
NOVINE
MITROVA^KE NOVINE • SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK

GODINA XX • 10. JUN 2020. • BROJ 964 • CENA 50 DINARAM
Aktuelne informacije iz Srema

na portalu M novine

www.m-novine.com

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

Gasifikacija
op{tine Pe}inci

VUK RADOJEVI] U IN\IJI:
Dobra saradwa Op{tine i Pokrajinskog 

sekretarijata za poqoprivredu

Ponovo „radi“ 
Rumski va{ar

MILIONSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT



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

ДОЊИ ПЕТРОВ ЦИ

Уре ђен Дом кул ту ре у цен тру села

У Доњим Петров ци ма 
су завр ше ни радо ви 
на обно ви Дома кул

ту ре у цен тру овог села, за 
шта је локал на само у пра ва 
обез бе ди ла мили он дина
ра. Овај обје кат годи на ма 
није био у функ ци ји, а сада 
је ком плет но уре ђен – како 
спољ на фаса да, тако и 
сала, бина, мокри чво ро ви. 

Завр шни ци радо ва на 
обно ви Дома кул ту ре при
су ство вао је 2. јуна и пред
сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић који је иста као да 
је упра во овај обје кат при
мер како би тре ба ло да 
изгле да ју домо ви кул ту ре 
и у дру гим сели ма, те да је 
локал на само у пра ва спре
мна да и за то обез бе ди 
сред ства. У сва ком селу 
посто ји Дом кул ту ре и то 
су згра де које су пре пу ште
не зубу вре ме на, а сада се 
пола ко рено ви ра ју. Ман чић 
је под се тио да се овај део 
Дома кул ту ре рани је кори
стио као мага цин.

– Ово је сада доста 
добро уре ђе но и при стој
но изгле да. У малим сре
ди на ма људи воле да се 
дру же у ова квим објек ти ма. 
Сада има ју малу и вели ку 
салу са кухи њом за раз ли
чи те врсте про сла ва. Ево, 
за пред сто је ће избо ре, 
овде ће бити поста вље но 
и бирач ко место. Рани је је 
било на спра ту, на шта су 
се жали ли ста ри ји гра ђа ни 

– рекао је Сла ђан Ман чић.
Он је додао да је задо во

љан ква ли те том реа ли зо
ва них радо ва, а да је изво
ђач, буду ћи да је и сам из 
Доњих Петро ва ца, ура дио 
и више но што је уго во ром 
било пред ви ђе но. 

Локал на само у пра ва је 
кра јем про шле годи не селу 
дони ра ла 300.000 дина ра 
за уре ђе ње тор ња на сео
ској цркви, а и ти радо ви су 
при кра ју.

– Про шле годи не смо 
ура ди ли и асфалт ни пут 
до сео ског гро бља које је 
уда ље но ско ро кило ме тар, 
а ишло се по бла ту када 
су сахра њи ва ни покој ни ци 
– под се тио је пред сед ник 

Сла ђан Ман чић. 
Први човек рум ске 

општи не је наја вио и ско ра
шње рас пи си ва ње тен де ра 
за про је кат који су гра ђа ни 
иза бра ли у окви ру про це са 
пар ти ци па тив ног буџе ти
ра ња, а тиче се изград ње 
пешач кобици кли стич ке 
ста зе изме ђу Пути на ца и 
Доњих Петро ва ца. Ура ђен 
је и план детаљ не регу ла
ци је за пут Доњи Петров
ци – Добрин ци, као и за пут 
Гра бов ци – Кле нак. 

Гој ко Јекић, који је био 
анга жо ван на изво ђе њу 
радо ва на адап та ци ји Дома 
кул ту ре, каже да је радио, 
као да ради за себе.

– Живим овде, ту ми је 

цела поро ди ца. Гле дам 
да помог нем коли ко могу, 
увек се тру дим да ура дим 
и нешто више, то је за све 
нас – рекао нам је мај стор 
Гој ко.

Ура ђен је ком пле тан 
сани тар ни чвор, окре че не 
све про сто ри је, ста вље на 
ПВЦ сто ла ри ја.

– Од бив ше шупе је ура
ђе но нешто што при стој
но изгле да, да може да 
се кори сти. Овај про стор 
ћемо кори сти ти за сла вља. 
Сва ко село има неку про
сто ри ју коју може да изда
је за рођен да не, свад бе... 
Општи на је дала потреб
на сред ства, а мај сто ри су 
ради ли мало и волон тер
ски – каже Горан Чвор ков, 
заме ник пред сед ни ка МЗ 
Доњи Петров ци. 

С. Џ.

Пред сед ник Ман чић, Горан Чвор ков и Душан Љуби шић

Мај стор Гој ко Јекић

Нови цркве ни торањ
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ВЛАДИМИРБАТЕЗУОШ„БОШКОПАЛКОВЉЕВИЋПИНКИ“УСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Реновиранафискултурнасала

Покрајински секретар за спорт и
омладину Владимир Батез је
посетио 8. јула Сремску Митро

вицу.ТомприликомјеобишаоОсновну
школу „Бошко Палковљевић Пинки“ у
којој је ове године реконструисана
фискултурна сала. Радови су обухва
тили реконструкцију пода, санацију
фискултурнесале,свлачионицаиход
ника који води према сали. Вредност
овогпројектаје2,9милионадинара.
– Када смо прошле године обишли

ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“,
локална самоуправа је указала да је
обновафискултурнесалеједаноднај
важнијихпројекатавезанихзасанацију
спортскихсалаиспортскеинфраструк
туре. Средства су обезбеђена путем
конкурса за санацију, опремање и
изградњуспортскихпројекатанатери
торији Војводине. Задовољство ми је
што ова сала сада изгледа као да је
нова.Пројекатпредстављатемељнои
озбиљноулагање,арадовисуреали
зовани перфектно. Ово је још једна
школа у Сремској Митровици, коју у
претходних неколико година Секрета
ријат за спорт и омладину помаже.
Урађен јеотворен теренуОШ „Јован
ЈовановићЗмај“, помоглисмоисана
цију трибиненаотвореномАтлетском
стадиону.Надамседаћесеиунаред
номпериодунаставитиодличнасарад
ња између локалне самоуправе и
Покрајинскогсекретаријатазаомлади
нуиспорт,рекаојепокрајинскисекре
таријатзаомладинуиспортВладимир
Батез.

Он је додао да је важно подржати
пројекте којима се улаже у спортску
инфраструктуру, јер се на тај начин
стварају услови у којима би се што
вишедецеусмерилокабављењуспо
ртомилифизичкомактивношћу.Тако
ђе,онједодаодајемноготогаурађе
но у претходном периоду како би се
школскиспортразвио,којијебазатак
мичарскогиврхунскогспорта.
–Зачетиригодинереализовалисмо

преко200пројекатанатериторијиВој
водине који су везани за опремање,
санацију, адаптацију или изградњу
фискултурних сала санацију фискул
турних сала. Осим средстава Покра
јинскогсекретаријатазаспортиомла
дину,гдејеуложенопреко200милио
на динара,  и Покрајинска влада и
Управазакапиталнаулагањајепомо
гла изградњу капиталних спортских
објеката. Недавно смо у Алибунару,
који50 годинанијеимаофискултурну
салу, а коју користе деца основне и
средње  школе, направљена лепа
спортска дворана. У Белој Цркви до
крајагодинеочекујемоизградњуспорт
ске дворане, коју ово место никада
нијеимало.УСтаројПазови,тачнијеу
Старим Бановцима гради се нова
спортска дворана. Трудили смо се да
подржимоиразличитепројектешкола.
Имамо посебан конкурс за подршку и
пројекте спорта ушколама.Сарађује
мосаНационалнимсавезомзашкол
ски спорт и ове године бисмо, да се
ниједесилапандемијакоронавируса,
добилиорганизацијуРепубличкешкол

ске Олимпијаде. Она ће вероватно
бити одржана следеће године.Имали
смопредвегодиненајмасовнијуинај
организованију ШОСО Војвођанску
олимпијаду,изјавиојеБатез.
Директор ОШ „Бошко Палковљевић

Пинки“ИгорДошенрекаоједаћеуче
ницитешколесадаиматинајсавреме
није услове за похађање наставе
физичкогваспитања.
–Радовисупочеликрајеммарта,а

завршени су током маја. Скинута је
стара боја са зидова, стари паркет,
нанесена је глетмасаназидове,еко
лошкабоја,стављенјенајсавременији
спортскипод.Такође,упланујеидасе
урадирасветауовојсали,алииизгра
диспољниспортскитерен,јерсмоми
једина школа у Сремској Митровици
безтогтерена,рекаојеДошен.
ЗаменицаградоначелникаСветлана

Миловановић је изразила задовољ
ствоштојеовајпројекатреализован.
–Овафискултурнасала јесаграђе

на1961.године,редовнојеодржавана,
алијепосле50годинабиловремеда
се озбиљније приступи њеној рекон
струкцији.Посебномиједрагоштоће
ученициовешколеодсептембраима
тилепеибољеусловезаодржавање
наставефизичког васпитања  и здра
вијусрединуукојојћеборавити.Надам
седаћемоидаљеуспешносарађива
тисаСекретаријатомзаспортиомла
динуупројектимасвихшколауСрем
ској Митровици, казала је Светлана
Миловановић. З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

Медијскипројекат„Младиуфокусу:Бирамспорт–бирамоптимизам“суфинансираоПокрајинскисекретаријатзакултуру,
јавноинформисањеиодносесверскимзаједницама.Ставовиинзнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставове

Покрајинскогсекретаријатазакултуру,јавноинформисањеиодносесверскимзаједницамакојиједоделиосредства.

ВладимирБатезсапредставницимашколеимитровачкелокалнесамоуправе
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После средњих, и све
основне школе на тери
торији румске општине

судобилерачунарскуопрему,
закојусусеопределиледаим
јенајнеопходнија.Овенабавке
су реализоване у оквиру про
јектамодернизацијенаставеу
румскимшколама.Поредрачу
нараимонитора, овог пута, у
складу са школским потреба
ма, локална самоуправа је
купила и пратећу опрему:
штампаче, мултифункционал
не уређаје, копир апарат и
платнозапројекције.Уручење
рачунарске опреме је уприли
чено1. јунауГрадскојкући,а
пре расподеле, председник
Општине Слађан Манчић је
разговараосасвимдиректори
маотомекакосеприводикра
ју школска година, као и шта
им је јошпотребно запобољ
шање услова рада, како за
саме ђаке, тако и наставно
особље.
– Данас смо поделили 20

рачунара, штампаче, скенере,
свеоноштосушколетражиле.
Тоћеимсвакакодобродоћиу
обављању њихових активно

сти,аидециуинформатичким
кабинетима ће добро доћи
нови рачунари – истакао је
председникМанчићидодаода
је локална самоуправа исто
времено обезбедила и сву
потребну заштитну опрему
која је, такође, подељена
директорима.Речјеозаштит
ним маскама и рукавицама
којесуобезбеђенезаученике
инаставнике,собзиромнато
да ће до половине јуна бити
ђакакојићедолазитиушколу,
штодаполажузавршнетесто
ве,штодапоправљајуоцене.
– Разговарали смо о свим

проблемимакојисетичу,како
инфраструктуре у школским
зградама, такои о свимоним
потребама које су неопходне
дабисеосновнообразовање
подиглонавишиниво.Мисмо
за улагање у основне школе
обезбедили14милионадина
ра, а 3,5 милиона за средње
школе,итребаускороотвори
ти тендер за та средства.
Директори су говорили о
потребама и приоритетима у
својим школама – рекао је
СлађанМанчић.

Оно што је битно истаћи,
кадајеречорумскојопштини,
јестечињеницадаодовегоди
не сви основци добијају бес
платне уџбенике, за шта је у
буџетуопредељено35милио
на динара. Већина директора
јепослалапотребеиспецифи
кације за набавку тих уџбени
ка.
–Врлобрзо,покомплетира

њу тих потреба, расписаћемо
тендер за набавку уџбеника,
што је било и наше обећање
прошле, за ову годину. Ова
квих разговора треба да буде
више,јеркрознепосредникон
такт, и ми из локалне самоу
праве, добијамо информације
штајеоноштосуприоритетиу
школамаивидимоичујемоко
је шта урадио у својој школи,
као и какви су проблеми –
истакао је Слађан Манчић и
додаодаједосадашњасарад
њасашколамадостадобра.
Жаклина Неговановић,

председница Актива директо
ра румских основних и сред
њих школа, указала је на
добрусарадњулокалнесамо
управе и школа, како када је

реч о реновирању школских
објеката, тако и када је реч о
бесплатнимуџбеницима.
Румскешколеимајучестои

помоћ са покрајинског нивоа,
радесебројнипројектипреко
којих се обезбеђују средства
запотребнуопремуилирено
вирањеобјеката.
ОШ „Иво Лола Рибар“ је

добила један компјутер и
штампач, а по речима дирек
торке Наде Петровић, то им
значи да употпуне своју рачу
нарскуопрему,посебнокадаје
употребаелектронскогдневни
ка у питању. Ова школа је
добилаитрипаметнетаблеи
пројекторе зашколу у градуи
за подручна одељења у Кра
љевцима и Добринцима.
Музичка школа „Теодор Тоша
Андрејевић“ је од локалне
самоуправедобилаједанрачу
нариштампач,аодПокрајине
једнуинтерактивнутаблу.
НаташаСтанић, директорка

ОШ„ДушанЈерковић“,кажеда
је њихова школа добила три
компјутера,пројектноплатнои
штампач.

С.Џакула

РУМСКЕОСНОВНЕШКОЛЕ

Урученарачунарскаопрема

ДОМЗДРАВЉА

Тестирањаидаљемогућа
Амбулантназафебрилнастањаиреспираторнеинфекције

румскогДомаздрављанастављасарадомитосвакогданаод
7до17часова.Грађанисетестирајусвакогаданаускладуса
донетомодлукомКризногштаба,премамедицинскиминдика
цијама и на лични захтев. Грађани који се тестирају према
медицинскиминдикацијамасеморајујавитикодсвогизабра

ноглекаракојиимзаказујетерминузорковања.Оникојисами
одлучедажеледасетестирају,могуконтактиратиДомздра
вљапутемтелефонаилипрекоапликацијеМојдоктор.Број
телефонаамбулантезапацијентесареспираторнимтегобама
је:022/471220,локал143.Тусуибројевимобилнихтелефо
на:069/643583,063/635792и069/701159. С.Џ.
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„CABLEXS“ПЛАТИЧЕВО

Новипогон,рад
пунимкапацитетом

Словеначкакомпанија„CablexS“
којапослујеуПлатичеву,сагра
дилајесвојновипогон,аплан

јебиодасеонсвечаноотвориупри
суству гостију из Словеније још пре
два месеца. Имајући у виду актуел
нуситуацију,тосвечаноотварањасе
нијемоглоорганизовати.Затојепред
седникрумскеОпштинеСлађанМан
чић, са сарадницима, овуфабрику у
Платичевупосетио5.јуна,обишаоје
новоизграђени, али и стари погон, а
сапословањемиплановимагајеупо
знаодиректорГоранМикановић.
Компанија тренутно запошљава

250радника,углавномсутоженеиз
Платичева,алииоколнихсела.Нови
производни погон заузима око 6.000
квадратнихметара,асастарим,укуп
но8.000квадрата.
–Управосмозавршилисатоминве

стицијом,акапацитетаимамоза још
око 150 нових радника. Ако економ
ска ситуација буде задовољавајућа,
надамосеновомпроширењу–рекао
једиректорМикановић.
Подсећамо, „CablexS“ јерегистро

вануаприлу2011.године,асарадом
супочелиуПлатичеву,алиуизнајм
љеном простору. Потом је изграђен
првипогон2014.годинесаоко2.200
квадратнихметара.
–Одтадападоданас,мисмопове

ћалисвојекапацитетесановиминве
стицијама које су износиле око два
милиона евра и саградили додатних

6.000 квадрата. Производимо углав
номелектронику,свекабловезабелу
технику. Наша управа је одлучила
да ћемо уСрбијиширити стратешки
центар расхладне технике, што зна
чифрижидереирасхладнесистеме.
Углавном радимо за познате марке
каоштосу„Бош“,„Вирпул“и„Беко“–
истичедиректорМикановић.
Он додаје да су, после укидања

ванредногстања,затворилипогонна
двенедељекакобистворилипотпу
нобезбеднеусловезарадсвихсвојих
запослених.
– Сада смо у пуном капацитету,

радимо и викендомда бисмо произ
велитоштосмопропустили,каоида
одговоримо на повећање наруџбина
којесмодобилиоднекихнашихкупа
ца–рекаојеГоранМикановић.
ПрвичовекрумскеопштинеСлађан

Манчић је, после обиласка погона,
изјавио
да је имао прилику да се увери

коликојеовакомпанијанапредовала.
– Њихов план је да до краја ове

годинезапослејош50радника,итоје
изузетноважнозамештанеПлатиче
ва,алииоколнихсела.Онићепоред
тога, унареднедве године, упошља
ватијошпо50радника,дакле,укупно
150новихзапосленихлица–указаоје
председникМанчић.
Онјепосебнозахвалиоовојкомпа

нијинаједномодговорномпонашању
премасрединиукојојпослује.

