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Шеста годи шњи ца одбра не од 
попла ва, када је 17. маја река 
Сава дости гла водо стај од 

рекорд них 863 цен ти ме та ра, сим бо лич
но је обе ле же на шет њом дуж рекон стру
и са ног дела Кеја, које одсад носи назив 
Шета ли ште Слав ка Дубље ви ћа. Ина че, 
недав но пре ми ну ли Слав ко Дубље вић 
је био дирек тор Водо при вред ног пред
у зе ћа „Сава“ дужи низ годи на и остао је 
упам ћен по вели ком допри но су у одбра
ни Срем ске Митро ви це од тада шњих 
попла ва.

Обе ле жа ва њу годи шњи це одбра не од 
набу ја ле Саве при су ство ва ли су гра до
на чел ник Вла ди мир Сана дер, мини стар 
пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић, 
пред став ни ци јав них пред у зе ћа и уста
но ва, али и чла но ви поро ди це Дубље
вић.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер се 
овом при ли ком захва лио сви ма који су 
помо гли у одбра ни Срем ске Митро ви це 
и окол них места.

 – Хва ла поро ди ци Дубље вић, Слав
ко вим при ја те љи ма, мини стру пољо
при вре де Бра ни сла ву Неди мо ви ћу и 
коман дан ту Шта ба из 2014. годи не, 
меди ји ма и сви ма који су са нама 2014. 
годи не бра ни ли град од набу ја ле реке. 
Било је заи ста тешко, пого то во 16. и 17. 
маја када је водо стај био 863 цен ти ме
та ра. Сигур но је да су сви који су дошли 
да бра не наш град, како из самог гра
да, тако и свих гра до ва Срби је, па чак 
из ино стран ства, нај за слу жни ји што ми 
данас живи мо исто као што смо живе
ли и пре попла ва. Њима дугу је мо веч ну 
захвал ност, на пожр тво ва њу и одри ца

њу. Те 2014. годи не, пре све га, кома
дант Шта ба, данас мини стар Неди мо
вић схва тио је да се мора пред у зе ти 
мно го тога како би се град у наред ном 
пери о ду зашти тио од попла ва. Зајед но 
са њим на том задат ку био је Слав ко 
Дубље вић, ту смо били и ми да мало 
помог не мо, али нај ве ћи део посла је 
изнео упра во Слав ко Дубље вић. Он је 
сво јом иде јом, про јек том и анга жо ва
њем допри нео да данас има мо кило
ме тар и по нај са вре ме ни је опре ме за 
одбра ну од попла ва мобил не пане ле. 
Нај леп ши део одсад носи назив Шета
ли ште Слав ка Дубље ви ћа. Убр зо  ћемо 
поста ви ти још јед ну таблу која ће бити 
сим бол захвал но сти сви ма они ма који 
су се бори ли за одбра ну од попла ва 
2014. годи не, рекао је Сана дер.

Бра ни слав Неди мо вић мини стар 
пољо при вре де, а у вре ме попла ва 
коман дант град ског Кри зног шта ба, при
се тио је да је пре шест годи на изме ђу 16. 
и 17. маја доне се на одлу ка о ева ку а ци ји 
20.000 људи из Срем ске Митро ви це. 

– То је била јед на од нај те жих одлу ка 
које сам морао да доне сем у живо ту. Сви 
људи који живе у Срем ској Митро ви ци 
од наси па до Буле ва ра мора ли су бити 
исе ље ни у року од чети ри сата. Нама је 
пре ти ла вода која је осам мета ра већа 
него што је сад, водо стај је 72, а пре 
шест годи на  је био 863 и пре тио да буде 
917, 918 цен ти ме та ра. Зато смо ура ди
ли ове одбрам бе не пане ле у послед њих 
годи ну дана, сад је Митро ви ца пот пу но 
без бед на. Као и пре шест годи на, и сада 
на почет ку нове деце ни је 21. века јесте 
вре ме кад мора мо да спа са ва мо живо те 

и здра вље људи због епи де мје коро на
виру са. У сва ком слу ча ју, сва ки пут смо 
били спрем ни и коли котоли ко успе ли 
да одбра ни мо град, без неких вели ких 
жрта ва. Кажем без вели ких жрта ва, у 
знак пошто ва ња према свима који су у 
послед њих два или три месе ца пре ми ну
ли током ове вели ке епи де ми је. Ми ћемо 
у наред них годи ну, годи ну и по дана ура
ди ти одбрам бе не пане ле и са мачван ске 
стра не, тако да ће Срем ска Митро ви ца 
бити пот пу но без бед на од вода које су 
и по метар, метар и по веће него што су 
икад исто риј ске воде биле. То је нај ма
ње што може мо да ура ди мо за овај град. 
Исто тако, нај ма ње што може мо да ура
ди мо за покој ног Слав ка Дубље ви ћа, 
који је душу сво ју дао за овај град и за 
кеј, а то је да назо ве мо ово шета ли ште 
по њему, изја вио је Неди мо вић.

Алек сан дра Никић, ћер ка покој ног 
Слав ка Дубље ви ћа, у име поро ди це се 
захва ли ла јер је Град пре по знао његов 
допри нос у одбра ни од попла ва.

– Захвал ни смо што је Град пре по
знао тај његов допри нос општем добру и 
што је на пред лог мини стра Неди мо ви
ћа дато име овом шета ли шту по њему, 
чиме су му ода ли захвал ност и почаст. 
Ми смо врло поно сни на њега и на то 
што град данас посе ду је ова ко моде ран 
систем за одбра ну од попла ва, који има
ју нај са вре ме ни ји гра до ви Евро пе. Нама 
једи но на кра ју оста је да се нада мо да 
никад неће мо бити у при ли ци да тај 
систем и упо тре би мо, рекла је Алек сан
дра Никић. 

З. Попо вић
Фото: Б. Туца ко вић

ОБЕ ЛЕ ЖЕНА ШЕСТА ГОДИ ШЊИ ЦА ОДБРА НЕ ОД ПОПЛА ВА

Митро ви ца доби ла шета ли ште 
„Слав ко Дубље вић“

Бранислав Недимовић и Владимир Санадер са породицом покојног Славка Дубљевића у шетњи кејом
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Из ван ред ног ста ња и првог тала са 
пан де ми је коро на ви ру са, рум ска 
општи на је иза шла без смрт них слу

ча је ва и са девет пози тив но тести ра них 
гра ђа на, али без тешких обли ка инфек ци
је. Посе бан без бед но сни и здрав стве ни 
иза зов је било и очу ва ње здра вља око 
300 кори сни ка у Герон то ло шком цен тру 
„Срем“, а до сада није забе ле жен није дан 
пози ти ван тест на коро на ви рус, како код 
кори сни ка, тако и запо сле них у овој уста
но ви за сме штај ста рих лица. О свим 
пред у зе тим актив но сти ма, али и вра ћа њу 
редов ним актив но сти ма и инве сти ци о ним 
радо ви ма за наше нови не гово ри први 
човек рум ске општи не Сла ђан Ман чић.

СлА ђАН МАН чИћ: Ми смо од самог 
стар та про гла ше ња ван ред ног ста ња 
поче ли да се при др жа ва мо свих нало же
них мера репу блич ког Кри зног шта ба и 
одго вор но спро ве ли све потреб не поступ
ке и мере на тери то ри ји наше општи не. 
Бит но је и да су гра ђа ни били доста одго
вор ни, у првој неде љи је било мало нео
збиљ но сти, али када су схва ти ли о чему 
се запра во ради, поста ли су врло коо пе
ра тив ни и доста нам помо гли да ми из 
све га ово га иза ђе мо са малим после ди ца
ма. Мислим, пре све га, на мали број зара
же них, а сви они су се зара зи ли ван тери
то ри је наше општи не. Захва љу ју ћи мера
ма које смо при ме њи ва ли – дез ин фек ци ја 
по гра ду, јав ним повр ши на ма, уста но ва
ма, ула зи ма, заштит на опре ма коју смо 
дели ли, успе ли смо да спре чи мо да зара
за узме маха.

М НОвИ Не: Посеб но је вели ки иза
зов био очу ва ти здра вље кори сни ка ГЦ 
„Срем“.

– То је могло да буде жари ште, да је 
вирус ушао у ову уста но ву. То је један од 
нај ве ћих цен та ра, има око 300 кори сни ка. 
Морам да напо ме нем да смо ми 2019. 
годи не ура ди ли пот пу ну рекон струк ци ју 
ГЦ „Срем“ уз помоћ Кан це ла ри је за обно
ву и раз вој Вла де Срби је, самим тим су 
ком плет ни усло ви у овој уста но ви, па и 
хиги јен ски, подиг ну ти на нај ви ши ниво. Са 
дру ге стра не, одго во ран при ступ менаџ
мен та и дирек то ра, свих запо сле них, као 
и локал не само у пра ве, уз помоћ Вој ске 
Срби је, довео је до тога да смо сачу ва ли 
наше нај ста ри је који су и нај о се тљи ви ји 
на овај вирус. Дакле, није нам се деси ло 
оно што се деси ло у мно гим уста но ва ма у 
Срби ји, ула зак виру са у домо ве за ста ре. 
Зато морам да истак нем да сам, као 
коман дант Шта ба, са људи ма који су били 
у њему, задо во љан изла ском и малим 
после ди ца ма све га овог што је иза нас.

Рума је међу први ма била када је реч 
о уво ђе њу чита вог низа пре вен тив них 
мера: ком плет не дез ин фек ци је, обез бе
ђе ња бес плат них дез ин фек ци о них 
сред ста ва, маски и рука ви ца за све гра
ђа не, што је било посеб но важно на 

самом почет ку, када тих сред ста ва није 
било ни да се купе. Са поде ла ма 
заштит них сред ста ва се наста ви ло и 
даље.

– Заи ста нисмо губи ли вре ме и веру јем 
и да је то помо гло да буду ова кви резул та
ти. Како се која мера про пи си ва ла, тако 
смо је реа ли зо ва ли, а неке смо и сами 
доно си ли. Ми смо 2018. годи не купи ли 
нови ками он цистер ну за ЈП „Водо вод“ и 
испо ста ви ло се да нам је она у овој ситу
а ци ји изу зет но добро дошла. Први смо 
поче ли да пере мо и дез ин фи ку је мо ули це, 
како коло воз, тако и да про чи шћа ва мо 
ваздух. Међу први ма смо поче ли и дез ин
фек ци ју јав них повр ши на. Мислим да смо 
први у Срби ји, у првој неде љи ван ред ног 
ста ња, поде ли ли 1.000 лита ра дез ин фек
ци о них сред ста ва бес плат но свим лици ма 
која су у то вре ме још ради ла. Мислим да 
смо били први који су поче ли поде лу паке
та помо ћи. После пре по ру ке, ми смо 
након два дана поче ли да паку је мо и 
дели мо паке те. У првих десе так дана смо 
поде ли ли пре ко 7.500 паке та за пен зи о не
ре чија су при ма ња испод 30.000 дина ра, 
касни је смо наста ви ли поде лу паке та при
ма о ци ма соци јал не помо ћи и до данас 

/14. маја/ поде ли ли смо око 13.000 паке та 
помо ћи, дакле, сва ки пети наш сугра ђа
нин је добио овај пакет помо ћи. Поде ли ли 
смо вели ку коли чи ну заштит них маски, 
заштит них рука ви ца, поче ли смо и поде лу 
визи ра... Могу сло бод но да кажем да смо 
успе ли и да, пре ко сво јих лич них и при ја
тељ ских веза, обез бе ди мо вели ке коли чи
не те опре ме. Ми смо на Шта бу у стар ту 
доне ли одлу ку да купи мо 10.000 заштит
них маски. До данас смо поде ли ли пре ко 
30.000 заштит них маски, а нисмо купи ли 
нијед ну, одно сно, нисмо пла ти ли из буџе
та нијед ну маску. Толи ко смо поде ли ли и 
заштит них рука ви ца, а сада поно во дели
мо и дез ин фек ци о на сред ства за руке, као 
пре вен тив ну меру, а и то смо доби ли као 
дона ци ју. 

Дели мо то како у гра ду, тако и сели ма, 
пред у зет ни ци ма који су поче ли да раде, 
али и нашим уста но ва ма, врти ћи ма, Дому 
здра вља, судо ви ма, ката стру... Докле год 
пре ти опа сност од виру са, ми ћемо се тру
ди ти да помог не мо људи ма и сма њи мо 
могућ ност да се нешто лоше деси у нашој 
општи ни.

СлАђАН МАНчИћ, ПРеДСеДНИК ОПШТИНе

Рума је из епидемије
изашла без последица

Слађан Манчић
M NOVINE :
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локал на само у пра ва је доне ла и 
меру, која је рет ка, да се нов ча но помог
не малим и сред њим пред у зе ћи ма и 
пред у зет ни ци ма и то сред стви ма од 
30.000 до 300.000 дина ра. Прво бит на 
про це на била је да је таквих пред у зет
ни ка 256. Докле се сти гло у тим испла
та ма?

– То су били пода ци из АПРа, коли ко 
има мо тих малих и сред њих пред у зе ћа и 
пред у зет ни ка који су мора ли пре ки ну ти 
свој рад. То су били фри зер ски и козме
тич ки сало ни, тере та не, кафи ћи, пице ри
је... За те наме не смо опре де ли ли 20,8 
мили о на дина ра и помо гли им јед но крат
ном новач ном помо ћи, у зави сно сти од 
делат но сти и бро ја запо сле них. Видим да 
је та помоћ добро до шла људи ма, а до 
данас смо обра ди ли и испла ти ли 191 зах
тев. Људи су доби ли новац на сво је рачу
не, а то је нешто пре ко 12,7 мили о на 
дина ра. Нарав но, могу и даље под но си ти 
зах те ве и сва ки оправ дан зах тев ће бити 
испла ћен. То је само јед на врста помо ћи, 
уз хума ни тар не паке те које и даље, кад 
има зах те ва, дели мо. Морам иста ћи да 
смо и све гра ђа не осло бо ди ли пла ћа ња 
рачу на за изно ше ње сме ћа за два месе
ца, а та мера нас кошта пре ко 11 мили о на 
дина ра. Осло бо ди ли смо пла ћа ња заку па 
општин ске лока ле пред у зет ни ке за март и 
април, за шта бисмо има ли при ход од три 
мили о на дина ра. Тако ђе смо помо гли и 
про из во ђа чи ма повр ћа, отку пом њихо вих 
про из во да, за нас то нису неке вели ке 
коли чи не, али за њих сва ка ко јесу. Отку
пље но је пре ко 1.280 кг спа на ћа, 320 пако
ва ња шам пи њо на, 1.175 вези ца бли тве, 
640 вези ца рот кве и 4.266 гла ви ца зеле не 
сала те, укуп не вред но сти од око 300.000 
дина ра. На сва ки начин смо се тру ди ли да 
зајед но са гра ђа ни ма поде ли мо ту муку 
која нас је сна шла и мислим да су све 
мере које смо доно си ли биле оправ да не у 
том момен ту. Мислим да је вео ма бит на 
ова мера помо ћи при вре ди. То је важно и 
за будућ ност, јер та мала и сред ња пред у
зе ћа код нас запо шља ва ју гото во 1.000 
људи, што није мали број рад ни ка. Тре ба 
да истак нем меру Вла де Срби је о испла ти 
по три мини мал ца за сва ког рад ни ка, тако 
да мислим да ће се ште та наста ла у прет
ход на два месе ца, пре ва зи ћи. С дру ге 
стра не, ми ћемо тај новац за три месе ца 
поно во има ти на сво јим рачу ни ма јер ће 
људи кроз сво је оба ве зе пуни ти општин
ски буџет из којег смо ми издво ји ли сред
ства за све мере које сам поме нуо.

Апо стро фи ра ли сте и добру сарад њу 
са при вре дом, у сми слу да је било 
доста дона то ра, тако да је, за поје ди не 
мере, било утро ше но знат но мање 
сред ста ва, но што се прво бит но мисли
ло да ће бити потреб но.

– Јесте и то пока зу је каква је сарад ња 
при вре де и локал не само у пра ве. Доби ли 
смо пре по ру ку да обез бе ди мо паке те и да 
њихо ва вред ност буде око 2.500 дина ра. 
Ако узме мо у обзир да смо до данас поде
ли ли око 13.000 паке та, то зна чи да нам је 
тре ба ло, само за ту свр ху, пре ко 30 мили
о на дина ра. Ми бисмо то и пла ти ли, јер је 
наш циљ био да помог не мо гра ђа ни ма, 
али мно ги при вред ни ци из гра да су дони
ра ли вели ке коли чи не намир ни ца које смо 
ста ви ли у паке те и испо ста ви ло се да су 
током целог ван ред ног ста ња, не само 

паке ти него и дру ги тро шко ви, дости гли 
само 8,6 мили о на дина ра из теку ће буџет
ске резер ве. Зна чи, ради се о гото во чети
ри пута мањем изно су него што нам је био 
потре бан само за паке те помо ћи. Под се
ћам, ми смо награ ди ли и по десет рад ни ка 
„Водо во да“ и „Кому нал ца“ са по 30.000 
дина ра, због њихо вог заи ста дано ноћ ног 
анга жо ва ња на дез ин фек ци ји гра да. Тако 
су и при вред ни ци пока за ли сво ју соли дар
ност и људ скост. И овог пута, захва љу јем 
им на томе. Када ово про ђе, сви ма ћемо 
на посе бан начин захва ли ти.

вра ћа мо се пола ко у нор ма лу. Када је 
реч о гра ђе вин ским радо ви ма, они у 
рум ској општи ни нису ни пре ста ја ли, 
али су се реа ли зо ва ли у мањем оби му. 
Но, знат но пре рока ће се завр ши ти 
котлар ни ца у Тиво лу, а наја вље ни су и 
радо ви на новој котлар ни ци у насе љу 
Соли дар ност, као и нај ве ћи инве сти ци
о ни захват у овој годи ни, ком плет на 
рекон струк ци ја ули ца 15. мај и 15. 
август. За ове наме не биће утро ше но 
око 560 мили о на дина ра.

– Ми смо сво ју ажур ност пока за ли на 
почет ку годи не, спро ве ли смо про це ду ре у 
вези са овим про јек ти ма до кра ја фебру а
ра и кре ну ли са тим радо ви ма, да ли пред 
поче так или на самом почет ку ван ред ног 
ста ња. Када је реч о котлар ни ци у насе љу 
Тивол, радо ви су поче ли кра јем новем бра 
и то је про је кат који, као и нову котлар ни
цу у насе љу Соли дар ност, финан си ра мо 
ком плет но из нашег буџе та. За њих нам је 
потреб но 240 мили о на дина ра и то је за 
све наше гра ђа не, који су у колек тив ном 
ста но ва њу, наја ва да ће у сле де ћој греј ној 
сезо ни има ти знат но ква ли тет ни је гре ја
ње. Ти про јек ти јесу били успо ре ни због 
све га што се деша ва ло, али ми се сада 
бли жи мо завр шет ку котлар ни це у насе љу 
Тивол и врло брзо ћемо је и зва нич но 
отво ри ти. Упла ти ли смо аванс по уки да њу 
ван ред ног ста ња, јер је про це ду ра око 
тен де ра спро ве де на и кре ћу уско ро радо
ви на новој котлар ни ци у насе љу Соли
дар ност, а ту је и сада наш нај ве ћи про је
кат, ком плет на рекон струк ци ја две ули це и 
сва про це ду ра – уз суфи нан си ра ње Упра

ве за капи тал на ула га ња са 200 мили о на, 
спро ве де на је. Доби ли смо сагла сност за 
уво ђе ње у посао изво ђа ча и то врло брзо 
почи ње, мада ћемо мора ти да про ду жи мо 
роко ве за завр ше так те рекон струк ци је, 
јер смо изгу би ли неко ли ко месе ци, али 
пока зу је мо да живот у Руми није стао. За 
вре ме ван ред ног ста ња, завр ши ли смо и 
свла чи о ни цу у Вито јев ци ма, рекон стру и
са ли моби ли ја ре на Град ском тргу. Ком
плет но сре ђу је мо фон та ну на Град ском 
тргу, кре ћу и радо ви на рекон струк ци ји 
фаса де објек та јасли ца... При пре ма се 
тен дер за спорт ску инфра струк ту ру: згра
да свла чи о ни це у Буђа нов ци ма и рекон
струк ци ја згра де на ста ди о ну ГФК „Сло
вен“. Поми њем само неке од наред них 
радо ва. Дакле, са малим зака шње њем 
наста вља мо она ко како смо ради ли и до 
сада, уз поме ра ње роко ва, нарав но, јер 
смо један део гра ђе вин ске сезо не изгу би
ли. Међу тим, нај бит ни је је да сви ми 
зајед но из овог изла зи мо са што мање 
нега тив них после ди ца.

