 
обра ђу је 120 јута ра земље, бави се 
узго јем бико ва, а и при ват ним бизни
сом у обла сти ками он ског тран спор
та, до сту па ња на функ ци ју. Дво стру
ки је добит ник Окто бар ске награ де 
Општи не Бео чин, нај ви шег општин
ског при зна ња за област спор та. 
Живи у Бео чи ну, оже њен је, отац 
пето ро деце.

МИТАР МИЛИН КО ВИЋ ПРИ ВАТ НО

Две Олимпијаде и петоро деце

Зграда Општине Беочин

Манастир Беочин и Свилош...

M NOVINE :
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месних зајед ни ца. Ми има мо десет 
месних зајед ни ца и све смо те згра де 
рено ви ра ли, уми ли, окре чи ли, изме
ња ли сани та ри је и инста ла ци је. Има
мо основ ну шко лу која је напра вље на 
1965. годи не, а први пут 2017. годи не 
је извр ше на рекон струк ци ја сани тар
них чво ро ва и тоа ле та, нико је није 
окре чио за 50 и нешто годи на. Сре ди
ли смо све врти ће у свим сели ма. 
Доста смо уло жи ли у децу, јер она су 
наша будућ ност. То су ства ри које су 
нас саче ка ле, али ми смо све то зна ли 
и при хва ти ли. И зато смо се и укљу чи
ли да нашу општи ну сачу ва мо. Нисмо 
могли више да гле да мо поје дин це како 
овде дола зе из лич них инте ре са. И то, 
такав наш при ступ и резул та ти, сада 
неки ма сме та. Нису нави кли на ред. А 
наша стран ка је таква да то нала же, 
без пар до на сви ма. Надам се да ћемо 
ова квим зала га њем и јед ним дома ћин
ским одно сом, нашу општи ну вра ти ти 
на место које заслу жу је. 

Коли ко локал на само у пра ва ула
же у при мар ну здрав стве ну зашти
ту? Како је орга ни зо ва на здрав стве
на зашти та у општи ни и сели ма?

Доста смо уло жи ли у амбу лан те, 

наба ви ли смо ново вози ло. Дом здра
вља има пре ко 100 запо сле них, и то 
функ ци о ни ше одлич но, покри ва целу 
тери то ри ју општи не, а посто је амбу
лан те и у месним зајед ни ца ма. Локал
на само у пра ва финан си ра пла те запо
сле них у хит ној слу жби. У пита њу су 
три рад ни ка, лекар, меди цин ска 
сестра и тех ни чар. Све то ради мо да 
би наши гра ђа ни били задо вољ ни и 
збри ну ти на вре ме.

Како сто ји ствар са напла том 
извор них при хо да, поре за на имо
ви ну и како је орга ни зо ва на локал
на поре ска адми ни стра ци ја?

Наша локал на поре ска адми ни стра
ци ја је усво ји ла све пре по ру ке Вла де 
Срби је и она добро ради свој посао. 
Вео ма је добра напла та поре за на 
имо ви ну. Ми смо тај посао схва ти ли 
јако озбиљ но, а и гра ђа ни су све сни да 
реда у финан си ја ма мора бити. Да 
будем искрен, било је ту и мало отпо
ра, јер су прет ход не вла сти обе ћа ва ли 
гра ђа ни ма да не мора ју да пла ћа ју, 
реци мо одно ше ње сме ћа у месној 
зајед ни ци Луг. Када сам од мешта на 
Луга чуо шта су им обе ћа ва ли, ја сам 
био зате чен као гра ђа нин, јер сам у 

поро ди ци нау чен да морам да изми ру
јем сво је оба ве зе. Нарав но и они су 
схва ти ли да је то била вар ка, али сада 
је ситу а ци ја сасвим корект на.

Да ли гео граф ски поло жај Бео чи
на који је сме штен изме ђу Дуна ва и 
Фру шке горе на неки начин одре ђу је 
стра те шке прав це раз во ја? И да ли 
су при о ри те ти раз во ја општи не 
веза ни за Дунав и Фру шку гору?

Општи на Бео чин је лепа општи на, 
на оба ли Дуна ва и оброн ци ма Фру шке 
горе, 28 кило ме та ра у дужи ну и неких 
шест кило ме та ра у шири ну. Ту је Наци
о нал ни парк Фру шка гора, који газду је 
шума ма. Ми чини мо напо ре да покре
не мо тури зам као при вред ну гра ну. 
Мисли мо да ће при ста ни ште за кру зе
ре које ће се гра ди ти у Бано што ру, 
дати пра ви зама јац раз во ју тури зма не 
само општи ни Бео чин него целом 
Јужно бач ком окру гу. Тре нут но се раде 
гео дет ска испи ти ва ња и тех нич ка 
доку мен та ци ја, тако да ће то уско ро 
бити завр ше но. У Бано што ру и дру гим 
мести ма има доста вина ра који су већ 
пре по зна тљи ви, саде се и нови вино
гра ди. Реци мо фир ма Кова че вић из 
Ири га је у Гра бо ву 130 хек та ра запу
ште ног земљи шта вра ти ла у живот. 
Кре ну ла је сад ња вино гра да, ожи ве ло 
је и место и људи у њему који сад има
ју посао. Има доста тога. 

Да ли у општи ни Бео чин има про
бле ма са сма ње њем бро ја ста нов
ни ка? Да ли посто ји опа сност да 
Нови Сад као вели ки град „одву че“ 
ста нов ни штво из Бео чи на?

Тај про блем има ју сви, али код нас је 
то нека ко још увек пози ти ван тренд. 
Нај бит ни је је да се деца рађа ју. Живот 
у Бео чи ну је мир ни ји, леп ши и повољ
ни ји за гра ђа не. Лак ше и брже се из 
Бео чи на сти же у цен тар Новог Сада, 
него са Новог насе ља и Ветре ни ка кад 
су вели ке гужве. Овде су ста но ви и 
куће доста јеф ти ни ји, живиш на селу, а 
у ства ри си у гра ду. Не мислим да 
посто ји опа сност одли ва ста нов ни
штва у Нови Сад.

Светлана Цуцанић

...Грабово и Баноштор...

...Черевић...
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ЗОРАН СТО КУ ЋА, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Апсо лут на већи на
Срп ске напред не стран ке
Скуп шти на општи не Бео чин има 

25 одбор ни ка, а Срп ска напред
на стран ка у овом сази ву има 18 

одбор ни ка. То је апсо лут на већи на, и 
пре ма речи ма пред сед ника СО Бео
чин, Зора на Сто ку ће, све одлу ке се 
доно се вели ком већи ном гла со ва.

– С обзи ром на то да су пред ло зи 
реше ња и одлу ка добри и одбор ни ци 
који нису чла но ви СНС гла са ју за њих. 
Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је има 
сво ју одбор нич ку гру пу, они гла са ју за 
пред ло же не одлу ке. Лига има јед ног 
одбор ни ка, ДС је имао два одбор ни
ка, али је један пре шао у СНС, па сада 
има ју само јед ног, каже Сто ку ћа.

Он нагла ша ва да је ситу а ци ја са 
буџе том сада мно го боља, а и ситу а
ци ја у јав ним пред у зе ћи ма је кон со ли
до ва на,

– Бео чин је општи на у којој се доста 
ради, пред сед ник Општи не је намет
нуо један добар тем по. Он поти че из 
јед не дома ћин ске куће, уз то је био и 
врхун ски спор ти ста и сво сво је зна ње 
и уме ће са тата ми ја пре нео је у локал
ну само у пра ву, а то даје резул та те, 
каже Сто ку ћа који је и сам био спор ти
ста, кошар каш и кошар ка шки тре нер. 

– Нека да је Бео чин имао изу зе тан 
кошар ка шку клуб, играо је у првој 
лиги. То је било вре ме када је цемен
та ра била у дру штве ном вла сни штву и 
када је са општи ном ради ла на томе 
да Бео чин буде град кошар ке, наво ди 
Сто ку ћа.

Ина че, Зоран Сто ку ћа је рођен у 
Ерде ви ку 1955. годи не. По зани ма њу 
је инже њер машин ства, а радио је у 
ново сад ском штам пар ском пред у зе ћу 
„Форум“, кожар скогумар ском пред у
зе ћу „Стан дард“, Бео чин ској фабри ци 
цемен та и ЈП Спорт ско послов ни цен

тар у Бео чи ну. Вој ни рок одслу жио је 
у Шко ли резер вних офи ци ра у Биле
ћи 1979. годи не. Оже њен је и отац 
дво је деце, живи у Бео чи ну.  Био је у 
четво ро го ди шњем ман да ту на функ
ци ји пред сед ни ка Скуп шти не општи
не Бео чин, а у јед ном пери о ду и члан 
Општин ског већа.

У освр ту на сарад њу са цемен та ром, 
он каже да су одбор ни ци СО има ли 
при ли ку да се у посе ти Фран цу ској и 
тамо шњим пого ни ма „Ла фар жа“ уве
ре да над ле жни у цемен та ри сва пита

ња у вези са зашти том живот не сре
ди не реша ва ју у скла ду са нај ви шим 
европ ским стан дар ди ма.

Сто ку ћа напо ми ње да је Општи на 
Бео чин ипак окре ну та ка тури зму као 
при вред ној гра ни у успо ну. Општи на 
пома же локал на удру же ња гра ђа на 
из обла сти кул ту ре, тури зма и спор та. 
Мани фе ста ци је, од Дана општи не до 
оста лих, локална самоуправа пома
же и насто ји да пре ко њих афир ми
ше Бео чин као про спе ри тет но и место 
доброг живо та. С. Цуцанић

Зоран Сто ку ћа

...Луг и Сусек (Фото: Званична презентација општине Беочин)
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ГРАД СКА КУЋА

Изло жба уче ни ка основ них шко ла
Све ча ност пово дом 

деве тог лите рар но 
 ликов ног кон кур са 

у окви ру про јек та „Осно ви 
без бед но сти деце“ одр жа на 
је 11. јуна у Град ској кући. 
Тема радо ва уче ни ка основ
них шко ла је била без бед
ност, а нај бо љи су награ ђе
ни. Овај про је кат је настао 
као резул тат сарад ње 
Мини стар ства про све те и 
Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва и спро во ди се две 
годи не у виду пре да ва ња, 
које поли циј ски слу жбе ни
ци изла жу у шко ла ма. На 
кон курс је при ја вље но 405 
ликов них и 109 лите рар них 
радо ва. Одлу ком орга ни
за то ра кон кур са, одно сно 
Поли циј ске упра ве у Срем
ској Митро ви ци и Град ске 
упра ве за кул ту ру, обра зо
ва ње и спорт, доде ље но је 
23 награ де. Награ ђе но је пет 
уче ни ка првог, десет уче ни
ка четвр тог и шестог раз ре
да и седам уче ни ка шестог и 
сед мог раз ре да.

–Ове годи не су укљу че
ни уче ни ци четвр тог, шестог 

и првог раз ре да. Теме које 
поли циј ски слу жбе ни ци 
обра ђу ју са њима се тичу 
без бед но сти деце, које су 
врло важне зато што се наша 
деца сва ко днев но сусре ћу 
са разним иза зо ви ма. Они 
мора ју зна ти како да их пре
по зна ју и како да потра же 
помоћ, тако да је ова обу ка 
врло кори сна. Изло жбу су 
орга ни зо ва ли Поли циј ска 

упра ва Срем ске Митро ви це 
и Град ска упра ва за обра
зо ва ње, кул ту ру и спорт. На 
кон кур су је при ја вље но пре
ко 500 радо ва. Мислим да је 
жири ју било вео ма тешко да 
се одлу чи за нај бо ље радо
ве. Раду је ме што је у окви ру 
про јек та наста ла и мобил
на апли ка ци ја, коју могу да 
кори сте деца и роди те љи, 
а чији је циљ да без бед ност 

Софи ја Пер

Изло жба у Град ској кући

ОБНО ВА ПУТА МАЧВАН СКА МИТРО ВИ ЦА – ЗАСА ВИ ЦА II

Реконструкција 
саобраћајнице
Рекон струк ци ја пута 

Мачван ска Митро
ви ца – Заса ви ца II је 

запо че та у петак 14. јуна. 
Радо ви ће тра ја ти месец 
дана, а зави си ће и од вре
мен ских при ли ка. Вред ност 
сана ци је ове сао бра ћај ни
це је око 87 мили о на дина
ра. 

– Као што смо и наја ви
ли, током лета ћемо има
ти неко ли ко зна чај них 
инфра струк тур них про је ка
та. Један од њих је рекон
струк ци ја пута Мачван ска 
Митро ви ца   Заса ви ца II. 
Нагла сио бих да је овај 
пут зна ча јан за ста нов ни
ке Мачван ске Митро ви це 
и окол них места, али и за 
инду стри ју, јер се у бли зи ни 
нала зи про из вод ни погон 
„Ваха ли“. Инве сти тор је 
пред у зе ће „Путе ви Срби

је“, а изво ђач је „Сремпут“. 
Радо ви под ра зу ме ва ју про
ши ре ње посто је ће сао бра
ћај ни це у дужи ни од шест 
мета ра. Сама тра са је око 
три и по кило ме та ра, а 
поред про ши ре ња и сана
ци је посто је ћег коло во за, 
поста ви ће се два асфалт
на сло ја. Ово ће бити јед на 
савре ме на, али пре све га 
без бед на сао бра ћај ни ца, 
рекао је Миро слав Јокић, 
начел ник Град ске упра
ве за опште и зајед нич ке 
посло ве и имо ви ну. 

Он је додао да су запо че
ти и радо ви на дру гом делу 
Желе знич ке ули це.

– Оче ку је нас пот пу на 
рекон струк ци ја посто је ће 
сао бра ћај ни це, изград ња 
при ступ них сао бра ћај ни
ца, пешач кобици кли стич ке 
ста зе, поста вља ње расве

те и зеле ни ла. Под се тио 
бих да је у пла ну да се у 
про сто ри ја ма Дома вој ске, 
чији је вла сник Град Срем
ска Митро ви ца, напра ви 
један савре ме ни ИТ цен тар 
са два факул те та, навео је 
Јокић.

Он је посеб но иста као да 
су ова кви про јек ти резул тат 
добре сарад ње локал не 
само у пра ве и Покра јин ске 
вла де, као и репу блич ких 
инсти ту ци ја. 

– Сред ства која се одо
бра ва ју из буџе та, као и 
пред ла га ње про је ка та 
локал не само у пра ве, пре 
све га уз подршку мини стра 
Неди мо ви ћа, ука зу ју да 
Град Срем ска Митро ви ца 
добро пла ни ра сво је про
јек те и да је њихов зна чај 
пре по знат.

Милош Ковач, пред

сед ник Месне зајед ни це 
Мачван ска Митро ви ца је 
навео да је овај про је кат 
нај пре зна ча јан због без
бед но сти гра ђа на.

– Пут који је деце ни ја ма 
био запу штен, напо кон ће 
бити рекон стру и сан. Често 

Оби ла зак радо ва
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Све тла на Мило ва но вић Жељ ко Секу ло вић

се деша ва ло да гра ђа ни 
коли ма сле те с пута уко ли
ко им у сусрет иде ками он. 
То се више неће деша ва ти, 
јер ће сао бра ћај ни ца бити 
про ши ре на. Рекон струк ци
јом овог пута ће се сва ка
ко побољ ша ти без бед ност 

мешта на, рекао је Ковач.
Он је додао и да ће у току 

ове годи не бити решен про
блем моста на Бога зу на 
кана лу Модран и додао да 
МЗ Мачван ска Митро ви ца 
уре ђу је дивље пла же коли
ко је у могућ но сти.  З. П.

деце буде на вишем нивоу, 
рекла је заме ни ца гра до на
чел ни ка Срем ске Митро ви
це Све тла на Мило ва но вић.

Заме ник начел ни ка Поли
циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци Жељ ко Секу ло
вић је навео да поли циј ски 
слу жбе ни ци у шко ла ма раде 
на важним тема ма, као што 
су: без бед ност деце у сао
бра ћа ју, без бед ност деце 
при кори шће њу интер не та и 
дру штве них мре жа, зашти
та од пожа ра, пре вен ци ја од 
вршњач ког наси ља, зло у по
тре бе опој них дро га и оста
ле. 

– Од 2018. годи не про је
кат је про ши рен и на уче ни
ке првих раз ре да, а теме су 

при ла го ђе не њихо вом изра
сту. Циљ је да деца стек ну 
пове ре ње у рад поли ци је, 
самим тим ће има ти свест о 
томе, да осим сво јих роди
те ља, могу се обра ти ти и 
поли циј ским слу жбе ни ци
ма уко ли ко им је потреб на 
помоћ, навео је Секу ло вић. 

Софи ја Пер из Нове Пазо
ве је уче ни ца сед мог раз ре
да Основ не шко ле „Раст ко 
Нема њић  Све ти Сава“. 
Њен лите рар ни рад је награ
ђен на овом кон кур су. 

– Мој рад је напи сан како 
би под ста као децу и одра
сле да при ја ве наси ље и да 
га ника ко не трпе, рекла је 
Софи ја Пер.  

З. Попо вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА 
ГРА ДА

Годи шња
скуп шти на

При год ним про гра
мом, рад но и све ча но, 
недав но је одр жа на 

38. по реду годи шња скуп
шти на Удру же ња здрав стве
них рад ни ка Гра да Срем ска 
Митро ви ца, на којој су се 
могле чути инфор ма ци је о 
раду овог удру же ња у прет
ход ној годи ни, финан сиј
ски изве штај, као и испра
ћај пен зи о не ра и доде ла 
захвал ни ца.

УЗРСМ јед но је од нај ста
ри јих и нај у спе шни јих удру
же ња овог типа у Вој во ди
ни и вео ма се поно си свим 
про те клим годи на ма ква ли
тет ног рада, наро чи то када 
је реч о вели ком бро ју при
пре мље них и одр жа них екс
тер них еду ка ци ја. Удру же
ње пра ти све нови не које се 
уво де у здрав стве ни систем 
и сво јим дело ва њем пома же 
и даје подр шку сво јим чла
но ви ма, а тиче се њихо вог 
ста ту са у том систе му.

Чла но ви ма удру же ња, 
број ним гости ма из дру гих 
вој во ђан ских удру же ња и 
уста но ва, као и чла но ви
ма менаџ мен та митро вач
ких здрав стве них уста но ва, 
обра ти ла се пред сед ни ца 
Зори ца Бла го је вић и том 
при ли ком истакла успе шан 

рад у 2018. годи ни, који се 
пре све га одно си на одр жа
ва ње вели ког бро ја ради о
ни ца и при ја вље них радо ва, 
које сва ком здрав стве ном 
рад ни ку  (мед. сестри/тех ни
ча ру), омо гу ћа ва да на нај
лак ши начин при ку пи дово
љан број лицен цних бодо ва, 
те да ће и у овој годи ни то 
бити при мар ни зада так 
удру же ња.

УЗРСМ посеб но је захва
ли ло поје дин ци ма који су 
се иста кли сво јим радом 
и анга жо ва њем, како на 
зашти ти стру ке и поди за
њу ква ли те та рада, тако и 
у допри но су у раду самог 
удру же ња. Захвал ни це су 
доде ље не: Јоси пу Пер геу 
 здрав стве ном тех ни ча ру 
слу жбе Хит не помо ћи Дома 
здра вља, др Маји Вла ди са
вље вић, спе ци ја ли сти меди
ци не рада Дома здра вља и 
пред сед ни ци митро вач ке 
подру жни це ДЛВ и Оде ље
њу за при јем и збри ња ва
ње ургент них ста ња Опште 
бол ни це С. Митро ви ца.

