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• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
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066-643-73-53
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Дежурна служба: 064/8894-580
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

Нови вртић до сеп тем бра
Председник Oпштине Инђија

ВладимирГакобишаојерадо
ве на изградњи новог вртића

учетвртак,21.мајаитомприликом
потврдио да ће малишани са листе
чекања већ од септембра боравити
у овомобјекту. Како је навео, вред
ност пројекта је 108 милиона дина
раиповршинеоко1200квадратних
метара.
–Радовинаизградњивртићапоче

лисуумарту,преванредногстања,и
одвијајусепредвиђеномдинамиком.
Какосмочулиодшефаградилишта,
досада је завршено60постопред
виђенихрадоваивећпочеткомсеп
тембрамоћићемодапримимопрве
предшколце. Више нећемо имати
листе чекања и надамо се да ћемо
већследећегодинеобезбедитибес
платан боравак у вртићима за сву
децу.Саовимобјектомконачноћемо
решитипроблем.Морамданапоме
немдајецентралниобјекат„Сунце“
изграђен1979.године,„Невен“1988.
године,штозначидасетридецени
јенијеништарадилонапроширењу

капацитета – истакао је председник
OпштинеИнђија.
Гак је навео, да ће поред новог

вртића,битиизграђенипарк,аудво
риштуииграоницеприлагођенедеци
којаћеборавитиуњему.
–Мисмопоказалидајенашапопу

лационаполитиказаистанависоком
нивоу.Подсећамдасмоувелинакна
ду за прворођено и трећерођено
детеуизносуод50хиљададинара,
стипендијекојесувећенегоумного
развијенијимсрединама.Тешкоћете
наћиградкојидаје17хиљададина
ра месечно својим студентима. То
говори колико улажемо умладе, од
места у вртићу, па све до студија –
истакаојепредседникГак. М. Ђ.

Токомобиласкарадованаизград
њиновогвртића,председникОпшти
неВладимирГакјошједномјепотвр
дио да ће у близини овог објекта
битиизграђенистамбеникомплекс
са200становаукојемћесвој„кров
над главом“моћи да нађу високоо
бразованимладибрачнипарови.
–Примарнипроблемскоросваког

младогчовекаданасуСрбијијекако
обезбедитиместостановања.Зајед
носанашимпривредницимаизгра

дићемокадровскестановеидатина
коришћење под одређеним услови
ма,аједанодњихбићеда22године
раденатериторијиопштинеИнђија.
Након тогамоћићедаоткупеобје
катузсимболичнунадокнаду–обја
сниојепредседникОпштинеИнђија
идодао:
–Нашциљједасеунареднечети

ригодинеповећабројстановниказа
четири хиљадеи све суовопреду
словикањеговомостварењу.

Кадров ски ста но ви
за мла де струч ња ке

Владимир Гак оби шао радо ве на врти ћу

Вртић до сеп тем бра
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ИНТЕР ВЈУ: ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ ЗАМЕ НИК ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ

Враћамо се нормалном животу 
после ванредног стања
ПретходнихданаШидјебиотема

бројједансвихмедијскихкућау
земљи, а повод је био долазак

војске Србије да обезбеђује мигрант
ске центре на простору општине.
Шиђанисевећготовопетгодинасуо
чавајусапроблемимакојинастајузбог
понашања мигрантске популације.
Сремци су познати као толерантни
људи, али када је прошло ванредно
стањеикадасувојници,којисуобез
беђивалиприхватнецентренапустили
Шид, ситуација је ескалирала. Зоран
Семеновић, заменик председника
ОпштинеШид, заМ нови не је испри
чао како су проблеми са мигрантима
опетпосталитемабројједанРепубли
кеСрбије.

Шта је био повод да се Вој ска 
Срби је тако брзо вра ти у Шид?

– Ми на нашој територији имамо
1000мигранатавишенегопрепочетка
епидемијевирусакороне.Комесаријат
је донео одлуку о слободи кретања
мигранатаванцентра,атозначи–иде
где ко хоће. Они добијају дозволе за
кретање,алинепостојеникаквесанк
ције, ако се не врате. Ступио сам у
контакт са људима који се баве без
бедноснимпитањима,замолиосамда
некодођедапомогненашојполицији
уШиду.Мигрантисупочелидаулазеу
напуштене куће, да улазе у баште,
воћњаке,викендице,дапоатарузау
стављају људе. После информације
којесубезбедноснеснагедалепред
седникуРепубликеонједонеоодлуку,
односнонаредбу,даспецијалнеснаге
РепубликеСрбиједођууШидиобез
беденормаланживотнашихграђана.
Своје положаје утврдили су код
мигрантскихцентара, недозвољавају
насилничкопонашање,аниизлазакиз
центара без дозвола. Очекујем да
ускороВојна полиција у оквиру насе
љених места почне да патролира.
Многонамјепомоглонашеправосуђе,
тужилаштво и Министарство унутра
шњихпословадасвеоводржимопод
контролом.Сви који су кршили закон
током ванредног стања су процесуи
рани.Очекујемда се тако и настави,
посебно кад се ради о мигрантској
популацији.

Мно ги ана ли ти ча ри и пред став ни
ци НВО сма тра ју да је дола зак Вој
ске Срби је део пред из бор не кам па
ње?
– Уовомтренутку,једнагрупаљуди

уСрбијисебавиполитиком,такошто
не жели да изађе на изборе. Ако си
опозиција,ондажелишдаизборибуду
сваке године и да уђеш у парламент.

Ова група предвођена Драганом
Ђиласомпокушавадаискористииову
ситуацију,врлотешкузаопштинуШид
и њене грађане. Постоје снимци на
Јутјубу једног човека из Батроваца
којијеснимаоклиписпредприхватног
центра и рекао како се ту ништа не
дешава,азнамокаквисувеликипро
блеми у Батровцима. То је можда и
најугроженије село када јеречоупа
дима у куће, клању оваца, отимању.
Министарство унутрашњих послова
нијеималокапацитетадапомогне,па
једошлавојскадапомогнесвомнаро
ду.Зартребадасепонашамокаоони
уОбреновцу?Овадржаваимазаконе,
миихпоштујемо.

Током ван ред ног ста ња добро је 
функ ци о ни сао систем рас по де ле 
дез ин фек ци о них сред ста ва, а сад 
има и нови на.
– Унашимцистернамаод1000лита

рапрекопутазградеОпштинеипоред
Културнообразовног центра, грађани
ћемоћидасеснабдеју тзв.ждралом
водомчији јероктрајањашестмесе
ци, а коју користе болнице. То сред
ствоможедасекупиза120динараза

литру.Инашиграђани гакупују,ами
гапроизводимо.Ускороћеоводезин
фекционосредствобитидистрибуира
но и по свим селима у општини. Ми
можемо да произведемо око 4500
литарадневно.Бићедоступносвима,
а посебно се користи у фризерским
салонима,маркетима.

Да ли се наста вља ју радо ви на 
водо вод ним мре жа ма у општи ни?

– Потписалисмоуговорпредесетак
дана са Секретаријатом за пољопри
вредуоизградњиводоводнемрежеу
Моловину и тренутно је у току јавна
набавкавеликевредности.Пронашли
смо реалне изворе финансирања
Покрајине и Општине како бисмо
могли то да изградимо и то ће бити
урађено.

Хоће ли уско ро поче ти да се гра ди 
фабри ка „Тер мо вул“?
– Комисија за планове је прошле

недеље донела позитивно мишљење
урбанистичких услова за „Термовул“.
Тако да ће „Термовул“ заиста почети
даградифабрикууиндустријскојзони.

Д. Попов

Зоран Семе но вић 
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МЕСНА ЗАЈЕД НИ ЦА ШИД

Број ни пла но ви за наред ни пери од
Време када је „живот

стао“токомепидемије
коронавируса, пола

ко остаје иза нас и актив
ностисевраћајуусвесег
ментерадаиостваривање
плановакојисубилистопи
рани.Такојеисапланови
ма Месне заједнице Шид.
О томе шта је све плани
раноикакоћесетипројек
ти остваривати, говорио је
председник Савета Месне
заједницеШидМилан Гер
бер.
– Очекујемо наставак

радова које смо прошле
године започели, а то се
пресвегаодносинаизград
њуиреконструкцијупешач
ких стаза. Претходне годи
не смо урадили пешачку
стазу у Улици Вељка Пау
новића. Ове године ћемо
део стаза да изградимо, а
део да реконструишемо,
на основу петиција грађа
на и у сарадњи са инспек
цијомкојанамједоставила
неке захтеве.Приоритет је
изградња пешачке стазе у
Омладинској улици.У пла

нујеистазауУлицикнеза
Милоша од насеља Јели
ца Станивуковић Шиља
до Улице Лазе Костића.
Радиће се и лева страна
пешачке стазе од Основне
школе „Бранко Радичевић“

до Улице 12. априла, про
дужетакстазеодЗмајЈови
недоФрушкогорскеулице.
Поредспортскехалејеста
зауврлолошемстању,па
ћемоињуреконструисати.
У плану је реконструкција

истазеуПинкијевојулици,
а радиће се и реконструк
ција стазе поред Право
славног гробља у дужини
од око 100 метара. Није
заборављена ни стаза у
УлициПетраКочићакојаће
такође бити реконструиса
на.Трудићемоседасвима
изађемо у сусрет и грађа
ни могу Месној заједници
доставити своје предлоге
за изградњу пешачких ста
закојећемомиразмотрити.
Шидјеместокојетребада
има110кмстаза–рекаоје
председник Савета Месне
заједницеМилаГербер.
Гербер је додао да се

нада ће током лета иза
ћиусусрет грађанимакоји
живепоредпотокаШидина,
а који није избетониран, и
даћетајдеобитиочишћен.
Планира се и реконструк
цијаклупаупарковимакоје
баш не изгледају репре
зентативно.Уоквирусред
става којима располаже
МесназаједницаШидћесе
ирадити,асамодоприноса
нема. Д. Попов

Милан Гер бер

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ЗОРА НА СЕМЕ НО ВИ ЋА

Пакет мера за помоћ
при вред ни ци ма
Заменик председника Општине

Шид Зоран Семеновић, одржао
је у четвртак, 21. маја, у сали

Скупштине конференцију за новина
ре на којој је посебно апострофирао
телефонскуседницуОпштинскогвећа
иинформацијукојајепретходнихдана
„кружила“ојошједномзараженомста
новнику коронавирусом на простору
шидскеопштине.
–Нателефонској седнициОпштин

скогвећадонетојенеколикомеракоје
ће послужити као помоћ привредни
цима,трговцимаусмањивањупосле
дица које су настале у претходним
месециматокомванредногстања.Сви
закупци јавних површина, као и вла
снициугоститељскихобјекатанатери
торијишидскеопштинећебитиосло
бођениплаћањанакнаде за уређење
грађевинског земљишта, коришћење
грађевинскогземљишта,абићеосло
бођени и плаћања комуналне таксе.
Наосновузахтевасуграђанакојираде
наЗеленојпијаци,Општинсковеће је
донелоодлукудазамарт,априлимај

свикојираденапијацинећеплатити
закупнину,апостојимогућностдасета
мераипродужидоксенестабилизује
ситуација–рекаојеСеменовић.
Оношто јеновинарепосебноинте

ресовало јесте да ли је истинита
информација, коју су неки локални
медијиобјавили,аодносисенапода
такдајестаријиЕрдевичанининфици
ранвирусомкорона.
–Послесвиховихпричапретходних

дана,одговорнотврдимдасунетачне.
Епидемиолозикојисусвевремеприча
лидасепојавиослучајзаразеуЕрде
викусупогрешили.Нанашојтеритори
ји није забележен нови случај вируса
короне. Извињавам се свима који су
претрпелинекепоследицезбоговога,
извињавам се у имеОпштинеШид и
нашегКризногштабаисвихонихкоји
супреносилитуинформацију.Кадасу
намепидемиолозисаопштилиинфор
мацијуозарази,нашаобавезајебила
дајеиобјавимо,асадаједемантујемо
–саопштиојеЗоранСеменовић.

Д. Попов
Зоран Семе но вић
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Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГРАД СКА СЛА ВА У ШИДУ – СВЕ ТИ НИКО ЛА ЛЕТ ЊИ

При зна ње за Мило ша Чема на
Месна заједница Шид

и ове године је све
чано обележила свој

празникСветогНиколулет
њег,доделом „Светоникољ
ског признања“ истакнутим
члановима заједнице. При
знање се додељује устано
вама,предузећима,удруже
њимаипојединцима,којису
упретходномпериодудали
изузетан допринос развоју
града или појединачних
областидруштвеногживота.
Свечаност је одржана у
реновираној згради Труми
ћакућекојаћеускоробити
дата на коришћењеОснов
ној музичкој школи „Филип
Вишњић“.
–Почеткоммајарасписан

је конкурс за добитнике
„Светоникољског призна
ња“,адо20.мајастигласу
четири предлога. Номино
вани су Радивоје Лазић,
КризништабОпштинеШид,
радници који раде на одр
жавању чистоће у граду и
СЗР „Чеман“. Савет је одр
жаоседницунакојојједоне
та одлука да овогодишњи
добитник „Светоникољског
признања“ буде Милош

Чеман, власникСЗР која је
токомепидемије КОВИД19
израдила и поделила више
од 15 хиљада заштитних
маски и визира – рекао је
поводом празника председ
никСаветаМеснезаједнице
ШидМиланГербер.