Про шле годи не су прва ци, а ове годи
не ће сви основ ци доби ти бес плат не 
уџбе ни ке, што је мера за коју је издво
је но око 35 мили о на дина ра.

– То је нешто што је пла ни ра но у буџе ту, 
што смо обе ћа ли про шле годи не. Како 
расте наша при вре да и буџет, ми уво ди мо 
те соци јал не олак ши це за већи ну наших 
гра ђа на. Тако смо од 2018. годи не уве ли 
бес пла тан вртић за сву рум ску децу, про
шле, бес плат не уџбе ни ке за ђаке прва ке. 
Сада се олак ши ца одно си на све основ це, 
а надам се да ћемо сле де ће годи не има ти 
и одре ђе не видо ве помо ћи сред њо школ
ци ма. Све ће се то пози тив но одра зи ти на 
кућ не буџе те. То пока зу је и нашу озбиљ
ност. Кад год иза ђе мо са неком мером коју 
пла ни ра мо да уве де мо, мно ги нам не 
веру ју, а када дође до њеног оства ре ња, 
онда нам људи чести та ју на томе. Врло 
брзо, мислим у јулу, рас пи са ће мо тен де ре 
где ће један доба вљач обез бе ди ти уџбе
ни ке за сву децу. На кра ју кра је ва, деца и 
тре ба да уче из истих уџбе ни ка, а не као 
што је то био слу чај до сада – у рум ским 
шко ла ма су кори шће ни раз ли чи ти уџбе ни
ци за исте пред ме те.

Хоће ли уско ро бити отва ра ња неких 
нових фабрич ких пого на у Руми?

– Мно ги од тих пого на које смо наја вљи
ва ли су изгра ђе ни кра јем про шле или 
почет ком ове годи не и поче ли су већ са 
радом, као што је нови погон фир ме 
„Cablex“ у Пла ти че ву или фир ме „Комерц 
мали“ у Кра љев ци ма. Наста вље ни су и 
радо ви на изград њи Хор ти цен тра АДРИА, 
Логи стич ког цен тра Рума за који је камен 
теме љац поло жен 16. јану а ра на пар це ли 
која се нала зи на „Рум ској петљи“. Ови 
радо ви су пла ни ра ни да се завр ше у мају, 
што је одло же но, али видим да су посло ви 
на изград њи наста вље ни. Ми смо у прва 
три месе ца ове, у одно су на исти пери од 
лане, има ли за 25 мили о на дина ра већи 
при ход у буџе ту од поре за на зара де, што 
пока зу је да је ситу а ци ја била доста ста
бил на, без обзи ра на све окол но сти. То 
пока зу је да смо ми са мањим про бле ми ма 
про шли кроз све ово. Сада тре ба да кре
не мо са свим пла ни ра ним про јек ти ма, али 
да и даље води мо рачу на о свом здра вљу, 
али и здра вљу дру гих људи. С. Џакула

Први смо поче ли да пере
мо и дез ин фи ку је мо ули

це, како коло воз, тако и да 
про чи шћа ва мо ваздух. 

Међу први ма смо поче ли 
и дез ин фек ци ју јав них 

повр ши на. У првој неде
љи ван ред ног ста ња поде

ли ли смо 1.000 лита ра 
дез ин фек ци о них сред ста
ва бес плат но свим лици
ма која су у то вре ме још 
ради ла. Мислим да смо 

били први који су поче ли 
поде лу паке та помо ћи и 

до 14. маја поде ли ли смо 
око 13.000 паке та
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ГЦ „СРеМ“: ПОСе ТА МИНИ СТРА ЗОРА НА ђОР ђе вИ ћА

вирус није ушао у установу

Мини стар за рад, запо шља ва
ње, борач ка и соци јал на пита
ња Зоран Ђор ђе вић посе тио 

је 16. маја ГЦ „Срем“ у Руми и уру чио 
дона ци ју која се састо ја ла од заштит
них оде ла, како за јед но крат ну, тако 
и више крат ну упо тре бу. Сход но ситу
а ци ји и забра ни ула ска у Герон то ло
шки цен тар док тра је епи де ми ја коро
на ви ру са, дирек тор ове уста но ве др 
Зоран Сла ву је вић је доче као мини стра 
Ђор ђе ви ћа на ула зу у Герон то ло шки 
цен тар и упо знао га са ста њем у ГЦ 
„Срем“, које је ста бил но, без ијед ног 
забе ле же ног слу ча ја обо ле ва ња кори
сни ка или запо сле них.

Ина че, мини стар Ђор ђе вић је 16. 
маја оби шао домо ве за ста ра лица 
у Ваље ву, Круп њу, Бањи Кови ља
чи, Шап цу и Руми, а наја вио је да у 
неде љу иде на југ Срби је, где посто ји 
жари ште у Лесков цу, мада коро на није 
забе ле же на у тамо шњем дому за ста
ра лица.

– Ми оби ла зи мо све герон то ло шке 
цен тре како бисмо се на лицу места 
упо зна ли са ситу а ци јом у њима, како 
бисмо виде ли који су про бле ми. Жели
мо да одр жа ва мо лич ну, а не само 
кому ни ка ци ју путем вибе ра или меј ла. 
Овде у Руми је ста ње ста бил но. Кори
сни ци су задо вољ ни, уз мање при мед
бе на то што не могу да изла зе, али 
све што ради мо, ми ради мо у њихо вом 
инте ре су и тако ће бити и даље – ука
зао је Ђор ђе вић.

Он је додао да је добра вест да од 
18. маја почи ње при јем нових кори сни
ка у домо ве за ста ре, тако да они који 
су у про те кла два месе ца чека ли на 
при јем, могу бити при мље ни у домо ве, 
по пре по ру че ним про це ду ра ма. Када 
је реч о дона ци ји, ова је послед ња у 
низу, а реч је о јед но крат ним и трај ним 
заштит ним оде ли ма за меди цин ске 
рад ни ке.

– У слу ча ју поја ве зара зе коро на ви
ру сом, ова оде ла запо сле ни ма могу да 
пру же мак си мал ну зашти ту, а и ако им 
нису потреб на сада, има ће их за неку 
буду ћу ситу а ци ју. Мини стар ство ће се 
тру ди ти да и даље уста но ве за ста ра 
лица снаб де ва тако да има ју све што 
им је потреб но. Задо во љан сам ситу
а ци јом у ГЦ „Срем“ – рекао је мини
стар Ђор ђе вић и иста као да су посе те 
забра ње не до даљ њег, мада ће уско ро 
бити омо гу ће но да се орга ни зу је неки 
вид посе те кори сни ци ма, сва ка ко не 
као рани је.

Др Зоран Сла ву је вић, дирек тор ГЦ 
„Срем“ Рума, захва лио је на посе ти и 
иста као да посто ји сва ко днев на кому
ни ка ци ја са мини стром.

– Са овом доби је ном опре мом ми 
смо сада ком пле ти ра ни. И даље не 
сме мо бити опу ште ни и даље ћемо 
има ти мак си мал не мере пре до стро
жно сти. Пошту је мо све мере и про це
ду ре које су про пи са не на покра јин
ском и репу блич ком нивоу – ука зао је 
др Сла ву је вић. С. Џ.

Овде у Руми
је ста ње ста бил но. 

Кори сни ци су
задо вољ ни, уз мање 

при мед бе на то што не 
могу да изла зе,

али све што ради мо, 
ми ради мо у њихо вом 

инте ре су и тако ће 
бити и даље, ука зао је 
ђор ђе вић. Он је додао 
да је добра вест да од 

18. маја почи ње
при јем нових

кори сни ка у домо ве
за ста ре

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“

Мини стар Зоран ђор ђе вић и др Зоран Сла ву је вић: Заштитна одела за румску установу
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ЈП „СРеМ ГАС“ ИЗвОДИ РАДОве У МАчвАНСКОЈ МИТРОвИЦИ

Напре ду ју
радо ви

Рекон струк ци ја сао бра ћај
не инфра струк ту ре на 
под руч ју Срем ске Митро

ви це изво ди се у насе љу 
Мачван ска Митро ви ца, у Ули
ци Мачван ски кеј. Вред ност 
целог про јек та је око 100 мили
о на дина ра, инве сти то ри су, 
нај ве ћим делом ЈП „Путе ви 
Срби је“ и Град Срем ска Митро
ви ца. Вред ност радо ва које 
изво ди ЈП „Срем гас“, који је 
подр жао овај зна ча јан про је
кат, изно си око три мили о на 
дина ра и они се изво де из 
сред ста ва тог пред у зе ћа. 

– Радо ве изво ди мо у скла ду 
са дина ми ком изград ње оста
лих јав них пред у зе ћа јер тех
но ло ги ја изград ње гасо во да 
под ра зу ме ва да оста ла инфра
струк ту ра, као што су водо вод
на, кана ли за ци о на и дру го, 
мора ју бити завр ше не. Тако 
наше еки пе изла зе у фаза ма и 
задо вољ ни смо тем пом реа ли
за ци је. Ради мо гасну мре жу у 
дужи ни од око 800 мета ра, у 
окви ру ком плет не рекон струк
ци је ове ули це и пра ти мо про

је кат Гра да. До сада смо изгра
ди ли 12 полу при кљу ча ка и 14 
при кљу ча ка, а већ су се чети
ри дома ћин ства и фор мал но 
при кљу чи ла на гасну мре жу и 
поста ли кори сни ци наших 
услу га. Ком плет но поста вље
на гасна инфра струк ту ра се 
потом испи ту је на чвр сто ћу и 
непро пу сност јер нам је функ
ци о нал на без бед ност на првом 
месту, изја вио је Дра ган Будо
шан извр шни дирек тор за 
дистри бу ци ју, упра вља ње 
дистри бу тив ним систе мом и 
изград њу дистри бу тив не гасне 
мре же ЈП „Сремгас“ Срем ска 
Митро ви ца.

Мно го је погод но сти које се 
доби ја ју кори шће њем при род
ног гаса. Наи ме, директ но је 
досту пан кори сни ку у сва ком 
тре нут ку и за сва ки вид кори
шће ња, нема потре бе за ула
га њем у интер не скла ди шне 
про сто ре. Инста ла ци је при
род ног гаса пру жа ју јед но став
ност упо тре бе и регу ла ци је 
свих врста уре ђа ја на гас, еко
но ми чан је, пости же се већи 

сте пен иско ри шће ња у одно су 
на дру ге енер ген те. Тако ђе, 
дока за не резер ве при род ног 
гаса у све ту гаран ту ју њего ву 
рас по ло жи вост за дуг пери од. 
При саго ре ва њу гас не оста
вља пепео, нема еми си је про
ду ка та који би узро ко ва ли 
аеро за га ђе ње еми си јом гасо
ва који иза зи ва ју ефе кат ста
кле не баште (осло ба ђа се 
вода и мало CO2, без при ме са 
сум по ра, азо та и дру гих штет
них еле ме на та) и еко ло шки је 
нај по год ни је гори во дана шњи
це.

– Јав но пред у зе ће за 
дистри бу ци ју при род ног гаса 
„Сремгас“ Срем ска Митро ви
ца у Про гра му посло ва ња за 
2020. годи ну пла ни ра ло је про
ши ре ње дистри бу тив не гасне 
мре же, а наше уче ство ва ње у 
овом инфра струк тур ном про
јек ту које води Град Срем ска 
Митро ви ца се одно си упра во 
на то. Један од циље ва у 

посло ва њу је усме ре ност ка 
пове ћа њу бро ја потро ша ча 
како би се пове ћао ниво снаб
де ва ња при род ним гасом и 
тиме и иско ри шће ност дистри
бу тив не мре же.  Пла ни ра мо да 
наста ви мо изград њу про ду же
та ка мре же где год се про це ни 
да посто ји заин те ре со ва ност 
гра ђа на и при вре де, а да то 
буде еко ном ски оправ да но. 
Нарав но, и даље ћемо пра ти ти 
све актив но сти Гра да и спо
стве ним сред стви ма гра ди ти и 
шири ти нашу мре жу“, рекла је 
Дани ца Недић в.д. дирек то ра 
ЈП „Сремгас“ Срем ска Митро
ви ца.

Рекон струк ци ја Ули це 
Мачван ски кеј од вели ког је 
зна ча ја за мешта не Мачван ске 
Митро ви це, с обзи ром на то да 
посто је ћи пут није рекон стру и
сан више од 30 годи на, а први 
пут им се нуди и ком фор кори
шће ња при род ног гаса у вла
сти тим домо ви ма.

МИТРОвАчКА БИБлИ О Те КА

Почи ње рад са кори сни ци ма
Библи о те ка „Гли го ри је  Воза ро вић“  

18. маја почи ње да ради са кори сни ци
ма, рад ним дани ма од 8.00 до 16.00 
часо ва, а субо том од 8.00 до 13.00 часо
ва.

Моли мо кори сни ке да се оба ве зно 
при др жа ва ју сле де ћих пра ви ла:

• При ли ком ула ска у Библи о те ку кори
сни ци мора ју носи ти заштит не маске и 
рука ви це, пре ћи кроз дезо ба ри је ру за 

обу ћу и дез ин фи ко ва ти руке/рука ви це 
сред ством за дез ин фек ци ју.

• Кори сни ци ма није дозво љен сло бо
дан при ступ фон ду и књи ге се пре у зи ма
ју на пул ту за изда ва ње.

• Оба ве зно је одр жа ва ње физич ког 
расто ја ња изме ђу кори сни ка од нај ма ње 
два метра.

• Књи ге које вра ћа ју кори сни ци одла жу 
се на озна че но место и исте публи ка ци је 

неће  бити одмах доступ не за изда ва ње.
• Днев на  штам па неће бити доступ на 

до даљег.
• Чита о ни це са днев ном штам пом, 

интер не том, струч ном и при руч ном лите
ра ту ром, дечи јом  и зави чај ном зби р ком 
неће ради ти до даљег.

Огран ци неће поче ти са радом до 
даљег. Свим кори сни ци ма чла на ри на ће 
бити про ду же на за два месе ца.

Даница Недић Драган Будошан
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ЈКП „вОДО вОД“: РАДОвИ У МАчвАНСКОЈ МИТРОвИЦИ

При кра ју дру га фаза
Рад ни ци ЈКП „Водо вод“ 

завр ша ва ју дру гу фазу 
радо ва на обно ви водо

вод не мре же у Мачван ској 
Митро ви ци. Од кра ја фебру а
ра, када су радо ви поче ли, до 
сада је на тра си дугој око 500 
мета ра заме њен ста ри цево
вод новим поли е ти лен ским. 
Рекон стру и са но је јед но чво
ри ште, изра ђен муљ ни испуст 
и пове за ни су кућ ни при кључ
ци на нову дистри бу тив ну 
мре жу. 

–У току је ком плет на рекон
струк ци ја шах та у којем је 
сме ште но чво ри ште, вео ма 
важно место у водо вод ним 
инста ла ци ја ма. Оно пове зу је 
цево вод са мачван ске стра
не са оним на срем ској, испод 
реке Саве. Ови радо ви обу
хва та ју заме ну ста рих вен
ти ла и дру гих при па да ју ћих 
еле ме на та који су у функ ци ји 
без ма ло пола века, рекао је 
у изја ви за меди је Бори слав 
Бабић,в.д.дирек то ра ЈКП 
„Водо вод“.

Реа ли за ци ја овог посла 
про лон ги ра на је у вре ме про
гла ше ња ван ред ног ста ња 
на тери то ри ји целе земље, 
тако да је и дина ми ка радо ва 
поме ре на у одно су на план. 
Исто вре ме но, наста вак посла 

зави си ће од вре мен ских усло
ва, па није могу ће пре ци зно 
одре ди ти његов завр ше так. 
У наред ном пери о ду пред ви
ђе ни су радо ви пре ма кана
лу Богаз и ста ром гро бљу у 
Мачван ској Митро ви ци.

Да под се ти мо, обно ва 
водо вод них инста ла ци ја у 
Мачван ској Митро ви ци део 

је про јек та рекон струк ци је 
Ули це Мачван ски кеј којом је 
још пред ви ђе но поста вља ње 
гасне инста ла ци је и атмос
фер ске кана ли за ци је. Након 
тога ће бити ура ђен пот пу но 
нови тро то ар, као и сао бра
ћај ни ца. Са циљем уна пре
ђе ња ква ли те та водо снаб
де ва ња у погле ду редов не 

испо ру ке воде за пиће и одго
ва ра ју ћег при ти ска у мре жи, 
срем ско ми тро вач ки „Водо
вод” се при кљу чио про јек ту 
којим Град Срем ска Митро ви
ца реша ва инфра струк тур не 
про бле ме у свим, па и у овом 
делу наше Општи не. Про це
ње на вред ност ових радо ва је 
око 10 мили о на дина ра.

ИНИЦИЈАТИве

Сле де ће годи не Дани МЗ „Сутје ска“
У про сто ри ја ма Месне 

зајед ни це „Сутје ска“ 15. 
маја одр жан је саста

нак изме ђу чла но ва Саве та 
месне зајед ни це, Град ског 
одбо ра СУБ НОРа и Град
ског одбо ра „Резер вних вој
них ста ре ши на“. Том при ли
ком је пот пи сан мемо ран дум 
о сарад њи и одлу че но је да 
се од сле де ће годи не одр же 
дани Месне зајед ни це „Сутје
ска“ и то 15. маја, на датум 
када је поче ла Бит ка на 
Сутје сци. Циљ је да се иска
же пошто ва ње жртва ма рата 
у скла ду са сло бо дар ском 
тра ди ци јом нашег наро да 
кроз сусре те са пре жи ве лим 
уче сни ци ма тих дога ђа ја, као 
и њихо вим потом ци ма. 

– Одлу ка да се од наред
не годи не обе ле жа ва ју дани 
МЗ „Сутје ска“ поте кла је од 
њених гра ђа на. Пред ви ђе но 
је да мани фе ста ци ја тра је 
седам дана, а месна зајед ни

ца би била отво ре на за све 
гра ђа не. У про сто ри ја ма МЗ 
„Сутје ска“ била би изло же на 
изло жба сли ка са моти ви ма 
Дру гог свет ског рата и Бит
ке на Сутје сци, наше месне 
зајед ни це и тек сто ви ма који 
опи су ју тај пери од, рекао је 
Нико ла Тејић, коор ди на тор 
актив но сти у МЗ „Сутје ска“.

Чедо мир Нова ко вић, пред
сед ник МЗ „Сутје ска“ је том 
при ли ком изја вио да се нада 
да ће сле де ће годи не 15. маја 
та месна зајед ни ца изгле да ти 
све ча ни је.

Град ски одбо р СУБ НОРа 
је један од уче сни ка који је 
подр жао ову ини ци ја ти ву.