– Нема акције у Месној заједници
где компанија није узела своје уче
шће, од спорта, вртића, до око 300
хуманитарних пакета које су обезбе
дилизамештанеПлатичева.Радници
којиовдераде,атосууглавномжене,
изузетносузадовољни.Политикада
имамопроизводнепогонеиусеоским
срединама јестегаранцијаданамта
селаживеиопстају,асадругестране,
запосленимженамаједалеколакше,
јернеморајудапутујунасвојарадна
места.Најбитнијенамједакомпани
је добропослују на територији наше
општинеидаимајупландасеупер
спективи шире, како по квадратима
производних погона тако и по броју
запослених,амисмотудаимпомог
немо–истакаојеСлађанМанчић.
ДиректорМикановић је истакао да

запослене раднице имају 123 деце
млађеоддесетгодина.
–Ми их зовемо наши „каблићи“, а

морам рећи да без доброг вртића и
школе,којеовдеимамо,никомпани
ја не би доброфункционисала, зато
штожененебимогледоћинапосао.
Општина је, на нашу молбу, обезбе
дила вртић који смо и ми помогли.
Наравно,помоглисмоиуопремању
Основне школе. Морам да кажем,
нијесвениуновцу,сваоколнаинфра
структуракојапратикомпанијуовакве
величинејенеопходназањеношире
ње, без тога не може – закључио је
директорГоранМикановић. С.Џ.

Обилазакпогона
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ПОСЛЕДВАМЕСЕЦАПАУЗЕ

ОтворенРумскивашар

После двомесечне паузе, 2. и 3.
јуна одржан је надалеко познат
Румскивашар.Додуше,унешто

промењенимусловима.Наулазимау
просторвашарадезинфикованасусва
возила,тусубилииволонтерикојису
делиликакопродавцима,такоипосе
тиоцима вашара заштитне маске и
рукавице.Иакојевећ2.јунаодподне
вабилодостаљудиувашарскомпро
стору, директор ЈП „Комуналац“ Дра
ганПанићјеуказаодајетоипакмање
посетилацауодносунараније јунске
вашаре,којисеубрајајумеђунајвеће.
–ОдлукомШтабазаванреднеситу

ације, јунски вашар је почео и ситуа
цијајетаква,дасенанекиначиносе
ти двомесечна пауза. Нема онолико
људиколикојебилораније,штојена
крајукрајеваидобро,јерзнамодасу
мере Кризног штаба на републичком
нивоутакведанебитребалодабуде

више од хиљадуљуди на отвореном
простору–кажеПанић.
У складу сапрепорукамаиодлука

маШтабазаванреднеситуацијељуди
изЈП„Комуналац“супредузелимере
којесудоговорененаШтабу.
– Вршимо дезинфекцију све три

улазне рампе и свих возила која уђу.
Уз помоћ волонтера делимо заштит
на средства људима који долазе на
вашар.Задовољансам, јер273 годи
ненашетрадицијесенаставља,ашто
је, нажалост било прекинуто неком
вишом силом – истакао је директор
ДраганПанић.
ЈеднаодволонтеркиЦрвеног крста

јеиТеодораМомчиловић,којајерекла
да јењиховаобавезабилададезин
фикујурукепролазника.
– Подељени смо у две смене, од

7 ујутро до 13 часова, и од 13 до 19
часова.Иманаснасвимулазнимрам

пама,подесетакусвакојсмени,итако
ће бити за оба вашарска дана. Није
нам нешто напорно ово дежурство,
интересантноје,имаштадасевиди–
реклајеТеодора.
ПоследвамесецанаРумскомваша

ру је поново и АлександарНедељко
вић, из фирме „Намештај Вељко“ из
Крушевца.
–Бавимосепроизводњомнамешта

јадугинизгодина,редовнисмогости
овдеуРуми.Коронанамјесвепоква
рила, недостајао нам је наравно овај
вашар и срећни смошто се све вра
тилоколикотоликоунормалу.Уприн
ципу,важноједадођемо,даиспошту
јемо људе, имамо ту наших старих
муштерија. Надамо се лепој продаји,
пошто вашара није било два месеца
–рекаојезанашеновинеАлександар
Недељковић.
 С.Џакула

Поделамаскиирукавица ДраганПанићиволонтери

ГРАДСКИТРГ

Фонтанадо14.јуна
Радови на фонтани су

почели11.маја,апосле
комплетне реконструк

ције, сама фонтана, али и
Градски трг ће имати лепши
изглед. Како напредују радо
винатргу,проверавалису4.
јунапрвичовекрумскеопшти
не Слађан Манчић и начел
никОпштинскеуправеДушан
Љубишић.Заочекивати једа
ће сеовај посаоокончатидо
14.јуна.
– Имамо уверавање изво

ђачарадовадаћедо14.јуна
битисвеготово,односнобиће
намонтираноосамбризгаљки
водекојесуувезенеизНемач
ке,каоиосамсветлоснихлам
пикојећебитиунутарфонта

не, а које би ускоро требало
дастигну.Фонтанаћезасијати
упуномсјајукадабудеготова,
занекихдесетакдана–рекао
јепредседникМанчић.
Тренутносефонтанаобла

жегранитниммермером,уну
трашњидеојеготовипотреб
но је само фуговање. Из
општинског буџета је за ову
намену, тоталну реконструк
цију фонтане, обезбеђено
два милиона динара. Поред
поменутихрадовабићеизме
њене и лампе помермерном
ободуфонтанекоједугонису
уфункцији,ановинауодносу
напретходниизгледсууправо
лампекојећесветлетиунутар
фонтане. С.Џакула

Обилазакрадова
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Свлачионица
уБуђановцима
Урумскојопштинисезна

чајнасредствасвакегодине
издвајају за развој спорта,
и то како за финансирање
активности спортских клу
бова и тренинге, тако и за
изградњуиобновуспортске
инфраструктуре. У току је
јавна набавка за изградњу
зградесвлачионицеуБуђа
новцима чија је процењена
вредностискоро4,5милио
надинара.
– У оквиру истог тендера

смо обезбедили средства
и за реконструкцију зграде
свлачионица ГФК „Словен“
у Руми у износу од нешто
преко два милиона дина
ра. Трећи део тог тендера
је постављање рефлектора
на терену у Вогњу вредно
стиоко1,6милионадинара
–кажепредседникОпштине
СлађанМанчић.
Највећа инвестиција од

поменутих је у Буђановци
ма. Клуб из Буђановаца ће
добити нову свлачионицу,
каошто су то раније доби
ли и клубови „Партизан“ из
Витојеваца,теградски„Фру
шкагора“и„1.мај“,алииФК
„Слога“изВогња.
 С.Џ.

ЈП„ГАС–РУМА“

Профитабилнопредузеће
ЈП„Гас–Рума“јеипроте

клу годину окончаофинан
сијски успешно,што потвр
ђује и извештај о раду,
недавноусвојеннаседници
Општинског већа. На овај
начин,ово јавнопредузеће
је потврдило епитет нају
спешнијег у румској општи
ни. Претежна делатност
овогпредузећаједистрибу
цијаприродноггасаиупра
вљање тимсистемом, како
индустрије,такоидомаћин
става у румској и иришкој
општини. Укупан приход у
прошлој години је био 907
милиона динара и већи је
уодносуна2018.годинуза
11,8процената.
–Нашепредузећејепро

теклу годину завршило са
позитивним нето финан
сијским резултатом од 50
милиона динара. Задо
вољан сам нашим посло
вањем у протеклој годи
ни – каже директор Рада
Маравић.
Прошле године ЈП „Гас

– Рума“ је дистрибуира
ло 20,6 милиона кубних
метара гаса. У тој количи
ни јеиндустријаучествова

ла са скоро 46 процената,
a снабдевање гасом свих
потрошачајебилоредовно.
Такође, у протеклој години
је прикључено 355 нових
потрошачагаса,инвестици
је су износиле 26 милиона
динара,одчегасенајвише
улагало у гасовод – 15,6
милиона динара. Укупна

дужина изграђеног гасово
даје544,3километра,аод
тога је 104,8 километара
челичноггасовода.Прошле
године,урумскојииришкој
општини, гас је користило
7.639потрошача,анајвише
у категорији домаћинства,
7.252потрошача.
 С.Џ.

РадаМаравић:Добитзапрошлугодину50милионадинара

ТЕСТИРАЊЕОСНОВАЦА

Ушколскеклупе466првака
Урумским основним

школама је у току
тестирање првака које

је почело 1. јуна, а колико
ће трајати, зависи од тога
колико ће којашкола уписа
тиновихђака.Уонимшкола
магдеихјевише,очекујуда
ће се тестирање завршити
до краја јуна, а у свим рум
скимшколамабитребалода
сеупишеукупно466првака,
16 више него прошле годи
не.УОШ„ЗмајЈоваЈовано
вић“ затекли смо породицу
Саблић,којајенатестирање
довелакћерМилицу.
– Учили смо у предшкол

ском,знамсваслова,читам
онако, знамдабројим.Неки
моји добри другари исто ће
ићиуовушколу.Имаммало
трему пред почетак шко
ле,мада сумимама и тата
реклидатонијеништастра
шно – рекла нам је будући
првакМилица.
Мама Сузана каже да

Милициговореданијетешко
ушколи.
– Има брата који је сада

завршиочетвртиразред,зна
онасвеошколи.Чулисмода
румска Општина обезбеђује
бесплатне уџбенике, добро
је што ћемо добити за оба
детета,то јевеликоолакша
њезакућнибуџет.Претога,
преко20.000динарабинам

билопотребнозањихдвоје.
Садостајесамоданабавимо
свеске и школски прибор –
рекланамјеСузанаСаблић.
Педагошкиња Маријана

Ристић истиче да су терми
не за тестирање заказивали
насатвремена,какобибило
довољновременадасеоба
ви тестирање деце и обави
разговор са родитељима,

алииизбегнугужве.
– Трудимо се да пошту

јемо све препоруке, имамо
и заштитне маске, вршимо
дезинфекцију, како би све
било безбедно. Све лепо
тече,децасудоброприпре
мљена,ими,иродитељисе
трудимо да тестирање оба
вимоштопре–кажеМарија
наРистић. С.Џ.

МаријанаРистић МилицаиСузанаСаблић
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Медијскипројекат„Усредиштупажње:Румаодсредедосреде“

УПВО„ПОЛЕТАРАЦ“

Завршенафасада
јасленогобјекта

Почеткомјунасуокончанирадо
ви на комплетној фасади објекта
којиРумљанизову„Зеленејасли
це“. То је објекат УПВО „Полета
рац“ у којем су смешене четири
дечје групенајмлађегузраста,од
једне до три године. Вредност
ових радова је била око 600.000
динара,асредствасуопредеље
науопштинскомбуџету.
–Искористилисмоприликуда,

докуовомобјектунемадеце,ком
плетно реновирамо фасаду, што
је око 700 квадратних метара.
Урађена је, тамо где је било
потребно,идрвенастоларија, јер
је већина столарије у ПВЦ мате
ријалу.Тако јеовајобјекатдобио
новиизглед–рекаојепредседник
ОпштинеСлађанМанчић.
–Самонеканамседецарађају,

амићемосепотрудитидазасве
њих обезбедимо адекватне усло
ве–додаојеСлађанМанчићкоји
јеподсетиоинаодлуку,покојојје
румска Општина, међу првима у
Србији, за сву децу обезбедила
бесплатансмештајувртићима.
Директор Радослав Машић је

истакаодауовомобјектутренут
ноима75малишанакојисуподе
љениучетиригрупе.

ЦРВЕНИКРСТ

Прикупљено
72јединицекрви
РумскиЦрвеникрстје,усарад

њи са Заводом за трансфузију
крви Војводине, реализовао 4.
јуна акцију добровољног давања
крви.Ово је била прва акција по
укидањуванредногстања,алиуз
мере заштите, односно обавезну
дезинфекцију руку и ношење
заштитних маски. Прикупљено је
72јединицекрви,амеђудаваоци
ма је било троје који су по први
путдаликрв.

С.Џ.

НАСЕЉЕТИВОЛ

Котларница
завршенапрерока

Нову котларницу на гас у насељу
„Тивол“ свечано је, 8. јуна, отворио
први човек румске општинеСлађан

Манчић.
Подсетимо,каментемељацзакотларни

цуположенје19.новембрапрошлегодине,
арадовисутребалидасезавршепочет
комсептембраове године.Дакле,иако је
дошлодоуспоравањарадовазбогситуа
цијевезанезакоронавирус,овакотларни
цајеипакзавршеназнатнопрерока.
Радови, чија је вредност 120 милиона

динара,  су комплетно финансирани из
општинског буџета, њеним функциониса
њемћесезнатносмањититрошковигреја
ња,грађанићедобитиквалитетногрејање,
уз позитиван утицај на заштиту  животне
средине,јерјеупитањукотларницанагас.
СлађанМанчићјеуказаодајеовообје

кат који је Рума чекала више деценија,
а претходна котларница је ЈП „Стамбе
но“ сваке годинеправила велике губитке,
измеђуосталогизбогудаљеностиод1,3
кмоднасеља.Онједодаодајетакваситу
ација некимаиодговарала, јерсуимали
својеличнеинтересеиспредопштих.
Манчић је указао да су од преузимања

власти,консолидовалиопштинскефинан
сије, подигли квалитет рада и довели
општинуустањеда,бездинарабилочије
помоћи,градеобјектикоји,каоовај,кошта
милионевра.Овакотларница је,поугра
ђеној опреми, најсавременија у Срему и
Србији,каооненајсавременијеуЕвропи
свејеаутоматизовано,саапликацијомњен
радможедасепратисамобилногтелефо
наирачунара.
  Најбитније је да више нећемо имати

губиткеод16или18милионадинара,које
ћедапокривајупотрошачиибуџет.Основ
свиховихнашихактивности јепривредни
растнашеопштине.Овимзаустављамои
одлив потрошача са даљинског грејања,
јер се достањихискључивалосамреже
незадовољни грејањем и ценама. Гас је
јефтинијиенергентиово јеправаствар–

закључиојеМанчић.
Тренутно, котларница „Тивол“ је већег

капацитета но што је сада потребно за
14.000 квадратних метара, односно њен
капацитет једаможедагреје21.000ква
дратних метара стамбеног и пословног
простора.
 Демонстрирамо са једне стране силу,

мислим уфинансијском смислу, јер мало
којаопштинаможедасеподичиоваквим
пројектима које финансира сама из свог
буџета, без кредита и помоћи са виших
нивоавласти.Топоказујекакосморадили
свиховихгодинакојесуизанас,показујеи
којајетополитикакојуспроводирепублич
каВладаипредседникнашедржаве,али
иполитику којумиспроводимоналокалу
–рекаојеСлађанМанчић.
Онједодаодајелокалнасамоуправату

дареализујесвепотребнепројекте како
би се услуге које се пружају грађанима
биле квалитетне и адекватне, али и кон
курентнепоценама,односноприступачне
грађанима.
Он једодаоидаћеи друга котларни

ца,чијајеизграњапочела,битизавршена
допочеткаовегрејнесезоне,штоћебити
значајан коракупоправљањуситауције у
системудаљинскоггрејањанатериторији
румскеопштине.
Урадилисмосветојерсунаминтере

сиграђанаиспреднашихполитичкихинте
реса.ТимепоказујемодајеполитикаСНС,
политика која води рачуна о свим грађа
нима, која ради у интересу наше деце, а
румскаопштинајепоказаласвимадасмо
устањудастабилизујемоситуацију,напра
вимо приходе, да привучемо инвестици
је, запослимо грађане и даможемо сами
да финансирамо капиталне пројекте који
коштајупомилионевра–рекаојеСлађан
Манчићидодаодатонеумањујесоцијал
надавањаиподсетионабесплатанвртић
засвурумскудецу,каоибесплатнеуџбе
никекојеовегодинедобијајусвиосновци.