Добитник признања
Месне заједнице Шид
Милош Чеман је добро
познат Шиђанима, пошто
његовакројачкарадњаради
већвишедеценија.
–Наградимипунозначи,

захваљујемнашојОпштини

иМеснојзаједници.Мислим
да су управо људи из
Општине одрадили највећи
део посла. Ја сам мало
помогао,вероватноштосам
брзо реаговао. Имао сам
такву опрему да сам могао
да урадим хиљаду маски
дневно, а они су даље
дистрибуирали.Безњихне
бихмогаосветодаурадим
–истакаојеЧеман.
Захвалнице су добили

Радивој Лазић, писац и
осниваччасописа„Шидина“,
Кризни штаб општине Шид
и радници који су током
периода ванредног стања
бринули о чистоћи града.
Због превентивних мера
обреду освећења и сечења
славског колача и самој
додели признања прису
ствовалисусамопредстав
ници локалне самоуправе
начелусазаменикомпред
седника Општине Шид
ЗораномСеменовићем,који
јечеститаославусвимгра
ђанима Шида и награђе
нима. Кума овогодишње
славе била је Миленка
Субић. Потом је у цркви
ПреносмоштијуСветогоца
Николаја,којијеобележиои
своју храмовну славу, одр
жанасветалитургија,после
којејелитијапрошлаулица
маШида.

Д. Попов

Милош Чеман и Милан Гер бер Зоран Семе но вић

Лити ја ули ца ма Шида
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Подр шка црква ма
и вер ским зајед ни ца ма

ПредседникОпштинеБеочинМитар
Милинковић је 20.маја уручио угово
ре по основу расписаног конкурса за
доделу средстава црквама и верским
заједницама Римокатоличкој цркви

Света Барбара Беочин и Исламској
заједници Меџилис  Беочин са којом
има и потписан Уговор о сарадњи за
наредничетворогодишњипериод.Ова
пракса помоћи значајна је за боље

услове, живот и развитак општине и
свихБеочинаца.Такође,уплануједа
се у наредном периоду настави пот
писивање и подела уговора осталим
црквамаиверскимзаједницама.

ИЗГРАД ЊА ПАР КИН ГА

Више пар кинг места и мање гужве
Проблем грађана Беочина који

je трајао преко тридесет годи
насанедостаткомпаркингместа
коначно је доласком и обећа
њем општинског руководства на
челу са председником Општине
Беочин Митром Милинковићем,
решен и реализован када су се
створили повољни временски
услови.Нарадостсвихучесника
у саобраћају изграђена су дуго
очекиванаипрекопотребна,аод
свих власти обећавана, забора
вљена и никада нереализована
новапаркингместа.Израђенасу
унајпрометнијиминанајпротреб
нијимделовимаБеочина,устам
беним блоковима на Тргу Цара
Лазара, Блоку Краља Петра I и
другим местима на којима је за
тоуказанапрекапотреба.Такоје
грађанимаиспуњенодатообећа
ње,власницимамоторнихвозила
обезбеђен правилан и безбедан
паркинг,аисачуванебројнезеле
неповршине,којесууништаване
несавеснимпаркирањем.Сходно
могућностима и потребама пар
кингместарадићесеиуосталим
деловимаопштине.
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Након дуго го ди шњег 
ишче ки ва ња, ускоро 

почи ње изград ња 
ком плек са базе на

са пра те ћим
садр жа ји ма, испред 

Спорт ског цен тра 
Бео чин. У нај кра ћем 

року пла ни ран је и 
завр ше так радо ва.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Усво јен ПДР за изград њу 
при ста ни шта у Бано што ру
Увеликој сали ОпштинеБеочин21.маја, уз

све прописане мере
предострожности и заштите
од ширења коронавируса,
одржанајередовнаседница
којом је председавао пред
седник Скупштине општи
не Беочин Зоран Стокућа.
Седници су, поред одбор
ника, присуствовали пред
седник Општине Беочин
Митар Милинковић, члано
виОпштинског већаиизве
стиоци стручних служби
Општинске управе. Пред
одобрницима се нашло 15
тачакадневногреданакоји
ма је разматран и усвојен
предлогодлукеодоношењу
Плана детаљне регулације
за изградњу путничког при
стаништаотвореногзамеђу
народни саобраћај у Бано
штору. Такође, усвојен је и
предлог одлуке о изменама
одлуке о радном време
ну угоститељских објеката,
трговинскихобјекатаиобје
ката за приређивање игара
за забаву и игара на срећу,
предлог одлуке о изменама
и допунама одлуке о так
си превозу на територији
општине Беочин, предлог
Регионалногпланауправља

ња отпадом за Град Нови
СадиопштинеБачкаПалан
ка,БачкиПетровац,Беочин,
Жабаљ,Србобран,Темерин
иВрбасзапериод20192028
године.Затим,одборницису
изгласали и предлог одлуке
о вршењу екстерне ревизи
је завршног рачуна буџета
општине Беочин за 2019.
годину, предлог годишњег
програма заштите, уређе
ња и коришћења пољопри
вредногземљиштауопшти
ни Беочин за 2020. годину,
предлогрешењаообразова

њуКомисије за спровођење
поступка јавног надметања
задавањеузакуппољопри
вредногземљиштаудржав
ној својини, предлог одлуке
оспровођењу јавногконкур
са заименовањедиректора
Јавног комуналног преду
зећа „Беочин“, са текстом
огласа о јавном конкурсу
за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Бео
чин“.Поредтога,усвојенјеи
предлогрешењаоусвајању
извештајаШтабазаванред
не ситуације општине Бео

чинза2019.годину,предлог
решења о усвајању плана
рада Штаба за ванредне
ситуације општине Беочин
за 2020. годину, предлог
решењаоусвајањуизвешта
јаорадуПравобранилаштва
општине Беочин за 2019.
годину и предлог решења
о разрешењу и именовању
заменика члана Општинске
изборне комисије општине
Беочин у сталном саставу.
СедницаСкупштинејезавр
шена тачком Одборничка
питања.

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.

Почи ње изград ња базе на
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Вред не дона ци је фир ме 
„Екометал“ и локал не само у пра ве
УДому здравља у Иригу

током протекле, а и у
овој години, много je

учињенокадајеречопобољ
шању услова рада запосле
них и пружању квалитетније
услуге пацијентима. У оквиру
тих напора, значајан је и
доприносдонацијакоједобија
оваиришказдравственауста
нова.
Недавносмописалиотоме

да је локална самоуправа
дониралаодређенибројвизи
ра,а18.мајауследилајејош
једнаопштинскадонацијакоја
ће допринети бољем раду
Службехитнепомоћи.Такоје
председник Општине Стеван
Казимировићуручиодиректо
руДомаздрављадвевелике
специјализованеторбезахит
нупомоћ,великиампуларијум
затеренскеслужбе,каоидва
најсавременија система за
хитно збрињавање прострел
нихранагрудногкоша–SAM
chest seal и комплет удлага
SAMsplint.
–Унашимпросторијама19.

маја уручена нам је, до сада
највреднија појединачна
донацијамедицинскеопреме,
увредностиод150.000дина
ра. Реч је о два транспортна
кисеоничкасетаипетинфра
црвенихбезконтактнихтопло
мера.Имајућиувиду тренут
ну дефицитарност конкретне
опреме на тржишту и њену
огромну корист у борби про
тив пандемије САРСЦов2
вируса, ова донација још
вишедобијаназначају–исти
чедрНебојшаАцин,директор
ДомаздрављауИригу.
Донаторовеопремејефир

ма„Екометал“ изВрдника.

– Сем свог вишегодишњег
еколошког доприноса у виду
рециклаже опасног електрон
скоготпада,овимчиномпока
зали су завидан ниво дру
штвено одговорног послова
њаибригеодобробитинаше
локалне заједнице – указује
дрАцин.
Свакако да је у домовима

здравља веома битан део
управоСлужбахитнепомоћи,
јеродблаговременогиквали
тетног деловања здравстве
нихрадникаовеслужбезави
сеживотиљудикојимајехит
на помоћ потребна. Зато је
ДомздрављауИригуумину
лој години много пажње и
средстава улагао у ову слу
жбу.
– Као прво, оформљена je

посебна 194 телефонска
линија како би се избегла
загушења која су се до сада

често дешавала. Дотадашњи
систем једне телефонске
линије, на коју су се сливали
свипозивикаДомуздравља,
показао се потпуно неефика
санианахрон.Наовајначин
постиглисмодасуданасслу
чајевизаузећа194бројавео
ма ретки – каже др Небојша
Ацин.
Комплетно је лане обно

вљенаидотрајалаопремаза
хитнупомоћ.Набављена јеи
најсавременија опрема у
домену ургентне медицине:
специјални прслук за имоби
лизацијуиизвлачењепације
ната из смрсканих возила,
системкаишевазафиксацију
повређених пацијената,
интраосеални пиштољи за
децу и одрасле – специјални
уређајикојиомогућујудавање
парентералне терапије када
су венски путеви недоступни,

IGEL комплете свих величи
на, за олакшано обезбеђива
ње дисајног пута од новоро
ђенчади до одраслих особа,
каоиспецијалнификсаторза
имобилизацијукарлице.
–Ту су и батеријске лампе

високог интензитета светло
стизапретрагутеренауслу
чајумасовнихнесрећа,потом
маске за кисеоник, ларинго
скопи, ЕТ тубуси... Уз већ
постојеће дефибрилаторе,
аспираторе, респираторе,
комплетевакумудлагаиспи
налне даске са модерним
системима за фиксацију гла
ве,каоинајновијимдонација
ма,можемодакажемодатре
нутноимамоједнуоднајопре
мљенијихслужбиурегиону–
рекао је за наше новине
директориришкогДомаздра
вљадрНебојшаАцин.

С. Џаку ла

Сте ван Кази ми ро вић и др Небој ша Ацин

Дона ци ја фир ме „Екометал“ Дона ци ја ири шке Општи не
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ССШ „БОРИ СЛАВ МИХАЈ ЛО ВИЋ МИХИЗ“

Донет про грам актив но сти у јуну
ССШ „Борислав Михајло

вићМихиз“ у Иригу спремно
дочекује најављене актив
ности у јуну како за своје
матуранте, тако и за учени
ке нижих разреда. У складу
са календаром добијеним
од надлежногМинистарства,
сачињен је и план активно
сти.Каконасјеинформисала
директоркаовешколеИсидо
раБирињи,узавршнојгодини
немајупуноматураната,тако
дамогуиспоштоватисвепро
писанепревентивнемере.
УССШ„БориславМихајло

вићМихиз“ приводи се крају
наставазаматуранте,којаће
трајатидо29.маја,аод1.до
3. јуна је термин за поправ
ку оцена. До сада није било
најавадасенекиодматура
натазатумогућностиопре
делио.
– Ученици су ова онлајн

предавања лепо прихвати
ли,чакимсетоисвидело,а
и практичну наставу су тако
реализовали. Радове смо
могли видети на њиховим
фејсбук страницама, тако
да мислим да проблема са
матуромнећебити,алиипак
кажудасусеужелелишколе
идружења–истичеИсидора
Бирињи.

Она додаје да, према
повратним информација
ма које добија од наставни
ка, ђаци кажу да је настава
доброорганизована.Ученици
редовно раде, тако да неће
битипроблемасанаставому
нареднојгодини.
– Ако и буде, имаћемо

доста времена да све то
постигнемоследећешколске
године. У свему овоме нај
важније нам је било да сви
из ове ситуације изађемо
здрави,физичкииментално.
Дакле,здрављеучениканам

јебилоупрвомплану,асве
осталосеможенадокнадити
–указуједиректоркаБирињи.
Остали средњошколци

имају наставу на даљину до
19. јуна, а када матуранти
завршесасвојимобавезама,
они ће моћи да поправљају
својеоцене,наравнокобуде
желео.
Подсетимо, у ССШ „Бори

слав Михајловић Михиз“
постоје два смера, оба у
четвртом степену образова
ња: кулинарски техничар и
виноградар–винар. С. Џ.

Михи зо ва шко ла у Ири гу

Иси до ра Бири њи

НАСТА ВАК ИЗБО РА 2020.

Кам па ња УДСа поче ла из Ири га
УједињенадемократскаСрбија/Вој

вођанскифронт–коaлицијакојуна
републичкомипокрајинскомнивоу

чини више странака, званично је своју
предизборнукампањупочела16.мајаиз
Срема,тачнијеизИрига.Учеснициовог
промотивногскупа–њихдесетак–међу
којима су били и ГорданаЧомић, Бојан
Костреш, први на листи за републич
кеизбореУДСаМаркоЂуришић,каои
АлександарОленик – окупили су се на
Иришком венцу, где су дали изјаве за
медије, а потом су прошетали Винском
улицом у Иригу и кампању завршили у
Врднику.
Овај скуп, како сазнајемо од Влади

слава Илкића, који се налази на листи
ове коалиције за покрајинске изборе, а
први је на листи за општинске изборе,
био је редовно пријављен Полицијској
станициуИригу.
– Основни циљеви за које се зала

жемо јесу европска Србија, владавина
права, економски напредак, аутономија
Војводинеидецентрализација, заштита
животне средине и оснаживање пољо
привредеиспассела–кажеИлкић.

Поредтога,челницистранакаиорга
низација који чине ову коалицију су
указали и на неке локалне проблеме и
циљевеуиришкојопштиникојисуувези
са Националним парком Фрушка гора,
даљомреконструкцијомГребенскогпута,
путноминфраструктуром,посебнопутем
Ириг–Крушедол.
– Није било окупљања грађана, а у

зависности од развоја ситуације у вези
саепидемијомкоронавируса,видећемо

какоћемодаљеорганизовати кампању.
Бићеонакокаконамбудуреклидаможе
модарадимо.Најважније једабудемо
озбиљни кодприменепрописанихмера
заштите. Трудићемо се да буде што
мање окупљања – истиче Владислав
Илкић и додаје да ће бити могућности
запостављањештандовасадвојетроје
активиста, као и телефонске или елек
тронскеконтакте.

