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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

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

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

Kompanija „Xon Dir“ 
sti`e u Sremsku Mitrovicu
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ALEKSANDAR 
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Stara Pazova 
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VLADIMIR SANADER:



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

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ РУМА

После два месе ца пау зе, 
поно во Рум ски вашар
На сед ни ци Шта ба за 

ван ред не ситу а ци
је, која је одр жа на 29. 

маја, јед но гла сно је доне та 
одлу ка у вези са понов ним 
одр жа ва њем чуве ног Рум
ског ваша ра. Наи ме, због 
ван ред ног ста ња и епи де
ми је коро на ви ру са, у апри
лу и мају је важи ла одлу ка 
о забра ни њего вог одр жа
ва ња. Има ју ћи у виду акту
ел ну ситу а ци ју, као и мере 
Кри зног шта ба, одр жа ва ње 
ваша ра је дозво ље но, али 
уз одго ва ра ју ће пре вен тив
не мере које су дого во ре не 
са ЈП „Кому на лац“.

– Оне се одно се на мере 
пре вен тив не зашти те, дезо
ба ри је ре, дез ин фек ци ју 
вози ла на свим ула зи ма на 
вашар, уз при су ство волон
те ра Црве ног крста и волон
те ра локал не само у пра ве, 
који ће помо ћи одр жа ва ње 
те тра ди ци о нал не мани
фе ста ци је – каже Сла ђан 
Ман чић, први човек рум ске 
општи не и коман дант Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је.

Рум ски вашар се, тра ди
ци о нал но, одр жа ва сва ког 
тре ћег у месе цу.

– Узе ли смо у обзир рас
про стра ње ност ваша ра на 
чети ри лока ци је, чети ри 
сег мен та, одно сно дела где 

се про да је меха ни за ци ја, 
сточ ног дела, уго сти тељ ског 
дела и дела за робу широ
ке потро шње. Закљу чи ли 
смо да такву мани фе ста ци
ју може мо да орга ни зу је мо 
у окви ру дозво ље них мера 
и пре по ру ка Кри зног шта ба, 
али и наших мера које смо 
нало жи ли ЈП „Кому на лац“ 
да их спро ве де – рекао је 
Ман чић.

Дирек тор ЈП „Кому на лац“ 
Дра ган Панић је додао да 
се ово пред у зе ће већ спре
ми ло за одр жа ва ње ваша ра 
уз одре ђе не пре вен тив не 
мере. Нарав но, када овај 
број наших нови на буде иза
шао из штам пе, он ће се 

упра во и завр ши ти.
– На пунк то ви ма ћемо 

дез ин фи ко ва ти сва вози ла. 
Уз помоћ волон те ра Општи
не и Црве ног крста спро во
ди ће мо мере дез ин фек ци
је и на самом ваша ру, тако 
да ћемо, уз поде лу маски и 
дез ин фек ци ју, са успе хом 
спро ве сти све ове мере које 
је нало жио Штаб за ван ред
не ситу а ци је наше општи не. 
Људи који дола зе и посе ћу
ју вашар има ју скло пље не 
уго во ре са нама, мада се 
ми нада мо да ће, у скла ду 
са ситу а ци јом, на овај први 
вашар доћи њих мање. У 
сва ком слу ча ју сви који има
ју уго во ре могу да дођу – 

иста као је Дра ган Панић.
На овој сед ни ци Шта ба 

за ван ред не ситу а ци је се 
рас пра вља ло и о спор ту, 
тач ни је сред стви ма која се 
упла ћу ју спорт ским клу бо
ви ма. Било је пред ло га, по 
уки да њу ван ред ног ста ња, 
да се анек си ра ју уго во ри са 
спорт ским клу бо ви ма и да 
се сред ства за дру ги квар тал 
не испла те, с обзи ром на то 
да није било так ми че ња, као 
и да су сезо не завр ше не.

– Ми смо одлу чи ли да 
нема потре бе да ускра ћу
је мо клу бо ви ма тај новац, 
без обзи ра на то што нема 
так ми че ња. Финан си ра мо 
52 спорт ска клу ба која су 
на кон кур су оства ри ла то 
пра во, а виси на сред ста ва 
за дру ги квар тал је нешто 
испод седам мили о на дина
ра. Кроз ову испла ту жели мо 
да попра ви мо финан сиј ску 
ситу а ци ју свих тих клу бо
ва. Жели мо да та сред ства 
иско ри сте на пра ви начин, 
за побољ ша ње ква ли те та 
спор та у њима – ука зао је 
Сла ђан Ман чић.

Он је зато позвао све клу
бо ве да од 1. јуна под не су 
зах те ве за испла ту дру гог 
квар та ла, а новац ће им 
врло брзо бити испла ћен.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић Дра ган Панић
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Маја Гој ко вић у посе ти гра ду
Маја Гој ко вић, пред сед
ни ца Скуп шти не Срби је, 

бора ви ла је у Руми 28. 
маја. Том при ли ком она 

је у Град ској кући има ла 
саста нак са пред сед ни
ком Oпш тине Сла ђа ном 
Ман чи ћем. Раз го ва ра ло 

се о раду локал не само у
пра ве, али посеб но о томе 
какве су биле актив но сти 

локaлне само у пра ве и 
спро ве де них мера током 

ван ред ног ста ња про
гла ше ног због епи де ми је 

коро на ви ру са. Пред
сед ник Ман чић је Маји 

Гој ко вић, после раз го во
ра, покло нио и лук су зну 

моно гра фи ју гра да „Рума 
у Сре му киће ном“. С. Џ.

Сла ђан Ман чић и Маја Гој ко вић

ВЛАДИМИР САНАДЕР:

Компанија „Џон Дир“
стиже у Сремску Митровицу

Америчка фирма за производњу
трактора и пољопривредних маши
на „ЏонДир“, каошто јеинајављи
вано,ускоробитребалодазапочне
изградњулогистичкогидистрибутив
ног центра.Планирано је да се ови
центриизграде у индустријској зони
„Север“.

– У наредних неколико дана ће
бити поднет захтев за грађевинску
дозволу тако да је ова компанија
већ увелико ушла у обраду потреб
недокументације,издатисулокациј
ски услови.Реч је о изградњилоги
стичкогцентра,сервисногцентраза
производе компаније „ЏонДир“, као

идистрибутивногцентра.Такође, у
плану је да ту буде изложбени про
сторзамеханизацију.Свакакоћеова
компанија допринети и великој коо
перативиидонетибенефитенашим
пољопривредницима,рекаојеградо
начелникСремскеМитроовицеВла
димирСанадер.

Вла ди мир Сана дер „Џон Дир“ сти же и Митро ви цу ame ri ca fem.com 
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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ КОД ВОЈАЧ КОГ НАД ВО ЖЊА КА ОБИ ШАО РАДО ВЕ НА ПРУ ЗИ 
БЕО ГРАД  СТА РА ПАЗО ВА

Стара Пазова успешна општина

ПругаодБеоградадоСтареПазо
вебићепуштенаусаобраћајдо
крајамартанареднегодине,наја

вио је председник Александар Вучић,
приликомобиласкарадованапрузиу
СтаројПазови,усуботу,30.маја.Рекао
једаћеовирадовибитизавршенидо
крајагодинеидаћеондабитипуштен
пробнисаобраћај,какобипругадо31.
мартабилаусаобраћају.
Такође, истакао је да ће радови од

Старе Пазове до Новог Сада, које
изводе Руси, бити готови у августу
2021. године и да ће та пруга бити
пуштенаусаобраћајусептембру2021.
године. Тада ће путовање возом од
БеоградадоНовогСадатрајатипола
сата,штозначидаћестановнициста
ропазовачкеопштинедоБеоградасти
затиза14минута,адоНовогСадаза
16 минута. Вучић је пругу обишао са
председникомОпштинеСтараПазова
Ђорђем Радиновићем, министарком
грађевинарства Зораном Михајло
вић, покрајинскимпремијеромИгором
Мировићем, амбасадорком Кине Чен
Боиизвођачимарадова.ДеоницаБео
град Центар – Стара Пазова је дуга
34,5 километара. Амбасадорка Кине
уСрбијијерекладајојјевеликачаст,
штојеобишлаоверадове,којисудео
једног од највећих пројеката у оквиру
иницијативе„Појасипут“.
Пројектом је предвиђена комплетна

реконструкцијаимодернизацијаграђе
винскеиелектротехничкеинфраструк

туресаподизањембрзиненадеоници
Београд Центар – Батајница до 120
километара на сат, а одБатајницедо
Старе Пазове до 200 километара на
сат.Уоквирупругебићеизграђенатри
надвожњака: Камендин, Нова Пазова
и Стара Пазова, и подвожњак Земун
поље, а биће уређене и железничке
станицеНовиБеоград,Батајница,Ста
раПазоваиНоваПазова.
Каопримеруспешнеопштине,Вучић

јенавеоСтаруПазову,наводећидасу
десетинефабрикаицентараизграђе
ни за време властиСНСа ињиховог
ангажмана,датајградвишенеманије
данкредит,дајенивонезапослености
исподчетириодсто.Првичовекопшти
неСтараПазоваЂорђеРадиновић је
нагласиодајеовапосетаодизузетног
значаја. Овом приликом разговарало
сеиодругимтемама.
–НајважнијајепругаБеоград–Ста

раПазова,СтараПазова–НовиСад,
Суботица,Будимпешта.Мислимдаће
тобитивеомазначајнозанашуопшти
ну.ЧулисмодаћемоодБеоградадо
СтареПазове путовати 12минута, до
Новог Сада из Пазове 15–20 минута.
Пазовакојајеувеликојпривреднојекс
панзији,увеликомразвоју,трпинедо
статакраднеснаге,такодаћесадпри
вредницимоћивишеда запошљавају
људе из великих градова, каошто су
БеоградиНовиСад–рекаоје,између
осталог,Радиновић.

Зден ка Кожик

Као при мер успе шне 
општи не, Вучић је 

навео Ста ру Пазо ву, 
наво де ћи да су

десе ти не фабри ка
и цен та ра изгра ђе ни 

за вре ме вла сти СНСа 
и њихо вог анга жма на, 
да тај град више нема 
није дан кре дит, да је 
ниво неза по сле но сти 
испод четири одсто
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ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ О СТИ ПЕН ДИ РА ЊУ СПО Р ТИ СТА

Подр шка за нај бо ље

Првипутодсвогоснивања,Општи
на Беочин ће стипендирати своје
најбоље спортисте.Пријем за нај

боље спортисте и потписивање уговора
уприличен је у просторијама Општине
Беочин. Уговором о стипендирању обу
хваћено је пет грана спорта. Спортисте
супримилиисањимапотписалиугово
репредседникОпштинеМитарМилинко
вићичланОпштинскогвећазадуженза
спортиомладинуМихајлоБожић.
Општина Беочин из буџета издваја

значајна средства за област спорта, а
на иницијативу председника Општине
Митра Милинковића од ове године сти

пендирањенајбољихинајперспективни
јихспортистапостаћепраксауБеочину.
–Првипутусвојојисторијиопштинско

руководствопоказалојебригуиодговор
ностзасвојенајперспективнијеспoртисте
идонесенајеодлукадаспортистенагра
димо.УопштиниБеочиновоће,надамо
се, постати традиционално и очекујемо
дасесписакнаграђенихизгодинеугоди
нуповећава.Улажућиумладостиспорт,
улажемо у здравље и будућност наше
општине, истакао је председникМилин
ковић.
У разговору са председникомМитром

Милинковићем и чланом општинског

већа Михајлом Божићем, млади спор
тисти су истакли колико труда и рада
је потребно да се буде најбољи,што је
председнику Милинковићу као бившем
врхунском спортисти добро познато и с
тимувезитокомразговорадошао јена
идеју да у наредном периоду предложи
својимсарадницимадаседонесеодлука
да се убудућенајбољиспортистапосле
једног олимпијског циклуса од четири
годиненаградидоделомстанауБеочину.
ОвакваодлукабилабимотивдециБео
чинадасебавеспортом,асамимтимда
будунајбољиамбасадорисвојеопштине,
какоуземљи,такоиусвету. Б. М. 

АСФАЛ ТИ РА ЊЕ УЛИ ЦЕ ЉУБА СТАН КО ВИЋ

Решен више го ди шњи про блем
УМеснојзаједнициБеочину„Маломкрају“ асфалтирана такозвана сле

па улица, крак Улице Љубе Стан
ковић. Тај инфрастурктутни пројекат су
многе власти обећавале , још од 1974.
године,штопредстављапуних46година
“пустих обећања“! Локална самоуправа
начелусаСрпскомнапредномстранком
ипредседникомМитромМилинковићем,
овајпројекат јеспровелау једномдану,
безвеликихобећањаинајава!
– Ово за нас није слепа улица, ово

је улица као и свака друга у којој живе
нашиграђаниинашајеобавезаижели
модасвимаизађемоусусрет.Упланује
даасфалтирамосвеулицекојесуоште
ћене, широм насе општине, изјавио је
председник Милинковић,у разговору са
задовољнимстановницимаУлицеЉубе
Станковић, који су се захвалили пред
седникуиОпштиниипохвалилиовакав
брзначиниљудскиприступрешавања
проблема.

