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Одсадаишколакајака
По први пут ове годи не, Румља

ни су спас од висо ких тем пе ра
ту ра могли потра жи ти на базе

ну, који је зва нич но отво рен 27. јуна, 
а улаз за све је тај дан био бес пла
тан. Дан рани је, са пред став ни ци ма 
Спорт ског цен тра, којем је пове рен 
на упра ва ља ње, рум ски базен је 
оби шао и пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић, у жељи да се уве ри да 
ли су све при пре ме при ве де не кра ју. 

– Желео сам да се лич но уве рим 
да ли је Спорт ски цен тар одра дио 
све оно што је нео п ход но за отва
ра ње базе на. Купа ли шна сезо на је 
на мно гим базе ни ма уве ли ко поче
ла. Наш Спорт ски цен тар из објек
тив них раз ло га мало касни, али на 
њихо ву сре ћу и вре ме нам је ишло 
на руку, тако да су ово кашње ње 
иско ри сти ли за нео п ход не поправ
ке, како би се купа чи ма пру жи ла што 
ква ли тет ни ја пону да. Мислим да је 
базен пот пу но спре ман за наше гра
ђа не. Веру јем да ће и људи из дру
гих општи на дола зи ти овде да пли
ва ју и одма ра ју се. И деч ји базен је 
у доста добром ста њу, а о олим пиј
ском базе ну не тре ба ни гово ри ти, то 
је један леп про стор који ће сви ма 
послу жи ти у овим вре лим дани ма за 
осве же ње – рекао је после ком плет
ног оби ла ска објек та, пред сед ник 
Сла ђан Ман чић.

Као и прет ход них годи на, Спорт
ски цен тар ће орга ни зо ва ти шко
лу пли ва ња, као и дру ге забав не и 

рекре а тив не садр жа је за посе ти о це. 
Ове годи не се, по први пут, одр жа ва 
и шко ла каја ка.

Ову шко лу води тре нер Милан 
Ђена дић из Каја ка шког саве за 
Срби је, који каже да је инте ре со
ва ње малих Румља на за овај воде
ни спорт заи ста вели ко, те да ће 
се после Шап ца потру ди ти, да што 
више мали ша на одав де нау чи осно
ве овог спор та.  

– Ми већ неко ли ко годи на орга ни
зу је мо при пре ме наше репре зен та
ци је овде, па смо иско ри сти ли тре
не ре и кадро ве за ову шко лу. Сада 
се спре ма мо за првен ство Евро пе. 
Тре не ри ће ради ти са клин ци ма који 

ће сести у чамац, про во за ти се мало 
по базе ну, нау чи ти прве заве сла је у 
каја ку, све оно што је потреб но, ући
иза ћи из чам ца, мало мере без бед
но сти, да би били спо соб ни да се 
јед ног дана так ми че, а то ће бити 
врло брзо. Ми пла ни ра мо да већи ну 
кли на ца који су већ про ба ли кајак у 
Руми, реги стру је мо и да насту пе на 
тре ћем колу Мини кајак лиге Срби је 
у Бач кој Палан ци 6. јула, тако да ће 
се и деца из Руме так ми чи ти у каја ку 
– рекао је Милан Ђена дић.

Добри ца Маку ље вић, дирек тор 
Спорт ског цен тра под се ћа, да је ово 
пета купа ли шна сезо на на базе ну у 
Бор ков цу. 

– Као и сва ке годи не, има мо 
ком плет ну пону ду за наше гра ђа
не. Има мо нашу Феј сбук стра ни цу, 
где обја вљу је мо све инфор ма ци је. 
Цене кар ти нисмо мења ли, цело
днев на кар та је 400 дина ра, после 
15 часо ва је 200, за пен зи о не ре и 
ђаке цело днев на је 200 дина ра, за 
децу до шест годи на је бес плат но, 
за децу од седам до 12 годи на је 
100 дина ра. Има мо и сезон ске кар
те, које за одра сле кошта ју 6.500 
дина ра, за ђаке и пен зи о не ре 2.500 
дина ра, а има мо и поро дич не кар те. 
Има ће мо више лежаљ ки и сун цо
бра на него прет ход них годи на, биће 
мани фе ста ци ја као и про шле годи
не, шко ла пли ва ња, ноћ на купа ња и 
музич ке мани фе ста ци је – наја вио је 
Добри ца Маку ље вић. С.Џакула

СлађанМанчићиДобрицаМакуљевић

МиланЂенадић
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УВОДНИК

О јези ку ... (и дру гим демо ни ма) 

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Недав но ми је руку допао јед ни
стве ни кодекс шифа ра зани ма
ња у Срби ји, који је про ме њен у 

скло пу изме на које се тичу цен трал ног 
реги стра соци јал ног оси гу ра ња. Има 
ту бога ми соти нак стра ни ца разно ра
зних зани ма ња у која сви запо сле ни, и 
у јав ном и у при ват ном сек то ру, мора ју 
бити укло пље ни. На спи ску су нор мал
на зани ма ња, реци мо ватро га сац, 
агро ном, архи тет кта, поли ца јац, мађи
о ни чар, лимар, вул ка ни зер и тако 
даље. Али има и сме шних кла си фи ка
ци ја, реци мо, под посеб ном шифром је 
узга ји вач купу са, кром пи ра тако ђе, али 
нема узга ји ва ча лука или пара дај за... 
Што је купус важни ја кул ту ра од пара
дај за? Биро кра ти ја к’о биро кра ти ја 
никад не може да ука лу пи живот у сво
је шеме, а што се више тру ди, испа да 
сме шни ја.

Међу тим, мени је у очи упа ло нешто 
дру го, коли ко је наш „ново го вор“ ушао 
у систем. Раз у мем кад за неко зани ма
ње нема наше речи, као реци мо хелп 
деск тех ни чар, пикер, веб мастер, 
хеми граф или кру пи је, али има речи 
које су јед но став но у моди и пошто 
изгле да и биро кра ти ја пра ти моду, 
нашле су се у новом шифар ни ку. Реци

мо, реч „мена џер“ се пот пу но одо ма
ћи ла у срп ској кла си фи ка ци ји зани ма
ња. Па на при мер има те мена џе ра 
козме тич ког сало на (али, сум њам да 
би то у прак си могао бити мушка рац, а 
не знам како се реч мена џер изго ва ра 
и пише у жен ском роду), мена џе ра у 
веле про да ји, у мало про да ји, мена џе ра 
кази на, мена џе ра хоте ла, мена џе ра 
био ско па, мена џе ра про дав ни це ... 
Нека да су се мена џе ри про дав ни це 
зва ли јед но став но посло во ђе. Међу
тим, сада је мало незгод но неког 
назва ти тако про стим име ном: посло
во ђа. То је тако обич но и про за ич но, и 
вуче на ниже сте пе не обра зо ва ња, а 
људи данас сту ди ра ју мена џм енте и 
доби ја ју зва ње дипло ми ра ни мена џер. 
И зато су посло во ђе уки ну те, а уве де
ни мена џе ри. И одмах нам је кре ну ло 
на боље.

Ново го вор нас напа да са свих стра
на и он увек кре ће од вр ха, како гово ре 
ели те, пре све га поли тич ке (дру ге да 
ли уоп ште и има мо?), тако се то пла си
ра кроз меди је и поста је пре о вла ђу ју ће 
(да не кажем доми нант но). Доду ше, не 
тре ба забо ра ви ти ути цај естра де. Та 
они су први кре ну ли са „про јек ти ма“, 
„дести на ци ја ма“, „бек стеј џо ви ма“  и 

оста лим ново та ри ја ма које су се сад 
пот пу но одо ма ћи ле. Певаљ ке и води
тељ ке су прве поче ле да гура ју речи 
као што су  „негде“ и „про сто“ и где тре
ба и где не тре ба. Да не забора вим реч 
која је шам пи он ново го во ра, а која нам 
је намет ну та пре све га због лоших пре
во да са енгле ског  „ика да“. „Ика да“ је 
реч која ква ри срп ски језик пре ко сва ке 
под но шљи ве мере. Онда има мо „то је 
то“, које се вео ма често кори сти, наро
чи то међу мла ди ма и они ма који се 
тако осе ћа ју и воле све што воле мла
ди. А посто ји и гру па син тагме коју 
кори сте искљу чи во поли ти ча ри. Они 
„шаљу пору ку“, они „пре по зна ју про
блем“ они „чине све“. То да „чине све“ 
кажу обич но онда кад не чине ништа, 
јер шта зна чи кад се каже „учи ни ће мо 
све“? Шта је то „све“? Можда да се 
каже „учи ни ће мо све, ика да“, е то је 
већ дру ги пар рука ва. То „ика да“ вади 
ствар, непо гре ши во, на свим ниво и ма.

Е, сад од мена џе ра дођо смо до 
поли ти ча ра. А поли ти ча ри би у ства ри 
и тре ба ло да буду мена џе ри, да не 
упо тре бим они про сту реч, коју ћемо 
уско ро забо ра ви ти. Само да не поша
љу пору ку да су пре по зна ли про блем и 
да ће учи ни ти све да га реше, ика да. 

Раз у мем кад за неко
зани ма ње нема наше речи, 

као реци мо хелп деск
тех ни чар, пикер, веб 

мастер, хеми граф или
кру пи је, али има речи које 

су јед но став но у моди
и пошто изгле да и

биро кра ти ја пра ти моду, 
нашле су се у новом 
шифар ни ку. Реци мо,

реч „мена џер“ се пот пу но 
одо ма ћи ла у срп ској

кла си фи ка ци ји зани ма ња Бер бе рин је остао бер бе рин
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ГРАД СКА КУЋА

Све ча ност за ђаке гене ра ци је

Град ска упра ва за обра зо ва ње, 
кул ту ру и спорт, у уто рак 25. јуна 
у Град ској кући, орга ни зо ва ла је 

тра ди ци о нал ну све ча ну доде лу награ
да „Ђак гене ра ци је“.

Све ча но сти су при су ство ва ли носи
о ци награ де, дирек то ри шко ла, оде
љен ске ста ре ши не, као и роди те љи 
награ ђе них ђака. Пре доде ле награ да, 
заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић, обра ти ла се нови на ри
ма, крат ким поја шње њем о ово го ди
шњој доде ли.

–  На кра ју дру гог полу го ди шта школ
ске 2018/19. доде љу ју се награ де ђаку 
гене ра ци је, по одлу ци настав нич ких 
већа и дирек то ра шко ла из којих уче
ник дола зи, а пре ма пра вил ни ци ма 
који посто је. Кри те ри ју ми су да је одли
чан ђак, носи лац Вуко ве дипло ме, да 
је пости гао изу зет не успе хе на нај ви
шим ниво и ма так ми че ња, као и да има 

при ме ре но вла да ње, које под ра зу ме
ва и ван на став не актив но сти и добар, 
искрен однос са дру го ви ма из шко ле 
– рекла је Мило ва но вић, и дода ла да 
је ова све ча ност јед на од  нај леп ших 
мани фе ста ци ја које се орга ни зу ју у 
Гра ду.

Награ да се састо ји од дипло ме и 
нов ча ног изно са од 20.000 дина ра, 
којим се награ ђу је труд и зала га ње 
уче ни ка. Заме ни ца гра до на чел ни ка им 
је чести та ла, поже ле ла успех у настав
ку шко ло ва ња и изра зи ла наду, да ће 
по завр шет ку обра зо ва ња доћи у свој 
град, да живе и раде, где би им локал
на само у пра ва помо гла, коли ко је у 
могућ но сти.

На осно ву пред ло га Настав нич ког 
већа основ них и сред њих шко ла на 
тери то ри ји Гра да Срем ска Митро ви ца, 
зва ње „Ђак гене ра ци је“ из основ них 
шко ла  из Срем ске Митро ви це поне

ли су: Ири на Три вић, Митро вач ка гим
на зи ја (основ на); Тара Вука ди но вић, 
Музич ка шко ла „Петар Кран че вић“ 
(основ на);  Мила Марин ко вић, ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“; Нико ла Беа ра, 
ОШ „Јован Попо вић“; Нина Тома ше
вић, ОШ „Све ти Сава“; Нико ла Фир ман 
ШОСО „Ради вој Попо вић“ (основ
на);  Душан Сту пар, ОШ „Бошко Пал
ко вље вић Пин ки“; Раст ко Павло вић, 
ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“; Ката ри на 
Ста нић, ОШ „Добро сав Радо са вље
вић Народ“ из  Мачван ске Митро ви це;  
Бојан Лов ча нин, ОШ „Три ва Вита со вић 
Лебар ник“ Лаћа рак; Милан Жилић, 
ОШ „Јован Јова но вић Змај“ Мар тин ци; 
Јова на Обра до вић, ОШ „Бран ко Ради
че вић“ Кузмин.

Из срем ско ми тро вач ких сред њих 
шко ла ђаци гене ра ци је су: Давид 
Митрић, Еко ном ска шко ла „9. мај“; 
Јеле на Ива шки, Пре храм бе но шумар
ско хемиј ска шко ла; Нико ла Хоље
вац, Сред ња тех нич ка шко ла „Нико ла 
Тесла“; Давид Ста нић, Меди цин ска 
шко ла „Дра ги ња Ник шић“; Биља на 
Беа ра, Музич ка шко ла „Петар Кран че
вић“; Тана си је Машић, ШОСО „Ради вој 
Попо вић“; Слав ко Крстић, Митро вач ка 
гим на зи ја.

Слав ко Крстић нам је на доде
ли награ де рекао, да је велик труд и 
рад, посве ће ност шко ли низом годи на, 
резул ти ра ло овим успе хом, а награ да 
је под сти цај за даље зала га ње.

– Бавим се мате ма ти ком и физи ком, 
нај ви ше про гра ми ра њем. Осва јао сам 
награ де на так ми че њи ма и желим да 
упи шем Елек тро тех нич ки факул тет 
–  поно сно је изја вио ђак гене ра ци је 
Митро вач ке гим на зи је Слав ко Крстић.

Г. Томац
Светлана Миловановић Славко Крстић

Ђаци генерације
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СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ ЗАСА ВИ ЦА

Завр шен про је кат ЕcоWET
У току про те кле две годи не успе шно 

је реа ли зо ван је про је кат ЕcоWET, 
који је имао за циљ допри

нос зашти ти и одр жи вом кори шће њу 
мочвар них еко си сте ма и њихо вих услу
га. Мочвар ни еко си сте ми има ју више
стру ки зна чај за чове ка, од пре чи шћа ва
ња воде, сма ње ња ризи ка од попла ва, 
регу ла ци је кли ме до пру жа ња могућ
но сти за раз ли чи те видо ве рекре а ци
је. Ово је био кључ ни мотив да Покрет 
гора на Срем ске Митро ви це, Орга ни
за ци ја за зашти ту при ро де и око ли ша 
„Зеле ни Оси јек“, Покра јин ски завод за 
зашти ту при ро де и Јав на уста но ва Аген
ци ја за упра вља ње зашти ће ним при род
ним вред но сти ма на под руч ју Оси јеч
кобарањ ске жупа ни је покре ну прој кат 
ЕcоWET  Про це на услу га мочвар них 
еко си сте ма у пре ко гра нич ном под руч ју 
Хрват скаСрби ја. 

Пилотпод руч ја на који ма су се спро
ве де на истра жи ва ња су ПОР Под пањ 
и риб ња ци Доњи Михо љац, Север
но хрват ско Поду на вље и Спа чван
ски базен у Хрват ској, Бара Трско ва ча, 
Босут ске шуме и СРП Заса ви ца у Срби
ји. Гео граф ски су сме ште на у базе ну 
Сред њег Поду на вља, у поплав ним рав
ни ца ма које се пру жа ју дуж десне оба
ле Дуна ва и у доњим токо ви ма Дра ве и 
Саве. Она су оста ци нека да шњих вели
ких кон ти ну и ра них поплав них под руч ја у 
сли ву Дуна ва, од којих је 80 одсто изгу
бље но, а пре о ста лих 20 одсто дегра ди
ра но због раз ли чи тих људ ских актив но
сти од кра ја 19. века до данас. 

Због тога је глав ни циљ про јек та Еco
WET допри нос зашти ти и одр жи вом 
кори ште њу ових еко си сте ма и њихо
вих услу га. Током про јек та су изра ђе не 
смер ни це за про це ну услу га еко си сте

ма, план за уна пре ђе ње кључ них услу
га мочвар них еко си сте ма на про јект ном 
под руч ју, реви та ли зо ван је канал Иво
вац у Злат ној Гре ди крај Оси је ка и изгра
ђен Еко си стем ски про це сор (вештач ка 
мочва ра) за пре чи шћа ва ње отпад них 
вода на визи тор ском цен тру Спе ци јал
ног резер ва та при ро де Заса ви ца.

Доку мен тар ни филм је про пра тио све 
фазе про јек та и про це не еко си стем ских

услу га и послу жи ће као инспи ра ци ја 
оста лим под руч ји ма за овај вид при сту
па зашти ти при ро де. 

Про је кат ЕcоWET фина си ра ла је 
Европ ска уни ја у окви ру INTE REG 
IPA про гра ма пре ко гра нич не сарад ње 
Хрват скаСрби ја 20142020, који има за 
циљ јача ње дру штве ног, еко ном ског и 
тери то ри јал ног раз во ја пре ко гра нич ног 
под руч ја, кроз реа ли за ци ју зајед нич ких 
про је ка та и актив но сти.

ПОСЕ ТА ПОМОЋ НИ КА МИНИ СТРА ПОљО ПРИ ВРЕ ДЕ СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Стручне службе „вратити“ 
пољопривредницима
Алек сан дар Боги ће

вић, помоћ ник мини
стра пољо при вре де, 

посе тио је 27. јуна Срем ску 
Митро ви цу. Посе ту је нај пре 
запо чео оби ла ском пољо при
вред ног газдин ства Жива на 
Веско ви ћа у Гргу рев ци ма, 
а касни је је одр жан саста
нак са пољо при вред ни ци ма 
и пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве у Град ској кући. 
Циљ ове посе те јесте јача
ње сарад ње изме ђу локал не 
вла сти, пољо при вред ни ка, 
Пољо при вред не струч не слу
жбе и Мини стар ства пољо
при вре де. Како је и сам Алек
сан дар Боги ће вић навео, 
нај ве ћа замер ка и про блем 
јесте недо вољ но раз ви је на 
сарад ња изме ђу Пољо при
вред не струч не слу жбе и 
пољо при вред ни ка.

– Нагла сио бих да су ова
кви састан ци добри, јер први 
пут пред став ни ци Мини стар
ства пољо при вре де могу да 
виде пра во ста ње на тере
ну. Пољо при вред не струч
не слу жбе су изгу би ле уло гу 
које би тре ба ло да има ју, а 
то је пре све га саве то дав на. 
И морам при зна ти да уло га 
ПСС у Срем ској Митро ви ци 
у овом тре нут ку није иско ри
шће на, али наћи ћемо реше
ње за тај про блем. Рад ПСС 
се мора побољ ша ти. С дру ге 
стра не, пољо при вред ни ци 
сла бо кори сте могућ но сти 
које им се пру жа ју. Сарад ња 

Мини стар ства пољо при вре
де и Покра јин ског секре та ри
ја та са локал ном само у пра
вом је добра, али може бити 
и боља. Углав ном, то су 
закључ ци након ове посе те, 
рекао је Боги ће вић.

Дирек тор Пољо при вред не 
струч не слу жбе Жар ко Сувић 
се дели мич но сло жио са 
Алек сан дром Боги ће ви ћем 
и иста као да није само про
блем у раду Пољо при вред не 
струч не слу жбе.

– Ова кви састан ци и посе те 
помоћ ни ка мини стра су врло 
зна чај не и надам се да ће их 
више бити и у будућ но сти.  
Сла жем се да Пољо при вред
на струч на слу жба у Срем ској 

Митро ви ци није иско ри шће на 
на пра ви начин, али мислим 
да је про блем у про гра му по 
којем ми ради мо. Као прво, 
про грам би тре ба ло да буде 
реви ди ран и да се про ме ни 

и надам се да ће се то деси
ти. С дру ге стра не, посто је 
пољо при вред ни ци који сами 
одби ја ју сарад њу и било који 
струч ни савет, навео је Сувић.

З. Попо вић

Алек сан дар Боги ће вић Жар ко Сувић

Са састан ка
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АКЦИЈА

Чишће ње при о ба ља Саве
У четвр так, 27. јуна спро

ве де на је акци ја чишће
ње при о ба ља реке 

Саве од мале пла же у насе љу 
29. Новем бар до град ске пла
же. Чишће ње при о ба ља реке 
Саве је део акци је „Неде ља 
за чисти ју Вој во ди ну“, коју 
су подр жа ли Град Срем ска 
Митро ви ца, Јав но кому нал
но пред у зе ће „Кому на ли је“ и 
Покра јин ски секре та ри јат за 
урба ни зам и зашти ту живот не 
сре ди не.

– Локал на само у пра ва је 
одлу чи ла да у „Неде љи за 
чисти ју Вој во ди ну“ очи сти 
при о ба ље Саве због њеног 
зна ча ја. У овој акци ји уче ству
је око 50 акти ви ста и то не 
само из локал не само у пра
ве, већ су нам се добро вољ
но при дру жи ли и гра ђа ни. 
Захва лио бих се и рад ни ци
ма ЈКП „Кому на ли је“, који 
су исто анга жо ва ни у овој 

Чишће ње при о ба ља Саве

МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ПРО ТИВ ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ И ТРГО ВИ НЕ ДРО ГА МА

Фокус на најмлађима

У сре ду, 26. јуна у про
сто ри ја ма Заво да за 
јав но здра вље обе

ле жен је Међу на род ни дан 
про тив зло у по тре бе и неза
ко ни те трго ви не дро га ма 
под сло га ном „Здрав ство и 
пра во су ђе – зајед но у сузби
ја њу дро га“. Акце нат је ста

вљен на зна чај сарад ње 
пра во суд ног и здрав стве ног 
систе ма у бор би про тив зло
у по тре бе опој них дро га. На 
кон фе рен ци ји за меди је је 
при су ство вао Локал ни тим 
у бор би про тив нар ко ма ни је 
у шко ла ма: Горан Вла и са
вље вић, поли циј ски инспек

тор, др Јован Нико лић, спе
ци ја ли ста педи ја три је, Дејан 
Кне же вић, суди ја Вишег 
суда у Срем ској Митро ви ци, 
школ ски пси хо лог Биља на 
Божић и др Боја на Цањар,  
спе ци ја ли ста соци јал не 
меди ци не. Док тор ка Цањар 
је наве ла да је зада так 

Локал ног тима за бор бу про
тив нар ко ма ни је у шко ла ма 
био да оби ђе све шко ле у 
Срем ском окру гу.

– Три би не које смо одр
жа ли од окто бра про шле 
годи не па до кра ја школ сек 
2018/ 2019. годи не, биле 
су посве ће не уче ни ци ма 

Локал ни тим за бор бу про тив нар ко ма ни је у шко ла ма
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Милош Мишко вић Миро слав Кесер

сед мог раз ре да основ них 
шко ла, уче ни ци ма првог 
раз ре да сред њих шко ла, 
настав ни ци ма, али и роди
те љи ма. Циљ нам је био да 
деци скре не мо пажњу како 
да кажу не дро га ма, али и 
да ука же мо роди те љи ма и 
настав ни ци ма на важност 
пре по зна ва ња ризич ног 
пона ша ња. Три би на ма је 
обу хва ће но 4.400 уче ни
ка, пре ко 1.000 настав ни ка 
и 740 роди те ља. По мени, 
тре ба ло је да буде већи 
одзив роди те ља, који би 
тре ба ло да буду све сни про
бле ма нар ко ма ни је, рекла је 
др Цањар. 

Пси хо лог Биља на Божић 
је нагла си ла да је нај ве ћи 
зада так роди те ља и школ
ског систе ма да се изгра ди 
само по у зда ње код деце, 
која ће на тај начин лако 
одби ти било коју дро гу.

– Иску ство ми гово ри да 
су деца данас вео ма упо зна
та са дро га ма и да су све сна 
коли ке про бле ме нар ко ма
ни ја доно си. Један део пре
да ва ња је био посве ћен како 
рећи не, уко ли ко се неко од 
уче ни ка нађе у ситу а ци ји у 
којој му је пону ђе на дро га. 
Морам нагла си ти да је рад 
на само по у зда њу вео ма 
важан у току целог шко ло ва
ња, наве ла је Биљ на Божић.

Др Јован Нико лић је овом 
при ли ком иста као да је 
важна пре вен ци ја у којој су 

укљу че ни и ђаци, настав ни
ци и роди те љи. 

– Дро га је данас доступ
ни ја, сва ки дан се јави нека 
нова врста. Саве ту јем да 
роди те љи пра те сво је дете, 
да пре по зна ју ризич на пона
ша ња. Нај че шће се дете, 
које кори сти дро ге,  повла
чи у себе, мења при ја те ље, 
касно изла зи, раз дра жљи во 
је, одјед ном има вели ки број 
сла бих оце на и изо ста на ка. 
Дете које кори сти дро гу то 
вео ма добро скри ва и про
сеч но про ђе око две годи
не када роди тељ пре по зна 
да се њихо во дете дро ги ра. 
Кроз наше три би не смо хте
ли да ука же мо на та ризич на 
пона ша ња, као и про то кол 
који ће уско ро посто ја ти у 
шко ла ма везан за нар ко ма
ни ју, иста као је др Нико лић.