– Ми смо се радо ода зва ли 

да уче ству је мо и подр жи мо 
мани фе ста ци ју, којом би се 
обе ле жи ли дани МЗ „Сутје
ска“. Као борач ка орга ни за
ци ја, сма тра мо да је важно 
да се не забо ра ве дату ми 
из Народ но о сло бо ди лач ког 
рата, рекао је пред сед ник  
Град ског СУБ НОРа Рада 
Кори ца.

Нико ла Тејић Рада Кори ца чедо мир Нова ко вић

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице



8 20. MAJ 2020.  M NOVINE ОПШТИНА ШИД

ЗБОГ МИГРАНАТА вОЈСКА НА ШИДСКИМ УлИЦАМА

Шиђани могу
мирно да спавају

Током ван ред ног ста ња три 
при хват на цен тра на тери то
ри ји општи не Шид (Ада шев

ци, Прин ци по вац и Шид), чува ли 
су при пад ни ци вој ске Срби је. У 
том пери о ду било је огра ни че но 
кре та ње мигран ти ма, а на тај 
начин су били зашти ће ни и од 
могу ће инфек ци је коро навиру
сом. вој ска је обез бе ђи ва ла објек
те до 14. маја, а потом су мигран ти 
поно во „пре пла ви ли ули це“. А 
како то већ бива, деша ва ли су се и 
инци ден ти. Упра во из тог раз ло га, 
у субо ту, 16. маја, пред сед ник 
Срби је Алек сан дар вучић је наја
вио понов ни дола зак вој ске у шид
ску општи ну. 

– већ у сре ду, четвр так и петак 
смо има ли озбиљ но угро жа ва ње 
без бед но сти локал ног ста нов ни
штва од стра не вели ког бро ја 

мигра на та који су иза шли из при
хват них цен та ра и сло бод но се 
кре та ли, а то је у исто вре ме зна
чи ло и угро жа ва ње сло бо де наших 
гра ђа на. Људи који раде мар љи во 
у Коме са ри ја ту за избе гла и расе
ље на лица и који ма захва љу јем на 
начи ну посту па ња у току ова два 
месе ца, како пре ма мигран ти ма, 
тако и пре ма нашим гра ђа ни ма, 
нису били у ста њу да их спре че у 
томе. Захва љу ју ћи наре ђе њу 
нашег врхов ног коман дан та и 
пред сед ни ка Алек сан дра вучи ћа, 
вој ска је дошла да успо ста ви ред 
и дисци пли ну и попра ви ква ли тет 
живо та наших гра ђа на, а сви ми 
ћемо без бед но да се кре ће мо – 
рекао је заме ник пред сед ни ка 

Општи не Шид, Зоран Семе но вић.
Семе но вић је додао да дола зи 

до вели ких суко ба уну тар мигрант
ске попу ла ци је, а то се деша ва ло и 
током ван ред не ситу а ци је. Мно ги 
мигран ти напу шта ју при хват не 
цен тре, неле гал но без дозво ла 
одла зе на аутопут и угро жа ва ју 
без бед ност сао бра ћа ја, ула зе у 
ками о не, терет на вози ла, пра ве 
про бле ме поку ша ва ју ћи да иза ђу 
из Срби је.  У неде љу, 17. маја, вој
ска је интер ве ни са ла и 18 мигра
на та вра ти ла у при хват ни цен тар.

Пре ма послед њим пода ци ма у 
три при хват на цен тра на тери то
ри ји општи не Шид сме ште но је 
око 1900 мигра на та.

Д. Попов

Зоран Семе но вић

вој ска Срби је у при хват ном цен тру Прин ци по вац
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вој ска у Шиду



920. MAJ 2020.           M NOVINE

АНКе ТА:
Да ли сте
се при ја ви ли
за нов ча ну помоћ 
од 100 евра?

Бошко Шарац: „Ја 
сам се при ја ви о. У 
међу вре ме ну нисам 
ниг де могао да радим, 
па да доби јем неку 
помоћ. Поред мене при
ја ви ла се и моја супру
га“.

Радо Бра јић: „Сва ка
ко да сам се при ја ви о. 
Имам малу пен зи ју од 
25.000 дина ра и тих 100 
евра ће ми добро доћи. 
При ја ви о сам и супру гу 
и сина“. 

Ива на Радој ко вић: 
„Нарав но да сам се 
при ја ви ла. вре ме на су 
таква да нам сви ма тре
ба пара“.

ГАле РИ ЈА СлИ КА „САвА ШУМА НО вИћ“

Ути цај Андре лота
на ства ра ла штво
Саве Шума но ви ћа
Књи га „Андре Лот и њего ви 

међу на род ни сту ден ти”, 
резул тат је прве кон фе

рен ци је о овом вели ком умет
ни ку која је одр жа на у децем
бру 2017. годи не у Истан бу лу. 
На позив коле га из Аустри је 
и Тур ске, који су били и орга
ни за то ри кон фе рен ци је, уче
ство ва ла је и Весна Буро је вић, 
дирек тор ка Гале ри је сли ка 
„Сава Шума но вић“. „Андре Лот 
и њего ви међу на род ни сту ден
ти“ су збир ка од 13 есе ја који 
осве тља ва ју зна ча јан начин 
на који је Андре Лот кроз под у
ча ва ње, сво ју умет нич ку прак
су и писа ње био одго во ран 
за дистри бу ци ју спе ци фич ног 
ску па фор мал них и тео риј ских 
модер ни стич ких трен до ва. 
Ова књи га не само да ода је 
почаст непра вед но зане ма ре
ном умет ни ку, тео ре ти ча ру и 
учи те љу, већ испи ту је и како 
су умет ни ци из целог све та 
допри не ли и интер пре ти ра ли 
модер ни стич ке покре те који су 
се у Пари зу оди гра ли у овом 
пери о ду. „Андре Лот и њего ви 
међу на род ни сту ден ти“ при
ка зу ју микро ко смич ку вер зи ју 
космо по лит ског Пари за коју 
је обли ко вао про ток хиља де 
поје ди них умет ни ка из целог 
свет. Међу број ним сту ден ти
ма био је и срп ски сли кар Сава 
Шума но вић.

– На кон фе рен ци ји у Истан
бу лу сазна ли смо да они који се 
баве том епо хом у све ту ништа 
не зна ју о Сави Шума но вић. Ту 
су биле при сут не коле ге из 
Швед ске, Аустри је, Аустра ли
је, Мек си ка. Том при ли ком смо 
сазна ли да је Андре Лот имао 
уче ни ке из Јапа на, Паки ста на, 
широм све та. Сви који су поха

ђа ли ака де ми ју Андре Лота су 
после изве сног вре ме на одла
зи ли у сво је земље и тамо су 
поста ли носи о ци ства ра ња 
нове умет но сти. После Првог 
свет ског рата Париз поста је 
цен тар све та и мно ги су тра
жи ли сво је место у умет но
сти. Нарав но, ту је био и Сава 
Шума но вић. Пре ма сачу ва ним 
пода ци ма, Андре Лот га је 
сма трао нај бо љим уче ни ком 
од свих пред став ни ка из тада
шње Југо сла ви је. Шума но вић 
је био један од седам на ест 
сли ка ра из Југо сла ви је који 
су поха ђа ли ака де ми ју Андре 
Лота, а кроз њу је про шло 1590 
потен ци јал них сли ка ра – каже 
Весна Буро је вић.

По поврат ку у сво је земље 
сви ти сли ка ри су изу зет но 
доче ка ни и мно ги су исти ца ли 
њихо вој зна чај за раз вој ства
ра ње модер не умет но сти.

– Оно што је за нас важно 
јесте да на овој кон фе рен ци
ји пред ста ви мо нај зад Саву 
Шума но вић све ту. Чита ју ћи 

ову књи гу и упо ре ђу ју ћи Саву 
са дру гим сли ка ри ма, види мо 
да су то све зна чај ни умет ни
ци. У тре нут ку када је сазрео и 
нау чио, и када је схва тио шта 
жели да ради, вра тио се кући. 
За послед њих десет годи на 
живо та је насли као 600 сли ка. 
Про у ча вао је одно се на сли ка
ма и ком по зи ци ју рене сан сних 
мај сто ра. То се све види на 
њего вим сли ка ма. Људ ско око 
воли ред, а то се може пости
ћи зна њем. Андре Лот их је 
учио да се мора зна ти све о 
настан ку сли ке, да мора ју зна
ти хеми ју, мора ли су да нау че 
тех но ло ги ју пра вље ња боја, 
а ми зна мо да је Сава Шума
но вић сам пра вио боје. Сава 
је волео све тлост, а да би то 
пости гао, морао је да савла да 
тех ни ку пра вље ња боја, а ми 
смо све до ци да њего ве сли ке 
нису там не. Оно што сам гово
ри ла на тој кон фе рен ци ји је 
обја вље но у овој књи зи. Ова 
књи га по мени има два циља, 
први је пред ста ви ти Саву 
Шума но ви ћа и пока за ти га као 
вели ког и зна чај ног сли ка ра, а 
дру ги је пове за ти га са Андре 
Лотом, то је дру штво којем он 
при па да – испри ча ла је дирек
тор ка Гале ри је.

Савин бора вак у Пари зу и 
њего во уче ње код Андре Лота 
је поче так модер не умет но сти 
у тада шњој земљи. Ова зани
мљи ва књи га чији је идеј ни 
тво рац Симон Виле, про фе
сор ка Уни вер зи те та у Инзбру
ку, тре ба ло је да буде пред
ста вље на у Пари зу, 14. мар та, 
али због пан де ми је коро на ви
ру са није одр жа на. Напи са на 
је на енгле ском јези ку.

Д. Попов

весна Буро је вић

Књи га „Андре лот и њего ви међу на род ни сту ден ти“ и текст о Сави Шума но вићу

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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Сед ни ца општин ског већа
У сре ду 13. маја у вели кој 

сали Скуп шти не општи
не Бео чин одр жа на је 

135. редов на сед ни ца Општин
ског већа којом је пред се да вао 
Пред сед ник општин ског Већа 
и Општи не Бео чин Митар 
Милин ко вић. На днев ном реду 
нашло се 26 тача ка. Изме ђу 
оста лог раз ма тран је зах тев 
вла сни ка уго сти тељ ских обје
ка та за про ме ну одлу ке о рад
ном вре ме ну уго сти тељ ских 
обје ка та, трго вин ских обје ка та 
као и обје ка та за при ре ђи ва ње 
ига ра за заба ву и ига ра на сре
ћу, затим пред лог изме не 
одлукe о так си пре во зу на 
тери то ри ји општи не Бео чин и 
пред лог реше ња о усва ја њу 
изве шта ја Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је општи не Бео чин за 
2019. годи ну. Већ ни ци су раз
ма тра ли и пред лог реше ња о 
усва ја њу пла на рада Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је општи не 
Бео чин за 2020. годи ну, а на 
днев ном реду нашао се и 
пред лог реше ња о усва ја њу 

изве шта ја о раду Пра во бра ни
ла штва општи не Бео чин за 
2019. годи ну.

Тако ђе, усво јен је пред лог 
годи шњег про гра ма зашти те, 
уре ђе ња и кори шће ња пољо
при вред ног земљи шта у 
општи ни Бео чин за 2020. годи

ну, а дат је и пред лог за обра
зо ва ње коми си је за спро во ђе
ње поступ ка лици та ци је.  

У вези са име но ва њем 
дирек то ра јав них пред у зе ћа 
чији је осни вач локал на само у
пра ва, раз ма тран је пред лог 
одлу ке о спро во ђе њу јав ног 

кон кур са за име но ва ње дирек
то ра ЈКП „Бео чин“ са тек стом 
огла са. Пред већ ни ци ма се 
нашао и пред лог реше ња о 
раз ре ше њу и име но ва њу заме
ни ка чла на Општин ске избор
не коми си је у стал ном саста ву 
и пред лог одлу ке о доно ше њу 
Пла на детаљ не регу ла ци је за 
изград њу пут нич ког при ста ни
шта отво ре ног за међу на род ни 
сао бра ћај у Бано што ру.

Поред наве де ног раз ма тра
ни су и поје ди нач ни зах те ви и 
ини ци ја ти ве гра ђа на које су се 
одно си ле на пита ња и усло ве 
отку па и про да је катар стар
ских пар це ла ради побољ ша
ња живот них усло ва као и 
пред лог закључ ка везан за 
обра чун и напла ту услу га 
Пред школ ске уста но ве „Љуба 
Стан ко вић“ након уки да ња 
ван ред ног ста ња као и пред
лог закључ ка о ста вља њу ван 
сна ге закључaкa Општин ског 
већа у вези при вре ме не обу
ста ве извр ше ња буџе та 
Општи не.

Митар Милин ко вић

С ТАМАРОМ У АКЦИЈИ У СвИ лОШУ

Бран ко ви ћи доби ли нов дом

У орга ни за ци ји еми си је хума ни тар
ног карак те ра „С Тама ром у акци
ји“ и Општи не Бео чин, на челу са 

пред сед ни ком општи не Митром Милин
ко ви ћем и њего вим сарад ни ци ма, али 
и уз све људе добре воље који су се 
при дру жи ли овој акци ји, рено ви ра на је 
кућа само хра ног оца дво је мало лет не 
деце Ђор ђа Бран ко ви ћа из Сви ло ша. 

При мо пре да ја кљу че ва  и усе ље ње је 
оба вље но у субо ту, 16. маја на вели ку 
радост поро ди це Бран ко вић и мешта на 
Сви ло ша који су се оку пи ли. Том при
ли ком, чла но ви поро ди це доби ли су и 
дру ге врсте помо ћи и покло на од људи 
добре воље, а деве то го ди шњи Нико
ла Бран ко вић нај ви ше се обра до вао 
новом мобил ном теле фо ну помо ћу којег 

ће моћи да игра игри це. Нови мобил ни 
теле фон малом Нико ли је уру чио пред
сед ник Општи не Бео чин Митар Милин
ко вић.

У пла ну је да се ова кве акци је реа ли
зу ју и у наред ном пери о ду у општи ни 
Бео чин. Локла на само у пра ва је захва ла
на свим свим уче сни ци ма и сва кој врсти 
помо ћи у реа ли за ци ји овог про јек та. 

Радосном догађају у породици Бранковић присуствовао је председник Општине Беочин Митар Милинковић
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АКЦИ Је

Уре ђе ње Ста ре 
пла же на Дуна ву

Да има истан чан слух, 
визи ју и осе ћај за 
сво је гра ђа не, опет 

је по ко зна који пут пока
зао пред сед ник општи не 
Бео чин Митар Милин ко вић 
који је са сво јим нај бли жим 
сарад ни ци ма дао урген тан 
налог да се спро ве де уре
ђе ње чуве не Ста ре пла же 
на Дуна ву у Бео чи ну. 

С обзи ром на све оп шту 
ситу а ци ју веза ну за пан
де ми ју виру са коро на и 
чиње ни цу да ће мно ги гра
ђа ни оду ста ти од лето ва
ња по ино стра ним мор ским 
дести на ци ја ма, уре ђе њем 
пешча не пла же омо гу ће но 
је свим гра ђа ни ма општи не 

Бео чин да опет као некад 
ужи ва ју у бла го де ти ма и 
лепо та ма Дуна ва. Након 30 
годи на, коли ко је ова пла жа 
била запу ште на, гра ђа ни 
ће моћи да лету ју на Дуна
ву уз мно го број не садр
жа је и деша ва ња на самој 
пла жи која ће им локал
на само у пра ва омо гу ћи ти. 
Ста ра пла жа или „Бео чин
ски Штранд“, како је мно ги 
од мило ште нази ва ју, има 
сво је чари, душу, посеб ну 
лепо ту и иза зи ва емо ци је 
код сва ког Бео чин ца. Опет 
ће сија ти ста рим сја јем и 
бити на рас по ла га њу сви
ма, на опште задо вољ ство 
гра ђа на општи не Бео чин. 

Медијски пројекат „Живот у  Беочину – Између Дунава и Фрушке горе“.  
Пројекат је суфинансиран средствима буџета Општине Беочин. Ставови 
изражени у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових 

сарадника и не представљају нужно званичан став општине Беочин.

Радо ви на ста рој пла жи на Дуна ву

ФОТО веСТ

Асфал ти ра но
деч је игра ли ште

Још јед на акци ја у низу 
општи не Бео чин, на челу 
са пред сед ни ком Митром 
Милин ко ви ћем. У Меса

ној зајед ни ци Бра зи ли ја је 
после дуго вре ме на асвал
ти ра но и уре ђе но дечи је 
игра ли ште.

ЦРвеНИ КРСТ ПећИНЦИ

Немер љив 
допри нос 
волон те ра
Свет ски дан Црве ног 

крста и Црве ног полу
ме се ца, 8. мај, ове 

годи не обе ле жен је под сло
га ном „Без обзи ра ко си и где 
се нала зиш ми одго ва ра мо 
на сва чи ји позив у помоћ“. 
Тим пово дом руко вод ство 
пећи нач ког Црве ног крста 
упу ти ло је изра зе захвал но
сти волон те ри ма и запо сле
ни ма ове орга ни за ци је, који 
су дали немер љив допри нос 
у бор би про тив коро на ви ру
са.

Секре тар пећи нач ког 
Црве ног крста Гор да на 
Коње вић рекла је да су се 
пећи нач ки волон те ри зајед
но са запо сле ни ма Црве ног 
крста, пећи нач ком локал ном 
само у пра вом и саве ти ма 
месних зајед ни ца од првог 
дана поја ве болести COVID
19 и уво ђе ња ван ред ног ста
ња укљу чи ли у пру жа ње 
помо ћи сугра ђа ни ма ста ри
јим од 65 годи на и дежур ства 
у општин ском колцен тру.

– Наши волон те ри и запо
сле ни су се стрикт но при др
жа ва ли свих про пи са них 
мера опре за и нисмо има ли 
није дан слу чај инфек ци је 
виру сом корона, чиме смо 
ујед но чува ли и здра вље 
оних о који ма смо пожр тво
ва но бри ну ли. Наш при ступ 
је уни вер за лан, вођен 
основ ним прин ци пи ма – 
хума ност, непри стра ност, 
неу трал ност, неза ви сност, 
добро вољ ност, једин ство и 
уни вер зал ност. Уз вели ку 
захвал ност данас сла ви мо 
хра брост и пожр тво ва ност 
наших волон те ра чија подр
шка мења живо те нај у гро же
ни ји ма и оба ве зу је нас на 
хума ност сва ког дана – 
рекла је Коње вић.

Свет ски дан Црве ног крста 
и Црве ног полу ме се ца, обе
ле жа ва се сва ке годи не у 
знак пошто ва ња пре ма Анри 
Дина ну, осни ва чу нај ве ће и 
нај ста ри је хума ни тар не 
орга ни за ци је на све ту.

МИТРОвАчКА ИЗБОР НА КОМИ СИ ЈА 

Наста вак
актив но сти

Општин ска избор на коми
си ја Гра да Срем ска Митро
ив ца је на сед ни ци одр жа ној 
11. маја доне ла реше ње о 
настав ку спро во ђе ња избор
них рад њи у поступ ку избо ра 
за одбор ни ке град ске Скуп
шти не, који су рас пи са ни за 
21. јун.

На истој сед ни ци Избор на 
коми си ја Гра да Срем ска 
Митро ви ца доне ла је одлу ку 
којом су обра сци за под но
ше ње избор не листе ускла
ђе ни са новим дату мом 
избо ра, то јест 21. јуном. 
Обра сци су доступ ни на сату 
гра да www.srem ska mi tro vi ca.
rs у окви ру бане ра избори
2020. и у седи шту Избор не 
коми си је. 