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.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Митровица добија луку

Упетак,29.мајаодржанајеседницаСкупштинеградаузсвемере
заштите од ширења епидемије

коронавируса. Седница је почела
минутомћутањазасвепреминулеод
вируса корона. На дневном реду се
нашла41тачка.Градскиодборницису
изгласали и одлуку о изради ПДРа
делакомплексаЛуке„Легет“.Градона
челникВладимирСанадер јеистакао
дајетонајважнијиплан,којијеусвојен
наданашњојседници.
– Овај план је део пројекта који је

договорен између Министарства сао
браћаја,инфраструктуреиАгенцијеза
луке.Онбитребалодабудеједанод
докумената којићеРепубликаСрбија
представитиСветскојбанциитражити
да се у Сремској Митровици изгради
лучкоподручје,којебивеомапобољ
шало речни саобраћај и речну логи
стику града. Изградњом ове луке,
СремскаМитровицабипостала једно
одлучкихподручјауСрбији.Вредност
инвестицијебибилапреко30милиона
евра.Градбиреализацијомовогпро
јектадобиологистичкицентар, нафт
ни терминал. Претовар шљунка и
пескабисеобјединионаједномместу.
Такође,тусуисвионисадржајикоји
бисевременомстварали, каошто је
пристаниште за путничке бродове, а
део јавних служби би био ангажован
управонаСави.Свеовопратиистал
ночишћењекоритаСавеуцелојњеној
дужини,изјавиојеСанадер.
Такође,усвојенајеодлукаоизради

ПДРанасеља„Алеја“.Санадерјетом
приликомрекаодаћесеводитирачу
наоСпоменгробљу,којесенинакоји
начин неће нарушавати.На овој сед
ницијеизгласаниуговоројавнопри

ватном партнерству за замену јавне
расветенатериторијиСремскеМитро
вице.
–Овимпројектомјеобухваћенград

СремскаМитровица ињегова сеоска
насеља,штозначидаћесванасеље
наместадобитиновуимодернуЛЕД
расвету.Пројекатћесереализоватиу
рокуодшестмесеци,атрајаћенаред
них13година.Граднећеиматиника
квеобавезеуодржавањујавнерасве
те,тоћебитиобавезаприватногпарт
нера.Такође,неманидодатногзаду
живања, јерћесредства, којасупла
ћеназапотрошњуелектричнеенерги
јеизуштеда,битиплаћенакаонакна
да приватном партнеру. Уз то ћемо
сваке године сигурноиматидодатних
уштедаод трипостопанавише,а то
зависи од промене цене електричне
енергије.Сигурноће годишњеостаја
типет,шестмилионадинарауштеде,
атасредствабисемоглакориститиза
реализацијудругихпројеката у граду,
рекаојеСанадер.
Усвојен јеипредлогодлукеозавр

шном рачуну буџета за 2019. годину.
Према речима начелника Градске
управезабуџет,локалнииекономски
развој Душка Шарошковића, 2019.
годинајебилазаСремскуМитровицу
веомауспешнаупогледубуџета,чија
јереализација80процената.
–Протекла буџетска година је про

шлабезикаквихтрзавицаипроблема.
Реализовани су сви пројекти који су
планиранидасезавршеу2019.годи
ни.Свипројектизапочетиу2019.годи
нисунастављенидасереализујуиу
овојгодини.Буџетјеостваренунивоу
од скоро три милијарде динара. До
сада нисмо имали такву реализацију

буџета. Буџетска година је завршена
са текућим суфицитом, а од тога су
скоро четвртину представљали тран
сфери са других нивоа власти, што
наменскиилиненаменски.Ималисмо
идиректнихинвестицијаРепубликеи
Покрајине у пројекте на територији
СремскеМитровице,којифинансијски
нисуишлипрекобуџета,већсусеоба
вљала директна плаћања и тиме су
пројекти остављени на трајно кори
шћење грађанима. Вредност тога је
између 300 и 400 милиона динара,
рекао је Душко Шарошковић, који је
додаодасеикредитзаизградњупод
вожњакаредовноисплаћује.
Такође,усвојен јеипредлогодлуке

о накнадама за коришћење јавних
површина.КакојерекаоШарошковић,
ова одлука неће донети грађанима
плаћањеновихнамета.
–Предметовеодлукејестеиздваја

ње једнеуслугеизнекогдругогскупа
услугаионаћебитинаплаћиванасве
га20постоодвредностидругихврста
услугасличнихзаузимањајавнеповр
шине.Тојепоследицановеметодоло
гије исказивања и обрачунавања тих
послова. Овде се ради о заузимању
јавнеповршине запостављање тако
званих надстрешница и до сада је
постојала цена за заузимање јавне
површинепоквадратномметру.Издва
јањем такве врсте заузимања јавне
површине,мијесадаумањујемоза80
посто,односнотрошковићебитисве
га20постодосадашњеценезаузима
њајавнеповршине,објасниојеШаро
шковић.
Усвојенјеизакључакоодређивању

надлежног органа за давање у закуп
на коришћење пољопривредног

Сед ни ца Скуп шти не гра да



73. JUN 2020.           M NOVINE

државногземљишта,закључакоодре
ђивањунадлежногорганазадавањеу
закупнакоришћењепољопривредног
државногземљиштабезнакнаде,као
и нови годишњи програм заштите и
уређењакоришћењапољопривредног
земљишта за агроекономску 2020/
2021.годину.
–Немавеликихизменауодносуна

претходне године. Земља је поново
прворасподељенанашимсточарима,
којисуподнелизахтевпоправупречег
закупа.Око170сточара јеостварило
могућност да оствари закуп. Око 20
сточарајеодбијено,јернеиспуњавају
услове и биће им понуђено око 1500
хектара државне земље. Остала
земља, то је око 1100 хектара биће
понуђена путем лицитације за друге

пољопривредне произвођаче. Ту је и
око250хектарапашњака,којиполако
налазесвојезакупце.Око2400хекта
ра обрадивог земљишта је већ под
закупомнадужинизгодина,изјавиоје
Владимир Настовић, начелник Град
скеуправезапољопривредуизашти
туживотнесредине.
На овој седници усвојен је и Гене

рални урбанистички план града до
2030.године,предлогодлукеоизра
ди ПДРа радне зоне „Север“, пред
лог одлуке о доношењу ПДР блока
измеђудржавногпутаIбредабр.20,
предлог одлуке о доношењу ПДРа
стамбеногблока „Ледине“ уБешено
ву, , предлог одлуке о доношењу
ПДРапроширењагробљауБешено
ву.Такође,усвојенјеипредлогодлу

ке о Комуналној милицији, јавном
осветљењу, управљању јавним пар
киралиштима и предлог одлуке о
држањуизаштитидомаћихиегзотич
них животиња. Усвојена је измена и
допуна стратегија одрживог развоја
градазапериод2010.до2020.годи
не,предлоглокалногакционогплана
запошљавањазатекућугодину,годи
шњи програм пословања „Сирмијум
пута“, план и програм одржавања
локалнихпутеваигхрадскихсаобра
ћајница, извештаји о степену ускла
ђености планираних и реализованих
активности јавних предузећа. Затим,
изгласанесуипрвеизменеидопуне
програма пословања ПУ „Пчелица“,
Галерије „Лазар Возаревић“, као и
извештајиорадуГрадскогвећа,Град
ског правобранилаштва и градских
управа,буџетскихкорисникаизобла
ституризма,спортаикултуреза2019.
годину.Такође,усвојенјеизакључак
опокретањупоступкаотуђењанепо
кретности из својине Града јавним
надметањем, предлог закључка о
покретању поступка прибављања
непокретности у јавну својину Града
непосредномпогодбомузнакнадуод
Андрије и Павела Грње, предлог
одлуке о испоруци и снабдевању
топлотноменергијом,предлогодлуке
о постављању бисте Краљу Петру I
Карађорђевићу. Усвојена је прва
измена програма пословања „Топли
фикације“, каоианексчетириколек
тивногуговоракодЈП„СремГас,као
и предлог закључка о вансудском
поравњању по предлогу „Сремских
новина“.Затим,изгласанјепредлого
промени начина књижења уплата за
прикључење објеката по предлогу
„Срем гаса“, прва измена програма
пословањаЗаводазазаштитуспоме
ника,каоиизменапрограмапослова
ња Музеја „Срем“ за 2020. годину,
анекс 1уговора о јавноприватном
партнерству за реализацију пројекта
јавноприватног партнерства за про
јектовање,финансирање,реконструк
цију, рехабилитације и одржавање
локалнепутнеинфраструктуре.

JKП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Нови ками он за
тран спорт кон теј не ра

Јавнокомуналнопредузеће„Кому
налије“ је наставило са обновом
возногпарка,пасенауслузиграђа
ниманашаоновикамионаутоподи
зачзатранспортконтејнераодпети
седам метара кубних. Овај камион

ће постављати услужне контејере,
којеграђаниизнајмљујузаодлагање
кабастог отпада. Све информације
п изнајмљивању овог камиона гра
ђанимогудобитинабројтелефона:
022/624500локал107.

Вла ди мир Сана дер Душко Шаро шко вић Вла ди мир Насто вић
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РАДО ВИ НА УСТА НО ВА МА КУЛ ТУ РЕ У МИТРО ВИ ЦИ

Гале ри ја и Музеј „Срема“ 
доби ја ју нови изглед
Министарство култу

ре и информисања
обезбедило је путем

конкурса значајна средства
заустановекултуреуСрем
ској Митровици. Тако би у
наредном периоду треба
лодасезапочнурадовина
санацији фасаде Галерије
„Лазар Возаревић“ и за те
радовејеобезбеђенодевет
ипомилионадинара.Тако
ђе,опредељенасусредсва
у износу од 3,6 милиона
динаразадругуфазурадо
ванасанацијизградеМузе
ја „Срем“ на Тргу Светог
Стефана.Радовићеуокви
руовогпројектаобухватити
санацију фасаде, фасад
не столарије и спољашњег
изложбеногпростора.
– Министар културе и

информисања Владан
Вукосављевић је прил
ком недавне посете Срем
ској Митровици увидео да
је наша Галерија уређена,
али да је потребно да  се
реши проблем депонијског
простора како би се слике,
које су само наслоњене на
зид прописано поставиле.
Министарјесхватиодајето
веома битно, као и обнови
фасаданаобјектимаМузеја
иГалерије.Средствасувећ
пребачена и из тог разлога
је урађена измена финан
сијског плана ових устано

ва. Надам се да ће добра
сарадњасаМинистарством
културе бити наставље
на, рекао је градоначелник
СремскеМитровицеВлади
мирСанадер.
Он је најавио да би

наредне године требало
да се започну радови на
реконструкцији Позоришта
„ДобрицаМилутиновић“.
–Тобибионареднипро

јекат који би требало да
се реализује са Министар
ством културе и Покрајин
ским секретаријатом за

културу. Практично, све је
спремнозатајпројекат.Ове
годинезбогпандемијекоро
навируса пројекат „Град у
фокусу“ финансијски није
могао да опстане због пре
расподеле новчаних сред
става на здравство. Надам
седаћесеследећегодине,
оношто јеобећано,а то је
учешћеоднеких30милио
надинараодМинистарства
културе, 30 милиона дина
раодГрадаи30Покрајине
бити довољно да се започ
некомплетнареконструкци

ја Позоришта 2021. године,
изјавиојеСанадер.
Иначе на истом конкурсу

Завод за заштиту спомени
каједобио1,5милонадина
раа за израду пројектне
документације за наткрива
њеархеолошкоглокалитета
„Зидине“ или „Ширинград“
у Мачванској Митровици
Заводузазаштитуспомени
ка је опредељено. Такође,
за конзервацију и рестау
рацију двамозаика у „Цар
скојпалати“одобреноје3,5
милионадинара.

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

Почи ње дру га фаза радо ва у Музе ју „Срем“

Уско ро радо ви на фаса ди на Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“
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Наставак сарадње са НАЛЕДом
ИзвршнадиректоркаНационал

не алијансе за локални еко
номскиразвој/НАЛЕД/Виоле

те Јовановићборавила је 29.маја у
Румиитомприликомсапрвимчове
ком Општине Слађаном Манчићем
разговаралаолокалнимекономским
темама.
Подсетимо, до сада је више пута

НАЛЕДуправорумскуопштинупред
стављаокаопримердобрепраксеи
једнуоднајбољихсрединазаинвес
тирање.
Такође,већнеколикопутајеуспеш

но реализован и процес ресертифи
кације румске општине за повољно
пословно окружење у Југоисточној
Европи.
Током разговора било је речи о

новим заједничким пројектима и на
ставку сарадње НАЛЕДа и румске
општине.
ПредседникСлађанМанчић је по

себно изразио захвалност НАЛЕДу
наподршцикојујелокалнасамоупра
ва имала на самом почетку великог
инвестиционогулагањауовусредину
ибрзогекономскогразвоја. С. Џ.

Виолета Јовановић и Слађан Манчић

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Завр ше ни
проб ни тесто ви
Ученицизавршнихразре

даосновнешколеималису
још једну пробу завршног
испита, после оног онлајн,
1.и2.јуна.Првогданајуна
сурадилидватестаитокод
куће,аречјеосрпскомјези
ку и комбинованом тесту,
доксематематикаполагала
2.јунаушколама,помањим
групама.
Прва недеља јуна ушко

лама је резервисана само
за мале матуранте. Школе
суотворенеод8до20часо
ва, а ђаци, по одељењима,
долазе у различито време.
Школе су, пре доласка уче
ника, дезинфиковане, а
обезбеђена је и заштитна
опрема. За поправљање
оцена, осмаци имају три
дана 3. 4. и 5. јун, а од 6.
јуна почиње припремна
наставаитоонлајннакана
луРТСПланета,аод8.до
16.јуна,заонекојитожеле,
припремазамалуматуруће
битиодржанаушколама.
Мала матура полаже се

17.18.и19. јунаитопрвог
дана српски (матерњи
језик), другог дана матема
тика, а трећег комбиновани

тест.Пробнитестови,тесто
ви за малу матуру, као и
резервни тестови, већ су
одштампани у штампарији
Завода за вредновање
образовања и васпитања.
Заученикеодпетогдосед
мог разреда предвиђено је
да од 8. до 16. јуна попра
вљајуоценеушколи.
КакосазнајемоодЖакли

неНеговановић,председни
це Актива директора рум
ских школа, осмаци су 1.
јуна били распоређени по
деветоро у групи и тада су
им одељенске старешине
поделилешифреподкојима
сурадилипробнизавршнии
завршни испит. Потом, 2.
јуна,ученицисутакођебили
распоређени по деветоро у
једној учионици, уз једног
дежурног наставника. Било
јеодређенодаинатриучи
онице још један наставник
дежура у ходнику. По окон
чању теста из математике,
сви тестови су спаковани и
послати на пункт за Срем
скиокруг,аодатлесудопре
мљениуЗаводнаскенира
њеипреглед.

С. Џаку ла

ИЗБО РИ 2020.

Пред ста вља ње 
кан ди да та СПС  ЈС

Кандидати за одборнике
и чланови Социјалистичке
партијеСрбијеиЈединстве
неСрбијеуРуми,су30.маја
наГрадскомтргуразговара
ли са грађанима којима су
представилисвојполитички
програм.
– На постављенимштан

довима је било и промо
тивног материјала који смо
поделили грађанима, а

токомразговора грађанису
подржали овај вид комуни
кације,крознепосреданкон
тактиразменумишљења–
рекаојеВладимирМалетић,
првиналисти„ИвицаДачић
– Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Мар
ковић Палма“ за локалне
избореуРуми.

С. Џ.