При год ним покло ни ма и 
уз захвал ност за све годи не 
про фе си о нал ног и одго вор
ног рада, 10 здрав стве них 
рад ни ка испра ће но је у пен
зи ју. Б. Срем чић

Годи шња скуп шти на УЗРСМ
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ГАСТРОТУРИ СТИЧ КА ПОНУ ДА НА АГРО СИР МУ

Кор па срем ских про из во да
Ово го ди шњи Агро Сирм, срем ски 

пољо при вред ни сајам, који се 
одви јао на Хипо дро му у Срем

ској Митро ви ци, био је кон ци пи ран у 
два бло ка  први, глав ни, са пољо при
вред ном меха ни за ци јом и опре мом, 
и дру ги, гастро ном скотури стич ки. У 
дру гом сег мен ту Сај ма, пред ства ље но 
је оно чиме се Срем ци нај ви ше поно
се  сухо ме сна ти про из во ди, козји и 
кра вљи сир, про из во ди од гљи ва, мед, 
слат ко сла на зим ни ца, раки ја, фру
шко гор ска вина, а пред ста ви ла су се 
и етнодома ћин ства, удру же ња жена, 
као и про из во ђа чи занат ских про из во
да, руко тво ри на и суве ни ра. 

Упра во ови про из во ди нашли су се 
и у саста ву „Кор пе срем ских тра ди
ци о нал них про из во да“, која је пре
зен то ва на посе ти о ци ма Сај ма, у 
гастротури стич ком бло ку. Кор пу чине 
локал ни пољо при вред но пре храм бе
ни и занат ски про из во ди, сви су декла
ри са ни и поти чу од реги стро ва них 
про из во ђа ча, и као такви могу легал но 
да се пла си ра ју на тржи ште, и поје ди
нач но и у виду зајед нич ке кор пе.

„Кор па“ је фор ми ра на у окви ру про
јек та који реа ли зу је Рурал ни цен тар 
СОВА из Срем ске Митро ви це, у окви
ру про гра ма UNDPа, који фина си ра 
Руска Феде ра ци ја. Кроз умре жа ва ње 
малих пред у зет нич ких рад њи, пољо
при вред них газдин ста ва и субје ка та 

који се баве сео ским тури змом, про
је кат допри но си уна пре ђе њу локал не 
рурал не еко но ми је, сто га је подр жан 
и од локал не само у пра ве, пре све
га Аген ци је за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митро ви ца, и то нај ви ше у 
делу про мо ци је про јект них актив но
сти. Осим фор ми ра ња кор пе локал них 
про из во да про јек том је пред ви ђе но 
и поста вља ње тури стич ке сиг на ли
за ци је за све акте ре који су укљу че

ни у про је кат, што додат но пове ћа
ва видљи вост њихо вих про из во да и 
услу га. 

Циљ Кор пе јесте, да се кроз брен
ди ра ње локал них про из во да, пове
ћа њихо ва видљи вост, и на тај начин 
допри не се да се и Срем и Срем ска 
Митро ви ца пред ста ве као бога та 
гастротури стич ка дести на ци ја. Кор па 
дола зи у неко ли ко раз ли чи тих вели чи
на, при ву кла је вели ку пажњу посе ти
ла ца, и већ се поја ви ло мно го заин те
ре со ва них, који би кор пу наба ви ли у 
виду „кор по ра тив ног“ или „дипло мат
ског покло на“, како би је, у виду суве
ни ра, покло ни ли сво јим послов ним 
сарад ни ци ма из дру гих гра до ва, из 
дру гих зема ља. 

– У Кор пу је ста ла сва бла го дет Сре
ма, у виду пољо при вред них, пре храм
бе них и занат ских про из во да наших 
локал них про из во ђа ча. Про је кат 
допри но си афир ма ци ји сео ског пред
у зет ни штва и занат ства, јача рурал ну 
еко но ми ју кроз уна пре ђе ње пре ра
ђи вач ких актив но сти на селу, про мо
ви ше потен ци јал нашег рурал ног, 
гастро ном ског и тури стич ког под руч ја, 
и надам се да ће расти број про из во
да који ће наћи место у овој Кор пи. 
Про јект ним актив но сти ма се оку пља 
рурал но ста нов ни штво, које се еду ку
је о зна ча ју брен ди ра ња, мар ке тин га и 
бене фи ти ма које доно си реги стро ва
на про из вод ња, и на тај начин се ови 
про из во ђа чи уво де у легал не токо ве 
про из вод ње и про да је про из во да. За 
сада ће се заин те ре со ва ни о Кор пи, 
моћи инфор ми са ти у реги стро ва ним 
сео ским тури стич ким дома ћин стви ма, 
где ће бити поста вље ни про моинфо 
пул то ви, као и путем интер нет стра ни
це која се тре нут но изра ђу је – изја вио 
је Петар Самар џић, дирек тор Аген ци је 
за рурал ни раз вој. 

Кор па срем ских про из во да
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА

Трг мла дих пољо при вред ни ка

Уз финан сиј ску подр шку Аген ци је 
за рурал ни раз вој Гра да, 18. јуна 
на Тргу Вој во ђан ских бри га да 

отво рен је Трг мла дих пољо при вред ни
ка, као део акци је помо ћи и про мо ци је 
мла дим пољо при вред ним про из во ђа
чи ма овог кра ја. Са „пија цом“ мла дих 
пољо при вред ни ка поче ло се про шле 
годи не, и због вели ког инте ре со ва ња, 
орга ни зу је се и ове годи не.

Дирек тор АРР Петар Самар џић, на 
отва ра њу овог Трга, нагла сио је да 
нове гене ра ци је мла дих пољо при
вред ни ка, као и женепољо при вред ни
це, заслу жу ју подр шку Гра да и да ова 
акци ја име више бене фи та. 

– Пре све га, локал на само у пра ва 
афир ми ше и фаво ри зу је мла де локал
не пољо при вред не про из во ђа че. Сва
ки гра ђа нин купо ви ном ових про из

во да, сигу ран је у ква ли тет и поре кло 
истих, ујед но и помо гао је локал ном 
про из во ђа чу. Трг је ту до кра ја окто бра,  
ако буде могућ но сти и инте ре со ва ња, 
може се и про ду жи ти рок – рекао је 
Самар џић.

За сада има шест штан до ва на овој 
пија ци, током вре ме на ће се број пове
ћа ва ти. На јед ној од тих тезги је и Бојан 
Риђо шић из Срем ска Митро ви це, који 
је и про шле годи не изла гао и про да вао 
сво је про из во де.

–  Про да јем бабу ру папри ку, љуту 
папри ку, шест врста и боја пара дајза, 
како би куп ци ма било инте ре сант ни је. 
Оче ку јем и ове годи не добар пла сман 
про из во да. Лак ше је ова ко, него да се 
про да је на „вели ко“, а боље је и финан
сиј ски, кад смо ми „завр шна рука“  – 
каже Бојан. Г. Томац

Бојан Риђо шић

Пијач ни штан до ви

Пројекат: „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

„СРБИ ЈА У РИТ МУ ЕВРО ПЕ“

Подр жи мо
Митров чан ке

Деч је музич ко так ми че ње „Срби ја у 
рит му Евро пе“ ће се одр жа ти 22. јуна у 
12.00 сати, које ће дирет кно пре но си ти 
Теле ви зи ја „Прва“. Пред став ни це Срем
ске Митро ви це и Репу бли ке Кипар: Мина, 
Вален ти на, Мари на, Кри сти на, Бори сла
ва, Ната ша и Тија на ће насту пи ти под 
ред ним бро јем три. Том при ли ком, ове 
тален то ва не девој чи це ће изве сти песму 
Иви Ада моу „La la love“. Гла са ње је већ 
поче ло. Подр жи мо Срем ску Митро ви цу и 
наш град.
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ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

Награ де за еко ло шку кул ту ру
Пово дом деце ни је посто ја ња про гра ма „За чисти

је и зеле ни је шко ле у Вој во ди ни“, уру че не су 
награ де нај у спе шни јим вас пит нообра зов ним 

инсти ту ци ја ма у школ ској 2018/19. годи ни. На све ча
но сти која је 5. јуна, на Дан зашти те живот не сре ди не 
одр жа на у Срем ским Кар лов ци ма, међу награ ђе ни ма 
је била и ДУ „Дечи ја радост“ из Ири га.

За уче шће у про гра му се при ја ви ло 128 пред школ
ских уста но ва и шко ла од којих је шезде сет награ ђе но. 

ДУ „Дечи ја радост“ је доби ла чак три награ де: 
награ ђен је обје кат „Чаро ли ја“ Ириг и еко ло шки коор
ди на тор Сања Воде нац, обје кат „Вила“ Врд ник и Сне
жа на Миро са вље вић, као и под руч но оде ље ње Јазак 
и Ружи ца Огња но вић.

– Награ де само потвр ђу ју успе шност реа ли за ци је 
еко ло шких актив но сти и тежњу свих запо сле них да се 
код деце, од нај мла ђег узра ста, раз ви ја еко ло шка кул
ту ра. Као и до сада, вели ку захвал ност на несе бич ној 
подр шци дугу је мо роди те љи ма – рекла је дирек тор ка 
Дечи је уста но ве, Јеле на Вида но вић.

С. Џ.
Ири жа ни на све ча но сти

ЗГРА ДА СОЦИ ЈАЛ НОГ СТА НО ВА ЊА

Дина ми ка град ње по пла ну
У Ири гу су у току радо

ви на изград њи згра
де соци јал ног ста

но ва ња у зашти ће ним 
усло ви ма. Овај обје кат се 
гра ди на пла цу, чија је повр
ши на око девет ари, који је 
обез бе ди ла локал на само у
пра ва. Сред ства за изград
њу згра де са 13 ста но ва је 
обез бе дио Коме са ри јат за 
избе гли це, а оба ве за ири
шке општи не је да опре ми 
плац, при ступ не сао бра ћај
ни це и пар кинг са 13 места. 
Згра да ће има ти при зе мље 
и три спра та, а с обзи ром 
да ће у њој живе ти ста ри ја 
лица, пред ви ђен је и лифт.

Вред ност ком плет
но завр ше ног објек та је 
343.792 евра, а изво ђач 
радо ва је „Гра динг“ из 
Пара ћи на. Мило рад Вла хо
вић, пове ре ник за избе гла 
и интер но расе ље на лица 
у Општин ској упра ви каже, 
да су радо ви запо че ли 12. 
децем бра и тре ба ло би да 
се окон ча ју за 330 дана. С 
обзи ром на то да ће се по 
завр шет ку ком плет не згра
де, ради ти још спољ на сао
бра ћај ни ца, пот пу ни завр
ше так радо ва би тре ба ло 
да буде до 30. новем бра. 

– Како сазна је мо од људи 
који воде над зор, радо
ви теку пре ма пла ни ра

ној дина ми ци, чак и нешто 
брже, тако да оче ку је мо да 
ће згра да бити ком плет но 
завр ше на у пла ни ра ном 
року. Уско ро се изли ва дру
га пло ча и почи ње зида ње 
тре ћег спра та – каже Вла
хо вић.

У току је при ба вља ње 
про фак ту ре, како би се пла
ти ли при кључ ци за стру ју, 
воду, гас и кана ли за ци ју. 
При пре ма се и тен дер за 
избор изво ђа ча радо ва за 
при ступ не сао бра ћај ни це 

које су у оба ве зи локал не 
само у пра ве, а мора ју бити, 
тако ђе, завр ше не до кра ја 
новем бра.

Под се ћа мо, ради се о 
поро ди ца ма које нису до 
сада ни на један начин 
доби ле помоћ. То су, углав
ном, ста ра лица, јед но чла
не или дво чла не поро ди це, 
које нису у могућ но сти да 
себе збри ну на неки дру ги 
начин, као на при мер, кроз 
гра ђе вин ски мате ри јал или 
купо ви ну сео ских кућа. 

Први кори сни ци ста но
ва се већ зна ју, осим јед ног 
ста на, јер је про це ду ра у 
току. Згра да оста је у вла
сни штву локал не само у
пра ве, ста но ви ће се кори
сти ти без накна де, али ће 
кори сни ци пла ћа ти режиј
ске тро шко ве. Стан не може 
бити пред мет насле ђи ва
ња, већ се само може доде
љи ва ти дру гим избе глим 
или соци јал но угр о же ним 
лици ма. 

С. Џ.

Радо ви на згра ди пла ни ра ном дина ми ком



1319. JUN 2019.   M NOVINE

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Мање мате ри јал но угро же них
У мину лој годи ни пове

ћа не су виси не испла
те јед но крат не помо ћи 

пре ко Цен тра за соци јал ни 
рад Ири га, које финан си ра 
ири шка Општи на, јер је издво
је но нешто пре ко мили он 
дина ра, што је више него у 
2017. годи ни за 200.000 дина
ра. 

– Исто вре ме но, сма њен је 
број мате ри јал но угро же них, 
први пут је при мет но то сма
ње ње, посеб но код кори сни ка 
нов ча не соци јал не помо ћи. 
Људи су поче ли да се запо
шља ва ју, што у Ири гу, што у 
окол ним општи на ма, тако да 
сада има мо 676 кори сни ка 
пра ва на мате ри јал ну помоћ, 
а про шле годи не је било 950. 
Сма њен је и уку пан број кори
сни ка, па их је сада 1.354 – 
каже Јеле на Божић, прав ни
ца у Цен тру за соци јал ни рад, 
који је у ири шкој општи ни 
осно ван 2011. годи не. 

Реа ли зо ван је и про грам 
струч не прак се, те је јед на 
осо ба са инва ли ди те том била 
на прак си код дипло ми ра ног 
прав ни ка.

Про шле годи не је ири шка 
Општи на омо гу ћи ла анга жо
ва ње физич котех нич ког 
обез бе ђе ња, што је било нео
п ход но због стра на ка које 
дола зе у Цен тар за соци јал ни 
рад, као меру зашти те за 
запо сле не рад ни ке.

Оно што је годи на ма био 
про блем Цен тра за соци јал ни 

рад, а то су про сто ри је на 
спра ту, тешко доступ не ста
ри јим и инва лид ним кори сни
ци ма, којих је и нај ви ше, 
решен је ове годи не. 

– Пре се ли ли смо се у нове 
про сто ри је, захва љу је мо ири
шкој Општи ни на томе. У 
новим про сто ри ја ма нас је 
посе тио и мини стар Зоран 
Ђор ђе вић. Дакле, оно што 
нам је био један од нај ва жни
јих зада та ка у сва ком пла ну 
рада, ове годи не смо и реа
ли зо ва ли. Сада смо у при зе
мљу и лако доступ ни нашим 
кори сни ци ма – исти че дирек
тор ка. 

Било је и поте шко ћа у 
струч ном раду и реа ли зо ва
њу поје ди них актив но сти, јер 

су попу ње ни капа ци те ти при
хва ти ли шта у Бео гра ду и 
Новом Саду, попу ње ни су и 
сме штај ни капа ци те ти спе ци
ја ли зо ва них уста но ва, а нема 
ни довољ но хра ни тељ ских 
поро ди ца. 

Дирек тор ка дода је да су, 
поред њихо вих редов них 
актив но сти, у овој годи ни кон
ку ри са ли и за два про јек та. 
Први про је кат је у Покра јин
ском секре та ри ја ту за соци
јал ну поли ти ку, демо гра фи ју 
и рав но прав ност поло ва и то 
за подр шку хра ни тељ ству, јер 
недо ста ју хра ни тељ ске поро
ди це. Дру ги је код Мини стар
ства прав де, где су кон ку ри
са ли за ауто, који би кори сти
ли запо сле ни у Цен тру за 

оба вља ње рад них зада та ка, 
одно сно терен ске посе те 
кори сни ци ма, одла зак на обу
ке, рочи шта на суду, посе та 
шти ће ни ци ма у домо ви ма, 
јер се сада кори сти ауто 
Општин ске упра ве.

Тако ђе, ири шка Општи на је 
у овој годи ни обез бе ди ла 
сред ства и спро ве ла посту
пак јав не набав ке за анга жо
ва ње лицен ци ра ног пру жа о
ца услу ге лич ни пра ти лац 
дете та, јер у овој Општи ни 
нема таквог лица. Анга жо ва
на су чети ри лич на пра ти о ца 
за чети ри кори сни ка, а локал
на само у пра ва је обез бе ди ла 
и пре воз до шко ле „Милан 
Петро вић“ у Новом Саду.

 С. Џаку ла

Сил ва на Лаћа рац са кори сни ци ма

ИРИ ШКА ОПШТИ НА НА СКУ ПУ О ЕВРОП СКИМ ИНТЕ ГРА ЦИ ЈА МА

Ирижани у Пољској
У пољ ском гра ду Ујазд, 

од 6. до 9. јуна је одр
жан 23. саста нак „Реги је 

и европ ске инте гра ци је“ којем 
су, по први пут, при су ство ва ли 
и пред став ни ци ири шке општи
не, пред сед ник Сте ван Кази ми
ро вић и дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој Федор Пушић. 
Они су, исто вре ме но, били и 
једи ни пред став ни ци Срби је који 
су уче ство ва ли на овом ску пу.

Теме о који ма се раз го ва ра ло 
су се одно си ле на сарад њу на 
међу на род ном нивоу, раз ме ну 
иску ста ва, као и добру прак су на 
локал ном нивоу.

Дру гог дана састан ка дирек
тор Аген ци је за рурал ни раз вој 
Федор Пушић је пре зен то вао 

при вред не и тури стич ке потен
ци ја ле општи не Ириг и при ка зао 
про мо тив ни филм о њој.

Деле га ци је уче сни це састан
ка, међу који ма је и ири шка 
општи на, пот пи са ле су спо ра зум 
о сарад њи, чији циљ је европ ска 
инте гра ци ја.

– Овим спо ра зу мом нашој 
општи ни се отва ра ју могућ но сти 
уче шћа на новим пред при ступ
ним фон до ви ма, чије се отва
ра ње оче ку је од 2020. годи не. 
Сарад ња са Општи ном Ујазд 
се наста вља, тако да посе ту 
њихо ве деле га ци је оче ку је мо 
у сеп тем бру ове годи не за вре
ме „Пудар ских дана“ у Ири гу 
– рекао је пред сед ник Сте ван 
Кази ми ро вић. С. Џ.

Ири жа ни на ску пу у Пољ ској

Пројекат „Општина Ириг: Перспективе развоја и успеха“ финансира се из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЈКП „ВОДО ВОД”: НАСТА ВЉАЈУ СЕ РАДО ВИ НА ПОБОЉ ША ЊУ ВОДО СНАБ ДЕ ВА ЊА

Лето без рестрик ци ја воде

Про шлог месе ца изго ре ла је 
тра фо ста ни ца на „Изво ри шту 
воде” у Батров ци ма. Про блем 

је у рекорд ном року сани ран, допре
ма њем мобил не тра фо ста ни це, а о 
тре нут ној ситу а ци ји гово ри дирек тор 
ЈКП „Водо вод” Алек сан дар Јова но
вић.

М нови не: Водо снаб де ва ње је 
нор ма ли зо ва но. Каква је тре нут на 
ситу а ци ја и које кора ке сте пред у
зе ли?

АЛЕК САН ДАР ЈОВА НО ВИЋ: Да, 
нажа лост, има ли смо ту несре ћу, изго
ре ла нам је тра фо ста ни ца. У сарад
њи са Општи ном смо интер ве ни са ли 
и уве ли ван ред ну ситу а ци ју. Успе ли 
смо уз помоћ људи из ЕПСа и ОТЦа 
да дође мо до мобил не, пре но сне тра
фо ста ни це и на тај начин смо при
вре ме но реши ли про блем. У про це ду
ри смо за набав ку новог тра фоа, која 
је изу зет но ком пли ко ва на, има сво ја 
пра ви ла која ми не може мо да мења
мо. Доби ли смо пону де, а сад тре ба 
да одлу чи мо са ким ћемо то ради ти. 
Ту има и додат них рад њи око тра фо 
ста ни це, набав ка кро ва, чишће ње 
шљун ка, а онда дола зе људи да раде 
ниски, сред њи, висо ки напон. Радо ви 
ће тра ја ти око месец и по дана. 