С. Џаку ла

УДС, поче так кам па ње из Ири га

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“

У току радо ви на
фаса ди јасле ног објек та
До краја маја би требало

да се окончају радови
на комплетној фасади

објекта које Румљани зову
„Зелене јаслице“. То је обје
катУПВО„Полетарац“укојем
су смешене четири дечје гру
пенајмлађегузраста,одједне
дотри године.Вредностових
радовајеоко600.000динара,
а средства су опредељена у
општинскомбуџету.
– Искористили смо прили

куда,докуовомобјектунема
деце, комплетно реновирамо
фасаду,што јенештооко700
квадратних метара. Уради
ћесе,тамогдејепотребно,и
дрвенастоларија, јер јевећи
настоларијеуПВЦматерија
лу.Такоћеовајобјекатдоби
ти нови изглед.Мало ћемо и
бојуфасадепроменити–каже
Слађан Манчић, председник
румске Општине, који је 20.
маја обишао радове на овом
објекту, у пратњи директора
УПВО„Полетарац“Радослава
Машића.
Такође, биће замењени и

дотрајали делови олука, а
постојећићебитиофарбани.
–Јединадобрастваруовој

ситуацијијестеда,преманаја
вама имамо више уписане
деце него претходних година.

На нама је да нађемо начин
дасватадецабудууписанаи
смештена у нашу Предшкол
ску установу. Поштујемо нор
мативе који су прописани од
стране Министарства у сми

слу броја деце и зато и раз
мишљамо о новом простору
–истичеМанчић.
Онподсећадасмопрошли

кроз ванредно стање и да и
даљеимамопроглашенуепи

Радо ви на фаса ди јасли ца

РЕГИ О НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА СРЕМ

Пот пи си ва ње уго во ра за
обрт на сред ства и ликвид ност
Уоквиру државног пакетамеразапомоћпри

вреди у условимаоте
жаног пословања због пан
демије коронавирусa пред
виђена je и додела кредит
нихсредставауциљуочува
ња стабилности привредног
система. Тако је држава за
повољне кредите Фонда за
развој преко Министарства
привреде определила 24
милијарде динара за помоћ
привредницима за одржава
ње ликвидности и обртна
средства. Јавни позив при
вредницима је отворен до
утрошкапоменутихсредста
ва или најкасније до 10.
децембраовегодине.
Имајућиувидувеликиброј

досадапријављенихзаове
кредите,речјеопреко3.000
апликација,дабисепроцес
валидације захтеваипотпи
сивање уговора и додела
средстава убрзали, осим

Фонда за развој, у ово су
недавно укључене и све
регионалнеразвојнеагенци
је. Тако је у просторијама
Регионалнеразвојнеагенци
јеСрем/РРАС/,чијејеседи
штеуРуми,18.мајапочело
потписивањеуговора заове
повољне кредите за обртна

средства и ликвидност за
предузетнике,микро,малаи
средња предузећа, као и за
задруге и пољопривредна
предузећа.
Како сазнајемо од Тање

Мијајловић, пројект мена
џерке, до сада су одржане
две седнице Фонда за раз

вој, а у Срему су до сада
одобрени кредити за 12
апликаната. Како се буду
одобравализахтеви,такоће
сереализоватиидаљепот
писивање уговора за оне
фирмеизСремакојесукре
дитедобиле.
– Право на коришћење

средстава по овом програм
имајупредузетници,задруге,
микро, мала и средња при
вредна друштва која су у
већинском приватном или
задружном власништву и
која обављају производну,
услужну,трговинскуипољо
привреднуделатност.Креди
ти за одржавање текуће
ликвидностиинабавкуобрт
нихсредставаодобравајусе
подповољнимусловима, са
каматом од једног процента
нагодишњемнивоу–истиче
ТањаМијајловић.
Важно је нагласити да је

рокотплате36месеци,грејс

Тања Мијај ло вић Ђор ђе Кова че вић
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Оби ла зак радо ва

демију коронавируса, али да
ће се, свакако, наћи решење
да се обезбеде места за сву
децуувртићима.
– Нека нам се само деца

рађају,амићемосепотруди
тида за свењихобезбедимо
адекватне услове – рекао је
СлађанМанчићиподсетиона
одлуку,покојој језасвудецу
смештај у вртићима беспла
тан. Румска општина је међу
првимауСрбији,којаједоне
лаовуодлуку.
Директор Радослав Машић

је додао да, ако временски
услови дозволе, треба оче

кивати комплетан заврше
так радова нафасади зграде
јаслицадо1.јуна.Самимтим
ћеиовастара зграда, која је
давно, једно време била и
Дом здравља, добити лепши
изглед, а тако и део града у
којем се она налази, а то је
одмахдоградскеОШ„Вељко
Дугошевић“.
– Овде тренутно имамо 75

децекојасуподељенаучети
ригрупе.Имамочетирирадне
собе,аречјеообјектусамоза
децу јасленог узраста, дакле
узрастаодједнедотригодине
–кажедиректорМашић. С. Џ.

период је 12 месеци, уз 24
месеца отплате. Изузетно
битан јесте и податак да се
овај кредит не везује за
валутнуклаузулу,већсевра
ћа у динарима. Минимална
висинакредитајеод200.000
до милион динара, зависно
докорисника,амаксимална
од десет до 120 милиона
динара. Основни услов за
реализацију ових кредита
јестедапривреднисубјекту
периоду од 15. марта ове
године, па до истека три
месецанаконпуштањасред
става у коришћење не сма
њује број запослених више
од 10 одсто, не рачунајући
запослене који су са при
вреднимсубјектомуприват
ном сектору закључили уго
ворорадунаодређеновре
мепре15.марта,азапери
од који се завршава у наве
деномвременскомоквиру.
ЂорђеКовачевићизГолу

бинаца,власникфирме„Код
Ћире“којасебавипроизвод
њом сладоледа, а реч је о
породичном бизнису, био је
једанодпотписникапомену
тогуговора.
–Условисубилиповољни.

Тражилисмобашколиконам
треба, да се покријемо за

дватри месеца и да попла
ћамо све што смо остали
дужни. Када се не ради,
нема се новца. Нисмо уоп
ште радили, 21. марта смо
затворили и 4. маја поново
почелисарадом.Кадајереч
одокументацијизакредити
није било тако компликова
но,синмијето,узкњигово
ђу, свесредио–рекао је за
нашеновинеЂорђеКоваче
вић који је у просторијама
РРАСа потписао уговор на
кредит у висини од 750.000
динара.
Државни секретар Мини

старства привреде Драган
Стевановић је изразио оче
кивање да ће се програм
Фондареализоватидо краја
године.Дабисвикојиапли
цирају код Фонда за развој
новац и добили, неопходно
једасвадокументацијабуде
у складу са пропозицијама
које јеФондпрописао. Када
јеречоструктурипредузећа
која су аплицирала за сред
стваизФондазаразвој,Сте
вановић је истакао да три
четвртинезахтевадолазиод
микропредузећа, док је јед
на четвртина захтева од
малих и средњих предузећа
ипредузетника. С. Џаку ла

ЗА СВЕ РУМ СКЕ ОСНОВ ЦЕ

Бес плат ни 
уџбе ни ци
За протеклу школску

годину сви румски
прваци су доби

ли бесплатне уџбенике,
односно, њихову купови
нујефинансиралалокал
на самоуправа. Тада је
најављено да ће од ове
школске године сви рум
скиосновцимоћидауче
из бесплатних уџбеника,
азаовенаменејерумска
Општина у буџету опре
делила35милионадина
ра.ПредседникОпштине
Слађан Манчић подсећа
да су испунили све што
судосадаобећали.
– Ми у буџету имамо

позицију за ову намену.
На време ћемо расписа
ти јавнунабавку, такода

ћесвиосновци,кадкрену
на јесен у школу, доби
ти бесплатне уџбенике.
Мислим да ћемо такву
праксу имати и наред
них година, како када су
у питању уџбеници, тако
ибесплатaнвртићзасву
млађудецу–истичеСла
ђанМанчић.
Онједодаодајевоља

да један број ученика,
сем првака, и прошле
године добије уџбенике,

постојала,алидајебило
одређених проблема са
књижарама, добављачи
маишколама,пасунеки
уџбеницивећбилинару
чени.
– Ја их све разумем,

овако сви на неки начин
губе, једино добија
ју родитељи. Међутим,
наш је интерес да роди
тељи буду растeрећени,
а не да неки директор
школеиликњижара,која
је посредник у купови
ни књига, или добављач
добија провизију. Апсо
лутно ћемо инсистирати
на истим уџбеницима за
свешколе–истичеМан
чић, уз констатацију да
сада у румској општини

школе имају различите
уџбеникезаистепредме
те, јернекиучитељиили
наставници фаворизују
различитеиздаваче.
–Мислимодасвитре

бада учеизистих уџбе
ника,то јенашциљ,али
превасходно желимо да
помогнемо родитељи
ма и растеретимо кућни
буџет, јер уџбеници нису
башјефтини–кажеМан
чић. С. Џаку ла

Бес плат ни уџбе ни ци за рум ске основ це
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СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Од 1. јуна попра вке оце на
и пола га ње мату ре
Према календару које је

доставило Министар
ство просвете и науке,

од1.јунакрећуактивностиу
средњимшколама,одпопра
вљањаизакључивањаоцена
до велике матуре, која ће
трајати тридана, од4. до6.
јуна.Наиме,наставасезавр
шавакрајеммаја,аузпошто
вање мера заштите, дезин
фенкције школа и присуства
малог броја ученика у истом
простору и у исто време, у
школе 1. 2. и 3. јуна долазе
самоматуранти,итооникоји
нисузадовољнизакљученим
оценама и који желе да их
поправе,адетаљећедогово
ритисасвојимпрофесорима.
После дана резервисаних

за поправке и закључивање
оцена,нареднатридана,ато
су4,5.и6. јун,резервисана
су заполагањевеликемату
ре, односно обавезних пред
мета, као и одбрану матур
скограда.Светоћесеодви
јати у времену од 8 часова
ујутро до 20 часова увече,
какобиштомањеђакаипро
фесора било истовремено у
школи. За матуранте, који
успешнозавршесвојешколо
вање,битанје24.јун,кадаће
се пријављивати за жељени
факултет. Средњошколци
који похађају први, други и
трећи разред имаће прилику
дасвојеоценепоправепосле
матураната,и топочевод8.
јуна, паунареднедвенеде
ље, до завршетка школске
године.
За свеово времедомале

матуре, трајаће испити за
упис у школе за надарене
ученике.Одовегодинеимаи
новихобласти–задруштве
ненауке,зауметностимеди
је,ауседамградова,што је
више но раније, постоји
могућност уписа у спортске
гиманазије. Према процена
ма,уовимшколамазанада
рене ученике се очекује око
8.000ђака.
Ево каква је ситуација у

румским средњим школама.
МиркоЗрнић,директорССШ
„БранкоРадичевић“,кажеда
импрводолазематуранти.
–Мисмоприпремилисве,

у смислу дезинфекције шко
ле, обезбедили смо маске и
заштитнерукавицезаучени
ке и професоре. Прво нам
долазе 1. и 2. јуна ученици

завршних разреда да, ако
желе, поправе оцене, јер се
школа,односноонлајннаста
ва,зањихзавршава29.маја.
Од 3. јуна званично почињу
матурскиизавршнииспитии
тогдатумазаученикечетвр
тогстепенаћебитиматурски
испитизсрпскогјезика–каже
Зрнић.
Испитћебитиорганизован

уосамучионицајеримапре
ко70матураната.До12.јуна
морабитизавршенматурски
испит.
–Направили смо планове,

ау једнупросторијуможеда
уђенајвишедесетученикаса
наставником. Што се тиче
угоститеља и фризера, они
ћеумањимгрупамаполагати
практични део. Моделари
одећеимају4. јуна тест зна
ња,апрактичнеделовеиспи
та ће полагати у неколико
група у својој текстилној
радионици.Заосталеучени
кесешколскагодиназаврша
ва19.јунаиониће,од8.јуна,
удоговорусасвојимнастав
ницимадолазитиушколуда
поправљају оцене, ако желе
да добију вишу или поправе
негативну оцену – истиче
директор ове школе Мирко
Зрнић.
Ушколи,насвимсмерови

ма, ове године има укупно
117матураната–74учетвр
том и 43 у трећем степену.
Матурантима у Гимназији
„Стеван Пузић“ оцене су

закључене 22. маја и то је
њима био последњи настав
нидан.Наравнореч јеоним
матурантима који су задо
вољниоценама.
–Оникојинисузадовољни

оценамаилижеледапопра
ве негативне оцене, то могу
даураде1.2.и3.јуна.Виде
ћемо који су то предмети и
којијебројученикаинаосно
вутогаорганизоваћемодола
зак у школу у што мањим
групама – каже директорка
СофијаБлагојевић.
Полагањесрпскогјезиказа

све матуранте је 4. јуна, уз
препоруку да до 10 ученика
будеуједнојучионицииједан
професор. Потом следи дан
паузе,паусуботу,6. јунасе
полаже други део испита –
математикаилистранијезик,
зависноодсмера,аодбрана
матурскихрадова јеод8.до
12.јуна.
–Немамо још договор око

поделе диплома, али гледа
ћемодатобудештопре,како
би се матуранти могли при
премати за пријемне испите
за факултете. Ове године
имамо92матуранта.Заоста
леученикесешколазаврша
ва 19. јуна – каже за наше
новине директорка Благоје
вић.
У СПШ „Стеван Петровић

Бриле“ имапо29матураната
насмеровимапољопривред
нииветеринарскитехничару
четвртом степену и шест

пекара у трећем степену
образовања.
–Првоћемоћидапоправе

оцене.Одређујемотерминеи
припремезаизвлачењерад
них задатака увезисапрак
тичним делом матурског
испита. Пољопривредни и
ветеринарски техничари
полажусрпскијезик5.јуна,а
потом тест провере стручно
теоријског знања. Тај тест
добијамо од Министарства
просветеионћесеполагати
10. јуна. Практичан рад се
радипредкомисијом11.и12.
јуна, док пекари имају завр
шнииспит8.и9.јуна–каже
директорка СПШ „Стеван
Петровић Бриле“ Мирјана
Божић.
У овојшколи ће бити одр

жана припремна настава за
полагање завршног матур
скогиспита.
У СТШ „Миленко Брзак

Уча“ матуранти ће оцене
моћидапоправе1.и2. јуна,
а 6. јуна матуранти полажу
српскијезик.8. јунајеизбор
ни предмет, а 12. јуна се
полажу завршни матурски
радови.
У Техничкој школи подела

диплома је 15. јуна. Дирек
торка Весна Илић за наше
новине каже да ове године
школу завршава укупно 111
матураната–85начетвртом
степенуи26утрећемстепе
нуобразовања.