Про мо ци ја СПС – ЈС у Руми
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РЕГИ О НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА СРЕМ

Три јав на пози ва
за помоћ при вред ни ци ма
Уоквиру помоћи при

вредницима, распи
сана су још три јавна

позива. Први је јавни позив
Министарства привреде за
доделу бесповратних сред
ставазапривреднесубјекте
у оквиру програма подршке
малим и средњим предузе
ћимазанабавкуопреме.
– Циљ програма, који

спроводи Министарство у
сарадњисаРазвојномаген
цијомСрбије /РАС/,одабра
ним пословним банкама и
лизинг компанијама јесте
јачање конкурентности при
вредних субјеката, унапре
ђење њиховог пословања и
интернационализације, као
и креирање нових радних
места кроз инвестиције у
опрему – каже Тања Мијај
ловић, пројект менаџерка у
Регионалној развојној аген
цијиСрем.
Средства су намењена

за суфинансирање набавке
нове производне опреме и
опреме директно укључене
упроцеспроизводњеиизво
ђења грађевинских радова.
Привредни субјекти могу
остварити право на суфи
нансирање до 25 процена
та нето вредности набавке
производнеопреме.Учешће
привредних субјеката изно
си пет процената од укупне
вредности опреме, док се
остатак обезбеђује из кре

дита пословних банака или
финансијског лизинга. Рас
положива средства у овом
програму су у висини једне
милијарде динара, а јавни
позив је отворен најкасније
до краја ове године или до
утрошкаопредељенихсред
става.
Другијавнипозивјеувези

са бесплатним услугама
менторингазасекторпрера
ђивачке индустрије. Наиме,
Развојна агенција Србије /
РАС/ је, након проглашења
ванредног стања продужи
ла трајање јавног позива за
учешће у програму пружа
ња стандардизоване услуге
менторинга секторима пре
рађивачкеиндустрије,којије

деопрограмаРАСиЈИЦА–
„Успостављањеипромоција
услугементорингазамалаи
средњапредузећанаЗапад
ном Балкану – фаза 2“, до
10.јуна.
– Циљ овог програма

је унапређење послов
ног амбијента и подршке
несметаном развоју микро,
малих, средњих предузећа
и предузетника (ММСПП)
која послују у оквиру секто
ра прерађивачке индустрије
груписанеучетириобласти:
индустрије машина и опре
ме, прехрамбене и дрвне,
као и индустрија намештаја
и индустрија гуме и пласти
ке–појашњаваТањаМијај
ловић.
Јавнипозивћебитиотво

рендо10.јуна.Укупанбуџет
износи 3,5 милиона дина
ра.Крајњирокзазавршетак
пружања стандардизова
не услуге менторинга је 20.
новембаровегодине.
Менторинг је бесплатна

услуга, а заинтересовани
корисници добијају свеобу
хватнуподршкуутрајањуод
25до50сати,крозиндивиду
алниприступусамојкомпа
нији. Власник или законски
заступникпривредногсубјек
таименторзаједнопроуча
вају актуелно пословање,
разлогетренутнихпроблема
илисметњезадаљиразвој,
најважније потенцијале за

раст,тенаосновуутврђеног
стањаменторикорисникове
услуге развијају и спрово
деакционипланкојиимаза
циљпобољшањепословних
резултата. Менторинг услу
гупружа70сертификованих
ментора из 17 акредитова
них регионалних развојних
агенција.
Трећи јавни позив је рас

писала Развојна агенција
Србијезаспровођењестан
дардизоване услуге менто
ринга, који се објављује у
складусаПрограмомМини
старства привреде – Стан
дардизовани сет услуга за
микро,малаисредњапред
узећаипредузетникекојисе
реализујепрекоакредитова
них регионалних развојних
агенција/АРРА/.
Овајјавнипозивјеотворен

до 3. јула. Укупан буџет је
шестмилионадинара,арок
зазавршетакпројектајекрај
децембраовегодине.
– Циљ пројекта је да се

привредним субјектима пру
жиподршказаразвојидаљи
напредак, те да се смањи
број привредних субјеката
и задруга које неуспешно
послујууСрбији.Досада је
око 2.500 корисника изра
зило задовољство услугом
менторингаиоценилодаим
јетауслугапомоглаупосло
вању–кажезанашеновине
ТањаМијајловић. С. Џ.

Тања Мијај ло вић

ПЛА НО ВИ УПИ СА У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Сло бод но 510 места 
за свр ше не основ це
Према програмима упи

са одобреним од стра
не Министарства про

свете, у румским средњим
школамабићеслободних510
места за свршене ученике
основнихшкола.Ове године
усвих11основнихшколаима
468 матураната, што значи
дазасве,чакиакосеодлуче
заРуму,имадовољноместа.
У Гимназији „Стеван

Пузић“, као и претходних

година, планом су одобре
начетириодељењасапо30
ученика.Реч јео60ученика
на друштвенојезичком и 60
наопштемсмеру.
КадајеречоССШ„Бранко

Радичевић“, ову школу тре
нутнопохађаоко500 учени
ка,апремаодобреномплану
могуће је уписати пет оде
љењаса укупно150ђака.У
четвртом степену образова
њаодобренојепоједнооде

љењезасмерове:економски
техничар, правнопословни
техничар и моделар одеће,
сапо30ученикаусваком.У
трећем степену образовања
може се уписати 30 ученика

зазанимањефризерипо15
учениказазанимањакувари
конобар.
Ни у Средњој пољопри

вреднопрехрамбеној шко
ли „СтеванПетровићБриле“

Тех нич ка и Пољо при вред на шко ла у Руми
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УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“

При ја вље но 462 мали ша на,
биће више деце него лане
Упис малишана у рум

ске вртиће је званич
но окончан 15. маја.

ДиректорУПВО„Полетарац“
РадославМашићистичеда
је, по први пут, реализован
еУпис деце и пријављено
је, за нову школску годину,
укупно462деце.
–Захтеви су обрађени, а

током јунаћемодецуподе
лити у групе и са конкрет
нимподацимаибројемгру
па информисати локалну
самоуправу. Такође, локал
ну самоуправу ћемо обаве
стити и о додатним потре
бамакадајеречосмештају
тогбројамалишанаигрупа,
уколикотобуденеопходно–
кажедиректорМашић.
Због ванредног стања,

које јебилонасназитоком
уписа, за еУпис није била
предвиђена лекарска доку
ментација детета, него су
серодитељисамоизјашња
валидалидетеимаразвој
не сметње или проблеме
у исхрани, као и где им се
налазиздравственикартон.
У септембру ће родитељи
бити у обавези да доне
су лекарско уверење свог
дететаизДомаздравља.
Кадајеречоузраступри

јављене деце, најбројнија
суонарођена2019.и2018.
године. То су јаслене гру
пе,ипопрвимрезултатима,
њих је више него претход
нихгодина.

– Има и доста деце која
нису рођена на територи
ји румске општине, нити су
овдеживели,већсуседосе
лилиунашуопштину,веро
ватнозбогпослародитеља,

и затоимамовелик прилив
деце.Такодаочекујемвећи
бројдеценегопрошлегоди
не, када смо имали 1.640
малишанакојисубилираз
врстани у 74 групе и што
је био и наш максималан
капацитет–говоризанаше
новине директор Радослав
Машић.
Каоиудругимвртићима,

тренуто у румским бораве
децачијиродитељирадеи
немају где да оставе децу
начување.
– Тренутно је то онај

број деце који смопријави
ли Министарству управе,

односно њих 330. Спрово
димо све прописане мере,
води се рачуна о физичкој
дистанци деце, о санитар
ним условима... До сад су
нас обилазили инспекто
рикојисуутврдилидасеу
свим отвореним објектима
поштујусвенеопходнемере
–додајеРадославМашић.
Подсетимо, у румској

општини тренутнорадипет
објеката: триу граду–обје
катуПрвомајској,„Коцкица“
и објекат „Центар“, као и
вртићиуПутинцимаиПла
тичеву.
 С. Џаку ла

Радо слав Машић

Обје кат „Коц ки ца“

нема измена, односно, програм је
истикаопретходнешколскегодине.У
овушколусеможеуписати90учени
ка–по30зазанимањеветеринарски
ипољопривреднитехничарипо15за
пекаре,односномесаре.
УСредњојтехничкојшколи„Милен

ко Брзак Уча“, одобрен је упис 150
ученика.Кадајеречочетвртомстепе
ну,можесеуписатипо30учениказа
следећазанимања:електротехничар
рачунара,машинскитехничармотор
них возила и машински техничар за
компјутерско конструисање. Тако
ђе,предвиђен јеуписпо15ученика
за електроинсталатера и сервисера
термичкихирасхладнихуређаја,као
ипо15ученикаудуалномобразова
њузабравареизавариваче. С. Џ.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Поново ради Днев ни бора вак
Oд 1. јуна са радом је поново почео

Дневни боравак за децу, младе и одра
слесасметњамауразвојуприЦентруза
социјалнирадуРуми.Наиме,имајућиу
видустабилнуепидемиолошкуситуацију
урумскојопштини,каоидасусарадом
почелиивртићиишколе,локалнасамо
управаиШтабзаванреднеситуацијесу
одлучили да и овај Дневни боравак
настависарадом.
– Тренутно имамо 35 корисника, али

дневнибравакнећерадитиупуномкапа
цитету,собзиромнатоданисусвиста
ратељи изразили спремност да пусте
своје штићенике у боравак. У сваком

случају, ми смо наставили са редовним
активностима и радом као и пре ове
ситуације са коронавирусом – истиче
ВојиславМиоковић,директорЦентраза
социјалнирад.
Пре почетка рада извршена је и ком

плетна дезинфекција простора Дневног
боравака,атокомрадасеводирачунао
поштовањусвихпрописанихмера.Ради
сестандардно,од7до18часова,удве
групе.
–Свионикојисе,уовоммоменту,још

нисувратилиуДневниборавак,моћиће
то да ураде, кад год се за то одлуче –
додаоједиректорВојиславМиоковић.

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“
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МИНИ СТАР ВАЊА УДО ВИ ЧИЋ ПОСЕ ТИО ОПШТИ НУ ШИД

Подр шка локал ном спо р ту

Шидскуопштинупосе
тио је у четвртак,
28. маја министар

омладине и спорта Вања
Удовичић. Прослављени
спортиста,асадаминистар,
обишао је два фудбалска
клуба у шидској општини,
ФК„Граничар“уЈаменииФК
„Јединство“ у Моровићу и
поклониоспортскереквизи
теиопрему.Циљпосете је
било упознавање са радом
клубова који се такмиче у
нижемрангу.Представници
локалне самоуправе упо
зналисуминистрасарадом
овихклубова,проблемимаи
потребама.Уследилоједру
жењесабудућимфудбале
римаизаједничкофотогра
фисање.
–Настављамоакцијуоби

ласка локалних самоупра

ва и на један одговоран и
директан начин желимо да
помогнемодалокалниспо
рт оживи, да помогнемо да
постанеослонаципокретач
врхунског спорта.Знамода
кроз овакве спортске клу
бовеокупљамовеликиброј
младихижелимодаизвуче

моквалитет,дабииврхун
ски клубови могли да се
надајуједнојновојиздравој
базикојадолазиизоваквих
средина – рекао је Вања
Удовичић.
Министар је био задово

љан што је током посете
могаодаразговарасапред

ставницимаклубоваиспор
тистима из најнижих лига
и према његовим речима,
привилегованих нема. Раз
говаралосеиоинфраструк
турним објектима, као што
јеспортскахалауШиду.
–Спортскахалајеушлау

програм„Србија2020–2025“
и као један од капиталних
објекатакојитребадачине
базу развијања општине
Шид и целокупног регио
наидабудецентарјачања
спортскогтуризма.Драгоми
је да јеОпштина издвојила
значајна средства за раз
војрекреативногишколског
спорта.Унаредномпериоду
чеканасуправоовопомага
њеклубовимакојинаодго
воранначинводебригуио
имовини и деци – рекао је
Удовичић.
Александар Јовановић,

директор ЈКП „Водовод“,
обратио сеиспредлокалне
самоуправе.
– Захваљујем на дана

шњојпосетиминиструВањи
Удовичићу. Веома нам је
значајнаовапосета.Желим
данагласимдајезаопшти
ну изузетно значајна чиње
ница да је реконструкција
спортске хале ушла у про
грам „Србија 2020–2025“.
Посветили смо се млађим
категоријама јержелимода
се у будућности спортом
бави што више младих –
истакаојеАлександарЈова
новић.

Д. Попов

Вања Удо ви чић са пред став ни ци ма локал не само у пра ве

Мини стар Удо ви чић са под млат ком ФК „Гра ни чар“ Јаме на

Вања Удо ви чић са под млат ком ФК „Једин ство“ Моро вић
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ФК „ПЛА НИ НАЦ“ РИВИ ЦА

Посе та мини стра Удо ви чи ћа
Уоквиру установљене

праксе Министарства
спорта и омладине,

министар Вања Удовичић је
посетио 28. маја Ривицу, тач
нијеФК„Планинац“којиуовом
малом селу иришке општине
постојиод1926.године.Мини
стра и сараднике су дочека
ли бројни Ривичани, а посеб
но малишани који своје прве
фудбалске кораке започињу
у овом клубу. Вања Удовичић
им је на поклон донео спорт
скуопрему,пресвегалоптеи
дресове.
Славиша Смиљанић, пред

седникФК„Планинац“изРиви
це, захвалио је на донацији и
указаодасеуРивициполако
припремају за обележавање
векафудбала.
– Деца су нам ту на првом

месту, као и школа фудбала
којуимамоикојасадапоново
почиње са радом. Повезани
смосаФК„Раднички“изИрига,
тамонашадецаиграјуитрени
рају,аовдекоднасонизапо
чињу прве фудбалске кора
ке. Имамо и сениорску екипу
која се такмичи у општинској
лигиСтараПазова–Инђија–
Ириг. Тренутно смо на другом
местуиборимосезаулазаку
виширангтакмичења–рекао
јеминиструСлавишаСмиља
нић.
Вања Удовичић, министар

спорта и омладине, истакао
једасе,крозсталниобилазак
локалних самоуправа и гра
дова,желеупознатисаствар
ним стањем и проблемима у
спортским клубовима, какоби
ихмоглирешавати,поготовоу
базичномспорту.
– Пракса је показала да је

овонајбољиначиндасереше
неки проблеми на терену и
драгомиједакрозовесеоске
клубове и спортске екипе са
дугомтрадицијомпокушавамо
да дигнемо базични спорт.Да
из ових клубова дођу млади
фудбалериилибилокојидруги
спортистидонајквалитетнијих
клубова.Захваљујемилокал
ној самоуправишто су у први
планпоставилиразвојрекреа
тивног ишколског спорта, а о
томеговорииповећањеиздва
јањаубуџетуза11процената
у односу на прошлу годину –
истакаојеУдовичић.
Онједодаодасупредстав

никеруководстваклубаимале
спортисте обрадовали спорт
скомопремом,атоће,свакако
јошвишемотивисатидецуда
себавеспортом.
– Знамо да данас морамо

размишљати о будућности.
Ова наша посета говори да
не правимо разлику између
великих ималих клубова, као
и делова наше земље. Кроз
оваквеклубовенастајуправии
истинскишампиони.Такопра
вимо и један стабилан основ
за јачање целокупног спорта
Србије – сматраВањаУдови
чић.
Он је рекао и да види да

се у Ривици људи који воде
спортпонашајунадомаћински
начин,дајетеренлепоодржа
ванисигуран.
–Жељанамједапомогнемо

и одрадимо неке инфраструк
турне ствари око овог терена
–ограде,реконструкцијесвла
чионица,паћемоунекојдаљој
фази причати и о трибинама.
Јачањем инфраструктуре се
јачајуимогућностизаспортски

туризам.Овасрединајепознат
туристички центар. Увек, као
бивши спортиста, сматрам да
можемноговише.Желимода
омогућимо што боље услове
за бављење спортом свуда у
Србији – поручио јеминистар
ВањаУдовичић.
Миодраг Бебић, заменик

председникаОпштинејеиста
каодасеовомпосетомпоказу
једасудецасвудаподједнако
битна,какоувеликимцентри
ма, тако и у најмањим среди
нама.
–Бављењеспортомјенајбо

љипредусловзаздравживоти
јасенадамдаћесесвевише
децебавити спортом, а у том
контексту је и ова посета и
спортска опрема која је дони
рананашемклубу–изјавиоје
МиодрагБебић.