Суди ја Дејан Кне же вић 
је под се тио да би овај про
блем тре ба ло више медиј
ски про пра ти ти, као и рад на 
пре вен ци ји. 

– Под се тио бих да је било 
који додир са дро га ма кри
вич но дело про тив здра вља 
људи. Казна за нео вла шће
ну про из вод њу опој них дро
га и ста вља ње у про мет 
је од три до 12 годи на, за 
посе до ва ње опој них дро га 
казна је од три месе ца до 
три годи не. Пре вен ци ја у 
савла да ва њу овог про бле
ма је нај ва жни ја, иста као је 
Кне же вић. З. Попо вић

акци ји, иако чишће ње при о
ба ља Саве није њихо ва над
ле жност , рекао је заме ник 
секре та ра Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца Милош 
Мишко вић.

Један од гра ђа на који се 
при дру жио овој акци ји је 
Миро слав Кесер.

– Одлу чио сам се да се 
при кљу чим овој акци ји, јер је 
Митро ви ца мој град, а Сава је 
један од сим бо ла овог гра да, 
којим се ми дичи мо. Надам 
се да ћемо сво јим при ме ром 
пока за ти како се чува живот
на око ли на, рекао је Миро
слав Кесер.  З. Попо вић

АМБА СА ДО Р ИНДО НЕ ЗИ ЈЕ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Позив на сајам 
у Џакарту

Њего ва ексе лен ци
ја госпо дин Моха
мад Чан дра Видја 

Јуда, амба са дор Индо не зи је 
у Срби ји, посе тио је Срем
ску Митро ви цу 27. јуна.  Том 
при ли ком је при су ство вао 
састан ку са пред став ни ци
ма локал не само у пра ве и 
пред у зет ни ци ма из Срем
ске Митро ви це. Амба са до ру 
Индо не зи је су пред ста вље ни 
сви пољо при вред ни, инду
стриј ски и тури стич ки потен
ци ја ли гра да на Сави.

– На овом састан ку смо 
пред ста ви ли еко но ми ју, кул
ту ру и обра зо ва ње у Срем
ској Митро ви ци. Тако ђе, 
орга ни зо ва ли смо и саста
нак са при вред ни ци ма нашег 
гра да. Ми смо се већ дого во
ри ли да 13. јула, када буде 
орга ни зо ва на мани фе ста ци
ја „Вин ски парк“ у Срем ској 
Митро ви ци, Амба са да Индо
не зи је буде наш гост и пред
ста ви сво ју хра ну и кул ту ру. 
На овом састан ку смо закљу
чи ли да има мо један вели ки 
про стор за еко ном ску сарад
њу, рекао је Томи слав Јан ко
вић, пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца.

Њего ва ексе лен ци ја госпо
дин Моха мад Чан дра Видја 
Јуда је овом при ли ком навео 
да је саста нак са пред став
ни ци ма локал не вла сти и 
пред у зет ни ци ма био вео ма 
кон струк ти ван и успе шан.

– Нај пре бих се захва
лио пред сед ни ку Скуп шти не 
Гра да Срем ске Митро ви
це Томи сла ву Јан ко ви ћу на 
вели ком госто прим ству. На 

овом састан ку смо раз го ва
ра ли о могућ но сти про ши
ре ња међу соб не сарад ње у 
разним обла сти ма. Кон крет
но, уви де ли смо да има мо 
могућ ност про ши ре ња еко
ном ске сарад ње са гра дом 
Срем ском Митр о ви цом. 
Нада мо се да ћемо реа ли
зо ва ти сарад њу у обла сти 
трго ви не, еко но ми је и кул ту
ре. Оче ку је мо да ће при вред
ни ци из Срем ске Митро ви це 
бити уче сни ци Међу на род
ног сај ма трго ви не, који се 
одр жа ва у окто бру у Џакар
ти, рекао је амба са дор Индо
не зи је.

Тако ђе, њего ва ексе лен
ци ја госпо дин Моха мад Чан
дра Видја Јуда је под се тио 
на добру била те рал ну сарад
њу Индо не зи је и Репу бли ке 
Срби је, као и на то да Индо
не зи ја пошту је суве ре ни тет и 
инте гри тет наше земље.

Један од при вред ни ка, који 
је при су ство вао састан ку са 
пред став ни ци ма локал не 
вла сти и амба са до ром Индо
не зи је, јесте и Ненад Тубић 
из Срем ске Митро ви це. 

– Желим да се захва лим 
њего вој ексе лен ци ји амба
са до ру Индо не зи је и госпо
ди ну Јан ко ви ћу који су ми 
омо гу ћи ли ова ко зна ча јан 
саста нак. Ми смо јед на поро
дич на фир ма која про из во ди 
пољо при вред ну меха ни за
ци ју и бави се про из вод њом 
дува на. Нада мо се одлич ној 
сарад њи и да ћемо сво је про
из во де пла си ра ти у Индо не
зи ју, навео је Ненад Тубић.

 З. П.

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.

Моха мад Чан дра Видја ЈудаТоми слав Нико лић
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АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Асфалт после више деценија
Радо ви на асфал ти ра

њу дела Ули це Мило
ша Црњан ског у дужи

ни од 200 мета ра запо че ли 
су 24. јуна, а у поме ну том 
делу ова ули ца није има ла 
ни асфалт, нити било какву 
инфра струк ту ру. 

Рум ска општи на је кон ку
ри са ла за сред ства у Упра
ви за капи тал на ула га ња 
Вој во ди не и за њих je, као 
и рекон струк ци ју Срем ске 
ули це, доби је но 50 мили о
на дина ра. Вред ност целог 
про јек та за ове две ули це 
је 69 мили о на дина ра, а 
оста так финан си ра локал на 
само у пра ва. При ли ком оби
ла ска поме ну тих радо ва у 
Ули ци Мило ша Црњан ског, 
26. јуна, пред сед ник Сла
ђан Ман чић је иста као да је 
захва лан Покра јин ској вла
ди што је пре по зна ла зна чај 
ових ула га ња.

 – У овом делу ули це 

ће се, поред асфал ти ра
ња коло во за шири не шест 
мета ра, ради ти и тро то а
ри, водо вод на и кана ли за
ци о на мре жа, као и кол ски 
ула зи. Сама ова део ни ца 

кошта око 24 мили о на дина
ра. Оно што је нај ва жни је, 
после деце ниј ског чека ња, 
омо гу ћи ће мо људи ма који 
овде живе при стој не усло ве 
– рекао је Сла ђан Ман чић.

Има ју ћи у виду фре квен
ци ју сао бра ћа ја на Павло
вач ком дру му, на који овај 
део ули це изла зи, још рани
је је ура ђен про је кат кру жне 
рас кр сни це, али је пита ње 

Радо ви у Ули ци Милоша Црњан ског

АКЦИ ЈА „НЕДЕ љА ЗА ЧИСТИ ЈУ ВОЈ ВО ДИ НУ“ НА БОР КОВ ЦУ

Волонтери на језеру
Покра јин ски секре та

ри јат за урба ни зам 
и зашти ту живот не 

сре ди не покре нуо је акци
ју „Неде ља за чисти ју Вој
во ди ну“, која је поче ла 24. 
јуна, а којој се при кљу чи ла 
и Рума, тач ни је запо сле ни у 
Општин ској упра ви, јав ним 
пред у зе ћи ма и уста но ва ма. 
Румља ни су се опре де ли
ли да помог ну запо сле ни
ма у ЈП „Кому на лац“ сво јим 
актив но сти ма, на чишће њу 

изле ти шта Бор ко вац.
Њих је 26. јуна у пре по

днев ним сати ма, на уре ђе
њу ста за у овом изле ти шту 
и про сто ра око базе на, оби
шао и пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић. 

– Циљ нам је да ово наше 
лепо изле ти ште буде уре ђе
но, али жели мо и да апе лу
је мо на гра ђа не и на свест 
свих нас, да само сре ди на 
која је здра ва, без сме ћа, 
без отпа да је нешто што 

може да нам годи и да нам 
живот чини при стој ни јим. 
Тре ба да избе га ва мо да, 
сме ће које има мо у ауто мо
би лу, баца мо кроз про зор 
поред пута или у канал, јер 
на тај начин само ште ти мо 
себи. Желим да захва лим 
овим мла дим људи ма који 
су се добро вољ но при кљу
чи ли рад ни ци ма ЈП „Кому
на лац“ да уре ђу ју и чисте 
овај про стор – изја вио је 
том при ли ком први човек 

рум ске општи не.
Са њим је у оби ла ску био 

и Ненад Ката нић, помоћ ник 
мини стра пољо при вре де, 
који је похва лио ову акци ју 
Покра јин ског секре та ри ја
та. 

– Мислим да ово не тре
ба да буде само повре
ме на актив ност свих нас 
који воли мо при ро ду и који 
жели мо да је сачу ва мо, то 
тре ба да буде пер ма нент на 
акти ност. Мора мо да ради
мо на јача њу све сти, пре 
све га мла дих људи, али сви 
да кре не мо сами од себе и 
да пове де мо рачу на када је 
еко ло ги ја у пита њу. Мла ди 
људи, који су овде, су људи 
који воле при ро ду, а ово 
изле ти ште Бор ко вац пред
ста вља плу ћа гра да. Начин 
на који данас овде ради мо, 
тре ба да буде пока за тељ 
како сви тре ба да ради мо, 
не само када је у пита њу 
изле ти ште, него уоп ште и 
ули це, пар ко ви, наше окру
же ње – рекао је помоћ ник 
мини стра пољо при вре де 
Ненад Ката нић.

Волон те рка Алек сан
Сла ђан Ман чић и Ненад Ката нић са волон те ри ма
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када ће се она ради ти, јер 
се ради по при о ри те ти ма.

 – Оно што могу да додам 
за Ули цу Мило ша Црњан
ског је да смо тра жи ли 
пред ра чун радо ва за део од 
Орло ви ће ве, па до почет
ка ових радо ва. Реч је о 
300 мета ра ули це који има 
асфалт и инфра струк ту
ру, али је у лошем ста њу. 
Мислим да ћемо и тај део 
пре сву ћи новим асфал том 
и на тај начин ћемо ком
плет ну ули цу завр ши ти 
на радост свих ових људи 
који у њој живе. Про јек том 
је пред ви ђен ком пле тан 
завр ше так радо ва у року 
од 160 дана, али је могу ће 
да се они завр ше и рани је, 
јер ула зи мо у пери од ста
бил ни јег вре ме на – сма тра 
Ман чић.

Он је наја вио и да ће упу
ти ти позив Упра ви за капи
тал на ула га ња, као и пред
сед ни ку Покра јин ска вла де 
Иго ру Миро ви ћу да оби ђу 
гра ди ли ште и уве ре се у 
зна чај про јек та, који нај ве
ћим делом и финан си ра ју.

С. Џаку ла

дра Ћирић је навела да је 
очекивала више отпада на 
Борковцу.

– Могу са поно сом да 
кажем да су наши сугра
ђа ни по том пита њу врло 
ажур ни и да воде рачу на о 
при ро ди, што зна чи да ипак 
има мо свест о очу ва њу 
при ро де и живот не сре ди
не. Наше изле ти ште Бор ко
вац је вео ма лепо не само 
за тури сте, сви ми Румља
ни се хва ли мо како има мо 
леп Бор ко вац, мно ги од нас 
овде сва ко днев но про во ди
мо бар сат вре ме на. Осим 
реци кла жних папи ри ћа, 
кеса од сла до ле да и сва ко
днев них намир ни ца ништа 
дру го нисмо нашли – рекла 
је Алек сан дра Ћирић. 

С. Џ.

Алек сан дра Ћирић

РАДО ВИ У ЦЕН ТРУ ПЛА ТИ ЧЕ ВА

Леп ши изглед села

Послед ње неде ље јуна завр ше ни су 
радо ви на асфал ти ра њу цен тра Пла ти
че ва, тач ни је Ули ца Лале Јани ћа и Слав

ка Ада мо ви ћа, као и пар кин га у самом цен тру.
 – Доби ли смо знат но више пар кинг места, 

а укло ни ли смо и неке објек те при вре ме ног 
карак те ра, тако да је наш цен тар поред леп
шег изгле да, добио и на функ ци о нал но сти – 
каже Јован Сала тић, пред сед ник Саве та МЗ 
Пла ти че во и дода је да није било већих радо ва 
на уре ђе њу цен тра села послед њих четр де се
так годи на, тач ни је од госто ва ња еми си је „Зна
ње – има ње“, а то је било 1975. годи не.

Под се ти мо, кра јем про шле годи не тако ђе је 
било радо ва у цен тру и то по жељи мешта на, у 
окви ру про це са пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња. 

Тада су поста вље не беха тон пло че на повр
ши ни од око 1.200 ква драт них мета ра, као и 
400 мета ра ивич ња ка на про сто ру Ловач ког 
дома, Дома кул ту ре, шко ле и Дома здра вља.

 – Радо ви на уре ђе њу цен тра села финан
си ра ни су из општин ског буџе та. За мешта не 
ће ово уре ђе ње зна чи ти мно го, а као додат
ни посао смо ура ди ли и заме ну водо вод не 
азбест не цеви која је пукла, па смо је заме ни
ли пре асфал ти ра ња – исти че Јован Сала тић.

– Наста вља мо са уре ђе њем инфра струк ту
ре како у гра ду, тако и у месним зајед ни ца ма. 
Пла ти че во је вели ко село које је доста добро 
раз ви је но, село у које ми из годи не у годи ну 
ула же мо доста сред ста ва – рекао је пред сед
ник Општи не Сла ђан Ман чић, при ли ком оби
ла ска ових радо ва 27. јуна. 

Он је под се тио да је само кра јем про шле 
годи не уло же но пре ко 15 мили о на дина ра у 
асфал ти ра ње две ули це и поста вља ње беха
то на.

– Сада завр ша ва мо са уре ђе њем пар кинг 
про сто ра, кана ли ца за одвод воде, ивич ња
ка и све га оног што ће овом селу дати леп ши 
изглед. Људи са који ма сам при чао су изу зет
но задо вољ ни. Вред ност ових радо ва је 3,7 
мили о на дина ра. Тру ди мо се да задр жи мо 
рав но мер на ула га ња и рав но мер ни раз вој, 
како град ских тако и сео ских месних сре ди на 
– исти че Ман чић и дода је, да без лепо уре ђе
них и раз ви је них села нема ни фино уре ђе ног 
и раз ви је ног гра да.

– Жива села нам гаран ту ју да и град може 
да живи и да се раз ви ја у будућ но сти – рекао 
је први човек рум ске општи не при ли ком оби
ла ска радо ва у Пла ти че ву. С. Џ.

Оби ла зак радо ва – Сла ђан Ман чић и Јован Сала тић

При ли ка и за раз го вор са гра ђа ни ма



10 3. JUL 2019.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

ГРАД СКА КУЋА

При јем пово дом Видов дан ског 
сабо ра срб ских вите зо ва
Удру же ње гра ђа на 

„Ака де ми ја видов дан
ских вите зо ва срб

ских“ из Руме, орга ни зо ва ло 
је ове годи не по шести пут, 
„Видов дан ски сабор срб ских 
вите зо ва“. У окви ру више 
актив но сти које су реа ли зо
ва не 29. јуна, орга ни зо ван је 
и при јем у Град ској кући. 

Реч је о при је му пред
став ни ка Вој ске Срби је и 
Вој ске Репу бли ке Срп ске, 
поли ци је Срби је, уче сни ка 
послед њих рато ва и бор би 
на Косо ву и Мето хи ји, као и 
поро ди ца поги ну лих у овом 
рато ви ма.

При је му у  Град ској кући је 
при су ство вао и први секре
тар амба са де Руси је Вје
ће слав Аљи кин, који је на 
дужно сти у Срби ји тек 14 
дана. Овом при је му су при
су ство ва ли и Весе лин Шљи
ван ча нин и Дар ко Мла дић, 
син Рат ка Мла ди ћа.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је изра зио 
задо вољ ство да је рум ска 
Општи на дома ћин овом ску
пу и број ним гости ма.

 – Све ово је орга ни зо ва
но пово дом Видов да на, а 
циљ је про мо ви са ње вите
шких вешти на и кодек са, да 
се мла ди са њима упо зна
ју, како са тра ди ци о нал ним 
тако и савре ме ним бори
лач ким вешти на ма. Дакле, 
важно је, пого то во за мла
де, да се упо зна ју са нашом 
тра ди ци јом – иста као је Сте
ван Кова че вић.

Број не госте је поздра вио 
и про фе сор Милан Вуке лић, 

посеб но апо стро фи ра ју ћи 
херо је са Коша ра, Паштри
ка, као и оста лих боји шта, 
али и са спорт ских бори ли
шта свет ског нивоа. 

– Са нама су и уве ли ча
ли нам ову мани фе ста ци ју 
и чла но ви поро ди ца оних 
који су изгу би ли живо те. То 
су људи који су оправ да
ли и Ста туу срп ског вите за 
и херо ја, и назив патри о те. 
Ви држи те лек ци је из мора
ла и патри о ти зма. Има овде 
људи који су недав но повре
ђе ни и опе ри са ни, а то их 
није спре чи ло да дођу у 
Руму – иста као је про фе сор 
Вуке лић.

Нови ца Тодо си је вић је 
пред сед ник и осни вач Удру
же ња „Ака де ми ја видов дан
ских вите зо ва срб ских“.

– По шести пут орга ни зу је
мо „Видов дан ски сабор срб
ских вите зо ва“ и обе ле жа ва
мо 20 годи на од несрет ног 
рата 1999. годи не на КиМ. 
Доде љу је мо  Ста туе срб
ских вите зо ва, а нај ве ћи 
број добит ни ка ове ста туе 
су бор ци, који су уче ство ва
ли у бор ба ма на тери то ри ји 
Косо ва, нај ви ше са Коша ра 
и Паштри ка. Шесто ро њих 
ће бити одли ко ва но пост
хум но, један неће моћи да 
дође, а то је Рат ко Мла дић, 

али ту је његов син Дар
ко. Овај Сабор је посве ћен 
него ва њу срп ске тра ди ци је, 
кул ту ре и вите штва – каже 
за наше нови не Тодо си је
вић.

Нови ца дода је да се ово 
удру же ње пуно бави радом 
са децом, у жељи да их нау
че нашим тра ди ци о нал ним 
вред но сти ма, као и да их 
обу че за стре ли чар ство.

Уру че но је укуп но 28 Ста
туа срб ских вите зо ва, један 
од добит ни ка је и бив ши 
офи цир ЈНА Весе лин Шљи
ван ча нин. 

– То је вели ка част и поно
сан сам, посеб но што про
фе сор Вуке лић стро го води 
рачу на ко то при зна ње може 
да доби је, па је то онда и 
вели ка оба ве за, али и понос 
– рекао је Шљи ван ча нин.

Поред при је ма, упри ли
чен је и при го дан про грам у 
Вели ком пар ку, који је запо
чео так ми че њем у стре ља
штву, а наста вљен бор ба
ма чла но ва клу бо ва који се 
баве бори лач ким вешти на
ма, вите шким про гра мом са 
бор ци ма који су сти гли из 
разних гра до ва Срби је. 

У про гра му је уче ство ва ло 
и „Срп ско певач ко дру штво 
у Руми“. 

С. Џаку ла

Сте ван Кова че вић, Милан Вуке лић и Нови ца Тодо си је вић

Вите шке игре у Вели ком пар ку
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ЈП „ВОДО ВОД“

Пра ње цен трал них 
град ских ули ца

Рум ски „Водо вод“ је, уз 
помоћ локал не само
у пра ве, про шле годи

не купио цистер ну за пија ћу 
воду. Она је и про шле годи
не поста вља на на Град ски 
трг, када су биле висо ке 
тем пе ра ту ре, а тако је и ове. 

Осим што слу жи за снаб
де ва ње водом гра ђа на у 
оним дело ви ма рум ске и 
ири шке општи не када зака
же водо снаб де ва ње, од 
када су поче ле висо ке тем
пе ра ту ре, ова цистер на се 
кори сти и за пра ње цен
трал них град ских ули ца.

Игор Дамјан чук, помоћ
ник дирек то ра ЈП „Водо вод“ 
каже да се ули це перу кад 
год то вре мен ске при ли ке 
дозво ља ва ју, а овај потез је 
наи шао на добар при јем код 
гра ђа на. 

– Поред испу ња ва ња свих 
оба ве за веза них за снаб де
ва ње водом, на овај начин 
ми допри но си мо и да град 
буде чисти ји. Докле год буду 
висо ке тем пе ра ту ре, ми 
ћемо пра ти ули це – исти че 
Дамјан чук.

Има ју ћи у виду висо ке 
тем пе ра ту ре, цистер на која 
слу жи само за пија ћу воду, 
слу жи за снаб де ва ње водом 
када дође до про бле ма у 
водо снаб де ва њу, па је тако 
кори шће на за допре ма ње 
воде у Шатрин це, а била је 
поста вље на више пута на 
Град ском тргу у Руми.

Ули це које ЈП „Водо
вод“ пере су Желе знич ка, 
Орло ви ће ва, Глав на, 15. 
мај, Вељ ка Дуго ше ви ћа, 
27. окто бар и Пар ти зан ска, 
одно сно све цен трал не ули
це.

 – Осим што су ули це 
чисти је, јер се на овај начин 
укло ни пра ши на или сит ни је 
гра ње, сва ка ко да ово пра
ње ули ца и осве жа ва град – 
рекао је Игор Дамјан чук.

С. Џ.

Пра ње рум ских ули ца

Игор Дамјанчук

РАДО ВИ НА ПУТУ РУМА – НОВИ САД

Затво рен за сао бра ћај
Због радо ва на реви та ли

за ци ји држав ног пута IБ реда 
број 21 Рума  Ириг  Нови 
Сад, од 1. јула ће за сао бра
ћај бити затво рен део овог 
пута и то од пум пе „МГ“ на 
изла зу из Руме, па до скре та
ња за Врд ник и Риви цу.

Ова забра на кре та ња важи 
од седам до 19 часо ва, и то 
од 1. јула па наред них неде
љу дана. Посто ји могућ ност 

да такав режим сао бра ћа
ја потра је и дуже, уко ли ко 
радо ви због вре мен ских при
ли ка, буду мора ли да се про
ду же.

Пут нич ки сао бра ћај ће 
се одви ја ти алтер на тив ним 
прав цем кроз насе ље на 
места Рума, Риви ца, Ириг, 
док ће се терет ни сао бра ћај 
оба вља ти пре ко Инђи је.

С. Џ.

КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Кон церт
евер грин 
музи ке

Рум ско „Кул тур но лето 2019“ 
запо че ло је 27. јуна у Кул тур
ном цен тру „Бра на Црн че вић 
кон цер том евер грин музи ке. 
Овај кон церт је први у низу 
кул тур них деша ва ња током 
лета, а насту пи ли су пева чи ца 
Мили ца Дудић Поње вић, коју 
су пра ти ли Љуби ша Поње вић 
на кла ви ру и Воји слав Сав ков 
на сак со фо ну.

Пре кон цер та публи ку је 
поздра ви ла Ката ри на Фили по
вић из Оде ље ња за дру штве
не делат но сти, која је иста кла 
да ће током јула и авгу ста бити 
мно го про гра ма из кул ту ре и 
поже ле ла публи ци да ужи ва у 
њима, те да ће они по ква ли те
ту, сва ка ко бити на нивоу прет
ход них годи на.

Про гра ме за Кул тур но лето 
при пре ма ју уста но ве кул ту ре 
Град ска библи о те ка „Ата на си
је Стој ко вић“, која је и орга ни
за тор овог кон цер та, Зави чај ни 
музеј Рума и Кул тур ни цен тар 
„Бра на Црн че вић“, као и Тури
стич ка орга ни за ци ја Руме, која 
је орга ни за тор „Рум фе ста“  
тра ди ци о нал но 2. и 3. авгу ста 
и који се укла па у деша ва ња 
у окви ру „Кул тур ног лета“. По 
тра ди ци ји, и ово лето ће обе
ле жи ти низ ква ли тет них позо
ри шних, филм ских и музич ких 
про гра ма, зани мљи ва пре да
ва ња и освр ти на рум ску исто
ри ју. 

Покро ви тељ ове мани фе
ста ци је, која увек има број ну 
публи ку је Општи на Рума.С. Џ.
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ПРВА БЕР БА ВИША ЊА У СТЕ ЈА НОВ ЦИ МА

Бера чи ца финан си ра на из 
ИПАРД про гра ма добро ради
Дра ги ша Кова че вић, 

про из во ђач аутох то не 
сор те „обла чин ска 

вишња“ из Сте ја но ва ца, 
био је први пољо при вред
ник у Срби ји којем су почет
ком годи не уру че на сред
ства из ИПАРД про гра ма за 
купо ви ну маши не за бер бу 
виша ња и шљи ва.