С. Џаку ла

ССШ „Бран ко Ради че вић“
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Извештаји о раду јавних 
предузећа и Радно тело за базен
На телефонској седници Општин

ског већа у Руми, одржаној 21.
маја,усвојенисуизвештајиораду

у минулој години Општинске управе,
Општинског правобранилаштва, Центра
за социјални рад, као и јавних предузе
ћа „Стамбено“ и „Гас – Рума“. Такође,
прихваћен је предлог измена и допуна
правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацијираднихместауОпштин
скојуправииОпштинскомправобранила
штву.
Основни разлози за oве измене

леже у потреби организације посла и
усклађивањa са Законом о бесплатној
правној помоћи. Чланови Општинског
већа су донели и неколико решења у
везисаупотребомсталнеитекућебуџет
скерезерве.Такојерешењемпредвиђе
на употреба текуће буџетске резерве у
износуодоко2,6милионадинара,а то
сусредствазаисплатуПДВазапројекат
изградње резервоара за складиштење
питкеводезапремине570кубнихметара
уБорковцу.
Уговоромододелибесповратнихсред

ставазасуфинансирањеизградње,сана

ције и реконструкције водних објеката у
јавнојсвојиниизмеђуПокрајинскогсекре
таријатазапољопривреду,водопривреду
ишумарствоирумскеОпштине,предви
ђеноједацелокупанизносПДВасноси
локалнасамоуправа.
Такође,избуџетскерезервеувредно

сти од пола милиона динара финанси
раће се адаптацијамале и велике сале
Дома омладине у Доњим Петровцима.
Донет је и закључак којим се одобрава
набавкапротивграднихракета запотре
бефункционисањапротивграднихстани
цанатериторијирумскеопштинеитоу
износу1,5милионадинара.Средствасу
обезбеђенауопштинскомбуџету,набав
ку ће спровести Општинска управа, а
уступићесенатрајнокоришћењеХидро
метеоролошком заводу Србије ради
организовањаодбранеодградаизашти
тиусеванатериторијиопштине,односно,
запостојећих12противграднихстаница.
Општинско веће је дало и сагласност

Општинском правобранилаштву да
закључи вансудска поравнања са тро
је грађана ради накнаде нематеријалне
штете настале због уједа паса лутали

ца.Речјеоукупно70.000динаразаове
намене,што је ипак знатномањенода
се води судски поступак, будући да је
ово троје грађана доставило комплетно
потребнудокументацију.
На овој седници Општинског већа је

образовано петочлано радно тело за
управљањеиконтролурадаборковачког
базенаукупалишнојсезони,чијијепред
седник,каоипрошлегодине,Александар
Бундало,чланОпштинскогвећазадужен
заспорт.Задатаковоградногтелаједа,
после утврђивања тренутног стања на
објекту, врши надзор над свим активно
стимауциљуприпремебазеназапред
стојећукупалишнусезону,авршиинад
зор током целе купалишне сезоне над
радоми квалитетом услуга, као и цело
купнуконтролуфинансијскогпословања
базена. Спортски центар има обавезу
да све активности на базену спроводи
укоординацијисаовимраднимтеломи
достављамусветраженеподатке,арад
нотелоће једномнедељнодостављати
својизвештајорадупредседникуОпшти
не.
 С. Џаку ла

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА

Дани сло вен ске писме но сти
у сеп тем бру
Српска православна

црква и њени верни
ци 24. маја су обеле

жили успомену на Ћирила и
Методија, који су заслужни
за ширење писмености међу
словенским народима, а ово
је уједно и државни празник
– Дан словенске писмености
и културе који се обележава
од прошле године.Ћирило и

Методије остали су упамће
ни као „словенски апостоли“,
који су створили глагољицу,
прво писмо Словена. Прево
домлитургијскихибиблијских
књига,ЋирилоиМетодије су
поставили темељесловенске
писмености. Било је то прво
политичкоосвешћивањеСло
венауисторији.
Овај датум је и битан део

културне манифестације коју
у Руми организује Градска
библиотека „Атанасије Стој
ковић“ управо под називом
„Дани словенске писмености
икултуре“.Манифестацијасе
организује под покровитељ
ством румске Општине, са
идејом да представи најзна
чајније сегменте традицио
налног и савременог ствара
лаштвасловенскихнарода.
Какосазнајемооддиректо

ра Градске библиотекеЖељ
каСтојановића,овегодинеће
сеодржатијубиларна,десета

манифестација.Сваке године
досадајеодржаванаудругој
половинимаја,санизомзани
мљивихкултурнихсадржаја.
– Припремили смо богат

програм,сабројнимзанимљи
вим гостима и предавачима.
Обезбеђена су и средства, а
поред локалне самоуправе,
уподршкубиовегодинетре
балодасеукључииПокраји
на. Међутим, због епидемије
коронавируса, ову јубиларну
манифестацијусмопомерили
за почетак септембра – каже
ЖељкоСтојановић. С. Џ.

Градскабиблиотека„Атана
сије Стојковић“ расписала је
конкурсзаистоименукњижев
ну награду која се додељује
за први, до сада необјављи
вани роман написан на срп
ском језику.Ово је девети по
реду конкурс на којем право
учешћаимајуауториизСрби
је и дијаспоре. Своје пријаве
наконкурсирукописеаутори
могудоставитидо30.септем
бра.Рукописисешаљуутри
примерка, потписују се

шифром,арешењешифресе
достављаупосебнојковерти.
Пристиглерукописеоцењива
ће трочланижири састављен
од једног књижевника, једног
књижевногкритичараиједног
представника Градске библи
отеке „Атанасије Стојковић“.
Према оцени жирија, аутор
најуспешнијег рукописа, као
награду,поредПлакете,доби
ја могућност да Градска
библиотека објавињегов рад
утиражуод500примерака.

Књи жев ни кон курс

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

Про шло го ди шња бесе да про фе со ра Лом па ра
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ЈКП „ВОДО ВОД“ 

Уру че на пла ке та
Мини стар ства одбра не

НасвечаностиодржанојуБеограду
уДомугарденаТопчидеру,уруче
насувојнапризнањаизахвални

цекомпанијама,појединцимаимедији
макојисудониралисредстваипружили
подршку Министарству одбране и Вој
сци Србије током борбе на сузбијању
заразнеболестиКовид19.Уприсуству
чланова колегијума министра одбране
Александра Вулина и начелника Гене

ралштабаВојскеСрбијеМиланаМојси
ловића, плакету Министарства добило
јеиЈКП„Водовод”СремскаМитровица.
Начелник Генералштаба Војске Срби
је генерал Милан Мојсиловић уручио
је ово признање в.д. директору срем
скомитровачког „Водовода” Бориславу
Бабићу.
ЗавремеванредногстањаЈКП„Водо

вод” производило је и дистрибуирало

средство за дезинфекцију  раствор
натријумхипохлоритазапотребестра
тешкиважнихустановаиинституцијау
Србији,пресвегаздравственихивојних.
Истовремено, у протеклом периоду

свиМитровчани,каоимештанимитро
вачких села имали су прилику да се
снабдеју довољним количинамадезин
фекционогсредствазатретирањеповр
шинаисанитаријаудомаћинству.

На Тргу Ћире Милекића
код Градског парка поставља
се ново дечје игралиште, а
тај пројекат се дуго најављи
ваоичекао.Малишанићена
тај начин добити безбедно,
савременоигралиштесавише

садржаја за различите узра
сте.Мобилијарстарогиграли
шта биће репариран и потом
постављен у центру Мачван
ске Митровице на место
дрвенграда,којијеуприлично
лошемстању.

НАСТА ВАК ИЗБО РА 2020.
Кан ди да ти из Сре ма
за Скуп шти ну АП Вој во ди не
Као пета листа за избо

ре за посланике Скупштине
АП Војводине проглашена
је, непосредно пре преки
дања свих изборних радњи,
изборна листа „Војвођански
фронт“–уједињенизадемо
кратскуСрбију(Лигасоцијал
демократа Војводине, Зајед
нозаВојводину,Војвођанска
партија, Демократски савез
Хрвата у Војводини, Црно
горска партија, Демократски
блок)“.
На овој листи, међу 120

кандидата, а први је Ненад
Чанак,налазисеи12изСре
ма.ТосуЈасенкаЂаковићиз
Сремске Митровице, Јован
Аксентијевић из Беочина,
Драгана Сантрач из Шида,
ДаркоБаштовановићизБео
чина, Драган Будошан из
Сремске Митровице, Зоран
БошковићизСремскеМитро
вице, Александра Марковић
МалешизСремскеМитрови
це,МаркоКоњевићизСрем
ске Митровице, Владислав

Илкић из Врдника, Срђан
Тешић из Шида, Анамари
ја Аврамовић из Врдника и
МирославПевацизСремске
Митровице.
Као шеста за покрајинске

изборе је проглашена листа
„За краљевину Србију – за
српско војводство (Покрет
обнове Краљевине Срби
је, Монархистички фронт)
– Жика Гојковић“. Први на
листи је др Горан Иванче
вић,амеђу120кандидатаза
покрајинске посланике има
и 10 из Срема. То суМили
воје Тодоровић из Сремске
Митровице, Дарко Мачкић
из Старе Пазове, Татјана
Стевић из Сремске Митро
вице, Радован Тодоровић из
Сремске Митровице, Јели
саветаМарјановићизШида,
Бранислав Кулић из Срем
ске Митровице, Горан Кркић
из Руме, Стеван Гудурић из
Ирига, Бошко Јандрић из
Беочина и Ранко Добрић из
СтареПазове.

Редов но рад но вре ме
Градски штаб за ванредне

ситуације донео је 25. маја
одлукукојомрадновремеуго
ститељских, трговинских и
занатских објеката, као и за
објектезаприређивањеигара
на срећу и забавних игара у
наредномпериоду вишеније
од 5.00 до 22.00 часа. Сви

поменутиобјектисвојерадно
времемогудавратенаредо
ванрежим,каоштијеибило
пре проглашења ванредног
стањазбогепидемијевируса
корона. Такође, све остале
заштитнемерекоје јепропи
салаВладаРепубликеСрбије
идаљесунаснази.

ПОСТА ВЉА ЊЕ НОВОГ ИГРА ЛИ ШТА

Без бед ност и
ужи ва ње за нај ма ђе

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице
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АКТУ ЕЛ НО ИЗ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Тури зам након коро не

Тренутне активности Туристичке орга
низације општине Инђија усмерене
су на промоцију туристичке понуде и

то углавном путем дигиталног маркетин
га.Собзиромнаепидемију коронавируса,
у сарадњи са Националном туристичком
организацијом, покрећу се различите про
мотивнекампањекакобисесвимљудима
којићесеокренутидомаћемтржиштупред
ставилаштобољетуристичкапонуданаше
земље.КакокажеМајаБошњак,директори
ца инђијске Туристичке организације, пла
нирано је учешће на „Београдском мани
фесту“, промотивномдогађају који бележи
великупосећеност.
– Поменута манифестација се одржава

сваке године у мају на Калемегдану, али
збогцелеовеситуације,одложенајезајул.
Тућемоиматиприликудаприкажемошта
све општина Инђија има да понуди тури
стима–истаклајеБошњакидодаладасу

почетком године код ресорног министар
ства и покрајинских секретаријата апли
цирали за средства на конкурсима који су
намењениразвојутуризма.
– Један од пројеката је уређење платоа

код Споменика битке, код Сланкамена.
Планирано је партерно уређење платоа и
простораунепосреднојблизини,хортикул
турно уређење и постављање мобилијара
како би се створили што бољи услови за
боравакнаовомтуристичкомлокалитету–
објашњавадиректорицаТуристичкеоргани
зацијеидодаједајеутокуипоступакјавне
набавкезареконструкцијуКелтскогнасеља
уИнђији.
–Објављенјепозивзаподношењепону

датакодајетајпроцесутокуинадамосе
да ће ускоро бити настављени радови у
Келтскомнасељу.Јошувекнезнамоништа
када су манифестације у питању, чекамо
даљеодлукенадлежних. М. Ђ.