С. Џаку ла

Мини стар и дома ћи ни у Риви ци

Спорт ски поздрав Вања Удо ви чић и нај мла ђи фуд ба ле ри

Медијски пројекат „Млади у фокусу: Бирам спорт – бирам оптимизам“ суфинансирао Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама. Ставови инзнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама који је доделио средства.



14 3. JUN 2020.  M NOVINE ОПШТИНА ИРИГ

СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усво јен изве штај о раду 
Општин ске упра ве

СедницаСOИриг,накојојјеусво
јен извештај о раду Општинске
управезапретходнугодину,одр

жанаје28.маја.Oдборницимајеизве
штај представила начелницаОпштин
ске управе Оливера Филиповић Про
тић, која је истакла да је задовољна
радомуминулојгодини.
–Подацикажудасморадилиуроку.

Када је реч о управним предметима,
радили смо исправно, тако да нисмо
имали много жалби, нисмо имали
поништених решења, односно, број
поништенихрешења језанемарљиви
испод је једног процента – истиче
начелница Оливера Филиповић Про
тић.Онадодаједасуопштинскеслу
жбе биле доступне грађанима, што
показуједајеОпштинскиуслужницен
тарфункционисаоупуномкапацитету,
дајеунапређенсаПОСтерминалом.
–Мисмонатакмичењууовојобла

сти били шампиони у безготовинском
плаћању,односнопласиралисмосена
треће место у Србији, а у Војводини
смобилинајбољи.Грађанимасмотако
омогућили да путем платних картица
плаћајусвеобавезе:порескеадмини
стративнетаксе,накнадезаграђевин
ско земљиште, дакле све оно што је
приходОпштинемогудаплатеприли
ком доласка на шалтер Општине, да
свезавршеналицуместа–указалаје
ОливераФилиповићПротић.
Увођењемслужбеничкогсистема,по

Закону о запосленима у јединицама
локалне самоуправе, акценат је ста

вљеннастручноусавршавањекадро
ва, преко СKГОа, НАЛЕДа, као и
Министарства за државну управу и
локалну самоуправу, покрајинских
секретаријата, али и Канцеларије за
информационе технологије Владе
Србије.
– Имали смо могућност да свим

запосленима обезбедимо да преко
Националнеакадемијезајавнууправу
могу да се пријаве на онлајн обуке,
што су неки наши радници и искори
стили, положили су обуке и добили
сертификате – рекла је начелница
Општинскеуправе.
УОпштинскојуправисесталноради

инапобољшањуусловарада,посебно
у сеоским месним канцеларијама, од
којих се неке налазе и раде у заиста
лошимусловима.ЗапослениуОпштин
ској управи су учествовали у бројним
пројектима, како давањем потребних
података, тако и у писању пројеката
приаплицирањузазначајнасредства,
будући да иришка Општина нема
довољносредстава,алијеипакреали
зовалазначајнекапиталнепројекте.
Оливера Филиповић Протић указује

дајепредњимаједнаважнаобавеза.
Наиме, законом је постала обавеза
увођењајединственогуправногместа.
–Тојеоноштомитребадауспоста

вимоуовојгодини,паћемотакообез
бедитида,кадстранкадође,наједном
местудобијесве–реклајеначелница
Општинске управе Оливера Филипо
вићПротић.
НаовојседницијеусвојениПослов

никСОИригкојимсеуређујеконститу
исање, организација и рад СО Ириг,
начин остваривања права и дужности
одборника, јавност рада, као и друга
питања у вези са радом СО Ириг и
њених радних тела. Пословником је
одређенопостојањешестсталнихрад
нихтелаињихованадлежност.Тосу:
Одбор за административна питања,
прописе и управу,Одбор за друштве
ноекономски развој, привреду и
финансије, Одбор за урбанизам, гра
ђевинарство, стаменокомуналне
делатности и заштиту и унапређење
животне средине,Одбор за пољопри

Сед ни ца СО Ириг

Оли ве ра Фили по вић Про тић
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ВРД НИК

Поста вље ни нови кон теј не ри
Уциљу осавремењивања поступка

одвожењасмећа,уВрдникујепоста
вљенпрвиконтигентновихконтејне

ра.Уоквируовогконтигентајепостављено
25 контејнера чија је запремина 1,1 кубни
метарионићезаменитипостојеће,дотра
јалеконтејнеречијајезапреминабилапет
кубнихметара.
– Постојећи контејнери су били дале

ко компликованијии скупљизаодношење
комуналноготпадаизВрдникауИриг.Нови
ћедопринетимодернијемуправљањуотпа
дом,алиичистијојсредини–кажеАлексан
дарМанојловић,директорЈП „Комуналац“
у Иригу, чије је предузеће задужено и за
постављањеовихконтејнера.
Засадасуновиконтејнерипостављениу

Врднику,алијепландапоступно,сванасе
љенаместауиришкојопштинидобијуове
новеконтејнере.

С. Џаку ла
Нови кон теј не ри у Врд ни ку

вреду и развој села, Одбор за пред
ставкеипритужбеиКомисијазаман
датскоимунитетскапитања.
Одборници иришке Скупштине су

донели и одлуку о отуђењу непокрет
ностиизјавнесвојинеОпштине,ареч
јеообјекту„Балонхале“,којасенала
зинаулазууИриг.Потребузадоноше
њемовеодлуке је образложилаСми
ља Јоцић, самостални саветник за
имовинско правне послове. Она је
истакла да се овај објекат налази у
таквомстањуда га требауклонити,а
дабисетајпоступакмогаоспровести,
потребно је претходно да надлежни
орган,односноСОИриг,донесеодлуку
оотуђењунепокретностијавнесвојине
рушењем„Балонхале“.
После њеног доношења, спроводи

сепоступакуклањањаобјектаускладу
са одредбама Закона о планирању и

изградњи. Путем јавне набавке ће се
одредитифирмаилипредузетниккоји
ће одвојити дрвену конструкцију која
семожеискористити.
–Оноштонијеоштећеноћеибити

предметпродаје.Потребнојеуклања
ње објекта јер локална самоуправа
планираданатомместуизградинов
објекат. Такође, „Балон хала“ се код
насукњиговодствуводикаообјекати
имасвојувредност–појаснилајеСми
љаЈоцић.
Иришка Општина планира да на

месту „Балон хале“ гради Ученички
домчијајепроцењенавредностнешто
преко 450 милиона динара за шта је
средстваодобриларепубличкаКанце
ларијазауправљањејавнимулагањи
ма. Пројекат је готов, а средства су
одобрена, али је јавна набавка због
свихдешавањаокоепидемијекорона

вируса, пролонгирана. Уз Ученички
дом се планира и изградња спортске
халесазатворенимбазеном.Наовом
пројекту се још ради, а потом ће се
конкурисатизапотребнасредства.
ЗаменикпредседникаОпштинеМио

драгБебићистичедајепландасена
том месту направи један репрезента
тивниобјекаткојићемоћидакористе
сви спортисти са територије иришке
општине.
–Саданемамониједанјавниспорт

скиобјекат, семшколских сала, каои
неколико приватних објеката – каже
МиодрагБебић.
Наовојседницијезав.д.директора

ЦентразасоцијалнирадуИригуиме
нованаСилванаЛаћарац,дипломира
на психолошкиња, која је на овој
дужностибилаиупретходномперио
ду. С. Џаку ла

Шал тер сала у Општин ској упра ви
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ССШ „БОРИСЛАВ 
МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“

Места за 60 
нових ученика
Као и ранијих година,  ССШ „Борислав

Михајловић Михиз“ у Иригу уписује и ове
године60новихсредњошколаца.Уподручју
радатрговина,угоститељствоитуризамима
слободно30местауоквируједногодељења
зазвањекулинарскитехничар,каои30сло
бодних места (једно одељење) у подручју
радапољопривреда,производњаипрерада
хранезазанимањевиноградар–винар.Шко
ловањезаобазанимањатрајечетиригоди
не. Школа „Борислав Михајловић Михиз“ у
Иригуспадауредмлађихшколаиоснована
је2009.годинеодлукомСкупштинеАПВојво
дине.

С. Џ.

ПОСЕ ТА ЗАМЕ НИ КА ПОКРА ЈИН СКОГ ОМБУД СМА НА

Психолози неопходни школама

Заменик Покрајинског заштитника
грађана – омбудсмана за права
дететаМиланДакић,сасарадни

цом Маријом Миладиновић, 28. маја,
посетио је ОШ „Доситеј Обрадовић“,
Центар за социјалнирадиДом здра
вља у Иригу. Од нарочитог значаја је
целисходноиефикаснофункциониса
ње установа из образовног, система
здравственеисоцијалнезаштите,као
институцијаодчестопресудневажно
сти за добробит деце. Непосредан
повод овим посетама је била вест да
ће, услед смањеног броја уписаних
ученикаупрвиразредосновнешколе,
уодносунапретходнешколскегодине,
уОШ„ДоситејОбрадовић“тринастав
нице разредне наставе и психолог
школеостатибезангажмана.
Ову вест пратила је и информација

премакојојупоследњихпетгодина,на
подручју иришке општине, запосленог
психолога нема ни у Дому здравља,
Центру за социјални рад, Средњој
школи,нитиуПредшколскојустанови.
ТокомразговорасадиректоркомЦен
тразасоцијалнирадСилваномЛаћа
рац,Омбудсманјеинформисаноначи
нурада, услугамаистепенупружања
подршкекорисницима,теосвакоднев
ним изазовима са којима се у свом
радусуочавају.
ДиректорДомаздрављадрНебојша

Ацин упознао је представнике Покра
јинскогзаштитникаграђанасауслови
маиоколностимафункционисањаове
здравственеустанове,онапоримакоје
улажу како би се унапредио квалитет
радаипружањаздравственезаштите
сваком пацијенту. Тако је, донацијом,

обезбеђеннајмодернији4Дултразвук,
намењен гинеколошком одељењу,
којимјезнатноунапређеназдравстве
на заштита жена у иришкој општини.
Просторије Службе здравствене
заштитедецеопремљенесуиприла
гођенењиховомузрастуипотребама.
Уразговорусазапосленимаидирек

торком ОШ „Доситеј Обрадовић“
СањомНиколић,МиланДакић је упо
знатсаконкретномситуацијомиактив
ностиматокомванредногстања.
Посебнапажњајепосвећенаразма

трањумогућностииначинарешавања
питања запослења психолога. Узроци
оваквеситуацијеједнимделомлежеи
у недостаткуматеријалних средстава,
као и мери забране запошљавања,
збогчегајеотежаносвакодневнофунк
ционисањеовихустанова. С. Џ.

Заме ник Покра јин ског заштит ни ка гра ђа на у посе ти Ири гу 

ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Поправ ке оце на, мала
мату ра и тести ра ње прва ка
ОШ„ДоситејОбрадовић“уИри

гу, после прекида ванредног ста
ња, ради у пуном капацитету,
уз све мере које се примењују у
заштити здравља како ученика,
такоизапослених.Уовојшколисе
успешноприближавају завршетку
школске године,апочетак јуна је
посебноважанзаматуранте,али
ипрваке.
–Почетакјунајерезервисанза

матуранте,алиидавањемогућно
стиученицимаод5.до7.разреда
да поправе оцене. Те активности
сереализујуод1.до16.јуна,аод
17. до 19. јуна је завршни испит
за матуранте – каже директорка

СањаНиколић.
Са првим данима јуна почело

је и тестирање будућих првака у
просторијама школе, према рас
пореду који су родитељи благо
временодобили.
–Званично,овушколскугодину

завршавамо 16. јуна. То за запо
слене не значи почетак распу
ста јеримамо јошдостаадмини
стративних послова. Потребно је
оформити одељења, распореди
ти будуће прваке, одредити нор
менаставницимаиприкупитисве
потребнеподаткезапочетакизра
де програма рада школе – каже
директоркаНиколић. С. Џ. 

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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ЈАВ НО КОМУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СТАН ДАРД“ ШИД

Кому нал ци без одмо ра
Фунционисањебилокогградане

може се замислити без кому
налног предузећа. Час их хва

лимо, час их кудимо, али безњих се
не може. Радници ЈКП „Стандард“ и
током ванредног стања су непрекид
норадили у свимсегментима који су
означеникаоњиховаделатност.
– Ми смо радили све време током

ванредногстања, такванам једелат
ност. Током ванредног стања смо чак
ималииповећанобимпослакадасе
радиоодношењукућногсмећа.Током
забранекретања,свисмоукућамаи
онда почнемо да спремамо станове,
куће,окућнице.Сахрањивањејеишло
редовно,чишћењеградатакође,апар
кинг и Зелену пијацу нисмо наплаћи
вали. Током претходног периода при
државали смо се свихмера заштите,
пре свега ношење маски и рукавица,
држалосепрописанорастојање,одре
ђенибројљудиниједолазионапосао
збоггодинаиболести.Уканцеларија
мајерадилапоједнаособа.Редовно
су се дезинфиковале просторије, као
и капеле на гробљу после одржаних
сахрана.Нисмоималипроблемашто
сетичездрављарадника–објашњава
директорка овог предузећа Славица
Сремац.
У ЈКП „Стандард“ је и примање

странкиограничио,наулазуједезоба
ријера,наблагајнирадникносирука
вице,асвикојиулаземорајудаимају
маске и рукавице.Што се тичеЗеле
непијаце,онасередовнодезинфику
је,тезгесунапрописанојраздаљини,

немавеликегужве.Купцисутикојипо
својојсавеститребададржеодређену
раздаљинуиносезаштитнуопрему.
Шидскивашаркојисетрадиционал

ноодржавасваког15.умесецу,после
паузе је одржан овогмаја.Да би све
било у најбољем реду, запослени у
ЈКП „Стандард“ су покосили простор
вашаришта, дезинфиковали, поста
вљенесудезобаријеренасвимулази
ма,средствазадезинфекцијусудели
лиинкасанти.Нисубилеотворенесве
капије,већсамодве,дабисепроток
људи могао контролисати. Продавци
су морали да имају маске и рукави
це,каоидезинфекционосредствона
тезгама.Већинасепридржавалаових

мера, али наши људи су улазили у
просторвашариштасамаскомидоксу
разгледали,скидалисумаску.Растоја
њеизмеђутезгијебиловелико.
На последњој седници Скупштине

општине Шид, заменик председника
Општине Зоран Семеновић је рекао
даћеЈКП„Стандард“радитиизавре
медржавнихиверскихпразника,што
досаданијебиослучај.
–Мисмоконстатовалидабашувре

мепразникаимавишекућногсмећаи
да се то код појединих корисника не
однесеподвенедеље.Мисебавимо
таквомделатношћуиморамодаради
моикаддругинераде.То јеибоља
организација, јер ће онда радници
иматимањепосла.Никотонећеодне
тисемњих.Нашикорисницићебити
задовољнији–реклајеСлавицаСре
мацкаже.
Током додељивања захвалница на

обележавању градске славе Светог
Николе летњег, наглашено је да су
добитници радници који се брину о
одржавањучистоћеуграду,маданије
апострофиранодасутораднициЈКП
„Стандард.ОдговорСлавицеСремац
јебиократакијасан.
– Да, то су радници „Стандарда“,

који су радили све време током ван
редногстања.Поредредовноградног
времена, код нас су организована и
дежурствасуботоминедељом.Радни
цирадеусвимвременскимусловима.
Изаслужилисузахвалницу–нагласи
лајеСлавицаСремац.