Све избор не листе које су 
про гла ше не до 16. мар та, 
када је због ван ред ног ста ња 
усле дио пре кид избор них 
актив но сти, као и све изја ве 

бира ча да подр жа ва ју избор
ну листу кан ди да та за одбор
ни ке Гра да Срем ска Митро
ви ца на обра сцу СГСМ5 које 
су ове ре не на про пи сан 
начин до пре ки да избор них 
рад њи, и сви обра сци утвр
ђе ни у скла ду са одлу ком о 
обра сци ма за спро во ђе ње 
поступ ка избо ра за одбор ни
ке град ске Скуп шти не 
(СГМСМ  1, СГСМ  2, СГСМ 
 3, СГДМ  4, СГСМ  5, 
СГСМ  6 рас пи са не за 26. 
април, који су попу ње ни на 
про пи сан начин до пре ки да 
свих избор них рад њи сма
тра ће се важе ћим у настав ку 
избор ног поступ ка. 

Ове ра изја ва бира ча, који 
подр жа ва ју избор ну листу, 
поред ове ре код јав ног беле
жни ка може се оба ви ти и 
пред овла шће ним ове ри ва
чи ма упра ве гра да Срем ска 
Митро ви ца. 
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ПОлИЦИЈСКА УПРАвА СРеМ СКА МИТРО вИ ЦА

Поја ча на кон тро ла сао бра ћа ја
Након уки да ња ван ред ног ста ња  

на ули ца ма Срем ске Митро ви це 
интен зи тет сао бра ћа ја је знат

но поја чан. Сто га, над ле жни апе лу ју 
на већи опрез свих уче сни ка. Начел
ник Оде ље ња сао бра ћај не поли ци је 
Поли циј ске упра ве у Срем ској Митро
ви ци Владимир Рољић, наја вљу је 
веће кон тро ле сао бра ћа ја.

– Упра во због поја ча ног интен зи те та 
сао бра ћа ја после уки да ња ван ред ног 
ста ња, већ је дошло до сао бра ћај них 
незго да, сре ћом без тежих ппо сле ди
ца. Тако ђе, како је поче ло лепо вре ме, 
тако се у сао бра ћај вра ћа ју мото ци
кли сти и бици кли сти. Они чешће пра
ве гре шке, јер више од шест месе ци 

нису били у сао бра ћа ју, дру ги про блем 
је то што их нај че шће воза чи пут нич
ких вози ла не оче ку ју. Сао бра ћај на 
поли ци ја је поче ла редов но да ради и 
кон тро ли ше упра во те воза че, при су
ство алко хо ла, брзи ну, ноше ње каци
ге и оста ле пре кр ша је. Осим тога, у 
вечер њим сати ма је поја ча на кон тро
ла при су ства алко хо ла на свим путе
ви ма у бли зи ни урба них дело ва гра да 
и у свим насе ље ним мести ма у Сре му. 
Тру ди мо се да буде мо на свим пут ним 
прав ци ма где посто је про бле ми, рекао 
је Рољић 

Он је дода да се недав но на путу  
Рума – Ириг дого ди ла сао бра ћај на 
незго да.

– Узрок незго де је непри ла го ђе
на брзи на и непро пи сно пре ти ца ње. 
Возач ауто мо би ла је пре шао на леву 
стра ну коло во за и директ но уда рио 
у ками он. Када доби је мо резул та те 
обдук ци је зна ће мо шта је тач но узрок, 
пошто у овој фази не може мо искљу
чи ти ни могућ ност при род не смр ти, 
изја вио је Рољић и још јед ном апе ло
вао на све уче сни ке у сао бра ћа ју да 
се при др жа ва ју про пи са. 

Поно во раде шал те ри
Од 11. маја шал те ри Мини стар

ства уну тра шњих посло ва су 
поно во отво ре ни. Сто га, гра ђа

ни  поно во могу под но си ти зах те ве за 
изра ду лич них кара та и пасо ша.

– Тако ђе, гра ђа ни од 11. маја могу 
да под не су при ја ву за про ме ну пре би
ва ли шта на шал те ри ма наших слу жби 
или за про ду же ње реги стра ци је ауто
мо би ла на свим тех нич ким пре гле ди
ма. За про ду же ње важно сти реги стра
ци ја ауто мо би ла, зах те ве могу под не
ти на свим тех нич ким пре гле ди ма, док 
за увоз ауто мо би ла, прву реги стра ци
ју, про ме ну вла сни ка и про ме ну свих 
пода та ка у сао бра ћај ним дозво ла ма 
могу то учи ни ти директ но на шал те ри
ма наших слу жби. Моли мо гра ђа не за 
пошто ва ње про пи са не дис тан це уз 
упо тре бу маски и заштит них рука ви ца. 
Истак ну то је на свим ула зи ма наших 
про сто ри ја да је забра њен улаз због 
зашти те гра ђа на и наших слу жбе ни ка. 

Сада има мо веће опте ре ће ње, јер 
нисмо ради ли 50 дана. Моли мо гра ђа
не за стр пље ње. Иста као бих да је 
пове ћан број шал те ра за елек трон ско 
зака зи ва ње. Моли мо гра ђа не да 
систе мом елек трон ског зака зи ва ња, 
посе том пор та ла Мини стар ства уну
тра шњих посло ва елек трон ска упра
ва зака жу себи тер ми не у наред ном 
пери о ду када желе, да дођу и оства ре 
сво је пра во, пого то во за лич ну кар ту и 
пасош. Знам да нису сви гра ђа ни вич
ни ком пју те ри ма, али сигур но им може 
и неко мла ђи помо ћи, рекао је Васи ли
је Јове шко вић, шеф Одсе ка за управ
не посло ве у ПУ Срем ска Митро ви ца, 
који је додао да гужви на шал те ри ма 
нема. 

Рад но вре ме у Срем ској Митро ви ци 
је сва ког рад ног дана од 7.30 до 15.30 
и субо том од 7.30 до 12.00, а у оста
лим поли циј ским ста ни ца ма Сре ма од 
7.30 до 15.30. 

вла ди мир Рољић

васи ли је Јове шко вић
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Ухапшен провалник
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Ста рој Пазо ви под не
ће кри вич ну при ја ву над ле жном тужи
ла штву про тив три де сет пе то го ди
шњег мушкар ца, због посто ја ња осно
ва сум ње да је извр шио кри вич но 
дело тешка кра ђа. Сум ња се да је 
про ва лио у викен ди цу у Крње шев ци
ма из које је украо аку му ла то ре, агре
гат, два бој ле ра и дру ге пред ме те, 
чија се вред ност про це њу је на око 
150.000 дина ра. При ли ком кон тро ле, 
поли ци ја је у њего вом вози лу мар ке 

шко да про на шла све укра де не пред
ме те и вра ти ла вла сни ку.

Пијан без дозволе 
за воланом

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Инђи ји под не ће кри
вич ну при ја ву над ле жном тужи ла штву 
про тив два де сет тро го ди шњег 
мушкар ца, због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич но дело 
посеб ни слу ча је ви фал си фи ко ва ња 
испра ве. 

Сум ња се да је упра вљао ауто мо
би лом на којем су се нала зи ле непри
па да ју ће реги стар ске табли це. 

При ли ком вожње, возач није зау ста
вио ауто мо бил на знак сао бра ћај ног 
поли цај ца, нити испред пешач ког пре
ла за док је на сема фо ру било укљу
че но црве но све тло за вози ла. 

Тако ђе је утвр ђе но да је упра вљао 
ауто мо би лом под ути ца јем алко хо ла 
и без поло же ног возач ког испи та.

Након задр жа ва ња до 24 часа, два
де сет тро го ди шњи возач при ве ден је 
суди ји за пре кр ша је који му је одре
дио нов ча ну казну од 280.000 дина ра.  

СА ОП ШТе ЊА ПОлИЦИЈСКе УПРАве

ТРА Ге ДИ ЈА У еРДе вИКУ

Уби је на дирек тор ка
основ не шко ле и њен возач

Пре драг Гњи дић је из пушке убио супру гу Бра ни сла ву и њеног воза
ча Миро сла ва Боји ћа

У петак, 15. маја у 
ерде ви ку се дого
дио стра шан зло чин 

када је Пре драг Гњи дић 
(53), убио сво ју супру гу 
Бра ни сла ву (49), ина че 
дирек тор ку Основ не шко
ле „Сава Шума но вић“, 
као и њеног воза ча Миро
сла ва Боји ћа (56) за кога 
је сум њао да је у вези са 
њего вом супру гом.

Пре ма неким наво ди
ма, Пре драг је у згра ду 
шко ле ушао око 9 часо ва 
и 30 мину та и из ауто мат
ске пушке испа лио већи 
број мета ка у Бра ни сла
ву и Миро сла ва. Како су 
наво ди ли оче ви ци, Пре
драг је пред дома ром 
шко ле усмр тио Боји ћа, а 
затим се попео на спрат 
и ушао у каце ла ри ју 
супру ге. Секре та ри ци је 
рекао да се скло ни а 
затим убио и супру гу. 
Убр зо су дотр ча ли поли
цај ци који ма се Пре даг 
Гњи дић мир но пре дао. 
Ауто мат ска пушка је 
била баче на поред њега. 
У том тре нут ку у шко ли 
није било уче ни ка. 

ерде ви ча ни су након 
овог маса кра били у 
шоку. Како су наво ди ли, 
ова ко нешто се у овом 
месту никад није дого ди

ло. Бра ни сла ви на бли
ска род би на је за днев ну 
штам пу изја вљи ва ла да 
је Пре драг сво ју супру гу 
пси хич ки мал тре ти рао. 
Навод но, био је љубо мо

ран на њен послов ни 
успех, а сме та ло му је и 
што је већу пажњу посве
ћи ва ла деци, посеб но 
мла ђем сину који је имао 
дија бе тес. Њих дво је 

нису живе ли зајед но, а 
при ча ло се и да се Бра
ни сла ва пла ши ла Пре
дра га и да није желе ла да 
му се вра ти.

По ерде ви ку се шушка
ло да је Миро слав Бојић 
у тај ној вези са Бра ни
сла вом. Он је ина че био 
раз ве ден већ неко ли ко 
годи на, а из тог бра ка 
има две ћер ке.

Бра ни сла ва Гњи дић је 
сахра ње на на месом гро
бљу у ерде ви ку у неде
љу 17. маја. више сто ти
на ерде ви ча на, род би не 
и при ја тље је испра ти ло 
несрећ ну жену чији 
живот је тра гич но пре ки
нут.  

Миро слав Бојић је 
сахра њен истог дана на 
гро бљу у Моро ви ћу.

Д. Попов
Згра да Основ не шко ле „Сава Шума но вић“

Бра ни сла ва Гњи дићПре драг Гњи дић Миро слав Бојић
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СРеД СТвА ЗА ДвА ПРО ЈеК ТА

Око 21 мили он за атар ске 
путе ве и буше ње буна ра

У Покра јин ском секре та ри ја ту за 
пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство, кра јем апри ла су 

пот пи са на два уго во ра изме ђу ири
шке Општи не и овог Секре та ри ја та. На 
уго во ре су пот пи се ста ви ли Вук Радо
је вић, покра јин ски секре тар за пољо
при вре ду, и Мио драг Бебић, заме ник 
пред сед ни ка ири шке Општи не.

Како сазна је мо од Мио дра га Беби
ћа, локал на само у пра ва је по кон кур су 
за атар ске путе ве тра жи ла укуп но 23,3 
мили о на дина ра са ПДВом, а за ове 
радо ве им је одо бре но 13,6 мили о на 
дина ра. За бунар 2 у Ири гу је потреб

но 10,5 мили о на дина ра, а Ири жа ни су 
од Покра јин ског секре та ри ја та доби
ли седам мили о на дина ра. Дакле, за 
атар ске путе ве и буше ње буна ра у 
инду стриј ској зони, којим би се уна
пре ди ло водо снаб де ва ње у ири шкој 
општи ни, доби је но је укуп но око 21 
мили он дина ра.

– Оба про јек та су нам вео ма зна чај
на због раз во ја винар ства, вино гра дар
ства и тури зма. Основ ни пред у слов 
за бавље ње тури змом је ква ли тет на 
инфра струк ту ра. Што се тиче буна ра, 
сва ка ко да је при о ри те тан циљ пове
ћа ње капа ци те та воде у систе му, како 

би се довољ не коли чи не воде могле 
испо ру чи ти крај њим кори сни ци ма. 
Тако ђе, јед ним делом ћемо реши ти, 
одно сно, спре чи ти недо ста так воде у 
лет ње пери о ду, када су посеб но угро
же ни виши дело ви Врд ни ка и Ири га – 
ука зу је Бебић.

Он исти че и зна чај атар ских путе ва 
који ће олак ша ти пољо при вред ни ци ма 
при лаз до њихо вих њива, воћ ња ка и 
вино гра да.

– Нарав но, олак ша ће мо и при лаз 
мно гим викен ди ца ма или апарт ма ни
ма који се нала зе на том под руч ју – 
рекао је Мио драг Бебић. С. Џаку ла

Мио драг Бебић Један од атар ских путе ва

ОПШТИН СКА ИЗБОР НА КОМИ СИ ЈА

Реше ње о настав ку избор них рад њи
Општин ска избор на 

коми си ја Општи не 
Ириг је на сед ни ци 

одр жа ној 11. маја доне ла 
реше ње о настав ку спро
во ђе ња избор них рад њи у 
поступ ку избо ра за одбор ни
ке Скуп шти не општи не Ириг 
који су рас пи са ни 4. мар та, а 
које су пре ки ну те 16. мар та.

Тако ђе, Општин ска упра
ва у Ири гу, пово дом избо ра 
за посла ни ке у Скуп шти ни 
АП Вој во ди не и Скуп шти ни 
Срби је који се одр жа ва ју, 
као и локал ни 21. јуна, оба
ве сти ла је гра ђа не ири шке 
општи не да им се наста вља 
пра во уви да у део бирач
ког спи ска како би могли 
да про ве ре лич не подат ке 
упи са не у бирач ки спи сак, 
као и под но ше ње зах те ва 

за упис, бри са ње, изме ну и 
допу ну или исправ ку пода
та ка. Пра во на увид и под
но ше ње зах те ва за про ме
не у бирач ком спи ску има 
и под но си лац про гла ше не 

избор не листе или лице које 
он овла сти по истом поступ
ку по којем то пра во има ју и 
гра ђа ни. 

Реше ње на којем се 
засни ва ју про ме не у бирач

ком спи ску доно си Општин
ска упра ва Ириг до закљу
че ња бирач ког спи ска, 5. 
јуна у поноћ, а од закљу че
ња бирач ког спи ска, па све 
до 72 часа пре одр жа ва ња 
избо ра, те про ме не су у 
над ле жно сти Мини стар ства 
за држав ну упра ву и локал
ну само у пра ву, одно сно до 
17. јуна. 

Наста вак уви да у бирач ки 
спи сак се може извр ши ти у 
Општин ском услу жном цен
тру Општин ске упра ве Ири
га, сва ког рад ног дана од 8 
до 14 часо ва, као и на сај ту 
Мини стар ства за држав ну 
упра ву и локал не само у
пра ве уно ше њем пода та ка 
о ЈМБГ https://upit.birac ki spi
sak.gov.rs.

С. Џ.

Општин ски услу жни цен тар
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Под сет ник: до сада
про гла ше не избор не листе
Пре ма новом Ста ту ту Општи не 

Ириг, који је усво јен про шле 
годи не, СО Ириг ће има ти 19 

одбор ни ка, уме сто доса да шњих 20. 
Ири жа ни ће се за пред ло же не кан ди
да те стра на ка, коа ли ци ја и удру же ња 
опре де љи ва ти на 14 бирач ких места: у 
самом Ири гу има чети ри бирач ка 
места, у Врд ни ку три, Риви ци, Јаску, 
Малој Реме ти и Нера ди ну по јед но, 
Kрушедол Село и Вели ка Реме та има
ју јед но зајед нич ко, Kрушедол Прња
вор и Грге тег јед но зајед нич ко, као и 
Шатрин ци и Добро дол.

Закључ но са 18. мајем, ОИК у Ири гу 
је про гла си ла чети ри избор не листе. У 
ири шкој општи ни су први пот пи се при
ку пи ли и листу са пот пи си ма пре да ли 
чла но ви Срп ске напред не стран ке. 
Они су пот пи се Општин ској избор ној 
коми си ји пре да ли 4. мар та уве че. Има
ју ћи у виду број ста нов ни ка ове општи
не, који је мањи од 20.000, ири шким 
напред ња ци ма је за пуну листу од 19 
кан ди да та било довољ но 200 пот пи са, 
али су они за два сата при ку пи ли 500 
пот пи са. На листи „Алек сан дар Вучић 
– за нашу децу“ први је Тихо мир Сто ја
ко вић, про фе сор физич ког вас пи та ња 
и доско ра шњи покра јин ски посла ник.

– Ми на локал не избо ре иде мо у 
коа ли ци ји са ПУПСом који на листи 
има два кан ди да та и Покре том соци ја
ли ста који има јед ног кан ди да та. Испо
што ва ли смо и род ну засту пље ност и 
на нашој листи 42 одсто кан ди да та су 
жене. Има мо и нова, мла да лица, а 
пошто ва ли смо и тери то ри јал ну засту
пље ност – рекао је за наше нови не 
Тихо мир Стој ко вић.

Општин ска избор на коми си ја у Ири

гу про гла си ла је, као дру гу, листу 
„Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је – Иви
ца Дачић“ 10. мар та. Како сазна је мо 
од Мила на Мар ко ви ћа, пред сед ни ка 
ОО СПС Ириг, реч је о листи са свих 19 
кан ди да та, а соци ја ли сти у ири шкој 
општи ни на локал не избо ре изла зе 
само стал но.

– Међу тим кан ди да ти ма је и девет 
жена, као и мла дих, и висо ко о бра зо ва
них кан ди да та, а тру ди ли смо се да 
има мо засту пље не све ста ро сне гру пе 
– каже Мар ко вић.

Први на листи је Радо ван Нин ко вић, 
агро ном, а за ову листу при ку пље но је 
218 пот пи са.

У ири шкој општи ни, као тре ћа, про
гла ше на је избор на листа „Др Воји
слав Шешељ – Срп ска ради кал на 
стран ка“. На локал не избо ре срп ски 
ради ка ли иду само стал но.

– На листи се нала зи 15 кан ди да та, 
за 19 одбор нич ких места. Испо што ва

ли смо и кво ту за жене, тако да има мо 
шест жена на листи – рекао је за наше 
нови не Тодор Перић, пред сед ник ОО 
СРС у Ири гу.

Тодор Перић је и први на листи СРС 
за локал не избо ре.

Општин ска избор на коми си ја у Ири
гу је 16. мар та, као четвр ту, про гла си
ла избо р ну листу „Вој во ђан ски фронт 
– за демо крат ску Општи ну Ириг /ЛСВ, 
Зајед но за Вој во ди ну“. Носи лац листе 
је Ненад Чанак, а први на листи за 
локал не избо ре у Ири гу је Вла ди слав 
Илкић.

– Од 2004. годи не ЛСВ је ишла 
само стал но на избо ре у Ири гу. Има мо 
пуну листу, дакле 19 кан ди да та за исто 
толи ко одбор нич ких места, а међу 
њима је осам жена, тако да смо испо
што ва ли закон ски про пи сан про це нат 
засту пље но сти жена – рекао је за 
наше нови не Вла ди слав Илкић.

С. Џаку ла

Напред ња ци у кам па њу уз пошто ва ње 
свих про пи са них мера

За пред сто је ће избо ре, који ће се 
одр жа ти 21. јуна, Срп ска напред на 
стран ка је прва у ири шкој општи ни 
пре да ла сво ју листу, и као прва је и 
потвр ђе на листа „Алек сан дар Вучић – 
За нашу децу“.

Први на листи је Тихо мир Сто ја ко
вић, који за наше нови не каже, да су 
ири шки напред ња ци, одмах од реше
ња о настав ку свих избор них рад њи 
које је доне то 11. маја, наста ви ли сво ју 
пред из бор ну кам па њу.