С.Џакула

СлађанМанчићотваракотларницу
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ДУ„ДЕЧИЈАРАДОСТ“

Бољиусловизасмештајдеце
УДУ „Дечија радост“ уИригусенајављујунеки

нови пројекти, чији je
резултат побољшање услова
за смештај малишана, али и
радa запослених. Тренутно у
свимобјектимаове установе
има 300 деце, а на јесен ће
ихбитиоко350.УДУ„Дечи
ја радост“ је завршена адап
тација санитарних чворова у
објекту„Вила“уВрднику.Реч
је о радовима вредним око
тримилионадинара,а сред
ствајеобезбедилаУправаза
капиталнаулагањаАПВојво
дине.
– Ово је веома значајна

инвестицијазанас, јеррадо
ва на адаптацији санитарних
чворова није било од 1986.
године, када је објекат отво
рен.Узранијекомплетносре
ђивањефасадеигрејања,ми
смо заокружили обнову овог
објекта.Све је урађеноради
обезбеђивања бољих услова
за рад запослених и за сме
штајдеце–истичедиректор
каЈеленаВидановић.
Штосетичеобјекта „Чаро

лија“ у Иригу, одобрена су
средства за његову енер
гетску санацију. Општина је
инвеститор, јерсуониконку
рисали за ове радове неоп
ходневртићу.
– Овим пројектом ћемо,

јер овде није било значај
нијих улагања, заокружити
причу везану за „Чаролију“ и
попитањуенергетскеефика
сности – указује директорка
Видановић.
Локалнасамоуправајекон

курисала у Кабинету мини
стра без портфељаСлавице
Ђукић Дејановић, задужене
за демографију и популаци
онуполитику,иту јеодобре
но око три милиона динара
за реконструкцију дворишног

простора у објекту „Вила“ у
Врднику. Такође, одобрена
су и средства за продужени
боравак уобјекту „Чаролија“.
Ради се о потреби усклађи
вања пословних и родитељ
ских обавеза, односно, циљ
једасеродитељимаолакша
усклађивањетихобавеза.
– Радно време наше уста

нове је од 6 до 16 часова,
а овом мером се оно про
дужава до 20 часова. То је
добро за запослене родите
љекојирадеудругомместу,
даускладесвојеобавезе.Са

реализацијом овог пројекта
смопочелиумарту,алинасје
ванредностањеспречилода
упретходномпериодупружа
мо ову услугу – каже Јелена
Видановић.
Онадодаједаочекујунове

инструкције од Министар
ства просвете и да ће про
дужени боравак почети са
реализацијом најкасније од
половине јуна. За ову услугу
ће бити ангажоване четири
васпитачице, које ће бити са
око 30 малишана. Пројекат
подразумеваидодатнуопре

му,односносавременеиграч
ке и дидактичка средства, а
све потребно за реализацију
услуге продуженог боравака
је покривено конкурсом. Уко
ликосепокажедајепродуже
ниборавакпотребанзавише
од 30 малишана, постоји
могућностангажовањадодат
ног броја васпитача на овом
пројекту.
Када је реч о подручном

одељењу у Шатринцима,
радови на реконструкцији
објектасуутоку.Инвеститор
тихрадовајеиришкаОпшти
на, а реч је о комплетној
реконструкцијиобјектаукојем
су, поред вртића и школе, и
просторијеМеснезаједнице.
– Надамо се да ћемо од

септембра у овом објекту
иматиивећибројдеце.Сада
их има десетак и то је неки
уобичајен број деце у овом
селу–реклајезанашенови
неЈеленаВидановић,дирек
торка ДУ „Дечија радост“ у
Иригу. С.Џ.

ДиректоркаЈеленаВидановић

Објекат„Чаролија“уИригу

Завршеназградасоцијалногстановања
УИригу су приведени крају радовина изградњи зграде социјалног

становањаузаштићенимуслови
ма.Овајобјекатјесаграђеннаплацуу
Милетићевојулицичијајеповршинаоко
деветари.Плац јеобезбедилаиришка
Општина.
Радови су почели у децембру 2018.

године,асредства заизградњузграде
са 13 станова је обезбедио Комесари
јатзаизбеглицеимиграције.Вредност
комплетнозавршеногобјектаје343.792

евра.Зградаимаприземљеитриспра
та, као и лифт. Ту ће живети старија,
избеглаисоцијалноугроженалица.
Приступнусаобраћајницу,13паркинг

местаипартерноуређењепростораоко
зградефинансиралаје,саоко2,4мили
она динара, локална самоуправа. Зва
нично,16.јуна,корисницимаћесвечано
бити уручени кључеви станова и тада
ћебитиипотписаниуговориокоришће
њустанова.
–Зградајенамењенакатегоријиугр

ожених лица и остаје у власништву
Општине. Дакле, корисник не може
да постане власник нити га некоможе
наследити. Радове је изводила пара
ћинскафирма„Градинг“,квалитетрадо
ваједобар,урађенаједобраизолација
фасаде,аличакиунутрашњостизгра
да,што ће смањити трошкове грејања
– каже Милорад Влаховић, повереник
заизбеглицеимиграцијеуОпштинској
управи.
 С.Џакула

Медијскипројекат„Усредиштупажње:ОпштинаИриг-општинабудућности“суфинансираОпштинаИриг
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КУЛТУРНООБРАЗОВНИЦЕНТАР

Усусреткултурним
дешавањима

Претходнипериодобе
лежио је својеврсни
„пост“ у свим обла

стима живота, укључујући
и рад установа културе.
Полако се враћамо нор
малном животу, попуштају
се мере ограничења, па је
такоиуКултурнообразов
номцентру.Једанпериодје
изанас,апреднамавреме
које ћемо искористити да
на неки начин надокнади
мосвеоноштосмопропу
стили.УКултурнообразов
номцентрусу„спремникао
запета пушка“, да крену у
остваривање планова. Све
ово,уразговорузаМ нови
не, потврђује и први човек
ове установе СрђанМале
шевић.
– Ми смо искористили

овајпериоддасеспремамо
занекеактивностикојенам
следе. Ослушкујемо шта
говори општински и репу
бличкикризништаб,добија
моиупутстваодМинистар
ства за културу, па се тако
ипонашамо.Премапрогра
мурадазаовугодину,први
догађајкојијетребалодасе
одржи почетком јуна јесте
„Куленијада“ у Ердевику,
а последња информација
говоридаћесеоваманифе
стацијаодржатикрајемјуна.
ТујеипразникВидовдан,а
становници наше општи

не су навикли да тог дана
буде доста догађаја, међу
којима јефестивалмладих
фолклораша, „Видовдан
скисусрети“којисупрошле
године после паузе наста
вљени.Иовегодинејетре
балодадођугостиизМаке
доније, Републике Српске.
Ми се спремамо као да ће
тобити,јошувекостаје„под
знаком питања“. Планиран
јеивеликиконцертСКУДа
„СветиСава“.Свејеспрем
но,мададецауовомперио
дунисуималипробе,апре
маупутствукојесмодобили
одМинистарствазакултуру,
сада могу да се обављају
пробесапоштовањемсвих
препорученихмера–рекао
јеСрђанМалешевић.
Шиђани су научили да

погледају и добру позори
шнупредставуикакоМале
шевић каже, због познатих
околности представа није
било, а чланови Аматер
скогпозоришта„Бранислав
Нушић“ су током епидеми
је вредно шили заштитне
маске. Завршетком школ
ске године престају актив
ности и у Школи тамбуре,
Народногоркестра.
– Крајем јула почиње

„Дечје културно лето“, а
после њега следи шидско
„Културнолето“којећетра
јатионоликоколикоприли

кедозволе.Некадајебило
тридесет, некад двадесет
дана.Свезависиодмогућ
ности буџета. Мислим да
ћегасигурнобити,ауком
облику, видећемо – обја
шњаваСрђанМалешевић.
Манифестација „Јастре

бићеви дани“ биће одр
жана у јуну, одржаће се,
наравно, уз поштовање
свихмера.Овегодиненавр
шава се и 25 година сли
карске колоније „Путевима
Саве Шумановића“. Пла
нирана је израда пригод
ногкаталогаиизложбагде
бибилопредстављенооко
450радова.Жељаједасе
испромовише ова колонија
идасликекојесутунаста
лебудупроцењенеипутем
аукције продане, а прику
пљенновацискоришћенда
се уз помоћОпштинеШид
изгради споменик Сави
Шумановићу. „Вишњићеви
дани“супланиранизасеп
тембаридокрајагодинеће
бити још манифестација.
Закрајгодинејепланирана
шидска „Културна зима“ са
садржајем за децу и одра
сле.
Корак по корак и поново

ћемо уживати у културним
дешавањима која су нам
недостајалатокомпериода
изолације.
 Д.Попов

СрђанМалешевић

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

ДОБИЛИ СИНА: Зоран
и Љубица Станојчић 
Сремска Митровица,
Урош и Љубица Глумац
 Сремска Митровица,
Милош и Тамара Кнеже
вић Обреж,Светислави
ЉиљанаБачевић Срем
скаМитровица,Маринкои
Сандра Гујаничић  Лаћа
рак, Александар и Сања
Ђурић  Лаћарак, Влади
мир и Александра Миле
тићСремскаМитровица,
Марко и Даница Вујновић
 Путинци, Петар и Ружи
ца Брашанчевић  Рума,
Јован и Драгана Петро
вићШид,НемањаиИва
на Војкић  Шимановци,
МаркоиКристинаЈовичић
 Брестач, Филип и Сара
Радовановић  Сремска
Митровица, Александар
ЏакулаиЈованаИванише
вићЏакулаРума.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ:

Дамир и Снежана Бене
диктВрдник,ЖикаБожин
иАлександраДеакБожин
 Никинци, Ђорђе и Еми
лија Зечевић  Кузмин,
МиленкоиЕмилијаКузма
новић  Шид, Његош и
Сања Васиљевић  Лаћа
рак, Бранислав и Марија
ЈевтићЛаћарак,Маркои
СветланаЂукићМачван
ска Митровица, Марко
и Десанка Благојевић 
Рума.
УМРЛИ: Славо Коза

ревић рођ. 1947, Смиљ
ка Војводић рођ. 1939,
СлавкоПетрић рођ. 1942,
Слободан Витасовић рођ.
1954,ВероникаСрнкарођ.
1930, Зоран Здјелар рођ.
1955, Живана Џaферовић
рођ. 1941, Петар Нико
лашев рођ. 1951, Розина
Милковићрођ.1937,Зоран
Достанић рођ. 1949, Рад
мила Ференци рођ. 1954,
Добрила Јовичић рођ.
1937, Вишеслав Радочај
рођ.1937,НедељкоЛајић
рођ.1948,ГостимирЛема
јић рођ. 1937, Миле Док
мановић рођ. 1952, Сока
Рутаљрођ.1930,Даринка
Ћирићрођ.1926.

RUMA

УМРЛИ:СофијаРаичин,
рођ.1933,МилицаЋирић,
рођ.1950,ИванПури,рођ.
1932, ЈованаЧестић, рођ.
2002, АнаМарија Ђурко
вић, рођ. 1937, Слободан
Кузмић,рођ.1948.



1110. JUN 2020.           M NOVINE
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ШиђаниуритмуЕвропе
Заменик председника

Општине Шид Зоран
Семеновић,усреду,3.

јуна, примио је плесну гру
пу,екипукојаћеШидпред
стављатиуоквирумузичког
такмичења „Србија у рит
муЕвропе“, а која је најве
ћа дечја манифестацију на
нашим просторима. Основ
напремисаовогтакмичења
је неговање културе и јези
каЕвропе,ауистовремеи
остваривање права детета.
Амбасаде земаља Европ
скеунијесвесрдносуподр
жале ову манифестацију.
Још увек се не зна тачан
датум одржавања такмиче
њакојеће,какојенајавље
но, уживо преносити Прва
српска телевизија из Вра
ња.У краткомразговоруса
АндреомБрчкаловић,Јова
номМиљковић и Теодором
Медић,ЗоранСеменовићсе
упознаосањиховимрадом,
изразиожељудаимОпшти
на Шид помогне у набав
ци костима и организацији
пута. Две чланице плесне
групе су ученице завршних
разреда основне школе, а
једнајесредњошколка.

– Задовољни смо што
деца из шидске општине
могу да нас представљају
на овом великом такмиче
њу.Желимвампуноуспеха
исвусрећуупредстављању
наше општине – истакао је
Семеновић.
АндреаБрчкаловић јеиз

разилазадовољствоштоће
њена екипа представљати
Шид.

– Ми ћемо ове године
представљати Италију са
евровизијском нумером
„Солди“,акојуизводиМаха
муд.Нашуекипупореднас
три чини и Никола Китић
који има изврстан вокал.
Мислим да смо довољно
добро увежбали нашу тач
ку и да ћемо успети да се
високо пласирамо, можда
и на прво место. Захваљу

јем Општини Шид и заме
нику председника Општине
ЗорануСеменовићунапру
женојподршци–изјавилаје
АндреаБрчкаловић.
У овом такмичењу, своје

умеће у певању и игрању
показаћемладииз23града
уСрбијипоконцепту„Евро
визије“, а такво ће бити и
гласање, путем СМС пору
ка. Д.Попов

ЗоранСеменовићичланицеплеснегрупе

КООРДИНАЦИОНИСАСТАНАКУСАЛИСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Пописанаопштинскаимовина
Учетвртак,4.јунаусалиСкупштинеопштинеШид,одржан је трећии

завршникоординационисастанак
са корисницима јавне својине општи
неШид, а у склопу пројекта „Имовина
локалне самоуправе – важна карика
локалногразвоја–фаза3“.

– Приводимо крају све активности
у вези са овим пројектом. Планирамо
да све радње буду завршене до краја
јуна.Могу да кажемда смо овимпро
јектомдобилимного.Имаћемопотпуну
базу имовине којом располажемо што
ћенамунаредномпериодупомоћи,не

самокодрасполагања,негоикоддру
гих активности. Захваљујем донатору
којијеодобриоовасредствакаоисвим
партнерима.Овимпројектомјепописа
насваопштинскаимовинаиимамоисту
базукаоштојеимаРепубличкадирек
цијазаимовину–саопштио јекоорди
наторовогпројектаРомкоПапуга.
–Токомтрајањапројектаунетје2.971

објекат и 355 парцела грађевинског
земљишта које се воде код корисника
јавне својине општине Шид, а укупно
3.306 ставки је пренето у Републичку
дирекцију за имовину.Пројекат је реа
лизован у склопу програма EXCHAN
GE5,којифинансираЕвропскаунија,а
спроводиМинистарстводржавнеупра
ве и локалне самоуправе у сарадњи
са Сталном конференцијом градова и
општина.НосилацпројектајеОпштина
Беочин,апартнерисуОпштинаШиди
Центарзаравномернирегионалнираз
вој–изјавиојесаветникзаимовинско
правнепословеуОпштиниШидПетар
Дамјановић. Д.Попов

ПетарДамјановићиРомкоПапуга

МедијскипројекатШидскаопштинаодсредедосреде:ЛокалнасамоуправауслужбиграђанасуфинансираОпштинаШид



12 10. JUN 2020.  M NOVINE ГРАДСРЕМСКАМИТРОВИЦА

ДЕПОНИЈААНИМАЛНОГОТПАДАУЛАЋАРКУ

Немавишенагомиланоготпада
На изласку из Лаћар

ка према Мартинци
маналазисепунктза

одлагање анималног отпа
да, који је сада уређенији,
постављенјевећибројкон
тејнера, а простор је огра
ђен и под видеонадзором.
Према речима Владимира
Настовића,начелникаГрад
ске управе за пољопривре
ду,преокомесецданапот
писанјеуговорсаинђијском
фирмом „Енергозелена“,
којајезадуженазаодноше

њеанималноготпада.
–Кадасмопочелисарад

њу са „Енергозеленом“,
успоставио се бољи конти
нуитет одношења анимал
ноготпада.Одношењејена
дневном нивоу. Претходна
фирма,којајебилазадуже
назаодношењеотпада,није
моглатодаиспуниидошло

је до нагомилавања. Сада
тогавишенемаиможемода
кажемодасузадовољнесве
три стране: пољопривред
ни произвођачи, локална
самоуправа и „Енергозеле
на“.Стварајусеусловиида
пољопривредници из Мар
тинаца и Кузмина на овај
пунктдоносеотпад.Такође,

уплануједасеовалокаци
ја у наредом периоду уре
ди.Нагласиобихитодасу
пољопривредни произво
ђачи стекли навику да ани
малниотпадодлажунаовај
пунктиданемавишевели
кихпроблема каопре, изја
виојеНастовић.