У дру гој поло ви ни јуна, 
ова бера чи ца је са успе хом 
оба ви ла сво ју прву бер бу и 
то за три дана, уз пет рад
ни ка која су била анга жо ва
на на њеном раду. Ова 
маши на обе ре три ста бла у 
мину ту и обра ла је исто 
толи ко виша ња коли ко и 
про шле годи не анга жо ва
них 150 рад ни ка. 

Првог дана бер бе били 
смо у воћ ња ку у Сте ја нов
ци ма, да би на лицу места, 
виде ли рад ове маши не 
која је са ПДВом кошта ла 
48.000 евра.

– Бер бу смо поче ли у 
опти мал ном року, а маши
на је потвр ди ла све сво је је 
карак те ри сти ке и оправ да
ла уло же на сред ства. 
Заме њу је од 100 до 150 
рад ни ка. Тре нут но маши ну 
опслу жу је пет рад ни ка, а 
учи нак је као да ми је у воћ
ња ку око 150 рад ни ка, што 
тако ђе зави си и од рода. 
Додат на, три до чети ри 
рад ни ка раде на саку пља

њу пуних гај би и изно ше њу 
из воћ ња ка.  Имам укуп но 
осам рад ни ка, а чак и да их 
је десет, у одно су на рани
јих 150, то је знат но мањи 
тро шак.  Морам иста ћи, да 
је данас вео ма тешко наћи 
рад ни ке – саби ра пред 
нама прве ути ске Дра ги ша 
Кова че вић.

Маши на ути че и на бољи 
ква ли тет бра ња. Наи ме, 

када је вишња зре ла и када 
може да се бере, она при
ли ком тре ше ња отпад не 
тако да нема раси па ња и 
зао ста лих, нео бра них пло
до ва.

 – Када рад ник бере, он 
може нена мер но и да поло
ми гра ну, а сама маши на 
нема кон такт са гра на ма, 
поста вља се само на гор њи 
део ста бла и ту је њен једи

ни кон такт са воћ ком – 
поја шња ва Кова че вић.

Дра ги ша Кова че вић има 
вишњик од шест хек та ра, 
воћ ке су заса ђе не у 40 
редо ва, а ред је дуга чак 
400 мета ра и у том јед ном 
реду је 127 ста ба ла. 

– У овом првом дану нам 
је за један ред било потреб
но око сат и 15 мину та 
ефек тив ног рада. Дакле, у 
неком нор мал ном рад ном 
рит му цело куп ну бер бу 
ћемо завр ши ти за три дана. 
За сада, немам при мед би 
на рад бера чи це. С обзи
ром на то  да је реч о дома
ћој фир ми из Жабља, сер
ви се ри су ту да квар откло
не за један дан, што су 
иску ства људи који има ју 
исти берач – исти че Дра ги
ша. 

Он дода је да му се, пре
ма рачу ни ци, ова инве сти
ци ја на дужи рок испла ти, 
јер уз исти учи нак, анга жу је 
се 15 пута мање рад ни ка, 
што појеф ти њу је про из вод
њу, а добио је и повра ћај 
кроз ИПАРД, од 60 одсто на 
основ ну цену маши не без 
ПДВ.

Посто ји фама међу 
пољо при вред ним про из во
ђа чи ма да је само кон ку ри

Бер ба виша ња

Дра ги ша Ковачевић поред бера чи це
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са ње за ИПАРД фонд ком пли ко ва но, 
што Кова че вић деман ту је.

– Само кон ку ри са ње за ИПАРД 
фонд није било ком пли ко ва но, читав 
циклус је тра јао око годи ну дана. Када 
сам ушао у про цес кон ку ри са ња, 
анга жо вао сам јед ну аген ци ју из Новог 
Сада, која је води ла сву доку мен та ци
ју. Ула га ње у аген циј ски рад јесте 
ризик, али мора те га пре у зе ти на себе 
када кре ће те у тако велик про је кат. И 
цена њихо вог рада под ле же повра ћа
ју сред ста ва у оних 60 одсто – каже 
Дра ги ша и дода је да увек посто ји 
могућ ност, ако не про ђе кон курс, ту 
доку мен та ци ју са одре ђе ним исправ
ка ма може те кори сти ти за неки дру ги.

– Ја сам задо во љан и при мер сам 
да то функ ци о ни ше. Про шле годи не у 
јану а ру је почео кон курс, тада сам 
кре нуо, у јуну сам добио пози тив но 
реше ње, маши ну сам купио кра јем 
про шле годи не, а дру го реше ње о 
повра ћа ју сред ста ва од 60 одсто 
било је реа ли зо ва но у јану а ру. Посао 
радим на лето, тад берем вишње, 
било ми је важно да сред ства доби
јем пре бер бе. У то сам се упу стио, 
рад ни ка је све мање, пита ње је и да 
ли бих уоп ште успео да нађем толи ки 
број људи за бер бу – гово ри Дра ги
ша.

Ове годи не вишња је има ла про се
чан род, чак и мало мањи од про се ка. 
У пери о ду опра ши ва ња није било 
мра за, али је било кишо ви то и хлад
но вре ме, које не пого ду је цве та њу и 
то је раз лог сла би јег рода. Била је 
кишо ви та годи на што је касни је пого
до ва ло вишњи, оне су добро дошле 
до бер бе, посеб но ако про из во ђач 
нема залив ни систем. 

–  Ори јен та ци о но ће род бити и до 
50 одсто мањи у одно су на 2018. 
годи ну. Тач ну откуп ну цену још не 
зна мо, а ушли смо у бер бу. При ча се 
да би цена могла бити око 50 дина ра 
за кило грам, што није задо во ља ва ју
ће. Про шле годи не је била 72 дина ра, 
а имао сам више рода, што није 
логич но. Једи но са машин ском бер
бом уште дим, али тако је у воћар ству, 
јед не годи не је добро, дру ге мало 
мање, а све тре ба гле да ти на дужи 
вре мен ски пери од – исти че Кова че
вић.

За овог воћа ра нема про бле ма са 
пла сма ном, јер ради за позна тог куп
ца, а то је „План тер“ из Ири га и задо
во љан је том сарад њом. Упра во због 
позна тог куп ца, али и купо ви не ове 
бера чи це, Дра ги ша пла ни ра да про
ши ри воћ њак. Сада је у про це су сла
ња писма о наме ра ма Мини стар ству 
пољо при вре де, како би могао да на 
лици та ци ји заку пи веће повр ши не 
земљи шта. 

–  Надам се, да би ми то што сам 
успе шно реа ли зо вао ИПАРД фонд, 
био пози ти ван поен у бизнис пла ну, 
јер ја са овом маши ном могу сам да 
обра ђу јем и 20 хек та ра – каже на кра
ју раз го во ра за наше нови не Дра ги ша 
Кова че вић. С. Џаку ла

РУМА НА ВИДОВ ДАН

Награ де за
нај бо ље уче ни ке

Већ по тра ди ци ји, Општи на Рума 
је на Видов дан у Кул тур ном цен
тру, уру чи ла нов ча не награ де за 

нај бо ље основ це и сред њо школ це, 
који су добит ни ци „Вуко ве дипло ме“ и 
осва ја че јед ног од прва три места на 
репу блич ким или међу на род ним так
ми че њи ма.

Ове годи не, нов ча не награ де од по 
5.000 дина ра и моно гра фи ју о Руми је 
доби ло 78 уче ни ка са „Вуко вом дипло
мом“, а нов ча не награ де у изно су од 
по 6.000 дина ра осам уче ни ка, који 
из шко ле поред свих пети ца, носе и 
награ де на так ми че њи ма. 

Јеле на је „Вуко вац“ из ОШ „Вељ ко 
Дуго ше вић“ и каже да није тако тешко 
има ти све пети це, али тре ба редов но 
учи ти.

–  Бит но је редов но учи ти. Пла ни рам 
да упи шем Тех нич ку шко лу у Срем ској 
Митро ви ци, смер архи тек тон ски тех ни
чар, а после тога упи су јем архи тек ту ру 
– каже Јеле на.

Њена дру га ри ца 
Алек сан дра се опре де
ли ла за рум ску Гим на зи
ју, општи смер.

– Да има при род но
мате ма тич ки смер то 
бих упи са ла, нисам хте
ла да се при ја вим за ИТ 
оде ље ње, ја за ком пју
те ре нисам, више волим 
мате ма ти ку. Имам 
довољ но бодо ва за 
упис, али морам рећи да 
су тесто ви могли бити и 
нешто лак ши, на проб
ном при јем ном су били 
лак ши. После Гим на зи
је, мада још нисам пот
пу но сигур на, мислим 

да ћу упи са ти Меди цин ски факул тет. 
Жеља ми је сада да се спе ци ја ли зу јем 
за ОРЛ лека ра, виде ћу да ли ће се та 
жеља про ме ни ти, за сад је тако – изја
ви ла је Алек сан дра.

Вла ди мир Трку ља је „Вуко вац“, али 
и ђак гене ра ци је у ОШ „Змај Јова Јова
но вић“. Тако ђе, осво јио је и тре ће 
место на репу блич ком так ми че њу из 
исто ри је.

–  Ова награ да ми је под стрек за 
даљи рад, да наста вим тако. Ја сам 
се опре де лио да упи шем Гим на зи ју, 
дру штве нојезич ки смер, шта ћу даље 
сту ди ра ти, виде ћу касни је. Тре ба ло је 
доста вре ме на и тру да да се поне се 
титу ла ђака гене ра ци је. Тако ћу наста
ви ти и даље – рекао нам је Вла ди мир.

Нај бо ље уче ни ке је поздра вио Сте
ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума 
који је изра зио задо вољ ство што се 
упра во на Видов дан уру чу ју ове награ
де нај у спе шни јим уче ни ци ма.

– Деца која ће данас доби ти награ де 
су понос сво јих роди те
ља, шко ле, али и наше 
Општи не. И не само 
понос, него и наша вели
ка нада  они ће касни је 
кре и ра ти нашу будућ
ност и рум ска Општи на 
од њих мно го оче ку је. 
На њима је да ове добре 
резул та те потвр де и у 
даљем шко ло ва њу, а ми 
смо ту да их аде кват но 
пра ти мо, буде мо им на 
услу зи и помог не мо да 
са што мање про бле ма 
завр ше сво је обра зо ва
ње – иста као је Сте ван 
Кова че вић.

 С. Џ.

Јеле на и Алек сан дра

Сте ван Кова че вић

Вла ди мир Трку ља
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ГРАД СКА КУЋА

Уго во ри за спорт ске сти пен ди је
У Град ској кући су 25. јуна 

пот пи са ни уго во ри о 
доде ли сти пен ди ја нај

бо љим мла дим рум ским 
спор ти сти ма које су доби ли 
Јова на Гња то вић (атле ти ка), 
Соња Бје лић (диза ње тего
ва), Тија на Жив ко вић (диза
ње тего ва), Сте фан Зубо вић 
(џудо), Неве на Нова ко вић 
(гим на сти ка), Петар Илић 
(атле ти ка), Мио на Бошко вић 
(три а тлон), Вла ди мир Ушље
бр ка (џудо) и Душан Вра неш 
(атле ти ка).

Пот пи си ва њу уго во ра је 
при су ство вао и пред сед ник 
рум ске општи не Сла ђан Ман
чић који је изра зио задо вољ
ство што се и на овај начин 
пома же мла ди ма који се баве 
спор том.

– На овај начин, делом им 
олак ша ва мо бавље ње спор
том, ујед но чести та мо, јер су 
се дока за ли у сво јим клу бо
ви ма као нај та лен то ва ни ји. 
Тако им пока зу је мо да подр
жа ва мо све што они раде. 
Посеб но је бит но да, без 
обзи ра што дају нај бо ље 
резул та те у спор ту, што 
пошту јем, они не запо ста
вља ју ни сво је школ ске оба
ве зе и знам да су сви они, пре 
све га, добра деца и добри 
ђаци. Надам се да ће већи на 
или бар неки од њих, поста ти 
врхун ски спор ти ста и на тај 
начин допри не ти афир ма ци ји 
нашег гра да. У све му овом је 
ипак основ но то што кроз 

здрав начин живо та, кроз 
бавље ње спор том здра во и 
одра ста ју – ука зао је Сла ђан 
Ман чић. 

Он је под се тио да је локал
на само у пра ва већ поде ли ла 
пре ко сто сти пен ди ја нај бо
љим рум ским сту ден ти ма, 
тако ђе у виси ни од 8.400 
дина ра.

 – То је нешто што ради мо 
сва ке годи не, како бисмо 
деци и омла ди ни олак ша ли 
живот, уче ње и бавље ње 
спор том, као и њихо вим 
поро ди ца ма и то је нешто 
што је, на кра ју кра је ва, дуг 
Општи не пре ма мла ђој попу
ла ци ји. Исто важи и за нов ча
не награ де, које сва ке годи не 
доде љу је мо „вуков ци ма“ као 

и они ма који су пости гли 
добре резул та те на репу
блич ким так ми че њи ма – 
иста као је пред сед ник Ман
чић.

Алек сан дар Бун да ло, члан 
Општин ског већа заду жен за 
спорт је иста као да се уго во
ри одно се на девет сти пен
ди ја у поје ди нач ним и две у 
екип ним спор то ви ма.

–  Сти пен ди је изно се 8.400 
дина ра и доби ја ју се десет 
месе ци, тако да тој деци сва
ка ко доста зна че. Спорт тра
жи ула га ње, како у исхра ну, 
тако и у опре му. Нада мо се 
да ће иду ће годи не пре ћи на 
више, репу блич ке орга не где 
су сти пен ди је веће. Засту
пље ни спор то ви су џудо, 

атле ти ка, гим на сти ка, диза
ње тего ва, три а тлон  – рекао 
је Алек сан дар Бун да ло.

Сте фан Зубо вић, џуди ста 
„Сло ве на“ је про шле годи не 
осво јио дру го место на 
држав ном првен ству за каде
те, у кате го ри ји до 73 кило
гра ма. Иако има 15 годи на, 
так ми чио се са рива ли ма који 
су има ли 18 годи на. 

 – Први пут доби јам сти пен
ди ју од Општи не. Тре ни рам 
10 годи на, волим то и не оду
зи ма ми мно го вре ме на, могу 
све да постиг нем. Завр шио 
сам ОШ „Душан Јер ко вић“, 
одли чан сам ђак и желим да 
упи шем Еко ном ску шко лу. 
Ова сти пен ди ја ми је под
стрек за даљи рад и тре ни ра
ње. У окто бру и новем бру ме 
оче ку ју зна чај на так ми че ња, 
евро ку по ви у Сло ве ни ји и 
Мађар ској – рекао је Сте фан 
Зубо вић.

Неве на Нова ко вић се бави 
гим на сти ком већ осам годи
на.

 – Била сам на Купу Вој во
ди не у сва чети ри кола у прва 
три места, а на репу блич ком 
сам била тре ћа у више бо ју  
так ми чим се на гре ди, раз бо
ју, пар те ру и пре ско ку. Завр
ши ла сам први раз ред рум ске 
Гим на зи је и одли чан сам ђак. 
Зна чи ми доста ова сти пен
ди ја, видим да се цени мој 
труд – каже Неве на Нова ко
вић. 

С. Џаку ла

Пред сед ник Ман чић са нај бо љим спор ти сти ма

Сте фан Зубо вићНеве на Нова ко вић

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.
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

У пла ну град ња новог врти ћа
Чла но ви Општин ског већа, одр жа

ли су у петак, 28. јуна сед ни цу на 
којој су рас пра вља ли о утвр ђи ва

њу пред ло га одлу ке и изме на ма и допу
на ма одлу ке о буџе ту Општи не Шид за 
2019. годи ну, као и утвр ђи ва ње пред
ло га одлу ке о изра ди изме на и допу на 
пла на гене рал не регу ла ци је Шида, а 
тре ћа и послед ња тач ка била је утвр ђи
ва ње пред ло га одлу ке о изра ди пла на 
детаљ не регу ла ци је кру жне рас кр сни це 
за побољ ша ње укр сног места држав ног 
пута IIА реда број 121 и при ступ не сао
бра ћај ни це боч ној наплат ној ста ни ци 
Моро вић,  држав ног пута А3 (уз ауто пут 
Е70). По завр шет ку сед ни це, на кон
фе рен ци ји за меди је гово рио је заме
ник пред сед ни ка Општи не Шид Зоран 
Семе но вић. 

 На поло ви ни смо годи не и већ има
мо пре сек о нашим при хо ди ма и рас
хо ди ма. Утвр ди ли смо да има мо ума
ње ње при хо да у поје ди ним пози ци ја ма 
што је уоби ча је но за прву поло ви ну 
годи не. Општи на Шид је била изу зет но 
ште дљи ва, пази ла је на сво је рас хо де. 
Доне ли смо на дана шњој сед ни ци неко
ли ко важних одлу ка о буџе ту, зна мо да 
смо про шли у Мини стар ству про све те у 
про јек ти ма за изград њу врти ћа, обез
бе ди ли смо сред ства из буџе та за про
јек то ва ње. У сле де ћих пет на ест дана 
ћемо има ти иза бра ног про јек тан та, у 
сеп тем бру ћемо има ти про јект нотех
нич ку доку мен та ци ју, а до кра ја годи
не почи ње град ња новог врти ћа. Вртић 
ће се нала зи ти у Бло ку 63 у бли зи ни 
Основ не шко ле „Бран ко Ради че вић“  
рекао је Зоран Семе но вић. 

У вези са овом тач ком је била и дру га 
тач ка днев ног реда сед ни це Општин
ског већа.

 Пар це ла на којој ће се гра ди ти вртић 
је од 2009. годи не била наме ње на за 
изград њу спорт ског тере на, те су чла
но ви Општин ског већа утвр ди ли и пред
лог одлу ке о изра ди изме на и допу на 
пла на гене рал не регу ла ци је Шида. 
Изград њом новог врти ћа ћемо омо гу
ћи ти бора вак  пре ко 120  нај мла ђих, 
који су узра ста од две до шест годи на. 

Вртић ће бити савре мен и нај мо дер ни
ји у Сре му  обра зло жио је Семе но вић.

Вртић ће за рад бити оспо со бљен 
2020. годи не.

Општи на Шид је уз помоћ Мини стар
ства гра ђе ви не и Дирек ци је за путе ве 
успе ла да се избо ри да поч ну радо ви на 
поја ча ном одр жа ва њу коло во зне кон
струк ци је на путу IIA од прав ца Куку је ва
ца пре ма гра нич ном пре ла зу. Радо ви ће 
тра ја ти још неких десе так дана. Мења 
се ком плет на коло во зна кон струк ци ја 
до сре ди не Ули це цара Душа на, те се 
апе лу је на воза че да има ју стр пље ња.

Уско ро почи њу и радо ви на тотал
ној рекон струк ци ји пру жног пре ла за из 
Шида пре ма Ада шев ци ма. И овај посао 
ће тра ја ти десе так дана. Сао бра ћај 
ће на овој део ни ци бити затво рен док 
радо ви тра ју. До кра ја авгу ста ће поче
ти радо ви пре ма гра нич ном пре ла зу ка 
Товар ни ку до ула ска у Шид, а оче ку је 
се завр ше так радо ва до кра ја годи не. 
У окто бру ће поче ти при прем ни радо ви 
на зао би ла зни ци око Шида. 

На осно ву зах те ва Општи не Шид 
Покра јин ској вла ди, обез бе ђе но је из 

буџет ске резер ве 15 мили о на дина ра 
за рекон струк ци ју Основ не шко ле „Вук 
Кара џић”, исту ре но оде ље ње у Ваши
ци. У авгу сту почи њу радо ви на рекон
струк ци ји шко ле, а до 15. сеп тем бра 
шко ла ће бити оспо со бље на и спрем на 
да при ми уче ни ке. 

На кра ју кон фе рен ци је, Зоран Семе
но вић се освр нуо и на текст у „Бли цу”, 
а који је пре ма њему изнео низ лажи и 
нетач них пода та ка.

 Прва нетач на инфор ма ци ја је да 
су била два пону ђа ча за јав ну набав
ку купо ви не пића, пра ва исти на је да 
је био само један пону ђач, и да је то 
све у скла ду са зако ном. Да, посто ји 
пре кр шај, а то је да жена функ ци о не
ра вла сни ца те про дав ни це. Могао је 
да кон ку ри ше сва ко. Про блем је изно
ше ње вели ке неи сти не, да је годи шњи 
про мет про дав ни це 30.000, а тач но је 
30.000.000 дина ра. Општи на Шид неће 
кре ну ти ни у какве деман те, тужбе, јер 
Општи на Шид има мно го више посла и 
про бле ма који ма се бави, не новин ским 
наво ди ма  поја снио је Семе но вић.

Д. Попов

Зоран Семе но вић 

Општи на Шид и Кул тур нообра зов ни цен тар Шид, 
орга ни зо ва ли су у субо ту, 29. јуна вели ки хума ни
тар ни кон церт, чији је при ход наме њен за лече ње 
Дар ка Кутла чи ћа Дрде. 

На мани фе ста ци ји под нази вом „Видов дан ска 
гита ри ја да”, а  која је одр жа на   на Тргу кул ту ре, 
уче ство ва ле су  локал не музич ке гру пе  „Бабић и 
при ја те љи”, „Бан ди то си”, „Pri me time”, „F.T.J.P.”  и 
„Неу ни шти ви”.

Сва при ку пље на нов ча на сред ства биће упла ће
на на рачун, отво рен за лече ње сугра ђа ни на Дар ка 
Кутла чи ћа Дрде. Д. П.

ВИДОВ ДАН СКА ГИТА РИ ЈА ДА

Хума ност на делу
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ОПШТИНСКИ ОДБОР СНС ШИД О ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ

Коси се четири пута месечно
У про сто ри ја ма ОО СНС у четвр так, 

27. јуна одр жа на је кон фе рен ци
ја за меди је на којој су гово ри ле 

дирек тор ка ЈКП „Стан дард” Сла ви ца 
Сре мац и Миле на Пет ко, руко во ди лац 
РЈ за одр жа ва ње јав них повр ши на. Тема 
обра ћа ња меди ји ма било је одр жа ва ње 
јав них зеле них повр ши на у општи ни.

– ЈКП „Стан дард” је заду же но за одр
жа ва ње јав них зеле них повр ши на како 
у Шиду, тако и у свим месним зајед ни
ца ма. Одр жа ва ње зеле них повр ши на су 
пред ви ђе не про гра мом и пла ном рада, 
ту је пред ви ђен обим посла и дина ми ка 
рада. Одр жа ва ње под ра зу ме ва коше ње 
зеле них повр ши на, хор ти кул тур но уре
ђе ње и сани тар на сеча ста ба ла, изја ви
ла је Сла ви ца Сре мац.

Што се тиче коше ња ЈКП „Стан дард” 
обу хва та вели ке повр ши не на тери то ри
ји целе општи не. У Шиду су то сви пар ко
ви, јав не повр ши не у ужем цен тру гра да. 

– Ради мо и по нало зи ма кому нал не и 
сао бра ћај не инспек ци је. На тери то ри ји 
месних зајед ни ца ради мо по нашем пла
ну и про гра му, одно сно по оно ме што су 
нам пред ло жи ли пред сед ни ци месних 
зајед ни ца. То су углав ном радо ви у цен

тру села, око шко ла. Оре зу је мо дрво
ре де, укла ња мо гра не или укла ња мо 
ста бла, поди же мо нове дрво ре де, тамо 
где их нема. Тру ди мо се да град буде 
довољ но зелен. У самом цен тру гра да 
има доста цвет ни ца, рекла је Миле на 
Пет ко.

Зеле не повр ши не се косе до чети ри 
пута месеч но, а због убр за не веге та ци
је, чини се да је тај број мањи. Посеб но 
је упу ћен апел гра ђа ни ма да су зеле не 
повр ши не испред сво је куће дужни сами 
да одр жа ва ју и да се тога и при др жа ва ју.
 Д. П.

Сла ви ца Сре мац и Миле на Пет ко 

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ ПРИ ЈЕМ ЗА НАЈ БО љЕ УЧЕ НИ КЕ ШИД СКЕ ОПШТИ НЕ 

Ивана ђак генерације
Пред сед ник Општи не 

Шид Пре драг Вуко вић, 
при мио је у сре ду 26. 

јула, нај бо ље уче ни ке основ
них и сред њих шко ла.  Пред
сед ник је поже лео свим награ
ђе ним уче ни ци ма да и даље 
наста ве са радом и уче њем.

– Вели ка ми је част, што 
сам данас са нашом децом, 
ово је нај бо ље што Шид има, 
а на нама је да им обез бе ди
мо што боље усло ве за наста
вак шко ло ва ња. Да буду још 
бољи, а тако ће и да буде – 
изја вио је Вуко вић.

Потом је сва ки награ ђе ни 
уче ник на поклон добио књи
гу. 

Ива на Пета ко вић из Основ
не шко ле „Филип Вишњић” из 
Вишњи ће ва је ђак гене ра ци је, 
а ту ласка ву титу лу је заслу
жи ла не само одлич ним успе
хом, већ и број ним награ да ма 
на општин ским так ми че њи ма. 