Келт ско насе ље у Инђи ји

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.

Инђи ја се избо ри ла са ви ру сом
На територији општине Инђија већ

неколикоданауназаднемановихслуча
јева оболелих од коронавируса. Од 22
оболелихсвисуизлечениинемазабеле
женихсмртнихслучајева,нити јеупрет
ходнадвамесецабилотежихобликаовог
обољења. Председник Oпштине Инђија
Владимир Гак потврдио је тај податак и
додаодајеторезултатодговорногпона
шањаграђанакаоинапоракојесууложи
ли сви они који су посредно или непо
среднобринулиоњиховомздрављу.
– Сви заражени су враћени кући са

лечења,никонијеизгубиобиткусаКови
дом19, нико није био на респиратору...

Трудили смо се максимално и упућујем
једно велико Хвала! Захваљујем Дому
здравља,свимзапосленимаиепидемио
логудрЗденкуГајићукојијебио24сата
посвећен сваком случају. Да се нисмо
тако одговорно понашали вероватно би
ситуација у Инђији било далеко лошија.
Све мере заштите које смо донели на
локалномнивоуостајунасназидодаљ
њег–кажеГак.
Гакјенакрајуподсетиодајепрвислу

чајособезараженекоронавирусомзабе
лежен 30. марта и то код женске особе
којајезапосленауБеограду.

М. Ђ.

ИЗЛОЖБЕ У
СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Запе ча ће не 
суд би не

Изложбена поставка
„Запечаћенесудбине“од25.
маја поново је доступна за
посетиоце. За све Митров
чане обилазак изложбене
поставке је бесплатан. За
све остале посетиоце, ула
зница се наплаћује. Цена
улазницезагрупнупосетује
150 динара (по особи), док
цена појединачне улазнице
износи 300 динара. Група
највише може да обухвати
осморољуди.Радно време
Музеја је од 8.00 до 15.00
часова.

Децем бар ска 
гру па

Галерија „Лазар Возаре
вић“ наставља изложбену
сезону изложбом „Децем
барска група“ Музеја „Цеп
тер“.Галеријајезапосетио
це отворена сваког радног
данаупериодуод08.00до
13.00часова.

ВОЈКА

Сеоска слава
Војка је у петак, 22. маја

прославила сеоску славу
ПреносмоштијуСветогоца
НиколајаиДанМеснезајед
нице.Упреподневнимсати
ма је у истоименом храму
служеналитургија,аМесна
заједницајесвојданобеле
жила у складу са прописа
ним мерама заштите. У
Домукултурејеуприсуству
члановаСаветаисвештен
ства освештан славски
колач. Традиционално, и
овегодине,засеоскуславу
у центру је био постављен
лунапарк. З. К.
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ЖЕЉКО ТРБО ВИЋ:
Пред нама је још
мно го годи на и успе ха
ПредседникПривременог

органа општине Пећин
ци мр Жељко Трбовић

присуствовао је у петак бого
служењуухрамупосвећеном
преносу моштију Светог Оца
Николаја у Пећинцима, а
након литургије упутио је
честитку грађанима пећинач
ке општине поводом Дана
општинеПећинци,22.маја.
–Нашаопштинаовегодине

обележавајубилеј–60година
од формирања општине
Пећинци. Од те давне 1960.
године општина Пећинци се
није суочила са тежимизазо
вомодпандемијекојасенад
вила над целом планетом и
однела стотине хиљадаљуд
ских живота широм света.
Управозбогпандемијекорона
вируса нисмо у могућности
да Дан општине обележимо
какодоликујеикакосмонави
кли – бројним културним и
спортским манифестацијама
на којима се окупљамо, јача
мо јединство у нашој малој
локалнојзаједнициисаобно
вљеном енергијом, свако на
својначин,настављамоборбу
забољиживотунашојопшти
ни,усвакомнашемнасељуи
за сваког нашег грађанина –
рекаојеТрбовић.
Уједнојепоручиодајепред

општиномПећинцијошмного
година,јошмногоуспехаијош
много повода за славље и
нагласиодајеуовомтренут
кунајважниједаје,захваљују
ћи одговорном понашању

локалне самоуправе, свих
локалнихинституцијаивели
ке већине становништва,
сачуваноздрављеграђана.
–Унашојопштинијепотвр

ђено укупно 10 случајева
инфекције коронавирусом, а
што јенајважнијенисмоима
линиједансмртнислучај.Ниу
периодунајвећеборбесапан
демијомживотунашојопшти
ни није стао. Привреда се
прилагодила и наставила да
ради,штоћеумногомеолак
шати економски опоравак, а
ниједна започета капитална

инвестиција, попут гасифика
ције, обновешкола и изград
ње вртића не само да није
заустављена,већсепрактич
но реализује у предвиђеним
роковима. На евиденцији
Националне службе за запо
шљавањеуаприлуове годи
не у нашој општини је било
681 незапослено лице, што
значидаопштинаПећинцини
уовојкризинијеималапове
ћање броја незапослених,
којијејошувекнајнижиуокру
жењу. Данас када се осврне
мо иза себе видимо да је

општина Пећинци од свог
оснивања до данас прешла
невероватан пут, од мале
руралнесрединесасамојед
ним индустријским построје
њем до општине која је сим
бол убрзаног индустријског
развоја. Ако останемо једин
ствени, одговорни и посвеће
ни унапређењу услова за
животунашојлокалнојзајед
ници, сигурно ћемо корачати
ка будућности и не постоји
циљ који неможемо достићи
–поручиојепредседникТрбо
вић.

Доде ље но 207 општин ских награ да
Општина Пећинци саопштила је у

петак добитнике општинских награда
које се традиционално додељују пово
дом Дана општине Пећинци, 22. маја.
Иакосетрадиционалноутрикатегорије
– Плакета за хуманост, Признање за
друштвену одговорност и Захвалница
за успешну сарадњу додељује по три
награде, ове године због пандемије
коронавирусаодлучено једасенагра
дедоделе свима који су својим радом
или донацијом новчаних средстава и
опремедопринелиборбипротившире
ња инфекције вирусом Kовид19 у
локалнојзаједници.
У категорији Плакета за хуманост

овогодишњилауреатисусвипојединци
којисууплатилисредствананаменски
рачун Штаба за ванредне ситуације
општине Пећинци за борбу против
ширења заразе у локалној заједници,
као и сви волонтери колцентра за
помоћ најстаријим суграђанима пећи
начкеопштине.Уовојкатегоријидоде
љенојеукупно178награда.
Лауреати у категорији Признања за

друштвену одговорност су компаније и
предузећакојасуновчанимсредствима
илидонацијомзаштитнеопремеидез
инфекционихсредставапомоглаШтабу
у борби против коронавируса. У овој
категоријидодељеноје24признања.

Захвалницезауспешнусарадњуове
годиненамењенесуустановама,пред
узећимаиинституцијамакојесуподне
ленајвећитеретуборбипротившире
њазаразеупећиначкојопштини.Уовој
категоријиовегодинеје5лауреата.
Церемонија уручења награда због

ванредних мера заштите од ширења
инфекције које су још увек на снази,
ове године нијемогла бити организо
вана,какојетодосадабиообичај,на
сам Дан општине Пећинци, а како је
најављенонаградећебитиурученена
пригодној свечаности која ће бити
организованачимсезатостекнуусло
ви.
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Три зво на на обно вље ном 
тор њу цркве у Дечу
СаХрамаСветогВазне

сењаГосподњегверни
кеуДечућеубудућена

службу сазивати три звона
која су18.мајаподигнутана
обновљени торањ овог хра
ма, изграђеног 1834. године.
Дварестаурираназвонаизли
вена су 1923. године, док је
треће, ново звоно, дар пећи
начке локалне самоуправе
ЦрквенојопштиниДеч.Месни
парох јереј Недељко Ковач
назвао је подизање звона
историјскимчиномнесамоза
црквуимештанеДеча,већза
целу општину Пећинци јер,
како је рекао, нема свака
генерација привилегију да
присуствујеоваквомчину.
– Прва два звона поста

вљенасу1923.године.Скоро
сто година касније наш храм
добија и треће звоно захва
љујући Општини Пећинци.
Постављањузвонапретходи
лајерестаурацијаторњакоји
јекрајемДругогсветскограта
миниран и након тога обно
вљен, али не у потпуности.
Тек са овом рестаурацијом
торњућебитивраћенизглед
какавјеимаопремафотогра
фији из 1907. године. Да
бисмотопостиглиурађенасу
унутрашњаојачањаконструк
ције, торањ је дограђен 3,5
метара и изграђена је нова
купола,којаћебитиподигну
танаконопшивањабакром,а
обновљенизвоникбићевисок
32метра–рекаојеКовач.
Подизањузвонаприсуство

вао је и председник Привре
меногорганаопштинеПећин
цимрЖељкоТрбовић,којије

том приликом нагласио да
пећиначкалокалнасамоупра
ва већ годинама значајна
средстваулажекакоуобнову
храмова, тако и у обнову
парохијскихдомоваиствара
ње пристојних услова за
живот и рад свештеника који
службују у насељима пећи
начкеопштине.
–УобновуторњанаХраму

СветогВазнесењаГосподњег
уДечудосадајеуложенодва
милионадинара,азазаврше
так комплетних радова на
торњућебитипотребноукуп
ноокошестмилионадинара.
Тонећебитидовољнозапот
пуну обнову овог храма, али
пећиначкалокалнасамоупра
ваћенаставитидафинансиј

скиподржаварадовенањего
вој обнови.Надамо се да ће
ова фаза обнове бити завр
шенадохрамовнеславеСпа
совдана.Кадабудезавршен,
овајхрамћебитинапоносне
само мештанима Деча, већ
целој пећиначкој општини.
Цркве су део духовног иден
титета нашег народа, али и
значајансегментнационалне
историје. Због тога је циљ
пећиначкелокалнесамоупра
ве да сви храмови на нашој
територијибудуупотпуности
обновљени–поручиојепред
седникТрбовић.
Председник Савета Месне

заједнице Деч Живота Гајић
рекао нам је да су мештани
Деча деценијама чекали на

обновуовогхрама.
–Нашимештани су нестр

пљиви да виде Храм Светог
Вазнесења Господњег у
пуном некадашњем сјају. За
насуДечуово јевеликидан
који, нажалост, због мера
заштитеодширењазаразене
можемо да обележимо на
правиначин,аливажноједа
радови уз подршку локалне
самоуправенапредују, а вре
мена за славље ће бити –
изјавиојеГајић.
Нановојконструкцијиугра

ђен је и електрични механи
замзапокретањезвона,ана
торањ ће бити уграђена и
четири сата, каква су некада
красилазвоникХрамаСветог
ВазнесењаГосподњегуДечу.

Ода ли почаст бор ци ма и жртва ма
ПоводомсеоскеславеуСремскимМиха

љевцимапредставнициМеснезаједницеи
пећиначкелокалнесамоуправе21.мајасу
положиливенценаспоменобележјапалим
борцима и жртвама фашизма у Другом
светскомрату.ИспредСаветаМеснезајед
ницевенцесуположилипредседникГоран
СтанковићичланицаМаријаДрагосавац,а
испредОпштинеПећинцичланПривреме
ногорганаЗоранВојкић,којијетомприли
ком поручио да је изузетно важно да се
сећамо предака који су у време када се
великозлонадвилонадчовечанствомбили
спремнидазасвојуземљудајуживот,ада
је то сећање још важније данас, када се
надчовечанствомнадвилоновозло,овога
пута оличено у пандемији коронавируса,
којијеоднеостотинехиљадаживоташиром
света.
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Радо ви на новом
Ловач ком дому у Купи но ву
Стара,неусловназградау

којојсусекупинскилов
ци од настанка друштва

окупљали и радили одлази у
заборав. Како нам је рекао
РадеВидосављевић,председ
никЛовачкогудружења„Обед
ска бара“ Пећинци и члан ЛД
Купиново, пре два месеца,
уследепидемијеКовид19,ста
лисурадовинановомЛовач
комдомууКупинову.
– Захваљујући помоћи

ОпштинеПећинциуспелисмо
да купимо ову зграду и да
започнемо са радовима. До
сада је стара столарија заме
њена новомПВЦ и срушен је
део зидова, како бисмо доби
ли на површини. Постојећу
кухињу смо преуредили за
нашу намену и озидали смо
шанк. Купатило је било опре
мљено,алинамасупотребна
два санитарна чвора, тако да
смокупатилопреградиликако
бисмо направили мушки и
женски тоалет. Још је све у
изградњи.Требадасезаврши
купатило, да се замени под и
да се ставе плочице, и тада
ћемо моћи да се уселимо.
Наравно, неће ту бити крај
радова, јертребадасеураде
иприлазисамој згради,дасе
изгради ћуприја, али све то
можедасеурадиинакнадно.
Надамо се да ћемо успети
токомовегодине,узависности

одситуације,дасеуселимо–
изјавиојеВидосављевић.
Поредовезграде,наплацу

сеналазејошдваобјекта,која
би према Видосављевићевим
речима,могладасепреуреде
– један објекат би могао да
послужи као сала за славља,
докбиоддругогобјектанапра
вили прихватилиште зафаза
не. Видосављевић додаје да
би се тиме комплетан плац
преуредионесамозакупинске
ловце,негои засвемештане
Купинова.
–ОпштинаПећинцисвесрд

но помаже свим удружењима
насвојој територији,апогото
воловачкимдруштвима јер је
Ловачко удружење „Обедска
бара“ највеће удружење у
нашојопштинииокупљавели
кибројловацаусвих15насе
ља. Захваљујући том разуме
вању, до сада су изграђени
ловачки домови у многим
насељима наше општине, а
ево и ми смо се у Купинову
скућили–рекаојеВидосавље
вић.
Такође, председник ЛД

КупиновоЖељкоДиздардода

је да су се чланови овог дру
штваодсамогпочеткаангажо
вали око радова на новом
Ловачкомдому,такодасудео
радова на уређењу новог
објекта и дворишта ловци
завршилисами,добровољним
радом.
–Има јошдостапосла,али

нежалимосе јермисмонаш
Ловачки дом замислили не
самокаокућуловаца,негокао
кућу свих Купинаца који ће
овде моћи да проводе време
илиорганизујуславља–казао
јеДиздар.