Д. Попов

Сла ви ца Сре мац

ВОЈКА

Удружење пензионера подржава СНС
УДомукултуреуВојкиуорганизацијиМесногодборапензионера,

30.маја2020.годинеодржанаје
предизборна трибина као подршка
Српскоj напредној странци на пред
стојећим изборима. Најстаријим гра
ђанимаВојкеобратиосенајпреЉубан
Скопљак, председник Савета Месне
заједнице, који је говорио о активно
стимаовогудружењаузнапоменуда
увек имају помоћ и подршку Месне
заједнице,докјеЗденкоГашић,пред
седник Општинског одбора ПУПСа
подсетионареализованеинвестиције
упретходномпериодуипозваопензи
онере,дасвојгласдајуизборнојлисти
СНСа на којој се за покрајинског
посланика кандидује њихов суграђа
нинМилошМиловановић,азаодбор
нике у локалном парламенту Никола
ДобродолациСлађанаСкопљак.Три
бинијеприсуствоваоиЂорђеРадино
вић, председник Општине и Општин
скогодбораСНСа,којијенагласиода

јеПУПСнајважнији коалиционипарт
нер владајуће странке, те да и сада
рачунанаподршкучланства.Говорио
јеопериодуборбепротивкоронавиру
са,актуелнимипланираниминвести
цијамаузпосебаносвртнаВојку, где
се наставља изградња канализације,

а приоритет у наредном периоду ће
бити вртић и путна инфраструктура.
Војачко Удружење пензионера броји
240чланова,којимасуовомприликом
подељенидодатнипакети у којима је
брашно,шећер,уљеикафа.

З. К.
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Четири вози ла за
инђиј ски Дом здра вља
ИнђијскиДомздрављабогатијије

запетновихвозила,четирикоје
је обезбедила локална самоу

праваи једнокоје јестиглокаодона
ција Владе Војводине. Реч је о два
потпуноновасанитета,комбијузапре
возпацијенатанадијализуидвапут
ничкавозилазакућнунегуипатрона
жну службу. Кључеве новог возног
паркаусреду,27.мајапредаојепред
седникОпштинеИнђијаВладимирГак
захваливши том приликом свим рад
ницима Дома здравља на успешно и
одговорно урађеном послу у време

епидемијекоронавирусаиванредног
стања.
–Домздрављајесададобиоозби

љан возни парк. Са оним возилима
које смо ранијих година набавили, у
потпуности можемо да испунимо све
неопходнезахтевепацијената–иста
каојепредседникОпштинеИнђија.
Гак је најавио да ће се у наредне

четиригодинеуложитизначајнасред
стваупобољшањеинфраструктуре.
– Почећемо реновирање дечијег

диспанзера,аондаредомидругаоде
љења. У наредним годинама Дом

здравља ће постати место на које
ћемобитипоносни.
Доктор Јово Комазец, директор

Дома здравља у Инђији, захвалио је
председникуОпштинеиподсетиодаје
стањевозногпаркаприликомпреузи
мањаодговорности2016.годинабило
веомалоше,тејепостојаострахдасе
не десе несреће већих размера јер
нису били у могућности да одговоре
свимпотребамаутаквимслучајевима.
–Нашавозилагодишњепрелазеоко

пола милиона километара, те је
модернизацијавозногпаркаодвелике
важности за задовољавање свих
потребапацијената–рекаојеКомазец
и нагласио колико је важан однос
локалнесамоуправепремаовојздрав
ственојустанови.
– Општина учествује са 15 одсто

средстава у нашембуџету, докмноге
друге локалне самоуправе својим
домовима здравља уплаћују тек 3, 4
одсто.Миимамовеликуподршкучел
нихљуди и то се осети у раду наше
установе–истакаојеКомазец.
Након финансијске стабилизације,

следећикоракДомаздрављаилокал
несамоуправејеусавршавањеиспе
цијализација медицинских радника
какобисеподигаонивоздравствених
услуга. И тиме се показује колико је
локалном руководству стало до уна
пређења примарне здравствене
заштитеуИнђији. М. Ђ.

Пет нових вози ла за инђиј ски Дом здра вља

Владимир Гак са рад ни ци ма Дома здра вља
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83 ЛАПТОП РАЧУНАРa ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ

Традиција коју не треба мењати

Знањесепретходних годинаи те
какоисплатилозашездесетшест
вуковаца, тринаест ученика, као

изачетворонајуспешнијихспортиста
сатериторијеинђијскеопштинекојису
остварилизапаженерезултатенараз
личитим такмичењима. Њима је у
понедељак, 1. јуна председник Oпш
тине Владимир Гак уручио лаптоп
рачунаре.Упитању је традицијадуга
више од десет година којом локална
самоуправа награђује успехе током
школовањаирезултатенанационал
ним и међународним школским и
спортским такмичењима. Подсетимо
дасеподеларачунаранајуспешнијим
спортистима примењује више од две
године.
Димитрије Гаћеша, стрелац, и

Милош Малешевић, атлетичар, успе
шносупредстављалиИнђијунамно
гим регионалним и европским такми
чењима и остварили су запажене
резултате. Како су и сами истакли,
награда у виду лаптоп рачунара за
њихјеједнаврстаподстрекаданаста
ведаљесадобримрезултатима.

ПредседникОпштинеИнђијаВлади
мирГакизјавиоједаталокалнасамо
управа цени знање и труд ученика и
поручиоједаћесеиунареднимгоди
намасвевишеулагатиушколе,ђакеи
спортисте.
–Наставилисмосатрадицијомкоја

не требадасемења.Какосмовише
путарекли,свештоједобро,прихва
тили смо, и још смо проширили круг
оних који имају право на награду у
виду лаптоп рачунара. Била би
неправда да ученици који освајају
награденарепубличкимтакмичењима
изодређеногпредметанебудунагра
ђенијернисувуковци.Нијемалаброј
ка. Овим потезом улажемо у будућ
ност и младост јер верујемо да ће
великибројонихкојисуданаснагра
ђени,сутрадопринетидаљемразвоју
својеопштине–рекаојеГак.
Годинамауназадлокалнасамоупра

вакрозразнеподстицајнемере,попут
ових,настојидазадржимладељудеу
Инђији,аследећикораккојијенајавио
први човек општине јесте изградња
кадровскихстановазамладе. М. Ђ.

Владимир Гак уручио лаптоп рачунаре

Наста ви ли смо
са тра ди ци јом која

не тре ба да се мења. 
Овим поте зом

ула же мо у будућ ност
и мла дост јер

веру је мо да ће вели ки 
број оних који су 
данас награ ђе ни, 
сутра допри не ти 

даљем раз во ју сво је 
општи не – рекао је Гак
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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.

Завршена адаптација врти ћа
у Новом Слан ка ме ну
Објекат вртића „Пчели

ца“уНовомСланкаме
ну адаптиран је и про

ширенкакобидецакојабора
веуњемуималасавнеопхо
данкомфор.Наконизведених
радова, унутар објекта обез
беђен је нови простор повр
шине 120 квадратних метара
што јеусловилодасеупише
још једнаваспитна група коју
чини30деце.Просторкоји је
већпостојаојеокречен,лаки
ранисупаркети,замењена је
столарија,аизведенесуелек
тричне, водоводне и канали
зационе инсталације. Такође,
какосуистаклипредставници
Предшколске установе
„БошкоБуха“,оспособљенаје
и кухиња која испуњава све
најстрожестандарде.
ВртићуНовомСланкамену

учетвртак,28.маја,обишаоје
председник Општине Инђија
ВладимирГак,којијеистакао
дајеулагањеуобјектеукоји
маборавенајмлађиод вели
когзначаја.
–Најлепшејекадаможемо

даобезбедимонашојдецида
што квалитетније проводе
своје детињство. Самим тим
олакшавамородитељима, јер

знајудасуимдецанасигур
ном, новом, чистом и уред
ном.Ово је заправо суштина
оногаштомитребадарадимо
налокалномнивоу–рекаоје
Гак.
Директорица Предшколске

установе„БошкоБуха“уИнђи
ји Јелена Кресоја истакла је
приликомобиласкавртићада
јенаконрадованаадаптацији
ипроширењуобјектауСлан

каменурешен једанодкључ
нихпроблема.
– Обезбедили смо адеква

танпросторзапријемиотпуст
деце,односнодовољноместа
заодлагањегардеробеиобу
ћедеце.Такођесмонабавили
мобилијар чија је вредност
око милион динара, а сви
осталирадовикошталисуоко
четири милиона динара –
реклајеКресоја.

На крају обиласка вртића,
представницилокалнесамоу
правеподсетилисудасеите
како улаже у предшколске
објекте,дајеутокуизградња
великог вртића уИнђији, који
ће задовољити све потребе,
као и да ће ускоро почети
радовинапроширењуобјекта
„Невен“ за шта су добили
средстваодВладеВојводине.
 М. Ђ.

Владимир Гак у посе ти врти ћу у Слан ка ме ну

Нова чисти ли ца за лепшу Инђи ју
Упоследње три године унабавку механизације и

возила за Јавно кому
нално предузеће „Комуналац“
у Инђији уложено је око 80
милионадинара.Последња у
низу инвестиција је мулти
функционална чистилица,
намењена, пре свега, за
чишћење пешачке зоне и
путева од соли, ризле и пра
шине. Нова машина предста
вљенајејавностиупетак,29.
маја,аналицуместабиојеи
председник Општине Инђија
ВладимирГак.
– Инђија је одувек чист и

уређен град, али са новом
машиномшеталиште ће бити
много уредније и тако ћемо
значајноподићинивохигијене
у граду – рекао је Гак подсе
тившинапроблемекојејеЈКП
„Комуналац“ имао пре скоро
четиригодине,кадасупреузе
ли одговорност за грађане
инђијскеопштине.
–Одчетири,трикамионасу

првезимебилаукварунакон
само15минутачишћењасне
га. Показали смо како заиста
одговорнимиспособнимруко

вођењем јавних предузећа и
локалне самоуправе можемо
доћиуситуацијуданабавимо
потпунановавозила.

Гак је захвалио запослени
мау„Комуналцу“којису,како
каже, максимално посвећени
свомпослуизаслужујунајбо
љеусловезарад.
– Улагање у механизацију

нијеништадругонегоулагање
у чистији и безбеднији град –
рекао је приликом обиласка
возног парка овог комуналног
предузећапредседникОпшти
неИнђијаВладимирГак.
Душан Лемаић, директор

ЈКП „Комуналац“, потврдио је
да је план да се у наредним
годинамаупотпуностизамени
свазастареламеханизација.
– Чистилицу смо купили из

сопствених средстава. У
последњетригодинеуложено
јепреко80милионадинараза
обнову механизације. Тренут
но ово јавно предузеће запо
шљава148радникаипоседу
је 16 камиона за различите
комуналнепотребе–подсетио
једиректор„Комуналца“.
 М. Ђ.

Нова чисти ли ца
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Пред но сти шко ло ва ња у сво јој „кући“
Техничка школа „Милен

ко Веркић Неша“ у
Пећинцима будућим

средњошколцима,иовегоди
ненудиширокизборобразов
них профила. За наредну
школску 2020/2021. годину у
пећиначкојшколиприликуда
сеобразујеимаће120учени
ка, током трогодишњег и
четворогодишњегшколовања
профила–финансијскиадми
нистратор, трговац, инду
стријски механичар и техни
чармехатронике.
Каконамјерекаодиректор

пећиначке Техничке школе
ДанилоТепша,оноштојенај
важније за будуће средњо
школце јестеправиланизбор
занимањакојећеимубудућ
ности омогућити да издржа
вајусебеисвојепородице.
–Мисе,каојединасредња

школа на територији наше
општине,трудимодабудућим

средњошколцима понудимо
образовнепрофилеизразли
читихподручјарада.Оношто
јебитноистаћијестечињени
цаданашашколарасполаже
са адекватним наставним
кадроми да је опремљеност
наставним средствима на
веомависокомнивоу.Успели

смо да направимо готово
савршен спој теорије и прак
тичних вежби, тако да смо
посталиузордругимшколама
удуалномсистемуобразова
ња.По завршеткунашешко
ле,ученицистичуодговарају
ће компетенције и врло брзо
могу да се адаптирају на

услове у реалном окружењу.
Поредтога,нашашколаомо
гућава и проходност ка
разнимфакултетима,каошто
су економски, правни, елек
тротехнички,машинскиидру
гифакултетисличногпрофи
ла. Зато позивам све осмаке
дадођуунашушколуидасе
школују у својој кући – иста
као је Тепша и додао да је
предностпећиначкеТехничке
школеивисокнивобезбедно
сти,алииорганизованпревоз
заученикеодместастанова
ња до школе, што умногоме
олакшава школовање, како
децитакоиродитељима.
Крајемјунаосмаципредају

листежељазауписусредњу
школу,адетаљнијеинформа
ције о профилима и самом
упису могу се добити путем
телефона: 022/2435–100,
022/2435–279,илисајташко
леtspecinci.edu.rs.