З.П.
ВладимирНастовић

Немавишенагомилавањаотпада

Завод за јавно здравље
обавља тестирање брзим
серолошким тестом, којим
се утврђује присуство анти
тела на вирус САРСКоВ2.
Тестирање се спроводи на
лични захтев грађана, уз
претходноплаћањенакнаде
уизносуод1200динара.
Грађани тестирање могу

да ураде у Заводу за јавно
здравље сваким радним
даном (понедељакпетак) у
термину0814часова.Упла

те накнаде за тестирање је
могуће обавити на текући
рачун: 8401775034, док се
упољупозиванабројупису
је јединствениматичниброј
грађанинакојисетестира.
Тестирање јемогуће и за

стране држављане и то
уплатом на исти текући
рачун 8401775034, а уме
сто јединственог матичног
броја,упољепозивнаброј
уписује се број пасоша или
бројиностраногосигурања.

Заводзајавноздравље

Усреду,5.јунанатерито
ријиСремскеМитровицелед
ијакакишаоштетилисуоко
1.000 хектара усева, упркос
томештојеиспаљеномного
противградних ракета. Вла
димир Настовић, начелник
Градске управе за пољо
привреду, је тим поводом
рекаодасунајвишепогође
ниделовиместакојасегра
ниче саШидом. Процена је
да је град оштетио од 1000
до 1500 пољопривредног
земљишта.
–Реч је о селима:Чалма,

Лаћарак,КузминиМартинци.
Потом се градоносни облак
пребационамачванскустра
нуибилојепојавеледаина
територији Мачве, у селима
ЗасавицаиНоћај.Наоснову
нашихсазнања,анаоснову
процене Хидрометеороло
шкогзаводаиРадарскогцен
траФрушка гора, оштећења
усева су до 50 посто. Наше
противграднестаницесудеј
ствовале, испаљено је 180
ракета,такодасистемфунк

ционише. Међутим, деша
ва се да та заштита није у
свимситуацијамастопостот
на. Још једном апелујем на
пољопривредне произвођа
че да осигурају своје усеве.
Град Сремска Митровица је
у поступку набавке још јед
неколичинеракета,рекаоје
Настовић.
На територији Сремске

Митровице има 15 против
градних станица, 30 стрела
ца и свака станица је опре
мљена са шест до осам
ракета, што су годишње
количине. На ту количину
коју обезбеђујеХидрометео
ролошки завод, Град Срем
скаМитровицасваке године
учествује са једном количи
ном,каоиовегодине.
– То се показало сасвим

адекватно и довољно али
повремено се дешавају
ситуације где те наше про
тивградне станице, односно
ракете нису довољне. Зато
требаосигуратиусеве,додао
јеНастовић.

ЈАКОНЕВРЕМЕПОГОДИЛО
СРЕМСКУМИТРОВИЦУ

Градоштетиоусеве
ЗАВОДЗАЈАВНОЗДРАВЉЕ
Тестирањенаантитела
вирусакорона
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Најбољиразлогда
ДивошаниостанууДивошу

ГрадоначелникСремскеМитровице
Владимир Санадер посетио је 5.
јунафирму„Топпродукт“изДиво

ша, која се бави производњом дрве
не амбалаже. Иначе, „Топпродукт“ је
добитник Новембарске награде. Вла
димирСанадерјетомприликомиста
као да је „Топпродукт“ добар пример
предузетништвауруралнојсредини.
–Великизначајовемале,ауствари

јако велике производње, јесте у томе
што се она налази у Дивошу, и због
тогаштојеовдезапослено46мешта
наовогсела.Топоказуједаљудикоји
имајупредузетничкидухикојижеледа
радеусвомместузаистамогу,иима
ју перспективу да то и учине. Нарав
но,засвеовопотребнојемногорада,
труда,љубави.Градјепрепознаоовај
погонкаосимболпредузетничкогдуха
усеоскојсредини,којипрактичнообез
беђује останак људи на селу. Поред
тога што се људи баве пољопривре
дом,ониуоваквимпогонимамогуида
зараде додатну плату за своје поро

дице. Наша идеја и циљ јесте развој
агробизнисзонаусеоскимсрединама,
активирање пољопривредног и грађе
винског земљишта у државној своји
ни крозплановедетаљнихрегулација
какобисеобезбедиопросторсанеоп
ходноминфраструктуромзаподизање
сличних погона за прераду пољопри
вреднихпроизвода,рекаојеСанадер.
Он је истакао да се нада да ће за

годинуданаСремскаМитровицаима
тидветрилокацијенакојимабибила
могућаизградњаоваквихилисличних
погона.
–Прерадаувоћарствуилиповртар

ствујеоноучегаћемоулагатиунаред
ном периоду. Оваквиљуди који имају
храбростида уђу у тепослове заслу
жују подстицај локалне самоуправе и
државе,ионитребадабудупримери
симболнашегдаљег,будућегразвоја,
поготовоусеоскимтојестуруралним
срединама,изјавиојеСанадер.
Бошко Бачић, оснивач и власник

фирме „Топпродукт“, рекао је да се

раније бавио повртарством, те да се
крозтајпосаојавилапотребазаовом
производњом.
–Полако, временом је отворен цео

погон. Недавно сам се пензионисао,
афирму јепреузеомојунук,међутим
и даље сам активан и свакодневно
радим.Задовољансам,мислимдасу
ирадницизадовољни,поносансамна
својупородицу,каоинасвезапослене,
рекаојеБачићидодаодамупризнање
одГрадаСремскаМитровицаизузетно
значи,јертоуказуједајефирма„Топ
продукт“ препозната као добра и ква
литетнафирма.
Љубица Митровић, потпредседница

Месне заједнице „Дивош“, истакла је
значај„Топпродукта“заовосело.
–Овафирмамногодоприносиостан

ку људи на селу. Поред тога, додала
бихидаБошкоБачићсасвојомфир
мом учествује у свакој хуманитарној
акцији,којуовоселоорганизујеипре
ма томеимају великидруштвени зна
чај,казалајеЉубица. З.П.

Власникфирме„Топ-продукт“сазапосленимаипредставницималокалнесамоуправе

КАНЦЕЛАРИЈАЗАМЛАДЕ
Матурантскиплес12.јуна
Десети јубиларни „Матурантски

плес“ ће се одржати и ове године у
организацији Канцеларије за младе.
Планираноједасеовајдогађајодр
жи12.јунатачноуподненаЖитном
тргу.
–СобзиромнатодасумереВладе

попустилеидозвољено јеокупљање
наотвореномдо1.000људи,Канце
ларијасеодлучиладаипакорганизу
јематурантски плес, десетипореду.
Свешколесупозванеимахомћесве
иучествовати.Нажалост,нашимату
рантиимајумаловременадасеспре

ме, јерсунас замолилидасемани
фестација одржипрематурских про
слава, које су заказане за средину
месеца, али не сумњам да ће као и
претходнихгодинабитисјајни,рекла
јеБиљанаМатић,  која једодалада
ћеучествовати200матураната.

МедијскипројекатГРАДУФОКУСУ:ИзазовииперспективеразвојаСремскеМитровице
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ОпштинаИнђијаиздвојилајеоко4,5
милионадинаразапотпунурекон
струкцију здравствене Амбуланте

уНовимКарловцима.Упретходнихнеко
ликомесеци уређен је паркинг простор,
прилазобјектуиупотпуностисуренови
рани спољашњост и унутрашњост
Aмбуланте. У четвртак, 4. јуна председ
никОпштинеИнђијаВладимирГакбора
виојеуНовимКарловцимаитомприли
ком истакао да су улагања у сеоске
амбулантеодвеликогзначаја.
–Деценијамауназаднијесеулагалоу

објектеукојимаселечисеоскостановни
штво.ПоредАмбулантеуНовимКарлов
цима, реконструисали смо и објекат у
Сланкаменачким Виноградима, Новом
СланкаменуиЈарковцима.Наовимпри
мерима се најбоље види наше предиз
борно обећање, а то је да ћемо равно
мерноулагатиуградскуисеоскесреди

не.Свешторадимо је транспарентно и
задобробитнашихсуграђана–истакао
јепредседникГак.
Гакјенавеодаћепоредулагањаусео

скеамбулантеунаредномпериодуради
ти и на реконструкцији објекта Дома
здрављауИнђији.
–Радићемодеоподео.Сеоскеамбу

лантесубилеумногокритичнијемстању,
алидолазирединаобјекатДомаздра
вља уИнђији.Недавно смообезбедили
новавозила,паћеморедомдарадимои
све остало што је неопходно, да наши
суграђани имају адекватну здравствену
заштиту.Потребнојесамомаловремена
истрпљењајернеможесведасеуради
за самочетири године.Требадаимамо
једанпроцесиусклопутогпроцесаура
дићемосвештосмообећали–рекао је
председникОпштинеИнђија.
 М.ђ.

НОВИКАРЛОВЦИ

Реконструисана
амбуланта

ЧОРТАНОВЦИ

Пробијен
идругитунел
Потпредседница Владе Србије и

министарка грађевинарства, сао
браћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић и Игор Мировић, пред
седник Покрајинске владе, прису
ствовалисуупетак,05. јунасвеча
ном пробијању и друге тунелске
цевинабрзојпрузикодЧортанова
ца.Тунел„Чортановци“обухватадве
тунелскецеви,укупнедужине2.242
метраи,какокажуизвођачирадова,
та деоница представља најзахтев
нији део изградње пруге за велике
брзинеодБеоградадоБудимпеште.
ПотпредседницаВладеРепублике

Србије и министарка грађевинар
ства, саобраћаја и инфраструктуре
ЗоранаМихајловићизјавилаједаје
градилиште непрестано радило и
токомванредногстања,тедапоред
руских раде и српске компаније у
трисмене.

50кацига
замотоциклисте

Општина Инђија у сарадњи са
Саветом за безбедност обезбедила
је 50 кацига за мотоциклисте са
територијеопштинеИнђија.Таака
ција, како кажунадлежни,реализо
ванаје,имајућиувидудасумотори
сти једна од најугроженијих катего
ријаусаобраћају.Кацигеинђијским
мотоциклистимауручила јеупетак,
5. јуна у згради Општине Инђија
ДраганаРадиновић,заменицапред
седникаОпштине.
– Трудићемо се да у наредним

годинамаповећамобројмотоцикли
ста којима ћемо уручити кациге и
такоучинитијошмноговишезабез
бедностусаобраћајунатериторији
наше општине – изјавила Радино
вић.
ЛокалнојсамоуправииСаветуза

безбедностопштинеИнђијанаовом
гесту захвалилисуичлановиМото
клуба„Инђија2003.“.
–Мисеувектрудимодаедукујемо

нашечлановеданосекацигу јер је
тоизузетнобитно,пресвегазалич
ну безбедност – рекао је Петар
Игњатовић из Мото клуба „Инђија
2003.“.

М.ђ.

ГРАДСКИБАЗЕН

Отворенановасезона
Нову сезону на Градском базену у

Инђијисимболичнојеусуботу,06.јуна
отворио председник Општине Влади
мир Гак у присуству представника
Установе„Спортскицентар“идиректо
рајавнихпредузећа,установаиаген
ција чији је оснивач локална самоу
права.Токомвикендабиојебесплатан
улаззасвеграђане,акакосуистакли
надлежни, на самом отварању, једно
однајлепшихинајуређенијихкупали

шта у региону и ове сезоне пружиће
врхунску услугу посетиоцима саброј
нимсадржајима.
–Упоследњечетиригодинеизведе

нојемноштворадованабазенуизато
он данас изгледа беспрекорно. Цео
комплекс око базена добио је нови
изглед,атрудићемосеидазавршимо
халукојасеналазиунепосреднојбли
зини–истакаојепредседникОпштине
Инђија Владимир Гак и најавио да
желеунареднимгодинамадаизграде
и затворени базен како би могли да
формирајуиватерполоклубуИнђији.
Управа Установе „Спортски центар“

задржала је цене од прошле године.
Такодневнаулазницакошта300дина
ра, а у периодуод17 часовацена је
180динара,докћезадецукартаизно
сити 50 динара. Као и претходних
сезона, сезонске улазнице продају се
поцениодшестхиљададинара,аза
повлашћенекатегорије–ђаке,студен
теипензионере,зацелолетокартаје
2,5 хиљада динара. Такође, и ове
године,занајмлађеинепливачебиће
организованашколапливања.

М.ђ.



1510. JUN 2020.           M NOVINE

ВУКРАДОЈЕВИЋУПОСЕТИОПШТИНИИНђИЈА

Добрасарадња
ОпштинеиПокрајине
Упетак, 5. јуна општину Инђијапосетио је др Вук Радојевић,

покрајински секретар за пољо
привреду,водопривредуишумарство.
ОнјезаједносапредседникомОпшти
неИнђијаВладимиромГакомобишао
радове на изградњи бунара Б25 у
Инђији, каоипољопривредна газдин
ства Александра Констадиновића у
БешкииСинишеЛукачауНовимКар
ловцима.
Током обиласка радова на бунару,

Радојевић је истакао да је један од
приоритетаурадуПокрајинскогсекре
таријатазапољопривредубилододат
но улагање у изградњу и реконструк
цијуводоводнеиканализационемре
женатериторијиАПВојводине.
– Посебно бих похвалио агилност

ОпштинеИнђија,којајеималаспрем
не пројекте чији је циљ стабилно и
континуираноснабдевањеводомсвих
грађана на њеној територији. За ове
четиригодинемисмозаједничкиреа
лизовали пројекте вредне близу 260
милионадинара.Уобластиводоснаб
девања имали смо шест пројеката
укупне вредности 140 милиона дина
ра,укојимајеПокрајинскисекретари

јатзапољопривредуучествоваоса90
милионадинара,аОпштинаИнђијаса
50милиона–рекаојеРадојевић.
ПредседникОпштинеИнђијаВлади

мирГакјошједномјеуказаонаодлич
нусарадњукојуимајусаПокрајинским
секретаријатомзапољопривреду,теје
подсетионавеликипроблемсакојим
сеоваопштинаборилапрепет годи
на,аречјеохемијскобактериолошки
неисправнојводи.
– Уз огромну подршкуПокрајинског

секретаријатадошлисмодотогадаје
Инђијаданас једнаоддеветопштина
у Војводини које имају апсолутно
исправну воду за пиће – закључио је
Гак.
Следећа „станица“ током посете

општиниИнђија била је имање „Бал
канХазелнут“ уБешки, у власништву
АлександраКонстадиновића,којипод
засадом лешника има површину од
петипо хектара, и који јеовуинтен
зивну пољопривредну производњу
започео захваљујући покрајинској
финансијскојподршци.
–Упретходнетригодинезаједнички

смо инвестирали у овај засад близу
6,5 милиона динара. То је најбоља

порукасвимакојижеледазаснујусво
ју производњу, какве им могућности
стојенарасполагањууколикожеледа
себавеагробизнисомисебиисвојој
породици обезбеде егзистенцију –
рекао је покрајински секретар за
пољопривреду.
Накрају,секретарРадојевићипред

седникОпштинеИнђијаВладимирГак
обишлисуивоћараСинишуЛукачаиз
Нових Карловаца који је уз помоћ
Покрајинског секретаријата набавио
опремузанаводњавањеиинвестирао
у опрему за заштиту од временских
непогода.
–УопштиниИнђијанајвећеинтере

совање влада за средства намењена
заподизањезасадавоћаподпротив
градним мрежама. Током претходне
четири годиненатериторијиопштине
Инђија уложено је око 500 милиона
динара у мала и средња пољопри
вреднагаздинства.Уовомпериоду је
око1,7милијардидинарауложеноу
засадеподпротивградниммрежамаи
на тај начин сада је око нових 1.700
хектара у Војводини под мрежама –
истакаојеРадојевић.

М.ђ.