Нове чеке за већу покри ве ност лови шта
Чланови Ловачког друштва Купиново

направилисудвеновечеке,акаконам
јерекаоРадеВидосављевић,председ

никЛовачкогудружења„Обедскабара“Пећин
циичланЛДКупиново, једнаодчекапоста
вљена је 15. маја. Чека седалица висока је
окотриметраидопринећебољојпокривено
сти ловишта, али и већој безбедности током
лова.
–Чекеправимосамиодприручнихсредста

ва,неузимамограђевинскиматеријал,аизбе
гавамодаихвезујемозаживодрво.Пренеки
дансмовршилиобележавањепоинструкцији
стручне службеловачког удружењаи обеле
жили смо 26 чека на подручју Ловачког дру
штваКупиново–високопокривених,нископо
кривених и седалица. Обележавање чека се
вршидабисезнаораспоредловаца,избез
бедноснихразлога,алиидабисеупотпуно
стипокриотерен–изјавиојеВидосављевић.
У Ловачком друштву Купиново тренутно је

активнооко40ловацаионоспадаувећадру
штваунашојопштини.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“
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ЈУБИЛЕЈ

Два и по века 
Словака у Пазови

Пре250годинанапросторданашње
СтареПазоведоселили су сеСлова
ци.ПретогасуживелиуСеленчи,где
је половина живља била католичке
вероисповестии1768.јестиглонаре
ђењедапротестантиморајуданапу
стетоместо.НаконодобрењасаБеч
ког двора, које је потписао сувладар
Марије Терезије, њен син Јосип II, у
периодуод23.до25.маја1770.првих
120 породица је организовано стигло
на пустару Пазова, која је била део
тадашњеВојнегранице.ДолазакСло
вакапротестанатау18.векунатери
торијутадашњеВојнегранице јепре
ма историчарима веома интригантан,
јерпозаконимаХабзбуршкемонархи
јеникоконијебиокатоличкевереније
смео да је настањује. Уз обавезу да
служеХабзбурзимаибранемонархије
однајездеТурака,Словациграничари

су имали потпуну слободу вероиспо
вести, тако да су већ након месец
дана одржали своје прво богослуже
ње, собзиромна тода је у тој групи
дошао свештеник Самуел Шпанагел,
којијепрвихнеколикогодинарадиои
каоучитељ.
У Старој Пазови, која спада у три

највећаместауВојводинисасловач
ким становништвом, живи око 5000
Словака. Прослава великог јубилеја,
којијетребалодабудеобележенових
дана, услед епидемије короновируса
јеодложена,инајвероватнијећебити
одржанапочеткомоктобра. З. К.

ЈКП „ЧИСТО ЋА“
Одношење
кабастог отпада
Старопазовачко ЈКП „Чистоћа“ у

суботу,23.мајајезапочелосапролећ
номакцијомодношењакабастоготпа
да на територији старопазовачке
општине. У суботу је кабасто смеће

однетоизСтареПазовеиГолубинаца,
засуботу30.маја јепланиранаНова
Пазова, Војка и Крњешевци, а прве
суботе у јуну Подунавље. Из надле
жног предузећа подсећају да се под
кабастимотпадомподразумева:стари
намештај, мали и велики уређаји,
мадраци, пећи, бицикли, ковчези и
слично и да се исти изнесе испред
својих кућа до седам сати ујутро на
данодношења.Молесеграђанидане
износешутиграђевинскиотпад.

З. К.
НОВА ПАЗОВА

Показали хуманост

УНовојПазовијеунедељу,24.маја
одржана акција добровољног давања
крви, коју је организовао старопазо
вачкиЦрвеникрстусарадњисаЗаво
дом за трансфузију крви Војводине.
Организатори су изузетно задовољни
одзивом. Од 79 давалаца који су се
одазвали,крвједало69Новопазовча
на.

З. К.

Заплена марихуане

Припадници Министарства унутра
шњих послова, Управе граничне поли
ције,запленилисуокочетириипокило
грамамарихуанеиухапсилиЈ.З.(1965)
холандскогдржављанина,збогпостоја
њаосновасумњедајеизвршиокривич
но дело неовлашћена производња и
стављањеупрометопојнихдрога.
Полиција је на Граничном прелазу

Батровци, приликом контроле аутомо
била„волво“којимјеуправљаоосумњи
чени,увратимаисподтапацирунгапро
нашла 4,58 килограма марихуане и 30
таблета са листе психоактивних суп
станци.
Осумњиченомјеодређенозадржава

ње до 48 часова и он ће, уз кривичну
пријаву, бити приведен Вишем јавном
тужилаштвууСремскојМитровици.

Напао поли циј ског 
слу жбе ни ка
Припадници Министарства унутра

шњихпословауРуми,поналогунадле
жногтужиоца,одредилисузадржавање
до48часоваВ.П.(37),збогпостојања
основа сумње да је извршио кривично
делонападнаслужбенолицеувршењу
службенедужности.
Сумњаседајеупросторијизазадр

жавањеудариополицијскогслужбеника
инанеомутелеснеповреде.
Иначе, В. П. је био задржан јер је

управљајући возилом, под дејством
алкохола, изазвао саобраћајну незгоду
укојојниконијеповређен.
Осумњичениће,уз кривичнупријаву,

бити приведен Основном јавном тужи
лаштвууРуми.

Расветљене крађе
Припадници Министарства унутра

шњих послова у Инђији поднеће кри
вичну пријаву надлежном тужилаштву,
против тридесетдеветогодишњег
мушкарцаизСремскеМитровице,због
постојањаосновасумњедајеизвршио
трикрађе.
Сумњаседајеутринаврата,изкуће

коју су изнајмила тројица сезонских
радниканаподручјуИнђије,украоукуп
но165.000динара.

Ирижани
крали по Шиду
Припадници Министарства унутра

шњихпословауШидуподнећекривич
нупријавунадлежномтужилаштвупро
тивдвојицемушкарацастарости27и21
годинуизИрига,збогпостојањаоснова
сумње да су извршили кривично дело
тешкакрађа.
Сумња се да су провалили у једну

продавницу у Шиду из које су украли
већуколичинуцигарета,неколикофла
шаалкохолногпићаимањусумуновца.
Такођесесумњадасупотомцигарете

продали тридесетшестогодишњем
мушкарцуизИрига.
Приликомпретреса,полицијајеуста

нутридесетшестогодишњакапронашла
украденуробу,36пиштољскихметакаи
таблете са листе психоактивних суп
станци.
Против њега биће поднета кривична

пријаванадлежномтужилаштвузакри
вична дела недозвољена производња,
држање,ношењеипрометоружјаиекс
плозивних материја и неовлашћено
држањеопојнихдрога.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Послед ња сед ни ца 
Скупштине у овом сази ву
Упонедељак, 18. маја

2020. године одржано
је 51. заседање СО

СтараПазова.Собзиромна
то да ће локални избори
битиодржани21.јуна,била
је то последња седница у
овом саставу. После више
недељне паузе, уследакту
елне епидемије коронави
руса, заседао је локални
парламент. На 51. седници
Скупштине општине Стара
Пазова, одборници су раз
мотрилииусвојилипредлог
решења о разрешењу и
именовању чланова Управ
ног одбора ПУ „Радост“ у
Новим Бановцима, преста
нак функције секретара СО
СтараПазоваВеснеЈовано
вић због поднете оставке,
постављање секретара СО
Стара Пазова Маје Грбић,
као и решења о измени
решења о именовању
Општинскеизборнекомиси
јеопштинеСтараПазова.
На Скупштини се говори

лоиомерамакојејеВлада
Србије,алииОпштинаСта
раПазоваприменилауслед
вишенедељног ванредног
стања.
–Једнаодтихмераутиче

инабуџетОпштине–дасе
ослобађајуоддоприносана
личнедохоткезааприл,мај
ијунсвионикојитожеле.То
је заиста један велики удар
на буџет Општине. Треба
знати да буџет Општине
основни приход, односно
највећи приход има управо
из овог дела, из доприноса
на плате. Мислим да је
Општина Стара Пазова у
овој тешкој ситуацији јако

доброрадила,да јеводила
рачунаосоцијалномпрогра
му, о најсиромашнијима.
Делили смо пакете, било је
разних видова помоћи гра
ђанимаитакоћемоинаста
вити–истакаојеобраћајући

сеодборницимапредседник
ОпштинеЂорђеРадиновић.
Седница СО Стара Пазо

ваодржанајебезприсуства
јавностиузприменустрогих,
превентивних мера. Иначе,
прошлонедељно заседање

јебилопоследњезаседање
локалногпарламентауовом
сазиву, с обзиром на то да
ће нови локални избори
битиодржани21.јуна.
–Мислимдасусвиодбор

ницинаодређенначиндали
својдоприносурадуисви
мазахваљујем.Желимони
ма који ће бити поново у
новом сазиву срећан рад и
да и следећи сазив буде
успешан. Онима који неће
бити,такођежелимдаимају
успех, на оним пољима на
којимабудурадили–рекао
је Горан Јовић, председник
СОСтараПазова.
СОСтараПазова за про

текле 4 године, заседала је
51пут,штојерекордпобро
ју реализованих седница у
Србији од увођења више
страначког система. Од
2016. до данас донете су и
бројнеодлуке. Д. Г. 

Ђорђе Радиновић

Са седнице

Горан Јовић

Соци јал не кар те
За више од 1.600 ученика у 4

основнешколенатериторијиопшти
не Стара Пазова старопазовачки
Центарзасоцијалнирадизрадио је
социјалне карте које су се тицале
породичних,економскихистамбених
условаживотаученикаикоришћења
услугаовесоцијалнеустановеушко
лама.Највећибројродитељастаро
пазовачкомЦентрузасоцијалнирад
обраћаосеупоступкуразводабрака
и одлучивању о вршењу родитељ
скогправа.Ученициунајвећемпро
центуживеупотпунимпородицама,

у око 80 посто породица запослени
су и отац и мајка, а чак 75 посто
породицасувласнициилисувласни
ци некретнина у којимаживе. Више
од половине испитаних родитеља
обратилибисесоцијалномраднику
ушколи,докбиуЦентарзасоцијал
нираддошлосвега4постоиспита
нихродитеља.Истраживањејеспро
веденоуоквирупројекта„Социјални
радникушколи“којијеспровеоЦен
тарзасоцијалнирадуСтаројПазови
подпокровитељствомОпштинеСта
раПазова. Д. Г.
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Оште ћен над во жњак 

На аутопуту Београд – Нови Сад
кодпетљеНоваПазоваучетвртак,20.
мајаједошлодосаобраћајненезгоде
гдејекамионсанатоваренимбагером
закачиоконструкцијунадвожњакакоји
је део пута Нова Пазова – Стари
Бановци,унепосреднојблизинивели
когмагацина „Delhaize“.Оштећена су
триносећакабла,такодајеизбезбед
носних разлога, надвожњак између
Нове Пазове и Старих Бановаца
затворензасаобраћај.Наконпроцене
Надзора за државне путеве који про
лазе кроз територију општине Стара
Пазова,ЈКП„Чистоћа“учијојјенадле
жности одржавање локалних путева,
предузело је неопходнемере у циљу
безбедности учесника у саобраћају и
пролазак кроз надвожњак у потпуно
сти је обустављен. Апелује се на
поштовањесаобраћајнесигнализаци
једосанацијенадвожњака,аутопуту
правцу каБеоградуисподнадвожња
кајезатворензбогопасностиодотпа
дања делована бетона и арматуре,
тако да се саобраћај одвија у прети
цајнојтраци. З. К.

Падавине добре
за усеве
На територији старопазовачке

општинеутокупретпоследњенедеље
мајанападало јеупросеку14литара
кише на метар квадратни и на срећу
нијебиловременскихнепогода.Најви
ше падавина је било у голубиначком
атару, око 16 литара, а најмање у
Подунављу, где је било свега око 12
литараупросеку.Утокумаја,досада,
просек падавина износи 45 литара,
што је упола мање од стогодишњег
просека. Падавине су добродошле
свим усевима, како озимим, тако и
посејанимовогпролећаукојесеушло
садефицитомзимскевлаге,собзиром
на то, да је јесен била сува, а није
билонизимскихпадавина,алиидаље

језемљиштенадубинииспод10цен
тиметарајакосуво. З. К.

Без наплате вртића 
у мају и јуну
На основу препоруке председника

Општине Стара Пазова Ђорђа Ради
новића, директорима предшколских
установа„Полетарац“и„Радост“доне
та је одлука о неплаћању трошкова
боравка деце која не долазе у вртић
токоммајаијуна.

–Собзиромнатодајеутокупан
демија коронавируса, препорука
Општине Стара Пазова је да пред
школскеустановененаплаћујуроди
тељима трошкове боравка деце која
немајуосновазапохађањеваспитно
образовног рада у предшколским
установама, а по препоруци које је
послало Министарство просвете и
технолошкогразвојаРепубликеСрби
је–наводисеупрепоруципредседни
каОпштине.