– Нарав но, у мало огра ни че ним 
усло ви ма, без већих оку пља ња и 

мањим бро јем људи на састан ци ма, а 
све у циљу очу ва ња здра вља људи и 
уз подр жа ва ње мера које је стру ка 
пре по ру чи ла – каже Тихо мир Сто ја ко
вић.

Листа СНСа на лока лу је ком плет
на, са 19 кан ди да та за исто толи ко 
одбор нич ких места у СО Ириг.

– Оче ку ју нас тешки избо ри јер је и 
цен зус за ула зак стра на ка у скуп шти не 
на свим ниво и ма сма њен са пет на три 
про цен та, али веру јем у нашу побе ду 
– исти че Тихо мир Сто ја ко вић.

С. Џаку ла

Општинска изборна комисија Ириг

Тихомир Стојаковић

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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Како се учи код куће
Бор ба про тив коро на 

ви ру са доне ла је нови 
иза зов за све, па тако 

и за обра зов ни систем. 
Након затва ра ња шко ла, 
врло брзо је орга ни зо ва но 
уче ње на даљи ну, при чему 
уче ни ци кори сте онлајн 
плат фор му јав ног сер ви са, 
Гугл учи о ни цу, раз не апли
ка ци је и њима доступ не 
елек трон ске ресур се.

Бра ћа Лука и Филип 
Мутић из Ста ре Пазо ве су 
уче ни ци тре ћег раз ре да 
Основ не шко ле „Херој Јан ко 
Чме лик“ и сва ко днев но уче 
код куће, као и сви ђаци у 
Срби ји. Иако је шко ла затво
ре на, наста ва, дакле, није 
обу ста вље на, тако да мора
ју да уста ју на вре ме, како 
би пра ти ли наста ву путем 
теле ви зи је, а ту су и оста ли 
зада ци, које извр ша ва ју под 
над зо ром маме и тате. 
Пома жу један дру гом уза
јам но, међу тим, недо ста ју 
им при ја те љи и учи те љи ца.

– На теле ви зи ји има мо 
часо ве у 9 сати ују тро, па 
мора мо да уста не мо рано 
да бисмо пра ти ли наста ву – 
каже Филип. 

– Учи те љи ца нам више 
обја шња ва, лак ше је учи ти у 
шко ли него код куће – дода
је Лука.

Кому ни ка ци ја са учи те љи
цом се одви ја путем вибе ра, 
а посред ством роди те ља, 
који се сад нала зе у новој 
уло зи. Ура ђе ни зада ци се 
про сле ђу ју учи те љи ци, која 
их пре гле да, уз напо ме ну о 
томе шта је добро, а шта 
тре ба дора ди ти.

– Учи те љи ца нам сва ког 
поне дељ ка поша ље пору ку 
у виду дато те ке, где нам 

даје за целу неде љу задат
ке и гра ди во које тре ба пре
ћи. Онда ми рас по ре ђу је мо 
сва ки дан шта ћемо да 
ради мо. Ми функ ци о ни ше
мо добро. Тешко јесте, 
напор но јесте и ствар но 
тре ба мно го вре ме на – 
нагла си ла је мај ка Мар та 
Мутић.

У поро ди ци Мутић ова кав 

вид наста ве функ ци о ни ше, 
али су сви сагла сни да уче
ње код куће није исто као 
што је у шко ли и сва ко коме 
је ста ло да деца савла да ју 
пред ви ђе но гра ди во, мора 
да ради са њима, и да уло
жи мно го вре ме на и тру да.

Наста ва на даљи ну услед 
тре нут не епи де ми о ло шке 
ситу а ци је је био нај бе збед

ни ји начин да деца у Срби ји 
сачу ва ју здра вље и наста ве 
са редов ним обра зо ва њем. 
Без обзи ра на мно го инфор
ма ци ја и оба ве за и ђаци, и 
про све та ри успе шно су 
савла да ли нови не.

– За све нас који смо дуже 
или кра ће у про све ти ово је 
нови на. Има ли смо ми пре
ки да и до сада, и због бом
бар до ва ња, и због гри па, 
међу тим, ово је нешто ново 
на шта нисмо нави кли. Неко 
моје иску ство ми гово ри да 
су се доста добро сна шли и 
уче ни ци, и роди те љи, и 
настав ни ци – нагла сио је 
Бошко Мило је вић, пред сед
ник Акти ва дирек то ра шко
ла ста ро па зо вач ке општи
не. 

Наста ва за све узра сте од 
пред шко ла ца до ака де ма ца 
завр ша ва се до кра ја маја. 

Д. Г. 
Бошко Милојевић

Измена режима саобраћаја
Ове неде ље поче ли су радо ви на 

рекон струк ци ји коло во за од Нових 
Бано ва ца до петље Нова Пазо ва 
које финан си ра Јав но пред у зе ће 
„Путе ви Срби је“. Током викен да 
извр ше ни су при прем ни радо ви, а 
од ове неде ље режим сао бра ћај је 
изме њен. Уче сни ци у сао бра ћа ју од 
поне дељ ка, 11. маја, на део ни ци 
пута од Нових Бано ва ца до ново па
зо вач ке петље, кори сте десну коло
во зну тра ку у којој се сао бра ћај 
одви ја дво смер но, с обзи ром на то, 
да је лева коло во зна тра ка затво ре
на за сао бра ћај. Током прет ход ног 
викен да завр ше ни су радо ви на 

демон та жи и мон та жи заштит не 
одбој не огра де на бан ки ни и у сред
њем поја су на држав ном путу I А 
реда број 1, на део ни ци од петље 
Ста ра Пазо ва до петље Нови 
Банов ци у оба сме ра. У над ле жном 
пред у зе ћу исти чу да су радо ви 
обез бе ђе ни аде кват ном сао бра ћај
ном опре мом и сиг на ли за ци јом. 
Радо ви се изво де по ета па ма у 
укуп ној дужи ни од 15 кило ме та ра и 
њихов завр ше так оче ку је се кра јем 
јула. У ЈП „Путе ви Срби је“ исти чу да 
су за ову наме ну издво ји ли око 400 
мили о на дина ра.

З. К.
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Ковид амбуланта 
наставља са радом

Иако је ситу а ци ја са коро на ви ру сом у 
ста ро па зо вач кој општи ни ста бил на, 
Ковид амбу лан та при Дому здра вља „Др. 
Јован Јова но вић Змај“ наста ви ће да 
ради 7 дана у неде љи, од 7 до 19 часо ва, 
за све оне који има ју респи ра тор не 
инфек ци је и тего бе. Мањи је број осо ба 
које се јавља ју са симп то ми ма коро на ви
ру са, а пове ћан број паци је на та за које 
се тра жи тести ра ње ради при је ма на 
кли ни ке онко ло ги је, гине ко ло ги је… Про
шле неде ље са радом су поче ле и слу
жбе педи ја три је и сто ма то ло ги је, које као 
и Општа прак са раде по скра ће ном рад
ном вре ме ну од 7 до 18 часо ва. Tакође 
су поно во отво ре не амбу лан те у свим 
мести ма ста ро па зо вач ке општи не. Хит ни 
слу ча је ви су и даље при о ри тет, а оста
лим паци јен ти ма се саве ту је да дола зак 
код лека ра зака жу теле фон ским путем 
због пошто ва ња мера соци јал не дис тан
це, иста као је ПР Дома здра вља др Вла
ди мир Доли нић. Нарав но, кључ не мере 
– маска, рука ви це и поја ча на хиги је на и 
даље оста ју, како би се спре чи ло понов
но шире ње коро на ви ру са. Ста ро па зо
вач ки Дом здра вља недав но је добио 
Еуро мо дул кон теј нер, рено ми ра не фир
ме моду лар них обје ка та и кон теј не ра из 
Нове Пазо ве као додат ни про стор Ковид 
амбу лан ти, а за изво ђе ње потреб них 
дијаг но стич ких мето да. Д. Г.

„Феникс“ прославио 
крсну славу

Дру штво за афир ма ци ју инва ли да 
„Феникс“ про сла ви ло је у уто рак, 12. маја, 
сво ју крсну сла ву. Како је рекла пред сед
ни ца Јели ца Деспот, сла ва се не пре ки да, 
и ове годи не је обе ле же на скр ом ни је. Чла
но ви овог дру штва су уз нај бли же сарад
ни ке и при ја те ље при су ство ва ли све ча ној 
литур ги ји у Хра му Све тог Или је у Ста рој 
Пазо ви, која је била слу же на у сла ву чудо
твор ца Све тог Васи ли ја Остро шког, након 
чега је усле дио обред реза ња слав ског 
кола ча и избор слав ског кума за сле де ћу 
годи ну. Мир ја на Соко ло вић, соци јал на 
рад ни ца и пот пред сед ни ца Дру штва за 
афир ма ци ју инва ли да „Феникс“, пре у зе ла 
је кум ство од про то је ре ја Нико ле Деспо та 
и изја ви ла да је ово за њу вели ка части, с 
обзи ром на то да је од самог почет ка 
пома га ла рад овог удру же ња. Дру штво за 
афир ма ци ју инва ли да „Феникс“ посто ји 
већ 26 годи на и за свог заштит ни ка иза
бра ло је Све тог Васи ли ја Остро шког, ког 
сла ви од 2002. годи не.  З. К.

Поново ради 
народна кухиња

У сре ду, 13. маја ове годи не, са радом је 
поно во поче ла народ на кухи ња Црве ног 
крста у ста ро па зо вач кој општи ни, а понов
ном отва ра њу, након ско ро два месе ца, 
прет хо ди ле су без бед но сне и хиги јен ске 
при пре ме. Ком плет но су дез ин фи ко ва не 
про сто ри је у свим месним зајед ни ца ма, 
обез бе ђе не су уни фор ме, заштит на опре
ма и дез ин фек ци о на сред ства за лица 
која су анга жо ва на на поде ли хра не, оба
вље ни су сани тар ни пре гле ди. Кори сни ци 
могу да пре у зму хра ну и за неког ко не 
може да дола зи уз пошто ва ње про пи са не 
дис тан це, мора ју да има ју чисте посу де и 
да воде рачу на о оста лим пра ви ли ма при
ли ком дола ска, о чему су били инфор ми
са ни. За 11 пунк то ва у мести ма ста ро па
зо вач ке општи не при пре мље но је 674 
обро ка, с тим што се број кори сни ка реви
ди ра на сва ких 15 дана. У току ван ред ног 
ста ња, од првог тре нут ка када су над ле
жни про це ни ли да није без бед но, како за 
кори сни ке, тако и за запо сле не, била је 
затво ре на, али је у том пери о ду око 1000 
кори сни ка соци јал не помо ћи доби ло 
намир ни це и ланч паке те. З. К.

Полицијски шалтери 
у две смене

Шал те ри у Поли циј ској ста ни ци у Ста
рој Пазо ви раде у две сме не, одно сно, до 
20.00 часо ва уве че. Гра ђа ни има ју могућ
ност да се на лицу места упи шу за први 
сло бо дан тер мин када могу доћи и оба ви
ти посло ве око изда ва ња лич них доку ме
на та. При ли ком дола ска у шал тер салу 
апе лу је се на држа ње одсто ја ња и ноше
ње заштит них маски и рука ви ца. Под се
ти мо, због мера Вла де Срби је у спре ча ва
њу шире ња зара зе коро на ви ру сом, шал
те ри управ них посло ва при МУПу нису 
ради ли пре ко седам неде ља. Д. Г.

Рад јав них
беле жни ка 

Пошто ва ње заштит них мера, које под
ра зу ме ва ју држа ње одсто ја ња и ноше ње 
маски и рука ви ца, важи како за кли јен те 
тако и за запо сле не  у кан це ла ри ја ма  
Јав ног беле жни ка, које од 11. маја  поно
во раде у уста ље ном тер ми ну од 9 до 17 
сати.  Испред кан це ла ри је у Ста рој Пазо
ви стр пљи во се чека,  пошту ју ћи пра ви ла. 
Јав ни беле жник Сава Деда јић каже да 
има ју мно го посла, јер су поно во поче ли 
поно во да зака зу ју рочи шта у поступ ци ма 
сачи ња ва ња смр тов ни ца, рас пра вља ња 
зао став шти не и дру гим ван пар нич ним 
поступ ци ма, које им пове ра ва ју судо ви. 
Ове ра пот пи са, руко пи са и пре пи са, као и 
пре ван ред ног ста ња, оба вља ју се без 
прет ход ног зака зи ва ња, изу зи ма ју ћи ове
ре пот пи са бира ча,  док се ове ра уго во ра 
у вези некрет ни на зака зу је.  У току ван
ред ног ста ња обра ђи ва ли су се само хит
ни слу ча је ви по про це ни јав ног беле жни
ка. Тако ђе, одре ђе ним слу ча је ви ма де 

изла зи ло на терен, што се чини и сада 
ако је потреб но, али и том при ли ком се 
мора ју пошто ва ти мере пре вен ци је, које 
под ра зу ме ва ју ноше ње заштит не опре ме 
и држа ње одсто ја ња. З.К.

Кон тро ла прска ли ца 
Кон тро ла прска ли ца за пољо при вред

не про из во ђа че са тери то ри је ста ро па зо
вач ке општи не почи ње у поне де љак, 18. 
маја у 8 часо ва у Голу бин ци ма.  Пољо
при вред ни ци се могу јави ти у сво ју 
Месну зајед ни цу или директ но коор ди на
то ру Сави Попо ви ћу на број теле фо на 
063 – 532 – 089 у вези дого во ра о даљем 
току акци је.  Савет је да дођу са опра ним 
прска ли ца ма и пола резер во а ра воде. 
Након про ве ре, доби ја се атест а ујед но 
кори шће њем исправ не прска ли це ште ди 
се на хемиј ским сред стви ма и шти ти 
живот на сре ди на.

Акци ја је бес плат на за пољо при вред
не про из во ђа че, тро шко ве сно си Општи
на Ста ра Пазо ва, која је дату услу гу 
обез бе ди ла пре ко јав не набав ке, а дава
лац услу ге је Пољо при вред на струч на 
слу жба Срем ска Митро ви ца. З.К.

Про ду жен рок за 
упи с деце у врти ће

Деца која желе да поха ђа ју врти ће на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва могу 
се при ја ви ти за упис до 1. јуна, с обзи ром 
на то да је рок исте као 15. маја и да је 
исти про ду жен због ван ред нног ста ња 
које је било на сна зи. Упис се оба вља 
елек трон ским путем путем пор та ла 
Еупра ва. На тери то ри ји општи не функ
ци о ни шу ПУ „Поле та рац” у Ста рој Пазо
ви и ПУ „Радост” са седи штем у насе љу 
Банов ци Дунав. Д.Г.

Миро сла вље во 
јеван ђе ље 

На осно ву пре по ру ке Мини ста р ства 
кул ту ре и инфор ми са ња, од 4. маја за 
посе ти о це су отво ре не гале ри је Цен тра 
за кул ту ру и то сва ког рад ног дана од 10 
до 14 и од 16 до 20 часо ва. У холу Позо
ри шне сале акту ел на је изло жба „Миро
сла вље во јеван ђе ље“,  поста вље на 11. 
маја, коју љуби те љи умет но сти могу 
погле да ти од 8 до 14 и 30 наред них месец 
дана. Из Цен тра за кул ту ру Ста ра Пазо ва 
напо ми њу да се у гале риј ском про сто ру 
тре нут но могу нала зи ти мак си мал но две 
осо бе уз оба ве зно ноше ње заштит них 
сред ста ва, тако да ће посе ти о ци наиз ме
нич но, по дво је раз гле да ти постав ку. Д. Г.
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КРИ СТИ АН УРБАН, ПРеД СеД НИК МеСНе ЗАЈеД НИ Це лУГ

Наше село је спрем но
за инве сти то ре
Луг је мало фру шко гор

ско иди лич но село које 
нала зи на пет кило ме

та ра од Новог Сада. Наста ло 
је почет ком два де се тог века, 
када је у потра зи за бољим 
живо том на посед гро фа 
Оде ла скај ски ја дошао сиро
ма шни слој Сло ва ка из Бач
ке. Лужа ни се данас пре те
жно баве сви њо гој ством, 
ратар ством или дру гим 
видом пољо при вре де, а 
поред тога су нај че шће и 
запо сле ни у Бео чи ну или 
Новом Саду. У селу посто ји 
шко ла за ђаке од првог до 
четвр тог раз ре да, вртић, 
пошта и амбу лан та. Луг по 
попи су ста нов ни штва из 
2011. годи не има 711 ста нов
ни ка. Међу тим, пре ма речи
ма Кри сти а на Урба на, пред
сед ни ка Месне зајед ни ца 
Луг, сада је тај број и мањи, 
јер је мно го мла дих оти шло 
да потра жи бољи живот у 
ино стран ству. 

 – Сви који су рад но спо
соб ни, а овде нису успе ли да 
се сна ђу, оти шли су. Сигур но 
је око 150 људи на при вре ме
ном раду у ино стран ству, и то 
углав ном у Сло вач кој. Оти
шли су, али се нада мо да ће 
се вра ти ти. Пре десе так годи
на про сеч на ста рост ста нов
ни штва је била 36 годи на, 

сад је тај про сек веро ват но и 
већи и сигур но више не 
може мо рећи као нека да да 
смо село мла дих, каже Кри
сти ан, који дода је да су Лужа
ни вред ни и увек спрем ни да 
сво је село уна пре де. 

Кри сти ан је наче лу Месне 
зајед ни це већ 16 годи на и за 
то вре ме у Лугу се мно го тога 
про ме ни ло. Заи ста, када 
посе ти те ово место, не бисте 
могли да зами сли те да у 
њему до 2004. годи не није 
било водо вод не мре же, фик
сне теле фо ни је или кана ли
за ци је. Када је те 2004. годи
не постао пред сед ник Месне 
зајед ни це, Кри сти ан Урбан 
каже да је вео ма тешко било 
заин те ре со ва ти људе да кре
ну у реа ли за ци ју вео ма 
важних про је ка та за село, 
али да сада често и забо ра ве 
коли ко је Луг напре до вао. 

– До 2004. годи не, могу 
сло бод но да кажем да је 
наше село од инфра струк ту
ре има ло само глав ни пут и 
стру ју. Није било водо вод не 
мре же, кана ли за ци је, гасо во
да нити фик сне теле фо ни је. 
Нека ко је наше место увек 
посма тра но као крај све та и 
јед но став но се није ула га ло. 
Од 2004. годи не Савет месне 
зајед ни це је заи ста акти ван 
на реша ва њу про бле ма у 

селу. Фик сну теле фо ни ју смо 
доби ли 2009. годи не. Затим 
смо 2005. годи не поче ли са 
уво ђе њем водо вод не мре же. 
И данас могу да кажем да 
има мо један од бољих водо
во да у овом делу Вој во ди не. 
Када је то завр ше но, одмах 
се кре ну ло са изград њом 
кана ли за ци је, која је завр ше
на пре неко ли ко годи на. У 
међу вре ме ну је ура ђе на и 

гаси фи ка ци ја и фик сна теле
фо ни ја. Ти про јек ти су ура ђе
ни уз подр шку Фон да за капи
тал на ула га ња, али морам да 
кажем да смо увек има ли 
подр шку локла не само у пра
ве. Тако ђе, 2012. годи не смо 
изгра ди ли вео ма леп Дом 
кул ту ре од 640 ква драт них 
мета ра у ком се нала зе две 
вели ке сале. Јед на слу жи за 
пред ста ве, а дру га је за мања 

Кри сти ан Урбан
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сла вља. У њему сада функ ци о ни шу 
удур же ње жена, ловач ко удру же ње, 
кул тур ноумет нич ко дру штво. Сви они 
има ју сво је кан це ла ри је. Изград ња 
капе ле би ове годи не тре ба ло да буде 
при ве де на кра ју, каже Урбан.