 Мобил ни тра фо ту оста је и 
даље?

– Да, оста ће док се не поста ви нови 
тра фо. 

На после дљој сед ни ци Скуп шти
не општи не гово ри ли сте и о пара
лел ном цево во ду.

– Да, већ смо завр ши ли мера че про
то ка, уско ро завр ша ва мо и опре ма
ње буна ра Б14, тако да ће и он бити 
пуштен у рад за неких пет на ест дана, 
чиме ћемо доби ти додат них 20 лита
ра у секун ди. То је онај део воде који 
нам је недо ста јао током лета, да би 
пре ва зи шли више го ди шње рестрик
ци је које смо има ли ноћу. Са два нова 
буна ра, има ће мо 100 лита ра воде у 
секун ди и реши ти тај про блем.

 
Шта је још у пла ну од радо ва?
– Ради ће мо прву фазу пара лел ног 

цево во да, то је од изво ри шта Батров
ци до ауто пу та, а то је нај те жа део
ни ца кроз шуму. Одлу чи ли смо да 
покре не мо тај посао, јер нико се до 
сада није усу дио да то ради. Већ смо 
кон ку ри са ли код Кан це ла ри је за јав
на ула га ња за наста вак дру ге, тре ће, 
четвр те и пете фазе. После више од 
два де сет годи на да кре не мо од нуле, 
јер за ова ко нешто нико није имао 
хра бро сти. 

Ква ли тет воде се кон тро ли ше 
редов но ?

– Има мо  редов не ана ли зе, то се 
ура ди више од 40 пута месеч но. Вода 
је одго ва ра ју ћег ква ли те та и јед на од 
бољих у Вој во ди ни. И у будућ но сти 
ћемо се тру ди ти, да нашим крај њим 
кори сни ци ма испо ру чу је мо здра ву  
воду.

Шта може бити про блем овог лета 
када је водо снаб де ва ње у пита њу?

– Коли чи на воде неће бити про блем, 
а једи ни про блем може бити пуца
ње цеви и на то не може мо да ути че
мо, али са коли чи ном воде коју ћемо 
пости ћи са ова два буна ра, мислим да 
ни то чак неће бити про блем. 

Напла та дуго ва ња за потро ше ну 
воду је тако ђе про блем?

– Ових дана смо запо че ли интен
зив ну напла ту дуго ва ња, тако да иде
мо на искљу че ња. Моли мо кори сни ке 
да редов но изми ре сво је оба ве зе и на 
тај начин омо гу ће да ми може мо да 
инве сти ра мо и обез бе ђу је мо хемиј ски 
исправ ну воду, одно сно, како би  „Водо
вод“ редов но посло вао. Надам се да 
ћемо у наред не чети ри годи не успе ти 
да изме ни мо целу тра су и да нам више 
то не пред ста вља про блем. Д. Попов 

Алек сан дар Јова но вић, директор шидског Водовода

Уско ро завр ша ва мо и 
опре ма ње буна ра Б14, 

тако да ће и он бити 
пуштен у рад за неких 

пет на ест дана, чиме 
ћемо доби ти додат них 

20 лита ра у секун ди. 
То је онај део воде који 

нам је недо ста јао током 
лета, да би пре ва зи шли 

више го ди шње
рестрик ци је које смо 

има ли ноћу. Са два
нова буна ра, има ће мо 

100 лита ра воде
у секун ди и

реши ти тај про блем, 
каже Александар 

Јовановић

M NOVINE :
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ЈАВ НА РАС ПРА ВА

О путу Нештин  Ерде вик
У четвр так, 13. јуна у сали Скуп

шти не Општи не Шид, одр жа на 
је јав на пре зен та ци ја о Нацр

ту одлу ке о изра ди изме на и допу на 
пла на детаљ не регу ла ци је за део ни цу 
држав ног пута број 18 Нештин  Ерде
вик.

Јав ној пре зен та ци ји прет хо ди ла је 
јав на рас пра ва која је тра ја ла од 24. 
маја до 12. јуна. Одлу ку о орга ни зо ва
њу јав не рас пра ве о Нацр ту одлу ке о 
изра ди изме на и допу на пла на детаљ
не регу ла ци је за део ни цу држав ног 
пута број 18, Нештин  Ерде вик доне ло 
је Општин ско веће на сво јој сед ни ци 
одр жа ној 23. маја. Током тра ја ња јав
не рас пра ве, сва заин те ре со ва на лица 
могла су сво је пред ло ге, суге сти је и 
при мед бе на Нацрт одлу ке, доста ви
ти у писа ном обли ку пре ко поште или 
лич но на адре су Општин ске упра
ве општи не Шид, а усме но, пред ло ге 
изне ти на јав ној пре зен та ци ји. Нацрт 
одлу ке о изра ди изме на и допу на пла
на детаљ не регу ла ци је за део ни цу 
држав ног пута број 18 НештинЕрде
вик обра зло жио је Дра ган Петро вић 
руко во ди лац Оде ље ња за урба ни зам 
Општин ске упра ве Шид.

– Овај план ски доку мент је донет 
2011. годи не. Про шло је осам годи на 
и на зах тев Јав ног пред у зе ћа „Путе

ви Срби је”, покре нута је ини ци ја ти ва 
за про ме ну тог доку мен та, из раз ло га 
што је у међу вре ме ну дошло до про
ме не Зако на о јав ним путе ви ма. Тра са 
је оста ла каква је и била. Изме не би 
тре ба ло да усвоји Скуп шти на општи
не, рекао је Драган Петровић. 

Ромко Папуга је нагласио да је у 
прет ход ним фаза ма омо гу ћено гра ђа
ни ма и струч ној јав но сти да дају сво
је при мед бе, суге сти је и евен ту ал но 

одре ђе не пред ло ге на тај Нацрт, који 
је био званичном сајту општине Шид. 

Након спро ве де не јав не рас пра ве 
и пре зен та ци је, Нацрт одлу ке о изра
ди изме на и допу на пла на детаљ не 
регу ла ци је за део ни цу држав ног пута 
број 18 Нештин  Ерде вик са свим при
мед ба ма, пред ло зи ма и суге сти ја ма, 
доста вља се Општин ском већу општи
не Шид.

Д. П.

Дра ган Петро вић и Ром ко Папу га 

УСТА НО ВА „ПАР ТИ ЗАН”

Сана ци ја спортског тере на
У Уста но ви за физич ку 

кул ту ру и спорт ску рекре
а ци ју „Пар ти зан” у току су 
радо ви на сана ци ји и рекон
струк ци ји тере на. Дирек тор 
ове Уста но ве Нико ла Тера
јић је у субо ту, 15. јуна оби
шао радо ве. Тре нут но се 
раде гру бљи радо ви, пре
свла че ње асфал том, после 
тога иде пре свла че ње тар
та ном. 

– При прем ни радо ви су 
ура ђе ни још пре неко ли ко 
дана, а завр ше так радо
ва оче ку је мо кра јем месе
ца. По завр шет ку радо ва, 
то ће бити терен за кошар
ку, руко мет, мали фуд бал. 
После тога ћемо ура ди ти и 
дета ље за одбој ку, а моћи 
ће да се игра и тенис. Ове 
радо ве финан си ра Покра
јин ски секре та ри јат за спорт 
и омла ди ну у изно су од 80 
посто, а Општи на Шид оста
так – рекао је Нико ла Тера
јић. 

Вред ност ових радо ва је 
6,5 мили о на дина ра. Д. П. 

Нико ла Тера јић на игра ли шту 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТО ВА У МОРО ВИ ЋУ

Без бед ност је нај ва жни ја
У цен тру Месне зајед ни це 

Моро вић, Општи на Шид је поче
ла са радо ви ма на рекон струк
ци ји коло во за на два моста у 
овом селу. Коло во зна кон струк
ци ја је, због честих про ла за ка 
терет них вози ла, доста оште
ће на и због без бед но сти било 
је потреб но да се извр ши рекон
струк ци ја. Мешта ни Моро ви ћа 
сва ко днев но пре ла зе мосто ве 
на реци Босут и Сави, а сао бра
ћај терет них вози ла је при лич но 
густ, сто га је без бед ност нај ва
жни ја. 

Ове радо ве финан си ра 
Општи на Шид, а у току је ски
да ње посто је ћег асфал та и пре
свла че ње новим. Д. П.

Радо ви на мосто ви ма у Моро ви ћу

У Ада шев ци ма је у неде љу, 16. 
јуна др Сне жа на Боја нић помоћ
ни ца покра јин ског секре та ра за 

здрав ство, одр жа ла пре да ва ње о зна
ча ју пре вен тив них пре гле да за рано 
отки ва ње рака дој ке. „Прва мамо гра
фи ја “, про је кат за који је заду же на др 
Боја нић, је про је кат Покра јин ске вла де 
у који је уло же но 25 мили о на дина ра 
за купо ви ну мобил ног мамо гра фа. О 
зна ча ју покрет ног мамо гра фа и овој 
акци ји, др Сне жа на Боја нић је рекла:

– Жене тре ба да схва те коли ка је 
важност прве мамо гра фи је у пре вен
ци ји рака дој ке. Све до ци смо да сва ке 
годи не у Срби ји 1.600 жена уми ре од 
рака дој ке. Пораст кар ци но ма дој ке је 
баш у добу од 45. годи не па нави ше. То 

је пошаст која напада сва ку два на е сту 
жену у Срби ји. На овим предавањима 
жене мора мо да упо зна мо шта је 
мамо гра фи ја и зашто је важна пре вен
ци ја – иста кла је др Боја нић.

Покра јин ска секре тар ка је говорила 
о процедури и обја сни ла да се већ 1. 
јула креће са бес плат ним пре гле ди ма, 
без зака зи ва ња, без здрав стве не књи
жи це. 

– На пре да ва њи ма се заказују тер
ми ни за преглед. Капа ци тет мамо гра
фа је од 21 до 25 снимака за сме ну. 
Успо ста ви ли смо нај кра ћи могу ћи пут 
да омо гу ћи мо жена ма да се прегледају  
– обја шња ва др Боја нић.

Дола зак првог покрет ног мамо гра
фа у шид ску општи ну пла ни ран је за 1. 

јул, како је рекла др Сне жа на Боја нић 
и поја сни ла даље одви ја ње акци је.

– Из шид ске општи не кре ће мо у 
Пећин це, Оџа ке, Али бу нар, Сечањ, 
Жити ште, Црњу, а завр ша ва мо у 
Кањи жи, Чоки и Новом Кне жев цу. То је 
пилот про је кат, који тра је шест месе
ци и тре ба да изме ри мо сво ју сна гу и 
капа ци тет, коли ко нам је потреб но и 
струч ња ка и вре ме на у све му томе, да 
бисмо пла ни ра ли неке шире акци је. 
Овим само доби ја мо увид у потре бе за 
ова квом врстом здрав стве не услу ге и 
наспрам тога да се ор јен ти ше у наред
ном пери о ду – рекла је др Боја нић.

Пре да ва ње на исту тему је одр жа но 
и у Вишњи ће ву.

 Д. Попов

МОБИЛ НИ МАМО ГРАФ У ШИД СКОЈ ОПШТИ НИ

Првог јула почињу прегледи

др Сне жа на Боја нић Жене на пре да ва њу

Пројекат: „Шидска трибина: Локална самоуправа у служби грађана“ финансира се из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Усво јен још један реба ланс буџе та
На 31. сед ни ци Скуп шти не општи

не Инђи ја одр жа ној у петак, 14. 
јунаМ већи на одбор ни ка пози

тив но се изја сни ла по пита њу одлу ке 
о завр шном рачу ну буџе та општи не 
Инђи ја за 2018. годи ну као и о одлу ци 
о реба лан су буџе та општи не Инђи ја за 
2019. годи ну. Како је иста као пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, до 
реба лан са је дошло због мањих изме
на које мора ју да се напра ве у буџе ту, 
те је посто је ћи износ од нешто више од 
5,87 мили јар ди дина ра уве ћан за око 
50 мили о на дина ра.

Неке од изме на одно се се на нео п
ход не допу не веза не за изград њу врти
ћа, доград њу објек та „Невен“, али и 
изград њу нове град ске пија це.

 Јед на од кључ них ства ри за реба
ланс је начин изград ње град ске пија це 
јер смо мора ли да пред ви ди мо могућ
ност финан си ра ња из неких дру гих 
изво ра, а не само из директ них буџет
ских сред ста ва. Са дру ге стра не, пре ко 
40 дана нам је оне мо гу ће но рас пи си
ва ње јав не набав ке због новог начи на 
тума че ња Зако на о јав ној сво ји ни јер, 
иако је већ усво је на одлу ка, Веће и 
Скуп шти на поно во мора ју да доне су 
одлу ку ради при ба вља ња имо ви не за 
изград њу врти ћа, због чега и касни мо 

са радо ви ма  обја шња ва  Вла ди мир 
Гак раз ло ге за доно ше ње још јед ног 
реба лан са буџе та. 

 Након ове сед ни це, рас пи су је мо 
јав ну набав ку и за неких 40так дана 
моћи ћемо да кре не мо са радо ви ма 
на изград њи новог врти ћа, јер су сред
ства већ обез бе ђе на. Исто се одно си и 
на доград њу објек та „Невен“, где ћемо 
обез бе ди ти про стор за 70оро деце. То 
су про бле ми који посто је већ годи на

ма уна зад, а који се нису реша ва ли  
додао је пред сед ник Гак.

Како је обја снио Вла ди мир Гак, у 
буџе ту су реба лан сом ума ње на сред
ства са пози ци је која се одно си ла на 
изград њу пута Нови Кар лов циКрче
дин, јер за то сада, реал но, нема 
довољ но сред ста ва на рас по ла га
њу, али не искљу чу је могућ ност да се 
про је кат реа ли зу је, уко ли ко сред ства 
доби ју са виших нивоа вла сти. М. Ђ.

Сед ни ца СО Инђи ја

ИНЂИ ЈА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА ГРАД СКУ СЛА ВУ

Лити ју пред во дио пред сед ник Гак
У неде љу, 16. јуна у 

Инђи ји обе ле же на је 
град ска сла ва – Духо

ви. У окви ру про сла ве одр
жан је 14. „Етнофести вал“ 
на шета ли шту у Ули ци вој
во де Сте пе. У при јат ном вој
во ђан ском амби јен ту, оку
пио се вели ки број изла га ча 
из раз ли чи тих дело ва Срби
је. Током про дај не изло жбе 
руч но рађе них, више на мен

ских и уни кат них пред ме та, 
суве ни ра и дома ће хра не, 
изла га чи су пред ста ви ли 
кул ту ру и тра ди ци ју ових 
про сто ра.

Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја и Дру штво 
„Етноарт“ били су орга ни за
то ри и ово го ди шњег „Етно
фести ва ла“, уз покро ви тељ
ство Општи не Инђи ја.

 Наша мани фе ста ци ја 

је већ тра ди ци о нал ни део 
про гра ма у окви ру обе ле
жа ва ња град ске сла ве и 
сва ке годи не нам се јавља 
све већи број изла га ча из 
целе Вој во ди не  иста кла је 
Рад ми ла Митро вић, пред
сед ни ца Дру штва „Етноарт“ 
Инђи ја и дода ла, да је сва ке 
годи не и пону да на тезга ма 
дуж шета ли шта све разно
вр сни ја.

Срп ска пра во слав на 
цркве на општи на Инђи ја 
тра ди ци о нал но је орга ни зо
ва ла лити ју инђиј ским ули
ца ма. Поред број ног све
штен ства и гра ђа на, лити ју 
су пред во ди ли пред сед ник 
Скуп шти не општи не Милан 
Пре до је вић и пред сед ник 
Општи не  Вла ди мир Гак.

Град ску сла вуДухо ве 
пра тио је и богат музич ки 
про грам у окви ру којег су на 
тргу код Поште насту пи ли 
пола зни ци Балет ске шко
ле „Royal dan ce“ и музич ке 
шко ле „Music har mony“, а 
затим у вечер њим сати ма 
и свет ски позна ти хор „Viva 
vox“.

 Уз број не изла га че, и 
ове годи не смо при пре ми
ли богат музич ки про грам. 
Сва ке годи не се тру ди мо 
да про грам буде што бога
ти ји и ква ли тет ни ји и надам 
се да су број ни посе ти о ци 
били задо вољ ни  каже Маја 
Бошњак, дирек тор Тури
стич ке орга ни за ци је општи
не Инђи ја. М. Ђ.

Лити ју пред во дио пред сед ник Гак
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МОДЕР НО КОМ БИ ВОЗИ ЛО ЗА ИНЂИЈ СКИ ВРТИЋ

Без бед ни је допре ма ње хра не
Сва ки дан, обро ци за 

1.600 мали ша на рас
по ре ђе них у 16 обје

ка та Пред школ ске уста но ве 
„Бошко Буха“ у Инђи ји, сти
за ће на без бед ни ји начин, 
јер је локал на само у пра
ва издво ји ла 4,6 мили о на 
дина ра за купо ви ну новог 
достав ног ком би вози ла. 
Како је иста кла дирек то ри
ца ПУ Јеле на Кре со ја, хра
на и кува ни обро ци сва ког 
дана се дистри бу и ра ју из 
цен трал ног објек та „Сун це“, 
у све оста ле на тери то ри ји 
општи не Инђи ја.

– Карак те ри сти ка новог 
достав ног вози ла је да посе
ду је „ther mo king“ уре ђај, 
који регу ли ше тем пе ра ту ру 
хра не. При ли ком пре во за, 
а посеб но до нај у да ље ни
је тач ке у Чор та нов ци ма, 
сма њу је се ризик од ква ре
ња и кон та ми на ци је хра не 
– иста кла је Јеле на Кре со
ја и дода ла, да су до сада 
има ли јед но мање вози ло, 
које није задо во ља ва ло све 
потре бе врти ћа.

– Са овим модер ним 
вози лом упот пу ни ли смо 
наш возни парк и реши ли 
пита ње без бед ни јег пре во
за хра не, под ву кла је дирек
то ри ца. 

Пред став ни ци Општи
не Инђи ја под се ти ли су да 
су у послед ње три годи не 
уло же на зна чај на сред ства, 
како би се побољ шао ква ли
тет услу га у инђиј ском врти
ћу. У пот пу но сти је рено
ви ра на цен трал на кухи ња, 
наба вље на су нова вози ла 

за доста ву хра не, ура ђе
на кана ли за ци ја, а ула жу 
се сви напо ри да се уки ну 
листе чека ња. Сход но томе, 
први човек Општи не, под се
тио је да би уско ро тре ба ли 
да кре ну радо ви на изград
њи новог врти ћа и доград
њи објек та „Невен“.

– Касни мо са јав ном 
набав ком за изград њу врти
ћа, али ће за неко ли ко дана 
бити рас пи са на. У пита њу 
је неко ново закон ско тума
че ње због којег касни мо 40 
дана. Исто вре ме но, након 
доно ше ња одлу ке на сед
ни ци Скуп шти не општи не, 

рас пи са ће мо јав не набав
ке за изво ђа ча радо ва на 
изград њи новог и врти ћа 
„Невен“ у Инђи ји – обја снио 
је пред сед ник  Вла ди мир 
Гак, након при мо пре да
је новог достав ног вози ла 
пред став ни ци ма Пред школ
ске уста но ве.