Д. Г.

У Пазо ви
1500 неза по сле них
На евиденцији сремскомитровачке

Филијале Националне службе за
запошљавање у Срему је без посла
13.017 лица, док је на територији
општине Стара Пазова без посла
1.510 лица. Податак се односи на
април месец и бележи повећан број
незапослених у односу на претходни
месец када је у Срему било 13.003
незапослених, а у општини Стара
Пазова 1.493. Нови подаци о броју
незапосленихтокоммајамесецабиће
објављенипозавршеткутекућегмесе
ца. З. К.

Урба ни пеј за жи 
Мине Зече вић
ПослерадовамладеАленеКлаћик,

у Галерији „Мира Бртка“ у Старој
Пазовиодпонедељка,18.маја,изло

жени су урбани пејзажи Мине Зече
вић.ЛиковнопредстављањеЗечеви
ћевеуСтаројПазовибило јеплани
раноумарту,алијемладауметница
збогактуелнеситуацијесвојерадове
у овом простору представила тек у
мају.12урбанихпејзажанапуштених
зграда града Београда у сивоокер
колорууразличитимтехникама,пре
овлађују на радовима, које предста
вљаПазовчанима.ИзЦентразакул
туруСтараПазованапомињудасеу
галеријском простору тренутно могу
налазити максимално две особе уз
обавезно коришћење заштитних
средстава, тако да ће посетиоци
наизменично, подвоје,моћида раз
гледају изложенерадовеи тодо12.
јуна.УхолуПозоришнесалеактуелна
је изложба „Мирослављево јеванђе
ље“, коју љубитељи уметности могу
погледати сваким радним даном од
8.00до14.30. Д. Г.

Нова црква
Српскаправославнапарохијаново

пазовачкаприХрамуСветеПеткена
дан Светог апостола и јеванђелисте
ЈованаБогослова,21.маја,приреди
ла је свети чин освештења простора
за нову цркву. Његово преосвештен
ствоепископсремски господинВаси
лије освештао је земљиште, као и
часникрстнакојемћебитиподигнут
Храм Светога архиђакона Стефана.
Ктиторземљиштаикомплетнеизград
њеовогхрамабићепородицановопа
зовачкогпредузетникаРаденкаЂури
чића.

Д. Г.

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (21)
ЕВГЕ НИ ЈЕ ЈОВА НО ВИЋ 

Пише: Др Сне жа на Булат

Вла ди ка, борац за
срп ски језик и ћири ли цу

Евге ни је Јова но вић, 
све тов но име

Јев ти ми је, рођен је у 
Голу бин ци ма, 19. 2. 

1802. Осно ву шко лу је 
окон чао у месту сво га 

рође ња; немач ку је 
учио у Ста ром

Слан ка ме ну,
а Гим на зи ју

и Бого сло ви ју
у Кар лов ци ма. Након 

завр шет ка
шко ло ва ња, постао је 

про фе сор Латин ске 
шко ле у Беч ке ре ку, а 

потом је окон чао 
фило зо фи ју и пра ва. 

Годи не 1828. поло жио 
је у Пешти

адво кат ски испит и 
добио дипло му

Евгеније Јовановић, световноиме
Јевтимије,рођен јеуГолубинци
ма,19.2.1802.Основушколу је

окончаоуместусвогарођења;немач
кујеучиоуСтаромСланкамену,аГим
назију и Богословију у Карловцима.
Након завршетка школовања, постао
је професорЛатинскешколе уБечке
реку,апотомјеокончаофилозофијуи
права. Године 1828. положио је у
Пешти адвокатски испит и добио
диплому.Радио је каопрактикант код
темишварског адвокатаМојсијаПопо
вића. Као приправник, прешао је у
црквенуслужбу.Закалуђериосе1829.
уманастируРаковац,ипостаопрофе
сорБогословијеуКарловцима.Седам
годинајерадиокаопрофесорБогосло

вије,аархимандритјепостао1834.
Каораковачкиархимандрит,Јовано

вић је, 1837, после смрти Лукијана
Мушицког, о коме је говорио као о
живом свецу, као о другом Светом
Сави,постављензауправникаепархи
је горњокарловачке. Године 1839,
посвећенјезавладикугорњокарловач
ког,ауведенјеувладичанскудужност
уцрквигорњокарловачкој,11.фебруа
ра 1840. Као владика, боравио је у
Плашком до 1848, а те године се у
потпуности преселио у Карловац.
Држећи Богословску школу, коју је
основао Лукијан Мушицки, и сам је
предаваођацима.Иушколи,иуцркви
јебиовеомаоштарстарешина.Уцркву
једолазиоредовно.Чврстојепазиона

поповскууниформу;нијепуштаоништа
преко прописа.Исто је тако ревносан
биојеиучувањувере.Стогасегрче
вито борио са државним властима, а
жалиосечестоРатномминистарствуу
Бечу(Милићевић).
Евгеније Јовановић је био страсан

борац за српски језик и ћирилицу, и
„заштитунационалнихинтересаСрба“.
Владикаје27.априла1849.тражиоод
протопрезвитера Данила Трбојевића
да упозори пароха Саву Бабића да
убудуће не пише дописе латиницом
већ искључиво ћирилицом и да га у
случајуњеговенепослушностисуспен
дује.ДајевладикаЕвгенијеЈовановић
поистовећиваосрпствосаћириличким
писмом, тј. да је сматрао ћирилицу

Евге ни је Јова но вић (ГрађазабиографскиречникчлановаДСС,СУДиСКА)
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„заштитним знаком“ српског народа,
видисеизњеговогукорапарохаБаби
ћаштоједопис„несербскими,норим
скими писмени писал јест“. Пошто је
питање употребе латинице уместо
ћирилице и немачког језика уместо
народног језикаузваничној кореспон
денцијиСрпскеправославнецрквеса
БанскимСаветомизагребачкомГене
ралкомандом ускоро постао проблем
политичкеприродекоји јемогаонега
тивнодасеодразинахрватскосрпску
војну сарадњу под командом бана
ЈосипаЈелачићауборбипротивМађа
ра,31.маја1849.владикаСтефанКра
гујевић се обратио владици Евгенију
Јовановићу. Предмет дописа било је
питањекакотребакореспондиратиса
властима: на народном језику, или на
немачком;латиницомилићирилицом.
Владика Стефан Крагујевић је нагла
сио да он кореспондира са Банским
Саветом на народном језику, а не на
немачком,али„слатинскимиписмени
пишем,атакоћуистоотсадиГенерал
командиписати“.Каоразлогзаупотре
бу латинице, а не „наши писмена“, тј.
ћирилице, владика је навео одлуку
православнеконзисториједаселати
ничко писмо употребљава „јошт за
кратковреме,докленевидимокакоће
сествариокончати…јербомиједино
образије како спрам Банског Совета,
такоиспрамГенералкоманденабљу
даватижелимо…“Јасноједасеконзи
сторија на употребулатинице у допи
симасаБанскимСаветомизагребач
ком Генералкомандом одлучила из
чисто политичких разлога. Владика
КрагујевићјеопомињаовладикуЈова
новићадасеионпридржаваовеодлу
ке јер са Банским Саветом још увек
вршипреписку„нашимиписмени“,ане
латиницом. Суштина спора између
владика Крагујевића и Јовановића је
билаутомештојеовајпоследњисма
трао да употреба латинице уместо
ћирилицеуопштењусаБанскимСаве
том води однарођавању Српства, тј.
његовом похрваћивању, па је из тог
разлоганастављаодасеобраћавла
стима у Загребу „нашими писмени“,
односно,„српском“ћирилицом.Онјеи
унаредниммесецимаостаодоследан
својој борби за очување Српства на
просторима Хрватске, Далмације и
Славоније,пајестогаизКарловца16.
децембра 1849. послао протопрезви
терууКоренициупутствокакоданапи
шенекемолбе,какодатитулишебана
Јелачића са саветима да све молбе
пише на српском језику и ћирилицом.
Владика Јовановић је сматрао српски
језикићирилицузавеомаважненаци
оналнеидентификаторе,па јеизбега
вањењиховеупотребепоистовећивао
санационалнимиполитичкимпоразом
Српства(Сотировић).
Овај песник, писац црквенословен

ске граматике, зналац православног
црквеног права, помагао је Јоакиму
Вујићу, који је последње године свога
живота проводио у крајњој беди и
немаштини. Вујић је на заузимање

Јосифа Рајачића крајем 1842. при
мљен „у један богат сремски мана
стир“,манастирКувеждин,алијетамо
„немилодочекан“. Збогштедњедрва,
своју тесну собу дели са још једним,
такодаћецелузимуморатипровести
безпосла.ИзписмасевидидаЈова
новића моли за позајмицу од 120
форината.Евгенијесеиовајпутода
зваомолбиВујићевој(Петровић).
Јовановићјепостаокореспондентни

чланДруштвасрпскесловесности7.8.
1844. Посебно значајна јесу његова
дела Орто гра фи ја серб ска,О судјех 
црков ник, О пре во ду Нова го завје та
ВукаКараџића,теГра ма ти ка цркве но
сла вен ског јези ка. Гра ма ти ка цркве
но сло вен ско га јези ка штампана је у
Бечу1851.године,аизрађенаје,како
сам аутор у Пре ди сло ви ју каже, на
основуграматичкихприручникаМразо
вића, Бредера, Хејзе, Смотрицкога и
Добровскога. Јовановић је написао
граматикуснамеромдасрпскирод„к
славенскому јазику приближити, а и
прочијаСлавјаниевропејскијаивњее
вропејскија квозпријатијуславенскаго
јазика, јако својего књижнаго, в пред
метјех поње учених, побудити. Сеј бо
јазикцерковнославјанскијњестросиј
скиј, њест сербскиј, ниже болгарскиј,
нижеческиј,изасијесамојенезавист
но может бити всјем Славјаном
обшчиј“. Граматика се састоји из два
неједнака дела: у првом делу, који је
подељен на три главе, изложена је
етимологија,синтаксаипросодија,док
други део,мањег обима, садржи пра
вопис.Накрајупрвогделаналазисеи
одељаккојиизлажеправилаверсифи
кације,са19.одомЛукијанаМушицког,
спеваном уШишатовцу 15. јуна 1817.
године.УвишимразредимаКарловач
ке гимназије црквенословенски језик
учиосевећ1852.годинепограматици
ЕвгенијаЈовановића(Ранковић).
Имао је Јовановић и мана, највећа

мујебилатоштојепродаваопарохије!
За продавање парохије правдао се
патријарху Рајачићу 1853. овако: „Ја
дампарохијуономза когнађемда је
достојан,аонменидаје,какомуобраз
подносит, и како може. Зато ја имам
пароха који су ми дали 40, 50, 60,
форината, безмога искања, а имаих
којисумидавалиипо4000форината
да буду чланови конзисторије, па још
нису! Јепископ мора дати 100 дуката
архијепископу,морадатипрекохиља
де форината за своје дипломе, а то
чинивишеодчетвртинегодишњихму
прихода,итонијегрехота?Апарохије
износе 400–800 форината и више,
дакле, ако се даде јепископу 100 или
200форинтаондајетонеправо“?
1850.јеписаопатријархуРајачићу,и

позваога,даустанепротивштампања
Доситејевих књига. Рајачић, међутим,
нијехтеоништадарадипотомпитању
(Милићевић).Срећом!
Јовановићјепреминуо2.септембра

1854,асахрањенјенагробљусрпске
општине у Горњем Карловцу, 8. сеп
тембра1854.
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ЂОР ЂЕ ШОВЉАН СКИ, ПОЉО ПРИ ВРЕД НИК ИЗ СУСЕ КА

Пашњак нам је
од вели ког зна ча ја

Породица Шовљански из Сусека
бави се традиционално бави
пољопривредом. На свом имању

гајиговедаисвиње.Какозанашенови
некаже,бављењепољопривредомсеу
његовој породици преносила с колена
наколено.
– Тренутно имамо 22 краве, шест

јуницаинеколикосвиња,којегајимоза
својепотребе.Упослусвимиучеству
јемо,целапородицамојотац,мајкаи
жена.Устанемоуполашестсвакојутро,
попијемо кафу и онда почињемо с
посломчистимошталу,муземокраве,
идемонањиву, анеко тера кравеили
свињенаиспашу,говориЂорђе.
Иначе,Сусекјемаломестоиимаоко

800 становника. Познато је као село
богатопољопривредомисточнимфон
дом. Пролазећи кроз ово место, често
семожевидетисточаркојиводипутем
стокунаиспашу.Уселупостојипашњак
од300хектараиглавнојеместонапа
сањастокеуСусеку.
–Тајпашњакмногозначисвимакоји

сеуСусекубавесточарствомзбогтога
што наше село има мало обрадиве
земље. Мислим да свако просечно
домаћинствоуСусекуобрађујеодпет
додесетхектараземљеитајпашњак
намдобродође.УСусекунемамного
државне земље коју бисмо могли да
узмемоузакупинеможемодадобије
мо количину земље која нам је неоп
ходна. Због тога нам је пашњак спас.