„Бош“ дони рао мили он
дина ра Општи ни Пећин ци
Представници компаније

„Бош“ уручили су 22.
мајаОпштини Пећинци

донацију од милион динара
занабавкумедицинскогмате
ријала за сузбијање ширења
коронавируса. У име компа
није средства су уручили
директор фабрике у Шима
новцимаПетерРихтер (Peter
Richter) и комерцијална
директорка фабрике Стефа
ниХилман(StefanieHillmann).
Рихтер је том приликом

рекаодаједонацијапоследи
ца добре сарадње између
компаније „Бош“ и пећиначке
локалнесамоуправе,идасе
показало да је та сарадња
добра и у време кризе, а не
самоудобримвременима.
– Срећни смо што смо у

могућности да донирамо ова
средства и да помогнемо
локалнојсамоуправи,јерсмо
свеснидамногољудиније у
могућности да издвоји новац
закуповинузаштитнеопреме
идезинфекционихсредстава.
Овај милион је намењен и
тимљудима–рекаојеПетер
Рихтер.
Стефани Хилман је нагла

сила да је компанија „Бош“
имала подршку Општине
Пећинциувремеполицијског
часаокоорганизацијепрево
зарадника.
– Кад год су нам били

потребни, били су ту за нас.
Збогтогасмомиуспелидадо
данас немамо ниједног зара
женог запосленог, а делови
наше фабрике већ раде 24
часа седам дана у недељи.
Овојенашначиндаизразимо
захвалност – рекла нам је
СтефаниХилман.
У име Општине Пећинци

донацију је примио председ
ник Привременог органа мр

ЖељкоТрбовић,којијепред
ставницима компаније „Бош“
захвалионадонацијикојаће,
како је рекао, бити употре
бљеназакуповинусредстава
и опреме за борбу против
пандемије која још увек није
завршена.
–Посебномерадујечиње

ница да је компаније „Бош“
успеладаи токомванредног
стања одржи производњу са

малосмањенимкапацитетом
и да упркос великом броју
радника није имала ниједан
случајинфекцијекоронавиру
сомна радномместу.И с те
стране „Бош“ се показао као
одговорнакомпанија,којазна
да организује посао и да
заштити своје раднике. Тај
ниво одговорности одликује
самовеликекомпаније–изја
виојепредседникТрбовић.
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Рибо лов ци при ку пи ли 85.000 
динара за Софи јин први корак

Удружење риболоваца „Доњи Товар
ник“организовалоје23.и24.мајахума
нитарнотакмичењеуриболовузаприку
пљањесредстава залечење једногоди
шњеСофијеМаркуљевићкојаболујеод
смртоноснеболести,спиналнeмишићнe
атрофијe, и потребно је да прими лек
којикошта2,1милиондолара.
Токомдводневногтакмичењанаjезеру

„Сремска оаза“ у Суботишту, од уплата
12 екипа за учешће на такмичењу и од
донација прикупљено је укупно 85.550
динара, који су уплаћени на наменски

рачун за Софијино лечење, отворен у
оквируакције„ЗаСофијинпрвикорак“.
И поред поред лоших временских

услова риболовци су успели да улове
154 примерка укупне тежине 827 кило
грама,анајбољискорималајеекипаЦТ
Кркобабић силни са укупнимуловомод
129,230кг.Другоместоосвојилајеекипа
ЦТМиланиСалеса128,477килограма,
атрећеЦТДруштволакоћемосаукупо
уловљених 98,650 килограма. Награду
за највећи појединачни улов од 10,260
килограмаосвојилајеекипаЦТМакали

ћи, а утешна награда за најмањи уло
вљенипримеракод1,185 кг припала је
екипиЦТМиланиСале.
Сви који желе да подрже акцију „За

Софијинпрвикорак“могутоучинити:
СлањемСМСа:упишите797ипоша

љитеСМСна3030;
Уплатом на динарски рачун: 160–

6000000043054–91;
Уплатомнадевизнирачун:

160600000004310147
IBAN:RS35160600000004310147
SWIFT/BIC:DBDBRSBG.

Само „Каме ни“ про ме нио 
ранг так ми че ња
Фудбалсеполаковраћа

у уобичајене токове.
Сезона 2019/2020. је

прекинутаикаоконачнатабе
ла узима се она на дан 15.
марта,што значи да јешам
пионтимкојијеутомтренут
ку заузимао прво место на
табели.
По речима председника

Спортског савеза „Развој
спортова“ Синише Ђокића,
ниједан фудбалски клуб са
територије општине Пећинци
нијенапустиосвојулигу.
– Сви су остали у својим

лигама, изузев ФК „Камени“
изАшање,којијепослепрвог
дела првенства био првак
Општинске лиге Пећинци. С
обзиром да од тада клубови
из те лиге нису одиграли
ниједно коло, „Камени“ је
шампиониодследећејесени
биће у конкуренцији клубова
Међуопштинске лиге Срем –
Исток. Слобода из Доњег
Товарника јеидаљеуВојво
ђанскојлиги–Југ,ДоњиСрем
2015изПећинацаиНапредак

из Попинаца су у Сремској
лиги, док ће у Међуопштин
ској лиги – Исток бити Срем
из Сремских Михаљеваца,
ОФК Брестач, Граничар из
Обрежа, Сремац из Деча,
ШумаризОгараиКаменииз
Ашање.Остали клубовису у
Општинској лиги Пећинци:
Хајдук 1932 из Шимановаца,
Купиново,ЛовацизКарловчи
ћа, Словен из Сибача, Мла

дост1935изПрховаиВитез
из Суботишта. Како ствари
тренутностоје,баражанема.
Чињеница је да без помоћи
локалнесамуоправеиСпорт
скогсавеза,малоклубоваби
могло да ради. Наставићемо
идаљедафудбалске клубо
ве у нашој општини помаже
мо кроз плаћање котизација
затакмичење,лекарскихпре
гледа,службенихлица,обез

беђење превоза, одржавања
терена.Тренутнојенајважни
једафудбалсвевишеулази
ууобичајенетокове,апрвису
са радом наставили клубови
којисанајмлађимкатегорија
ма раде кроз „Школефудба
ла“.Засениорскеекипејејош
увек рано да започну рад, с
обзиром на то да је почетак
наредне сезоне најављен за
средину августа – истакао је
Ђокић.
Ђокић, такође,додајеида

млађекатегоријеФКСлобода
из Доњег Товатника увелико
тренирају.
– Првотимци су за сада

слободни. Тек када будемо
званично знали за када је
планиран почетак првенства
ВФЛ – Југ, детаљније ћемо
планирати своје активности.
Јасноједаћенамбитиприо
ритет,пресвегадазадржимо
позицију у средини табеле.
Покушаћемо да сачувамо
окосницу тима из претходне
сезоне, уз 2–3 појачања –
рекаојеЂокић.

Синиша Ђокић
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Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“

Сре ми це у рено ви ра ним 
про сто ри ја ма
Реновиране просторије

најстаријег удружења
жена на територији

пећиначкеопштине,УЖ„Сре
мица“ у Пећинцима, у петак,
29. маја посетио је председ
ник Привременог органа
ОпштинеПећинцимрЖељко
Трбовић,којијетомприликом
нагласиодаОпштинаПећин
ци значајна средства издваја
за подршку раду удружења
која, свако на свој начин,
чувају културу и традицију
нашег краја, а истовремено
нанајбољиначинпромовишу
општину Пећинци чак и ван
границаСрбије.
– Пећиначка локална

самоуправасетрудидасвим
удружењима обезбеди про
стор и пристојне услове за
рад.Посебномиједрагода
простор УЖ „Сремица“ није
самопросторзаокупљањеи
рад, већ представља једну
правумалуетнолошкузбир
кунашегкраја.Чланицеовог
удружења својим дугогоди
шњим радом чувају сећање
на наше мајке и баке и на
њихове рукотворине. Поред
тогашточувајустарерадове
онеисаместварајуновекоје
израђују од материјала и
техникама који су сенекада
користилиуовомкрају,пана
тај начин не чувају само
сећање на наше мајке и
баке,већчувајуисећањена
традиционалне вештине
женаизСрема–нагласиоје
Трбовић.
Збогхаваријеузгради,про

сторија УЖ „Сремица“ је
морала да се реновира. По
речима председнице овог
удружења Маре Миловано
вић,просторијајебилаујед
номтренуткунеупотребљива,
па су морале да иселе своје
експонате.
–Уследпроблемасакана

лизацијом морале смо да
прибегнемототалномренови
рању просторије. Због хава
ријепросторјеуништен,тако
дасусадапостављенеподне
плочице,зидовисуокречени,
стари ормани који су веома
стариидрагоценисупрефар
бани. У том периоду нам је
билотешкодасесастајемои
нормалнофункционишемо, а
ицелакризасавирусомкоро

нанам јепореметилаплано
ве за ову годину. Ниједна
манифестација до сада није
одржана,нисмонигдеишлеи
зажелеле смо се дружења и
манифестација.Миове годи
не обележавамо 20 година
нашег удружења и чим се
стекну услови обележићемо
тај, нама важан, јубилеј.
Током две деценије постоја
ња учествовале смо на број
нимманифестацијамаширом
нашеземљеодВојводинедо
КосоваиМетохије,каоиван
граница наше земље у Сло
венијииРепублициСрпској,а
такоћемоинаставити–изја
вилајеМиловановићидода
ладапоредтогаштоангажо
вање у Удружењу предста

вљавеликуобавезу,потребно
јепунољубавиипажњедаби
сесачувалиодзабораватра
дицијаиобичајинашегкраја.
ПросторијаУдружењажена

„Сремица“ препуна је руко
творинакојесучланицеради
лесаме,алииручнихрадова
које су добијале од вредних
Сремица, каошто су кувари
це,пешкири,кецељеиразне
другерукотворинекарактери
стичнезанекадашњисремач
кидом.Једанкутакпростори
јекрасемногобројнипехарии
награде са бројних манифе
стацијакојесучланицеУдру
жења заслужиле својим
радом, али како кажу, најва
жније им је да сењихов рад
поштујеицени.

У Пећин ци ма саку пље но 40 једи ни ца крви
ЦрвеникрстПећинцијеупетак,

29.маја,усарадњисаЗаводомза
трансфузијукрвиВојводине,орга
низоваоакцијудобровољногдава
њакрвиуПећинцима,другууовој
години.УхолупећиначкогКултур
ног центра, у периоду од 9.00 до
13.00 часова, крв је понудило 44
давалаца,аликакојењихчетворо
одбијеноизмедицинскихразлога,
сакупљено је 40 јединица крви.
Новихдавалацајебило12.
По речима секретара Црвеног

крста Пећинци Гордане Коњевић,
ово је једна од најуспешнијих
акција добровољног давања крви
организованихуПећинцима,откад
оваустановасарађујесаЗаводом
затрансфузијукрвиВојводине.

–Акцијајеизузетнодобропро
шла.Захвалнасамсвимакојису
понудили и дали крв, с обзиром
на тренутну ситуацију у нашој
земљи и целом свету, када и
даље траје епидемија вирусом
COVID19. Данашњи даваоци су
показалидаљудскасолидарност
и племенитост нема граница.
Такође, и наши волонтери су
помоглидаакцијабудеуспешна,
такошто су, у циљу спречавања
преношења инфекције вирусом
корона, вршили дезинфекцију
рукудавалацанаулазуухолКул
турногцентра–изјавилајеКоње
вићидодаладајемеђудаваоци
ма било 10 припадница лепшег
пола.
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БРИ ГА О ДЕЦИ НА ПРВОМ МЕСТУ

Хра ни тељ ска поро ди ца
пуна љуба ви
ПоводомМеђународног

дана нестале деце,
25. маја ове године,

Зоран Ђорђевић, мини
старзарад,запошљавање,
борачкаисоцијалнапитања
иоснивачФондације„Тијана
Јурић“ Игор Јурић, обишли
су хранитељску породицу
Медвеђ у Старој Пазови.
Тања и Јарослав Медвеђ
се већ 12 година баве хра
нитељством. Поред троје
биолошке деце, у проте
кломпериодусуудомили20
малишана,одкојих јетроје
константнокодњих.
– Срећна сам кад видим

дасуонисрећниизадовољ
ни. То је леп осећај, када
поредсвоје,одгајашидецу
којојтребапажњаиљубав.
Надамседаиммитоможе
мопружити.Бољејезадецу
да буду у породицама –
говориТањасаосмехом.
Много пута су отварали

вратасвогдомаиуургент
ним случајевима, на при
мер, у време поплава, или
када је требало неком пру
житирукупреконоћи.Посе
та министра Ђорђевића и
ИгораЈурићазањихјебила
велика част и сви су били
узбуђени.
–Имао сам великужељу

да посетим једну породицу
која може да буде пример
какосеодгајајудецаикако

дасеживисањима,јерони
могу чак да буду пример
многим биолошким родите
љима–рекаојеИгорЈурић,
оснивач Фондације „Тијана
Јурић“.
Јурић је захвалио мини

струЂорђевићу,којиразуме

потребеФондацијеидодао
да се заједничким снагама
може допринети томе, да
нестанак деце и несталих
особа не буде једног дана
тако велики проблем као
штоједанас.
Породица је основа дру

штва,нагласио јеминистар
Ђорђевић,говорећиомера
мадржавезазаштитудеце
однасиља.
– Министарство је доне

ло Стратегију о превенцији
насиљанаддецом,којапод
разумевастратегијузапре
венцију од 2020. до 2023.
године са двогодишњим
Акционимпланомимислим
дајетовеликиискораккада
је у питању наша земља и
све оно што чинимо кад је
реч о превенцији насиља
– рекао је министар Ђор
ђевић и захвалио породи
ци Медвеђ на племенитом
раду.
У старопазовачкој општи

ни тренутно има 42 храни
тељске породице, а Рада
Жугић, директорка Центра
за социјални рад, у чијој је
надлежности хранитељ
ство, изразила је велико
задовољство овом посетом
и рекла да је увек отворен
позивзаонекојижеледасе
бавеовимхуманимиизнад
свега,лепимпослом.

Зден ка Кожик

Министар Зоран Ђорђевић код хранитеља

Хранитељица Тања у разговору са Игором Јурићем
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Шест мили о на 
дина ра за мале 
пред у зет ни ке

Предузетнициса територијеопшти
неСтараПазоваиовегодинемогуда
рачунају на једнократну финансијску
подршку у износу од 50.000 динара,
с обзиром на то да је Општина Ста
ра Пазова расписала Јавни конкурс
за доделу бесповратних средстава у
циљу подстицања развоја предузет
ништва,микроималихправнихлица.
Овегодинеувећан јеукупанизносза
ову намену, те је опредељено шест
милиона динара. До сада је овај вид
подршке сваке године користило око
100 предузетника. Средства се доде
љују за субвенционисање трошкова
набавке половне или нове опреме и
машина,деловамашинаиспецијали
зованих алата и репроматеријала и
сировина. Јавни позив је отворен до
крајаоктобра. Д. Г

У мају пало
30 литара кише
На територији старопазовачке

општине у току претходног перио
да нападало је у просеку 30 литара
кишепометруквадратномитојеупо
ламањеодстогодишњегпросека,јер
умајупадавинемогудабудуидо80
литара. Киша је добродошла за све
пролећнеиозимеусеве,собзиромна
тодасеуовопролећеушлосадефи
цитомзимскевлаге,акакокажеБрани
слав Баштић, технолог биљне произ
водње у старопазовачком „Напретку“,
земљиште јевлажнонадубинудо15

цм и свака наредна киша неће бити
наодмет,какобисестворилезалихе
предуобичајенетоплеисувемесеце,
каоштосујулиавгуст.Заовајмајсу
карактеристичненижетемпературеод
просека,што не погодује топлољуби
вимкултурамакаоштојекукуруз,али
опетодговарајусоји,шећернојрепии
пшеници, којесеналазеуфазифор
мирањазрна.Утокупретходнихдана,
билајеипојаваспорадичногграда,и

јошувексесагледавастањенатере
ну,алинијепричињенавеликаштета.
Премапроцениагронома,занеких20
данаћепочетижетвајечма. З. К.