ВукРадојевићиВладимирГакуНовимКарловцима

Медијскипројекат„ОпштинаИнђија–Одсредедосреде“сесуфинансираизбуџетаОпштинеИнђија.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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Врхунскиусловизаучење
ирадуновојшколи
Председник Привреме

ног органа Општине
Пећинци мр Жељко

Трбовић обишао је 4. јуна
радовенареконструкцијии
доградњи Основне школе
„ДушанВукасовићДиоген“у
Купинову. Током разговора
са директорицом купинске
школеЉиљаномЖивковић,
председникТрбовићјеиста
као да је стварање добрих
услова за учење деци из
пећиначке општине и
добрих услова за рад
наставномособљу,једанод
приоритета пећиначке
локалнесамоуправе.
– Само прошле године

Општина Пећинци је у
објекте образовних устано
ва уложила 540 милиона
динара.Овегодине,тренут
нојеуизградњиновиобје
кат Предшколске установе
у Шимановцима. Вредност
ове инвестиције је 220
милиона динара. У току је
потпуна реконструкција
ОсновнешколеуКарловчи
ћу, вредна 90 милиона
динара, док је вредност
пројекта реконструкције
овогобјектауКупинову230
милиона динара. Наравно,
ова средства не бисмо
могли да обезбедимо без
подршкеПокрајинскевладе
иВладеРепубликеСрбије,
којимасмозахвалнинараз
умевањукојевећ годинама
показујузапотребеграђана
пећиначке општине. По
завршетку ових радова,
ученициизКупиноваусели
ћесеупрактичноновушко

лу,накојојћебитиизмење
носвеосимзидова–иста
као је Трбовић и додао да
реконструкција Основне
школе у Купинову подразу
мева и замену кровне кон
струкције и надоградњу
поткровља, којом се прак
тично добија дупло више
простора, тако да ће, од
тренутно постојећих 1050
метараквадратних,позавр
шетку реконструкције, ова
школарасполагатиса2240
квадрата корисног просто
ра.
КаконамјереклаЉиља

наЖивковић,доусељењау
нову школу, ученици из

Купинова похађаће подруч
нушколууАшањи,где,како
каже,имајуодличнеуслове
за рад, јер је објекат рела
тивнонов.
–Пројекатреконструкције

нашематичнешколеуКупи
новупуноћезначитиучени
цима и наставном особљу,
јерћесестворитиоптимал
ни услови за рад. Деци ће
свакако бити пријатније да
боравеиучеуновимкаби
нетима, а нов простор ће
сигурноутицатиинаквали
теткакоучењатакоисамог
рада у школи. Радови су
заиста обимни, а према
најавама, уколико све про

текнепоплану,очекујемода
се наши ученици врате у
своју нову школу почетком
другогполугодишта–рекла
јеЖивковић.
Школа у Купинову свој

нови изглед добиће након
заменекровнеконструкције
и доградње поткровља,
нове фасаде и изолације,
замене столарије, затим
комплетног унутрашњег
уређења, нове котларнице,
фискултурне сале, нове
кухиње, нових тоалета, као
и уградње лифта, док ће
школско двориште бити у
потпуности прилагођено
најмлађима.

ЖељкоТрбовићиЉиљанаЖивковић
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Гасдосвакогдомаћинства
уопштиниПећинци

Радовинагасификацијиопштине
Пећинци почели су овихдана у
Сибачу. У оквиру пројекта који

финансира ЈП „Србијагас“ на осно
вууговорапотписаногсапећиначком
локалномсамоуправомуавгуступро
шлегодине,вредног6,1милионевра,
унареднетригодинебићеизграђено
119километарагасоводау11насеља
пећиначкеопштинеукојима јошувек
непостојигаснамрежа.
ПоречимазаменикадиректораЈКП

„Путеви општине Пећинци“ Милана
Степановића,наконСибачарадовиће

бити настављени у Сремским Миха
љевцима,апотомуКарловчићу.
–Редоследзаправоинијепресудан,

јерћетекнаконзавршеткаизградњеи
тестирањацелегаснемрежегасовод
бити стављен уфункцију, тако да ће
гас као енергент истовремено поста
тидоступанусвих11насеља,агасна
мрежабићедоведенадосвакогдома
ћинстваисвакогпривредногсубјекта
– изјавио је Степановић и нагласио
да је ово тренутно највећа капитал
наинвестицијаупећиначкојопштини,
која ће значајно унапредити енергет

ску ефикасност у домаћинствима и
услове за развој индустријске про
изводње, док ће истовремено бити и
значајан искорак у очувању животне
средине.
Уистомпериодутребалобидабуде

употпуностизавршенаигаснамрежа
уПећинцима,Шимановцима,Прховуи
Суботишту.Уовачетиринасељагаси
фикацијајезапочетајош2008.године,
алиникаданијеприведенакрају,тако
даћеурокуодтригодинегаспостати
доступан свим грађанима пећиначке
општине.

„Купиник“уновомпростору
Друштво за неговање народне

традиције„Купиник“изКупинова
добилојенакоришћењепросто

рију у Улици Бранка Маџаревића од
Општине Пећинци, а кључеве је у
четвртак, 4. јуна, предао председник
ПривременогорганаОпштинеПећин
цимрЖељкоТрбовић,којијетомпри
ликомрекаодасепећиначкалокална
самоуправа труди да помогне свим
културноуметничким друштвима на
територијипећиначкеопштине.
–Собзиромдајеутокуреконструк

цијаидоградњаОШуКупиновукоја
ће трајати око годину дана, а у
фискултурнојсалисучланови „Купи
ника“ вежбали, и да самим тим они
тренутно немају где да се састају и
вежбају,одлучилисмодаимповери
мо на коришћење ове просторије.

Трудимоседапомогнемосвимудру
жењима и културноуметничким дру
штвимакојананајбољиначинчувају
традицију нашег краја и исто тако
поноснопредстављајусвојуопштину
гдегоддасепојаве–изјавиојеТрбо
вић.
Кључеве је у име ДННТ „Купиник“

примилаНаташаЋирић,мајкаседмо
годишње Нине која је чланица овог
ансамбла–школицефолклора,ипо
њенимречима,овајпросторћевеома
значити члановима који су до сада
користили фискултурну салу школе,
гдесу,ветерани,школицафолклораи
млађиансамблвежбалиредовнодва
путанедељно.
–Наравно, унашемрадуизузетно

нам је значајна подршка пећиначке
локалне самоуправе која увек има

слуха за потребе наше деце и нас
родитеља. Значи нам што су нам
уступили овај леп простор. Некад
нисмо у могућности да путујемо на
некефестивале,алиузпомоћОпшти
неПећинциуспемодасеорганизује
моиотпутујемо.Нанамасвимаједа
сепотрудимодабудештовишеова
квихдруштава,јеринамакаородите
љимадостазначидаседецадруже,
путујуистичуновасазнања,асадру
гестране,веомасусвеснаиодговор
на јер, где год да оду, са поносом
представљају своје друштво, своје
месту и на крају, своју општину –
рекла је Ћирић и додала да ће се
родитељи, чланови Савета Месне
заједницеКупиновоиветерани„Купи
ника“организоватидапросторприла
годепотребама„Купиника“.

МиланСтепановићиМилорадПантић
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Данбез
дуванскогдима
ЦрвеникрстПећинциорганизоваоје

акцију, поводом Светског дана без
дуванскогдима,31.маја,токомкојесу
волонтериЦрвеногкрстанаштандуу
центру Пећинаца делили промотивни
материјал заинтересованим суграђа
нима. Како нам је рекао Александар
Андријевић, стручни сарадник пећи
начкогЦК,циљоваквеакцијеједасе
упозориназдравственеидругеризике
којисеповезујусаупотребомдувана.
Акцијајеусмерена,каже,наразличи
те циљне групе, а за сваку уништену
цигаретусуграђанисудобилипоједну
јабукукаосимболздравогживота.

Уређење
путногпојаса


Почетком ове недеље завршени су

радови на уређењу путног појаса на
путу од Суботишта до Брестача, у
оквирукојихсупокошенипутнипојасе
висаобестранеколовозаиуклоњени
трњацикојисунаједнојдеониципута
потпунозакрчилипутнипојас.Поречи
ма заменика директора ЈКП „Путеви
општине Пећинци“ Милана Степано
вића, који је 5. јуна обишао радове,
уређење путног појаса допринеће
већојбезбедности саобраћајанаовој
деониципута.
Одмах по завршетку радова у Бре

стачукомплетнамеханизацијаселисе
надеоницупутаДеч–Прекакалдрма
–Ашања.

Триндићевасликаизложена
уАртиосгалеријиизЊујорка
Ликовни уметник из

КарловчићаДрагољуб
Триндић, који већ

годинама живи и ствара у
пећиначкој општини, добро
је познат домаћимљубите
љима ликовне уметности.
Овихдана,његовталенати
ликовно умеће упознаће и
посетиоци широм света
путем виртуелне изложбе
„Уједињени кроз уметност“
(United Through Art – Con
temporary Art Exhibition) у
организацији Артиос гале
рије (Artios Gallery) из
Њујорка.
Драгољуб Триндић већ

годинама представља
општину Пећинци на зон
ским и покрајинским смо
трамаликовнихстваралаца
Срема и Војводине, носи

лац је бројних награда, а
самосталноизлажеод2000.
године. На међународној
сценипојавиосе2013.годи
непрвоуБергамууИтали
ји,истегодинеиуЛосАнђе
лесууСАД,акакокаже,ово
јетрећамеђународнаизло

жба,овајпутвиртуелна.
– Ово је заиста велики

успех,несамозамене,него
и за Културни центар и
пећиначку општину. Моја
слика „Мртва природа“
нашласеуодабранимсли
кама Артиос галерије, која

језбогтренутнеситуацијеу
свету, пандемијеCOVID19,
одлучиладаорганизујевир
туелну изложбу. Многи се
данас осећају изоловано и
нисууприлицидапосећују
галерије,ауметност јесва
како један од начина да се
људи повежу. Међу 30
ликовних радова уметника
из 12 земаља нашао се и
мој рад, и веомасампоно
сан.Надамседаћељуби
тељи ликовне уметности
уживати обилазећи вирту
елну изложбу Артиос гале
рије–изјавиојеТриндић.
Изложба је отворена 23.

мајаитраједо20.јуна2020.
године, а виртуелна тура
налазисенаследећемлин
ку: https://www.artiosgallery.
com/virtualgallery.

Медијскипројекат„ДоњимСремомодсредедосреде“

СРЕМСКИМИХАЉЕВЦИ

Централногрејање
уосновнојшколи

ОвихданауСремскимМихаљевцима
су у току радови на уградњи система
централног грејања у згради подручне
Основнешколе„ДушанЈерковићУча“у
којујесмештенаиПредшколскаустано
ва. Како нам је рекао директор ЈКП
„Путеви општине Пећинци“ Мирослав
Петровић,којије5.јунаобишаорадове,
тренутно се постављају радијатори, а
након тога прелази се на сређивање
котларницеипостављањекотла.
–ОбјекатОсновнешколеуСремским

Михаљевцимадосадасегрејаопећима
начврстогоривокојесубилесмештене
уучионицама,такодаходнициитоалети
нисубилинајбољезагрејани.Уградњом
новог система централног грејања, са

модернимкотломнапелет,обезбедиће
момногопријатнијеусловезабораваки
учење, како основцима такои полазни
цима Предшколске установе, а настав
номособљубољеусловезарадузим
скомпериоду–изјавиојеПетровић.
Заједно са директором Петровићем,

радовесуобишлииМаријаДрагосавац
и Јелена Чубрило чланице Савета
МеснезаједницеСремскиМихаљевции
МајаДошеновићизопштинскогОдеље
ња за друштвене делатности. Основна
школакојабројиоко40ђакаи16пола
зника Предшколске установе „Влада
ОбрадовићКамени“ топлимпросторија
маобрадоваћемихаљевачкемалишане
токомпрвогполугодишта.
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МАРКОГРАБИЋИАЛЕКСАНДАРТУБИЋ,ПРОИЗВОђАЧИЈАГОДА

Слаткапараодслаткејагоде
Породицe Тубић и Гра

бић се од 2015. годи
не баве производњом

јагода на салашу „Тубић“,
којисеналазинапутуизмеђу
СремскеМитровицеиРуме.
Утокупетгодина,коликосе
бавеовимпослом,породице
ГрабићиТубићсууспелида
развијубренд„Нашејагоде“.
ИначеМаркоГрабићиАлек
сандар Тубић су по струци
пољопоривредни инжењери
ипремањиховимречимана
овај начин су спојили прија
тељствоисвојезнање.
 – Пре пет година желе

ли смо да се бавимо неким
видом пољопривреде. Због
послакојимсеиначебавимо,
једино је производња јагода
билаопција.Стицајемокол
ности, пријатељи са студија
из Руменке се баве прода
јом, набавком садног мате
ријала,системазазаливање
иосталогионисунамвеома
помоглинапочетку.Тонамје
било од велике користи, јер
су почетна улагања велика.
На њихов савет, јагоде смо
засадили на пола хектара
земље.Насвомзасадугаји
мо сорту клери, која је сит
нијаиџоли,која јекрупнија,
кажеАлександарТубић,који
додаједајесузначајнебиле
исубвенцијезасаднимате
ријал и систем за наводња
вањекојесукористили.
Он додаје да се на

њиховомзасадувеомаводи
рачуна о третирању јагода,
да се оне пакују у посеб
ним пластичним кутијама, а
неукесама,штониједобро
решење.
–Нашајагодајестопосто

исправнаштосетичетрети
рањахемијскимсредствима,
јако о томе водимо рачуна.
Онасеможе јестидиректно

са парцеле. Када дође бер
ба, ако се биљка разболи,
мијенетретирамо.Замисао
нам је да јагода буде само
једном додирнута радник
убере јагоду, стави је одмах
у корпицу. То је важно због
здравља и квалитета. Она
је мекана, и зато је  најго
ра опција да се јагоде купу
ју спаковане у кеси. Када је
јагода спакована у пластич
нимкорпицама,онасевиди
сасвихстрана.Лакојеголим
окозакључитикаквесу,гово
риАлександар.
Александар наводи да је

овасезоназајагодедругачи
јаодпретходних,јерјевреме
променљиво,алиизбогван
редног стања услед панде
мијевирусакорона.

–Сезонајекренулавеома
добро, а онда нас је доче
кало ванредно стање. Сре
ћом, нисмо имали никаквих
компликација да припремне
радове урадимо како треба.
Затим,имамовеомахладно
и кишно пролеће, што није
добро, јердабијагодабила
слатка, потребно је много
сунца. Зато се, хајде тако
да кажем, ова сезона про
дужила,паћемо јагодебра
тивероватноидополовине
јуна,кажеАлександар.
МаркоГрабићдодаједасу,

упркослошемвремену,опти
мисти.
–Надамоседаћесеова

година добро завршити,
верујемоуто.Дасеванред
ностањепродужило,морали

бисмо наћи неко решење.
Такође, правимо џем, сок и
ракију од јагода па плани
рамо да се можда и у том
правцу развијамо. Углавном
намјеприоритетквалитетод
количине.Циљнам једасе
свака убрана јагода поједе,
наводиМарко.
Иначе, на салашу „Тубић“

налази се и пластеник, који
имагрејањепасејагодемогу
братитокомцелегодине.
–Успелисмоиутимусло

вимадапроизведемојагоде.
Затоихберемоумају,крајем
октобра, почетком новем
бра, крајем марта и почет
комаприла.Ценајестемало
виша, али је и производња
скупља,напоменуојеМарко.

З.Поповић

АлександарТубићиМаркоГрабић

ПластеникјагодасагрејањемБрањејагодасепродужилозбоглошегвремена
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Минисајамкњига
уСтаројПазови

Почетком јуна на Тргу др Зорана
Ђинђића у Старој Пазови отворен је
Мини сајам књига популарне литера
туре домаћих издавачких кућа. Орга
низатором је по други пут Народна
библиотека „Доситеј Обрадовић“ у
сарадњи са издавачким предузећем
„Отворена књига“. Пазовчанима, који
суредовначиталачкапубликадоступ
на су бројна издања „Лагуне“, „Неве
на“,„Отворенекњиге“,„Публикпракти
кума“, „Вулкана“... Цене књига су
сајамске, са попустом од 10 до 50
процената. Продајна изложба попу
ларног штива биће отворена до 15.
јуна, кадаћеМинисајамбитипресе
љенуНовуПазову. Д.Г.