Он дода је да су сви ти про јек ти ура ђе
ни како би мешта ни Луга има ли што 
боље усло ве за живот, али и због дово
ђе ња инве сти то ра. Ина че, у пла ну је да 
се у овом месту уско ро напра ви фабри
ка за пре ра ду меса. 

– Није дан инве сти тор не би дошао у 
Луг, а да нема теле фо на, кана ли за ци је, 
водо во да. Ми сад има мо све усло ве да 
би неко овде дошао да инве сти ра. 
Један стра ни кон зор ци јум би тре ба ло 
уско ро овде да напра ви фабри ку за 
пре ра ду меса. У пла ну је било да се 15. 
апри ла поста ви камен теме љац за 
изград њу фабри ке, али је то одло же но 
због пан де ми је виру са коро на. Чим се 
ситу а ци ја сре ди, одмах се наста вља 
даље са про јек том. Реч је о кла ни ци 
вели ког капа ци те та, и сигур но ће бити 
потреб но анга жо ва ти и рад ни ке из окол
них места. Тако ђе, у пла ну је да се Луг у 
току изград ње фабри ке (која би тре ба ло 

да тра је две, три годи не) спо ји са Пар ти
зан ским путем. Изград ња пута којим би 
се Луг спо јио са Пар ти зан ским путем 
јесте један од усло ва инве сти то ра, јер 
се на тај начин Луг пове зу је са Шидом, 
Срем ском Митро ви цом, аутопутем.  
Вла да Срби је је обе ћа ла да ће се тај 
пут и изгра ди ти, гово ри Кри сти ан Урбан, 
који дода је да је ова инве сти ци ја вео ма 
зна чај на за Лужа не, који се махом баве 
сви њо гој ством.

Кри сти ан Урбан наво ди да би изград
ња пута којим би се Луг спо јио са Пар ти
зан ским путем отво ри ло и дру ге потен
ци ја ле тог села.

– Луг је ушу шкан у при ро ди, окру жен 
шумом и лепим кра јо ли ци ма. Мислим 
да би наше место могло да има и неки 
тури стич ки потен ци јал. Село би заси
гур но жив ну ло, каже Кри сти ан. 

Пред сед ник Месне зајед ни це Луг 
исти че одлич ну сарад њу са Општи ном 
Бео чин.

– Општи на Бео чин увек има раз у ме
ва ња за наше про јек те и даје нам подр
шку. Пред сед ник Општи не Митар 
Милин ко вић заи ста води рачу на о рав
но мер ном раз во ју свих месних зајед ни

ца у општи ни. Он је могао инве сти то ри
ма који би тре ба ло да дођу у Луг, да 
пону ди инду стриј ску зону у Бео чи ну, али 
није. Заи ста локал на власт мисли о 
свим ста нов ни ци ма општи не. Тако ђе, и 
црква у селу је обно вље на уз помоћ 
Општи не. Све што је досад обе ћа но, 
испо што ва но је. Није било про бле ма, и 
људи у селу су пред сед ни ку захвал ни 
на томе, каже Кри сти ан. 

Наш саго вор ник исти че да су у току 
недав не ван ред не ситу а ци је, про гла ше
не због пан де ми ја виру са коро на, Лужа
ни били вео ма дисци пли но ва ни.

– Људи су се вео ма су се при др жа ва
ли свих про пи са них мера. Про дав ни це 
су ради ле и биле све вре ме снаб де ве
не. Неста ши ца није било. Пољо при
вред ни ци су доби ли дозво ле да могу да 
оба ве сво је посло ве и ту је све про те кло 
како тре ба, гово ри Кри сти ан. 

Ина че, Луг је познат по пче ла ри ма и 
про из вод њи меда упра во због свог 
поло жа ја. Тако се тра ди ци о нал но у јулу 
орга ни зу ју дани меда под нази вом „Под 
липом се хла дим, а медом се сла дим“. 

З. Попо вић 
фото. Б. Туца ко вић

Дом кул ту ре изгра ђен 2012. годи не

У лугу су у прет ход ном пери о ду ура ђе ни вели ки про јек ти

Обно вље на еван ге ли стич ка црква

вртић и шко ла
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АКТУ ел НО ИЗ ЈКП „вОДО вОД И КАНА лИ ЗА ЦИ ЈА“

Сред ства за нове
инфра струк тур не про јек те
На тери то ри ји општи

не Инђи ја у послед
ње три годи не кон

стант но се ула жу сред ства 
у инфра струк тур не радо ве 
који су допри не ли уна пре
ђе њу водо снаб де ва ња. Јав
но кому нал но пред у зе ће 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ 
реа ли зо ва ло је више вео ма 
зна чај них про је ка та који се 
у нај ве ћој мери одно се на 
нове бате ри је буна ра, и то 
чак чети ри (бате ри је буна ра 
број 21, 23, 24 и 25) на инђиј
ском изво ри шту. 

Иако је нашу земљу пого
дио талас епи де ми је коро на
ви ру са и иако је у прет ход на 
два месе ца на сна зи било 
ван ред но ста ње, поме ну том 
јав ном пред у зе ћу одо бре
на су сред ства за нова два 
про јек та која ће бити реа ли
зо ва на до кра ја ове годи не. 
Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду, водо при вре
ду и шумар ство рас пи са ло је 
кон курс након којег су „Водо
во ду“ одо бре на сред ства за 
про је кат који се одно си на 
наста вак оспо со бља ва ња 
пове зног цево во да Инђи ја – 
Бешка, одно сно, изград ње 
црп не ста ни це нео п ход не за 
пушта ње у рад водо вод ног 
систе ма којим ће се трај но 
реши ти про блем снаб де ва
ња водом насе ља Бешка и 
Чор та нов ци.

– Тај про је кат је за нас 

вео ма зна ча јан и врло брзо 
ћемо рас пи са ти јав ну набав
ку. Пот пи са ли смо уго вор и 
пре да ли смо мени це и то 
су испу ње ни усло ви за рас
пи си ва ње јав не набав ке за 
изград њу црп не ста ни це. Ако 
се све буде одви ја ло пред
ви ђе ним роком, до почет ка 
окто бра ове годи не бисмо 
има ли успо ста вљен цео тај 
систем – обја шња ва Дра го
љуб Три фу но вић, дирек тор 
инђиј ског „Водо во да“.

Дру ги стра те шки про је кат 
за који су одо бре на сред
ства из ресор ног секре та ри
ја та јесте изград ња бате ри је 
буна ра Б22, сабир ног цево
во да, бунар ских шах то ва и 

елек тро ма шин ских радо
ва на инђиј ском изво ри шту 
којим ће се додат но ста би
ли зо ва ти водо вод ни систем 
са 20 лита ра у секун ди. 
Вред ност инве сти ци је је 28.1 
мили о на дина ра, од чега је 
Покра јин ски секре та ри јат 
издво јио ско ро 20 мили о на 
дина ра.

– Овом бате ри јом ћемо 
још више поди ћи изво ри
шне потен ци ја ле, прак тич
но, коли чи не воде које ћемо 
моћи да тран сфе ри ше мо за 
Бешку. Иде мо напред јер 
има мо вели ку инве сти ци ју 
која ће бити реа ли зо ва на у 
севе ро и сточ ној рад ној зони, 
„Тојо тајерс“, за коју има мо 

вели ке зах те ве. Да не бисмо 
оста ли зате че ни у било ком 
момен ту, та бате ри ја буна
ра нам је од вели ког зна ча
ја – обја снио је дирек тор ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ у 
Инђи ји.

Три фу но вић је изра зио 
вели ку захвал ност вишим 
ниво и ма вла сти који пра те 
финан сиј ски и суфи нан си ра
ју про јек те поме ну тог пред
у зе ћа и напо ми ње да не би 
било раз во ја и напрет ка у 
водо сна бе ва њу да нема ју 
њихо ву подр шку.

– С обзи ром на то да смо 
се у прет ход ном пери о ду 
нашли у ситу а ци ји са којом 
се по први пут сусре ће мо, 
још увек не може мо да каже
мо шта ће бити са оста лим 
про јек ти ма које смо пла ни
ра ли за ову годи ну – рекао је 
дирек тор „Водо во да“.

– Ми има мо спрем не про
јек те и кон ку ри са ће мо уко ли
ко се буде ука за ла при ли ка. 
Тако ђе, из соп стве них сред
ста ва ћемо ради ти неке од 
њих. Ради ће мо решет ке за 
кана ли за ци о не пумп не ста
ни це на неко ли ко лока ци ја, 
ула га ће мо у нове при кључ ке 
мисле ћи, пре све га, на Чор
та нов це где још увек има 
инте ре со ва ња. Тако да ћемо 
има ти мно го посла, а коли ки 
ће бити при лив сред ста ва, то 
ћемо тек да види мо – рекао 
је Три фу но вић. М. ђ.

Дра го љуб Три фу но вић

КОМИ СИ ЈА ЗА ДОДе лУ СТИ ПеН ДИ ЈА

Про ду жен рок за под но ше ње при ја ва
Коми си ја за доде лу сти пен ди ја 

општи не Инђи ја доне ла је Одлу
ку на сед ни ци одр жа ној 13. маја 

о накнад ном року за при ја вљи ва ње 
на Кон курс за доде лу сти пен ди ја сту
ден ти ма за школ ску 2019/2020. годи
ну. Све рад ње у поступ ку за доде лу 
сти пен ди ја наста вља ју се и тра ју од 
14. маја до 23. маја. При ја ве се могу 
под не ти на шал те ру број 8 у При јем
ном оде ље њу Општин ске упра ве 
општи не Инђи ја, а при ја ве под не те 
до про гла ше ња ван ред ног ста ња узе
ће се у обзир. Сти пен ди је ће се и ове 
годи не испла ћи ва ти 10 месе ци у 

месеч ном изно су од 17 хиља да дина
ра.

Како је и рани је иста као пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, 
сва ке годи не се тру де да се износ 
сти пен ди ја пове ћа ва, па је тако и ове 
годи не. Одлу че но је да она буде 
виша у одно су на прет ход ну.

– Сту дент ска сти пен ди ја на месеч
ном нивоу 2016. годи не изно си ла је 
7,5 хиља да дина ра, данас је 17 
хиља да што довољ но гово ри о томе 
коли ко води мо рачу на о нашим нај у
спе шни јим сту ден ти ма. Њихов труд 
жели мо да награ ди мо и мислим да је 

ово један од добрих начи на – рекао 
је Гак.

Сту ден ти са пре би ва ли штем на 
тери то ри ји општи не Инђи ја који испу
ња ва ју усло ве Кон кур са нео п ход но је 
да доста ве, уз при ја ву, и доку мен та
ци ју и то: уве ре ње о упи са ном зим
ском семе стру одго ва ра ју ће годи не 
ака дем ских сту ди ја, уве ре ње о про
сеч ној оце ни током сту ди ра ња, уве
ре ње о зва њу које сти че по завр шет
ку сту ди ја, уве ре ње да током сту ди ја 
нису обна вља ли нијед ну годи ну сту
ди ја и уве ре ње о пре би ва ли шту.

М. ђ.



2120. MAJ 2020.           M NOVINE

ОДР ЖА НА 40. СеД НИ ЦА СКУПШТИНе ОПШТИНе

Усво јен реба ланс буџе та

После два месе ца пау зе, 
у поне де љак, 18. маја, 
одр жа на је 40. сед ни ца 

Скуп шти не општи не Инђи ја на 
чијем днев ном реду се нашло 
укуп но 39 тача ка. Инђиј ски 
одбор ни ци су већи ном гла
со ва усво ји ли Одлу ку о реба
лан су буџе та за теку ћу годи ну 
у окви ру које је дошло до ума
ње ња изно са у буџе ту за око 
мили јар ду дина ра. Пред став
ни ци Општи не Инђи ја обра
зла жу ову одлу ку тиме што 
је због ван ред ног ста ња, уве
де ног услед епи де ми је коро
на ви ру са, дошло до ума ње
ња при ли ва у буџет Општи не 
Инђи ја. Тако ђе, одре ђе ни број 
про је ка та мора ће да саче ка 
неку бољу финан сиј ску ситу
а ци ју.

– Суо че ни смо са одре ђе
ном про бле ма ти ком која је у 
вези са оду ста ја њем oд реа
ли за ци је поје ди них про је ка та 
зна чај не вред но сти, али то не 

зна чи да они неће бити реа ли
зо ва ни у некој бли ској будућ
но сти. Вео ма бит на ствар 
јесте и крат ко роч но заду жи
ва ње по осно ву про бле ма ти
ке теку ће ликвид но сти коју 
ми успе шно балан си ра мо и у 
овим оте жа ним усло ви ма, али 
за сва ки слу чај, мора мо бити 
спрем ни како бисмо уред но 
изми ри ва ли све пре у зе те оба
ве зе – обја сни ла је Бран ка 
Наић, начел ни ца Оде ље ња за 
финан си је Општи не Инђи ја.

Пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак обја снио је 
да су реба лан сом мора ли да 
се „одрек ну“ настав ка изград
ње нове спорт ске хале чија је 
вред ност радо ва око 40 одсто 
од укуп но сма ње не суме.

– Нема мо наме ру, нити 
могућ ност, да халу завр ши мо 
соп стве ним сред стви ма, а с 
обзи ром на то да је и на нивоу 
Покра ји не дошло до ума ње
ња у буџе ту, када су у пита њу 

сред ства која тре ба да буду 
усме ре на ка локал ним само у
пра ва ма, нема раз ло га да тај 
про је кат сто ји у буџе ту. У јуну 
ћемо има ти још један реба
ланс буџе та, јер нам је оста ла 
оба ве за усва ја ња завр шног 
рачу на за 2019. годи ну – обја
снио је Гак.

Изве шта је о раду пре зен
то ва ле су и све месне зајед
ни це, Библи о те ка, Цен тар за 
соци јал ни рад, Пред школ ска 
уста но ва „Бошко Буха“ и јав на 
пред у зе ћа.

– У пита њу су изве шта ји за 
које је Општи на Инђи ја оба ве
зна да про сле ђу је квар тал но 
над ле жним мини стар стви ма, 
одно сно Мини стар ству при
вре де и то Изве штај о сте пе
ну ускла ђе но сти пла ни ра них 
и реа ли зо ва них про гра ма и 
финан сиј ских про гра ма наших 
јав них пред у зе ћа и Изве штај 
о раду јав них пред у зе ћа. На 
осно ву њих могу да кажем 

да су наша јав на пред у зе ћа 
посло ва ла у скла ду са пла
но ви ма и про гра ми ма посло
ва ња за 2019. годи ну и да су 
ква ли тет но испу ња ва ли сво је 
оба ве зе, што се пока за ло и у 
овом пери о ду ван ред ног ста
ња – иста кла је начел ни ца 
Оде ље ња за финан си је Бран
ка Наић.

Одбор ни ци Скуп шти не 
општи не Инђи ја већи ном гла
со ва усво ји ли су и Одлу ку о 
ста вља њу ван сна ге Одлу ке 
о накна ди за зашти ту и уна
пре ђи ва ње живот не сре ди не 
општи не и Одлу ку о осло ба
ђа њу накна де за кори шће ње 
јав не повр ши не у послов не 
свр хе поста вља њем лет њих 
башти. Обве зни ци накна де за 
кори шће ње јав не повр ши не у 
послов не свр хе поста вља њем 
лет њих башти доно ше њем 
поме ну те одлу ке, осло бо ђе ни 
су пла ћа ња накна де у 2020. 
годи ни, за ква дра ту ру лет ње 
баште коју су кори сти ли током 
2019. годи не.

– Има ју ћи у виду да су уго
сти те љи пре тр пе ли вели ки 
еко ном ски уда рац, одлу че но је 
да се накна да за лет ње баште 
уго сти те ља који су и прет
ход не годи не заку пи ли јав ни 
про стор не напла ћу је. На овај 
начин смо им помо гли да један 
одре ђе ни, а њима у ово вре ме 
зна ча јан износ, оста не у каси 
и да зајед нич ки лак ше пре гу
ра мо овај пери од, јер нико из 
ове ситу а ци је није иза шао без 
финан сиј ских губи та ка – иста
као је пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак. М. ђ.

На 40. Сед ни ци СО Инђи ја већи ном гла со
ва донет је и Про грам подр шке за спро во ђе
ње пољо при вред не поли ти ке и поли ти ке 
рурал ног раз во ја за општи ну Инђи ја за 2020. 
годи ну. Како је обја сни ла Ива на Пејо вић 
Шеврт, дирек то ри ца Аген ци је за рурал ни 
раз вој, ресор но мини стар ство дало је сагла
сност на Про грам подр шке пољо при вре ди 
који ће бити реа ли зо ван у току ове годи не. 
Општи на Инђи ја издво ји ла је 34 мили о на 
дина ра за спро во ђе ње мера подр шке пољо
при вре ди и рурал ном раз во ју кроз раз ли чи
те кон кур се на нивоу локал не само у пра ве.

– Кон кур се ћемо рас пи са ти за неко ли ко 
дана. Ове годи не има мо нови кон курс који је 
наме њен мла дим брач ним паро ви ма који 
има ју пре би ва ли ште у сели ма на тери то ри ји 
наше општи не. Мла ди брач ни паро ви ће 
моћи да кон ку ри шу за сред ства која ће иско
ри сти ти за купо ви ну кућа са окућ ни цом у 
рурал ним под руч ји ма и не мора ју да има ју 
реги стро ва но пољо при вред но газдин ство 
да би кон ку ри са ли. Ми ћемо оби ћи неко ли ко 
села како бисмо их упо зна ли са овим и свим 
оста лим кон кур си ма – обја шња ва Пејо вић 
Шеврт.

Подр шка рурал ном раз во ју

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Сед ни ца СО Инђи ја
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ЗНА Ме НИ ТИ СРеМ ЦИ И СРе МИ Це (20)
лУКИ ЈАН МУШИЦ КИ

Пише: Др Сне жа на Булат

Архи ман дрит мана сти ра Шиша то вац 
и пријатељ вука Караџића

Мушиц ки је рођен 27. јану а
ра 1777. годи не у Теме ри ну. 
Роди те љи су му били Ђор ђе и 

Ана ста си ја. На крште њу је добио име 
Лука. Пре зи ме му води поре кло из 
места из кога су њего ви ста ри – село 
Мушић у ваљев ској Колу ба ри. Шко ло
вао се у Тите лу, Новом Саду и Сеге ди
ну. У Пешти је окон чао сту ди је фило
зо фи је и пра ва. Зака лу ђе рио се 26. 
новем бра 1802. у мана сти ру Грге тег, 
узев ши ново име – Луки јан (Гаври ло
вић), име грч ког антич ког сати ри ча ра 
Луки ја на Само са ћа ни на, иако је Стра
ти ми ро вић пред ла гао име Лико ген. У 
Кар лов ци ма 1803. Мушиц ки је постао 
при двор ни ђакон митро по ли та, 1805. 
постао је архи ђа кон, а дотле је био и 
про фе сор на Кар ло вач кој бого сло ви ји. 