– Рела тив но брзо доби
ће мо још око 70 места 
за мали ша не у објек ту 
„Невен“, догра ди ће мо три 
нова борав ка. Оно што је 
нај ва жни је јесте то да ћемо 
нови вртић ради ти одмах по 
спро ве де ној јав ној набав
ци и он ће по капа ци те ту, 

бити можда један од нај ве
ћих у Сре му. Све што ради
мо, ради мо зарад деце која 
живе у нашој општи ни и заи
ста се тру ди мо да им обез
бе ди мо нај бо ље усло ве за 
бора вак у врти ћу, шко ли, а 
касни је и током сту ди ра ња 
– рекао је Гак.

Он је под се тио да ће 
након изград ње новог врти
ћа, код Хра ма Све тог цара 
Кон стан ти на и цари це Јеле
не, бити уки ну та листа чека
ња, а свој деци биће омо гу
ћен бес пла тан бора вак у 
врти ћу.

 М. Ђ.

Ново достав но вози ло

ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Сред ства за нови бунар
Јав ном кому нал ном пред у зе ћу 

„Водо вод и кана ли за ци ја“ одо
бре на су сред ства у изно су од 20 

мили о на дина ра за изград њу још јед
не бате ри је буна ра на изво ри шту у 
Инђи ји. Сред ства су обез бе ђе на путем 
кон кур са за изград њу вод них обје ка та 
и пове зних цево во да, који је спро вео 
Покра јин ски секре та ри јат за пољо при
вре ду, шумар ство и водо при вре ду.

– Реч је о бате ри ји буна ра Б25, а 
вред ност целог про јек та је нешто више 
од 28,8 мили о на дина ра. Покра ји на 

финан си ра 70 одсто вред но сти, док 
ће оста ле тро шко ве сно си ти локал на 
само у пра ва и „Водо вод“ – обја шња
ва Дра го љуб Три фу но вић, дирек тор 
инђиј ског „Водо во да“.

– Про је кат је изу зет но зна ча јан јер 
изград њом ове бате ри је буна ра сте
ћи ће се усло ви за покре та ње проб ног 
рада фабри ке воде. Са новим буна
ром доби ће мо нео п ход ни потен ци
јал од 150 лита ра у секун ди, како би 
фабри ка воде могла да ради у пуном 
капа ци те ту. Све напо ре ула же мо да 

конач но покре не мо фабри ку воде, јер 
она пред ста вља један апсо лут но кон
тро ли сан систем водо снаб де ва ња, 
како по пита њу ква ли те та воде, тако и 
по пита њу кван ти те та – додао је Три
фу но вић.  

Дирек тор Три фу но вић је додао и да 
су завр ше ни сви радо ви на изград њи 
бате ри је буна ра Б24, тако ђе на изво
ри шту у Инђи ји, те да ће након доби
ја ња пози тив ног резул та та ана ли зе 
воде, и овај обје кат бити укљу чен у 
систем водо снаб де ва ња. М. Ђ.

Пројекат: „Општина Инђија  општина развоја“
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УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Плес на Град ском тргу
Матур ски плес пред шко ла ца одр жан 

је 11. јуна на Град ском тргу, а сви 
пред школ ци из рум ске општи не, њих 

пре ко 400, је са сво јим вас пи та чи ма, узе ло 
уче шће у овој весе лој и шаре ној мани фе
ста ци ји. 

– Вас пи та чи су осми сли ли коре о гра фи
је на пет дечи јих песа ма које су иза бра ли 
зајед но са децом, а нарав но да смо прво 
за то затра жи ли и сагла сност роди те ља. 
Посто ја ла је слич на иде ја и рани јих годи на, 
али смо је ове годи не први пут реа ли зо ва
ли, уз подр шку и нашег осни ва ча – рекао 
је дирек тор УПВО „Поле та рац“ Радо слав 
Машић.

За овај весе ли матур ски плес мали ша ни 
и њихо ви вас пи та чи су се вео ма озбиљ но 
при пре ма ли пуна три месе ца, а одр жа ни су 
пре тога и састан ци са роди те љи ма.

Пре пле са на самом Град ском тргу пред
школ ци су има ли дефи ле, уз музи ку, шаре
не бало не и број ну публи ку коју су чини ли 
роди те љи, баке и деке, као и дру ги мали ша
ни, ван овог пред школ ског узра ста.

Под се ћа мо, пре неко ли ко годи на на Град
ском тргу је био орга ни зо ван плес и дефи ле 
вели ких мату ра на та, али та иде ја није зажи
ве ла, нада мо се да ова са пред школ ци ма 
хоће. С. Џ.

Пред школ ци пле шу на Град ском тргу

ШКО ЛА У ХРТ КОВ ЦИ МА

Асфал ти ран пар кинг
У скло пу радо ва на сре

ђи ва њу хрт ко вач ке ОШ 
„Милош Црњан ски“, 10. 

јуна је завр ше но и асфал ти
ра ње пар кин га испред ове 
шко ле.

Милан Абра мо вић, члан 
Саве та МЗ Хрт ков ци исти че 
да су Хрт ков ча ни захвал ни 
локал ној само у пра ви што је 
до сада пре по зна ва ла про
бле ме овог села, и реша ва ли 
их, а све у циљу побољ ша ња 
усло ва живо та мешта на. 

– Посеб но је зна чај но било 

пита ње пар кин га испред 
шко ле, који је посеб но важан 
из без бед но сних раз ло га, 
како за уче ни ке и пред школ
це, тако и за све мешта не, 
јер се пре ко пута нала зи и 
наша Месна кан це ла ри ја 
и Месна зајед ни ца. Мно го 
људи ту дола зи, а није било 
пра вог пар кин га. Сада смо 
доби ли про стор вели чи не, 

50 мета ра са седам мета ра, 
уз могућ ност пар ки ра ња до 
22 вози ла. Огра ди ће мо пар
кинг цвет ним жар ди ње ра ма, 
што ће улеп ша ти про стор, 
али и оне мо гу ћи ти пар ки ра
ње ками о на – каже Абра мо
вић.

Он је ука зао да је про бле
ма посеб но било током зиме 
и када је киша, јер тада има 

и коло тра га и воде, па људи 
више гле да ју како да уђу или 
иза ђу са пар кин га, но што 
гле да ју на про мет ни пут. 

– Школ ска ули ца је вео
ма про мет на, а изград њом 
овог пар кин га мешта ни има
ју довољ но про сто ра да се 
без бед но укљу че или искљу
че из сао бра ћа ја – иста као је 
Милан Абра мо вић. С. Џ.

Асфал ти ра ње пар кин га испред шко ле

Милан Абра мо вић
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ЈП „СТАМ БЕ НО“

Нова котлар ни ца на гас за „Тивол“
Рум ско ЈП „Стам бе но“ је мину лу 

годи ну окон ча ло са укуп ним губит
ком од 14,2 мили о на дина ра. То је 

после ди ца дуго го ди шњих нере ше них 
про бле ма, пове ћа ња цене мазу та, сма
ње ња бро ја кори сни ка гре ја ња, али и 
про бле ма веза них за функ ци о ни са ње 
котлар ни це „Румен“, која кори сти мазут 
за гре ја ње насе ља „Тивол“, а чији је 
рад „про из вео“ губи так од 16,2 мили о на 
дина ра про шле годи не.

– Ове годи не ће се издво ји ти зна чај
на сред ства за изград њу котлар ни це на 
гас, у насе љу „Тивол“. Реба лан сом буџе
та одре ђе но је још 60 мили о на, тако да 
посто ји пози ци ја од 120 мили о на дина ра 
да се тај про блем реши – каже дирек тор 
„Стам бе ног“ Срђан Нико лић. 

Он дода је да „Стам бе но“ као енер гент 
кори сти мазут у гото во 80 одсто котлар
ни ца, а да му је сада шња цена 69 дина
ра, док је пре две годи не била 43 дина ра.

Има ју ћи у виду ове про бле ме, локал на 
само у пра ва је пре две годи не  фор ми ра
ла и Рад но тело за ана ли зу ком плет ног 
посло ва ња овог јав ног пред у зе ћа. На 
челу тог Рад ног тела је Душан Љуби
шић, начел ник Општин ске упра ве, а оно 
је после ком плет не ана ли зе посло ва ња, 
изме ђу оста лог, пред ло жи ло још про шле 
годи не изград њу три нове котлар ни це. 
Од те три, упра во је „Румен“ нај ур гент ни
ја, зато што је енер гет ски нај ма ње ефи
ка сна и еко ло шки нај не при хва тљи ви ја.

Пред сед ник рум ске Општи не Сла ђан 
Ман чић каже, да је „Стам бе но“ јед но од 

пред у зе ћа које је буквал но камен око 
вра та успе шном раз во ју Општи не.

– Пред у зе ће је у вели ким про бле ми ма. 
Уна зад деце ни ју или две држа но је као 
губи таш, ништа се није ради ло по пита њу 
нових тех но ло ги ја. Котлар ни ца „Румен“ 
је у 2018. годи ни напра ви ла губи так од 
16,2 мили о на дина ра. Вели ки су губи ци и 
топлот не енер ги је и финан сиј ски, и зато 
смо одлу чи ли да издво ји мо 120 мили о на 
дина ра за изград њу нове. Прво бит ном 
одлу ком о буџе ту је било пла ни ра но 60 
мили о на, сад смо, првим реба лан сом 

доде ли ли још толи ко. Рас пи са ће мо јав ну 
набав ку за изград њу котлар ни це на гас 
за насе ље „Тивол“, јер је нео др жи во да 
нам та котлар ни ца сва ке годи не пра ви 
губи так изме ђу 15 и 20 мили о на дина ра. 
Про шле годи не смо финан си ра ли изра
ду про је ка та за три котлар ни це, а ова је 
при о ри тет. Пла ни ра мо да та котлар ни ца 
буде спрем на за греј ну сезо ну 2020/21. 
годи на – каже Ман чић. 

Сле ди при пре ма тен дер ске доку мен
та ци је и рас пи сва ње јав не набав ке за 
избор нај бо љег пону ђа ча. С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић Срђан Нико лић

ЦРВЕ НИ КРСТ

Дан добро вољ них дава ла ца крви
Традиционално, на Дан добро вољ

них дава ла ца крви 14. јуна, Црве ни 
крст Рума упри ли чио је у Град ској 

кући скром ну све ча ност за оне људе који 
су нај че шће дали крв. То је при ли ка да 
се овим скром ним, али нада све хума
ним људи ма, зајед ни ца захва ли, дава
њем захвал ни ца и пла ке та. Ове годи не 
су укуп но 103 лица доби ла ова при зна ње 
и то за пет, 10, 20, 50 и 75 пута дату крв. 

Воји слав Алем пић, Милен ко Дра жић 
и Дејан Вуја нић су дали 50 пута крв, а 
Мил ка Буљан, Нико ла Мар ко вић и Жив
ко Табан џе лић 75 пута.

Др Миро слав Мило ше вић, пред сед
ник УО Општин ске орга ни за ци је Црве ног 
крста у Руми исти че, да се на овај начин 
ука зу је на зна чај дава ла штва, али и ода
је при зна ње овим хума ним људи ма.

Ове годи не је реги стро ва но пре ко 
190 лица која су по први пут дала крв, 
а у рум ској општи ни има мо укуп но 1.900 
добро вољ них дава ла ца.  

– Кад је у пита њу покрет добро вољ них 
дава ла ца крви, то је покрет који заслу жу
је сва ки респект и сва ку пажњу – иста као 
је пред сед ник СО Рума Сте ван Кова че
вић.

Воји слав Алем пић је добро вољ ни 

дава лац који је 51 пут дао крв, први пут 
када је имао 20 годи на. Сада има 62 што 
зна чи, да по закон ским одред ба ма, крв 
може да даје још три годи не.

– Мотив ми је хума ност, пома га ње 
људи ма. Било је слу ча је ва када је неко 

боле стан и тра жи се одре ђе на крв на гру
па. Има ко се пла ши, пада у несвест,  ја 
бих им пору чио да то није ништа. Леп је 
осе ћај када зна те да пома же те неком 
кога не позна је те – рекао је за наше 
нови не Воји слав Алем пић. С. Џ.

 Хума ни људи – дава о ци крви
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РАДО ВИ НА ПУТ НОЈ ИНФРА СТРУК ТУ РИ

Прве кру жне рас кр сни це
У рум ској општи ни су, када су кру жне 

рас кр сни це у пита њу, неке завр ше
не, неке су у току, а на неки ма би 

тек тре ба ло да поч ну радо ви.
Први су окон ча ни радо ви на рекон

струк ци ји кру жне рас кр сни це држав них 
путе ва IБ реда број 21 и IIA реда број 120, 
на укр шта њу за Кра љев це. Они су запо
че ли 5. апри ла, а рас кр сни ца је поно во 
отво ре на за сао бра ћај 8. јуна. 

Вред ност радо ва је била пре ко 60 
мили о на дина ра.

Радо ви на рас кр сни ци код ауто пу та 
су поче ли 9. јуна и пла ни ра но је да они 
на том делу тра се тра ју два месе ца. 
Изград њом ове рас кр сни це, побољ ша ва 
се без бед ност сао бра ћа ја, а за Руму је 
од посеб ног зна ча ја што доби ја моде ран 
изглед и лак ши при ступ гра ду.

Рекон струк ци ја рас кр сни ца, одно сно 
изра да кру жних рас кр сни ца на укр шта
њу за Кра љев це и код наплат не рам пе, 
су део про јек та поја ча ног одр жа ва ња 
држав ног пута IБ реда број 21 и то на 
део ни ца ИригРума. Поме ну ти радо ви се 
изво де у окви ру про јек та реха би ли та ци је 
путе ва и уна пре ђе ња без бед но сти сао
бра ћа ја (РРСП) који спро во ди ЈП „Путе
ви Срби је“. Изво ђач радо ве реа ли зу је на 
целој део ни ци, у скла ду са про гра мом 
радо ва, а рок за завр ше так свих радо ва 
на наве де ној део ни ци је 11. децем бар 
ове годи не. 

На изво ђе њу ком плет не изград ње 
савре ме ног кру жног тока инве сти тор је 
ЈП „Путе ви Срби је“. Радо ви на реха би
ли та ци ји пута, на држав ном путу IБ реда 
број 21, од Ири га до ауто пу та, запо че ли 
су окто бра про шле годи не. 

Што се тиче изград ње кру жног тока, на 
изла ску из Руме пре ма Срем ској Митро
ви ци, код Риго вог мли на, локал на само
у пра ва тре ба да изра ди идеј но реше ње 

ради даљег раз ма тра ња про јек та, кажу у 
ЈП „Путе ви Срби је“. 

Финан си ра ње изград ње ове кру жне 
рас кр сни це наја ви ло је Мини стар ство 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра
струк ту ре, посред ством „Путе ва Срби је“. 
Про це на је да би вред ност ових радо ва 
била око 67 мили о на дина ра. Про је кат 
изград ње рас кр сни це са кру жним током 
пре ма Вог њу, тре бао би да се ради у дру
гој поло ви ни годи не, а ако све буде по 
пла ну, то би била тре ћа кру жна рас кр сни
ца коју би Рума доби ла у овој годи ни, све 
репу блич ким сред стви ма.

Пред сед ник Општи не Рума Сла ђан 
Ман чић сма тра,да ће сви ови радо ви 
допри не ти јед ној леп шој, ком плет ној сли
ци гра да, јер је, поред уре ђе ња самог 
град ског језгра, трго ва и ули ца, важно 
уре ди ти и при ла зе гра ду.

–  Све се ради сред стви ма Репу бли ке, 

одно сно „Желе зни ца Срби је“ и „Путе ва 
Срби је“. Ми смо само ини ци ра ли и успе
ли да покре не мо ове радо ве на тери то ри
ји наше општи не. То ће допри не ти јед ној 
леп шој, ком плет ној сли ци гра да, јер не 
сме мо зане ма ри ти и оно што се деша ва 
на маги страл ним путе ви ма и при ла зи ма 
нашем гра ду. Изград ња кру жне рас кр сни
це ка Срем ској Митро ви ци ће зао кру жи ти 
град, са фино уре ђе ним при ла зи ма и са 
нечим што је ново, што нисмо има ли, а то 
су кру жне рас кр сни це – рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Тако ђе, „Желе зни це Срби је“ су недав
но завр ши ле рекон струк ци ју пру жног пре
ла за у Ули ци Вла ди ми ра Назо ра у Руми. 
Радо ви су се реа ли зо ва ли под над зо ром 
Дру штва за упра вља ње жеље знич ком 
инфра струк ту ром „Инфра струк ту ра желе
зни це Срби је“ са циљем ква ли тет ни јег и 
без бед ни јег пре ла за пре ко пру ге. С. Џ.

Прва кру жна рас кр сни ца ка Кра љев ци ма

Пројекат: „РУМА ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА“ финансира се из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

АНИП „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“

„Кра љи це“ на Духове
И ове годи не на Духо ве, 17. 

јуна чла ни це АНИП „Бран ко 
Ради че вић“, обу че не као „кра
љи це“ про шле су рум ским 
ули ца ма, а пре тога су при су
ство ва ле литур ги ји у Хра му 
Сила ска Све тог духа на апо
сто ле.

АНИП „Бран ко Ради че вић“ 
је покре нуо овај обичај уз 
подр шку рум ске Општи не и 
добио је бла го слов Вла ди ке 
срем ског Васи ли ја. С. Џ.

„Кра љи це“ у Грч кој цркви
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– Ква ли тет но вино мора 
да задо во љи сва чула; да 
га очи погле да ју, нос оми ри
ше и уку сом нас осво ји. И у 
њему не тре ба пре те ри ва ти, 
јер онда губи сва чула – ова
ко гово ри за М Нови не, Ђура 
Кубеч ка (73) из Ерде ви ка, 
који је пре 33 годи не запо
чео из хоби ја да се бави, 
прво вино гра дар ством, а 
касни је и винар ством.

Данас у шали каже, да 
је њего ва мала вина ри
ја „Кубе“, „лек“ за напа ће
не душе, па поред широ ког 
асор ти ма на сувих вина, 
посе ти о ци ма се пому ти у 
гла ви, не због божан ског 
пића, већ од при род не лепо
те, коју овај амби јент пру жа. 
На повр ши ни од 2,5 хек та
ра са 9. 500 сад ни ца разних 
сор ти гро жђа, про сти ре се 
бес пре кор но уре ђен вино
град, који се спу шта бла го 
пре ма оба ли аку му ла ци о
ног језе ра Моха рач. Ђура је 
ових сун ча них дана стал но у 
њему, гле да вино ву лозу на 
којој су се већ фор ми ра ли 
буду ћи чоко ти гро зда.

– Коли ко се бавим вино
гра дар ством за моје три 
деце ни је, ника да се није 
деси ло да сам га пет пута 
прскао пре цве та ња. Морао 

сам због уче ста лих киша, 
гљи ви це би га напа ле, али 
сада је све добро –  гово
ри Ђура, који оче ку је да ће 
гро жђе бити слат ко и да ће 
доби ти сун ча не дане, баш 
када тре ба.

Иако је по стру ци ауто ме
ха ни чар, када је почео да 
се бави вино гра дар ством, 
анга жо вао је про фе со ре са 
ново сад ског факул те та да 
би га упу ти ли у посао.

– Овде не може да се 
завр ши факул тет, већ сте 
стал но сту дент. Сва ка годи
на је дру га чи ја, и кон стант но 
мора те учи ти и учи ти – сма
тра наш дома ћин, који је 
поред вино гра да заса дио 
око 100 топо ла, које га шти
те од језер ских мра зе ва.

За раз ли ку од дру гих 

вина ра који кори сте модер
ну и савре ме ну тех но ло ги ју, 
Кубеч ка пра ви вино, она ко 
како су то ради ли и њего ви 
пре ци.