– Ишла сам на разна так
ми че ња. Била сам дру га на 
општин ском так ми че њу из 
срп ског, дру га из хеми је, тре
ће место сам зау зе ла на так
ми че њу из био ло ги је, тако ђе, 
на општин ском так ми че њу 
осво ји ла сам дру го место из 
енгле ског јези ка – обра зло жи
ла је Ива на. 

– Пре за до вољ ни смо успе
хом ове гене ра ци је, што се 
пока за ло и на завр шном 
испи ту. Нада мо се да ће упи
са ти шко ле које желе – каже 
настав ни ца енгле ског јези ка 
Јеле на Ђурић из ОШ „Филип 
Вишњић”, Моро вић. 

Локал на само у пра ва се 
тру ди да обез бе ди што боље 
усло ве за одви ја ње наста ве. 

У про шлој годи ни рено ви ра
на је ОШ „Срем ски фронт“ 
у Шиду, и под руч на оде ље
ња ове шко ле у Моло ви ну и 
Бер ка со ву. У наред ном пери
о ду рекон струисаће се и ОШ 
„Бран ко Ради че вић“, ОШ 
„Срем ски фронт“, шко ле у 
Ваши ци, а оче ку је се и изград
ња новог врти ћа у Шиду. 

Д. П.

Пре драг Вуко вић са нај бо љим уче ни ци ма

Ива на Пета ко вић
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МЕСНА ЗАЈЕД НИ ЦА ШИД

Лет ње спре ма ње гра да
Милан Гер бер је пред сед ник Саве

та Месне зајед ни це Шид тек неко
ли ко месе ци, али и то је довољ

но да пока же сву агил ност и спрем ност 
да се ура ди мно го тога. Сва ке годи не 
у овом пери о ду „дежур ни” про блем је 
кори то пото ка Шиди не.

Шта се све пла ни ра, шта је ура ђе
но и како побољ ша ти ква ли тет живо та 
сугра ђа на, нека су од пита ња на које је 
одго во рио пред сед ник Месне зајед ни це 
Шид.

М НОВИ НЕ: Лет њи пери од је углав
ном вре ме када отпо чи њу број ни 
радо ви у Месној зајед ни ци Шид. Шта 
је акту ел но?

МИЛАН ГЕР БЕР: Пре ма пла ну и про
гра му рада Месне зајед ни це Шид за 
2019. годи ну тре нут но се изво де радо ви 
на уре ђе њу кори та кана ла Шиди не, од 
мости ћа у Ули ци Јан ка Чме ли ка и Босут
ске, до мости ћа у Ули ци Јова на Дучи ћа и 
Босут ске. У циљу уре ђе ња целог бето ни
ра ног дела кана ла, у дого во ру са локал
ном само у пра вом, радо ви ће бити ура ђе
ни и на делу од мости ћа у Ули ци Јова на 
Дучи ћа до ула ска Шиди не у град, код 
Бељ ња че. Апе лу јем на гра ђа не да сви 
зајед но пора ди мо на еко ло шкој све сти, 
јер ће кому нал на инспек ци ја у наред ном 
пери о ду кажња ва ти неса ве сне гра ђа не.

Тако ђе, пре ма пла ну и про гра му 
потреб но је уре ди ти пар ков ске повр ши
не, где се нала зе клу пе за одмор и деч ја 
игра ли шта. У циљу без бед но сти гра ђа
на и деце, Месна зајед ни ца ће извр ши
ти поправ ку деч јих игра ли шта где је то 
потреб но, као и заме ни ти дотра ја ле и 
поста ви ти нове клу пе за одмор.

Пре ма финан сиј ском пла ну има мо 
и део сред ста ва за поправ ку и рекон
струк ци ју пешач ких ста за. Савет Месне 
зајед ни це ће након изла ска на терен, 
сагле да ти где је потреб но опра ви ти и 
рекон стру и са ти ста зе. При о ри тет ће 

бити оне ста зе које воде ка шко ла ма, 
врти ћи ма и кул тур ним уста но ва ма.

Дуго го ди шњи про блем чишће ња 
кори та пото ка Шиди не и овог лета је 
на днев ном реду. Докле се сти гло?

– Прво бит ни план је био да се део 
кори то Шиди не поч не чисти ти још у мају 
месе цу, али јед но став но вре мен ске при
ли ке нису то дозво ли ле. Радо ви су поче
ли пре две неде ље и оче ку је мо да до 
кра ја месе ца јуна буду завр ше ни. Међу
тим, чишће њем овог дела кори та Шиди
не, про бле ми нису реше ни, јер посто ји и 
онај део кори та у дужи ни од 750 мета ра 
који није избе то ни ран. Тре ба на ћи сред
ства да се ура ди и тај део кана ла и тиме 
би се олак ша ло чишће ње и одр жа ва ње 
самог кана ла.

Да ли се раз ми шља ло и о уре ђе њу 
запу ште них зеле них повр ши на?

– Како је Месна зајед ни ца оста ла без 
сред ста ва само до при но са, самим тим 

је изгу би ла и сред ства за одр жа ва ње и 
уре ђе ње зеле них повр ши на. Та оба ве за 
је сада у над ле жно сти ЈКП „Стан дард“ 
Шид. Тако ђе, гра ђа ни пре ма одлу ци о 
кому нал ној хиги је ни и услу га ма, гра ђа
ни и закуп ци послов них про сто ри ја су у 
оба ве зи да чисте тро то а ре и повр ши не 
испред јав них обје ка та, одр жа ва ју трав
ња ке и чисте улич ни одвод ни канал. Под 
овим се мисли да одр жа ва ју кана ле и 
зеле не повр ши не испред кућа, а самим 
тим би се и спре чи ли про бле ми атмос
фер ског одвод њавања, који су нам све 
при сут ни ји при ли ком обил ни јих пада ви
на.

Са којим финан сиј ским сред стви ма 
рас по ла же те и како их побољ ша ти?

– Месна зајед ни ца тре нут но рас по ла
же са сред стви ма које доби ја из буџе та 
Општи не Шид и она нису довољ на да би 
се реши ли сви про бле ми који се јавља
ју у Месној зајед ни ци Шид. Поку ша ће мо 
да додат на сред ства обез бе ди мо путем 
дона ци ја и евен ту ал ним уче шћем на 
кон кур си ма код виших нивоа вла сти.

Каква је уло га ста нов ни штва у све
му и да ли су све сни да не може све 
њихо ве про бле ме да реши Месна 
зајед ни ца ?

– Гра ђа ни и даље дола зе у Месну 
зајед ни цу и обра ћа ју се саве ту Месне 
зајед ни це са зах те ви ма да им се реше 
про бле ми изград ње пешач ких ста за, 
про бле ми атмос фер ског одвод њавања, 
уре ђе њу зеле них повр ши на и разни дру
ги про бле ми који се одно се на кому нал
ну инфра струк ту ру у гра ду. Вели ки број 
гра ђа на није упо знат да Месна зајед ни ца 
више нема над ле жно сти које је нека да 
има ла, одно сно наме не које је има ла док 
је тра јао само до при нос. Ми се тру ди мо 
да гра ђа не упу ти мо на инсти ту ци је које 
им могу помо ћи у реша ва њу про бле ма.
 Д. Попов

Милан Гер бер

M NOVINE :

ШИД СКИ ЕКО ЛО ШКО – ХУМА НИ ТАР НИ ЦЕН ТАР (СЕХЦ)

Чува ри при ро де
Еко ло ги ја је увек била 

област о којој се при ча, 
о којој „сви све зна мо”, 

а онда ради мо све супрот
но. Људи, нешто све сни ји од 
„обич них смрт ни ка” се удру
жу ју, орга ни зу ју у поку ша ју да 
дају свој допри нос у обла сти 
еко ло ги је.

Јед на од таквих орга ни за
ци ја је и Шид ски еко ло шко
хума ни тар ни цен тар. Удру
же ње има сво ју Скуп шти ну 
на челу са Слав ком Милин ко

ви ћем, а њего ва заме ни ца је 
Вера Цику ша. 

– Има мо око 4050 актив
них чла но ва, ту су волон те ри, 
сред њо школ ци, а то нам је и 
наме ра да их што више анга
жу је мо. Оба ве зе су под јед на
ко поде ље не на све чла но ве. 
Финан си ра мо се од при ло га, 
тј. чла на ри не, пома жу нам 
спон зо ри. У току су кон кур си у 
који ма уче ству је мо са нашим 
про јек ти ма и где оче ку је мо 
при лив нов ча них сред ста ва. 

Још нисмо тако пре по зна тљи
ви, осно ва ни смо у окто бру 
про шле годи не – каже Вера 
Цику ша.

Удру же ње сара ђу је са 
локал ном само у пра вом, 
покра јин ском и репу блич ком 
Вла дом, Наци о нал ним пар
ком „Фру шка Гора” и вели ким 
бро јем невла ди них орга ни за
ци ја.

На послед њој „Срем ској 
куле ни ја ди” ово удру же ње 
се пред ста ви ло са орган ским 

про из во ди ма као што су сир, 
мед, чвар ци од ман гу ли це, 
раки ја од аро ни је.

Д. П. 

Вера Цику ша

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 СО ИРИГ: УСВО ЈЕ НА ОДЛУ КА О ЗАВР ШНОМ РАЧУ НУ БУЏЕ ТА ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ

Добра реа ли за ци ја буџета
Одлу ка о завр шном 

рачу ну буџе та за 
2018. годи ну доне та је 

на 32. сед ни ци СО Ириг која 
је одр жа на 25. јуна. О реа ли
за ци ји буџе та у мину лој годи
ни гово рио је Или ја Јоцић, 
шеф Слу жбе за финан си је, 
утвр ђи ва ње и напла ту јав
них при хо да и инспек циј ске 
посло ве. Под се ти мо, про
шло го ди шњи буџет, после 
тре ћег реба лан са у децем
бру, изно сио је 720,9 мили о
на дина ра. 

Про шла годи на је завр
ше на са буџет ским суфи ци
том од 3,8 мили о на дина ра, 
док је про це нат реа ли за ци је 
буџе та око 72 одсто.

 – Укуп ни при хо ди буџе та 
су били 499,5 мили о на дина
ра, а рас хо ди 491,6 мили о на. 
Мање оства ре ње про шло го
ди шњег буџе та је због пре
не тих про је ка та и покре та
ња посту па ка јав не набав ке 
у овој годи ни. Ово го ди шњи 
буџет је 1,02 мили јар ди, са 
свим ура чу на тим про јек ти
ма за које смо кон ку ри са ли, 
а од којих смо већ за неке и 

доби ли сред ства, на при мер 
за Ста зу здра вља 115 мили
о на, а оче ку је мо још око 150 
мили о на од Упра ве за капи
тал на ула га ња за Гре бен ски 
пут од Вен ца до Замјев ца – 
рекао је Или ја Јоцић и додао 
да се оче ку је да ће реа ли
за ци ја ово го ди шњег буџе та 
бити знат но већа.

Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник ири шке Општи
не исти че да је задо во љан 
оства ре њем буџет, јер је 

нешто мањи про це нат због 
про је ка та који су доби је ни у 
дру гој поло ви ни годи не, те 
нису могли бити реа ли зо ва
ни до кра ја 2018. годи не.

 – Сред ства доби ја мо тек 
кад се завр ше набав ке, па 
смо тек у овој годи ни ради ли 
набав ке, на при мер, за Ста
зу здра вља која је пре ко 100 
мили о на дина ра, а оства
ре ње ће бити у овој годи ни. 
Пре не ли смо девет про је ка
та: Ста зу здра вља, рено ви

ра ње објек та у Шатрин ци ма, 
пре не та је згра да соци јал ног 
ста но ва ња чија је вред ност 
око 60 мили о на дина ра, гаси
фи ка ци ја насе ље них места, 
црп на ста ни ца Бор ко вац …
Нај ве ћа реа ли за ци ја и при
лив је код поре за на зара де, 
јер има мо мно го више запо
сле них. Тако је 2015. годи не 
неза по сле ност изно си ла 52 
про цен та, а сада је пала 11 
про це на та – исти че пред сед
ник Кази ми ро вић.

Ири жа ни, осим у сво јој 
општи ни, раде и у Иђи ји, 
Руми…

– Самим тим је сма њен 
број оних који су кори сни ци 
пра ва мате ри јал не помо ћи 
за тре ћи ну. Сада има мо про
блем да мора мо да тра жи мо 
рад ну сна гу. На почет ку ман
да та гото во сви су дола зи ли 
да тра же посао, а сада ми 
зове мо и нуди мо посао. У 
овој годи ни оче ку је мо отва
ра ње неко ли ко пого на, нама 
су бит ни мали пого ни са 20 
до 50 људи, и они више веза
ни за воћар ство, вино гра
дар ство, хлад ња че, тури зам 

Или ја ЈоцићСте ван Кази ми ро вић

МИНИ СТАР ОМЛА ДИ НЕ И СПОР ТА ВАЊА УДО ВИ ЧИЋ У ПОСЕ ТИ ОПШТИ НИ ИРИГ

Идо ле тре ба тра жи ти
у спор ти сти ма
У субо ту 29. јула општи

ну Ириг посе тио је 
мини си тар омла ди не 

и спор та Вања Удо ви чић. 
Том при ли ком он је оби шао 
Основ ну шко лу „Мили ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ у 
Врд ни ку и Фуд бал ски клуб 
„Рад нич ки“ у Ири гу. 

Гово ре ћи о зна ча ју ове 
посе те мини стар Удо ви чић 
је нагла сио да је вео ма 
важно да се омла дин ска 
поли ти ка, и поли ти ка спор
та, не воде из каби не та, 
него да се на тере ну, у 
директ ном кон так ту са спор
ти сти ма и мла ди ма, види 
шта су потре бе шко ла, клу
бо ва и спор ти ста.

– Наша је жеља да што 
више раз го ва ра мо са 
мањим клу бо ви ма како 
бисмо помо гли раз вој спор
та и рекре а ци је у малим 

сре ди на ма. Ти клу бо ви има
ју и мање про бле ме од тако
зва них вели ких клу бо ва, 
али такви клу бо ви, као што 
је ФК „Рад нич ки“ има ју огро
ман зна чај локал ну сре ди ну 
и мла де људе који желе да 
се баве спор том. Вео ма је 
важно да поша ље мо пору ку 
да је држа ва у ста њу да 
помог не спор ти сте на свим 
ниво и ма и важно је да шири
мо свест о зна ча ју бавље ња 
спор том. Да пока же мо коли
ко мла ди идо ле тре ба да 
тра же у спор ти сти ма и 
систе му спор та, рекао је 
мини стар Вања Удо ви чић и 
додао да ће мини стар ство и 
даље наста ви ти са дона ци
ја ма спорт ске опре ме и 
рекви зи та за шко ле, као што 
је то ура ђе но у мар ту ове 
годи у не када је основ на 
шко ла у Врд ни ку доби ла 

Сте ван Кази ми ро вић, Вања Удо ви чић и Бобан Бабић
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Сед ни ца СО Ириг

– каже Сте ван Кази ми ро вић 
и дода је да се уско ро отва
ра хлад ња ча фир ме „Интер
пром“ која нај ви ше ради са 
вишњом. 

У ста ром пого ну Фабри ке 
обу ће отво ри ће се фир ма 
за реци кла жу и она ће упо
сли ти 20так људи, а у току 
су и раз го во ри са фир ма ма 

из Сло вач ке, опет веза но за 
хлад ња че и воћар ство. 

– За неке веће фир ме ми и 
нема мо рад не сна ге. Оче ку
јем ове годи не да ће неза по
сле ност пасти бар за још два 
про цен та, мада ми у тих 11 
одсто неза по сле них има мо 
и сту ден те, инва ли де рада, 
оне који чека ју услов за пен

зи ју, дакле при хо ди од зара
да у ово го ди шњи буџет би 
тре ба ло да буду још већи – 
исти че Сте ван Кази ми ро вић.

На овој сед ни ци ири шки 
одбор ни ци су име но ва
ли пред сед ни ка, чла но ве и 
секре та ра Избор не коми
си је за спро во ђе ње избо ра 
за чла но ве саве та МЗ, као 

и реше ње за пред сед ни ка, 
чла но ве и секре та ра дру го
сте пе не Избор не коми си је.

Тако ђе, усво јен је изве штај 
о раду за про шлу и про грам 
рада за ову годи ну Дома 
здра вља Ириг, као и Аген ци
је за рурал ни раз вој ири шке 
општи не. 

С. Џаку ла

нову опре му и спорт ске 
рекви зи те. 

Он је са децом из нај мла
ђих катер го ри ја ФК „Рад нич
ки“  на игра ли шту орга ни зо
вао „пуца ње“ пена ла, што су 
мали ша ни радо при хва ти ли. 
Са мини стром су оства ри ли 
срда чан кон такт, што не 
чуди, има ју ћи у види чиње
ни цу да је Вања Удо ви чић 
пре бавље ња поли ти ком 
био врхун ски спор ти ста, нај
бо љи ватер по ли ста све та 
2010. годи не.

Пред сед ник општи не Ириг 
Сте ван Кази ми ро вић је 
нагла сио од је ово прва 
посе те мини стра спор та 
општи ни Ириг. 

– Сти ца јем окол но сти ово 
је годи на јуби ле ја ФК „Рад
нич ки“. Он ове годи не сла ви 
80 годи на посто ја ња под 
овим име ном. Ова посета и 
сим болч ки гово ри о томе да 
има мо подр шку мини стар
ства и што се тиче спо срт
ских клу бо ва и што се тиче 
шко ла. Општи на Ириг ина че 
ула же у све спорт ске клу бо

ве у скла ду са сво јим могућ
но сти ма, а ово је пору ка и 
да мини стар ство има у виду 
спорт на лока лу и да ће 
помо ћи да се мали клу бо ви 
одр же јер су од вели ке 
важно сти за нашу децу, 

иста као је Сте ван Кази ми
ро вић.

Пред сед ник ФК „Рад нич
ки“ Бобан Бабић је тако ђе 
гово рио о јуби ле ју клу ба и 
захва лио се мини стру на 
подр шци и посе ти.

– У клу бу тре ни ра и ради 
пре ко 110 игра ча и акти ви
ста и сва ка помоћ мини
стар ства и општи не нам је 
добро дошла, рекао је 
Бабић.

С. Цуца нић

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.

Мини стар Вања Удо ви чић са ђаци ма основ не шко ле у Врд ни ку
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ЗАВР ШНИ РАДО ВИ У ЧОР ТА НОВ ЦИ МА

Бољи дани за тури зам
При во де се кра ју радо

ви на реви та ли за ци ји 
пута од Виле Стан ко

вић до желе знич ке ста ни це 
Чор та нов циДунав у Чор
та нов ци ма. Ова сао бра
ћај ни ца деце ни ја ма уна
зад нала зи ла се у вео ма 
лошем ста њу, због чега је 
био ско ро немо гућ при ступ 
викенд насе љу, те је и раз
вој тури зма морао да саче
ка неке боље дане.

По све му суде ћи, након 
радо ва на побољ ша њу пут
не инфра струк ту ре, при
род не лепо те овог дела 
инђиј ске општи не биће 
доступ ни је сви ма.

– Раз вој тури зма је немо
гућ без добре пут не инфра
струк ту ре. Инђи ја, овом 
сао бра ћај ни цом шаље 
лепу сли ку о себи. Важно 
је да сугра ђа ни зна ју, да 
се мак си мал но тру ди мо 
да побољ ша мо све обла
сти у нашој општи ни и да 
испу ња ва мо сва ко обе

ћа ње које дамо – рекао је 
пред сед ник Вла ди мир Гак 
током оби ла ска радо ва, у 
сре ду 26. јуна и додао, да 
је изво ђа чу радо ва оста ло 
да завр ши уре ђе ње бан ки
на и асфал ти ра ње кал др ме 

дужи не 100 мета ра на спу
шта њу од Виле Стан ко вић 
ка Дуна ву.

Асфал ти ра на тра са 
пред ста вља прву фазу 
обна вља ња сао бра ћај
не инфра струк ту ре у овом 

делу Фру шке горе. Након 
завр шет ка брзе пру ге, 
наста ви ће се са реви та ли
за ци јом до Дуна ва, одно
сно Чор та но вач ке пла же, 
иста кли су над ле жни.

М. Ђ.

Реви та ли зо ван пут ка дунав ској оба ли у Чор та нов ци ма

НОВ ШКОЛ СКИ ТЕРЕН У МАРА ДИ КУ

Ула га ње у будућ ност
Захва љу ју ћи успе шној 

сарад њи Општи не 
Инђи ја и Покра јин

ског секре та ри ја та за спорт 
и омла ди ну обно вљен је 
спорт ски терен у Основ ној 
шко ли „Бран ко Ради че вић“ 
у Мара ди ку. Школ ско игра
ли ште све ча но је отво ре но 
тур ни ром у малом фуд ба лу 

и руко ме ту, а осим број них 
мешта на при су ство ва ли 
су и Покра јин ски секре тар 
за спорт и омла ди ну Вла
ди мир Батез и пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак.

– При о ри тет стра те ги је 
и раз во ја спор та Ауто ном
не Покра ји не Вој во ди не и 

Покра јин ског секре та ри ја
та за спорт и омла ди ну је 
реви та ли за ци ја школ ске 
спорт ске инфра струк ту ре и 
отво ре них тере на – иста као 
је Батез и додао, да ће на 
тере ну са новом под ло гом 
мла ди моћи цело лето да се 
баве спорт ским актив но сти
ма, чак и у вечер њим сати

ма, јер посто је рефлек то ри.
Први човек Општи не 

Инђи ја нагла сио је да је 
ула га ње у спорт, омла ди ну 
и спорт ске тере не ула га ње 
у будућ ност, а вели ку помоћ 
Општи на Инђи ја доби ла је 
од Покра јин ског секре та ри
ја та за спорт и омла ди ну 
кроз број не зајед нич ке про
јек те реа ли зо ва не у прет
ход не три годи не.

– Изград њом тере на у 
Мара ди ку пока зу је мо да се 
рав но мер но ула же како у 
гра ду, тако и у сео ским сре
ди на ма. Али, овде се не 
ради само о спор ту, већ и 
о неким дру гим ства ри ма, а 
то је дру же ње и оку пља ње 
мла дих на јед ном здра вом 
месту, и на овај начин жели
мо пози тив но да ути че мо 
на мешта не и омла ди ну, да 
оста ну да живе у свом селу 
– рекао је Гак. 

Вред ност про јек та изно
си ла је непу них чети ри 
мили о на дина ра, а Секре
та ри јат је уче ство вао са два 
мили о на дина ра.

М. Ђ.
Нов терен у Мара ди ку
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ВУК РАДО ЈЕ ВИЋ У ПОСЕ ТИ ОПШТИ НИ ИНЂИ ЈА

Пре ко 100 мили о на издво је но 
за кому нал ну инфра струк ту ру
Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла

ди мир Гак и Покра јин ски секре
тар за пољо при вре ду, водо при

вре ду и шумар ство др Вук Радо је вић у 
четвр так, 27. јуна оби шли су радо ве на 
изград њи кому нал не инфра струк ту ре, 
чију реа ли за ци ју је финан сиј ски подр
жао ресор ни секре та ри јат. У пита њу су 
чети ри про јек та, чија реа ли за ци ја ће 
допри не ти побољ ша њу водо снаб де ва
ња у тој срем ској општи ни.

– Све про јек те смо зајед нич ки реа
ли зо ва ли, јер је руко вод ство Општи
не Инђи ја, у инте ре су њених гра ђа на, 
пред у зе ло све нео п ход не актив но сти 
на при пре ми аде кват не про јект нотех
нич ке доку мен та ци је. На осно ву тога 
смо зајед нич ки финан си ра ли неко ли ко 
капи тал них инве сти ци ја у водо снаб де
ва њу – изја вио је, након пушта ња у рад 
два нова буна ра, др Вук Радо је вић.

Пре ма њего вим речи ма, ради се о 
два буна ра Б24 који има ју капа ци тет 
бли зу 18 лита ра у секун ди, чиме ће се 
додат но пове ћа ти ста бил ност у водо
снаб де ва њу саме Инђи је, али и оста
лих насе ље них места ко што су Нови 
Кар лов ци, Нови и Ста ри Слан ка мен, 
Љуко во и Јар ков ци.

– Мно ги буна ри на тери то ри ји 

општи не Инђи ја ста ри су 30 и више 
годи на, у зна чај ној мери су изгу би ли 
изда шност, јер су у дугој екс пло а та ци ји 
и зато је нео п ход но да се у кон ти ну и
те ту инве сти ра у нове буна ре и њихо
во опре ма ње – напо ме нуо је ресор ни 
секре тар и додао, да је вред ност ове 
инве сти ци је око 24 мили о на дина ра. 
Од тога је Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду издво јио око 19 мили о
на дина ра, док је Општи на Инђи ја око 
пет мили о на дина ра.