Тра ди ци ја 
дава ла штва крви 
У Старој Пазови је у четвртак, 28.

маја ове године, одржана још јед
на акција добровољног давања крви,
када се трансфузиомобил Завода за
трансфузију крви Војводине налазио
испред зграде Скупштине општине.
Одазвало се преко 60 грађана, а крв
јемоглодатињих50,такодајеакци
ја веома успешна, оцењују у општин
ској организацији Црвеног крста, који
јеорганизаторусарадњисаЗаводом
затрансфузијукрвиВојводине.Тради
цијадобровољногдавањакрвипосто
ји више деценија у старопазовачкој
општини,анитокомванредногстања
онанијепрекидана. Д. Г.

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

Уста р о п а з о в а ч к о јопштини без посла је
тренутно 1.500 лица,

штојеуодносунабројста
новника,податаккојиупућу
јенатодајеупитањуједна
од најнижих стопа незапо
слености у Србији. Велики
број како домаћих, тако и
страних компанија, управо
овде, између два највећа
градаунашојземљи,изгра
дилесупогонеизапослиле
великибројљудиизовесре
динеиизоближњихопшти
наиградова.ОпштинаСта
раПазова,којасеналазиу
југоисточном делу Срема,
представљапогодно тло за
инвеститоре који се за ову
локацију, између осталог,
опредељују и због близине

аутопута Београд – Нови
Сад и Београд – Загреб.
Према речима надлежних,
рапиданразвојовесредине
утицаојеинадосељавање,
а самим тим и на повећан

број становника. Добија
њем статуса града, грађа
нима у овој средини, како
кажу, било би олакшано
функционисање у неколико
сфера друштвеног живота.

Једанодприоритеталокал
не самоуправе у претход
них неколико година била
јеборбасанезапосленошћу
штоимје,какокажу,пошло
заруком,собзиромнатода
СтараПазовабележинајни
жу стопу незапослености у
Србији.
Улагање у путну, кому

налну и спортску инфра
структуру, уређење улица
и пешачкобициклистичких
стаза,повезивањедваауто
пута Е70 и Е75 с путем
ван насељених места, од
нове петље Нова Пазова
до петље у Крњешевцима,
само су неке од значајних
улагањаунаредномперио
ду.

Д. Г.

Општи на са нај ни жом
сто пом неза по сле но сти
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ТУРИ СТИЧ КА СЕЗО НА У ТОКУ ПАН ДЕ МИ ЈЕ КОРО НАВИРУ СА

Шан са за рурал ни тури зам

Пандемија корона
вирусаимаћезасигур
ноувеликојмериути

цај на целокупну привреду,
паитуризам.Путовањаван
наше земље су још увек
неизвесна. Границе се
полако отварају, питање је
какоћесепутовањареали
зовати и како ће одмор
изгледати.Сигурноједаће
семногиовоглетаодлучити
за одмор у Србији, која се
може похвалити богатом
туристичкомпонудом.Срем
као туристичку дестинацију
обележава Фрушка гора,
историјски, верскиивински
туризам.Међутим,исеоски
туризам се у протеклом
периоду веома развио у
целојСрбији,паиуСрему.
Сеоскаиетнодомаћинства
сусвепопуларнијаиодлич
на су прилика за одмор и
бегодградскевреве.
МаријанаДошен,власни

ца сеоског туристичког
домаћинства Вила „Мила“,
којесеналазинаококило
метарипоодМанђелосана
обронцима Фрушке горе,
каже да је актуелна ситуа
цијасапандемијомкорона
вирусапотпуноновазауго
ститељеигосте.
–Упочеткусмомиугости

тељи, па и гости били
збуњени.Међутим,чиними
седасадасвиполакопочи

њу да прихватају актуелну
ситуацију у вези са панде
мијом коронавируса и
понашају се у складу са
њом.Припремезаовутури
стичку сезону у нашем
домаћинству су одавно
почеле.Некирадовисујош
увек у току али нас то не
спречава да дочекујемо
гостеунашојвили.Упрет
ходномпериодупородицес
малом децом су махом
тражиле боравак дужи од
десетдана.Такође,уразго
вору са потенцијалним
гостимасазнајемодамноги
одњих неће ићи на одмор
ваннашихграницаивећсу

употразизаодговарајућим
смештајем у Србији, каже
Маријана.
Она додаје да свако ко

желидаосетиправиодмор
иуживањеуприродипосети
неко од сеоских домаћин
ставанаФрушкој гори,чија
јепонудабогата.
–Мислимдајесвакосео

скотуристичкодомаћинство
јединствено и нуди нешто
другачије.Оноштоминуди
мо јесте доживљај правог
одмора у природии ужива
ње у једноставним јелима
спремљеним на традицио
наланначиниодсрца.Нај
млађи гости могу да се

забављају у играоници у
природи, ту су спортске
активности на пространом
травњаку, као и учешће у
сеоским пословима у воћ
њаку и башти, што децу
посебно интересује и воле
да помажу. Родитељи су
задовољни, јер деца стичу
новасазнања  којанемогу
стећиузатвореномпросто
ру. Старији посетиоци се
шетају,одмарајуудворишту
и уживају у посматрању
заласкасунцаиослушкива
њузвуковаприроде.Заиста
седобијеједанодморупра
вомсмислутеречи, говори
МаријанаДошен.
Онаједодаладаћебора

вак гостију сада изгледати
другачије него што је то
билоупретходнојтуристич
којсезони.
– Мере заштите и дезин

фекције у овој ситуацији су
појачане. Наравно, мере
заштите, које је струка пре
поручила су се у нашем
домаћинству примењивале
и пре пандемије корона
вируса. Увек примамо оно
ликогостијукакобисвакоод
њихмогаодаимасвој про
сторзаборавакинесметано
уживање. Када говоримо о
физичкој дистанци, рекла
бихдаразмакизмеђустоло
ва није два метра, него и
десет двадесет метара,

Ужи ва ње за нај мла ђе Мари ја на Дошен
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говори власница Виле
„Мила“.
Она је додалада ће пан

демијавирусакоронаимати
утицаја на економскомпла
нуиуруралномтуризму.
–Свакакодајеоваситуа

цијасакоронавирусомути
цала на наше пословање.
Међутим, рекла бих да то
можеиматиипозитиванути
цај, јер се пружа шанса за
даљирад.Сматрамдаћесе
многепородицеодлучитиза
одмор у Србији. С друге
странеупрошлојгодинисмо
имали и госте из иностран
ства, а ове године их
вероватно неће бити, каже
Маријана.
Иначе, у овом домаћин

ству гости могу да имају
целодневниборавакудома
ћинству,ноћењесдоручком,
полупансионипунпансион.
–Ценесе крећуод1.200

до2.400динара,узависно
сти од тога колико дана
гостибораве коднаси коју
од услуга желе. Посебно
бих издвојила целодневни
боравакуприродикојипод
разумевакомплетанручаки
боравак у нашем домаћин
ствуод10.00до18.00часо
ва. Ово је посебно интере
сантно за све који не могу
да издвоје време за дужи
боравак,ажеледапроведу
квалитетно време са поро
дицомипријатељима.Цена
целодневног боравка са
ручком је од 750 до 1200
динара, за децу до шест
годинасенеплаћауслуга,а
одседамдодванаестгоди
на плаћа се пола цене.
Претходна најава је обаве
зна како бисмо свим гости
ма обезбедили адекватан
простор,говориМаријана.
Летовања ван Србије су

засад“напаузи“.Акосегра
нице и отворе, неке земље
ће вероватно захтевати и
доказ да је туриста негати
ваннавирускорона,штоје
додатни трошак, па би
одмор био и скупљи. Ако
погледамо цене туристич
кихпонудауСрбији,онесу
засигурнојефтинијеодоних
уиностранству,аовасезона
јеидобраприликаданашу
земљубољеупознамо.Сва
како, популарни су и тури
стички ваучери Министар
ства туризма. Пријаве су
почеле још13.маја. Грађа
нима је на располагању
400.000 нових туристичких
ваучера,којејемогућеиско
ристити до 20. новембра
овегодине. З. Попо вић

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ
ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, ЛОКАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ,

 ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И ИНСПЕК ЦИЈ СКЕ ПОСЛО ВЕ
Пећинци,СлободанаБајића5

Наосновучлана10.Законаопроцениутицајанаживотнусредину
(“Сл.гласникРС”,бр.135/04и36/09)

објављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПОСТУП КУ ОДЛУ ЧИ ВА ЊА О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ

УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Наосновууредногзахтевакојијеподнео
носилацпројекта „aRUM DEČ“ д.о.о. Деч, 
Бра ће Нешко вић 33 спроведен је посту
пак процене утицаја на животну средину
запројекатИзград ња еко ном ског објек
таскла ди ште пољо при вред них про из
во да и семен ске робе налокацијиуДечу,
зонастановања,накат.парц.бр.433,434
и 436/2 К.О. Деч, на територији општине
Пећинци.У спроведеномпоступку проце
не утицаја донето је решење број 501
40/2020III02 од 02.06.2020. године којим
јеутврђеноданијепотребнапроценаути
цајапредметногпројектанаживотнусре
динуиданосилацпројектаможепристу
питиреализацијипројектаподусловомда
се примене мере које су дефинисане
поменутимрешењемнадлежног органаи

испоштујусвиусловеисагласностидругих
надлежнихорганаиинституција,ускладу
сапосебнимзаконом.
Донето решење се заснива на анализи

захтева носиоца пројекта и података о
локацији, карактеристикама пројекта, као
и на основу уредбе о утврђивању Листе
пројекатазакојејеобавезнапроценаути
цајаиЛистепројекатазакојесеможезах
теватипроценаутицајанаживотнусреди
ну(“Сл.гласникРС“,број114/08).
Против овог решења заинтересована

јавност може изјавити жалбу Покрајин
скомСекретаријатузаурбанизамизашти
туживотнесрединеуНовомСаду,непо
средноилипутемовогорганаурокуод15
дана од дана објављивања овог обаве
штења.

МештаниНовихКарловацакојиживеуули
цамаЧеленска,ПрегревицаиЛадњачадоби
ли су пешачке стазе на које су чекали дужи
низгодина.УулициПрегревицаизграђена је
пешачка стаза дужине 1007 метара, у улици
Челенска326метараиуулициЛадњача613
метара. Радови су финансирани из буџета
ОпштинеИнђијаивредностисуоко11,4мили
онадинара.Радовисуреализованиназахтев
мештанакојисуизградњутротоараиницира
липрекоМеснезаједницеНовиКарловци.
КакојеистакаопредседникОпштинеИнђија

Владимир Гак, боравећи у поменутом инђиј
ском селу, квалитетна комуникација локалне
самоуправе са грађанима кључна је одлика

актуелнелокалнеадминистрације.
–Оваквиисличнипројектисуважнизасва

кодневни живот мештана у нашим селима.
Изградњатротоарајенаставаксвегаштосмо
радилиупретходнечетиригодинесациљем
давишениконеходапопрашинииблатуу21.
веку – истакао је Владимир Гак, председник
Општине Инђија, и подсетио да је у Новим
КарловцимаизграђенпаркингиприлазАмбу
ланти,комплетно јереновиранобјекатАмбу
ланте, изграђен је паркинг испред гробља,
асфалтиране су све неасфалтиране улице и
реализованисудруги,„мањи“пројекти.

М. Ђ.

Обновљени тро то а ри
у Новим Кар ло в цима

Изгра ђе ни тро то а ри у Новим Кар лов ци ма
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (22)
ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Изда вач, књи го ве зац
и књи жар родом из Лежи ми ра
УXVIII веку штампари Курцбек,СтефанНоваковићуБечуиТео

досиуМлецимабилисууисти
мах и књижари. Поредњих су руски
трговци са књигама, „Москаљи“, које
су Срби дочекивали као „утешитеље
православија“, обилазили српске
вашаре. На крају XVIII века, како је
био забрањен увоз књига из Русије,
ЈеврејииЈерменисуихкријумчарили
и за скупе новце потајно продавали
СрбимаиРумунима.Упрвимдесети
намаXIXвекасрпскекњигесуобично
излазилеспролећа,махомуБудиму.
И трговци из доњих крајева српских,
који су долазили на велики годишњи
пештанскивашарумарту,узималису
их и разносили претплатницима и
прекупцима. Књижара међу Србима
још није било. Године 1811. у целој
Угарској било је свегадванаест књи
жара. 1810. на целом југозападу, у
области српскохрватског језика,била
јесамоједнакњижара,уКарловцу.Од
1820.јављајусевећ„књигопродавци“,
књижари,иоко1830.имаихуПешти,
НовомСаду,ЗемунуиБеограду.Неки
одњихбили су издавачи, као Јосиф
Миловук у Пешти, Дамјан Каулици у
Новом Саду, Гаврило Ковачевић у
Земуну, Глигорије Возаровић у Бео
граду(Скерлић).
Ови редови су посвећени Глиши

Возаровићу,рођеном1.августа1790.
у Лежимиру.Не зна се којешколе је
учио,уколикоихјеуопштеучио.Биће,
посвојприлици,дајеГлишаоднеког
„даскала“или„мештра“научионешто
читатииписатиидајенатомеоста
ло.Оњеговимродитељима,каонио
младимгодинама,такођенемасигур
них података. Његов биограф Јован
Бошковић каже да је између 1812. и
1816.боравиоуЗемунуидајерадио
као послужитељ у гостионици. Није
био задовољан овим послом, свим
срцем је желео да изучи коричарски
занат.Једнегодине,прешаојеГлиша
у Београд, где га је Перка Бајићка,
кћерка кнеза Милоша, даровала са
150 форинти, да иде у напредније
земље,какобидоброизучиожељени
занат.ИтакосеВозаровићуоствари
ла жеља. Возаровић је у Беч стигао
вероватноудругојполовни1824.или
почетком 1825. и ступио каошегрт у
књиговезачкурадњуЈаковаХермана,
који га је примио на молбу и према
препоруци Вука Стефановића Кара

џића. Херманови су Глишу примили
врлолепоионсекодњихосећаокао
члан породице. Целог живота са
захвалношћусесећаоГлишаХерма
нових,којисуга,премањеговимречи
ма, „васпитали и научили“.Почетком
1826.Глишајевећпостаокалфа,тес
радошћу обавештава о томе Вука,
молећигададођеуБечидаговори
са његовим учитељем књиговесцем
Херманом, не би ли му овај нашао
неко„галантеринскоместо“уБечу.Не

зна се да ли је Возаровић добио
„галантеринско“иликакводругоместо
уБечуиколикоједугоуњемуостао.
БићедагајеВукнаговориодасевра
тиуСрбију,укојојсенаконробовања
подТурцима,свејачеиинтензивније
развијаодржавниидруштвениживот
игдесемоглонаћипослаизаједног
књиговезца.Билокакобило,1827.ми
видимоВозаровићауБеограду,усво
јојкњиговезачкојикњижарскојрадњи
(Подољски).