– Овде га спра вљам без 
помо ћи стру је, нема дири
го ва не фер мен та ци је, тако 
да имам мно го посла и сав 
посао оба вљам руч но. Јесте 
да је вели ка кон ку рен ци ја 
у винар ству, али радим на 
ква ли те ту. Вео ма је важно 
да се у чаши осе ти гро жђе 
– откри ва Ђура, који је од 
недав но почео да се бави и 
тури змом. 

Уз оба лу језе ра, које се 
про сти ре на повр ши ни од 

65 хек та ра, посе ти о ци овог 
див ног амби јен та има ју при
ли ку да ужи ва ју у пеца њу и 
дома ћој хра ни.

– Када се наја ве тури
сти, прво их саче ка мо са 
срем ским спе ци ја ли те ти ма 
(сла ни на, швар гла, кулен, 
сир...), а после папри каш 
или роштиљ. У лепој при ро
ди ужи ва ју до касно у ноћ, 
а они гости који мало више 
попи ју, не дамо им да возе, 
већ у нашим соба ма пре спа
ва ју, па тек сутра дан наста
вља ју пут – при ча Ђура, 
док седи мо у лет њи ков цу и 
дегу сти ра мо спе ци ја ли те те 
овог кра ја. С. Костић

Када су дошле 90те 
годи не и рас пад тада шње 
Југо сла ви је, Ђура каже 
да није имао где и коме 
гро жђе да про да је. То га 
је нате ра ло да сти дљи во 
поч не да се бави про из вод
њом вина. Наста вио је и 
данас, али само за потре бе 
њего вих при ја те ља.

Из муке

ИЗ ХОБИ ЈА ЗАПО ЧЕО ДА СЕ БАВИ ВИНО ГРА ДАР СТВОМ, ДАНАС ЊЕГОВ ВИНО ГРАД  
ЈЕДАН ОД НАЈ БО ЉИХ У ЕРДЕ ВИ КУ 

Ђури но цар ство
на оба ли језе ра

Ђура Кубеч ка  Нај ви ше воли да је у вино гра ду
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ЖЕЉКО ТРБО ВИЋ У „АГЕ НА ТЕХ НО ЛО ЏИ“ 
ШИМА НОВ ЦИ

Нај ду же послу ју у општи ни

Ком па ни ја „Аге на тех но ло џи“ 
(Аgena tec hno logy), која је део 
енгле ске Албон гру пе, у Срби ји 

послу је од 2006. годи не, а фабри ка у 
Шима нов ци ма изгра ђе на је 2008. годи
не, што ову ком па ни ју свр ста ва међу 
ком па ни је које нај ду же послу ју у 
општи ни Пећин ци. Основ на делат ност 
ком па ни је је изра да дело ва за мото ре 
– клип ња ча, бло ко ва мото ра, зама ја ца 
и кочи о них систе ма.

Током недав не посе те пред сед ни ка 
Oпш тине Пећин ци мр Жељ ка Трбо ви
ћа „Аге ни“, са делат но шћу и раз вој ним 
пла но ви ма ком па ни је упо знао га је 
гене рал ни дирек тор Исмет Гре бо вић.

– Албон гру па у Срби ји има две 
фабри ке, у Шима нов ци ма и у Руми. 
Фабри ка у Шима нов ци ма, која зау зи ма 
7.000 ква дра та, увек је била раз вој ни 
цен тар гру пе. Овде упо шља ва мо 110 
рад ни ка, углав ном висо ко о бра зо ва ни 
кадар, јер овде раз ви ја мо тех но ло ги ју 
и опре му за целу Албон гру пу. У Шима
нов ци ма је ком плет но зао кру же на про
из вод ња маши на које кори сти мо у 

сериј ској про из вод њи у нашим фабри
ка ма у Руми, Енгле ској и Аме ри ци. Од 
2006. годи не до данас, инве сти ра ли 
смо 36 мили о на евра у Срби ји, а од 
почет ног изво за од два до три мили о на 
евра годи шње, сти гли смо до годи
шњег изво за вред ног 33 мило на евра, 
од чега 90 одсто изво зи мо на аме рич ко 
тржи ште. Нај ви ше про из во ди мо дело
ве за Форд, затим за Вол во, Фиат и 
Каминс (Cum mins), а ради мо и брод ске 
мото ре за Мер кју ри марин (Mer cu ru 
mari ne). Тру ди мо се да буде мо добар 
посло да вац и да пла те рад ни ци ма 
буду изнад про се ка, посеб но овде у 
Шима нов ци ма, где су због обра зов не 
струк ту ре кадра пла те дале ко изнад 
про се ка у Срби ји. На тај начин допри
но си мо да се мла ди ква ли тет ни кадро
ви задр же у земљи – каже Гре бо вић.

Као један од кључ них инфра струк
тур них про бле ма Гре бо вић је навео 
потре бу за бољом атмос фер ском кана
ли за ци јом и за изград њом фекал не 
кана ли за ци је у делу рад не зоне у којем 
послу је ова ком па ни ја.

Пред сед ник Трбо вић је упо знао 
дома ћи на са два про јек та које је покре
ну ла пећи нач ка локал на само у пра ва, а 
који би тре ба ло да реше упра во ове 
про бле ме.

– Дао сам налог да се изра ди про је
кат кана ли за ци о не мре же упра во у 
овом делу рад не зоне где још увек 
недо ста је, како би сви при вред ни 
субјек ти могли да се при кљу че и да се 
у пот пу но сти реши мо сеп тич ких јама. 
Када је у пита њу одво ђе ње атмос фер
ских вода из овог дела рад не зоне, 
ура ди ли смо јед ну при вре ме ну ретен
зи ју, која би тре ба ло да сма њи про бле
ме са наку пља њем атмос фер ских 
вода, а у току је изра да про јек та веће 
ретен зи је, која ће и при нај о бил ни јим 
пада ви на ма моћи да при ми сву воду 
која се наку пи у овом делу зоне – 
рекао је Трбо вић и нагла сио, да је 
сушти на посе та ком па ни ја ма и пред у
зе ћи ма упра во то, да се види посто је 
ли про бле ми, и уко ли ко посто је, да се 
за њих зајед нич ки потра жи нај оп ти
мал ни је реше ње.

Извоз вре дан 33 мили о на евра

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА КУПИ ЛА ПАУК  ВОЗИ ЛО

Паук уско ро на ули ца ма
Општи на Инђи ја, купи ла је пауквози

ло пре неко ли ко месе ци, али се још 
увек не нала зи на град ским ули ца ма, 
због низа закон ских и тех нич ких рад њи 
које је нео п ход но ускла ди тии, каже први 
човек Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак.

 Добра вест је да при во ди мо кра ју 
све што је нео п ход но, како би се паук 
вози ло нашло на ули ца ма и како би се 

конач но успо ста вио ред у сао бра ћа ју. 
Тре ба да види мо, на који начин ћемо 
реши ти анга жо ва ње лица која ће ради
ти тај део посла, а зна мо да је на сна зи 
забра на запо шља ва ња  рекао је Гак и 
наја вио да ће се реши ти про блем пар
ки ра ња.

 Чиње ни ца је да посто ји мањак пар
кинг места у нашем гра ду, али таква 

ситу а ци ја је не само код нас, него и у 
целој Евро пи. Када буде мо завр ши ли 
изград њу нове град ске пија це, наја
вио сам да ћемо пра ви ти гара жу на три 
нивоа у делу где се сада нала зи пар
кинг про стор и мислим да ћемо на тај 
начин реши ти про блем пар ки ра ња у 
цен тру гра да  каже пред сед ник Општи
не Инђи ја. М. Ђ.
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „ДУШАН ВУКА СО ВИЋ ДИО ГЕН“ КУПИ НО ВО

Међу нај зе ле ни јим шко ла ма Вој во ди не
На про сла ви десе то го ди шњи це про гра ма „За 

чисти је и зеле ни је шко ле у Вој во ди ни‟, одр жа
ној 5. јуна у Срем ским Кар лов ци ма, на Свет ски 

дан зашти те живот не сре ди не, уру че не су награ де 
нај у спе шни јим обра зов ним уста но ва ма које су уче
ство ва ле у овом про гра му. Међу нај у спе шни јим шко
ла ма и ове годи не је била Основ на шко ла „Душан 
Вука со вић Дио ген‟ из Купи но ва, а награ ду је у име 
уста но ве при ми ла дирек тор ка Љиља на Жив ко вић.

Реч је о про гра му Покра јин ске вла де, који се реа
ли зу је десет годи на, с циљем да се у врти ћи ма, 
шко ла ма и локал ним зајед ни ца ма широм Вој во ди не 
подиг не свест и лич на одго вор ност за сво ју око ли ну 
од нај мла ђих дана, а награ де нај у спе шни јим уста но
ва ма су уру чи ли пот пред сед ни ци Покра јин ске вла де 
Ђор ђе Мили ће вић и Михаљ Њилаш.

Пот пред сед ник Мили ће вић је нагла сио да импре
сив не број ке гово ре о томе шта је све постиг ну то 
кроз ову акци ју у про те клој деце ни ји.

Ове годи не нај у спе шни је шко ле оче ку је јед но днев
ни излет у зашти ће на под руч ја при ро де и семи нар 
за настав ни ке. Након завр ше ног про гра ма све ча но
сти, уче ни ци су уче ство ва ли у еко ло шким игра ма на 
тргу у цен тру Срем ских Кар ло ва ца, а након ига ра 
усле дио је оби ла зак кул тур но исто риј ских зна ме ни
то сти. Са доде ле награ да

ИЗЛЕТ У КУПИ НО ВО ЗА ОСНОВ ЦЕ ИЗ ПЕЋИ НА ЦА

Награ да за мла де исто ри ча ре

Уче ни ци шестог и сед мог раз ре да 
Основ не шко ле „Сло бо дан Бајић 
Паја‟ из Пећи на ца, уче сни ци школ

ских, општин ских и окру жних так ми че ња 
из исто ри је, награ ђе ни су 11. јуна изле
том у Купи но во, у окви ру којег су, са 
настав ни ци ма исто ри је Дари јом Босан
чић и Мила ном Деви ћем, посе ти ли кул
тур ноисто риј ске зна ме ни то сти у овом 
насе љу.

Са кул тур ноисто риј ском башти ном 
овог кра ја опшир ни је их је упо знао архе
о лог Пери ца Одо ба шић. 

– Наро чи то инте ре со ва ње уче ни ци су 
пока за ли за исто риј ски пери од срп ске 
деспо то ви не, њену егзи стен ци ју и крај 
везан упра во за Купи ник. Исто риј ске лич
но сти веза не за овај про стор, попут Зма

ја Огње ног Вука, Мај ке Анге ли не, деспо
та Јова на и дру гих оста ви ле су сна жан 
ути сак на уче ни ке, који нису има ли при
ли ку да о њима сазна ју из уџбе ни ка – 
каже Одо ба шић. 

У дво ри шту Етнокуће „Пут ник“ мла
де исто ри ча ре је поздра ви ла дирек тор
ка пећи нач ке Тури стич ке орга ни за ци је 
Љуби ца Бошко вић, која их је украт ко 
упо зна ла са тури стич ким потен ци ја ли ма 
општи не Пећин ци.

– Деца су наши нај дра жи посе ти о ци, 
а увек се посеб но обра ду је мо мали ша
ни ма из наше општи не. За овај наград
ни излет Општи на Пећин ци је бес плат но 
усту пи ла мини бус, а Тури стич ка орга ни
за ци ја је све услу ге одра ди ла бес плат
но. И овај излет је део акци је „Упо знај мо 

сво ју општи ну да бисмо је више воле ли‟, 
коју у сарад њи са обра зов ним уста но ва
ма из пећи нач ке општи не и пећи нач ком 
локал ном само у пра вом спро во ди мо кон
ти ну и ра но дуже од две годи не. Лока ли
те ти које су уче ни ци има ли при ли ку да 
посе те, само су део „Јед но днев не тури
стич ке руте кроз општи ну Пећин ци“, која 
се до сада пока за ла као нај у спе шни ји 
про из вод у нашој тури стич кој пону ди – 
рекла нам је Бошко вић.

По речи ма настав ни це Дари је Босан
чић, ово је за уче ни ке било врло пози
тив но иску ство.

Након „рад ног“ дела про гра ма, гости
ма је посеб но при ја ла вожња мини бу сом 
„Зеле ни змај“ кроз пре део Спе ци јал ног 
резер ва та при ро де Обед ска бара.

Дета љи са наград ног изле та
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На сед ни ци Општин ског већа општи
не Пећин ци, одр жа ној 13. јуна, 
донет је Закљу чак о награ ђи ва њу 

уче ни ка гене ра ци је и носи ла ца „Вуко
ве“ дипло ме у све три основ не шко ле у 
општи ни Пећин ци и у пећи нач кој Сред њој 
тех нич кој шко ли „Милен ко Вер кић Неша‟. 
Ове годи не награ де ће доби ти чети ри 
уче ни ка гене ра ци је и 16 носи ла ца Вуко ве 
дипло ме. 

– Закључ ком је пред ви ђе но да и ове 
годи не пећи нач ка локал на само у пра ва 
награ ди ђаке гене ра ци је са по 30.000, а 
вуков це са по 15.000 дина ра. Ово је дуго
го ди шње прак са у нашој општи ни, а од 
про шле годи не ове награ де су уве ћа не 
за 50 одсто. Овим награ да ма жели мо да 
пору чи мо деци, да се рад испла ти и да 
их под стак не мо да уче још више. Ово је 
само јед на од мера подр шке обра зо ва њу 
које спро во ди пећи нач ка локал на само
у пра ва. Сти пен ди ра мо сту ден те, регре
си ра мо пут не тро шко ве и сту ден ти ма и 
сред њо школ ци ма, нај у спе шни је уче ни ке у 

уче њу и у спор ту награ ђу је мо бес плат ним 
лето ва њем, сва ке годи не одлич ни уче ни
ци, током целе купа ли шне сезо не, има
ју бес пла тан улаз на пећи нач ке базе не, 
орга ни зу је мо бес плат ну шко лу пли ва ња 
за све уче ни ке, а уче ни ке који су пости гли 
добре резул та те на школ ским так ми че њи
ма награ ђу је мо екс кур зи јом – изја вио је 
пред сед ник Општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић.

Већ ни ци су дали пози тив но мишље
ње на изве штај о раду за 2018. годи ну 
Тури стич ке орга ни за ци је општи не Пећин
ци. Дирек тор ка Тури стич ке орга ни за ци је 
Љуби ца Бошко вић под се ти ла је да је ТО 
нај мла ђа уста но ва у општи ни Пећин ци, 
која у послед ње три годи не интен зив но 
ради на про мо ци ји тури стич ких потен ци
ја ла пећи нач ке општи не, али и на обо га
ћи ва њу садр жа ја на тури стич ким лока ли
те ти ма.

– Током про шле годи не интен зив но смо 
ради ли на про мо ци ји „Јед но днев не тури
стич ке руте“, која пове зу је крај њи север 

и крај њи југ пећи нач ке општи не, и која се 
до сада пока за ла као наш нај у спе шни ји 
тури стич ки про из вод, јер циљ нам је да 
тури сте нај ра зли чи ти јим садр жа ји ма, што 
дуже задр жи мо у пећи нач кој општи ни – 
рекла је Бошко вић и дода ла, да су мани
фе ста ци је које из годи не у годи ну при вла
че све више посе ти ла ца, попут „Рега те 
Мај ке Анге ли не“, Гиба ни ци ја де, „Кур зо ви
на феста“ и Дана зма је ва, зна ча јан сег
мент рада ТО, али да ова уста но ва пру жа 
логи стич ку подр шку и свим мани фе ста ци
ја ма које орга ни зу ју уста но ве, удру же ња 
гра ђа на и месне зајед ни це на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не.

На истој сед ни ци, већ ни ци су дали пози
тив но мишље ње и на изве шта је о раду за 
2018. годи ну Цен тра за соци јал ни рад, ЈКП 
„Сава‟, Дома здра вља „Др Дра ган Фун дук‟, 
Аген ци је за раз вој општи не Пећин ци, ЈУ 
„Спорт ски цен тар‟, Општин ске упра ве, као 
и на квар тал не изве шта је јав них кому нал
них пред у зе ћа „Сава‟, „Водо вод и кана ли
за ци ја‟ и „Путе ви општи не Пећин ци‟.

Награде за ђаке генерације

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

Дан школе
Бога тим кул тур ноумет нич ким про

гра мом у пећи нач ком Кул тур ном 
цен тру и награ да ма за нај у спе шни је 

уче ни ке Основ на шко ла „Сло бо дан Бајић 
Паја‟ Пећин ци про сла ви ла је 14. јуна 
Дан уста но ве и ујед но обе ле жи ла два 
зна чај на јуби ле ја – 60 годи на како носи 
име народ ног херо ја Сло бо да на Баји ћа и 
50 годи на од изград ње сада шње згра де 
шко ле у Пећин ци ма. 

Спе ци јал но за ову при ли ку при пре
мље на је и пре зен та ци ја са фото гра фи
ја ма свих шко ла које раде у окви ру уста
но ве, зна чај них дога ђа ја и так ми че ња, 
током које је дирек тор ка Срдић уру чи ла 
награ де нај у спе шни јим уче ни ци ма.

Награ де су уру че не, ђаку гене ра ци је 
Неве ни Игња то вић и добит ни ци ма Вуко

ве дипло ме  Мари ји Ста нић, Мили ци 
Доро шки, Ана ста си ји Кома зец, Деја ну 
Опа чи ћу, Јеле ни Рајић, Ката ри ни Дев чић, 
Миља ни Лаза ре вић и Сари Мар ко вић, 
а међу награ ђе ни ма се нашла и Јова на 
Мак си мо вић, која је ове годи не доне ла 

шко ли вред но одлич је, дру го место на 
репу блич ком так ми че њу из гео гра фи је.

Након овог све ча ног тре нут ка, хим
ном шко ле, у изво ђе њу соли ста школ ског 
хора уче ни ка виших раз ре да, одржан је 
кул тур но  умет нич ки про грам уче ни ка.

Са про сла ве јуби ле ја
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ДОДАТ НО СУЗБИ ЈА ЊЕ КОМА РА ЦА У ОПШТИ НИ СТА РА ПАЗО ВА

Више лар ви цид них трет ма на

Због обил них пада ви на у прет ход
ном пери о ду дошло је до пора
ста водо ста ја Дуна ва, чиме су 

се ство ри ла нова и вели ка ста ни шта 
за лар ве кома ра ца што пред ста вља 
про блем и за мешта не ста ро па зо вач ке 
општи не. Мно го већи број гене ра ци ја 
кома ра ца у одно су на прет ход не годи
не, зах те ва и већи број трет ма на како 
би се резул тат видео. 

Општи на Ста ра Пазо ва послед њих 
дана бори се са сузби ја њем кома ра ца 
на тери то ри ји овог кра ја. Наи ме, трет
ман сузби ја ња одра слих фор ми кома
ра ца из вазду ха и са земље спро ве ден 
је на тери то ри ји чита ве општи не. Авио 
трет ман вршен је у насе љи ма крај 
Дуна ва, док је у оста лих пет места ста
ро па зо вач ке општи не трет ман сузби
ја ња кома ра ца оба вљен са земље. 
Међу тим, због ван ред не ситу а ци је које 
су вре мен ски усло ви ство ри ли и пови

ше ног водо ста ја Дуна ва, комар ци ће 
бити запра ши ва ни и у наред ном пери
о ду. 