– Посеб но тре ба наја ви ти нај но ви ји 
про је кат за који је уго вор пот пи сан 31. 
маја ове годи не, вре дан око 28 мили
о на дина ра, где је Покра ји на обез бе
ди ла око 20 мили о на дина ра, за нове 
буна ре Б25, који ће додат но пове ћа ти 
капа ци тет инђиј ског изво ри шта и на 
тај начин ћемо бити у при ли ци да ста
ви мо у функ ци ју фабри ку воде, где је 
про јек то ва ни мини мум од 150 лита ра 
у секун ди. Инђи ја са два нова буна ра 
има капа ци тет око 140 лита ра у секун
ди, а са још нова два има ће пре ко 160 
лита ра у секун ди. По први пут, има
ће мо могућ ност да пусти мо у рад и 
фабри ку воде – иста као је Радо је вић.

С дру ге стра не, пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак иста као је да 

је про шле годи не пот пи сан и уго вор за 
изград њу пове зног цево во да изме ђу 
Инђи је и Бешке, дугог око чети ри кило
ме тра и да се тај про је кат завр ша ва 
ових дана. 

– Пре по зна ва ју ћи при о ри тет не про
бле ме гра ђа на, а зајед нич ким дело
ва њем и зајед нич ким финан си ра њем, 
може мо аде кват но да одго во ри мо 
на њихо ве зах те ве, због чега води мо 
рачу на да сва ко има воду у било ком 
делу општи не и током сва ког годи
шњег доба – рекао је Гак, и на кра ју 
додао да је укуп на вред ност инве сти
ци ја у про те кле дветри годи не била 
бли зу 100 мили о на дина ра. Покра јин
ски секре та ри јат за пољо при вре ду је 
опре де лио око 65 мили о на дина ра, а 
оста так Општи на Инђи ја.

– Ово је пети бунар ура ђен за мање 
од три годи не, и тако смо обез бе ди ли 
довољ ну коли чи ну воде да инђиј ску 
фабри ку воде ста ви мо у функ ци ју – 
рекао је Гак.

Гак и Радо је вић оби шли су и радо ве 
на кана ли за ци ји у инду стриј ској зони, 
где је зајед нич ки инве сти ра но око 12 
мили о на дина ра, што ства ра усло ве и 
за при вла че ње инве сти ци ја и отва ра
ње нових рад них места. М. Ђ.

Вла ди мир Гак и  др Вук Радо је вић пусти ли два нова буна ра у рад

Пројекат: „Општина Инђија  општина развоја“
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Стра те ги ја одр жи вог раз во ја

На сед ни ци Скуп шти не општи не 
Пећин ци, 27.јуна одбор ни ци су 
јед но гла сно усво ји ли Стра те ги

ју одр жи вог раз во ја општи не Пећин ци 
од 2019. до 2029 годи не. Овим зна
чај ним стра те шкоплан ским доку мен
том дефи ни са ни су кључ ни прав ци и 
обла сти раз во ја пећи нач ке општи не 
у наред ној деце ни ји, а како је рекао 
пред сед ник општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић, Стра те ги ја тре ба да 
под стак не буду ћи раст и раз вој цело
куп не локал не зајед ни це.

– Стра те ги ја обу хва та дру штве ну и 
еко ном ску сфе ру, али су њоме обу хва
ће ни и аспек ти про стор ног уре ђе ња и 
уна пре ђе ња рада јав ног сек то ра, као и 
аспек ти зашти те и побољ ша ња живот
не сре ди не. Доку мент који је изра ди ла 
општин ска коми си ја за стра те шко пла
ни ра ње одр жи вог раз во ја, уз струч ну 
и тех нич ку подр шку Реги о нал не раз
вој не аген ци је Срем, све о бу хва тан је 
и дефи ни ше стра те шке при о ри те те 
буду ћег раз во ја наше општи не кроз 
пет обла сти – еко ном ски раз вој, раз
вој инфра струк ту ре, зашти та живот

не сре ди не, дру штве не делат но сти и 
раз вој локал не само у пра ве. Пре ци
зно раз ра ђе ни про гра ми и про јек ти 
нису само добра осно ва за пла ни ра
ње кори шће ња општин ских буџет ских 
сред ста ва, већ и добра осно ва за при
ступ спољ ним изво ри ма финан си ра
ња, попут покра јин ског и репу блич ког 
буџе та, али и пред при ступ них про
гра ма Европ ске Уни је и међу на род
них фон до ва – изја вио је Трбо вић и 
додао да Стра те ги ја у себи носи визи ју 
општи не Пећин ци до 2029. годи не као 
рав но мер но раз ви је не општи не, која 
сво јим гра ђа ни ма и при вред ни ци ма 
омо гу ћа ва висок ква ли тет живо та и 
повољ не усло ве посло ва ња. 

На сед ни ци је за дирек то ра Кул тур
ног цен тра Пећин ци име но ван Јован 
Девр ња, који је на овој функ ци ји био и 
у прет ход ном ман да ту. 

– Захва лан сам на пове ре њу које ми 
је ука за но и дожи вља вам га као оба
ве зу да наста вим са свим про јек ти ма 
и про гра ми ма које сам као дирек тор 
цен трал не уста но ве кул ту ре у нашој 
општи ни запо чео у прет ход ном ман

да ту. Захва љу ју ћи вели кој подр шци 
Општи не Пећин ци у прет ход ном пери
о ду смо успе ли да завр ши мо ком плет
но спољ но уре ђе ње згра де Кул тур ног 
цен тра, у окви ру којег ура ђе на нова 
фаса да, заме ње на ком плет на кров
на кон струк ци ја и ура ђе на адап та ци ја 
систе ма гре ја ња. Надам се да ћемо у 
наред ном пери о ду успе ти да завр ши
мо и уну тра шње уре ђе ње објек та – 
рекао је пово дом име но ва ња Девр ња 
и додао, да су ових дана у завр шној 
фази при пре ме Пећи нач ког кул тур ног 
лета, која ће и ове годи не широм пећи
нач ке општи не доне ти оби ље кул тур
них садр жа ја за све гене ра ци је.

Одбор ни ци су усво ји ли изве шта
је о раду за 2018. годи ну Општин ске 
упра ве општи не Пећин ци, ЈУ „Спо рт
ски цен тар“, Дома здра вља „Др Дра
ган Фун дук“, пећи нач ког Цен тра за 
соци јал ни рад, ЈКП „Сава“, Тури стич
ке орга ни за ци је и Аген ци је за раз вој 
општи не Пећин ци, као и месних зајед
ни ца Аша ња, Доњи Товар ник, Кар лов
чић, Обреж, Пећин ци, Прхо во и Попин
ци.

Сед ни ца СО Пећин ци

ОГАР
Уре ђе ње гро бља

Јав но кому нал но пред у зе ће „Сава“ 
завр ши ло је радо ве на огра ђи ва њу хума
ног гро бља у Ога ру. Сада је огра дом обу
хва ћен и нови, про ши ре ни део пар це ле 
на којој се гро бље нала зи, а који је недав
но очи шћен и израв нат, чиме је у овом 
насе љу на дужи пери од решен про блем 
гро бљан ског про сто ра. Сле де ћи корак је 
изли ва ње бетон ских ста за у новом делу 
гро бља.

У ЈКП „Сава“ кажу да је у пла ну огра
ђи ва ње свих месних хума них гро ба ља 
у општи ни Пећин ци која још увек нема ју 
огра ду.

НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ УЧЕ НИ ЦИ НА ЛЕТО ВА ЊУ
Крста ре ње Боко ко тор ским зали вом

Нај у спе шни ји уче ни ци са тери то ри је 
пећи нач ке општи не, који већ неко ли ко 
дана бора ве на наград ном лето ва њу 
у Хер цег Новом, иско ри сти ли су један 
дан за крста ре ње јадран ском оба лом, 
ужи ва ју ћи у лепо та ма Боко ко тор ског 
зали ва. Педе сет четво ро награ ђе них 
уче ни ка оби шли су 26. јуна остр во 
Маму ла, затим су посе ти ли мана стир 
Ваве де ње, упло ви ли у чуве ну Пла ву 
шпи љу, да би се на кра ју искр ца ли на 
јед ну од нај леп ших пла жа овог дела 
Јадра на, Жањи це, где су неко ли ко сати 

иско ри сти ли за купа ње. 
Како нам је рекао пред сед ник Спорт

ског саве за „Раз вој спор то ва” Сини ша 
Ђокић, за тај дан је пла ни ран оби ла зак 
ста рог гра да и упо зна ва ње са кул тур но
исто риј ским насле ђем Хер цег Новог.

– Посеб но бих се захва лио заме ни
ци дирек то ра Јав не уста но ве кул ту
ре „Хер цег Фест” Татја ни Лекић, која 
је ина че рође на Огар чан ка, која нам 
је обез бе ди ла бес плат не ула зни це за 
посе ту Кан ли кули и кули Фор те Маре 
– рекао је Ђокић.
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Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Зон ска смо тра фол кло ра

У орга ни за ци ји Кул тур ног цен тра 
Пећин ци и Саве за умет нич ког 
ства ра ла штва ама те ра Вој во ди

не, а под покро ви тељ ством Општи не 
Пећин ци, у субо ту, 22. јуна је на сце ни 
КЦ одр жа на 41. Зон ска смо тра извор
ног фол клор ног ства ра ла штва.

Како нам је рекао дирек тор пећи
нач ког КЦ, Зон ска смо тра је при ли ка 
да публи ка ужи ва у коло ри ту и тра ди
ци ји Сре ма.

– Фол клор на дру штва су се пред
ста ви ла извор ним игра ма и песма
ма, при ка зи ма оби ча ја, вокал ним и 
инстру мен тал ним насту пом. Наша 
уста но ва је већ дуги низ годи на дома
ћин овој мани фе ста ци ји, што ми је 
посеб но дра го, јер очу ва ње народ не 

тра ди ци је и извор ног ства ра ла штва, 
као и пре но ше ње на гене ра ци је које 
дола зе, један је од при о ри те та Кул тур
ног цен тра – рекао је Девр ња.

На сце ни КЦ пре ко 200 изво ђа ча из 
11 кул тур ноумет нич ких дру шта ва из 
Шида, Срем ске Митро ви це, Инђи је и 
Ста ре Пазо ве игром, песмом, на пре
лу или на жетви, на нај леп ши начин 
при ка за ли су шаре ни ло и богат ство 
Сре ма, које се огле да упра во у њего
вој раз ли чи то сти, али и жељи да се 
очу ва.

Селек тор смо тре је коре о граф Сло
бо дан ка Рац, која ће одлу чи ти ко ће са 
Зон ске смо тре насту пи ти на Фести ва
лу фол клор них тра ди ци ја Вој во ди не у 
Врба су од 13. до 15. сеп тем бра.

Шаре ни ло и богат ство Сре ма

ПУ „ВЛА ДА ОБРА ДО ВИЋ КАМЕ НИ“

Успе шна сарад ња са
Фон да ци јом Новак Ђоко вић
У пећи нач кој Пред школ

ској уста но ви „Вла да 
Обра до вић Каме ни” 

завр шен је четвр ти циклус 
про гра ма подр шке роди те љи
ма „Подр шка не пер фек ци ја”, 
који ова уста но ва вео ма успе
шно реа ли зу је у сарад њи са 
Фон да ци јом Новак Ђоко вић. 

Интер ак тив не ради о ни це, 
које су реа ли зо ва не током 
про ле ћа, поха ђа ло је 17 роди
те ља са тери то ри је пећи нач
ке општи не са који ма су ради
ле фаци ли та тор ке Вален ти на 
Шљу кић и Дани је ла Глу шац. 
Ради о ни це су има ле за циљ 
да пру же подр шку роди те љи
ма у одга ја њу и вас пи та ва њу 
деце, као и да се путем раз
ме не иску ста ва и про бле ма 
са који ма се роди те љи сусре
ћу, изна ђу реше ња.

Сарад ња пећи нач ког врти
ћа са Фон да ци јом Новак 
Ђоко вић током про те кле 
чети ри годи не резул то ва ла 
је успе шним интер ак тив ним 
ради о ни ца ма које је поха ђа

ло укуп но 92 роди те ља са 
тери то ри је општи не Пећин
ци, а како су нам рекли у ПУ 
„Вла да Обра до вић Каме ни” 
нада ју се настав ку реа ли зо
ва ња про гра ма и наред не 
годи не, упра во због вели ког 

инте ре со ва ња роди те ља.
Пово дом завр шет ка петог 

циклу са про гра ма „Подр шка 
не пер фек ци ја”, Фон да ци ја 
Новак Ђоко вић недав но је 
орга ни зо ва ла про сла ву којој 
су при су ство ва ли Новак и 

Јеле на Ђоко вић, као и уче
сни ци про гра ма са тери то
ри је пећи нач ке општи не, 
фаци ли та тор ке Вален ти на и 
Дани је ла, коа у тор про гра ма 
Сми ља на Гру јић и руко вод
ство пећи нач ког врти ћа.

Са про гра ма подр шке роди те љи ма

ЦРВЕ НИ КРСТ
Актив ни одмор
за мла де волон те ре

У окви ру про гра ма за одмор и опо ра вак 
деце, који реа ли зу је Црве ни крст Вој во ди не 
у сарад њи са Покра јин ским секре та ри ја том 
за соци јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и рав но
прав ност поло ва, успе шни основ ци и волон
те ри Црве ног крста Пећин ци са тери то ри је 
пећи нач ке општи не отпу то ва ли су у неде љу, 
23. јуна у одма ра ли ште ЦК Вршац на Вршач
ком бре гу. 

Како нам је рекла Гор да на Коње вић секре
тар пећи нач ког ЦК, мла ди волон те ри бора
ви ће седам дана на Вршач ком бре гу, где ће 
кроз интер ак тив ни рад са децом у мањим 
гру па ма уче ство ва ти у ради о ни ца ма, као 
што су про мо ци ја хума них вред но сти, прва 
помоћ и реа ли стич ки при каз повре да, музич
ке, пле сне, ликов не и кре а тив нопси хо ло шке 
ради о ни це у зави сно сти од инте ре со ва ња 
деце.

– У окви ру вечер њег про гра ма биће орга
ни зо ва на и так ми че ња  пока жи шта знаш, 
избор за мисте ра и мис, нај бо ље фри зу ре, 
маскен бал, игре без гра ни ца и квиз „Шта 
знаш о Црве ном крсту“. Про грам одмо ра и 
опо рав ка деце Црве ног крста има вели ки 
допри нос у моти ви са њу деце за уче њем и 
хума ни јим одно сом пре ма дру ги ма. Циљ је 
да се деци садр жај но испу ни сед мо днев ни 
одмор кроз нова сазна ња, кре а тив не вешти
не и сти му ла тив ни раз вој – рекла је Коње
вић.
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ДУНА ВА У СТА РО ПА ЗО ВАЧ КОЈ ОПШТИ НИ

Дунав је наше море

Милан ЂурићМилорад Аба џи јаЖиван Жива но вић Марко Продановић

Чишће њем оба ле Дуна
ва која се про сто ре и 
кроз ста ро па зо вач ку 

општи ну 29. јуна обе ле жен је 
Међу на род ни дан ове реке. 
Акци ји коју је орга ни зо ва ла 
општи на Ста ра Пазо ва при
кљу чи ли су се љуби те љи 
при ро де свих узра сних доби 
из раз ли чи тих спорт ских и 
дру гих орган за ци ја. „Дунав је 
моје море” пору чу ју уче сни
ци вели ке акци је чишће ња 
оба ле ове реке која се источ
ном стра ном ста ро па зо вач ке 
општи не про сти ре у дужи ни 
од 25 кило ме та ра. 

Један од нај ста ри јих уче
сни ка акци је био је Милан 
Ђурић из Нове Пазо ве, који 
каже да непа жњом и непо
што ва њем при ро де, кроз 
неа де кват но одла га ње отпа
да зага ђу је мо око ли ну и при
род не лепо те попут Дуна ва 
и сма тра да нисмо довољ но 
еду ко ва ни како да се пона
ша мо пре ма при ро ди. Како 
каже, то је било и више него 
довољ но, као раз ло зи због 
којих се при кљу чио акци ји, 

упр кос томе што је у деве тој 
деце ни ји живо та. 

Ђури ћа су пра ти ли вршња
ци из Вој ке. Наи ме, осам
де сет дво го ди шњи Живан 
Жива но вић са поно сом да је 
Дунав наше море, те апе лу
је на све љуби те ље при ро де 
да чува ју ову реку која лич но 
за њега пред ста вља фил тер 
и одмор за очи. С дру ге стра
не седам де сет дво го ди шњи 
Мило рад Аба џи ја сво јим при
ме ром жели да пока же како 
се опхо ди пре ма при ро де, а 
с обзи ром на то да је рибо
ло вац, исти че да ника да за 
собом није оста вио неу ре ђен 
део оба ле на којој је про вео 
сло бод но вре ме.

На Међу на род ни дан реке 
Дунав, оба ле код Ста рих и 
Нових Бано ва ца, Сур ду ка и 
Беле ги ша чисти је су и при
јат ни је за про во ђе ње сло
бод ног вре ме на, сло жи ли су 
се и уче сни ци и орга ни за то
ри. Тако Мар ко Про да но вић 
из ста ро ба но вач ког Клу ба 
екс трем них спор то ва каже, 
да му је дра го што се ода

звао вели ки број уче сни ка 
који желе да очу ва ју овај део 
тури стич ке пону де коју има 
општи на Ста ра Пазо ва и апе
лу је на гра ђа не да буди одго
вор ни ји пре ма при ро ди.

Са циљем да акци ја буде 
успе шна, у чишће ње оба ле у 
Поду на вљу укљу чи ли су се и 
пред став ни ци месних зајед
ни ца и јав но – кому нал на 
пред у зе ћа попут 

„Чисто ће” и „Водо во да и 
кана ли за ци је”.

Дирек тор над ле жног 
пред у зе ћа, Јови ца Гагри ца 
иста као је да током годи не 
„Чисто ћа” орга ни зу је чишће
ње пла же „Вене ци ја“ у Ста
рим Банов ци ма, али да то 
није довољ но с обзи ром на 
то да су током сезо не ови 
дело ви општи не испу ње ни 
вели ким бро јем посе ти ла ца, 
те апе ло вао на сугра ђа не да 
се ода зи ва ју акци ја ма и сами 
бри ну о богат ству које ста ро
па зо вач ка општи на има.

У вели ку акци ју чишће ња 
оба ле при кљу чи ли су се и 
ста ро па зо вач ка Тури стич

ка орга ни за ци ја, ново па зо
вач ко Удру же ње рибо ло ва
ца „Лињак“, орга ни за ци ја 
резер вних вој них ста ре ши на 
у Новој Пазо ви и ста ро па зо
вач ки Црве ним крстом.

Под се ти мо, Дунав је дру
га по дужи ни река у Евро пи, 
про ла зи кроз чети ри европ
ска глав на гра да, међу који
ма је Бео град, а кроз Срби ју 
тече у дужи ни од 588 кило ме
та ра. 

 С. Стан ко вић

Јовица Гагрица
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ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Јав но – при ват но 
парт нер ство

Коми си ја за јав но при ват на парт
нер ства у Срби ји, од када је осно ва
на одо бри ла је 112 про је ка та по овом 
прин ци пу у 65 гра до ва и општи на, а 
међу њима је и општи на Ста ра Пазо
ва у којој је одо бре но чети ри про јек та 
јав но при ват ног парт нер ства, пока
зу ју резул та ти истра жи ва ња наста
лог у окви ру про јек та „Тран спрент но 
и одго вор но спро во ђе ње про је ка та 
ЈПП у Срби ји“ Инсти ту та за тери то ри
јал ни еко ном ски раз вој. Нај ве ћи број 
про је ка та одно си се на рекон струк ци
ју и одр жа ва ње јав не расве те, делат
ност пре во за пут ни ка, про из вод њу 
и дистри бу ци ју топлот не енер ги је уз 
кори шће ње прин ци па енер гет ске ефи
ка сно сти и кому нал ну делат ност.

С. С.

ТРЕТ МАН  КОМА РА ЦА

Упо зо ре ње
пче ла ри ма

Нови трет ман сузби ја ња одра слих 
фор ми кома ра ца из вазду ха у насе ље
ним мести ма Ста ри и Нови Банов ци, 
Сур дук и Беле гиш, као и у при о бал ном 
поја су уз реку Дунав, одр жан је у неде
љу 30. јуна у вре мен ском интер ва лу од 
19 до 22 сата. Упо зо ра ва ју се пче ла ри 
да укло не кошни це нај ма ње пет кило
ме та ра од наве де них места тре ти ра
ња, јер је пре па рат ток си чан за пче ле 
и њего во деј ство тра је три дана.  С. С.

НОВА ПАЗО ВА

Базе ни од 1. јула
Ком плекс општин ских базе на у Новој 

Пазо ви, почео је са радом у поне де
љак 1. јула. Цена кар те за одра сле је 
300 дина ра, а после 15 часо ва цена је 
200 дина ра. За узраст од седам до 18 
годи на ула зни ца је 150 дина ра, а 
после 15 часо ва само 100 дина ра. За 
децу до седам годи на улаз је бес пла
тан. За 5.000 дина ра може се купи ти 
сезон ска кар та, док за децу од седам 
до 18 годи на сезон ска кар та изно си 

2.000 дина ра. Рад но вре ме базе на, 
сва ког дана током сезо не је од 10 до 
19 часо ва. С. С.

ВИДОВДАН У БАНОВ ЦИМА

Ноћ ни мар кет
Први Видов дан ски ноћ ни мар кет 

одр жао се на пија ци у насе љу Банов
ци Дунав у орга ни за ци ји УГ „Волим 
Банов це”, а под покро ви тељ ством 
општи не Ста ра Пазо ва у сарад њи са 
Месном зајед ни цом Банов ци Дунав 
и Тури стич ком орга ни за ци јом општи
не Ста ра Пазо ва уз тех нич ку подр шку 
ЈКП „Чисто ћа” У Ста рој Пазо ви. Ђина 
Бера ко вић из Нових Бано ва ца про гла
ше на је за нај бо љег руко твор ца првог 
Водов дан ског ноћ ног мар ке та, одр жа
ног на зеле ној пија ци у насе љу Банов
ци Дунав. Удру же ње гра ђа на „Волим 

Банов це” осно ва но је пре пет годи на, 
тре нут но бро ји око 40 чла но ва од којих 
се чак поло ви на бави руко тво ри на
ма, а ова нова мани фе ста ци ја била 
је при ли ка да се пред ста ве скулп ту ре, 
хекле ра ји, ико не, суве ни ри, деку паж и 
тка ни не. С. С.

ПОЧЕ ЛА ЖЕТВА ЈЕЧ МА

При но си сма ње ни
 

Жетва ози мог јеч ма у ста ро па зо вач
кој општи ни поче ла је пре неко ли ко 
дана захва љу ју ћи повољ ним вре мен
ским усло ви ма за овај посао. Јечам 
захва лан за рата ре, јер је то прва кул
ту ра која сти же на напла ту. Рата ри ће 
нешто оста ви ти за соп стве не потре
бе, а један део скла ди шти ти у силос. 
Међу ти, пољо при вред ни ци нису задо

вољ ни ни при но сом, ни откуп ном 
ценом, која за јечам изно си 16 дин по 
кило гра му. Пре ма првим отко си ма, 
при но си јеч ма су око пет до шест тона 
по хек та ру. Због вре мен ских при ли ка 
од сетве до жетве, при но си ће у поје
ди ним дело ви ма бити шаро ли ки, а за 
неко ли ко дана поче ће и жетва пше ни
це. Куку руз је и даље воде ћа биљ на 
кул ту ра на тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва. На њива ма пољо при вред них 
пред у зе ћа, задру га и код инди ви ду
ал них пољо при вред ни ка овог про ле
ћа, мер кан тил ни куку руз је посе јан на 
14.500 хек та ра. Сун цо крет зау зи ма 
повр ши ну од 2.100 хек та ра, соја 2.000 
хек та ра, шећер на репа 1.800, док су 
оста ле ратар ске кул ту ре на повр ши
на ма испод хиља ду хек та ра, а нај ма
ње је јарог јеч ма, који зау зи ма све га 
38 хек та ра. Оце њу ју ћи ово го ди шњу 
про лећ ну сетву на тери то ри ји Ста ра 
Пазо ва, Оде ље ње за пољо при вре ду 
наво ди у свом изве шта ју, да су пред
се тве ни и сетве ни радо ви оба вље ни у 
опти мал ном агро тех нич ком року и да 
је снаб де ве ност репро ма те ри ја лом, 
резер вним дело ви ма и дизел гори вом 
била добра. З. К.
 