Целоселоводитамостокунаиспашу.
Данемањега,незнамдалибихмогао
држати10крава, јеробрађујемдваде
сетакјутараземље,атојезаозбиљну
производњу мало. Међутим, неколико
година уназад постоји проблем са
Националним парком Фрушка гора,
чијијепланданатомпашњакупосади
тополе.Онспадауњиховпланпошу
мљавања.  То, наравно, не одговара
нама сточарима. Докле ћемомоћи да
водимо стоку на испашу, да ли ћемо
успети да се некако договоримо са
Националним парком Фрушка гора,

времећепоказати,кажеЂорђе.
Ондодаједајезастокуипроизводњу

врлодобродамогудаодунаиспашу.
–Сир,млеко,месоиосталипроизво

ди који седобијају од стоке су далеко
квалитетнијиакостокапасе.Тосемал
тенеможеназватиорганскимпроизво
дом,наводиЂорђе.
Такође,Ђорђекажедасусесточари

из Сусека обраћали надлежнима како
би се решио проблем пошумљавања
пашњака.
– Та борба, хајде тако да кажем,

измеђунассточараиНационалногпар

Ђор ђе Шовљан ски

Поро ди ца Шовљан ски се бави узгојем крава



2727. MAJ 2020.           M NOVINE

ка Фрушка гора, траје већ неколико
година.ОбраћалисмосеиПокрајинии
Министарству пољопривреде, обећано
је да ће се то решити, али до данас
немарасплетаовеситуације.Општина
Беочин је сигурно пошумљена 50 про
цената.Имаместауопштини,каошто
је Раковац, на пример, у њему нема
толико стоке као у Сусеку, а имају
пашњак. Тамо се не пошумљава. Ако
нашеселоостанебезпашњака,већина
ће одустати од сточарства сигурно. У
селусегенералнољудибавепољопри
вредом,алиитоизумире.Младиодла
зеуградупотразизабољимживотом.
Акоизгубимопашњакнећебитини50
кравауселу,апознатисмоповеликом
сточномфонду.Навеобихитодајетај
пашњакплаван,јерјеублизиниДунав.
Често је под водом тако да га ми не
можемо ни стално користити. На при
мер,прошле годинеумају јенадошла
вода и дуго нисмо могли да истерамо
стокунаиспашу,објашњаваЂорђе.
Ондодаједасеодузгојакраваможе

живети,алидаистотакоморамногода
серадииулаже.
–Миимамоуговорзаоткупмлекаи

кадавидимценеосталихоткупљивача,
ја сам задовољан. Наравно, далеко је
тоодсавршеног,јерсемлекоупродав
ници продаје за око 120 динара по
литри,аодсељакасеоткупљујезаоко
30динара.Такође,дабисемогложиве

тиодовогпосла,морасеиматиивећи
број говеда.  Стање у пољопривреди
садауказујенатодаћесемалипроиз
вођачугасити.Иакоузгојкраваунашој
земљи није на завидном нивоу, ја сам
сеза тоопределио јерсетуостварују
месечни приходи. Посао је захтеван,
као и сваки у пољопривреди. Неког
већегодморанема.Мужакрава јенај
већа обавеза, млекарство не може да
чека. Све сами радимо. У овом послу
неможешникомоставитидарадиуме
стотебе.Сдругестране,јакојеитешко
наћиданасрадникауселу,јерјемного
младихотишло.Стогајеважнокупова
ти механизацију, односно, модернизо
ватисекакобипосаобиоколикотоли
коолакшан,кажеЂорђе.
Онзанашеновинеистичедајеполо

жај сељака у нашој земљинезавидан,
каоистањеупољопривреди.
– Конкретно, нама је гориво велика

ставка. Цена је висока, јер за литру
горивадајемчетиридопетлитарамле
ка.Сдруге стране, пласманробеније
добар, нема толико купаца, а цена је
производа јелоша.Такође,напоменуо
бих и здравствено осигурање, које
данас велики број пољопривредника
нема,амахомсутостаријиљуди.Није
товеликаставка,алиаконемашвелика
примања и то ти је много. Наравно,
надамседаћебитибољеинеодуста
јемодовогпосла.Најлакшејесверас
продати. Циљ ми је да механизацију
полако временом модернизујем, то ће
бити олакшица за све нас. Као млади
пољопривредник,недавносамконкури
саозасредствазаролпресу,видећемо
какоћупроћи,говориЂорђе.
Овајмладипољопривредниккажеда

је свој посао у току ванредног стања
обављаобезвећихкомпликација.
–Кадајепочелаепидемија,билисмо

свипомалоуплашенидасенекооднас
незарази,јерцелапородицабиморала
у карантин, а сви учествујемо у послу.
Сматрам да су опрез у превентивне
мере оправдани. Добили смо дозволе
закретањеутокуполицијскогчасакако
бисмо могли да завршимо свој посао.
Било јенеких контрола, алинијебило
већихкомпликација,кажеЂорђе.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Тај пашњак мно го
зна чи сви ма који се

у Сусе ку баве
сто чар ством због тога 

што наше село има 
мало обра ди ве земље. 
Цело село води тамо 

сто ку на испа шу.
Да нема њега, не знам 

да ли бих могао
држа ти 10 кра ва,

јер обра ђу јем
два де се так јута ра 

земље, а то је
за озбиљ ну

про из вод њу мало

Дунав плави пашњак који је спас за сто ча ре
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ОВАН: Новосазнање
позитивно утиче на
вашумотивацијуина
професионалну ори

јентацију.Нетребадасеоптере
ћујете са неким новчаним пита
њима, јерускороћетерешитии
те дилеме. Љубавни догађаји
којенаслућујетеимајунекунео
бичну драж. Допадају вам се
поступцикојечинипартнерито
вас наводи да промените своје
одлуке. Прати вас љубавна
инспирација.

БИК:Узависностиод
личногинтересовања
и мотивације коју
имате, осмислите

нека нова или модификована
решења која ће вам доносити
најбољерезултате.Уљубавном
животу уживате у разноврсним
ситуацијама.У односу са воље
ном особом све постаје могуће,
када се ваша осећања и мисли
преклапају.

БЛИ ЗАН ЦИ: Можда
све информације са
којима располажете
непредстављајуувек

ипоузданекритеријуме,алибез
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Важно је
да подстичете двосмерне кон
такте.Потрудитеседаправилно
дозирате свој стваралачки
импулссазаједничкиминтереси
мауразличитимправцима.Про
лазите кроз фазу осцилација,
склони сте честим променама у
понашањуилирасположењу.

РАК: Савесно испу
њаватесвојдеооба
веза и делујете врло
ажурно приликом

испуњавања разних договора
које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност.Уодносусапартне
ром, нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносежељениефекат.

ЛАВ: У договору са
сарадницимасадана
успешанначинможе
те да рештите низ

важнихпитања.Потрудитеседа
некоозбиљносхвативашеидеје
око финансијских захтева које
имате. У односу са љубавним
партнером пролазите кроз про
менљивуфазу, алине требада
сепредајете.

ДЕВИ ЦА: Истовре
мено сте ангажовани
навишепољаисаве
сно испуњавате свој

део обавеза или неке званичне
договорекојеиматесасарадни
цима. Наставите са озбиљним
проценама и промишљањем у
вези неких новчаних понуда.
Партнерувамаподстичесумњи
чавост и бројна питања на која
не добијате задовољавајуће
одговоре.

ВАГА: На помолу су
новепословнеобаве
зекојезахтевајудасе
додатно ангажујете

илиноведилемекојећетемора
тидарешаватеврлоекспедитив
но у најкраћем року. Затражите
навременечијисаветприликом
финансијских процена и улага
ња. Имате утисак да партнер
нешто вешто прикрива, што
додатно утиче на вашунесигур
ностилипојачававашунервозу.

ШКОР ПИ ЈА:Обрати
те пажњу на нове
п р о ф е с и о н а л н е
могућности, како

бисте проширили сазнање и
побољшалисвојуукупнупозици
ју. Ако препустите да ствари
самеидусвојимтоком,некодру
гиизненадаможедаваспреду
хитри.Светокосебепосматрате
другачијим оцима или у ведрим
тоновима,осећатесезадовољно
исрећноузвољенуособу.

СТРЕ ЛАЦ: Налазите
се за велики корак
испред других, јер
умете тачнода пред

видитенечијуреакцијуилиодго
вор у пословним преговорима.
Постављате сувише строге кри
теријумепредвољенуособу,али
ваш подстицај уме и да делује
благотворно на више начина.
Емотивниизазовипонекадпред
стављају добру прилику да се
профилтриразаједничкиоднос.

ЈАРАЦ: Захваљујући
добрим идејама и
стратегији коју спро
водите делујете вео

маозбиљнонасвојесараднике.
Налазитесеусјајнојприлицида
остварите дугорочније пословне
интересе.Догађајикојиваспра
те у љубавном животу делују
охрабрујуће. Осећате велики
емотивнизаносизадовољствоу
друштву вољене особе. Прија
Вамнечијанаклоност.

ВОДО ЛИ ЈА: Делујете
забринуто због нових
догађајанапословној
сцени који могу да

васуспореуспровођењуважних
плановакојеимате.Удогађајима
из приватног живота, немојте
дозволити да се о вама шире
лошигласовиилиданекоовама
пласира погрешне приче. Своје
мале слабости покажите само
пред породицом и блиском осо
бом.

РИБЕ: Постојеважни
циљеви које можете
да остварите у
разним фазама или

на неки заобилазан начин.
Наставите да се понашате
довољно промишљено у проце
ни правих вредности. Очекује
вас позитиванобрт уљубавном
животу, партнер ће вас изнена
дити на неки посебан и леп
начин.Препуститесесвојимосе
ћањимадавасводе.

VREMEPLOV
27. мај

1868.УМостару јерођенсрп
скипесникАлексаШантић.
1937. У Сан Франциску је
пуштен у саобраћај “Голден
гејт”, једанод највећихмосто
ваусвету.

28. ма ја
1879. Рођен српскиматемати
чар, астроном и геофизичар
МилутинМиланковић,оснивач
катедре небеске механике на
Београдском универзитету и
творацданасприхваћене тео
рије ледених доба. Такође,
творац најсавршенијег кален
дара.
1987. Деветнаестогодишњи
Западни Немац Матијас Руст
прелетеојеспортскимавионом
“Цесна” од Хелсинкија до
Москве и спустио се на цен
трални Црвени трг у главном
градуСССР,прошавшинепри
мећено кроз совјетски вазду
шнипростор.

29. мај
1868.УТопчидеру,уБеограду
убијен је кнез Михаило Обре
новић. Атентатори су ухапше
ни,одмахосуђениистрељани
на Карабурми. За учешће у
завери оптужен је бивши кнез
АлександарКарађорђевић.
1903.УБеоградуубијеникраљ
Александар Обреновић и
његова жена Драга Машин.
Убиствопоследњегвладараиз
династије Обреновића извр
шила је група официра. Нови
краљСрбијепостао јеПетарI
Карађорђевић.

30. мај
1431. У Руану спаљена на
ломачи француска национал
нахероинаЈованкаОрлеанка,
наконштојепоналогуЕнглеза
пред црквеним судом оптуже
на да је јеретик и вештица.
Рехабилитованајенаревизији
процеса1456,аодлукомпапе
БенедиктаXV1920.проглаше
најезасветицу.

31. мај
1859.Почеоједарадивелики
сатБигБеннакулибританског
парламентауЛондону.
1970.Уземљотресујачине7,9
РихтеровескалеуПеруупоги
нуло је више од 70.000, а
600.000 људи остало је без
домова.

1. јун
1198.ВизантијскицарАлексије
III Анђео одобрио српском
великом жупану Стефану
Немањиињеговомсинумона
ху Сави да на рушевинама
Хиландариона подигну нови
манастир Свете Горе, српски
манастирХиландар

2. јун
1953.БританскакраљицаЕли
забет II крунисана је у Вест
минстерској катедрали у Лон
дону.То јебилопрвокруниса
њеуисторијикојејепреносила
телевизија.

HOROSKOP

Сре да, 27. (14.) Мај 
СветимученикИсидор;Свети
мученикМаксим

Четвр так, 28. (15.)  Мај
ВазнесењеГосподњеСпасов
дан

Петак, 29. (16.) Мај
СвептеномученикТеодор
Вршачки

Субо та, 30. (17.) Мај
СветиапостолАндроники
Јулија

Неде ља, 31. (18.) Мај 
СветимученикТеодорАнкир
скиСв.Писмо

Поне де љак, 1. Јун (19. Мај)
СветисвештеномученикПатри
кије

У то рак, 2. Јун (20. Мај)
СветимученикТалалеј;Препо
добниСтефанПиперски

Crkveni
kalendar

• Чове ка није могу ће 
ухва ти ти ни за гла ву ни 
за реп. Толи ко је ево лу и
рао.
• Сва ка част инте ли ген
ци ји, али тре ба чути и 
дру гу стра ну.

Кекс тор та 
Потреб ни састој ци: пола

литре млека, пудинг од ваниле,
250 грама маргарина, 200 грама
шећераупраху,двекесицевани
линшећера,500грамакекса,150
грама ораса, две кесице шлага,
неколикокандиранихвишања

При пре ма:Четиридецилитра
млекаставитедапроври,аупре
осталом децилитру размутите
прах пудинг, додајте у узаврело
млеко и на лаганој ватри кувајте
док се не згусне. Затим, пудинг
охладите. Маргарин умутите
пенасто са шећером у праху и
ванилиншећеромитомедодајте
охлађенипудингидоброумешај
тесмесу.Утусмесузатимдодај
текексиздробљеннаситнекома
де и ситно сецкане орахе и све
добропромешајтедасмесабуде
уједначена. Обликујте торту у
калупуилисличнојпосуди,умути
те шлаг и прекријте тору целом
површином,поређајтекандиране
вишње,азатимставитеуфрижи
дер да одстоји неколико сати,
аможеипреконоћи,какобикекс
омекшаоиупиосвесастојке.