За раз ли ку од про шле годи не када је 
три де сет ше сто ро људи у Срби ји умр ло 
од „гро зни це запад ног Нила“, ове годи
не није дока за на инфек ци ја кома ра ца 
овим виру сом, али је потреб но ради ти 
на пре вен ци ји и њихо вом сузби ја њу 
како до тога не би ни дошли, нагла си ла 
је епи де ми о ло шки ња проф. др Мари
ца Мила ди нов Миков. Исто вре ме но, 
на тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи
не од апри ла месе ца врше се трет ма
ни сузби ја ња лар ви кома ра ца на свим 
мести ма где има воде: на бара ма, 
мочва ра ма, кана ли ма и уз при о ба ље.

Ван ред но прска ње кома ра ца са 
земље оба вље но је поло ви ном јуна у 
мести ма у Поду на вљу. Трет ман је извр
шен у скла ду са мете о ро ло шким усло
ви ма и ста њем на тере ну и обу хва ће на 

су насе ље на места лар ви цид них Ста
ри и Нови Банов ци, Сур дук и Беле гиш.

Вре мен ске при ли ке у прет ход ном 
пери о ду на под руч ју чита ве земље 
пого до ва ле су поја ви вели ких ста ни
шта лар ви кома ра ца, те је и овај про
блем изра же ни ји него рани јих годи на. 
Прет ход них пар дана је поно во рађен 
лар ви цид ни трет ман који би тре ба ло 
да да оче ки ва не резул та те. Појас уз 
Дунав је лока ли тет у коме се нала зе 
нај број ни ја ста ни шта лар ви кома ра ца, 
те ће се овим ван ред ним трет ма ном 
ситу а ци ја сва ка ко побољ ша ти на тери
то ри ји чита ве општи не.

Поред тога, прет ход них дана спро ве
ден је и трет ман сузби ја ња крпе ља у 
свим мести ма општи не у око ли ни врти
ћа, основ них и сред њих шко ла, пар ко
ва, игра ли шта, цркви и цркве них дво
ри шта. 

 С. С.

Лар ви цид ни трет ма ни

ЕКОНОМИЈА

Коли ко се кори сте плат не кар ти це?
Ста ти сти ке НАЛЕДа пока зу ју да 

у Срби ји тре нут но има око шест 
мили о на кори сни ка кар ти ца, а 

они посе ду ју нешто више од осам 
мили о на кар ти ца.

 Ипак, пре ма нашој анке ти ста нов ни
ци Ста ре Пазо ве и даље воле да има
ју опи пљив доказ у свом нов ча ни ку, те 
је пла ћа ње у кешу и даље нај за сту
пље ни је. Кар ти цу више кори сте мла ђи 
људи и они који више зара ђу ју. Инте
ре сант но, дале ко више жене су скло
ни је кори шће њу кар ти це него мушкар
ци.

Прак са је да бан ке дају гра тис пос 
ауто ма те, а тргов ци због пове ћа ња 
про ме та при хва та ју све начи не пла ћа
ња, упр кос про ви зи ја ма које има ју за 
кори шће ње истог. Тако Миле Голу бић, 
вла сник само стал не трго вин ске рад ње 
у цен тру Ста ре Пазо ве каже да се 
одлу чио да уве де пла ћа ње кар ти цом, 
али каже да му се то сла бо испла ти. 
При ме ра ради, када неко купи цига ре
те, нови не или упла ти допу ну за 
мобил ни теле фон и то пла ти кар ти
цом, про дав ни ца не зара ди ништа. 
Пла ћа ње кар ти ца ма је доми нант ни је у 

већим гра до ви ма и вели ким трго вин
ским лан ци ма. Ипак, гра ђа ни се нај ви
ше одлу чу ју за ова кав вид пла ћа ња 
када су при мо ра ни на то. Пого то во 
што је пла ћа ње кар ти цом дале ко прак
тич ни је јер вам је све што има те на 
рачу ну на рас по ла га њу.

Под сти ца ње без го то вин ског пла ћа
ња је јед на од кључ них мера Наци о
нал ног про гра ма за сузби ја ње сиве 
еко но ми је. Држа ва на тај начин доби ја 
тран спа рент ни је финан сиј ске токо ве, 
при ли ку за боље уби ра ње поре за и 
бржи еко ном ски раз вој.
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Поја чан рад на
изда ва њу доку ме на та

Поли циј ска ста ни ца у Ста рој Пазо ви 
поја ча ла је рад у Оде ље њу за управ не 
посло ве, због пове ћа ног оби ма посла 
када је у пита њу изда ва ње нових или 
заме на посто је ћих доку ме на та, пре 
све га лич них кар ти и пасо ша, возач ких 
дозво ла или доку ме на та који се тичу 
реги стра ци је вози ла. При јем зах те ва 
за изда ва ње лич них кар ти и пасо ша 
врши се сва ког рад ног дана од 7.30 до 
14 часо ва, а поди за ње ових доку ме на
та је од 14 часо ва на шал те ри ма 6 и 7. 
Под но ше ње зах те ва за изда ва ње 
возач ких дозво ла и поди за ње истих, 
врши се сва ког рад ног дана од 13 до 
15 часо ва на шал те ру број 1. Реги
стра ци ја вози ла се врши сва ког рад ног 
дана од 7.30 до 15.00 часо ва на шал
те ри ма 2 и 3, с тим што је потреб но 
зака за ти истог дана од 7.30 часо ва. 
Због пове ћа ног оби ма посла, над ле
жни апе лу ју на гра ђа не да буду стр
пљи ви, а уко ли ко обим посла буде 
накнад но пове ћан рад ни ци заду же ни 
за ове посло ве у поли циј ској ста ни ци 
ради ће дуже. Под се ти мо, за изра ду 
лич не кар те или пут них испра ва 
потреб но је од седам до 10 дана, док 
се возач ке и сао бра ћај не дозво ле 
изра ђу ју у про се ку за неде љу дана. 
Гра ђа ни Ста ре Пазо ве у систе му су 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва 
Репу бли ке Срби је који се одно си на 
зака зи ва ње тер ми на за под но ше ње 
зах те ва за лич не кар те или пасо ше 
путем интер не та.

КЛУБ ЗА ОДРА СЛА И СТА РА 
ЛИЦА

Феник со во посе ло

У Клу бу за одра сла и ста ра лица у 
Ста рој Пазо ви одр жа но је 101. Феник
со во посе ло у орга ни за ци ји Дру штва 
за афир ма ци ју инва ли да „Феникс“ под 
покро ви тељ ством општи не Ста ра 
Пазо ва. Тема 101. Фени ско вог посе ла 
била је сарад ња са дру штве ноодго
вор ним ком па ни ја ма, које пру жа ју све
срд ну подр шку осо ба ма са инва ли ди
те том и смет ња ма у раз во ју, у овом 
делу Сре ма. У годи ни када ста ро па зо

вач ко Дру штво за афир ма ци ју инва ли
да „Феникс“ обе ле жа ва две и по деце
ни је посто ја ња, чла но ви исти чу да су 
увек наи ла зи ли на спрем ност локал
них при вред ни ка да помог ну рад 
поме ну те орга ни за ци је. У јед ном од 
нај по зна ти јих трго вин ских лана ца у 
овом кра ју, кажу да се успех сва ке 
ком па ни је огле да и у пока за ној дру
штве ној одго вор но сти, те апе лу ју и на 
дру ге да сле де њихов при мер, с обзи
ром на то да у овом делу Сре ма 
послу је вели ки број ком па ни ја. Тре ба 
напо ме ну ти да се про грам ске актив
но сти овог дру штва реа ли зу ју захва
љу ју ћи подр шци локал не само у пра ве, 
а ова кав вид дру же ња од изу зет не је 
важно сти за афир ма ци ју осо ба са 
инва ли ди те том или смет ња ма у раз
во ју и њихо во укљу чи ва ње у дру штве
не токо ве.

СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР ФСС

Фина ле Купа
Вој во ди не 

ФК „Брат ство 1946“ из При гре ви це 
било је боље од екипе „Подриња“ у 
финалу Купа Вој во ди не. Финал на 
утак ми ца оди гра на је у Спорт ском цен
тру Фуд бал ског саве за Срби је у Ста рој 
Пазо ви. После нере ше ног резул та та у 
регу лар ном току утак ми це, пена ли су 
одлу чи ли ко ће поне ти тро феј овог 
фуд бал ског так ми че ња. На тере ну 
Спорт ског цен тра Фуд бал ског саве за 
Срби је, побед ни ци ма Купа Вој во ди не 
уру че на је, поред тро фе ја, нов ча на 
награ да у изно су од 100 хиља да дина
ра.

КДТ „ЈЕДИН СТВО“

Вете ран ка
шам пи он ка Срби је

Јеле на Ђекић, оки ти ла се зла том и 
поне ла титу лу вете ран ске шам пи он ке 
држа ве за 2019. годи ну на Првен ству 
Репу бли ке Срби је за женевете ран ке у 
олим пиј ском диза њу тего ва одр жа ном 
у Пан че ву. Чла ни ца ста ро па зо вач ког 
клу ба диза ча тего ва „Једин ство“, на 
овом так ми че њу поста ви ла је и нове 
наци о нал не рекор де у так ми чар ским 
дисци пли на ма трзај, изба чај и олим
пиј ски бија тлон.

Пројекат: „ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде“ финансира се из буџета
Општине Стара Пазова. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно

не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Пре вен тив ни
пре гле ди 

Дом здра вља наста вља са сво јим 
акци ја ма бес плат них пре вен тив них 
пре гле да у сели ма рум ске општи не. 
Наи ме, лека ри и меди цин ске сестре 
из Цен тра за пре вен ци ју врши ће 
мере ње арте риј ског крв ног при ти
ска, шеће ра у крви, попу ња ва ње 
упит ни ка за про це ну ризи ка за дија
бе тес тип 2, скри нинг на депре си ју и 
мере ње густи не кости ју на пети. 

Паци јент ки ње од 50 до 69 годи на 
ће има ти могућ ност да зака жу скри
нинг мамо гра фи ју, пре ма дина ми ци 
скри нинг про гра ма, а уко ли ко дуже 
вре ме на нису биле код гине ко ло га, 
има ће могућ ност да зака жу и гине
ко ло шки пре глед.

Пре гле ди су оба вље ни у Хрт ков
ци ма и Гра бов ци ма, а 25. јуна ће 
еки па Дома здра вља бити у Вито јев
ци ма, потом 27. јуна у Клен ку, 2. јула 
у Вог њу, 4. јула у Сте ја нов ци ма, 9. 
јула у Павлов ци ма, 11. јула у Доњим 
Петров ци ма. Сви пре гле ди се оба
вља ју од осам до 11 часо ва.

С. Џ.

ЦЗК „СИР МИ У МАРТ“

Најава кон церта
Годи шњи кон церт Фол клор ног 

ансам бла „Бран ко Ради че вић”, под 
нази вом „Да је вишња к’о тре шња”, 
биће одр жан 21. јуна на Жит ном тргу 
у 20:00 часо ва. У слу ча ју лошег вре
ме на, одр жа ће се сутра дан, 22. јуна, 
на истом месту и у исто вре ме. 
Орга ни за тор кон цер та је Цен тар за 
кул ту ру „Сир ми у март”. 

Уз музич ку прат њу „Народ ног 
орке стра”, део наше фол клор не тра
ди ци је и свој рад пред ста ви ће поста
ве Деч јих ансам ба ла, Први ансамбл, 
Ансамбл вете ра на и Жен ска гру па 
пева ча Ансам бла „Бран ко Ради че
вић”.
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА РУМА

Дан поља стр них жита
Тра ди ци о нал на мани фе

ста ци ја „Дан поља стр
них жита“, у орга ни за

ци ји Пољо при вред не струч не 
слу жбе Рума, одр жа на је на 
оглед ним пољи ма ове слу жбе 
14. јуна, уз при су ство пољо
при вред ни ка, про из во ђа ча 
семе на и заштит них сред ста
ва.

Горан Дроб њак, струч ни 
сарад ник у ПСС Рума исти че 
да је циљ ове мани фе ста ци
је да се погле да оглед стр них 
жита у којем су засту пље не 
сор те стр них жита које су при
сут не на овом тере ну, као и да 
се види која је сор та нај по де
сни ја за наш реги он. 

– Овде има мо 34 сор те стр
них жита, нај ви ше пше ни це. 
Годи на је спе ци фич на, поче
ла је сушним пери о дом након 
сетве, ница ње је било спо ро 
и неу јед на че но, на овом огле
ду је пше ни ца никла тек око 
Нове годи не. Суша се наста
ви ла до ари ла, што је ути ца ло 
на сла би је боко ре ње, потом је 
усле ди ла киша која је доне кле 
попра ви ла ста ње пше ни це, 
али је доне ла про бле ме веза
не за боле сти, нај до ми нант
ни ја је болест кла са фуза ри
јум, а све то ће се одра зи ти на 
при нос. На осно ву свих пока
за те ља не може мо оче ки ва ти 
неки врхун ски при нос. Биће мо 
срећ ни ако достиг не мо неке 
про сеч не при но се из рани
јих годи на. Пше ни ца је сада 
у фази млеч ног зре ња и ове 
висо ке тем пе ра ту ре убр за ће 
веге та ци ју, па поче так жетве 
на око 10.000 хек та ра, оче ку
је мо почет ком јула – иста као 
је Горан Дроб њак.

На оглед ним пољи ма ПСС 
Рума има нај ви ше пше ни це, 
али има и јеч ма, ражи, овса и 

три ти ка ла и ту је слич но ста
ње као и код пше ни це.

Горан Дроб њак под се ћа да 
је на нашем под руч ју пало 
током маја око 200 лита ра 
кише по метру ква драт ном и 
она је добро дошла усе ви ма, 
али је на поје ди ним пар це ла
ма дошло до пре за си ће ња, 
тако да је вода лежа ла на 
неким пар це ла ма.

– Пора стом тем пе ра ту ре, 
вода се пову кла, а про из во
ђа чи су се тру ди ли да чим се 
ука же при ли ка, зашти те кул
ту ре од коро ва. Завр ша ва ју 
се ових дана трет ма ни широ
ко ред них кул ту ра и кул ти ви
ра ње усе ва. Оста ли усе ви, за 
сада добро изгле да ју, дошло 
је то пора ста тем пе ра ту ре 
што је дове ло да се куку руз, 
сун цо крет и соја опо ра ве – 
кон ста ту је Горан Дроб њак.

Гори ца Козо ба рић, дипло
ми ра ни инже њер зашти те 
биља ука зу је да је годи на 
била врло неза хвал на за 
пољо при вред не про из во ђа
че, јер је прво била суша, па 

су усе ви спо ро кре та ли, потом 
један мраз, а касни је кишни 
пери од што је пого до ва ло 
раз во ју пато ге на, инсе ка та и 
гри ња.

 – Код стр ни на је дошло 
до зара зе фуза ри ју мом на 
поје ди ним сор та ма пше ни
це, негде су усе ви тре ти ра ни 
чак чети ри пута, а опет има мо 
раз вој и фуза ри ју ма и сеп то
ри је, јер је ове годи не било 
немо гу ће одре ди ти пра ви 
моме нат трет ма на. Раз лог за 
то је био дуги кишни пери од, 
зато има мо раз вој тих пато
ге на на кла су. Кад је реч о 
инсек ти ма, на стр ним жити
ма је било доста леме, па је 
негде јечам тре ти ран чак два 
пута, а кон ста то ва ли смо и 
раз вој наран џа сте рђе и наш 
савет је да сада нема потре бе 
за трет ма ном, јер је пше ни ца 
у фази када већ тре ба да раз
ми шља мо о жетви, а ни ова 
рђа неће дра стич но ути ца ти 
на при нос. Али, тамо где је 
кон ста то ва на жута рђа, ту већ 
тре ба раз ми шља ти о трет ма

ни ма, јер је она деструк тив
ни пара зит – саве ту је Гори ца 
Козо ба рић, струч на сарад ни
ца ПСС Рума.

Гаја Нин ко вић, пољо при
вред ник из Сте ја но ва ца бави 
се ратар ством, воћар ством, 
гаји и нешто повр ћа на 40 
јута ра земље. 

– Од тога 12 јута ра пше ни
це и могу да кажем да је негде 
и три пута пше ни ца прска на 
и стал но је болест напа да ла, 
због овог вре ме на. Ја редов
но сејем ново сад ске сор те и 
само сам јед ном прскао, сма
трам да су оне мно го отпор
ни је на боле сти и боље издр
жа ва ју те вре мен ске про ме не 
од стра них сор ти. Пше ни ца 
ми делу је добро, при нос може 
бити до 70 про це на та у одно
су на добре годи не и мислим 
да ће хек то ли тар ска тежи на 
бити добра. Сун цо крет ми 
никад није био бољи и имам 
га на 10 јута ра земље – рекао 
је за наше нови не Гаја Нин ко
вић.

С. Џаку ла

Неповољни временски услови
– Вре мен ски усло ви ове 

годи не су вео ма неповољни 
за пољо при вред ну про из вод
њу – каже Гори ца Козо ба рић, 
дипл. инже њер зашти те биља 
у Пољо при вред ној струч ној 
слу жби Рума.

Када је реч о куку ру зу, све 
више је сир ка који се тешко 
сузби ја и тре ба пра ти ти 
пораст и куку ру за и сир ка, да 
би се одре ди ло како реа го ва
ти. 

– Про из во ђа чи нас пита
ју шта да раде, а сада нема 
свр хе сузби ја ти га, јер је ефе
кат ника кав. Ако је кре ну ла 

буто ни за ци ја, код сун цо кре
та не тре ба ради ти трет ма
не сир ка, а код соје се ових 
дана трет ман још изво ди, док 
је широ ко ли сни коров пре ра
стао и нема ефек та ради ти 
трет ма не. Код шећер не репе 
се нала зи цер ко спо ра и ту 
мора да се ради трет ман, а 
има доста при сут них и бак
те ри ја и рано ла ри је – исти че 
Гори ца.

Код повр ћа је забе ле же но 
доста про па да ња биља ка, 
док се код лубе ни ца трет ма
ни углав ном изво де на вре
ме, јер се лубе ни ца ради на 

фоли ји, па је било лак ше ући 
у њиве. 

На боста ну се поја ви ла 
алтер на ри ја и бак те ри је, као 
и фуза ри о зно уве ну ће, али и 
про па да ња коре на због пре
ве ли ке вла ге. 

– Ту нема помо ћи, а ових 
дана је кон ста то ван и јачи 
напад гри ња на лубе ни це. 
У том слу ча ју тре ба доне
ти листо ве на ана ли зу или 
позва ти ПСС, да види мо да 
ли има гри ња и тада оба ве
зно тре ба ради ти трет ман 
про тив гри ња – саве ту је Гори
ца Козо ба рић. С. Џ.

Горан Дроб њак

Гори ца Козо ба рић

Гаја Нин ко вић
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ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВА НО ВИЋ“ РУМА

Награ де за нај у спе шни је ђа ке
У град ској ОШ „Змај 

Јова Јова но вић“ пре 
шест годи на је осно

ван Фонд за награ ђи ва ње 
тален то ва них уче ни ка и 
то, како добит ни ка Вуко ве 
дипло ме, тако и оних који 
су пажње вред не резул та те 
пости гли на так ми че њи ма 
зна ња, али и спор та. Ове 
годи не је реч о 54 нај бо ља 
уче ни ка, а међу њима пред
ња чи Вла ди мир Трку ља, 
који је понео титу ла ђака 
гене ра ци је, са свим пети
ца ма током осам годи на у 
школ ској књи жи ци.

  За ових осам годи на, 
коли ко сам у овој шко ли, 
пока зао сам заи ста вели ки 
труд, рад и упор ност у свим 
општин ским и окру жним так
ми че њи ма и на кра ју све 
је кру ни са но репу блич ким 
так ми че њем из исто ри је. 
Мно го сам се тру дио за ово 
и наста ви ћу и даље . Ово 
при зна ње је под стрек за 
нове успе хе и да се нарав но 
дока жем и у сред њој шко ли 
– рекао је Вла ди мир Трку ља 
који ће упи са ти дру штве но
језич ки смер у рум ској Гим
на зи ји.