СКУД „ХЕРОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Успе шан деч ји
фол клор

Прво место и ста ту е та Наци о нал ног 
саве та сло вач ке наци о нал не мањи
не на 26. Фести ва лу деч јег фол кло
ра „Зла та бра на” у Киса чу, при па ло 
је мла ђој гру пи СКУДа „Херој Јан ко 
Чме лик“ из Ста ре Пазо ве, за коре о
гра фи ју „Недељ но попод не“ аутор ке 
Руже не Чер вен ски и умет нич ког руко
во ди о ца Ката ри не Шаш. Деч ји орке
стар је насту пио под руко вод ством 
Алек се ја Маће ра ка. Орга ни за тор је 
Кул тур ни цен тар Кисач а мани фе ста
ци ју је отво рио Милош Вуче вић, гра до
на чел ник Новог Сада. Побед ни ке оче
ку је тур не ја у Сло вач ку, и уче шће на 
тамо шњем фести ва лу деч јег фол кло
ра под покро ви тељ ством Наци о нал ног 
саве та Сло вач ке наци о нал не мањи не, 
чија је пред сед ни ца Љибу шка Лака
тош уру чи ла глав ну награ ду. З. К.
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АНЂЕЛ КО УГљЕ ШИЋ, ПОљОПРИ ВРЕД НИК ИЗ ГЛУ ША ЦА

Воћар ство се све
више раз ви ја у Срби ји

Дуго годи на се 
бавим 

пољо при вре дом, 
тиме су се бави ли 
и моји роди те љи. 

Из доса да шњег 
иску ства, сма трам 

да је тре нут на 
ситу а ци ја у 

пољо при вре ди 
боља, него што је 

то било пре 
неко ли ко годи на. 

Има мало пома ка. 
Посто је суб вен ци је, 

које могу да се 
иско ри сте, ту је и 
подр шка мла дим 

пољо при вред ни ци
ма, што је исто 

добро. Видим да се 
воћар ство све 

више раз ви ја, и у 
томе сигур но може 
више да се зара ди 

него у узго ју 
куку ру за и пше ни це

Послед њих неко ли ко 
годи на, кра јем или сре
ди ном јуна, када кре ће 

бер ба мали на, увек се води 
поле ми ка о тржи шту и цени 
мали не изме ђу про из во ђа
ча, хлад ња ча ра и Мини стар
ства пољо при вре де. Лоши 
вре мен ски усло ви ове годи
не ути ца ли су на ква ли тет 
и при нос мали не. Анђел ко 

Угље шић из мачван ског села 
Глу шци, већ три годи не се 
бави узго јем мали на. Пре ма 
њего вом мишље њу, воћар
ство је гра на пољо при вре де 
која се у Срби ји све више 
раз ви ја. 

– Пре три годи не сам одлу
чио да заса дим мали не, а 
про шле годи не смо има ли 
први род. Тада је била вео ма 

лоша цена, али сам у сушти
ни задо во љан, гово ри Анђел
ко.

Он дода је да је и ова годи
на лоша за мали на ре упра во 
због вре мен ских усло ва.

– И ове годи не је било 
доста кише, што мно го ути
че на плод. Међу тим, имам 
одлич ну сарад њу са Пољо
при вред ном струч ном слу

жбом, која ми увек изла зи у 
сусрет. Мислим да дана шњи 
пољо при вред ник мора да се 
еду ку је, ако жели да напре
ду је. То је вео ма важно, јер 
су ула га ња вели ка. Ево, ми 
смо у наш мали њак до сада 
уло жи ли сигур но 8.000 евра. 
Мислим да је нео збиљ но не 
послу ша ти струч ни савет, 
наво ди Анђел ко. 

Анђел ко Угље шић
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С обзи ром на то да је род 
мали не ове годи не лош, 
Анђел ко сма тра да ће се 
цена про ме ни ти.

– Цена је за сада 150 дина
ра. Међу тим, мислим да ће 
се она кори го ва ти, јер је лоша 
годи на па је и нема мно го. 
Добро би било да када би на 
про ле ће мали на ри могли да 
нађу куп ца, дого во ре цену 
и скло пе уго вор. Ова ко, не 
знаш чему да се надаш из 
годи не у годи ну. Ево, ми смо 
до сада про да ва ли у Пан че
ву за фир му „Тами шка“. И са 
њима смо одлич но сара ђи ва
ли. Међу тим, они ове годи не 
не отку пљу ју више мали ну на 
нашем тере ну. За сада смо 
нашли куп ца, а то је хлад
ња ча у Коце ље ви. Чиње ни
ца је да је тре нут но тржи ште 
неста бил но, али ми неће мо 
оду ста ти од узго ја мали на, 
јер смо мно го тру да, рада 
и нов ца уло жи ли, наво ди 
Анђел ко.

Пре ма мишље њу Анђел ка 
Угље ши ћа, тешко је у дана
шње вре ме наћи рад ну сна гу 
на селу.

– Мла дих је све мање на 
селу, а и цена рада је ниска, 
око 230 дина ра. То је људи
ма који раде на њиви цео 
дан сигур но мало, али јед но
став но про да ја одре ђу је цену 
рада у том слу ча ју, гово ри 
Анђел ко.  

Он дода је да сва ки воћар 
мора оси гу ра ти сво је заса де, 
уко ли ко нема про тив град не 
мре же.

– Про шле годи не нам је 
доста пло да про па ло због 
гра да. Сре ћом, оси гу ра ли 
смо се у јед ној оси гу ра ва ју ћој 
кући, која је у цело сти испо
што ва ла уго вор. Јед но став
но, било који облик зашти те 
про тив гра да није лук суз, већ 
потре ба, наво ди Анђел ко.

Анђел ко сма тра да пољо
при вред ник у Срби ји тре
нут но има више подр шке од 
држа ве, него што је то било у 
прет ход ном пери о ду. 

– Дуго годи на се бавим 
пољо при вре дом, тиме су се 
бави ли и моји роди те љи. Из 
доса да шњег иску ства, сма
трам да је тре нут на ситу а ци ја 
у пољо при вре ди боља, него 
што је то било пре неко ли ко 
годи на. Има мало пома ка. 
Посто је суб вен ци је, које могу 
да се иско ри сте, ту је и подр
шка мла дим пољо при вред
ни ци ма, што је исто добро. 
Видим да се воћар ство све 
више раз ви ја, и у томе сигур
но може више да се зара ди 
него у узго ју куку ру за и пше
ни це, наво ди Анђел ко.

З. Попо вић

ПОКРЕТ НИ МАМО ГРАФ У ВИШЊИЋЕВУ И АДАШЕВЦИМА

Без упута и заказивања

У Вишњи ће ву је у поне
де љак, 1. јула запо чет 
про је кат Покра јин ске 

вла де „Прва мамо гра фи ја”. 
Покрет ни мамо граф ће омо
гу ћи ти жена ма у рурал ним 
сре ди на ма да без упу та, 
зака зи ва ња и здрав стве не 
књи жи це оба ве сни ма ње. 
Поче так ове акци је у шид
ској општи ни је у Вишњи ће
ву и Ада шев ци ма. Сни ма ње 
дој ки оба вља ће струч ни тим 
Кли нич ког цен тра Вој во ди
не.

Упра во је то био повод да 
Вишњи ће во посе те Покра
јин ски секре тар за здрав
ство доц. др Зоран Гој ко
вић, заме ник пред сед ни ка 
Општи не Зоран Семе но вић 
и дирек тор Дома здра вља 
Шид Крсто Куреш.

– Про је кат „Прва мамо гра
фи ја” је нешто што до сада 
нисмо има ли на тери то ри ји 
Вој во ди не, а у про је кат су 
укљу че ни Покра јин ска вла
да, Покра јин ски секре та
ри јат за здрав ство, домо ви 
здра вља у општи на ма у Вој
во ди ни, као и локал на само
у пра ва. Овим ћемо реши
ти про блем пре вен тив них 
пре гле да и дијаг но сти ко ва
ње тумо ра дој ки код жена, 
рекао је др Зоран Гој ко вић.

Сва ка два на е ста жена 
у Вој во ди ни обо ли од ове 
тешке и опа ке боле сти. На 
тери то ри ји Репу бли ке Срби
је на годи шњем нивоу има 
4.600 ново о бо ле лих жена, 
сва ких шест сати јед на жена 

у Срби ји пре ми не од ове 
боле сти. Уко ли ко се ова 
болест на вре ме откри је, 
про це нат изле че ња је прак
тич но 100 одсто. Мамо гра
фи ја је та која пома же да 
се откри ју ини ци јал ни симп
то ми боле сти, она је злат ни 
стан дард  тумор ска про ме
на може се уста но ви ти и до 
три годи не рани је. 

– Има мо про грам наци о
нал ног скри нин га на тери
то ри ји Срби је за брзу дијаг
но сти ку тумор ских про ме на. 
Тај скри нинг се спро во ди 
само у осам вели ких општи
на. Наша жеља је била да 
набав ком и купо ви ном јед
ног ова квог апа ра та дође мо 
до оних сре ди на које нису у 
могућ но сти да пру же здрав
стве ну услу гу нашим гра ђа
ни ма. Ово је само поче так 
рада који ћемо наста ви ти 
и сле де ћих годи на. У сле

де ћих шест месе ци оби ћи 
ћемо 11 општи на у Вој во
ди ни, то су мање раз ви је не 
општи не, рурал на под руч ја. 
Све жене ста ри је од 40 годи
на, могу да се пре гле да ју и 
то без зака зи ва ња, упу та. 
Резул та ти сти жу у року од 
24 сата, пошто је покрет
ни мамо граф снаб де вен и 
мето да ма кому ни ка ци је са 
Кли нич ким цен тром у Новом 
Саду, где се очи та ва ју нала
зи, обја снио је др Гој ко вић.

Циљ на гру па у Вишњи ће
ву је 280 жена, за пре глед се 
при ја ви ло 220. Међу паци
јент ки ња ма које су оба ви ле 
пре глед била је и Мили ца 
Башто ва но вић.

– Први пут сам оба ви
ла ова кав пре глед. Ово 
је добра акци ја, сву да се 
иначе чека и зака зу је. Жене 
су углав ном лење да иду на 
пре гле де, рекла је Мили ца.

Др Крсто Куреш  се захва
лио Покра јин ској вла ди, 
Покра јин ском секре та ри ја ту 
за здрав ство на овој акци ји 
и рекао да ће жене моћи да 
ура де пре гле де о који ма су 
само сања ле. 

– Као што смо и доса да 
води ли бри гу о свим нашим 
гра ђа ни ма, иде мо корак 
напред ка изград њи здрав
стве не струк ту ре. Захва љу
јем Покра јин ском секре та
ри ја ту на овој акци ји – рекао 
је Зоран Семе но вић, заме
ник пред сед ни ка Општи не 
Шид.

Д. Попов 

Зоран Семе но вић, др Зоран Гој ко вић и др Крсто Куреш

Мили ца Башто ва но вић
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Већ дужи низ годи на у 
Руми је при су тан про
блем везан за обје кат 

Ауто бу ске ста ни це, која посте
пе но про па да и сада је пот пу
но руи ни ра на, те пред ста вља 
и без бед но сни про блем, али и 
ружи град. 

Овај про блем не дати ра од 
јуче и локал на само у пра ва 
је поку ша ва ла да га реши на 
раз не начи не, али је тешко
ћа у томе што нема ника квих 
инге рен ци ја, нити над објек
том нити земљи штем.

Упра во ово се често „поте
же“ да би се про зи ва ла локал
на власт у којој већин ски пар
ти ци пи ра Срп ска напред на 
стран ка, да би се, спи но ва
њем овог про бле ма, дове ло у 
пита ње све оно што је, а тога 
је мно го у рум ској општи ни, 
ура ди ло. 

Тим пово дом је 27. јуна одр
жа на кон фе рен ци ја за нови
на ре у про сто ри ја ма ОО СНС 
Рума, да би се гра ђа ни ма 
обја сни ло у чему је про блем, 
шта је пред у зи ма но и шта ће 
се даље ради ти да би се овај 
дуго го ди шњи и вели ки про
блем решио.

Сте ван Кова че вић, пред сед
ник Саве та за инфор ми са ње 
ОО СНС је иста као да локал
на власт од овог про бле ма не 
бежи, и под се тио да се њим 
жели ума њи ти шта је ура ђе но 
у прав цу да Рума пот пу но про
ме ни сво је лице, да у при вред
ним актив но сти ма поста не 
јед на од нај у зор ни јих локал
них зајед ни ца када је у пита њу 
дово ђе ње инве сти то ра, сма
ње ње неза по сле но сти, уна

пре ђе ње кому нал не инфра
струк ту ре у гра ду и сели ма, 
реше ње про бле ма зеле не 
пија це. Цен трал но град ско 
језгро је ком плет но про ме ни
ло свој изглед, отво ре ни су 
врти ћи и то су све резул та ти 
за понос.

– Има мо ста бил но финан
си ра ње, а спи но ва њем пре ко 
дру штве них мре жа се нај че
шће анга жу је упра во Ауто бу
ска ста ни ца да се све то дове
де у пита ње. Ми смо, као 
стран ка, све сни да гра ђа ни 
Руме заслу жу ју да има ју ста
ни цу каква доли ку је јед ном 
про спе ри тет ном гра ду, али 
не сно си мо одго вор ност за 
ста ње у којем се она нала зи. 
Ова ста ни ца је и без бед но сни 
ризик за оне који ту доче ку ју 

ауто бу се и то није сли ка која 
нам одго ва ра. Ми не сно си мо 
одго вор ност за такво ста ње, 
ова ста ни ца је сим бол јед не 
нера зум не и погуб не пљач
ка шке при ва ти за ци је која се 
дого ди ла две хи ља ди тих годи
на, а кри ти ке нам дола зе из 
реда оних који су тада били у 
пира ми ди вла сти и оних поје
ди на ца који кори сте и зло у по
тре бља ва ју дру штве не мре же 
– рекао је Сте ван Кова че вић.

Он је поја снио да је про блем 
вла снич ка струк ту ра, јер две 
пети не при па да „Рума тран су“, 
који је при ва ти зо вао прет ход
но дру штве но пред у зе ће 2003. 
годи не, док три пети не при па
да АД „Кор зо“, које је уга ше но 
кроз сте чај ни посту пак. 

 – Још увек се води одре ђе

ни управ ни посту пак да би се 
сва та имо ви на пре не ла у вла
сни штво Дирек ци је за имо ви ну 
Срби је. Ми смо се у неко ли ко 
навра та обра ћа ли за помоћ 
и вишим инстан ца ма како би 
убр за ли реша ва ње тог про
бле ма, али нема мо инге рен
ци је да убр за ва мо доно ше ње 
суд ских одлу ка. Поку ша ли смо 
и да се дого во ри мо са вла
сни ком „Рума тран са“, али до 
тог дого во ра није дошло. Оно 
што смо могли да ура ди мо је, 
да  смо пре пар дана доне ли 
реше ње којим се забра њу је 
упо тре ба тог објек та и вла сни
ку се нала же да физич ки обез
бе ди да се објек ту не може 
при сту пи ти, пре све га због 
саме без бед но сти пут ни ка. То 
је у овом момен ту једи но што 
смо могли ура ди ти – ука зао је 
Кова че вић. 

Кова че вић ука зу је, да је 
нај ве ћи про пуст и оно што се 
заме ра прет ход ним вла сти ма, 
веза но за тај уго вор о при ва ти
за ци ји је што уго во ром власт 
није зашти ти ла ста ни цу и ако 
дође до про бле ма као што је 
овај, да обје кат пре ђе у инге
рен ци ју Општи не.

– Дру го, тај обје кат није чак 
ни укњи жен и то нам оте жа ва 
да се реше ње про бле ма убр
за, тако да ћемо ми сва ка ко тај 
про блем мора ти да реша ва мо, 
иако са њим нема мо ника кве 
везе – иста као је Сте ван Кова
че вић.

Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве је инфор
ми сао да се и прет ход них 
годи на није седе ло скр ште них 

ОПШТИНСКИ ОДБОР СНС РУМА О АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ

Локална самоуправа није надлежна 
али не бежи од проблема

Душан љуби шић, Сте ван Кова че вић и Кри сти на Кашић

Сада шњи изглед Ауто бу ске ста ни це
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БОР КО ВАЦ 

Уто пио се на језеру
Бор ко вач ко језе ро у Руми, 

иако још није поче ла зва
нич на сезо на, узе ло је сво ју 
прву жртву. Наи ме, 27. јуна 
у вода ма језе ра се уда вио 
Љубан Д. стар 39 годи на.

Пре ма речи ма оче ви да ца 
он је дошао на језе ро у алко
хо ли са ном ста њу и ушао у 
воду, те је на очи глед оста
лих купа ча, негде на дуби
ни 1,5 мета ра јед но став но 
нестао. 

Људи са пла же су при ско
чи ли у помоћ поку ша ва ју ћи 
да га нађу, али им то није 
пошло за руком, те су оба ве
сти ли поли ци ју и Дом здра
вља. Негде око 17 часо ва и 
30 мину та поја ви ла се поли
ци ја и Хит на помоћ, а рони

о ци су за све га пар мину та 
нашли тело, да би лека ри 
Хит не помо ћи кон ста то ва ли 
смрт. 

Шта је узр ок смр ти зна ће 
се после оба вље не аутоп си

је, али сва ка ко је савет свим 
гра ђа ни ма, да у алко хо ли са
ном ста њу не дола зе на језе
ро, пого то во ако су и висо ке 
тем пе ра ту ре.

 С. Џ.

Бор ко вач ко језе ро

руку, да се про ба ло и да се 
Ауто бу ска ста ни ца вра ти у јав
ну сво ји ну Општи не.

– Носи о ци вла сти те 2003. 
годи не, када је ста ни ца при
ва ти зо ва на, нису зашти ти ли 
јав ни инте рес и изу зе ли Ауто
бу ску ста ни цу из при ва ти за ци
је, да она буде у вла сни штву 
Општи не. Прав на про бле ма
ти ка је при лич но ком пли ко
ва на, ста ни ца није упи са на 
као обје кат у ката стру, дакле 
ми овде гово ри мо о неле гал
ном објек ту. Управ ни спор је 
покре нут зато што је сте чај ни 
управ ник АД „Кор зо“ тра жио 
да се зајед нич ка сво ји на над 
објек том дефи ни ше као и овај 
однос, две пети не и три пети не 
који се одно си на земљи ште, 
али је у листу непо крет но сти 
у ката стру над објек том упи са
на зајед нич ка сво ји на, дакле 
нису дефи ни са ни уде ли и зато 
је покре нут управ ни спор. Про
шле годи не смо про ба ли да 
покре не мо сте чај ни посту пак 
„Рума тран са“, по осно ву поре
ских дажби на које нам је дуго
вао. Упу ти ли смо зах тев за 
покре та ње сте чај ног поступ ка, 
али је „Рума транс“ тада сва 
дуго ва ња изми рио и спре чио 
покре та ње сте чај ног поступ
ка. Ми смо нуди ли да отку пи
мо две пети не које се нала зе 
у њего вом  вла сни штву, али је 
цена коју је тра жио била заи
ста нере ал на, те је тај поку
шај про пао – поја снио је про
бле ма ти ку са прав не стра не 
Душан Љуби шић.

Почет ком годи не локал на 
само у пра ва се обра ти ли Репу
блич кој дирек ци ји за имо ви ну 
да се убр за поме ну ти управ ни 
посту пак, да се те три пети
не „Кор за“ што пре пре не су у 
вла сни штво Репу бли ке, а да 
потом Општи на пре го ва ра са 
Репу бли ком о даљем вла сни
штву и реша ва њу овог вели ког 
про бле ма.

– Дакле били смо при лич но 
актив ни, а про па да ње Ауто
бу ске ста ни це није поче ло од 
када је „Рума транс“ пре стао 
да ради 2015. годи не, већ од 
саме при ва ти за ци је. Од тада 
се није ула га ло и поче ло је 
њено про па да ње, али су то 
прет ход не вла сти немо посма
тра ле, тада се нису меша ле 
у реша ва ње про бле ма, већ је 
„Рума транс“ био при ви ле го
ван. Све сни смо да је про блем 
Ауто бу ске ста ни це вели ки и да 
гра ђа ни има ју пра во да на то 
ука зу ју, али не може мо да при
хва ти мо да смо ми за то одго
вор ни. Ипак, ми ћемо пре у зе ти 
оба ве зу да тај про блем реши
мо и ово о чему смо гово ри ли 
су први кора ци у том прав цу, 
али гра ђа ни мора ју бити стр
пљи ви – закљу чио је Сте ван 
Кова че вић. С. Џаку ла

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА РУМА: ПРОЈЕКАТ „ВИКТУР“

Прва ради о ни ца у Руми
„Дру штве не и соци јал

не мре же пут ка успе шном 
посло ва њу“ је назив ради
о ни це, одр жа не 27. јуна у 
Кул тур ном цен тру коју је, 
као део пре ко гра нич ног про
јек та Срби јаХрват ска „Вир
ту ел ни кул тур ни тури зам 
Срем  ВИК ТУР“ покре ну ла 
Тури стич ка орга ни за ци ја 
Вој во ди не.

– Циљ еду ка ци је је да се 
у седам срем ских општи
на одр же ради о ни це које 
су усме ре не на кори шће
ње савре ме них тех но ло ги
ја у тури зму. Акце нат је на 
дру штве ним и соци јал ним 
мре жа ма и начи ну њихо вог 
кори шће ња када су тури
стич ки рад ни ци, мали про
из во ђа чи, вина ри, дома ћи ни 
у сео ском тури зму у пита њу 
– каже Мир ја на Вуја си но
вић, дирек тор ка Тури стич
ке орга ни за ци је Рума, која 
је парт нер у овом про јек ту 
и дома ћин прве од седам 
ради о ни ца.

Ради о ни цу и еду ка ци ју у 
Руми је одр жао Игор Гргур, 
дирек тор ком па ни је Инфо 
Мана ге мент д.о.о. из Срем
ске Kаменице.

 – Први део пре да ва ња 
се одно сио на интер нет 
мар ке тинг, дру ги део је лич
на апли ка ци ја кон це па та 
за раз ли чи те делат но сти 
и тре ћи део се одно сио на 
упра вља ње одно си ма са 

кли јен ти ма, при ку пља ње 
пода та ка и како се даље 
одно си ти пре ма тим кли јен
ти ма и бази пода та ка. Тех
но ло ги је су раз ви је не, људи 
су пуно вре ме на на интер
не ту, орга ни зу ју сами сво ја 
путо ва ња, а гово ри ли смо 
и о томе како мла ди при
вред ни ци и мали старт ап 
про гра ми могу кори сти ти 
интер нет за раз вој посло ва
ња – иста као је Игор Гргур.

Еду ка ци ја у интер нет тех
но ло ги ја ма има за циљ да 
пону ђа че услу га у тури зму 
обу чи савре ме ном при сту
пу у про мо ци ји раз ли чи тих 
про из во да и услу га у тури
зму. Тако ђе, еду ка ци ја пру
жа могућ ност побољ ша ња 
ква ли те та услу га које се 

нуде, раз ви ја пред у зет нич
ке спо соб но сти свих акте
ра у тури зму и пред ста
вља начин за савла да ва ње 
послов них про бле ма, који 
се углав ном јавља ју због 
незна ња или лошег позна
ва ња интер нет тех но ло ги ја 
и дру штве них и соци јал них 
мре жа.

Еду ка ци ја је усме ре на ка 
Тури стич ким орга ни за ци ја
ма, сео ским дома ћин стви
ма, вина ри ја ма, сала ши ма 
и етнокућа ма, ресто ра ни
ма, музе ји ма, гале ри ја ма, 
пољо при вред ним газдин
стви ма, удру же њи ма жена и 
свим пону ђа чи ма про из во да 
и услу га које се директ но 
или инди рект но нуде у тури
зму. С. Џаку ла

Игор Гргур и Мир ја на Вуја си но вић
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Брач ни пар Ђор ђе и Гор да на Чавић 
се већ 13 годи на баве сео ским 
тури змом. Сео ско дома ћин ство 

„Чавић“ се нала зи у Чал ми и нада ле
ко је позна то по ерге ли шетланд ског 
пони ја, који се у поро ди ци Чавић узга
ја ју 42 годи не. Како наво де Ђор ђе и 
Гор да на Чавић, сво је пен зи о нер ске 
дане су хте ли да про ве ду у сео ском 
миру, који су про на шли у Чал ми. 

– При ча са пони ји ма је кре ну ла још 
дав не 1943. годи не. Мој отац Живан  
је био у заро бље ни штву у Немач кој. 
Радио је у „БМВ“ фабри ци у Мин хе ну и 
тамо је видео пони је. Кад сам ја добио 
сина, мој отац се сетио да би било 
лепо да купи мо пони је, јер су због свог 
тем пе ра мен та одлич ни за децу. Оти
шли смо у Мин хен и купи ли прве пони
је. Сад има мо 10 пони ја. Након што 
смо оти шли у пен зи ју, реши ли смо да 
дође мо у Чал му, гово ри Ђор ђе. 

Брач ни пар Чавић је прво бит но 
желео да дома ћин ство уре ди како би 
ужи ва ли са сво јом поро ди цом. Међу
тим, како је вре ме про ла зи ло, уви де
ли су да се и дру ги ма допа да да сво је 
вре ме про во де у Дома ћин ству „Чавић“.