Пре да вао је ста ро сло вен ски на латин
ском, а од 1808. пре да вао је и цркве ну 
исто ри ју. Стра ти ми ро вић је Мушиц ког 
1. јула 1812. у мана сти ру Рако вац про
из вео за архи ман дри та и дао му је на 
упра ву мана стир Шиша то вац. Мушиц
ки је сти гао у Шиша то вац у новем бру 
1812. годи не, почео је чешће пева
ти, чита ти и води ти стал ну пре пи ску, 
поред оста лих, са Вуком и Копи та ром. 
У Шиша тов цу је зате као запу штен 
мана стир. Сто га је при о нуо на посао, 
не ште де ћи ни сво је, ни мана стир
ско. Обно вио је ћели је и покрио их, 
север ну стра ну огра дио зидом, вино
град Капе та но вац и шљи ви ке под мла
дио, воде ни це опра вио и испла тио, 
поди гао шта ле, кача ре, шупе и амба
ре. Није оду ста јао од при ја тељ ства 

са Вуком, при мао га је у Шиша то вац 
1815. и 1816, иако је Стра ти ми ро вић 
писао архи ман дри ту да Вука из мана
сти ра уда љи, јер ако то не учи ни, он ће 
и Вука и њега „из мана сти ра кре ну ти“. 
Мушиц ки је у сво јим ода ма, писми ма и 
епи гра ми ма често диску то вао о пита
њи ма која су у вези са Вуко вим радом, 
дао му је нацр те за ћ и ђ и Вук их је 
усво јио (Павић). 

„Посеб но погла вље у живо ту и делу 
Луки ја на Мушиц ког пред ста вља 
његов однос пре ма Вуку Кара џи ћу и 
Вуко вим насто ја њи ма да иде је срп ске 
рево лу ци је пре не се са дру штве но
поли тич ког на књи жев ни и кул тур ни 
план. Први сусрет Вука и Луки ја на 
оди грао се 1804–1805. годи не у Срем
ским Кар лов ци ма, када је Вук још био 

луки јан Мушиц ки (вики пе ди ја)

Сусрет Мушиц ког и вука 
озна чио је епо ха лан 

дога ђај – сусрет сла вја
но серп ске и нови је срп
ске књи жев но сти. Упра

во у Шиша тов цу испи
сао је вук мно ге речи за 

свој Српскирјечник и 
при бе ле жио нај леп ше 
песме народ не епи ке, 

слу ша ју ћи у овом мана
сти ру Теша на Под ру го

ви ћа, Фили па вишњи ћа, 
Сле пи цу из Гргу ре ва ца 

и дру ге народ не пева че. 
Пре ма томе, у Шиша тов
цу се при ку пи ло и запи
са ло доста оног што ће 
вук касни је обја ви ти у 

сво јим књи га ма. Успе ху 
тог поду хва та мно го је 

допри нео и уче ни 
шиша то вач ки архи ман
дрит луки јан Мушиц ки“ 

(вујо вић)
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ђак, а Луки јан за крат ко вре ме његов 
про фе сор. Дру ги, мно го зна чај ни ји 
пери од у одно си ма Вука и Мушиц ког 
почи ње у Шиша тов цу 1815. годи не, 
где је Мушиц ки при мио Вука са 
пажњом и пошто ва њем, као рав но
прав ног саго вор ни ка и сарад ни ка. 
Луки јан Мушиц ки је пру жио мла дом 
Вуку не само уто чи ште, већ и нео п
ход ну подр шку у њего вом рефор ма
тор ском књи жев ном раду. То није 
било слу чај но, јер је Мушиц ки сво јим 
родо љу би вим песни штвом, којим је 
про сла вљао срп ску рево лу ци ју, и сво
јим инте ре со ва њем за народ но песни
штво био, у изве сном сми слу, Вуков 
прет ход ник и инспи ра тор њего вих 
буду ћих рефор ма тор ских поду хва та. 
Тих годи на мана стир Шиша то вац 
постао је, може се рећи, вео ма жива 
књи жев на и умет нич ка ради о ни ца. 
Овде су наста ле такве Луки ја но ве 
анто ло гиј ске песме, као што су Глас
харфешишатовачке, ВукуКараџићу, 
СербљинуодСербљина, СениДоси
теја Обрадовића и дру ге. Сусрет 
Мушиц ког и Вука озна чио је епо ха лан 
дога ђај – сусрет сла вја но серп ске и 
нови је срп ске књи жев но сти. Упра во у 
Шиша тов цу испи сао је Вук мно ге речи 
за свој Српскирјечник и при бе ле жио 
нај леп ше песме народ не епи ке, слу
ша ју ћи у овом мана сти ру Теша на 
Подру го ви ћа, Фили па Вишњи ћа, Сле
пи цу из Гргу ре ва ца и дру ге народ не 
пева че. Пре ма томе, у Шиша тов цу се 
при ку пи ло и запи са ло доста оног што 
ће Вук касни је обја ви ти у сво јим књи
га ма. Успе ху тог поду хва та мно го је 
допри нео и уче ни шиша то вач ки архи
ман дрит Луки јан Мушиц ки“ (Вујо вић).

Када су дуго ви Шиша тов ца пора
сли на суму која је била већа од 
дуго ва дру гих мана сти ра, митро

по лит је 1816. затра жио да Мушиц ки 
поло жи рачу не, а Луки јан није за све 
издат ке могао да испо ста ви рачу не. 
Због тога је 1820. годи не био уда љен 
са места настој ни ка мана сти ра, а у то 
вре ме је дуг изно сио 18.000 форин ти 
шај на. Међу тим, тре ба нагла си ти, оно 
што је било обно вље но, толи ко је и 
вре де ло. Од те суме, Мушиц ком је 
било затра же но да 10.000 форин ти 
изми ри из свог џепа (Павић). 

Годи не 1819. пише архи ман дрит 
Луки јан свом нај при сни јем при ја те љу 
Миха и лу Вит ко ви ћу, адво ка ту у Буди
му и књи жев ни ку срп ском и мађар
ском, па му се жали на митро по ли та 
Стра ти ми ро ви ћа, да му се попео на 
душу због мана стир ских рачу на. 
Мушиц ки при ла же у ори ги на лу митро
по ли то во писмо и моли Мишу, да му 
поша ље 10.000 форин ти да би пре 
коми си о ног пре гле да мана стир ских 
рачу на попу нио касу. Миша Вит ко вић 
пошље свом побра ти му Луци првом 
поштом тра же них 10.000 форин ти. 
После при је ма пошље Луки јан Миши 
при зна ни цу, која ова ко почи ње: „Свер
ху десјау тисјашч фио ре нов као суми 
која ме је од морал ни ја поги бе ли спа
сла...“ (Знаменити Срби у збивању,

казивањуианегдотама). 

Било како било, по наред би Стра
ти ми ро ви ћа 1823. годи не извр
ше на је реви зи ја чита ве истра ге 

над Мушиц ким. Мило рад Павић наво
ди да су дуго ви са њега пре не ти на 
мана стир и Мушиц ки је одре ђен за 
адми ни стра то ра упра жње не гор њо
кар ло вач ке дије це зе у Хрват ској и он 
јану а ра 1824. одла зи у Пла шки, у вла
ди чан ску рези ден ци ју. У часу када је 
тако укло њен из Стра ти ми ро ви ће ве 
око ли не, Шафа рик је јављао Палац
ком: „Мушиц ки је мно го писао, али 
све миши ма и мољ ци ма и калу ђе ри
ма, да спа ле по њего вој смр ти.“ 
Мушиц ки је радио, као и у Шиша тов
цу, поди зао је запу ште но мана стир ско 
има ње, осни вао је срп ску цен трал ну 
шко лу, издр жа вао је о свом тро шку 
четр де сет уче ни ка, и уте ме љио је 
дво го ди шње учи ли ште за све ште ни
ке. И опет се пона вља ју већ позна те 
ства ри. Годи не 1826. у Беч иду тужбе 
про тив Мушиц ко га седам без и ме них 
фел две бе ла и јед ног пот пи са ног, опет 
се Мушиц ки опту жу је за дуго ве, опет 
се сма тра да су и кон викт и шко ла и 
кли рич ка шко ла при ват на ствар 
Мушиц ког. „Белу сам мара му на очи 
мет нуо – писао је Мушиц ки 1828 – да 
не видим откуд ме стре ља ју и ко стре
ља“. Спа вао је једва три часа днев но. 
Шафа рик је рекао тада за њега да је 
„умро за књи жев ност“, а Мага ра ше
вић је у јед ном писму Хаџи ћу жалио 
што се песник одмет нуо од пое зи је: 
„Њего ве се музе сада по Фру шкој уса
мље не шета ју туже ћи где им се љуби
мац замо рио...“ (Павић).

1829. годи не, тада већ као епи скоп, 
у Бечу, Луки јан чешће поха ђа ше сли
кар ске гале ри је, више пута пра ћен 
мла дим уче ни ком сли кар ства Костом 
Пан те ли ћем из Руме. Кад је јед ном 
ула зио тамо, Луки јан заста де при 
самом ула зу, па се, зами шљен, пре кр
сти. Пан те лић, виде ћи то, и сам се, не 
зна ју ћи зашто се то чини, пре кр сти, а 
Луки јан му рече: „Тако и тре ба, јер и 
ово је храм“ (Гаври ло вић).

Наш вели ки песник, вла ди ка Луки
јан Мушиц ки, пла као је, када је први 
пут видео море; тако је јако пла као, 
да га је један све ште ник почео вући 
за хаљи ну и пита ти га шта му је. 
После неко ли ко тре ну та ка, Вла ди ка, 
пока зу ју ћи на море, одго во ри му: 
„Дра ги мој, ниг да нисам видео вели
чан стве ни јег олта ра, него што је ово 
море, и ниг да у мом срцу нисам осе
ћао при јат ни ју и леп шу моли тву, него 
што су ове сузе“. Пред што ће умре ти 
Мушиц ки, „први умет нич ки песник у 
срп ској књи жев но сти“ (Скер лић) 
рекао је свом синов цу Ђор ђу Мушиц
ком: „Ја нећу ни после смр ти да се 
одва јам од мога наро да. Зато желим 
да ме сахра ниш усред гро бља, у сре
ди ни наро да и моје општи не. Хоћу да 
ми сун це над гро бом сија, и зеле на 
тра ва на њему расте“ (Знаменити
Србиу збивању, казивањуианегдо
тама)!

ШИМА НОв ЦИ

Одли чан одзив 
дава ла ца крви

На ван ред ној акци ји добро вољ ног 
дава ња крви у Шима нов ци ма, коју 
су 15. маја орга ни зо ва ли пећи нач ки 
Црве ни крст и Завод за тран сфу зи ју 
крви Вој во ди не, крв је пону ди ло 37 
добро вољ них дава ла ца, а дало њих 
32, док је пето ро одби је но из меди
цин ских раз ло га.

По речи ма секре та ра Црве ног 
крста Пећин ци Гор да не Коње вић, 
ово је јед на од нај у спе шни јих акци ја 
добро вољ ног дава ња крви орга ни
зо ва них у Шима нов ци ма, пре све га 
захва љу ју ћи добром одзи ву мла дих 
из овог насе ља.

– Захва љу јем се сви ма који су 
пону ди ли и дали крв у овој акци ји, а 
посеб но Михај лу Масни ко си који је 
био ини ци ја тор ове акци је, и нашем 
волон те ру Михај лу Вој ки ћу који је 
током целе акци је водио рачу на о 
томе да се акци ја спро во ди уз 
пошто ва ње свих мера зашти те од 
шире ња инфек ци је коро на виру сом 
– изја ви ла је Коње вић.

Међу дава о ци ма је било и 10 при
пад ни ца леп шег пола, као и већи 
број мла дих који ма је ово било прво 
дава ње крви.

ОПШТИ НА ШИД

Како се каже,
како се пише?

Општи на Шид je упу ти ла зах тев за 
доста ву инфор ма ци ја и обја шње ња 
у вези са поста вља њем сао бра ћај
них зна ко ва „назив насе ље ног 
места“ и „завр ше так насе ље ног 
места“ на мре жи држав них путе ва I и 
II реда, одсе ци ма сао бра ћај них део
ни ца ван насе ља, упра вља чу држав
них путе ва – ЈП „Путе ви Срби је“, 
које је извр ши ло пред мет не радо ве. 
Зах тев је упу ћен из раз ло га про ве ре 
ускла ђе но сти поста вља ња пред мет
не сао бра ћај не сиг на ли за ци је са 
Зако ном о тери то ри јал ној орга ни за
ци ји Репу бли ке Срби је, Зако ном о 
слу жбе ној упо тре би јези ка и писма, 
Зако ном о Наци о нал ним саве ти ма 
наци о нал них мањи на, Пра вил ни ком 
о сао бра ћај ној сиг на ли за ци ји доне
тог на осно ву Зако на о без бед но сти 
сао бра ћа ја на путе ви ма, Одлу ка ма 
о утвр ђи ва њу тра ди ци о нал них нази
ва општи на и насе ље них места 
доне тих од стра не Наци о нал них 
саве та наци о нал них мањи на, као и 
Ста ту том Општи не Шид и про ве ре 
гра ма тич ке исправ но сти и тач но сти 
испи са нази ва насе ља на јези ци ма 
наци о нал них мањи на, а у циљу 
оства ри ва ња и зашти те пра ва наци
о нал них мањи на на тери то ри ји 
општи не Шид. Д. Попов
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ОвАН: Избе га вај те 
доно ше ње одлу ка на 
брзи ну и не раси пај те 
мен тал ну енер ги ју на 

пре ви ше актив но сти. . Емо тив ни
ји сте него обич но, пуни зах те ва 
у одно су пре ма дра гој осо би. 
Могућ кра ћи пут или је парт нер у 
сусед ном гра ду. Немир.

БИК: Ника ко се не 
упу штај те у ризич не 
послов не поду хва те и 
чувај те вред не ства

ри јер су изве сне кра ђе, губи ци… 
Љубав на ситу а ци ја је при лич но 
замр ше на ако нисте у бра ку или 
ста бил ној вези. Тај не везе и пре
до ми шља ња ако сте мла ђи. 
Инфек ци је дисај них орга на.

БлИ ЗАН ЦИ: У првом 
пла ну је кому ни ка ци
ја са око ли ном, уче
ње, пре но ше ње и 

при ма ње инфор ма ци ја, писа ње, 
кра ћа путо ва ња. Иза зо ван 
аспект може бити зани мљив у 
реша ва њу прав них про бле ма, у 
руко во ђе њу, стра те шким посло
ви ма или у спо р ту. На емо тив ном 
пла ну дола зи до про ме не, пре до
ми шља ња, или ћете балан си ра
ти изме ђу две осо бе. Боло ви у 
раме ни ма и сто па ли ма.

РАК: На путу сте да 
скло пи те уно сан 
посао који ће се дуго
роч но испла ти ти. 

Успех вас чека и у мате ри јал ној и 
у духов ној сфе ри, ако сте томе 
накло ње ни. Неки ће се пову ћи 
или води ти тај не раз го во ре, кон
сул та ци је са сту ден ти ма, онлaјн 
часо ве. Углав ном, ужи ва те у ком
фо ру, музи ци, умет нич ким актив
но сти ма и све му што вас релак
си ра. Љубав ни живот је при лич
но тај но вит или га чува те од 
очи ју јав но сти. Про бле ми са 
згло бо ви ма.

лАв: Изве сне су про
ме не у погле ду 
посло ва ња ако сте 
веза ни орта клу ком, 

удру жи ва њем са неким а то 
може бити извор фру стра ци је. 
Бит но је да одлу ке не доно си те 
на брзи ну, док се не орга ни зу је
те, или утвр ди те соп стве не при
о ри те те. Ника ко да ускла ди те 
поро дич не и про фе си о нал не 
оба ве зе. Мла ђи су скло ни аван
ту ра ма а није искљу че на ни 
нова љубав. У доброј сте фор
ми.

ДевИ ЦА: При вла чи
ће те пажњу јав но сти 
сво јим изја ва ма, 
насту пи ма, кри ти ком 

или ино ва ци ја ма. У пози тив ном 
сми слу, може те се поза ба ви ти 
реша ва њем прав них про бле ма 
или ситу а ци ја које изи ску ју брзо 
дело ва ње. Иако при да је те 
важност емо тив ном парт не ру и 
њего вом мишље њу, ипак, мора 
да буде по вашем. Нео п хо дан 
вам је одмор јер сте скло ни исцр
пљи ва њу.

вАГА: Делу је на 
поље сту ди ра ња, 
ино стран ства, па ће 
се све у вези с тим 

одло жи ти. Дакле, послов на путо
ва ња, трго ви на, извозувоз, изда
ва штво, уче ње, обра зо ва ње или 
пре да ва ња у стра ним земља ма. 
Инди ка тор је тај них, нефор мал
них веза или дво у мље ња, оду
ста ја ња од бра ка или тра га ња за 
узви ше ном љуба вљу. 

ШКОР ПИ ЈА: Биће те 
дру штве ни ји, накло
ње ни про па ган ди и 
актив но сти ма које 

под ра зу ме ва ју еду ка ци ју и заба
ву. Иде ал но за учи те ље, тре не
ре, спор ти сте, али и све који 
посе ду ју аген ци је, кафи ће, 
ресто ра не, места за заба ву. 
Поја ча на стра стве ност ука зу је на 
узбу дљив емо тив ни пери од и 
нове сусре те, љуба ви на први 
поглед. Негуј те здра ве нави ке.

СТРе лАЦ: Кому ни ка
ци ја је у првом пла ну 
и сада сте у при ли ци 
да оба ви те низ кон

струк тив них раз го во ра, кон сул та
ци ја са сарад ни ци ма. Про блем 
може бити ускла ђи ва ње са при
ват ним живо том или бизни сом. 
Можда вас чека рено ви ра ње, 
поправ ке, или ће бити доста 
актив но сти у кући. Зани мљив 
љубав ни пери од ако сте сло бод
ни. Релак си рај те се

ЈАРАЦ: Код вас делу
је на поље зара да, 
финан си ја, мате ри
јал не сигур но сти и 

ука зу је на  вра ћа ње, поно вље ну 
ситу а ци ју. Биће про ме на и у сва
ко днев ним, рутин ским посло ви
ма а неки ће про ду жи ти послов
ни уго вор ако је био на одре ђе но. 
Можда ће вам при ву ћи пажњу 
неко на рад ном месту ако сте до 
сада били без емо тив ног парт не
ра. Буди те опре зни у сао бра ћа ју.

вОДО лИ ЈА: Избе га
вај те фина сиј ске 
шпе ку ла ци је, тран
сак ци је, бар још неко 

вре ме.  Дакле, све што је кре а
тив но или ради те из задо вољ
ства може покре ну ти нови вид 
посло ва ња. Ово је пери од изла
за ка, заба ве, дру же ња, нових 
познан ста ва, фле р та, ако сте без 
стал ног парт не ра. Не зане ма руј
те спорт ске актив но сти и више 
шетај те.
 

РИБе: Све док сте 
објек тив ни, логич ни и 
вољ ни да напре ду је
те, сре ћа ће бити на 

вашој стра ни. У четвр так би 
могао бити вео ма тежак и стре
сан дан за вас. Зве зде ће вас 
ста ви ти на разна иску ше ња, али 
на сре ћу, на све стра не ћете наи
ла зи ти на помоћ при ја те ља. Ако 
вам нешто није било јасно по 
пита њу неког бли ског одно са, 
субо та је пово љан дан за раз го
вор. Буди те искре ни.

VREMEPLOV
20. мај

1498. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Вас ко да Га ма сти гао у лу ку 
Ка ли кат, на ју го за па ду Ин ди је, 
от крив ши но ви мор ски пут око 
Рта до бре на де. 
1985. Филм “Отац на слу жбе
ном пу ту” ју го сло вен ског ре жи
се ра Еми ра Ку сту ри це осво јио 
је “Злат ну пал му” на фе сти ва
лу у Ка ну

21. мај
1991. Пре ми јер Ин ди је Ра џив 
Ган ди уби јен бом бом скри ве
ном у бу кет цве ћа, то ком пред
из бор ног ми тин га. 

22. мај
1859. Ро ђен ен гле ски пи сац 
Ар тур Ко нан Дојл, аутор кри ми
на ли стич ких ро ма на у ко ји ма 
су глав ни ју на ци де тек тив Шер
лок Холмс и ње гов при ја тељ, 
др Вот сон. 
1939. Хи тлер и Му со ли ни пот
пи са ли “Че лич ни пакт” о де се
то го ди шњем вој ном и по ли тич
ком са ве зу Не мач ке и Ита ли је. 