Његов дру,г Бог дан Загра
ђа нин је нај бо љи уче ник 

када су спорт ски резул та
ти у пита њу, али тако ђе, из 
основ не шко ле одла зи са 
свим пети ца ма. 

 – Добио сам награ ду 
због вели ког тру да који сам 
током целе годи не ула гао и 
на кра ју осво јио репу блич
ко так ми че ње у ско ку у вис, 
али и окру жно так ми че ње из 
кошар ке и руко ме та. Ипак, 
матич ни спорт ми је кошар
ка, а упи са ћу гим на зи ју у 
Бео гра ду – каже Бог дан 
Загра ђа нин.

Жакли на Него ва но вић, 
в. д. дирек тор ка ове шко ле 
исти че да се на доде ла ма 
награ да, по тра ди ци ји, оку
пља ју на све ча но сти која се 
одр жа ва на кра ју школ ске 
годи не. 

–  Сва ке годи не уче ни ци 
доби ја ју одре ђен износ да 
иско ри сте, да ли као вау чер 
или у про дав ни ци спорт ске 
опре ме, као што је ове годи
не, или као про шле годи не 
за инфор ма тич ку или спорт
ку опре му. У раз го во ру са 

нашим уче ни ци ма види мо 
да им то при ја и заи ста се 
све више тру де и тако доби
ја мо све већи број уче ни ка 
који су награ ђи ва ни у току 
ових шест годи на. Ја бих 
се захва ли ла спон зо ри ма 
који нам сва ке годи не упла
те попри лич не суме нов ца, 
без којих заи ста не бисмо 
могли ништа да постиг не мо, 
а у пита њу су и при ват на 
пред у зе ћа и јав не уста но
ве – иста кла је дирек тор ка 
Жакли на Него ва но вић. С. Џ.

Нај бо љи Зма јев ци

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ДР НОВА КО ВИ ЋА, ГАСТРО ЕН ТЕ РО ЛО ГА НА КОН ГРЕ СУ ИНТЕР НИ СТА 

Нове ендо скоп ске мето де
Др Вели мир Нова ко вић, гастро ен те ро

лог Опште бол ни це Срем ска Митро ви ца 
је одр жао вео ма запа же но усме но пре
да ва ње у глав ном про гра му XIX Кон гре
са интер ни ста Срби је, које је одр жа но 8. 
јуна на Зла ти бо ру. У раду кон гре са уче
ство ва ло је пре ко 300 лека ра из наше 
земље, као и струч ња ка из југо и сточ не 
Евро пе и Руси је. 

Тема рада Др Нова ко ви ћа била је 
савре ме на при ме на нових ендо скоп
ских мето да у зау ста вља њу крва ре ња 
диге стив ног трак та, укла ња њу поли па 
и редук ци ји тумор ске масе. По њего вим 
речи ма, ком би на ци ја ињек ци о не тера пи
је, хемо клип се ва и аргон пла зма коа гу ла
ци је је дала нај бо ље резул та те у зау ста
вља њу актив ног крва ре ња, наро чи то код 
улце ра ци ја желу ца и два на сто па лач ног 
цре ва. Тако ђе, ком би на ци ја елек тро ре
сек ци је и аргон пла зма коа гу ла ци је успе
шно реша ва поли пе диге стив ног трак та.

На овом зна чај ном ску пу, пред ста вље
на су иску ства лека ра наше бол ни це, а 
рад др Нова ко ви ћа је висо ко оце њен од 
широ ког науч ног ауди то ри ју ма кон гре са. 

Коа у то ри рада су др Бори слав Дола мић, 
др Нико ла Ива но вић и др Ана Лау ше вић.

– Ова кви струч ни ску по ви изу зет но 
су зна чај ни, јер доно се нова сазна ња и 

реше ња у лече њу, а како се послед њих 
годи на беле жи пораст малиг них боле
сти дебе лог цре ва, саве ту јем оба вља
ње пре вен тив не коло но ско пи је, како би 
се на вре ме уочи ли и укло ни ли поли пи у 
дебе лом цре ву. Сама про це ду ра укла ња
ња поли па под ра зу ме ва нај са вре ме ни је 
ендо скоп ске мето де, које се у митро вач
кој бол ни ци и при ме њу ју. У нашој амбу
лан ти ради се скри нинг коло но ско пи јом, 
за паци јен те доби изме ђу 50те и 70те 
годи не живо та, а уко ли ко је у поро ди ци 
било малиг ни те та у дебе лом цре ву, коло
но ско пи је тре ба ради ти до 40те годи не 
живо та – речи су др Вели ми ра Нова ко
ви ћа.

Општа бол ни ца Срем ска Митро ви ца 
има јед ну од нај ра зви је ни јих гастро ен те
ро ло шких слу жби, када је реч о општим 
бол ни ца ма у Срби ји и стал но ради на 
уна пре ђе њу сво јих услу га и поди за њу 
ква ли те та лече ња. У гастро ен те ро ло шкој 
слу жби, поред др Нова ко ви ћа, раде још 
др Гор да на Митић, др Радо ван Зец и др 
Ана Лау ше вић.

 Б. С.

др Вели мир Нова ко вић
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ВОЈИН ГРА БИЋ БЕЛИ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Исланд је земља дивље при ро де
Већи на би се кла ди ла да је Војин Гра бић Бели нај бо љи мушки фри зер, мало 

људи зна да је он стра стве ни ловац, а само рет ки зна ју да је недав но био на 
Ислан ду где је имао бли ске сусре те са пла вим китом, нај ве ћим бићем на пла
не ти

Одав но је позна то да 
путо ва ња чове ку 
шире види ке, мења

ју погле де на свет. Један од 
стра стве них заљу бље ни
ка у при ро ду па самим тим 
и путо ва ња је Војин Гра
бић. Он је посе тио мно го 
зема ља Евро пе и Афри ке, 
а недав но му се испу ни ла 
и жеља да посе ти Исланд. 
Како и сам наво ди, желео је 
да види нествар ну при ро ду 
те земље, коју сим бо лич

но нази ва ју земљом леда 
и ватре. Десет дана, коли
ко је про вео тамо, Воји ну је 
било довољ но да види чуда 
при ро де, које се нала зе на 
Ислан ду.

– Заљу бље ник сам у 
при ро ду од малих ногу. На 
Ислан ду су ме уго сти ле 
поро ди це Гајић и Десни
ца и ја им се овом при ли
ком захва љу јем.  Желео 
сам тамо да видим нај ве ће 
живо биће на све ту – пла

вог кита, које достиг не и 
140 тона. Тамо сам био на 
бро ду и раз гле дао их. То 
није за неког ко није издр
жљив због вели ких тала са. 
Мно ги ма буде лоше, доби ју 
мор ску болест, али је нео
пи сив осе ћај када кит про ђе 
поред вас на 50 мета ра. То 
не може сву да да се види, 
гово ри Војин.

Он дода је да Исланд има 
пот пу но дру га чи ју при ро ду 
од све га што је досад видео.

– Први ути сак када сам 
сти гао био је као да сам 
на дру гој пла не ти. Сву да 
је маг ма, иде се кроз поље 
лаве, нема зеле ни ла. Био 
сам у Реј кја ви ку, то је свет
ски град. Људи се углав
ном баве рибар ством, а у 
послед ње вре ме се раз ви ја 
и тури зам. При ме тио сам да 
доста ула жу и у спо рт. Има 
мно го спорт ских ком плек са, 
као и два нат кри ве на ста ди
о на, обја шња ва Војин. 

Исланд – земља дивље при ро де 

Војин Гра бић

Пла ви кит 
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Он наво ди да се на Ислан
ду се углав ном слу жи риба 
са разним зачи ни ма и сосо
ви ма.

– Хра на је за нас чуд на 
због зачи на и сосо ва које 
Ислан ђа ни кори сте. Углав
ном се јела пра ве од рибе. 
Про бао сам месо од кита и 
за мој укус је масно и кисел
ка сто. Тако ђе, при ме тио сам 
да људи живе неким успо ре
ни јим живо том, нема стал не 
јур ња ве као код нас, обја
шња ва Војин.

За њега је зани мљив 
био и тунел, који се нала зи 
испод оке а на и дуг је  око 16 
кило ме та ра. 

– На Ислан ду има 52 вул
ка на, неки су актив ни, док 
дру ги нису. Зани мљив ми је 
био један геј зир који изба
цу је воду 50 мета ра на сва
ких осам мину та. Има ју и 
један од нај ве ћих гле че ра 
на све ту, који зову Дуги гле
чер. Тако ђе, вели ки ути сак 
на мене је оста вио и водо
пад који је дуг 86 мета ра. У 
њего вој бли зи ни се нала зи 
вул кан око ван ледом. У под
нож ју тог вул ка на у ства ри 
почи ње водо пад, обја шња
ва Војин.  

Он дода је да је Исланд 
земља која није под ути
ца јем комер ци јал ног тури
зма и то је оно што му даје 
посеб ну чар. 

– На Ислан ду је позна
та је и црна пла жа, која 
је доби ла такав назив јер 
је наста ла од вул кан ског 
пепе ла. Дугач ка је сигур но 
изме ђу 30 и 40 кило ме та ра. 
Око ње се нала зе пре ле
пе сте не и пећи не. Затим, 

ту је и бања „Пла ва лагу
на“. У њој се нала зе базе ни 
чије је дно вул кан ска лава. 
Вода је увек топла, док је 
спо ља шња тем пе ра ту ра је 
око пет сте пе ни Цел зи ју са, 
гово ри Војин и дода је да се 
по поврат ку у Срби ју није 
могао оте ти ути ску који је на 
њега оста вио и живот који 
воде Ислан ђа ни. 

– Кад видиш Ислан ђа не 
који живе у ого ље ној при
ро ди без зеле ни ла и има ју 
висок стан дард, запи таш 
се како је то могу ће, а ми 
живи мо у плод ној рав ни ци с 
добрим гео граф ским поло
жа јем и добром кли мом, и 
не може мо да се мери мо с 
њима, наво ди Војин. 

За њега су вео ма зани
мљи ви били и гле че ри на 
који ма се може бави ти и 
алпи ни змом.

– То је исто посе бан дожи
вљај. Пењао сам се и на 
вул кан и кад човек погле да 
кра тер и око ли ну, осе ћај је 
нео пи сив. Посто је вул ка ни 
који су око ва ни ледом, а у 
бли зи ни се нала зе и они из 
којих изби ја лава. Заи ста је 
Исланд земља супрот но сти 
обје ди ње не у јед ном тре нут
ку, гово ри Војин.

Његов план је да посе ти и 
Кам чат ку у ско ри јој будућ но
сти, јер тамо жели да види 
дивљу при ро ду Руси је. 

– Јед но став но, када поч
неш да путу јеш и упо зна јеш 
свет око себе на тај начин, 
увек желиш још нешто да 
видиш, истра жиш. Део све га 
тога човек поне се зау век са 
собом и то је непро це њи во, 
гово ри Војин.  З. Попо вић

СРП СКО ПЕВАЧ КО ДРУ ШТВО ИЗ РУМЕ

Тре ћи на Lege Artis
„Срп ско певач ко дру штво у 

Руми“ вра ти ло се са Хор ског 
шам пи о на та у Тузли, са осво
је ним тре ћим местом у изу зет
но јакој кон ку рен ци ји.

Хор ски шами по нат „Lege 
Artis“ је одр жан 8. јуна, а так
ми чи ли су се хоро ви из Колум
би је, Сло ве ни је, Мађар ске, 
Хрват ске, БИХ и Срби је.

– Жири је похва лио наш изу
зе тан напре дак у одно су на 
прет ход ну годи ну, а одр жа ли 
смо и кон церт духов не музи
ке у Хра му Успе ња пре све те 
Бого ро ди це у Тузли, зајед но са 
хором из Ваље ва – каже Зор ка 
Ухрик, умет нич ки руко во ди лац 
и дири гент рум ског хора. 

Она дода је да је Срп ско 
певач ко дру штво и доказ, да 
ама тер ски хор из јед ног мањег 
места,може да се рав но прав
но над ме ће са уни вер зи тет
ским хоро ви ма из ино стран
ства.

У прет ход ном пери о ду „Срп
ско певач ко дру штво у Руми“ је 
уче ство ва ло на још два фести
ва ла, 14. апри ла на 4. Хор Фе
сту у Ваље ву, где су осво ји ли 
дру гу награ ду и спе ци јал ну 
награ ду за нај бо љи сцен ски 
наступ, као и 12. маја на Мај
ским музич ким све ча но сти ма у 
Бије љи ни где су, тако ђе, били 
дру ги. 

 С. Џ.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ „СИР МИ У МАРТ“

Ства ра ла штво
Пре дра га Удиц ког

У поне де љак, 6 јуна у 
Гале ри ји „Лазар Воза
ре вић“, Цен тар за кул

ту ру  „Сир ми у март“ орга ни
зо ва но је вече посве ће но 
цело куп ном ства ра ла штву 
зави чај ног ауто ра Пре дра га 
Удиц ког, под нази вом „Тра го
ви сто па у сећа њу“.

Роб љуба ви, заљу бље
ник у реку Саву, зато че ник 
исто риј ских при ча, зато че
ник у све ту нежно сти, лепо те, 
искре но сти и дети ње радо
сти, пун зачу ђу ју ће љуп ко сти, 
све је то Пре драг Пеђа Удиц

ки, коме је било посве ће но 
ово вече.

У про гра му су уче ство ва ли 
Рад ми ла Кори ца Тошо вић, 
пси хо лог; Пре драг Удиц ки, 
зави чај ни аутор; Душан ка 
Аној чић, глу ми ца; Алек сан
дар Крста јић, глу мац. 

За музич ки део про гра ма 
побри ну ли су се Душан ка 
Гаври ло вић и Анђе ла Томић, 
кла вир; Љуби ца Јова но вић, 
вио ли на; Хај ру дин Дур ма но
вић, гита ра.

Моде ра тор вече ри била је 
Морав ка Тодић.

Пуцао на 
комшиницу

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Инђи
ји ухап си ли су Г. Т (38) из 
Петро ва ра ди на, због посто ја
ња осно ва сум ње да је извр
шио кри вич но дело иза зи ва
ње опште опа сно сти.

Сум ња се да је 12. јуна, 
пуц њем из вазду шне пушке 
повре дио шезде сет че тво ро го
ди шњу ком ши ни цу, у јед ном 
викенднасе љу поред Инђи је. 

При ли ком пре тре са викен
ди це осум њи че ног, поли ци ја 
је про на шла и оду зе ла вазду
шну пушку, 35,50 гра ма биљ
не мате ри је сум њи ве на 
мари ху а ну и 70 семен ки. 

По нало гу над ле жног тужи
о ца, Г. Т. је одре ђе но задр жа
ва ње до 48 часо ва, након 
чега ће, уз кри вич ну при ја ву 
бити саслу шан у Основ ном 
јав ном тужи ла штву у Ста рој 
Пазо ви. 

Након вешта че ња биљ не 
мате ри је и семен ки, про тив 
њега биће под не та одго ва ра
ју ћа кри вич на при ја ва, над ле
жном тужи ла штву.

Изну да
При пад ни ци Мини стар ства 

уну тра шњих посло ва у Ста рој 
Пазо ви ухап си ли су Н. Р. 
(1978), због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич
но дело изну да. 

Сум ња се да је он, у више 
навра та, дола зио у јед ну 
услу жну рад њу у Ста рој Пазо
ви и од вла сни ка, уз прет ње, 
зах те вао испла ту 2.000 евра. 

При ли ком хап ше ња, код 
осум њи че ног је про на ђе на 
нов ча ни ца од 500 евра.

По нало гу над ле жног тужи
о ца, Н. Р. је одре ђе но задр жа
ва ње до 48 часо ва, након 
чега ће, уз кри вич ну при ја ву 
бити дове ден на саслу ша ње у 
Основ но јав но тужи ла штво у 
Ста рој Пазо ви.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ОВАН: Делу је те сна
ла жљи во и уме те да 
при до би је те нечи је 
пове ре ње. Тим ски рад 

пред ста вља сјај ну при ли ку да про
ши ри те сво је сазна ње из одре ђе
них обла сти и да напре ду је те на 
раз ли чи тим стра на ма. У љубав
ном живо ту има те осе ћај да 
непра вед но трпи те због нечи јег 
нерас по ло же ња или нера зу ме ва
ња. Ваш однос са воље ном осо
бом све више под се ћа на зајед
нич ку игру над му дри ва ња. 

БИК: Делу је те актив но 
и уме те да упо тре би те 
успе шну фор му лу у 
посло ва њу, без обзи ра 

на ситу а ци ју у којој се нала зи те. 
Ако успо ста ви те пра вил ну меру 
вред но сти изме ђу сво јих прак тич
них циље ва емо тив ног задо вољ
ства оче ку је вас добит на ком би на
ци ја успе ха, љуба ви и сре ће. 
Потру ди те се да делу је те довољ
но под сти цај но на свог парт не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Посто је 
раз ли чи та гле ди шта 
међу сарад ни ци ма у 
реша ва њу неких 

послов них инте ре са, нови неспо
ра зу ми ства ра ју напе ту атмос фе
ру у вашем окру же њу. Избе га вај те 
јав не рас пра ве, послов на над му
дри ва ња или дока зи ва ње исти не 
пред сарад ни ци ма који рас по ла жу 
са већим ауто ри те том. Буди те 
мудри, нема потре бе да отво ре но 
при ча те о сво јим интим ним пла но
ви ма. 

РАК: Има те ути сак да 
се при ли ке на послов
ној сце ни мења ју у 
пози тив ном прав цу и у 

скла ду са вашим инте ре си ма. 
Због суко ба раз ли чи тих инте ре са , 
често наи ла зи те на изне над не 
про бле ме у сусре ту са сарад ни ци
ма. Воље на осо ба неће дозво ли ти 
да поро ди ца трпи због ваше кари
је ре или вели ких амби ци ја које вас 
међу соб но уда ља ва ју. Усме ри те 
сво је стра сти и емо ци је у прав цу 
зајед нич ке визи је. 

ЛАВ: Потреб но је да 
пре ци зни је раз гра ни
чи те сво је послов не 
оба ве зе. Пре те ра на 

анга жо ва ност на раз ли чи тим стра
на ма може да про у зро ку је низ неу
год них ситу а ци ја. Немој те дозво
ли ти да вам неко наме ће напор не 
оба ве зе за које нема те довољ но 
инте ре со ва ња. Има те осе ћај да 
вам недо ста је нечи је при су ство и 
емо тив на пажња. На сре ћу, 
љубав на кри за се уско ро реша ва 
на ваше задо вољ ство. 

ДЕВИ ЦА: Успех који 
сте оства ри ли даје 
вам за пра во да при
ме ти те нове кри те ри

ју ме или усло ве у послов но –
фи нан сиј ској сарад њи. Делу је те 
нескром но и уме те да пре те ру је те 
у сво јим зах те ви ма. У љубав ном 
живо ту оче ку ју вас неки нови али и 
интри гант ни дога ђа ји. Ако сте сло
бод ни пра те вас инте ре сант ни 
сусре ти. Инспи ри са ни сте за нову 
љубав ну везу. 

ВАГА: Неке ста ре везе 
и при ја тељ ства, могла 
би се испо ста ви ти 
важна кроз реша ва ње 

бит них послов них циље ва. Ако 
вам је већ потреб на сагла сност 
шефа, не би било мудро да га пре
ско чи те. Не при хва та те туђе 
комен та ре здра во за гото во. 
Финан сиј ска ситу а ци ја је добра. 
Познан ство до кога дође, током 
ове неде ље, пре ко при ја те ља или 
рођа ка, могло би вас убр за но 
води ти у зајед нич ки живот. 