– Деци се посеб но допа да да сво
је вре ме про во де овде. Чини ми се 

да је та рурал на при ча попу лар ни ја у 
послед њих неко ли ко годи на. Пре смо 
има ли поје ди нач не посе те поро ди ца 
са децом, а сада све више орга ни зо
ва не школ ске и пред школ ске изле те и 
екс кур зи је. Деца овде могу ква ли тет но 
да про ве ду сво је вре ме у при ро ди, да 
се одво је од ком пју те ра. Могу да јашу 
коње, али има мо и трак тор чић којим 
могу да се возе. Ми то зове мо “сафа
ри“, каже кроз смех Ђор ђе.

Он дода је да је њего ва поро ди ца 
била једи на која је има ла шетланд ског 
пони ја у тада шњој Југо сла ви ји. Сва ке 
годи не послед ње неде ље у мају у Сео
ском дома ћин ству „Чавић“ се одр жа ва 
„Пони ја да“.

– Прве коње смо уве зли баш 25. маја 
у неде љу, а тада је и мој рођен дан. 
Тако смо дошли на иде ју да напра ви
мо јед ну мани фе ста ци ју којом бисмо 
сим бо лич но обе ле жа ва ли годи шњи цу 
бавље ња тури змом и узго јем коња. 
Тог дана нам дола зе и жене из Удру
же ња „Жен ски свет“, пра ви мо котлић, 
роштиљ, а глав ни гости су нам деца, 
наво ди Ђор ђе.

Гор да на и Ђор ђе су се сами побри
ну ли за изглед дома ћин ства. Тако се 
у Дома ћин ству „Чавић“ могу виде ти 

При ча са пони ји ма је кре ну ла још дав не 1943. годи не. Мој отац Живан  је био у заро
бље ни штву у Немач кој. Радио је у „БМВ“ фабри ци у Мин хе ну и тамо је видео пони је. 
Кад сам ја добио сина, мој отац се сетио да би било лепо да купи мо пони је, јер су због 
свог тем пе ра мен та одлич ни за децу. Оти шли смо у Мин хен и купи ли прве пони је. Сад 
има мо 10 пони ја. Након што смо оти шли у пен зи ју, реши ли смо да дође мо у Чал му, 
гово ри Ђор ђе

СЕО СКО ДОМА ЋИН СТВО „ЧАВИЋ“

Ужи ва ње у при ро ди
за нај мла ђе

Пони ји у Дома ћин ству „Чавић“
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пред ме ти које су Чави ћи доне ли са 
раз ли чи тих путо ва ња, као што је само
вар из Руси је. Међу тим, ту су и пред
ме ти који су оста ли до Ђор ђе вог оца 
Жива на.

– Ту је и шива ћа маши на мог оца, 
који је био шнај дер и њего ва дипло ма 
из 1948. годи не, гово ри Ђор ђе.

Поред тога што се баве тури змом, 
поро ди ца Чавић се бави пољо при вре
дом.

– Гаји мо куку руз, пше ни цу, али и 
пара дајз, који пре ра ђу је мо и касни је 
про да је мо. Тако ђе, чини ми се да се 
ова при ча о рурал ном тури зму мало 
више покре ну ла у послед њих неко ли
ко годи на. С дру ге стра не, у послед ње 
две годи не уна пред мора мо да резер
ви ше мо про да ју ждре ба ди. Пре нисмо 

могли по две, три годи не да про да мо 
јед но ждре бе. Сад ми се чини да људи 
мало боље живе, чим купу ју коње. 
Посе до ва ти коња, то се увек сма тра ло 
лук су зом, гово ри Ђор ђе.

У дво ри шту поро ди це Чавић се 
нала зи вели ка колек ци ја как ту са, о 
који ма се бри не Гор да на.

– Када сам у Егип ту виде ла как ту
се, одмах сам поже ле ла да их имам у 
свом врту. Од тада та љубав не пре
ста је и тре нут но их има око 2.000, 
исти че Гор да на. 

Чави ћи наво де да им је узгој коња 
донео мно го лепих тре ну та ка и познан
ста ва.

– Још док је мој отац био жив, про
да ли смо јед ног белог пони ја чуве ном 
свет ском цир ку су Вар гас. Јед ном при

ли ком, када су госто ва ли у Срем ској 
Митро ви ци, мој отац је био поча сни 
гост цир ку са „Вар гас“, како би видео 
шта је то пони Рики нау чио. Бив ши 
пред сед ник Томи слав Нико лић је купио 
два ждре бе та пре неко ли ко годи на од 
нас. То је био зани мљив сусрет, јер 
је Гор да на из Кра гу јев ца, обја шња ва 
Ђор ђе.

Он дода је да му је бавље њем узго
јем коња омо гу ћи ло да про пу ту је цео 
свет.

– За чове ка који је живео у тада шњој 
Југо сла ви ји, путо ва ња су била јеф ти
на, а доста нов ца се могло зара ди ти 
про да јом пони ја. Тако сам оби шао 
мно го зема ља Евро пе, Ази је, Афри ке, 
гово ри Ђор ђе. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Шива ћа маши на Ђор ђе вог оца Жива наСамо вар из Руси је

Гор да на Чавић
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БОЈ НА КОСО ВУ: ИЗМЕ ЂУ МИТА И ЈАВЕ (1)

Пред ве чер је нај ве ћег
срп ског мита

Пише: Алек сан дар Ћосић

На про сто ру због којег се и данас 
воде дру штве ни и поли тич ки 
суко би  чији ста тус, како сто је 

ства ри, и даље пред ста вља „Дамо
клов мач“ над гла ва ма ста нов ни ка 
Срби је, зва нич но се наме ћу ћи као 
основ но и нај ва жни је пита ње суд би
не ове земље и њених наро да, на 
Косо ву, оди грао се пре 630 годи на 
вели ки вој ни сукоб, изне дрив ши мит 
који се у кул тур ном пре да њу срп ског 
наро да  надо гра ђу је већ више од 
пола миле ни ју ма.

Косо во је данас, у меша ној сала ти 
мита, поли ти ке, незна ња и дипло мат
ских изда ја, као моне та за пот ку су ри
ва ње, оста ло само нај ску пља срп ска 
реч. Коли ко је Косо во све то? Па, како 
коме и како кад.

На дан Све тог Вида, наши пре ци су 
без окле ва ња, са јасним пла ном 
саче ка ли заво је ва ча на Косо ву, хра
бро и само у ве ре но про сла вив ши се 
за сва вре ме на у бици коју су савре
ме ни ци дожи ве ли као вели ку и важну 
за Бал кан, а одлуч ну и слав ну за срп
ски народ. 

Косов ска бит ка пред ста вља до 
тада нај ве ћи сукоб хри шћа на са Тур
ци ма, од њихо вог дола ска на тло 
Евро пе, и то је био нај зна чај ни ји вој
ни отпор мусли ма ни ма који су пру жи
ли бал кан ски наро ди. Та чиње ни ца је 
откшкри ну ла вра та машти и чари ма 
усме ног пре да ња, те касни је наста
лим књи жев ним дели ма које башти ни 

срп ска епска, па чак и лир ска књи
жев ност.

Народ ни песник нерет ко инси сти ра 
на томе да је Бој на Косо ву озна чио и 
про паст Срп ског цар ства, мало због 
изда је, мало због цар ства небе ског, а 
мало и због мега ло ма ни је и „ску
пљих“ сти хо ва. Напро тив, косов ски 
сукоб је озна чио само кра то трај но и 
ску по реше ње да се рас пар ча на 
Срби ја одбра ни од Осман ли ја коли ко 
може, а бит ка на Видов дан је била 
само логи чан след дога ђа ја у дека
дент ном цар ству. 

Није чудо да је песнич ка душа 
наро да скло на хоме ров ском димен
зи о ни ра њу тра ге ди је, наро чи то након 
поги би је срп ског кне за и вели ког дела 
њего ве вој ске.

Међу тим, моћ је та која гра ди и 
раза ра, а мит је ту само да је (не)аде
кват но дожи ви и опи ше. Однос међу 
срп ском вла сте лом након изне над не 
смр ти цара Душа на, није ни из дале
ка ода вао ути сак зре ло сти и дора
сло сти задат ку исте да сачу ва, ако не 

Од Марич ке бит ке, мир је потра јао 
само деце ни ју. Косов ском боју прет
хо ди ли су мањи ору жа ни суко би неко
ли ко годи на у низу. Бит ка, одно сно 
мањи погра нич ни окр шај изме ђу 
одре да срп ских кра ји шни ка и расу тог 
у пљач ки одре да акин џи ја, деси ла се 
1381. годи не на Дубрав ни ци код 
Пара ћи на, а завр ши ло је побе дом 
Срба које је пред во дио Лаза рев кра ји
шки вој во да Цреп Вуко сла вић. Тур ци 
су на Саур ском пољу 1385. годи не, у 
дана шњој Алба ни ји оства ри ли важан 
успех, поту кли Бал ши ће и осво ји ли 
њихо ве посе де. Само годи ну дана 
касни је, 1386. годи не срп ска вој ска 
пре пре чи ла је Тур ци ма пут на Плоч
ни ку, када су се први пут сусре ли 
Лазар и Мурат и када се тур ски сул
тан пову као са боји шта, међу тим, тур
ска вој ска зау зе ла је Ниш том при ли
ком. Напо слет ку, бит ка у којој се про
сла вио босан ски вој во да Влат ко 

Вуко вић оди гра на је код Биле ће 1388. 
годи не, где је пора жен нај бо љи Мура
тов вој ско во ђа који је однео побе ду на 
Мари ци, Лала Шахинпаша.

Мањи суко би пре Косо ва

Косов ска бит ка пред ста вља до тада нај ве ћи сукоб 
хри шћа на са Тур ци ма, од њихо вог дола ска на тло 
Евро пе, и то је био нај зна чај ни ји вој ни отпор мусли
ма ни ма који су пру жи ли бал кан ски наро ди. Та 
чиње ни ца је одшкри ну ла вра та машти и чари ма 
усме ног пре да ња, те касни је наста лим књи жев ним 
дели ма које башти ни срп ска епска, па чак и лир ска 
књи жев ност

Цар Урош Неја ки Краљ Вука шин

Кнез Лазар
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и про ши ри цар ство које се 
про сти ра ло на три мора. 

Урош Пети, про зван Неја
ки (како су га савре ме ни ци 
опи си ва ли: млад сми слом), 
леги тим ни наслед ник 
Душа на Сил ног, нашао се 
на челу ста ре, рашке вла
сте ле у тре нут ку кад су 
срп ски вели ка ши про гла
ша ва ли сво је обла сне 
тери то ри је, крва ре ћи за 
њих. Тешка кру на на њего
вој гла ви, и Цар Урош је 
морао, у раз је ди ње ној 
Срби ји, да се осло ни на 
моћ ног вели ка ша, због чега 
про гла ша ва Вука ши на 
Мрњав че ви ћа кра љем, 
рачу на ју ћи на њега као на 
„гво зде ну песни цу“ поср ну
лог цар ства. Није зго рег 
напо ме ну ти да упра во у 
том тре нут ку кнез Лазар 
одла зи са Уро ше вог дво ра 
и запо чи ње соп стве ну 
кари је ру, с дис тан це посма
тра ју ћи кра ља Вука ши на 
као кон ку рен та. 

Након напор ног мар ша 
Срба ка Једре ни ма 1371. 
годи не, како би конач но 
про те ра ли Тур ке, у Срби ју 
сти жу јези ве вести о поги
би ји кра ља Вука ши на и 
деспо та Угље ше Мрњав че
ви ћа крај реке Мари це, где 
је изги ну ла гото во сва срп
ска вој ска. Сви у Срби ји су 
зна ли да је пита ње вре ме
на када ће мора ти конач но 
да се суо че са вели ком 
наје здом и нај ја чим вој ним 
уда ром Тура ка до тада, не 
скре ћу ћи с ума чиње ни цу 
да је на дуже ста зе инва зи
ја са исто ка и југа неза у ста
вљи ва. Све сни су били 
Срби да је на Мари ци про
па ло цар ство, а зва нич но је 
пре ста ло да посто ји смр ћу 
цара Уро ша неду го након 
Марич ког деба кла. Толи ко 
о про па сти цар ства на 
Косо ву.

Срба је, у јуну 1389. годи
не, на боји шту, уисти ну 
било мало, али су били 
више него спрем ни да се 
суо че са вели ком азиј ском 
силом и да одне су одлуч ну 
побе ду. Тог Видов да на, пре 
630 годи на, без подр шке 
оста лих хри шћан ских зема
ља, пра во слав ном крвљу 
је осве до че но да је Срби ја 
на свом пра гу одбра ни ла 
част Евро пе, на тај начин 
нај а де кват ни је дока зав ши 
сво ју.

У сле де ћем бро ју:
Видов дан ски план

„ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ И ОПШТИ НА ИРИГ У „СУПЕР“ ПРО ЈЕК ТУ

Рефор ма пред школ ског 
обра зо ва ња

„Подр шка рефор ми систе
ма пред школ ског вас пи та
ња и обра зо ва ња у Срби ји“ 
(СУПЕР) je назив про јек та, 
којим Европ ска уни ја наста
вља са пру жа њем подр шке 
систем ској рефор ми пред
школ ског вас пи та ња и обра
зо ва ња. Про је кат је пред ста
вљен у Бео гра ду, 25. јуна 
на Увод ној кон фе рен ци ји. 
У про је кат је укљу че но 50 
локал них само у пра ва и пред
школ ских уста но ва, са који ма 
ће се ради ти на раз ви ја њу 
про фе си о нал них ком пе тен
ци ја вас пи та ча и струч них 
сарад ни ка у пред школ ским 
уста но ва ма, за ква ли тет
но инклу зив но пред школ ско 
вас пи та ње. 

Тако ђе, ради ће се и на 
јача њу про фе си о нал них 
капа ци те та запо сле них у 
локал ним само у пра ва ма, као 
и на уна пре ђи ва њу закон ског 
окви ра за пред школ ско вас

пи та ње и обра зо ва ње. Међу 
локал ним само у пра ва ма и 
пред школ ским уста но ва ма, 
које су укљу че не у СУПЕР 
про је кат је и ири шка општи на 
и ДУ „Дечи ја радост“.

СУПЕР про је кат реа ли
зу је се у сарад њи са Мини
стар ством про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја. Про јек
том упра вља Мини стар ство 

финан си ја, Сек тор за упра
вља ње и финан си ра ње про
гра ма из сред ста ва Европ ске 
уни је. 

Про је кат тра је две годи
не, про јект не актив но сти су 
поче ле у мар ту ове годи не, 
а њим је обу хва ће но и опре
ма ње пред школ ских уста но
ва наме шта јем, тех ни ком и 
играч ка ма. С. Џ.

Пред став ни це из Ири га на увод ној кон фе рен ци ји

ИНВА ЛИ ДИ РАДА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА ДОМА ЋИ НИ ОКРУ ЖНОГ 
ТАК МИ ЧЕ ЊА 

У добром расположењу

Инва ли ди рада Општи не 
Инђи ја су били дома ћи
ни окру жног так ми че ња 

срем ских гра до ва. Биле су 
три дисци пли не то: пло чи це, 
пика до и висе ћа кугла. Нај
ви ше је било вру ћи не, али и 
доброг рас по ло же ња.

Може се рећи да су гле
да о ци били и так ми ча ри, а и 
так ми ча ри су били гле да о ци. 
Како је одми ца ло так ми че ње, 
поче ли су успут ни про ла зни ци 
да се зау ста вља ју и поздра
вља ју так ми ча ре. Било је, на 
при мер, у току так ми че ња на 

висе ћој кугли резул тат чак 
чиста девет ка, али сле де ће 
баца ње чиста нула. Поздрав
ни говор на отва ра њу так ми
че ња је одр жа ла пред сед ни
ца СИРда Вој во ди не Ста на 
Сви ла ров. Уз све ча ни ручак 
су поде ље на при зна ња  прво 
место, екип но  висе ћа кугла, 
осво ји ла је еки па дома ћи на 
ООИРда Инђи ја, дру го место 
МО Бешка, а тре ће ООИРда 
Срем ски Кар лов ци. У пика ду 
 прво место Срем ски Кар лов
ци, дру го место Рума, тре ће 
место Ста ра Пазо ва и у пло

чи ца ма, екип но прво место 
Срем ски Кар лов ци, дру го 
место МО Бешка и тре ће 
место Бео чин. 

Тре ба напо ме ну ти да је 
инђиј ска орга ни за ци ја ове 
годи не учла ни ла више нових 
чла но ва, у одно су на прет
ход не годи не. Орга ни за ци ја 
омо гу ћу је јед но днев не изле
те и одла ске у бање по Срби
ји, пла ћа њем у више рата, 
допре ма помоћ чла но ви ма у 
виду паке та, и ради на стал
ном побољ ша њу стан дар да 
чла но ва. Д. Пашић

Награђени такмичари
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СТА НИ ЈА РОГУ љА ИЗ ЧАЛ МЕ НЕ ОДУСТАЈЕ ОД ФАРМЕ СВИЊА

Боље је стабилно тржиште 
од субвенција
Ста ни ја Рогу ља је сигур но јед на 

од рет ких жена која сто ји на 
челу јед ног пољо при вред ног 

газдин ства. Чини се да је поло жај 
сеља ка и ста ње у срп ској пољо при
вре ди исто ско ро 30 годи на, па је заи
ста нео бич но виде ти јед ну жену која је 
реши ла да се бави сви њар ством са 24 
годи не. Како и сама каже, није ни раз
ми шља ла коју одго вор ност бавље ње 
пољо при вре дом носи, као ни тежи ну 
посла.

– У почет ку је сви ма било нео бич но 
да види мла ду жену у овом послу. 
Сада ме сви пре по зна ју и мислим да 
сам у окру же њу једи на мла да жена 
која се бави пољо при вре дом. Када 
сам кре ну ла у овај посао, неис ку сна, 
зами шља ла сам да ћу само да хра ним 
сви ње, а да ће све оста ло само од 
себе да се наме сти. Нисам мисли ла 
да ми је потреб на хра на за сви ње, да 
ћу мора ти да обра ђу јем земљу. Јед но
став но сам кре ну ла без пре ве ли ког 
раз ми шља ња, каже кроз смех наша 
саго вор ни ца.

Ста ни ја је дав не 2003. годи не реши
ла да од сво је уште ђе ви не купи неко
ли ко нази ми ца и тако кре не да се бави 
сви њар ством. У том тре нут ку, није 

има ла подр шку од сво је поро ди це.
– Искре но, у овај посао сам кре ну ла 

из доса де, јер нисам зна ла шта код 
куће да радим. Нисам има ла посао, с 
дру ге стра не сам хте ла да будем сама 
свој газда. У дво ри шту смо има ли 
један пра зан обје кат и тако сам дошла 
на иде ју да ту напра вим тови ли ште. 
Иако су сви у мојој поро ди ци били про
тив моје одлу ке, вре ме ном су се сви 
пола ко укљу чи ли, гово ри Ста ни ја.

Она дода је да је на почет ку била 
вео ма задо вољ на, јер је цена сви ња 
била добра.

– После пет годи на, око 2008. годи
не, напра ви ла сам веће тови ли ште и 
то од зара де коју сам оства ри ла. 
Нисмо има ли тада суб вен ци је, али је 
било мно го боље, јер је тржи ште било 
ста бил ни је. Сад пре даш сви ње за про
да ју, али ниси сигу ран када ћеш новац 
доби ти, нити си сигу ран која ће бити 
цена, наво ди Ста ни ја.

Тако ђе, она исти че да бавље ње сви
њар ством има сво је пред но сти и мане, 
као и иза зо ве. 

– Пре две годи не сам хте ла и да пре
ста нем да се бавим овим послом. У 
Инсти ту ту за пољо при вре ду сам пре
да ла доку мен те за суб вен ци је за 215 

сви ња за пери од од маја до сеп тем
бра. У децем бру сам назва ла Упра ву 
за агра гр на пла ћа ња да се инфор ми
шем, али су ми рекли да моје доку мен
та ци је нема. Када сам оти шла у Инсти
тут, уви дом у спи сак виде ла сам да 
моји папи ри нису заве де ни, нити 
посто ји било какав доказ да је доку
мен та ци ја при хва ће на. Јед но став но, 
моја доку мен та ци ја се загу би ла. Како? 
Не знам. Ника да тај новац нисам доби
ла, нити било какво изви ње ње од чел
ни ка из Инсти ту та. Тада су ми суб вен
ци је биле прак тич но једи на зара да. 
Била сам у губит ку, а нико није одго ва
рао за то, гово ри Ста ни ја.

Међу тим, то је није спре чи ло да 
наста ви даље да се бави сва њар
ством. Она наво ди да је потреб но 
вели ко одри ца ње и вели ки рад да би 
човек могао да оства ри зара ду у пољо
при вре ди.

– На почет ку смо има ли један мали 
трак тор, при ко ли цу, дрља чу. Сад има
мо и ком бајн, вели ки трак тор, сетво
спре мач, вели ку прска ли цу. То смо све 
од сво је уште ђе ви не сте кли. И још 
један про блем посто ји у овом послу, по 
мени ће он бити све већи. На селу је 
све теже да нађеш рад ни ка, а о мла дој 

У ПЛА НУ ЈЕ ЈОШ ЈЕД НО ТОВИ ЛИ ШТЕ: Ста ни ја Рогу ља
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рад ној сна зи да не гово рим, исти че 
Ста ни ја. 

Наша саго вор ни ца гово ри да су јој 
на почет ку семи на ри и пре да ва ња које 
је посе ћи ва ла били од вели ке кори сти.

– Вео ма је важно да се човек у овом 
послу еду ку је. Ишла сам на семи на ре 
и пре да ва ња на почет ку и то ми је вео
ма зна чи ло. Мно го су ми помо гли и 
про фе со ри са Пољо при вред ног 
факул те та у Новом Саду. У пла ну ми је 
да напра вим још јед но ново савре ме
ни је тови ли ште, а ове годи не ћу први 
пут под не ти и зах тев за суб вен ци је за 
меха ни за ци ју, наво ди Ста ни ја.

Она је уче ство ва ла и у истра жи ва њу 
нази вом „Био си гур но сне мере на поро
дич ној фар ми сви ња“, које је ушло је у 
књи гу струч них пре да ва ња Вете ри нар
ског инсти ту та у Новом Саду, а и једи
на је жена која је при ми ла при зна ње 
Пољо при вред ног факул те та у Новом 
Саду за изу зет ну про из вод њу жита ри
ца и тов сви ња. 

По Ста ни ји ном иску ству, за сеља ка 
је мно го боље ста бил но тржи ште  од 
суб вен ци ја.

– Воле ла бих да на почет ку сва ке 
пољо при вред не годи не, а то је у окто
бру, зна мо која ће бити цена сви ња. 
Онда ће сва ко зна ти да ли ће наста ви
ти да се бави сви њар ством или не. 
Добро би било када би држа ва ста ла 
иза кла ни це и иза пољо при вред ни ка 
По мени, пре ма сада ше њем ста њу, 
сви њар ство је на лошем путу. Погле
дај мо само однос цене меса у про дав
ни ци и откуп не цене од пољо при вред
ни ка, наво ди Ста ни ја.

З. Попо вић

БЕБА ПОЖУ РИ ЛА ДА УГЛЕ ДА СВЕТ

Поро ђај на
вогањ ском путу

Влат ка Мишко вић и Тео до ра 
Жера вић из Вог ња код Руме, у 
уто рак 25. јуна у јутар њим сати ма 

поро ди ле су жену у пут нич ким коли ма, 
која је са мужем кре ну ла ка поро ди ли
шту у Срем ску Митро ви цу. Беба, која је 
на пола пута пожу ри ла да угле да свет, 
рође на је жива и здра ва, а срећ ни отац 
Игор, „баби ца ма“ се захва лио лепом 
кор пи цом цве ћа.

Нико није ни слу тио да ће се јед но 
обич но јутро у овом срем ском селу, 
пре тво ри ти у сце ну из неких фил мо ва.

– Око пола осам, у про дав ни цу је уле
тео мла ђи мушка рац и рекао нам узру
ја но, да помог не мо њего вој жени којој 
је поро ђај почео у ауто мо би лу. У том 
тре нут ку прво смо му рекле да позо ве 
хит ну помоћ – при ча Влат ка, која у том 
тре нут ку није ни посум ња ла да је поро
ђај већ почео. Тек када је при шла мла

дој жени, онда је наста ла пани ка.
– Она је седе ла на суво за че вом 

месту, пита ла сам је како се осе ћа, 
да ли има боло ве или тего бе, и да не 
пани чи. И ја сам била све вре ме сми ре
на, док нисам угле да ла беби ну гла ви
цу – при се ћа се Влат ка, дода ју ћи да су  
тек онда схва ти ле коли ко је ситу а ци ја 
озбиљ на.

Мла дој поро ди љи су Влат ка и њена 
коле ги ни ца из про дав ни це Тео до ра, 
обо ри ле седи ште и уз „аси стен ци ју“ 
супру га Иго ра, при хва ти ле бебу. 