СтараПазовасе
успешноизборила
сакоронавирусом

ОпштинаСтараПазовауспешносе
изборила са епидемијом коронавиру
са, која јошувек траје, истичунадле
жни. Од почетка епидемије, у овом
делу Срема, заражена је 41 особа.
Сви су успешно излечени. Епидемија
изазвана коронавирусом захтевала је
дасетокомскоротримесецаопштина
СтараПазовасуочисаоко40зараже
них,одкојихсуполовиназдравствени
радницизапослениуБеограду.Заоко
12.000 пензионера обезбеђени су
пакети,аовајвидпомоћинијеизостао
ни за социјално угрожене породице.
Поредтога,ОпштинаСтараПазоваје

обезбедилазаштитнуопремузанеко
ликоприватнихкомпанијакојепослују
у овом крају, а несебичну помоћ у
заштитној опреми упутили су и срп
ским болницама на КиМ. Да се ова
срединауспешноизбориласакорона
вирусом сведочи податак да нема
ниједногсмртногслучаја,тедасусви
заражениуспешноизлечени. Д.Г.

Жетваод
срединејуна

Нестабилно и хладније мајско вре
ме,саскоросвакодневнимпадавина
ма,забележенојепротеклихнеколико
данаиустаропазовачкоматару.
– Минималне јутарње температуре

ваздухабилесутокомпротеклогпери
одауоквиримапросека,доксумакси
малнедневнетемпературебилениже
одпросечних.Досадајепалоокотри
десетлитара кишепометру квадрат
ном, што није довољно. Усеви су у
задовољавајућем стању. Падавине и
ниже температуре у овом периоду
погодујукултурамакојеволевлажнију
климу,попутпшенице,сојеишећерне
репе–рекао језаРТВСтараПазова
Бранислав Баштић, технолог биљне
производње. Променљиве временске
приликемогудопринетиразвојуболе
стииштеточина.Културеуовојсреди
ни су благовремено ефикасно трети
ранеизаштићенекакобисетоспре
чило. Према процени агронома, за
некедвенедељепочећежетвајечма,
а крајем јунаилипочетком јулазапо
чећеипрвиоткоспшенице. З.К.

Засредњошколце
350слободнихместа
350слободнихместанарасполага

њујебудућимсредњошколцимаутри
средњешколенатериторијиопштине
СтараПазова,апоредтога,Школаза
основноисредњеобразовање„Антон
Скала“ у којој се образују деца са
сметњамауразвоју,уписаћепошесто
ро бравара и ручних ткача. Поред
општегтипауГимназији,будућисред
њошколци се могу определити и за
смер економског и правнопословног

техничара, финансијског и пословног
администратора и трговца у Економ
скотрговинској школи. Техничкашко
ла у Старој Пазови уписаће будуће
машинске техничаре за компјутерско
конструисање, механичаре грејне и
расхладнетехнике,техничарезаком
пјутерско конструисањеЦНЦмашина
имеханичаремоторнихвозила–смер
којифункционишепомоделудуалног
системаобразовања,абудућимсред
њошколцима на располагању су и
смерови–техничардрумскогсаобра
ћајаитехничарзаграфичкуприпрему.

З.К.

Светскигигант
стижеуНовуПазову

На територији старопазовачке
општине постоје четири индустријске
зоне у којима послују позната имена
какостранихтакоидомаћихкомпани
ја. Да се улагање у опремање инду
стријскихзонауовомкрајуисплатило,
потврђује и вест да ће у овом делу
Срема пословати и светски позната
компанија из Немачке, која се бави
производњомделовамоторазаавио
не. Светски гигант стиже на српско
тржиште,итобашуНовуПазову,каже
председникОпштинеСтараПазова и
додаједаћеуМТУузапочетакради
тиоко450радника.Подсетимо,прет
ходних неколико година значајно се
улагалоуопремањечетирииндустриј
скезонекојесепростирунаповршини
одоко1.500хектара,аусвајањеПро
сторног плана општине омогућиће
даљи привредни развој постојећих
индустријскихзона. Д.Г.

Пројекат„Уфокусу:ПерспективеразвојаопштинеСтараПазова“
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Медијскипројекат„ЖивотуБеочину–ИзмеђуДунаваиФрушкегоре“.ПројекатјесуфинансирансредствимабуџетаОпштинеБеочин.Ставови
изражениуовоммедијскомсадржајусуодговорностаутораињеговихсарадникаинепредстављајунужнозваничанставопштинеБеочин.

ХУМАНИТАРНААКЦИЈАОПШТИНЕБЕОЧИН

ПомоћзамалуЛану
ОпштинаБеочин је крајеммаја покренула акцију помоћи

породициЈовановићизРаковца.ЛанаЈовановић,старашест
ипомесециизРаковцаболујеодспиналнемисићнеатрофи
је, тип1.Радисеоврлопрогресивнојболести којанапада
мишиће и врло брзо се губе основне животне функције.
Постојилеккојиможедајеизлечи,алијејакоскуп.Ланије
потребнапомоћсвихнас,затоукључисеиподржиживот.
ОвуакцијулокалнасамоуправаводисафондацијомБуди

хуманАлександарШапић.Свеиформацијеоначинунакоји
могудасеуплатесредставаилипошаљесмспорукамогусе
добити на интернет страни https://www.budihuman.rs/sr/kori
snik/808/lanajovanovic.

ЛОКАЛНИИЗБОРИ21.ЈУНА

Петизборнихлиста

Рок за подношење изборних листа
залокалнеизборекојићебитиодржа
ни21.јунаистекаојеупоноћ5.јуна.У
општини Беочин поднете су четири
изборне листе. Прва је „Александар
Вучић – За нашу децу“, затим следе
„ИвицаДачић–„Социјалистичкапар
тија Србије (СПС)“, „Др Војислав
Шешељ–Српскарадикалнастранка“,
„Војвођанскифронтуједињенидемо
кратскиБеочин(Лигасоцијалдемокра
таВојводине,ЗаједнозаВојводину)–
Ненад Чанак“ и „Јединствена Србија
ДраганМарковићПалма“.

Министарство државне управе и
локалне смоуправе је 5. јунадонело
решење о закључењу јединственог
бирачкогсписказаподручјеопштине
Беочин. На предстојећим изборима
правогласауопштиниБеочинимаће
13.429 грађана. Гласање ће бити
организованона16бирачкихместа.
УБеочинућесегласатиурестора

ну„Караш“уНасељуДунав,затиму
Домупензионера,уАмбулантиБФЦ,
Основнојшколи„ЈованГрчићМилен
ко“,Културномцентру,Домуздравља
„ДрДушанСавићДодаׅ“иДомукулту

ре. У Месној заједници Бразилија
гласањећебитиорганизованоупро
сторијамамеснезаједнице.Раковча
нићемоћидагласајууДомукултуре
и „Шумској кући“ власника Зорана
Миликића. У Черевићу се гласа у
просторијама школе „Јован Грчић
Миленко“,докћегласањеуБаношто
рубитиорганизованоупросторијама
месне заједнице. У Сусеку и Лугу
изборна места ће бити у домовима
културе, а у Свилошу и Грабову у
просторијама основне школе „Јован
Поповић“.

УБеочинуправогласаима13.429грађана
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Представљенпрограм
„Петциљевасапетпројеката“

Ууторак, 2. јуна у просторијама
Градског одбора СНСа одржана
је прва конференција за медије у

оквиру кампање за предстојећеизборе,
којићесеодржати21. јуна.Томприли
ком,председникГрадскогодбораСрпске
напреднестранкеБраниславНедимовић
је представио циљеве и пројекте листе
„АлександарВучић–Занашудецу“.Бра
ниславНедимовић је на самом почетку
свогизлагањаистакаодасеупоследње
четири годинемногорадилоуСремској
Митровиции указао на пројекте који су
реализовани као што је изградња нове
основнешколеуМачванскојМитровици,
изградња подвожњака, пута кроз Лаћа
рак,базена,азилазапсе.Такође,он је
подсетиодајепре15годинауСремској
Митровицибило37постонезапослених,
а да је сада тај број испод четири про
цента, као и на то да сеМитровица од
могућих поплава сада може одбранити
насавременначин–покретнимпанели
ма.Он јеподсетиоида градскипревоз
доброфункционише.„Петциљевасапет
пројекатазаСремскуМитровицу“,јепро
грамлисте„АлександарВучић–Занашу
децу и усмерен на пројекте из области
инфраструктуре,образовања,хранееко
логијеитуризма.
–Сваки од наших циљева којижели

модареализујемоунареднихпетгодина
имауоквирусебепетпројеката.Један
одпројекатајеизградњаградскогстади
она, који ће имати УЕФИну лиценцу и
4000 седишта. То ће бити један од нај
модернијих стадиона у Србији и нала
зићесеуХесни.Средства јеобезбеди
ла Влада Републике Србије и план је
дасепројекатреализује унареднедве
године. У наредних годину и по дана у
плану је да се направи нова, модерна
пијаца у Сремској Митровици, која ће
имати соларне панеле и термопумпе.

Вредност овог пројекта је око милион
евра. Првог септембра ће бити отворе
на нова ОШ „Јован Поповић“. Пројекат
јефинансиралаПокрајинскавладаито
ће бити савремена школа. Такође, на
Данграда,уплануједасеотворинови
иреконструисанивртићуЛаћарку.Спре
мљен је и пројекат за реконструкцију
Прехрамбеношумарскохемијскешколе.
Бићерешенпроблемјавнерасвете,тако
штоћемостарурасветузаменитиновом
ЛЕД.ДомЈНАбићереконструисаниту
ћесеотворититехнолошкоинформаци
онипарк.Такође,упланујеикомплетна
реконструкцијаОпштеболнице,рекаоје
Недимовић.
Онједодаодајеупланудасеизграде

и три нова парка, посади 80.000 стаба
лауСремскојМитровици,поставедиги
тални мерачи загађености ваздуха, као
и изградња пречистача отпадних вода.

Такође,уплану једасеразвијаитури
зам.
– Најмање два до три хотела имаће

моизграђенаунареднетригодине.Ове
стварисувећдоговоренеитребадасе
реализујуунаредномпериоду,изјавиоје
Недимовић.
Како је рекао, на изборној листи ГО

Српскенапреднестранке81постонових
именамладихособа.
–Великамијечастштосаммеђуовим

људима,јерзнамдасуонипуниенергије
и трудићуседабудемдобар коловођа.
Спремансамдасекладимдаћемоосво
јитиивишеод50постогласова,казаоје
Недимовић.
На питање новинара зашто садашњи

градоначелникСремскеМитровиценије
на изборној листи, Бранислав Недимо
вићјерекаодајетожељауправоВлади
мираСанадера.
–Владаједоброрадиосвојпосао,али

каоисвакичовекуморисе.Он јеизра
зижељудапочнедасебавинекимдру
гим пословима и мислим да је сасвим
коректнодатоиучини.Забудућег гра
доначелникаимабаремшесткандидата,
укључујућиимене,рекаојеНедимовић.
Оспекулацијамадабиуправоонмогао

дабудебудућипремијерјерсеналазина
првомместулистеСНСазарепубличке
избореНедимовићјерекаодамујечаст
штојеносилацтелисте.
– Даћу све од себе да СНС направи

историјскинајвећирезултат,којиниједна
странкауСрбијинијеостварила,ашта
ћебитипослетога,видећемо,истакаоје
Недимовић.
ОнјепозваограђанеСремскеМитро

вице да 21. јуна изађу на изборе и да
збогсвегаоногаштосуурадилиупрет
ходном периоду и због најављених пет
пројекатагласају за Листу „Александар
Вучић–Занашудецу.” З.Поповић

СНСпредставиопрограм„Петциљевасапетпројеката“
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Улагањеуобразовање
КонференцијузамедијеГОСНСа,

која је била посвећена пројекти
мазаразвојобразовања,одржа

ла је 6. јуна Светлана Миловановић
испред новог објектаОсновнешколе
„ЈованПоповић“.Онајетомприликом
подсетиладајеупоследњетригоди
неизграђенановазградаОШ„Добро
савРадосављевићНарод“уМачван
скојМитровици,адајеизградњаОШ
„ЈованПоповић“прикрају.
–Образовањедеценамјенајважни

је. Образована деца су стуб сваког
друштва. Данашње генерације прате
новетехнологијештосепоказалоиза
времекризеизазванекоронавирусом,
када су деца имала онлајн наставу.
Њимајетајобликнаставебиосасвим
природан, ами смо ти који треба да
пратимо корак у вези са тим.Онлајн
настава може да се бар делимично
спроводикадаседецавратеушколе,
адабисетореализовалопотребноје
дашколебуду савременоимодерно
опремљене.Циљнамједадециство
римобољеусловезарад,почевшиод
најмлађих. Зато бих истакла објекат
накојисмоврлопоносни,атојеобје
катВртића„Чуперак“уЛаћарку,којије
уизградњи,астарисереконструише.
Ова два објекта ће бити повезана и
подмирићепотребедецеуЛаћаркуи
вишенећебитилистечекања.Надам
даћенашималишаниуЛаћаркувећ
најесенбитиуновомобјекту,односно
у овом реновираном, рекла јеМило
вановић.
Светлана Миловановић је додала

дајеОсновнашкола„ЈованПоповић“
школабудућностиикажедајетонај
савременијишколскиобјекатурегио
ну.Уплануједасеотворипрвогсеп

тембраовегодине.
–Реконструисаћесеифискултурна

сала,такодаћенашадецаиматипот
пуносавременушколу.Заунутрашње
сређивање школе консултовали смо
сесаучитељимаипрофесоримаове
школе, јер они најбоље знају шта је
потребноњимаинашојдецикакоби
постизалиштобољерезултате,рекла
јеСветланаМиловановић.
У плану је да се реконструише и

Прехрамбеношумарска и хемијска
школа.
– Прехрамбеношумарска и хемиј

скашколаналазисеустрогомцентру

града и простире се на скоро 10.000
квадратних метара, то је површин
ски највећашкола уМитровици, али
саграђенаједавне1963.Ташколаће
се комплетно реконструисати, почев
шиодунутрашњихпросторија,крова,
фасаде, старог, и новог дела школе,
фискултурнесалекојукористеиоста
ла наша деца која тренирају у град
скимспортскимклубовима.Утомделу
градаћемонатајначиндобитилепуи
модернушколу,изјавила јеСветлана
Миловановић.
ОнајеистакладаћенаместуДома

ЈНАбитинаправљенпрвиИнформа
ционотехнолошкицентар уСремској
Митровици, чиме би се заокружила
модернизацијатогделаграда.
– Изградњом ИТ центра са свим

пратећим учионицама и мултифунк
ционалном опремом, млади ће своје
време проводити квалитетно, дружи
ти се и учити. Циљ нам је да нашу
омладинузадржимоунашемграду,а
садругестранеидапривучемооста
лемладедадођу унаш град.Битно
нам је опремање свих школа. Оне
морају да буду модерне, савремене,
дигитализоване, јер тако једино пра
тимо развој наше деце, ми морамо
ићиукораксањима.Немислимсамо
наградскешколе,негоинаподручна
одељењаосновнихшкола.Направити
ихдабудушколезапонос,то јенаш
циљ. Сви пројекти Српске напредне
странкеимајузациљизградњубоље
будућности за нашу децу, истакла је
СветланаМиловановић.
Онаједодаладајеуплануиизград

њафискултурнесалеуоквируОснов
не школе „Добросав Радосављевић
Народ“.

СветланаМиловановић

Једанодциљева
јеиразвојтуризма
Развој туризма на територији

СремскеМитровицејеједанод
петциљевалисте „Александар

Вучић – За нашу децу“. Александар
Алимпићјенаконференцијизамеди
је, одржаној 6. јуна, представио пет
пројекатакојимбисеразвилаовагра
напривреде.Премањеговимречима
унаредномпериодућесерадитина
привлачењуинвестицијазаизградњу
вишехотела.
– Реализација изградње хотела

„Лежимир“јевећзапочета,ауплану
јеиизградњатуристичкогкомплекса
уоколиниДивоша.Наравно,трудићу
седасеуоквирухотела„Срем“раз
вијајусвипотенцијали.Наставићуса
изградњом спа центра у склопу тог
хотела,алићусетрудитидасеуокви

ру хиподрома изгради још садржаја
којићенашградучинититуристички
привлачнијим.Циљјеидаразвијемо
сеоскитуризамусвиммогућимобли
цимакакобисмопоспешилиостанак
наших људи у сеоским срединама.
Такође, наш град ће добити епитет
„царског града“.Кружнетоковећемо
краситисастатуамаримскихимпера
тора,којисурођенинаовомподручју.
ИакоцарКонстантиннијерођеновде,
уплануједаједанкружнитокдобије
његовустатуу,рекаојеАлимпић,који
једодаодајеуплануидасеизгра
дибициклистичкастазаудужиниод
28километара,почевшиодСремске
Митровице преко Манђелоса, поред
Манђелоског језера, Великих Ради
наца.