ШКОР ПИ ЈА:  Ове 
неде ље ћете бити рас
по ло же ни роман тич но. 
Ако тра жи те љубав, 

окре ни те се дру же њи ма с људи ма 
на неким кре а тив ним ради о ни ца
ма или рас пра ва ма, тамо ћете 
нај ве ро ват ни је оно што вам тре ба. 
Накло ње но вам је дру же ње, а 
можда и сим па ти је с осо бом стра
ног поре кла. Тако ђе бисте могли 
оти ћи на мање путо ва ње у којем 
ћете ужи ва ти. Кад је у пита њу 
посао при па зи те на тем пе ра мент. 

СТРЕ ЛАЦ: Ако пада те 
с ногу, ове неде ље ће 
вам и пла не те бити 
накло ње не за одмор и 

опу шта ње уз дру штво и воље ну 
осо бу. Посве ти те се себи и сво јим 
потре ба ма, а оста ле пусти те мало 
по стра ни. Тре нут но вам је то нај
ва жни је. Пра ва осо ба ће раз у ме ти 
да је ово само при вре ме но. 
Финан сиј ски ова неде ља није иде
ал на. 

ЈАРАЦ: Ста ло вам је 
да оства ри те висо ко
про фе си о нал не стан
дар де, али ваши 

сарад ни ци има ју дру га чи ја мери ла 
вред но сти и често мења ју сво ју 
стра те ги ју дело ва ња. У љубав ном 
одно су сачу вај те тре зве ност духа 
и мудро сти , парт нер може да вас 
изне на ди на неу го дан начин сво
јим пона ша њем или новом одлу
ком. Не жели те да при хва ти те спо
ред ну емо тив ну уло гу коју вам 
неко наме њу је. 

ВОДО ЛИ ЈА: Јасно 
вам је да пре те ра но 
екс по ни ра ње или 
додат ни ризик у 

послов ним сусре ти ма пред ста
вља ју лош избор, боље је да сле
ди те зацр та на пра ви ла и утвр ђе не 
кри те ри ју ме. Поне кад је тешко 
пред ви де ти ток дога ђа ја у ситу а
ци ја ма када се суко бља ва ју раз
ли чи ти послов ни инте ре си. Не 
може те да оста не те рав но ду шни, 
пред осо бом која вас про во ци ра 
на бур ну емо тив ну реак ци ју. 

РИБЕ: Нала зи те се у 
доброј фор ми у пози
тив ном окру же њу. 
Добра послов на про

це на пред ста вља основ ни услов 
за успе шну сарад њу. При ја ло би 
вам кра ће путо ва ње, про ме на или 
излет у при јат ном дру штву. Осе ћа
те уну тра шњи немир и потре бу да 
са емо тив не дис тан це ана ли зи ра
те нечи је пона ша ње. Буди те мир
ни, након љубав ног затиш ја оче ку
је вас изне над на сре ћа. 

VREMEPLOV
19. јун

1885. У Њу јорк сти гла Ста туа 
сло бо де, по клон Фран цу ске. 
1961. От кри ва њем нат пи са са 
име ном Пон ти ја Пи ла та на 
ис ко пи ни рим ског хра ма у 
Це за ри ји пр ви пут на ђен до каз 
да је он по сто јао. 

20. јун
1459. Тур ци за у зе ли утвр ђе ни 
град Сме де ре во, по след ње 
упо ри ште срп ске сред њoве
ков не др жа ве, чи ме је она и 
фор мал но из гу би ла са мо стал
ност и па ла под власт Осман
лиј ског цар ства. 
1992. Ли де ри Че шке и Сло
вач ке, Вац лав Кла ус и Вла ди
мир Ме чи јар по сти гли до го вор 
о по де ли Че хо сло вач ке у две 
др жа ве. 

21. јун
1945. Ја пан ске тру пе на остр
ву Оки на ва, ко је је слу жи ло 
као по след ња од бра на Ја па на 
у Дру гом свет ском ра ту, пре
да ле су се Аме ри кан ци ма. 
1970. У фи на лу свет ског фуд
бал ског пр вен ства Бра зил је у 
Сју дад Мек си ку по бе дио Ита
ли ју са 4:1 и по стао пр ви тро
стру ки осва јач тро фе ја Жи ла 
Ри меа. 

22. јун
1815. По сле по ра за код Ва тер
лоа, На по ле он Бо на пар та 
аб ди ци рао и дру ги пут. 
1941. По че ла опе ра ци ја Бар
ба ро са, у Дру гом свет ском 
ра ту, у ко јој су Хи тле ро ве тру
пе с ви ше од 150 ди ви зи ја 
на па ле СССР дуж це ле гра
нич не ли ни је из ме ђу Бал тич
ког и Цр ног мо ра. Ита ли ја и 
Ру му ни ја об ја ви ле рат СССР. 

23. јун
1945. Ја пан ски ко ман дант, 
ге не рал Ми цу ру Уши ђи ма, 
из вр шио са мо у би ство по сле 
по ра за ја пан ске вој ске на 
остр ву Оки на ва, у јед ној од 
нај кр ва ви јих би та ка у Дру гом 
свет ском ра ту. Пре ма зва нич
ним по да ци ма, то ком бор би за 
Оки на ву по ги ну ло 234.183 вој
ни ка и ци ви ла. 

24. јун
1901. У Па ри зу је отво ре на 
пр ва из ло жба 19го ди шњег 
шпан ског сли ка ра Па бла 
Пи ка са, ко ја је оду ше ви ла 
ли ков не кри ти ча ре. 
1912. На Олим пиј ске игре у 
Сток хол му от пу то ва ла је пр ва 
срп ска олим пиј ска еки па, 
атле ти ча ри Ду шан Ми ло ше
вић и Дра гу тин То ма ше вић. 

25. јун
1867. Аме ри ка нац Ли сјен 
Смит из Оха ја па тен ти рао 
бо дљи ка ву жи цу. 
1991. Сло ве ни ја и Хр ват ска 
про гла си ле не за ви сност од  
СФРЈ. То је по ја ча ло на пе тост 
у СФРЈ, ко ја је ка сни је пре ра
сла у рат у Хр ват ској, и Бо сни 
и Хер це го ви ни.

HOROSKOP

Сре да, 19. (6) јун 
Пре по доб ни Виса ри он; Пре по
доб ни Ила ри он Нови

Четвр так, 20. (7) јун 
Све ти све ште но му че ник Тео дот 
Анкир ски

Петак, 21. (8) јун 
Све ти вели ко му че ник Тео дор 
Стра ти лат

Субо та, 22. (9) јун 
Све ти Кири ло Алек сан дриј ски 
(Ода ни је Педе сет ни це)

Неде ља, 23. (10) јун 
Све ти све ште но му че ник Тимо
теј Бру ски (Петров ске покла де)

Поне де љак, 24. (11) јун 
Све ти апо сто ли Вар то ло меј и 
Вар на ва (Поче так поста)

Уто рак, 25. (12) јун 
Пре по доб ни Ону фри је Вели ки; 
Преп. Петар Атон ски

Crkveni
kalendar

• Очи та ли су ми стру ју и 
сада могу да упа лим  … 
све ћу!
• Ако мислиш да се свет 
врти око тебе, … лези и 
спа вај, сигур но ти је 
низак при ти сак.
• Данас ћу купи ти шти
кле. Вре ме је да и ја 
живим на висо кој нози. 

Бана на тор та
Састој ци:250 гра ма прах 

шеће ра, 250 гра ма мар га ри на, 
250 гра ма мле ве ног кек са, 4 
изрен да не кисе ле јабу ке без 
коре, пет бана на, чети ри кеси це 
шла га

При пре ма:Мар га рин уму ти те с 
прах шеће ром. Додај те кекс, 
нарен да не јабу ке и 3 изгње че не 
бана не. Фор ми рај те пра во у га о ну 
тор ту од поло ви не масе. У сре ди
ну ста ви те 2 целе бана не и пре ко 
тога дру ги део масе. Одо зго укра
си те уму ће ним шла гом.
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Про шле неде ље смо 
доби ли новог шам пи
о на НБА лиге. Торон

то је са 4:2 у побе да ма био 
бољи од Гол ден Стеј та у 
финал ној сери ји.

Не могу рећи да ми није 
дра го када титу лу узме неки 
аут сај дер. Торон то је то 
сва ка ко био пред поче так 
вели ког фина ла. Сви су се 
кле ли у пакле ни тим који 
има ју Вориорси. И ствар но, 
када погле да те само спи сак 
супер ста ро ва који игра ју за 
овај тим, тешко да може те 
да поми сли те да ће неко да 
их над је бе. Али цврц.

Суд би на се пои гра ла са 
Гол ден Стеј том и реши ла 
да их оса ка ти у финал ној 
сери ји. Прво је Кевин 
Дурент пау зи рао због 
повре де, а када се конач но 
вра тио, поки дао је ахи ло ву 
тети ву и опро стио се од 
кошар ке барем у наред них 
годи ну дана.

Клеј Томп сон, човек који 
уме да иски да про тив ни ка 
сво јим нествар ним сери ја
ма трој ки, се тако ђе повре
дио. У послед њој утак ми ци 
је поки дао укр ште не лига
мен те и пау зи ра ће од осам 
до десет месе ци. У таквим 
усло ви ма, Сте фу Кари ју 
било је тешко да вуче еки пу 
и доби ли су по усти ма.

Али и поред све га тога, 
тре ба рећи да је Торон то 
узео титу лу заслу же но. Еки
па коју су мно ги пот це њи ва
ли сти гла је до фина ла на 
импре си ван начин. Игра ли 

су јед на ко добро, како у 
регу лар ном делу, тако и у 
плејофу. Гази ли су сво је 
про тив ни ке редом, а један 
човек је нај за слу жни ји за 
то.

Скром ни дечак, Каваj 
Ленард, је дока зао кла су и 
стао раме уз раме са нај ве
ћим име ни ма аме рич ке 
кошар ке. Деч ко је дову као 
сво ју еки пу до шам пи он ског 
прсте на, играо добро када 
је то било нај по треб ни је и 
пре у зи мао одго вор ност.

Исти ни за вољу, Торон то 
је дале ко од сла ба шне еки
пе у којој игра само један 
човек. Пажљи во гра ђен 
тим, попу њен на свим пози
ци ја ма, само је чекао дола
зак јед ног ван се риј ског 
игра ча. И то се деси ло. 
Репторси су одра ди ли 
одли чан трејд пред поче так 
сезо не и мења ли свог нај

бо љег игра ча Дерозaна за 
Ленар да. Испо ста ви ће се 
да је то био део који је 
потре бан да се сла га ли ца 
сло жи.

Још један битан моме нат 
се десио у фебру а ру када је 
Торон то довео иску сног 
цен тра Мар ка Гасо ла из 
Мем фи са. Гасол, који је 
годи на ма један од нај бо љих 
цен та ра лиге, је успео да у 
сво јој 11. НБА сезо ни осво ји 
шам пи он ски прстен. Исто
риј ски моме нат, с обзи ром 
на то да су Пау и Марк 
Гасол поста ли прва бра ћа 
која су осво ји ла НБА титу лу.

И на кра ју, тре ба ски ну ти 
капу још јед ном чове ку. Ник 
Нурс, тре нер Торон то Реп
тор са је успео да у сво јој 
деби тант ској сезо ни на клу
пи неког НБА тима узме 
титу лу. Овај струч њак гра ди 
кари је ру на иде а лан начин. 

Био је нај мла ђи тре нер у 
аме рич кој колеџ лиги. У 
енгле ској је био играчтре
нер. Водио је тим у раз вој
ној лиги, затим постао аси
стент у Торон ту, пре него 
што је поста вљен за првог 
тре не ра. Као шлаг на тор ту 
дошла је титу ла.

Побе да Торон та у финал
ној сери ји је зна чај на из 
више раз ло га. Конач но је 
пре ки ну та сери ја Гол ден 
Стеј та. Пока за ло се да и 
нај ја чи могу да посу ста ну. 
Ово га пута, Вориорси нису 
има ли сре ће са повре да ма, 
а нико није умео да пову че 
оста так еки пе. Виде ли смо 
и да пажљи ва град ња еки пе 
и паме тан менаџ мент, могу 
да уро де пло дом и поред 
застра шу ју ће кон ку рен ци је 
са дру ге стра не. Побе ди ла 
је кошар ка. То је оно што је 
нај бит ни је.
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Победа кошарке

АК „СРЕМ“

Успе шан викенд
Ведран Самац побед ник 

је десе тог међу на род ног 
митин га у Зени ци, на ком је 

уче ство ва ло више од 100 так ми
ча ра из 25 зема ља. Он је имао 
одлич ну сери ју, а копље је нај
бо ље бацио у шестој на даљи ну 
80,04 мета ра. Ведран је изја вио 
да је задо во љан, јер је ово пока
за тељ да је уста лио фор му и да 
се оче ку ју тек они нај бо љи хици.

Током викен да у Кру шев цу, 
одр жа но је фина ле купа за ста

ри је јуни о ре, где су три так ми
ча ра АК „Срем“ осво ји ла прва 
места у сво јим дисци пли на ма.

Слав ко Сте вић је у дисци пли
ни скок у вис пре ско чио 2,10 
мета ра, Мир ко Мау на је побе дио 
у дисци пли ни 5.000 мета ра, док 
је Дејан Анту но вић био нај бо љи 
у дисци пли ни 3.000 мета ра са 
пре пре ка ма.

Так ми че ње је одр жа но по изу
зет но вру ћем вре ме ну, непо
вољ ном за так ми ча ре.
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ФК „СЛО БО ДА“ ИЗ ДОЊЕГ ТОВАР НИ КА У ВОЈ ВО ЂАН СКОЈ ЛИГИ

Виши ранг, више оба ве за
Неде ља 9. јун, као дан 

оста ће запам ћен у 
Доњем Товар ни ку. 

Након оди гра не утак ми це 
про тив „Будућ но сти“ из Сала
ша Ноћај ског, коју је дома ћа 
„Сло бо да“ без већих про бле
ма доби ла резул та том 2:0, 
пред сед ник ПФС Срем Вели
бор Катић, уру чио је шам пи
он ски пехар Срем ске лиге 
капи те ну „Сло бо де“ Дар
ку Ашће ри ћу. Шам пи он ски 
пехар ујед но зна чи и да ће 
„Сло бо да“ од наред не сезо не 
игра ти у вишем рен гу так ми
че ња  Вој во ђан ској лиги југ, 
што је нај ви ши ранг у који се 
овај тим пла си рао од осни ва
ња 1956. годи не.

По окон ча њу утак ми це 
усле ди ло је сла вље. Фуд ба
ле ри и струч ни штаб  про
ше та ли су са шам пи он ским 
пеха ром од игра ли шта до 
Ловач ког дома, где је орга
ни зо ва на све ча на вече ра за 
акте ре утак ми це, али и број
не госте.

Ути ске о про те клој сезо
ни изнео нам је пред сед ник 
Управ ног одбо ра „Сло бо де“ 
Милан Алек сић.

– Заслу же но смо осво ји
ли шам пи он ску титу лу. Јед
но став но, добро се ради ло. 

Огро ман део посла је ура ђен 
побе дом у вели ком дер би ју 
у Инђи ји, тако да је утак ми
ца про тив „Будућ но сти“ има
ла више све чар ски карак тер. 
Ово је само део јед не при
че у коју смо ушли. У већем 
ран гу, веће и оба ве зе. Ништа 
вели ко не обе ћа ва мо  све 
наспрам могућ но сти. Оно 
што је сигур но, то је да ни 
у Вој во ђан ској лиги неће мо 
бити епи зо ди сти – изја вио је 
Алек сић. 

Међу број ним гости ма био 
је и пред сед ник Општи не 
Пећин ци Жељ ко Трбо вић.

– Пре сре ћан сам што имам 
при ли ку да уче ству јем у сла
вљу којим обе ле жа ва мо 
исто риј ски успех „Сло бо де“. 
Так ми чар ска годи на била је 
изу зет но успе шна за фуд бал
ске клу бо ве из наше општи не, 
као и за спорт уоп ште. Пећи
нач ка локал на само у пра ва 
мно го ула же у спорт, а сама 
чиње ни ца да на тери то ри ји 
наше општи не функ ци о ни ше 
пре ко 40 клу бо ва гово ри мно
го. Оства ре ни резул та ти су, 
сва ка ко, одраз доброг рада, 
како у пио нир ском селек ци
ја ма, тако и у оним ста ри јим. 

Успех је заслу жен. Фуд ба
ле ри ма и струч ном шта бу 
чести там ула зак у виши ранг, 
где ће увек  има ти пуну подр
шку локал не само у пра ве, 
као што су и до сада има ли – 
рекао нам је први човек пећи
нач ке општи не.

При ли ку, да после 53 
годи не подиг не шам пи он
ски пехар, имао је и Сло бо
дан Кле вер нић (85), један од 
осни ва ча ФК „Сло бо да“ 1956. 
годи не, нека да про свет ни 
рад ник у Доњем Товар ни ку, 
данас пен зи о нер у Новом 
Саду.

ФК „Сло бо да“

ТЕНИС У ШИДУ

Рекет у руке
Тени ски клуб „Сол 022” 

је осно ван 2013. годи
не, а иде ја је поте кла од 

Општи не Шид. Љуби ша Јере
мић је алфа и оме га овог клу
ба, захва љу ју ћи коме Шиђа ни 
могу да се баве белим спо р
том.

– Чла но ви нашег клу ба 
нала зе се у самим завр шни
ца ма тур ни ра и на нивоу Вој
во ди не и на држав ном првен
ству. Осва ја ју тур ни ре првог 
ран га, иста као бих мла де 
тени се ре Михај ла Ковља ни на 
и Пре дра га Боги че ви ћа, ту је 
и Јеле на Ради вој шић, тре ћа у 
Вој во ди ни. Реги стро ва но је 24 
мла дих тени се ра, мислим да 
ћемо до кра ја годи не има ти и 
три де сет – веру је Љуби ша.

Са мла дим тени се ри ма 
ради Љуби ша и њего ва кћер
ка Јеле на, која је тени ски тре
нер. 

– Може да дође да тре ни ра 
сва ко, не бира мо само нај та
лен то ва ни ју децу, чак њих 90 

посто нема ју тален та. Има пар 
њих који су дошли са при род
ним пре ди спо зи ци ја ма, као 
што је Михај ло Ковља нин, док 
је код дру гих било недо ста та ка 
физич ке или мен тал не при ро
де.  Ту смо  да децу покре не мо, 
то је један од нај ва жни јих сег
ме на та, да деца буду одго вор

на, да брже раз ми шља ју, да се 
брже кре ћу. После пар месе
ци деца поста ју одго вор ни ја, 
нису више лења. Кад дођу не 
посе ду ју ника кво пред зна ње 
о тени су –наста вља Јере мић 
при чу о тени ском раду. 

Тре ни ра се два пута недељ
но, поне кад и три пута, могу да 
кори сте мале тере не бес плат
но. Вред но се тре ни ра за број
на так ми че ња.

– Овде је одр жа но првен
ство Вој во ди не за узраст до 12 

годи на, као и првен ство Срби
је прва кате го ри ја за девој чи
це до 12 годи на. Што се тиче 
међу на род них тур ни ра ту је 
„Куп нада” за тени се ре до 10 
годи на. У авгу сту ћемо има
ти два тур ни ра, поло ви ном 
месе ца тур нир за десе то го ди
шња ке, а потом и тур нир „Куп 
нада”. Сеп тем бар је резер ви
сан за тур нир вете ра на –завр
шио је при чу о тени су Љуби ша 
Јере мић.

Д. Попов

Љуби ша Јере мић