– Дозва ле смо ком ши је да нам дода
ју чисте пешки ре, како би бебу уто пли
ле. Само што смо је умо та ле, сти гла је 
Хит на помоћ. Када је амбу лант но вози
ло са бебом и мај ком кре ну ло ка бол
ни ци, поче ле смо да пла че мо од сре ће, 
нисмо могле да зау ста ви мо сузе. Ипак 
је био у пита њу људ ски живот – при се
ћа се Влат ка.

Румљан ка Вања, беби на мај ка, осе
ћа се добро као и девој чи ца, која је 
рође њем доби ла име Ката ри на.

– Беба је рође на са 2,5 кило гра
ма и нала зи се у инку ба то ру. Морам 
да похва лим и тату, пра тио је наше 
саве те, није био упла шен као већи на 
мушка ра ца – каже кроз смех ова жена, 
која сво јим мешта ни ма и даље пре при
ча ва овој леп и радо стан дога ђај.

 С. Костић

Влат ка у шали каже да беба није 
слу чај но иза бра ла место где да угле
да свет, због нази ва про дав ни це „Све 
што тре ба“.

– Поред тога што смо љуба зне, 
пру жа мо помоћ било коме на овом 
путу, ако се нађе у нево љи – шали ла 
се Влат ка.

Све што тре ба

Влат ка Мишко вић и Тео до ра Жера вић са цве ћем као зна ком захвал но сти
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Свет је пун неправ де. То смо 
уста но ви ли дав них дана. Спо
рт је само један сег мент живо

та који неке људе уме да усре ћи до 
неслу ће них гра ни ца, а неке да угро
ба ри и уфли та им се у живот.

Кошар ка шки клуб Пар ти зан неће 
наред не сезо не игра ти Евро ли гу. 
Чека ли су да доби ју посеб ну позив
ни цу од чел ни ка нај ја чег европ ског 
так ми че ња. Доби ли су шипак.

Јед но место је било упра жње но у 
Евро ли ги за наред ну сезо ну. Неко
ли ко тимо ва је чека ло позив, а међу 
нај ве ћим фаво ри ти ма је био апо
стро фи ран бео град ски Пар ти зан. 
Били су ту још и литван ски Ритас, 
немач ка Алба, Локо мо ти ва из Руси
је...

Сти че се ути сак да упра ва Пар ти
за на и није оче ки ва ла вајлд кард 
Евро ли ге. У прин ци пу, зна ли су оно 
што смо сви наслу ћи ва ли – игра ће 
онај који има кин ту.

И не би било ништа спо р но да је 
позив ни цу добио неки дру ги тим са 
бога том кошар ка шком тра ди ци јом. 
Али позив ни цу је добио Зенит из 
Санкт Петерс бур га. Клуб са не тако 
вели ком исто ри јом, има оно што 
оста ли кан ди да ти нема ју – бога тог 
спон зо ра. Руски Гаспром је један од 

глав них спон зо ра Евро ли ге, а ујед но 
и спон зор Зени та. И ту се сва при ча 
завр ша ва.

Ужи ва ће у кошар ци она шачи ца 
Руса која се поја ви на утак ми ци и 
кре тен ски нави ја и тап ше као да је 
реч о рит мич кој гим на сти ци, а не о 

нај бо љем баске ту који Ста ри кон ти
нент може да пру жи. Али добро, то 
је реал ност коју мора мо да при хва
ти мо.

Да се раз у ме мо, Црве на зве зда је 
осво ји ла АБА лигу и тако се пла си
ра ла у ели ту. Доду ше, спо ран је био 
лага ни тро ко рак после којег су узе ли 

титу лу, али то је већ нека дру га при
ча. Руку на срце, били су нај до ми
нант ни ја еки па у сезо ни за нама. 
Пар ти за ну је оста ло да се узда у 
милост неких тамо бога ту на, које 
баш забо ле за њих.

Овде је про блем јед на дру га ствар. 
Јед но став но, поста вља се пита ње: 
Шта који мој да се борим и гра дим 
кари је ру и пишем исто ри ју, кад ће 
мла ду угра би ти неко ко има нов це? 
У слу ча ју Пар ти за на, илу зор но је 
при ча ти коли ки су траг оста ви ли у 
Евро пи у послед ње две деце ни је. 
Исти на, није то био клуб који је 
доми ни рао Евро пом, али су сва ка ко 
били дуго вре ме на део европ ске 
ели те и ски да ли скал по ве нај ја чим 
клу бо ви ма.

Ту је нарав но и фак тор нави ја ча и 
атмос фе ре која ниг де не може бити 
као у Бео гра ду. И ту мислим на оба 
наша клу ба. Тужно је и јад но, када 
види те да се гла ве ши не које воде 
Евро ли гу одри чу све га тога зарад 
нов ца. Јебе ни капи та ли зам.

И шта на кра ју пре о ста је? Да бив
ши првак Евро пе оста не поред пута 
као поки с’о кер, гле да ју ћи кара ва не 
како про ла зе. Тужна сце на за један 
такав клуб који дола зи из земље 
кошар ке.

А кара ва ни про ла зе ...

Fo
to
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И шта на кра ју
пре о ста је? Да бив ши 
првак Евро пе оста не 

поред пута као поки с’о 
кер, гле да ју ћи
кара ва не како

про ла зе. Тужна сце на 
за један такав клуб 

који дола зи из
земље кошар ке
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УДРУ ЖЕ ЊЕ СРП СКО – РУСКОГ ПРИ ЈА ТЕљ СТВА У ШИДУ

Пор тре ти деце Дон ба са
У про сто ри ја ма Удру же ња срп ско

руског при ја тељ ства Шид, у субо ту 
29. јуна отво ре на је изло жба умет

нич ких фото гра фи ја „Деца Дон ба са”, 
ауто ра Ири не Лашке вич и Дена Леви ја. 
Ради се о пор тре ти ма деце са прве бор
бе не лини је у Дон ба су.

Изло жбу су отво ри ли пред сед ник Удру
же ња срп скоруског при ја тељ ства Шид, 
Мићо Ђукић и пред сед ник Реги о нал ног 
удру же ња срп скоруског при ја тељ ства 
Срем ска Митро ви ца, Дејан Уме тић. У 
про гра му су уче ство ва ле и про фе сор
ка хар мо ни ке Љиља на Ђача нин, Сара 
Шаи но вић, уче ни ца Основ не шко ле „Вук 
Кара џић” из Ада ше ва ца и песни ки ња 
Сања Тир кај ло. Изло жба се може погле
да ти у вре ме ну од 913 часо ва и од 1720 
часо ва до пет ка, 5. јула 2019. годи не.

Д. П.
Посе ти о ци у раз гле да њу постав ке

ПЕЋИ НАЧ КИ БАЗЕ НИ

Бес плат на
шко ла пли ва ња

И ове годи не током 
купа ли шне сезо не на 
пећи нач ким базе ни ма 

наста вља ју се две лепе тра
ди ци је, које Базе ни Пећин
ци реа ли зу ју у сарад њи са 
Спорт ским саве зом „Раз вој 
спор то ва”, под покро ви тељ
ством пећи нач ке локал не 
само у пра ве  бес плат на 
шко ла пли ва ња за све уче
ни ке и бес пла тан улаз на 
базе не за одлич не уче ни ке.

Тре нин зи у окви ру бес
плат не шко ле пли ва ња 
поче ли су у уто рак, 2. јула 
у 19 часо ва, и одр жа ва ће 
се сва ког утор ка, четврт ка 
и субо те од 19 до 20 часо

ва. Упис у шко лу пли ва ња 
се оба вља дола ском на 
један од тре нин га. Шко ла је 
одлич на при ли ка за нај мла
ђе, али и оне мало ста ри је 
уче ни ке, да нау че да пли ва
ју или, уко ли ко су већ пли
ва чи, да уса вр ше сти ло ве 
пли ва ња.

За основ це и сред њо
школ це, који су школ ску 
годи ну завр ши ли са одлич
ним успе хом, и ове годи не 
улаз на пећи нач ке базе не 
је бес пла тан током целе 
купа ли шне сезо не. Потреб
но је само да поне су копи ју 
све до чан ства из шко ле, као 
доказ одлич ног успе ха.

Бесплатна школа пливања

КОН ЦЕРТ ДЕЧ ЈИХ АНСАМ БА ЛА У ШИДУ

Видов дан ски 
сусре ти

Кул тур но обра зов ни цен
тар Шид и СКУД „Све ти 
Сава”, орга ни зо ва ли су 

у петак 28. јуна , по први пут  
зани мљи ву мани фе ста ци ју 
под нази вом „Видов дан ски 
сусре ти”.

У про гра му су уче ство ва
ли деч ји фол клор ни ансам
бли из Репу бли ке Хрват ске 
КУД „Бра ни слав Нушић” 
из Боро ва, ДМА „Срма” из 
Кума но ва Север на Маке до
ни ја, КУД „Рудар” из Угље

ви ка Репу бли ка Срп ска 
и дома ћи ни СКУД „Све ти 
Сава” и Там бу ра шки орке
стар Кул тур нообра зов ног 
цен тра из Шида.

После ака ти ста у цркви 
Све тог Нико ла ја, уче сни ци 
су про ше та ли Кара ђор ђе
вом ули цом и потом одр жа
ли Видов дан ски кон церт  на 
Тргу кул ту ре. Покро ви тељ 
овог дога ђа ја је Општи на 
Шид. 

Д. П. 

Шет ња Кара ђор ђе вом ули цом
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ОВАН: Закљу чу је те 
да вам недо ста је 
шира подр шка и поу
зда не инфор ма ци је о 

основ ним дога ђа ји ма на послов
ној сце ни. Немој те дозво ли ти да 
се то нега тив но одра зи на ниво 
послов не сарад ње или на резул
та те које оче ку је те. Важно је да 
се пра вил но зашти ти те од нега
тив них ути ца ја. 

БИК: Коле ба те се 
изме ђу две послов не 
пону де. Међу тим 
пока за ће се да ни јед

на од њих није одго ва ра ју ће 
реше ње које задо во ља ва ваша 
оче ки ва ња. Потреб но је да про
ме ни те нека основ на пра ви ла у 
дого во ру са сарад ни ци ма зарад 
већег успе ха. Нема раз ло га да 
пре те ра но исти че те сво је зах те
ве у дру штву воље не осо бе. 
Обра ти те пажњу на здра ви ји 
начин исхра не. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је
те неза ин те ре со ва но 
за одре ђе не теме 
које зах те ва ју додат

ни послов ни ризик. Ипак хла дан 
тон и стил одби ја ња наи ла зе на 
лош одјек у послов ним кру го ви
ма. Нажа лост несве сно под сти
че те послов ни рива ли тет. Осе ћа
те емо тив ну тен зи ју у нечи јем 
при су ству. Ста ло вам је да одго
нет не те парт не ро ву изне над ну 
ћудљи вост у пона ша њу.

РАК: Посто је раз ли
чи ти неспо ра зу ми у 
послов ним пре го во
ри ма, што вам даје за 

пра во да инси сти ра те на сво јим 
циље ви ма и дока зи ва њу исти не. 
Уко ли ко вам је ста ло да оства ри
те послов ни успех, потреб но је 
да пре у зме те одго вор ност за 
сво је поступ ке. У сусре ту са 
воље ном осо бом делу је те напе
то јер мно ге ства ри изне на да 
изми чу вашој вољи.  

ЛАВ: Оче ку је те пози
ти ван одго вор или 
одре ђе но при зна ње 
за свој рад. Али, до 

вас допи ру нео д ре ђе ни комен та
ри и нечи је него до ва ње. Немој те 
дозво ли ти да вас неко испро во
ци ра на импул сив но пона ша ње и 
погре шну одлу ку. Воље на осо ба 
оче ку је да дослед но испу ни те 
сво ја обе ћа ња. Тешко вам је да 
ускла ди те све зајед нич ке потре
бе и инте ре со ва ња. 

ДЕВИ ЦА:  Уко ли ко 
вас ири ти ра нечи је 
непро фе си о  нал но 
пона ша ње, потру ди те 

се да кон тро ли ше те сво је нега
тив не импул се и избе га вај те 
потен ци јал но ривал ство. Потен
ци ра ње послов ног суо че ља ва ња 
ства ра и низ додат них про бле ма. 
Искре ност пред воље ном осо
бом ути че на боље раз у ме ва ње. 
Потреб на вам је емо тив на бли
скост како бисте пре ва зи шли 
сум ње. 

ВАГА: Нема раз ло га 
да оче ку је те нове 
уступ ке од осо бе која 
не подр жа ва ваше 

послов не ста во ве и циље ве које 
заго ва ра те. Губи те дра го це но 
вре ме, непо треб но инси сти ра те 
на исти ни о којој дру ги не желе 
јав но да се изја шња ва ју у вашу 
корист. Потреб на вам је дис кре
ци ја, буди те пажљи ви и избе га
вај те аван ту ри стич ке иде је. При
у шти те себи оми ље ну заба ву. 

ШКОР ПИ ЈА: Дого вор 
са јед ном осо бом ука
зу је на могу ће спо ра
зу ме и потен ци јал ни 

успех. Недо ста је вам добар увид 
у раз ли чи те токо ве послов них 
дога ђа ја. Делу је те суви ше резер
ви са но и непо ве р љи во али парт
нер нема наме ру да вас пре те ра
но раз у ве ра ва у вашим емо тив
ним сум ња ма. Важно је да пра
вил но усме ра ва те енер ги ју. 

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко се 
већи на сарад ни ка 
про ти ви вашим иде ја
ма и вољи, нема 

потре бе да упор но инси сти ра те 
на сво јим прво бит ним наме ра ма. 
Неко вам отво ре но даје до зна ња 
да неће има ти пре ви ше раз у ме
ва ња за ваше зах те ве. Делу је те 
узне ми ре но, лак ше вам је да 
неког опту жи те за сво је емо тив но 
ста ње. Потреб но је да се боље 
при ла го ди те бли ској осо би. 

ЈАРАЦ: Не може те да 
про ме ни те основ не 
усло ве или рас по ло
же ње које вла да у 

послов ним кру го ви ма, пла но ви 
које има те зави се од нечи јег ути
ца ја и воље. Немој те дозво ли ти 
да у вама пре вла да сује та или 
жеља за побед нич ким три јум
фом. Мора те има ти довољ но 
стр пље ња за сво ју поро ди цу. 
Избе га вај те пси хо – физич ка 
опте ре ће ња или так ми чар ску 
атмос фе ру. 

ВОДО ЛИ ЈА: Изне
над на послов на 
непри јат ност или 
сукоб са јед ном осо

бом нате ра ће вас да ства ри 
посма тра те дру гим очи ма. Избе
га вај те осе тљи ве теме које пред
ста вља ју потен ци јал ни ризик за 
ваш послов ни углед. Буди те 
довољ но про ми шље ни. Важно је 
да пра вил но про це ни те нечи ју 
уло гу и емо тив не наме ре. Парт
нер не жели да вас додат но 
опте ре ћу је сво јим зах те ви ма. 

РИБЕ: Неко вам јасно 
даје до зна ња, да се 
нала зи те у доброј 
пози ци ји и да подр жа

ва ваше ста во ве. Потреб но је да 
про це ни те добар тре ну так за 
акци ју и да над му дри те сво је 
рива ле. Важно је да ваше иде је 
или емо тив на инте ре со ва ња 
наи ла зе на пози ти ван одго вор. 
Уко ли ко сте сло бод ни пла ни рај
те нови љубав ни сусрет. 

VREMEPLOV
3. јул

1583. Ру ски цар Иван Гро зни 
убио је, у на сту пу гне ва, си на. 
Овај ауто кра та спро вео је зна
чај не ре фор ме у Ру си ји, а због 
окрут ног од но са пре ма бо ља
ри ма до био је на зив Гро зни. 
Као тра гич ни лик био је ин спи
ра ци ја сли ка ри ма, му зи ча ри
ма, књи жев ни ци ма, филм ским 
ре ди те љи ма.

4. јул
1776. На Кон ти нен тал ном кон
гре су у Фи ла дел фи ји пот пи са
на Де кла ра ци ја о не за ви сно сти 
САД, да нас пра зник, Дан не за
ви сно сти. 
1900. Ро ђен ле ген дар ни аме
рич ки џезму зи чар, тру бач и 
пе вач Луј Сач мо Армстронг. 
1927. Ро ђе на ита ли јан ска 
филм ска глу ми ца Ђи на Ло ло
бри ђи да. 

5. јул
1879. Ро ђен аме рич ки те ни сер 
и по ли ти чар Двајт Деј вис, 
ми ни стар ра та. 1900. осно вао 
те ни ско так ми че ње ко је је 
до би ло име по ње му. 
1891. Ро ђен хр ват ски пе сник 
Ав гу стин Тин Ује вић. 
1975. Аме рич ки те ни сер Ар тур 
Еш по стао пр ви цр нац ко ји је 
по бе дио на тур ни ру у Вим
блдо ну. 

6. јул
1535. Ен гле ски ху ма нист и 
пи сац То мас Мор по гу бљен 
као из дај ник, због не сла га ња с 
цр кве ном по ли ти ком кра ља 
Хен ри ја VIII. 
1885. Фран цу ски би о лог и 
хе ми чар Луј Па стер пр ви пут 
успе шно при ме нио вак ци ну 
про тив бе сни ла на људ ском 
би ћу, де ве то го ди шњем Жо зе
фу Мај сте ру из Ал за са. 
1928. У Њу јор ку одр жа на пре
ми је ра фил ма „Све тла Њу јор
ка“, пр вог звуч ног фил ма. 

7. јул
1893. У За гре бу ро ђен хр ват
ски пи сац Ми ро слав Кр ле жа. 
1898. САД анек ти ра ле Ха вај
ска остр ва. 
1941. У Ср би ји по чео уста нак 
про тив не мач ке оку па ци је, под 
вођ ством ко му ни ста. 

8. јул
70. Ри мља ни су у Ју деј ском 
ра ту осво ји ли и раз ру ши ли 
Је ру са лим. Од ру ше ви на је 
са чу ван са мо за пад ни зид 
ве ли ког је вреј ског хра ма („Зид 
пла ча“).
1956. У Бе о гра ду је еми то ван 
пр ви екс пе ри мен тал ни ТВ пре
нос, по во дом про сла ве сто го
ди шњи це ро ђе ња Ни ко ле 
Те сле.

9. јул
1877. Одр жан је пр ви те ни ски 
тур нир у Вим блдо ну. 
1922. Аме рич ки пли вач, ка сни
је филм ски глу мац („Тар зан“) 
Џо ни Вајс ми лер по стао је пр ви 
пли вач ко ји је за ма ње од јед не 
ми ну те (58,6 се кун ди) пре пли
вао 100 ме та ра.

HOROSKOP

Сре да, 3. јул (20. јун) 
Св. све ште но му че ник Мето ди
је; Пре по доб ни Наум Охрид ски

Четвр так, 4. јул (21. јун) 
Све ти муче ник Јули јан Тар сиј
ски; Пре по доб на Ана ста си ја 
Срп ска

Петак, 5. јул (22. јун) 
Све ти Све ште но му че ник Јев се
ви је

Субо та, 6. јул (23. јун) 
Св. муче ни ца Агри пи на; Вла ди
мир ска ико на Мај ке Бож је

Неде ља, 7. јул (24. јун) 
Рође ње Св. Јова на Пре те че – 
Ивањ дан , Св. Ники та Еп. 
Реме зи јан ски

Поне де љак, 8. јул (25. јун) 
Пре по доб но му че ни ца Февро
ни ја

Уто рак, 9. јул (26. јун) 
Пре по доб ни Давид Солун ски

Crkveni
kalendar

• Раз ли ка изме ђу лепо те 
и кри зе је у томе што је 
лепо та про ла зна.
• Не чач кај меч ку, акти
ви ра ћеш аларм.
• Немој ништа силом. 
Узми већи чекић.

Пита у сосу
од павла ке

Састој ци: 450500 гра ма пиле
ћег филеа, кеса замр зну тог меша
ног повр ћа са пирин чем, 500 
мили ли та ра павла ке за кува ње, 
100 гра ма кач ка ва ља, со, бибер, 
бели лук у пра ху, шестседам 
кора за питу

При пре ма: Бело месо исе ци те 
на коц ки це, посо ли те и поби бе ри
те па про пр жи те у тига њу. Када је 
гото во додај те повр ће, па дин стај
те све зајед но 1015 мину та. 
Загреј те рер ну на 200 сте пе ни. 
Четвр таст или окру гли плех обло
жи те кора ма за питу и мало их 
поу љи те. Истре си те меша ви ну из 
тига ња па пре криј те кора ма. Све 
лепо ушу шкај те да не испа да сос. 
Пре лиј те павла ком за кува ње и 
нарен да ним кач ка ва љем. Одо зго 
поспи те мало белог лука у пра ху 
по уку су. Пеци те 30 мину та.
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ХУМА НИ ТАР НА СПОРТ СКА АКЦИ ЈА У РУМИ

Дра ги ће ви ћи из Буђа но ва ца 
ће доби ти кућу

Рума је и ове годи не била дома
ћин Хума ни тар но спорт ске акци
је „Трој ка из бло ка“, која је одр жа

на 29. јуна на спорт ским тере ни ма код 
Дома здра вља. Oву акци ју у Руми, као 
и у број ним гра до ви ма у Срби ји, али и 
све ту, орга ни зу је Хума ни тар на орга ни
за ци ја „Срби за Србе“.

Сва ке годи не акци ја се орга ни зу је 
ради при ку пља ња помо ћи за вишеч ла
не, соци јал но нај у гро же ни је поро ди це, 
а ове годи не је то шесто чла на поро ди
ца Дра ги ће вић из Буђа но ва ца. Ова 
поро ди ца живи у заи ста тешким усло
ви ма, у ста рој кући која једва нуди нај
е ле мен тар ни је усло ве за живот   пла
фо ни који отпа да ју, бетон ски подо ви, 
попу ца ли зидо ви, ста ри и рас пад нут 
наме штај.  У таквим усло ви ма живе 
мај ка Сун чи ца и деца Јеле на (21), 
Нема ња (19), Нико ла (15), Нико ли на 

(13) и нај мла ђа Мили ца (11), а отац 
Урош је пре ми нуо пре шест месе ци. 
Поро ди ца се издр жа ва тако што сви 
иду у над ни цу, од соци јал не помо ћи и 
од пла те нај ста ри јег сина Нема ње.

Милош Мар ко вић из ХО „Срби за 
Србе“ исти че да је циљ ово го ди шње 
акци је да се поро ди ци Дра ги ће вић 
обез бе ди и опре ми нови дом, јер је 
кућу у којој сада живе гото во немо гу ће 
рено ви ра ти. Румља ни зна ју добро ову 
акци ју, пре по зна ју њен зна чај и сва ке 
годи не је све више уче сни ка и при ку
пље них сред ста ва.

– Пре самог тур ни ра, никад већи 
одзив спон зо ра од којих смо при ку пи
ли бли зу 400.000 дина ра, а због ката
стро фал них усло ва у који ма живи 
поро ди ца Дра ги ће вић из Буђа но ва ца, 
ми ове годи не пра ви мо сво је вр сни 
пре се дан и за ту шесто чла ну поро ди

цу орга ни зу је мо три „Трој ке“. Поред 
Руме, Срем ска Митро ви ца и Лозни ца 
ће при ку пља ти сред ства да се помог
не ова поро ди ца, јер живе у изу зет но 
тешким усло ви ма. Ми већ 14 годи на 
пома же мо вишеч ла не поро ди це, а 
наша помоћ је увек кон крет на, не даје
мо новац, већ купу је мо оно што им је 
потреб но. Купу је мо наме штај, белу 
тех ни ку, алат ке за рад или живо ти ње 
за узгој, а код ове поро ди це реч је о 
купо ви ни новог дома и њего вог опре
ма ња, како би доби ли боље усло ве за 
живот – рекао је Мар ко вић.

Он је захва лио свим рум ским спон
зо ри ма и волон те ри ма који су се 
потру ди ли да зна чај на сред ства при ку
пе и пре самог тур ни ра.

Из Репу бли ке Срп ске, рум ском тур
ни ру је при су ство вао и Гој ко Мила но
вић из Козар ске Дуби це.    

– Овде смо први пут, али смо чули 
да је сва ке годи не добро, да се тур ни
ру ода зо ве вели ки број гра ђа на, пого
то во мла ди и да се при ку пе зна чај на 
сред ства за помоћ некој угро же ној 
поро ди ци – каже Мила но вић.

Поред стан дард ног так ми че ња у 
шути ра њу ван лини је 6,75 мета ра и 
шуте ва са поло ви не тере на, део „Трој
ке из бло ка“ поста ло је и над ме та ње 
назва но „возић“, у којем се у сери ја ма 
шути ра ју сло бод на баца ња. 

Са пре ко 70 шуте ра, Рума је „вози
ћем“ обо ри ла рекорд Новог Сада у 
бро ју уче сни ка.

На ово го ди шњем, четвр том тур ни ру, 
уче ство ва ло је пре ко 300 Румља на 
који су шути ра ли трој ке, и вели ки број 
људи је добро вољ ним при ло зи ма 
помо гао акци ју. С. Џаку ла

„Трој ка из бло ка“ у Руми

Милош Мар ко вићГој ко Мила но вић