Гли го ри је Воза ро вић (Вики пе ди ја)
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Како језанатучиоуБечу,добро је
говорионемачки;одпочетка јеимао
јакихвеза,теједоброрадио.Укњи
жари је имао српских, немачких и
францускихкњига.КакојеВозарови
ћева књижара била у малом дућану
саисточнестранесадашњеСаборне
цркве у који се улазило на неколико
басамака, она је била и нека врста
читаоницеукојусудолазилеНовине
Српске и неки немачки листови, и
зборноместољуди од књиге и први
књижевни центар у Србији (Ђорђе
вић).

УВозаровићевој књижари оку
пљала се ондашња интелиген
ција. Ту су свраћали да чују

светскеновости:ЦветкоРајовић,Вук
Караџић, Димитрије Исаиловић,
Димитрије Тирол, Лазар Арсенијевић
Баталака, Писар – Лаза, трговац
МијајлоДрвењакидруги.Но,одсвих
посетилаца, најглавнији и најревно
снијибиојеслепичичаЂураМилути
новић Херцеговац (или Црногорац,
како се и другачије назива). Чича
Ђурајебиоревностансакупљачпре
нумераната и врли продавац књига.
КадбиВозаровићдобионовекњиге,
Ђурабиихставиоподмишкуиишао
од дућана до дућана, нудећи их на
продају. Међутим, пре него што је
књигу примио, морала му се најпре
прочитати,дазнањенусадржинуида
може купцима казати лепе стране
књиге. То је у неку руку била прва
књижевна критика на коју се данас
тако много полаже. И слепом Ђури
ретко је комогаоисмеоотказатида
некупикњигукојуонпродајеихвали.
Биоје,веле,грубпремаонимакојисе
небипретплатилиилиузеликњигу,па
имјеговорио:„Аштаћевашадецаод
васдобрачутиинаучити,каднекупу
јетекњиге,нечитатеих,тедаможете
децамаштогодозимскимдугимноћи
маинераднимданимаприповедати“
(Златковић).
Ујесен1834.збогпреласкаДржав

нештампаријеизБеоградауКрагује
вац„преселиосесалатом,калфамаи
шегртимасвојимрадивезивањакњи
гаКњажескеПечатње“уКрагујеваци
Глигорије Возаровић „књиговезац и
књигопродавац београдски“, те је
јамачноитубиозаметакдругогкњи
жевног центра Србије. Књигопродав
ницу своју оставио је у Београду на
месту где је и била, да њоме рукује
његовадомаћица(Ђорђевић).
Но, посебно је важно истаћи да је

Возаровићбиоииздавач.Какоистиче
Јован Попов, Глигорије Возаровић,
„незаобилазнајефигуракадасегово
ри о продору српске књиге у крајеве
јужнооддвајувеликихрека.Једанод
његових најистакнутијих подухвата,
први такве врсте у српској историји,
свакако је издавање сабраних дела
ДоситејаОбрадовића.Претплатничка
мрежазнатносеширинајуг,заслугом
не само издавача него и ажурних

сакупљача, међу којима доминира
личностслепоггуслараЂуреМилути
новића Црногорца који се овим
послом професионално бавио“. У
штампарији је1833.годинеГлигорије
ВозаровићпочеодаштампаДоситеје
ва дела. Петар Петровић Његош се
1836.чудиоштосууСрбијиштампана
„горкаиотровна“Доситејевадела,те
јепрепоручиваокнезудасезабране.
Малопретога,Милошјепребацивао
владикизбогдозволедасеуњеговој
црногорској типографији штампају
књиге Вуковим правописом, јер „уво
ђењенекаквогј,одводиодправосла
вијаипреводикримокатоличенству“.
Ни Вук Караџић није био задовољан
штојеВозаровићобјављиваоДосите
ја, па се казује да је 1856. године, у
манастиру Хопово, Милици Стојади
новић Српкињи рекао: „Да сам ја
1833.биоцензоруСрбији,кадјеГли
ша Возаровић Доситија прештампа
вао, ја то прештампавање не бих
допустио, јер су калуђери, особито
какојеМилошбиообладао,уСрбији
већ готовосасвимпочелизатиратии
онако, а и пост и мошти светијех и
осталецрквенеобичајељудинаучеи
самуодсебепрезирати“ (Ђорђевић).
Међутим,проф.БоривојеМаринковић
напомиње да је Вук заиста овако
мислио oштетности прештампавања
Доситејевих дела, али, ту мисао он
нијеизрекаоуразговорусаМилицом
Стојадиновић у манастиру Хопово
1856. године, већ више од двадесет
година раније, у писму Лукијану
Мушицкомод22.августа1833. годи
не. Пише Вук из Беча у томе писму:
„ВаљадавамјепознатодасеуСрби
ји штампају на ново све Доситијеве
књиге: Живот и прикљученија и
Писмавећјеготово;садсеБасне,по
објављенију,штампају.Дасамјацен
зоруСрбији,јатонебихдопустио,јер
сусекалуђериуСрбији,особитокако
јеМилошобладао,већготовосасвим
затрлиионако,аипостимоштисве
тије и остале црквене обичаје људи
научеисамиодсебепрезират“.

Возаровић је изузетно поштовао
лик и дело ДоситејаОбрадови
ћа,окомејеисамрекао:„Нема

и дуго неће бити списатеља, који би
толикопотресаородсвојкојибитако
силно душама и срдцама србскима
овладао као што је мудри и многои
скусниДоситејОбрадовић“.Справом
истичеВранешдаВозаровић, „човек
малаго ученија али скроз поштен и
сав Србин“, већ искреним поштова
њемСветогСавеиДоситејаОбрадо
вића,одлукомдасепосветииздава
њу Доситејевих Сабраних дела и
достигнутим високим квалитетом
објављене едиције, вишегодишњим
редовним публиковањем алманаха
Голубице, скромно вреднованом и
слабонаграђеномкњижарскомикњи
говезачкомзанату,обезбедио је трај
нопомињањеусрпскомроду.

Јед не годи не, пре шао 
је Гли ша у Бео град, где 

га је Пер ка Бајић ка, 
кће р ка кне за Мило ша, 

даро ва ла са 150 
форин ти, да иде у 
напред ни је земље, 

како би добро изу чио 
жеље ни занат.

И тако се Воза ро ви ћу 
оства ри ла жеља.

Воза ро вић је у Беч
сти гао веро ват но у 

дру гој полов ни 1824. 
или почет ком 1825. и 
сту пио као шегрт у 

књи го ве зач ку рад њу 
Јако ва Хер ма на, који га 
је при мио на мол бу и 

пре ма пре по ру ци Вука 
Сте фа но ви ћа

Кара џи ћа. Хер ма но ви 
су Гли шу при ми ли 

врло лепо и он се код 
њих осе ћао као члан 

поро ди це. Целог
живо та са

захвал но шћу се сећао 
Гли ша Хер ма но вих, 

који су га, пре ма
њего вим речи ма,

„вас пи та ли и нау чи ли“
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ОВАН: Уметедапро
ценитеповољнуситу
ацију на пословној
сцениидаосмислите

добарнаступилиредоследпоте
за пред сарадницима. У љубав
номживотунеможетедаостане
те равнодучни на нечији утицај
илипоступке,лаганогубитеемо
тивнуконтролу.Ипак,свеидека
позитивном расплету. Покажите
даиматевишеповерењаупарт
нера.

БИК: Потребно је да
се растеретите од
додатних обавеза,
али немате довољно

енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишнихпитањаприхватитесве
корисне сугестије.Желели бисте
да успоставите бољу контролу
над новим догађајима у љубав
номживоту, међутим ништа зна
чајно не можете да учините без
претходног договора са својим
партнером.

БЛИ ЗАН ЦИ: Прихва
тили сте превише
обавеза које полако
почињу да вас зама

рају и сада трежите инстант
решења како бисте могли више
дасепосветитенекимомиљеним
темама. Искуство вас опомиње
данаправитеемотивнудистанцу
уодносунанекесумњивеособе
или ситуације. Ослоните се на
својуинтуицију,добаросећајвас
нећеизневерити.

РАК: Ви сте добри у
ономе што радите,
алипочеткомнедеље
покушајте да видите

добро у другим људима. То је
баланс који је потребан како
бисте успели у ономе што сте
наумили. Што се љубави тиче,
она је ту негде око вас, само је
потребнодајепрепознате.Отво
рите боље очи и ускоро ћете
горетиупламенустрасти.

ЛАВ: На помолу су
новепословнеобаве
зекојезахтевајудасе
додатно ангажујете

илиноведилемекојећетемора
тидарешаватеврлоекспедитив
ноунајкраћемроку.Понекадуме
те непотребно да умишљате
ствари које други не виде и да
прувеличаватесвојеидеје.

ДЕВИ ЦА: Неко вам
дајекориснесугестије
које лако можете да
примените приликом

решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима, како
бистенанајбољиначинусклади
лиразликекојепостојеумишље
њу или искуству. Тренутно при
спитујете свој однос са блиском
особом ужељида сешто боље
разумете. Инстиктивно умете да
препознатеправимоменат.

ВАГА: Пословни про
блеми са којима се
тренутно суочавате
захтевају додатни

напор или добру концентрацију.
Немапотребедареагујетеисхи
трено и да прецењујете своје
могућности пред околином. Нај
боље је да препустите особама
одповерењадаодлучујуонеким
заједничким интересима. Добра
љубавна стратегија подразумева
и спремност да се непрекидно
превазилазеразличитаограниче
ња кроз која пролазите у односу
сасвојимпартнером.

ШКОР ПИ ЈА: Прола
зите кроз различите
фазе стваралачког
расположењаи стало

вам је да себи обезбедите опти
малне услове. У односу са
љубавнимпартнеромчестопреу
зимате активну улогу и спремни
стедапроменитенекезаједничке
навикекојевасспутавају.

СТРЕ ЛАЦ: Понекад
треба прихватити оне
најтеже околности,
какобистесебиидру

гима доказали да сте довољно
дорасли пред најразличитијим
изазовима. Уз блиску особу све
можетедапревазиђетенадобар
начин,некавасправилнодозира
ње мудрости, емоција и страсти
наведу на заједничка љубавна
решења.

ЈАРАЦ: Налазитесеу
сјајној форми и са
великим оптимизмом
прилазите свакој

пословној теми коју предлажу
ваши сарадници. Често имате
добар предосећај, јер испуњени
стеромантичниммислимаирас
положењем. Улепшајте свој
љубавни и интимни живот, тако
што ћете деловати на вољену
особуускладусасвојоминспира
цијом.

ВОДО ЛИ ЈА: Ослања
тесенасвојепрегова
рачке манире, јер да
без добре припреме,

планаилипроцененемани зна
чајногпословногуспеха.Потреб
но једасеусаглашаватесасво
јим сарадницима око уважавања
различитихинтереса,какобисви
оковасосетилиморалнуимате
ријалну сатисфакцију. Потрудите
седаобрадујетесвеблискеосо
бенанекинеуобичајениначин.

РИБЕ: Потребноједа
осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фази спровођења, посебно када
се налазите пред сарадницима
кадавасоспоравају.Преплавље
ни сте различитим мислима и
емоцијама, тако да пажљиво
одмераватедобруприликуукојој
можете да изразите све своје
рановрсне жеље. Партнер вас
искреноподржаваиподстичена
активнуулогу.

VREMEPLOV
3. јун

1968.УБеограду,апотомиу
другимуниверзитетскимцен
трима у Југославији, почеле
су студентске демонстраци
је,првеукомунистичкојЈуго
славији.Протестпротивпри
вилегија комунистичких
функционера, незапослено
сти и угрожавања основних
демократских права преки
нут је после седам дана
након што се студентима
преко ТВ Београд обратио
председникСФРЈЈосипБроз
Тито,којијеподржаостуден
теиобећаоимбржерешава
њедруштвенихпроблема.

4. јун
1942.Почелајечетвороднев
набитказапацифичкаостр
ваМидвеј, у којој су Амери
канци нанели први озбиљан
пораз Јапанцима у Другом
светскомрату.

5. јун
1941. Експлодирало спре
миштемуницијенемачкевој
скеусмедеревскојтврђавиу
Другом светском рату. Поги
нуло више хиљада људи, а
срушено и оштећено више
стотина кућа. Узрок експло
зијеостаојенепознат.

6. јун
1944. Савезничке снаге у
Другом светском рату искр
цале се уНормандији у нај
већем десанту у историји,
названом“ДДаy”.
1949.ОбјављенакњигаЏор
џаОрвела“1984”,визијасве
такојимвладаВеликиБрат.

7. Јун
1861.УамеричкомградуЊу
Орлеансу изведена прва
представастриптиза.
1981. Израелски авиони
разорили ирачки нуклеарни
реактор “Осирак” близу Баг
дада.

8. јун
1942.Јапанскеподморницеу
Другом светском рату бом
бардовале највећи аустра
лијскиградСиднеј.
2004. Председник Кине Ху
Ђинтао допутовао у посету
Пољској, прву посету неког
шефа кинеске државе Вар
шавипосле55година.

9. јун
1898. Потписан споразум
којим јеКинаВеликојБрита
нијиХонгКонгуступилана99
година.
1914. У Београду свечано
откривен споменик српском
просветитељу Доситеју
Обрадовићу, рад вајара
РудолфаВалдеца.Споменик
постављен на улаз у Кале
мегдан, а после Првог свет
ског рата пренет у парк на
Студентскомтргу.

HOROSKOP

Сре да, 3. Јун (21. Мај)
СветицарКонстантиницарица
Јелена

Четвр так, 4. Јун (22. Мај)
СветмученикЈованВладимир

Петак, 5. Јун (23. Мај)
ПреподобниМихајилоИсповед
ник

Субо та, 6. Јун (24. Мај)
Преподобни Симеон Дивного
рац;Задушницелетње

Неде ља, 7. Јун (25. Мај)
СилазакСветогДуханаапосто
ле

Поне де љак, 8. Јун (26. Мај)
Духовскипонедељак

У то рак, 9. Јун (27. Мај)
Духовскиуторак

Crkveni
kalendar

• Кад се вади из држав не 
бла гај не, не боли срце 
ни нај ве ћу шкр ти цу
• Народ даје сво ју накло
ност, али не и сво је 
пове ре ње
• Кад је човек сам, увек 
је у лошем дру штву

Меде не коц ке
Састој ци: 200 грама брашна, 

350милилитарамлека, две каши
кеуља, 100грамашећера,каши
чицазачиназамедењакеилидве
кашике меда, кашичица соде
бикарбоне,300граматамнечоко
ладе

При пре ма: Загрејте рерну на
180Целзијуса,асвесастојкеста
вите у већу посуду и умутите.
Посуду за печење премажите
маслацем и изручите половину
теста.Пеците10минута.Извади
теизрернеипремажитеомиље
ним џемом, а затим прелијте
остаткомсмесеипецитејошдва
десетак минута.Кад се медене
коцкеохладепрелијтерастопље
номтамномчоколадом.