АлександарАлимпић
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ИЗБОРНАКАМПАЊАСНС-aУРУМИ

ЗабољиживотРумљана
Доизборазаодборникеипосланике

од локалних до републичке Скуп
штине остало је још десетак дана.

Предизборне активности странке и коа
лиције воде у до сада никад сличним
условима,пасеињиховекампањераз
ликују од досадашњих.Пре свега, нема
великихстраначкихскуповаимитинга,а
вероватноћесеодржатисамоонизавр
шни,предизборнућутњу.Такојеиурум
ској општини, а Слађан Манчић, шеф
Изборног штаба румских напредњака
истичедасугрокампањепребацилина
друштвенемреже.
– Међутим, ми готово сваког дана

имамо и активности у вези са реализа
цијомнекихпројеката,каошто јерекон
струкција Градске фонтане. Наставља
мо да улажемо у нашу општину, да ли
су то инфраструктурни објекти, да ли
су то постројења, инвестиције, да ли су
то реконструкције и обнове објеката за
основноисредњеобразовање,изградња
путева–кажеМанчић.
Он најављује да, како и превентивне

мерепопуштају,ООСНСaуРумиидеу
активнију кампању, са представљањем
страначког програма и страначким обе
лежјима.
–Собзиромнатодасмомивећдва

мандатанавласти,немогућеједанамсе
локалнеистраначкестваринепоклапа
ју, једноставно,миспроводимополитику
СНСавећпунихседамгодина.Зато,све
оношторадимо јестеинекаврстакам
пање, која нема за циљсамо ове избо
ре21.јуна,већкампањакојаимазациљ
дапобољшаживот,пресвеганашедеце,
алиисвихнаскојиживимоуРуми–ука
зујеСлађанМанчић.
Он додаје и да је свакодневно у кон

тактусабројнимграђанима,какобичуо
некеидејеувезисаонимштобитреба
лоурадитииуколикојетооправдано,то
сеиради.Рецимо,тосуреконструкције
улица, поправка водоводне и канализа
ционемреже,адаптацијаобјекатауграду
иселима,путеви...
– Међутим, морам искрено да кажем

даупреко90проценатаслучајева, гра
ђанисетокомовихпредизборнихактив
ности,мениобраћајусазахтевималичне
природе–рекаојезанашеновинеСла
ђанМанчић,потпредседникООСНСау
Руми. С.ЏакулаСлађанМанчић

СТАРАПАЗОВА

10листа,
једнаодбијена
У петак у поноћ је истекао рок за

предајулистазарепубличке,покрајинске
илокалнеизборекојисузаказаниза21.
јун ове године. Републичкој изборној
комисији предате су укупно 22 листе,
док је за сада проглашено 16.
Покрајинскојизборнојкомисијипредато
је6изборнихлиста.Општинскојизборној
комисији, до поноћи, предато је 9
изборних листа, док је после истека
рокапредатаидесета.
За сада су проглашене следеће

изборнелисте:1. „АлександарВучић–
Занашудецу“;2.Групаграђана„Шаком
о сто“, 3. „Група Грађана Покрет за 
општину Нова Пазова – Ана Пејовић
Станковић“;4.„Изборзанашуопштину
– Милан Турањанин“; 5. „Ивица Дачић
–СоцијалистичкапартијаСрбије(СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган
Марковић Палма“; 6. „Др Војислав
Шешељ – Српска радикална странка“;
7.„ГрупаграђанаПокрет Подунавље“и
8. „За Краљевину Србију – Дарко
Мачкић“.Нештопрепоноћипредата је
листа „ЗеленастранкаДушанКандић“,
док је после рока предата листа
„Заједница Срба – Заједно за наш
народ“.
Упетакупоноћјезакљученибирачки

списак,а19.јунабићеобјављенконачан
број бирача уписаних у Јединствени
бирачкисписак.Натериторијиопштине
СтараПазовабићеотворена53бирачка
места за гласање, док ће гласачки
листићналокалнимизборимабитибеле
боје. З.К.

ШАТРИНЦИ

Адаптацијазграде
школеивртића

Радовиназградизаосновнообра
зовање и културу у Шатринцима, у
којојсеналазепросторијеМеснекан
целарије,ОШ,ВртићаиДомакултуре,
званичносупочели3. јунаувођењем
упосаоизвођачарадова.Подсећамо,
унеколиконавратасмонајављивали
почетак ових радова, али се цео
поступак пролонгирао због понавља
ња јавненабавке, а потоми ванред
ногстањазбогепидемијекоронавиру
са.
–Тојезначајанпројекатенергетске

санације објекта који суфинансира
Министарствоенергетикеса6,5мили
она,докјеучешћенашеОпштине,као

инвеститора, 10 милиона динара.
Радисезаменакрова,столарије,изо
лација,фасадаигрејање–кажеСте
ванКазимировић,првичовекиришке
општине.
Реализацијомпројектастворићесе

добриусловикакозарадОШ,Вртића,
Месне канцеларије у Шатринцима.
Стеван Казимировић је најавио и
радове на адаптацији објекта у којој
сеналазиМКуКрушедолПрњавору.
Иуовомслучајусерадиоделусред
става које је обезбедило Министар
ство енергетике, а делом локална
самоуправа.

С.Џакула
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ОДРЖАНДЕОФЕСТИВАЛА„ИНђИЈАПРОПОЕТ2020“

НаградаЉиљани
Хабјановићђуровић

Од1.до4.јунаодржанјечетвртипо
реду, Међународни књижевни фести
вал„ИнђијаПропоет2020“.Збогситу
ације проузроковане вирусом Ковид
19иускладусапрописаниммерама,
овегодине,програмфестивалабиоје
нешто другачији. Наиме, највећи део
емитован је у видеоформату на
интернет платформама, друштвеним
мрежамаинаТВканалима.Насамом
почеткуфестивала уручена је главна
награде „Гран при Про поет“ српској
књижевници Љиљани Хабјановић
Ђуровић. Награду, коју су до сада
добили Матија Бећковић, Милован
ВитезовићиПероЗубац,српскојспи
сатељици уручио је председник
ОпштинеИнђијаВладимирГак.
– Инђија жели да постане не само

привредни, већ и културни центар у
региону.Затосмовеомапоносништо
смодомаћиниједноговаквогфестива
ла који окупља писце и песнике из
целогсвета.Посебносамсрећаншто
сам имао прилику данас да уручим
награду нашој Љиљани Хабјановић
Ђуровић–рекаојеГак.
– Велика ми је част што сам међу

добитницима награде „Гран при Про
поет“ међу којима су велика имена
српске књижевности. Није случајно
штонаградудобијамбашовегодинеи
то у Срему, када се обележава 500
година од смрти деспотице Ангелине
Бранковићокојојсамнаписалароман

„Запис душе“ – рекла је Љиљана
Хабјановић Ђуровић након уручења
наградеузградиОпштинеИнђија.
Упрограмуфестивалаучествовало

јевишеод60песника,прозаиста,књи
жевних преводилаца и кантаутора из
25 држава, и то из Индије, Русије,
Велике Британије, Данске, Израела,
Грчке, Турске,Бугарске,Ирана, Кана
де, Румуније, Исланда, Колумбије,
Шпаније,СевернеМакедоније,Слове
није, Португалије, САД, Кипра, Фран
цуске, Украјине, Египта, Хрватске,
Мађарске,РепубликеСрпскеиСрбије.
– Фестивалом „Инђија Про поет

2020“ желели смо, као и претходних
година, да афирмишемо наше књи
жевностваралаштвоиупознамонашу
јавност са савременим књижевним
токовимаусвету,аСрбијудапредста
вимокаоземљуукојојпостојеактери
у култури са истанчаним слухом за
важностразвијањаинеговањамулти
културалностикрознеговањекњижев
ности и поетске речи – истакао је
писац Миодраг Јакшић, директор
фестивала.
Организатори Међународног књи

жевног фестивала су Удружење „Мој
Срем“, Културни центар Инђија и
Народнабиблиотека„ДрЂорђеНато
шевић“ из Инђије, уз подршку „Књи
жевнерадионицеКордун“,апокрови
тељјеОпштинаИнђија.

М.ђ.

УрученанаградаЉиљаниХабјановићђуровић

Илегалнакладионица
Припадници Министарства унутра

шњих послова у Сремској Митровици
открили су кладионицу у једном угости
тељском објекту на подручју града, без
решењаМинистарствафинансијаУпра
везаигренасрећу.Полицијајепривре
меноодузелачетирислотапарата, ком
пјутер, штампач за тикете и листе за
спортско клађење.Против организатора
нелегалнекладионицебићеподнетакри
вична пријава надлежном тужилаштву,
збогпостојањаосновасумњедајеизвр
шиокривичноделонеовлашћенооргани
зовањеигаранасрећу.

Заплењенадрога
Припадници Министарства унутра

шњих послова уПећинцима иСремској
Митровици поднеће кривичне пријаве
надлежном тужилаштву против двојице
мушкараца, због постојања основа сум
ње да су извршили кривично дело нео
влашћена производња и стављање у
прометопојнихдрога.
Приликом претреса куће тридесетде

ветогодишњег мушкарца у Шимановци
ма,заплењеноје43,7грамаопојнедроге
спид, спаковане у 33 пакетића, мања
количинамарихуанеидигиталнавага.
Упретресустанадвадесетдеветогоди

шњакаизСремскеМитровице,полиција
јепронашлаиодузела33грамамариху
анеидвевагезапрецизномерење.

САОПШТЕЊА
ПОЛИЦИЈСКЕУПРАВЕ

Анализе
савскеводе
Јавнокомуналнопредузеће„Комунали

је“обавештаваграђанеорезултатимаана
лизесавскеводе,коју јеизвршио Завод
за јавно здравље  Сремска Митровица.
Анализасавскеводејеизвршена1. јуна
и то на тачкама узорковања: река Сава
Мала плажа, Река Сава почетак плаже,
река СаваДиспанзер. Узорковањем и
анализомфизичкохемијскихимикробио
лошкихпараметарасавскаводананаве
денимлокалитетимаодговара захтевима
уредбео граничнимвредностима загађу
јућих материја у површинским водама и
подземнимводамаиседиментуирокови
мазањиховодостизање.
Препоруке за здравствено безбедно

купање: избегавати роњење, гњурање,
прскање,скакањеигледањеуводи,при
ликомуласкауводупостепеносерасхла
дити,обавезносетуширатичистомводом
сатушеванаконизласкаизсавскеводе,
надзиратикупањемаледеце  (уплићаку
је воданајзагађенија), после јаке кишеи
олујенекупатиседвадотридана,забра
нити приступ домаћим животињама, не
седетинавлажномпескивећнапростир
кама.
Из ЈКП „Комуналије“ напомињу да је

токомборавканаплажипотребнопридр
жаватисеправилазабранеигрелоптому
водиипешчаномделуплажеобележеном
знаковима забране, како не би ометали
одморирекреацијупосетилаца.
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Првиженскифудбалски
клубуСтаројПазови
Првиженскифудбалски

клуб на територији
општинеСтараПазова

почеојесарадомнатерени
маШколефудбала„Војводи
на“ у Старим Бановцима,
што је означено одржава
њемпрвогтренингазадевој
чицеузрастаод7до14годи
на. Женски фудбалски клуб
носи назив „Праве даме“, а
свезаинтересованедевојчи
це тренираће три пута
недељноисањимаћеради
титрилиценциранатренера.
– Када девојчице напуне

15годинеморајудасебаве
сениорскимфудбалом,стога
намјециљдазадвегодине
оформимо сениорску екипу.
Очекујемодаће гроиграчи
ца бити из наше општине –
нагласио је Предраг Предо
јевић, фудбалски тренер у
ЖФК„Праведаме“.
Првом тренингу у Старим

Бановцима присуствовао је
поредпредставникалокалне
самоуправеиселекторЖен
ске фудбалске репрезента
ције до 17 година Драгиша
Зечевић.
– Све је више и више

девојчица које тренирају
фудбал иако је то у Србији
до пре, рецимо, 10 година,
било незамисливо. Сада је
фудбал доступан свима.
Фудбалски савез покрива

Развојну лигу до 15 година,
где јеупоследњих5 година
број клубова порастао са 5
на 60.Постоји 60 клубова у
Србији који имају селекције
девојчица до 15 година –

рекаојеЗечевић.
Општина Стара Пазова

пружила је свесрдну подр
шкукадајеупитањупочетак
радасамогклуба.

Д.Г.

АК„СРЕМ“

ОтворенопрвенствоБеограда
Након три месеца паузе почело

се исаатлетскимтакмичењима
и већ на почетку атлетичари АК

„Срем“наступајусапуноуспеха.
Најпре је у суботу 6. јуна одржано

ОтворенопрвенствоБеоградазамлађе
јуниоренакомјепаметномистрпљивом
трком Александар Анђелковић освојио
треће место у трци на 3000м резулта
том10:56,86.СимићМиланајеосвојила
петоместоускокуудаљса5,22м.
Унедељу7.јунајеодржаноОтворено

првенствоБеоградазамлађепионире
итујесабројнијомекипомбилоивише
медаља.
Најуспешнији је био сјајни Лазар

Ђаковићкоји јеочекиваноиубедљиво
победиоудисциплинибацањевортек
саса55,10малиипотпуноизненадио
све београђане  победивши у трци на
60мрезултатом8,14с.Иако једосада
натакмичењимабацаоуглавномкуглу
и вортекс он се одлично снашао и у
спринту,аколикому јетаобластнова
говорииподатакда једосаданатре
нингу  радио све у патикама а да је
својепрвеспринтерицекупиопарсати
предтрку.
Увортексуализадевојчицесеиста

клаиИваБежановићосвојившидруго
местосадаљином47,10мдокјеутрци
на200мбилатрећауквалификационој
групи.
КатаринаШкорић је такође из сенке

стигла до бронзане медаље на 800м.
Трчала је одлично у другој, слабијој,
групиииакомлађадвегодинеодоста
лихучесницапобедиласа2:32,40што
јојјеуукупномпласманудонелотрећу
позицију.На800мтрчалајеиТеодора
Јоксимовићиосвојиладеветоместо.
ОдличнисубилииМаркоЛукач као

четврти са 28,72с у трци на 200м и
Теодора Чонић са 4,86м што је било
довољнозапетупозицијуувеомајакој
конкуренцијиускокуудаљ.
Солидне резултате и личне рекорде

остварили су и  Лена Божовић у Вор
тексу,МионаМаксимовићна60м,Тара
ЖарићиИваСкакићна200м.
Млађе пионире очекује Првенство

Србије21.јунауСремскојМитровиции
овосуприпремнатакмичењапокојима
можемо слутити да ће “Сремци” бити
успешни.
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Намучили су „зеленобели“ госте из
Београдауутакмицичетвртфинала
КупаСрбије која јеодигранаууто

рак,2.јунанаградскомстадионууИнђији.
Фудбалери „Инђије“ пружили су добар
отпорфаворизованојгостујућојекипи,али
данијебилопадаконцентрацијеуредо
вимадомаћина,овајсусретбиобимного
неизвеснији.ПретњапоголБорјанабили
суЧермељу11′,Бањацу13′,поновоЧер
мељ у 22′ иБранаИлић у 24′.Најближи
голу је био Чермељ у 22. минуту. Он је
послекорнеракојијеизвеоБањацшути
рао главом, али је Борјан спречио већ
виђен гол домаћина. У само два минута
разлике виђена су два погодка „црвено

белих“. Мрежу Прековића прво је затре
саоИванићу35.минутумеча,азатими
Бен два минута касније. До јединог гола
на утакмици фудбалери „Инђије“ дошли
су у 87. минуту када је Босанчић сјајно
упослиоЈовановића,којишутираглавому
доњиугаоголагостаилопта језатресла
мрежуБорјаназаконачних1:2.
– Поносан сам на играче, јер када од

„Звезде“губишнаполувремену2:0,обич
но се та утакмица заврши и са више од
четиригола.Онитолаганоприведукрају,
алиуовомсусретумојииграчисуурадили
многотогаданебудетако.Наполувреме
нусмоседоговорилиданијекрајутакми
це,већсамопрвогполувремена.Мислим

да смоодиграли једнудобру, квалитетну
утакмицуидасмораниједошлидопрвог
гола, имали бисмо још коју прилику за
изједначењеишансузаостанакудаљем
такмичењу – истакао је Александар
Јањић,шефстручногштабаФК„Инђија“.
Фудбалски клуб „Инђија“ након пораза

од „Звезде“ елеминисан је из даљег так
мичења у оквиру Купа Србије, али су
„зеленобели“ у суботу, 06. јуна у оквиру
Супер лиге Србије дошли до нова три
бода,јерсупоразили„Чукарички“.Накра
ју утакмице било је 0:1, а једини гол за
„зеленобеле“постигаојеНемањаБосан
чић.