23. мај
1934. У Луј зи ја ни у окр ша ју с 
по ли ци јом уби је ни Бо ни Пар
кер и Клајд Ба роу, озло гла шен 
раз бој нич ки пар. 
1945. Не мач ки на ци стич ки 
ли дер и шеф Ге ста поа Хајн рих 
Хи млер из вр шио са мо у би ство 
дан по што су га Бри тан ци 
за ро би ли. Ухап шен Хи тле ров 
на след ник, ад ми рал Карл 
Де ниц. 

24. мај
1844. Из у ми тељ те ле гра фа 
Се мју ел Мор зе по слао пр ву 
те ле граф ску по ру ку на уда ље
ност од 65 ки ло ме та ра, из 
Ва шинг то на у Бал ти мор. По ру
ка гла си ла: “Шта је то Бог ура
дио?”. 
1941. Ро ђен аме рич ки пе вач и 
ком по зи тор Ро берт Ци мер ман, 
по знат као Боб Ди лан, је дан од 
нај по пу лар ни јих му зи ча ра XX 
ве ка. 

25. мај
1895. Бри тан ски пи сац Оскар 
Вајлд осу ђен на две го ди не 
ро би је због хо мо сек су а ли зма. 
1929. У На род ном по зо ри шту у 
Бе о гра ду из ве де на је пре ми је
ра “Го спо ђе ми ни стар ке” Бра
ни сла ва Ну ши ћа. На слов ну 
уло гу ту ма чи ла је Жан ка Сто
кић, ко јој је Ну шић уна пред 
на ме нио уло гу. 

26. мај
1521. Рим сконе мач ки цар Кар
ло V, као из вр ши лац пап ске 
екс ко му ни ка ци је, до нео је 
Ворм ски едикт ко јим су Мар тин 
Лу тер, осни вач про те стан ти
зма у Не мач кој и ње го ви след
бе ни ци прог на ни из зе мље. 
1822. Ро ђен фран цу ски пи сац 
Ед мон Гон кур. За ве шта њем 
по сле ње го ве смр ти 1896. 
осно ва на је “Ака де ми ја Гон кур” 
(1896) ко ја од 1903. сва ке го ди
не на гра ђу је нај бо љи ро ман 
фран цу ске ли те ра ту ре. 

HOROSKOP

Сре да, 20. (7.) Мај 
Поја ва часног Крста у Јеро са
ли му

четвр так, 21. (8.)  Мај 
Све ти апо стол и јеван ђе ли сти 
Јован Бого слов

Петак, 22. (9.) Мај
Пре нос мошти ју Све тог оца 
Нико ла ја пећ ка ико на Пре све те 
Бого ро ди це

Субо та, 23. (10.) Мај
Све ти апо стол Симе он Зилот; 
Пре по доб на Иси до ра

Неде ља, 24. (11.) Мај 
Сле по га Све ти Кири ло и Мето
ди је

Поне де љак, 25. (12.) Мај 
Све ти Епи фа ни је; Све ти Гер ман 
Цари град ски; Све ти Нико дим 
Срп ски

У то рак, 26. (13.) Мај 
Све та муче ни ца Гли ке ри ја

Crkveni
kalendar

• Алко хол је чове ков нај
ве ћи непри ја тељ. Само 
кука ви ца бежи од непри
ја те ља.
• Ко дру гом јаму копа, 
физич ки је рад ник
• Боље испа сти буда ла 
него из ави о на.

Беч ки чиз кејк
Састој ци: 100 гра ма путе ра, 

200 гра ма шеће ра, пет јаја, кило
грам пуно ма сног несла ног сира, 
каши ка густи на, каши ка бра шна, 
екс тракт вани ле. За гла зу ру: 100 
гра ма чоко ла де, 50 гра ма путе ра.

При пре ма: Уму ти те путер и 
шећер, затим додај те јед но по 
јед но јаје, све вре ме муте ћи. 
Додај те еск тракт вани ле. Вар ја
чом пажљи во уме шај те сир, а 
затим и густин и бра шно. Загреј те 
рер ну на 170 сте пе ни. У под ма за
ну окру глу теп си ју раз лиј те сме су, 
сма њи те тем пе ра ту ру на 150 сте
пе ни, а затим пеци те око сат вре
ме на. Након тога искљу чи те рер
ну, одшкри ни те вра та и оста ви те 
још мало теп си ју уну тра. Кад се 
тор та добро охла ди, пре лиј те гла
зу ром од исто пље не чоко ла де и 
путе ра.
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ЈОвАН СТОЈ КО вИћ, вИНАР ИЗ БАНО ШТО РА

вина од два сун ца
Јован Стојковић из Баноштора 

се бави виноградарством и ви
нарством, а како и сам каже, тај 

посао је у његовој породици постао 
традиција још од 1912. године, када 
је у склопу тадашњег домаћинства из
грађен први вински подрум.

Ина че, Бано штор је са око 700 ста
нов ни ка нада ле ко познат по вину и 
вино гра дар ству па тако сада у овом 
месту посто ји око седам вина ри ја. У 
Бано што ру се одр жа ва ју „Бано штор
ски дани гро жђа“ кра јем авгу ста и 
почет ком сеп тем бра. Ина че, бано
штор ска вина се често нази ва ју и вина 
са два сун ца, због поло жа ја вино гра
да. Село лежи на оба ли Дуна ва па 
га рефлек си ја сун ца с реке додат но 
осве тља ва.

Јован Стој ко вић каже да за вино
град зна одма ле на, јер је често тамо 
одла зио са роди те љи ма и пома гао.

–  Мој отац је 1975. поса дио план
та жни вино град. До тада смо има ли 
тако зва не чоко та ше. У том вино гра ду 
су посто ја ле кла сич не сор те гро жђа 
као што је слан ка мен ка, пла мен ка, 
про ку пац. Касни је сам ја, око 1996. 
годи не, заса дио план та жни вино град 
и то за сво је потре бе. У почет ку смо 
тада само про да ва ли гро жђе. Сада 
има мо засад вино гра да на три хек
та ра, што некад и није довољ но, јер 
има мо већу про да ју вина, тако да 
често и доку пи мо гро жђа. Зато пла
ни ра мо да сле де ће годи не заса ди мо 
још два хек та ра вино гра да. Мој син се 
тако ђе укљу чио у посао. Он је инжи
њер воћар ства и вино гра дар ства и 
заду жен је, изме ђу оста лог, и за кон
тро лу тех но ло шког про це са про из вод
ње вина, каже Јован. 

Он дода је да годи шње про из ве де 
Јован Стој ко вић

У оквиру винарије је регистровано сеоско туристичко домаћинство
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око 40 хиља да лита ра вина, а у сво јој 
пону ди вина ри ја „Стој ко вић“ има пет 
врста вина. Вина поро ди це Стој ко вић 
се могу про ба ти у ново сад ским и поне
ким бео град ским ресто ра ни ма, али се 
могу купи ти и директ но у вина ри ји

– Поред тог подру ма из 1912. годи
на, вре ме ном смо сагра ди ли још два 
подру ма вина. Пре осам годи на смо 
напра ви ли над зе ман подрум, где се 
нала зе чиле ри, тако зва ни систе ми 
хла ђе ња који су посеб но потреб ни за 
бела вина. У њему се нала зе тан ко ви. 
Тре ћи подрум се нала зи испод дегу
ста ци о не сале. Ту се чува ју црве на 
вина у хра сто вим бачва ма. Таква вина 
се зову барик на вина. Про из во ди мо 
ита ли јан ски ризлинг, шар до не, розе, 
мускат хам бург, кабер не суви њон, 
вра нац и бер мет у мањој коли чи ни. У 
послед њих десет годи на наша про из
вод ња је пола ко расла, гово ри Јован.

Поред подру ма вина на има њу Стој
ко ви ћа је недав но реги стро ва но и сео
ско тури стич ко дома ћин ство са две 

собе и пет лежа ја пот пу но аутен тич ног 
изгле да.

– То је ста ра кућа у којој се нала зи 
ста ри наме штај, покров ци, дево јач ка 
спре ма моје мај ке. Тако ђе, има мо и 
дегу ста ци о ну салу, а нуди мо и кла сич
не дома ће про из во де као што је кулен, 
коба си ца, сла ни на, шун ка, дома ћи 
сир. Из доса да шњег иску ства, могу да 
кажем да су људи заин те ре со ва ни за 
овај облик тури зма. Дола зи ли су нам и 
стра ни и дома ћи гости, наво ди Јован.

Он дода је да у пред сто је ћој сезо ни 
гости ју из ино стран ства сигур но неће 
бити због ситу а ци је у вези са виру сом 
коро на. 

– Међу тим, мислим да ће нас посе
ти ти гости из Срби је. И у току ван ред
ног ста ња људи из гра до ва су дошли 
на Фру шку гору, јер је тешко у гра ду 
бити у изо ла ци ји. Овде има ју коли ко
толи ко већу сло бо ду. Про да ја вина је 
ишла добро и тада, иако су ресто ра ни 
затво ре ни. Људи су купо ва ли за сво је 
потре бе. Јер, зна те како кажу алко хол 

је увек ту, и у добру и у злу, у шали 
каже наш саго вор ник који дода је да 
ће про да ја вина бити већа, јер ресто
ра ни пола ко почи њу да раде. Тако ђе, 
он наво ди да је поло жај вино гра да ра 
сада мно го бољи него што је то било 
прет ход них годи на.

Јован каже да до пре 15 годи на 
вино гра да ри у Бано што ру нису могли 
доби ти под сти цај на сред ства од држа
ве за сад њу црве них сор ти гро жђа. 

– Вла да ло је мишље ње да у Бано
што ру не могу да успе ју црве не сор
те гро жђа јер се нала зи мо на север
ним пади на ма Фру шке горе и да због 
тога нема усло ва за гаје ње тих сор
ти гро жђа. Међу тим, ми смо упр кос 
томе сади ли црве не сор те и дока за ли 
супрот но. Сада се у Бано што ру може 
наћи ква ли те тан мер ло, кабер не суви
љон, фран ков ка. Када је прак са дока
за ла да црве не сор те ипак успе ва ју 
овде, држа ва је одлу чи ла да даје и 
под сти цај на сред ства за сад њу црве
них сор ти гро жђа, обја шња ва Јован.

Наш саго вор ник дода је да је добар 
пред у слов да вино буде добро про це
нат шеће ра у гро жђу.

– Може мо се похва ли ти у том сми
слу добрим резул та ти ма. Шар до не, 
које је рани ја сор та, има пре ко 20 
про це на та шеће ра. Кабер не суви њон 
има од 20 до 25 про це на та шеће ра. 
Када гово ри мо о вину које се нај ви
ше тра жи, сло бод но могу рећи да је 
у послед њих пет, шест годи на то розе 
вино. Гости често пита ју које је вино 
нај бо ље, али ту нема кон крет ног одго
во ра. Сва ко мора да про ба и про це ни 
шта му при ја. Жене се нај че шће опре
де љу ју за бер мет и розе, док мушкар
ци нај ви ше тра же бела вина, нај че шће 
ита ли јан ски ризлинг. Годи шње про из
ве де мо око 10 хиља да лита ра розеа 
и 10 хиља да ита ли јан ског ризлин га, 
каже Јован, који шаљи во каже да од 
вина не може гла ва да боли, тре ба 
само пази ти на коли чи ну која се попи
је. З. Попо вић

фото. Б. Туца ко вић

Дегу ста ци о на сала 
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Нај мла ђи фуд ба ле ри Хај дука 
наста ви ли са тре нин зи ма

После дво ме сеч не пау зе, ожи ве ло 
је игра ли ште у Шима нов ци ма. 
Под над зо ром тре не ра Жар ка 

Мрка ји ћа, нај мла ђи фуд ба ле ри ФК 
„Хај дук 1932“, пола зни ци Шко ле фуд
ба ла, одра ди ли су први тре нинг. Пре 
почет ка тре нин га, мла де фуд ба ле ре 
поздра вио је пред сед ник клу ба Томи
слав Ћир ко вић, који је том при ли ком 
рекао да током дво ме сеч не пау зе 
упра ва овог клу ба није миро ва ла.

– Захва љу ју ћи помо ћи локал не 
само у пра ве, одр жа ва ли смо редов но 
игра ли шта. Деца су упо зо ре на да се 

при др жа ва ју свих мера. Пре срећ ни 
смо због чиње ни це да су наши тере ни, 
који се нала зе на иде ал ној пози ци ји, у 
самом цен тру села, све попу ње ни ји. 
На неки начин, сезо ну су отво ри ли нај
мла ђи игра чи, а уско ро кре ћу и оста ле 
селек ци је – рекао је Ћир ко вић.

Тре нер Жар ко Мрка јић каже да су се 
ство ри ли усло ви за рад на помоћ ном 
тере ну.

– Доче ка ли смо и тај дан. Наши нај
мла ђи фуд ба ле ри су били актив ни и 
током пау зе, с обзи ром на то да смо их 
кон так ти ра ли путем дру штве них мре

жа, где су доби ја ли упут ства за поје ди
нач ни рад. Деца су пре срећ на. При ла
го ди ли смо се ново на ста лим окол но
сти ма. Пре почет ка тре нин га сви су 
упо зо ре ни како би тре ба ло да се пона
ша ју. Сва ко кори сти само сво ју фла ши
цу за воду и сво ју ужи ну. Нарав но, пре 
почет ка тре нин га и на кра ју, оба ве зно 
је пра ње руку. С обзи ром на то да је 
лепо вре ме, пре свла чи ли смо се напо
љу, на три би на ма. Ради мо искљу чи во 
по гру па ма. Дакле, ради мо како мора
мо, а како се буду мења ли усло ви, тако 
ћемо и ми – изја вио је Мрка јић.

Мла ди шима но вач ки кара ти сти
наста вља ју са радом
Чла но ви Кара те клу ба „Срем“ 

Шима нов ци пола ко се вра ћа ју 
уоби ча је ним актив но сти ма. 

После дво ме сеч не пау зе, одра ђен је 
први тре нинг под над зо ром тре не ра 
Уро ша Рељи ћа, који каже да се тру де 
да се при ла го де ново на ста лој ситу а
ци ји.

– Кори сти мо стан дард но про пи са не 
пре па ра те за дез ин фек ци ју сале, 
свла чи о ни ца, стру ња ча и оста лих 
спорт ских рекви зи та. Деци, при ли ком 
ула ска у салу, пре почет ка тре нин га, 
дез ин фи ку је мо руке, даје мо заштит не 
визи ре, које нам је спон зор обез бе
дио. Стро го води мо рачу на и о томе 
да деца буду што више дис тан ци ра на. 
Чла но ви клу ба дола зе обу че ни у 
кимо но, тако да смо упо тре бу свла чи
о ни ца све ли на мини мум. Када нам 
вре мен ски усло ви буду дозво ља ва ли, 
тре нин ге ћемо орга ни зо ва ти ван сале. 
Пла ни ра ли смо и лет ње при пре ме, са 
спорт ским при ја те љи ма из Кара те 

клу ба „Фуна ко ши“ из Батај ни це, које 
води наш про сла вље ни струч њак 
Дими три је Веско вић, које су, нажа
лост, због тре нут них окол но сти, дове
де не у пита ње – рекао је Рељић и 

додао да су тер ми ни тре нин га оста ли 
непро ме ње ни: поне дељ ком, сре дом и 
пет ком од 19.00 до 20.00 часо ва, као и 
да су вра та за нове чла но ве увек отво
ре на.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“
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УДРУ Же Ње ЗА ЗАШТИ ТУ НАПУ ШТе НИХ ЖИвО ТИ ЊА „лелА“ ШИД

Забо ра вље ни кућ ни љубим ци
Вре ме ван ред ног ста ња је за нама. 

Сви зна мо како нам је про те као 
тај пери од и ко нам је и како пома

гао. И сва ко од нас је углав ном имао 
неког ко му се „нашао при руци“. Да, 
то су кон ста та ци је које се одно се на 
људе. А, шта је са живо ти ња ма? Скло
ни смо да у „неким дру гим вре ме ни ма“ 
рас пра вља мо о чуве ном чар шиј ском 
пита њу „како се реши ти паса лута ли
ца“. Сва ко од нас има сво је реше ње и 
нарав но оно је увек нај бо ље. И док су 
на сна зи биле ван ред не мере, о оста
вље ним пси ма и мач ка ма бри ну ло 
се Удру же ње за зашти ту напу ште них 
живо ти ња „Лела“. Тија на Раден ко вић 
је осно ва ла ово удру же ње у жељи да 
помог не напу ште ним живо ти ња ма. На 
про сто ру, позна том као ваша ри ште, 
први пут је виде ла живо ти ње у ази лу и 
та сли ка је била тако лоша да је реши
ла да је скроз про ме ни. Удру же ње је 
осно ва но 2. јуна 2018. годи не, а име је 
доби ло упра во по јед ном псу – Лели.

– Код нас се тре нут но нала зи два
де се так паса. Једи ну помоћ коју имам 
поред добрих људи, дона то ра, јесте 
помоћ моје поро ди це. Тру дим се да 
живо ти ња ма ство рим основ не усло
ве, а ради се углав ном о жен ка ма јер 
неса ве сни гра ђа ни на ули цу изба це 
или саму жен ку, или жен ку са штен ци
ма. Сте ри ли за ци ја жен ки кошта мини

мум 6.000 дина ра. Људи нам пома жу 
тако што обез бе ђу ју хра ну или пла ћа ју 
вете ри на ра, док неки упла ћу ју нов ча ни 
износ на наш рачун – каже Тија на.

Што се тиче удо мља ва ња паса, пре
ма речи ма Тија не Раден ко вић, то иде 
јако тешко. Мада, када су у пита њу 
мач ке, то удо мља ва ње иде мно го лак
ше. Штен це поне ко и хоће да удо ми, 
а када је у пита њу одра стао пас, то је 
већ теже.

– Ја сам удо ми ла три одра сла пса, 
међу који ма је и Лела. Тешко се људи 
одлу чу ју да удо ме одра слог пса. Неки 
се пла ше одра слог пса, али пас неће 
доћи и тек тако неког угри сти. То раде 
углав ном у само од бра ни или од стра
ха да ћемо их уда ри ти. Више се ради 
о немар но сти људи у одно су пре ма 
живо ти ња ма – обја шња ва Тија на.

Она додаје да ће се про блем паса 
лута ли ца тешко решити, управо због 

сте ри ли сања. Све жен ке у Удру же њу 
су про шле тај про цес, чак и мач ке. И 
не могу да раз у мем да то неко не ура
ди. А, онда, изба це жен ку и штен це 
на ули цу. Сте ри ли за ци ја је хума ни је 
реше ње. Кастра ци ја и сте ри ли за ци ја 
је боља за здра вље живо ти ња, него да 
их пре пу сти мо ули ци – јасна је Тија на 
Раден ко вић

И у вре ме каран ти на Удру же ње је 
функ ци о ни са ло и живо ти ње нису оску
де ва ле ни у хра ни ни у води. Сва ка ко 
тре ба апе ло ва ти на људе да, уко ли ко 
су у могућ но сти, помог ну овом Удру
же њу, купо ви ном хра не или упла том 
нов ча них сред ста ва. Тија на каже да 
посеб ну захвал ност дугу је док то ру 
вете ри нар ске меди ци не Мила ну Мати
ћу, који им је увек пома гао када је то 
било потреб но, као и Биља ни и Деја ну 
Сто ја но ви ћу, вла сни ци ма про дав ни це 
хра не за живо ти ње. Д. Попов

Радо ви у ази лу

Тија на Раден ко вић са љубим цем
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