М.ђ.

Под покровитељством
Спортског савеза „Раз
војспортова“,напомоћ

номтеренуСпортскогцентра
„Сувача“ у Пећинцима, у
петак, 29. маја, почела је са
радом Школа голмана. Како
нам је рекаоСинишаЂокић,
председникСпортског савеза
„Развој спортова“, самладим
италентованимголманимаиз
пећиначкеопштинеиоколине
радиће Ђорђе Вујаковић –
Ђула, чувени фудбалски
стручњак, који дуги низ годи
на ради на едукацији голма
на.
–Послепаузедугедваипо

месеца, фудбал се враћа на
великаврата.Најпресупоче
лесарадомшколефудбала,
анаиницијативунашегСаве
запокренутајешколауокви

рукојесеорганизованоради
са младим и талентовним
голманима. Првом заједнич
ком тренингу присуствовало
је три полазника.Препоручу
јемо свима који желе да се
усавршавају да се прикључе
нашојШколи голмана, јер од
ЂорђаВујаковићаимаштада
сенаучи–изјавиојеЂокић.
ЂорђеВујаковићнаставља

своју мисију да пребогато
искуствопреносинамладеи
талентованеголмане.
– На првом тренингу су

били: Михаило Шљукић,
осамнаестогодишњи голман
изШимановаца,нештостари
ји Стефан Милановић из
Руме (члан „Радничког“ из
Сремске Митровице), као и
Јован Опарница, првотимац
војвођанског лигаша „Слобо

де“ из Доњег Товарника.
Чињеница је да фудбалери,
па и голмани, далеко боље
радеугрупи.Допочетказва
ничнихприпрема,саголмани

ма ћемо радити два до три
путанедељно,какобисешто
спремнијеукључилиурадса
саиграчима–рекаојеВујако
вић.

ПЕЋИНЦИ

Добраприликазаусавршавање
младихголмана

ИНђИЈА

Зелено-белипружилиозбиљан
отпорЦрвенојзвезди

Детаљсаутакмице
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(23)
АТАНАСИЈЕСТОЈКОВИЋ

Пише:ДрСнежанаБулат

Научник,рода
свогпросветитељ

Атанасије Стојковић, рођен је у
Руми 20. септембра 1773. Гра
матикалнулатинскушколузавр

шио јеуместурођења,апотом је ту
постаоучитељ.Продужиојешколова
ње у Шопрону, Сегедину и Пожуну
(Братислава), а затим је отишао у
Гетинген, где је стекао докторат из
филозофије. Након тога се сели у
Русију, где постаје професор физике
наУниверзитетууХаркову(Стефано
вић).СтојковићјебиодеканОдељења
физичкихиматематичкихнаука,идва
пута је био изабран за ректора Уни
верзитетауХаркову.БиојечланЦар
ске академије наука. Заслужан је за
оснивањехарковскогУченогдруштва.
ЦарАлександарIдароваомујеорден
СветогВладимиратрећегстепена.
Стојковић је за време штампања

прве књигеФизи ке изразио жељу да

сепокалуђери.Стогајеписаоеписко
пимаунастојањимадаштопререали
зује своју намеру. Међу првима, за
њега се заинтересовао арадски епи
скопПавлеАвакумовић,пасеоњему
распитивао код митрополита Страти
мировића.Епископбачки ЈованЈова
новићписаојемитрополитуипредло
жиодасеСтојковићзамонашииодмах
произведе за архимандрита манасти
раКовиљкаозаменикЈованаРајића.
Митрополит Стратимировић био је
одлучно против тога. 17. јуна 1801.
упутио је Стојковић из Будимамолбу
Синодурадиступањаумонашкиред.
Овописмодостаказујеоњеговојбио
графији.Учиоје,пишеон,толикегоди
недабимогаобитиодкористинаро
ду.Истичедајезадеветмесециокон
чао свих шест латинских школа до
филозофије. За време учења био је

одличан у свимпредметима.НаУни
верзитетууГетингенудокторфилозо
фијејепостао.Природњачкодруштво
уЈениизабралогајезасвогчлана,а
утомУченомдруштвусунајвећисвет
ски научници. Он говори немачки,
латински, француски, италијански,
енглески, нешто грчки и мађарски и
скоросвесловенскедијалекте.Главне
животнепринципеизложиојеонудва
својасписаКан до руиАри сти ду.Мно
го полаже на Физи ку, написану „на
простомјезикусвојемузаљубимирод
свој“, а намеран је да напише још
више таквих опште корисних дела.
Одговорио је митрополит, 17. августа
1801,даоннемаништапротивСтојко
вићевамонашења,самоСтојковић,по
уобичајеној пракси, мора прво бити
искушеник,падаљепостепенонапре
довати. Неко време о овоме се није

АтанасијеСтојковић(Википедија)

Стојковићјебио
деканОдељења

физичкихи
математичкихнаука,

идвапутајебио
изабранзаректора

Универзитета
уХаркову.Биојечлан

Царскеакадемије
наука.Заслужанјеза
оснивањехарковског

Ученогдруштва.
ЦарАлександарI

дароваомујеорден
СветогВладимира

трећегстепена
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говорило. Стојковић је о тој ствари
последњи пут писао митрополиту 4.
децембра 1802: „Ја би желио знати
времјапроизведенијамојеговоАрхи
мадрита.Акоовонеможебити,то ја
истина с великоју жалостију от наме
ренијаонагоотступитиморам,којеје
менеполчетверталетаоживљавалои
којему сам ја велику част шчастија
мојегожертвовао“(Радоњић).

ПремаречимаВукаСтефановића
Караџића, Стојковић „рђав
човек,аисреброљубив,биосе

оженио, па није са женом живио ни
годину дана него га жена оставила и
отишланасвојспаилук“.Атанасије је
сигурно имао два сина − Хонорија и
Аркадија. Старији син, Хонорије, био
јевласник гостионицеи земљопосед
ник, а Аркадије библиотекар и писац
(Николић).
АтанасијеСтојковић је творац првог

српскогоригиналногромана(Деретић).
СразлогомјеМилорадПавићистакао:
„Плодан и разноврстан дух, песник,
романсијер, научник, природњак, пре
водилацНовог заве та,АтанасијеСтој
ковићјесматранузДоситејаиСолари
ћа једним од ’свете тројице’ српске
књижевностинаграницидвавека“.
Стојковићсенијеодродио,сталноје

остајаоувезисаСрбима,ревносноје
радио на српској књижевности и био
„родасвогпросветитељ“,какоганази
ва Доситеј Обрадовић. Роман Ари
стид и Ната ли ја написаојеза„чисте
и чувствителне душе рода“ свога, са
просветном и моралном намером.
„Нескверније нарави, свјатост добро
детели, њено јешче на овом свету
награжденије и пагубна следствија
порока јесу предмет повести моје...“.
Природњакпоструци,уидејамаXVIII
века, када се много веровало у при
родне науке и када се држало да је
популаризација знања из природних
наука једнаодпрвихдуховнихпотре
ба и првих услова просвећивања,
Стојковићјенаписаопрвуфизикусрп
ску.ДоситејОбрадовић је то истицао
каоједнуоднајпречихпотреба,Орфе
линјечиниомалепокушаје,алипосао
јеизвеостручниСтојковић.1801–1803,
утридела,изишлајеуБудимуњегова 
Физи ка, која је наишла на велики
одзивусрпскомчиталачкомсвету.То
је први систематски и велики рад на
природнимнаукамакодСрба.Стојко
вићјетајпосаорадиокаодеистикао
просветитељ,дабипоказаоуприроди
„силу,премудростивеличествоТвор
ца“, и ради „општег благополучија“,
против „сујеверија, која су многа
тисјашч луди нешчастними сотвори
ла...“. Обрадовић је видео практичан
просветитељскициљовекњигеиоду
шевљено је хвалио што ће „не само
садашњемунегоибудуштимредовом
отварати очи разумјенија и милионе
њимапоказиватисветова“(Скерлић).
НаиницијативуДоситејаОбрадови

ћа,написаојесвојуФизи куутричасти
„простимјезикомсписанузародСла
веносерпски“иуњојјеиспољиосвоју

просветитељску идеологију, што се
очитујеиуњеговомпрвенцуКан до ру
из 1800. године, али за разлику од
Физи ке, Кан дор je написан потпуно
оригиналнимаутентичнимипосебним
само Стојковићу својственим типом
славеносрпског језика(Суботић).Ата
насије Стојковић је био у изузетним
односимасаДоситејомОбрадовићем.
ПоводомдобијенеСтојковићевеФизи
ке,Доситејјеписаопријатељу:„Љубе
знимојСтојковичу!Здравствујирадуј
се![...]Мужајсја,родасвогапреосве
титељуи,кадтијепромисалназвани
јеСтојковичадао,стојубо,стојнепо
колебим у твојем блаженом и свету
полезном претпријатију и презирај
некенадутемаленостикоје,засобом,
никакванеостављајутрага.Акакоби
могаоочемудругомипомислитикад
самобацишпогледнатоликеграције,
одкојихсупервеисторијаигеографи
ја, које ти умилно руке простиру и
молетедаихсфилософијомукрасиш
иСербијииБоснипокажеш (немари
данамсекоипосмехне);ноонећето
требовати.Аликудсамсејадео?Што
ћедобрукоњубичимамузе?Нопро
стинашојдружескојсујетици:свакби
раддасовјетдајеаиВистенемало
кривиштосејапоносим“.

Не постоји потпуна сагласност
српскихирускихаутораодату
муиместуњеговесмрти.Усрп

скојлитературиобичносенаводидаје
умро2. јуна1832. годиненапропуто
вању кроз Харков приликом одласка
илиповраткауПетроградсасвогима
њауБесарабији.ПоследњеСтојкови
ћевописмоод14.априла1832.године
послатојеизПетроградакнезуМило
шу, али Милошев одговор од 29.
новембра није затекао Стојковића у
животу. Вук у свом писму упућеном
ЈернејуКопитару7.јула.1832.године
пише да је Стојковић радио против
његаињеговереформеправописа,да
је писао кнезуМилошуида се руска
влада противи увођењуњеговог пра
вописауСрбији.ПритомесеоСтојко
вићуговорикаооживом.Рускиаутори
задатумиместосмртинаводеПетро
гради25.август1832.године.Убио
графијамадатимнаелектронскимсај
товимаРуске академије наука иУни
верзитета у Харкову за датум смрти
стоји25.септембар1832.године.Није
познатогдејесахрањеннитинаосно
ву којих извора је одређиван датум
Стојковићеве смрти, али на основу
писмаА.Н. Греча упућеном31. авгу
ста1832.годинеФ.В.Булгарину,уред
нику руског политичког књижевног
часописаСевер на пче ла,укомекаже
дајетокомепидемијеколереодвиђе
нијих људи умро „злогласна тврдица
бившихарковскипрофесорСтојковић“
и кратке ноте о његовој смрти у том
часописуод1.септембра1832,веру
јемо да је Стојковић, разболевши се
одколерекојајеутовремевладалау
севернимделовимаРусије,преминуо
уПетрограду25.августа1832.(Нико
лић).

Наиницијативу
ДоситејаОбрадовића,

написаојесвоју
Физикуутричасти
„простимјезиком
списанузарод

Славеносерпски“
иуњојјеиспољио

својупросветитељску
идеологију,штосе
очитујеиуњеговом
првенцуКандоруиз
1800.године,ализа
разликуодФизике,
Кандорjeнаписан

потпунооригиналним
аутентичними
посебнимсамо
Стојковићу

својственимтипом
славеносрпскогјезика
(Суботић).Атанасије
Стојковићјебио

уизузетнимодносима
саДоситејом
Обрадовићем
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ОВАН:Вићетепочет
ком наредне недеље
бити изузетно шар
мантни.Толико,даће

ретко ко моћи да одоли вашем
осмеху и ситним лукавствима.
Чак и ако вам тренутно ништа
посебно није потребно, ово је
повољновремеданештодобије
те од чланова породице и прет
постављенихнапослу.Викендје
правовремедапорадитенапро
менисвојихлошихнавика.Здра
ваисхранаиливежбеучинићеда
сеосећатесјајно.

БИК: Неко вам даје
кориснесугестијекоје
лако можете да при
мените приликом

решавања озбиљних питања.
Тренутноприспитујетесвојоднос
саблискомособомужељидасе
што боље разумете. Имате ути
сак да вам партнер ускраћује
одређене информације из вама
потпунонепознатихразлога.

БЛИЗАНЦИ: Постоје
важни циљеви које
можете да остварите
уразнимфазамаили

на неки заобилазан начин.
Наставите да се понашате
довољно промишљено у проце
ниправихвредности.Очекујевас
позитиван обрт у љубавном
животу,партнерћевасизненади
тинанекипосебанилепначин.
Препустутесесвојимосећањима
давасводе.

РАК: Неко вам даје
кориснеинформације
инатакавначинвам
помажедаправилни

је процењујете различите
пословне могућности које имате
нарасполагању.Слободноизра
зитенекасвојапотиснутаосећа
ња или намере. Учините неки
посебан гестпажњепремасвом
партнеру и у прилог заједничкој
срећикојутребанеговати.

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

напор или добру концентрацију.
Најбољеједапрепуститеособа
ма од поверења да одлучују о
неким заједничким интересима.
Добра љубавна стратегија под
разумева и спремност да се
непрекидно превазилазе разли
читаограничењакрозкојапрола
зите у односу са својим партне
ром.

ДЕВИЦА: Осећате
додатниприливкреа
тивне енергије и
спремни сте да се

максимално ангажујете у више
праваца. Добијате подршку у
својојоколини,штоћевамолак
шати многе ситуације кроз које
пролазите.Успехћеваспратити
инафинансијскомпољу,такода
иматесјајнуприликууповезива
њупословнихиприватнихинте
реса.Партнер у вама непрекид
но подстиче љубавни занос и
некускривенуснагу.

ВАГА:Наврлоефика
сан начин умете да
спроведете различита
правила успешног

пословања, која остављају озби
љанипозитиван утисакнавашу
околину.Пролазитекрозразличи
тефазеемотивнограсположења.
Умоментимаосећатевеликиемо
тивнизаносилиинспирацију,али
вам се чини да вам недостају
добре прилике да у потпуности
изразитесвојенамере.

ШКОРПИЈА: У зави
сностиодличногинте
ресовањаимотиваци
је коју имате, осми

слитенекановаилимодификова
нарешењакојаћевамдоносити
најбоље разултате. У љубавном
животу уживате у разноврсним
ситуацијама. У односу са воље
ном особом све постаје могуће,
када се ваша осећања и мисли
преклапају.

СТРЕЛАЦ: Постоје
одређенекомпликаци
је пословне природе
којерешаватеуходуи

уз додатну упорност очекује вас
добарепилогусвакомпогледу.У
односусапартнеромиматеотво
рен и искрен наступ тако да не
прихвататенанекеполуодговоре,
каоизговоре.Оноштовамсмета
у приватном животу можете да
решителакшенегоштомислите.

ЈАРАЦ: Добре идеје
којеиматезахтевајуи
ширу подршку од оне
коју тренутноуживате

укругусарадника.Свештожели
теможетеидаостварите,алиуз
асистенцију и нечију подршку.
Довољно сте вешти или снала
жљивидаприволитевољенуосо
бу на неке своје замисли. Нема
разлога да вас напушта добро
расположење, налазите се на
коракдозаједничкесреће.

ВОДОЛИЈА: Делујете
врло амбициозно и
свима јасно дајете до
знања да не желите

да вам се неко супротставља.
Пажљиво процените ситуације
којезахтевајунекивидризикаили
већеулагањеновца.Неопходана
вам је породична хармонија и
нечије присуство како бисте
остварилибољупсихолошкурав
нотежу и приливе креативне
енергије.Партерумелакодавас
подстакне на позитивну реакцију
иизливеемоција.

РИБЕ: Захваљујући
добримидјемаистра
тегијикојуспроводите
делујете веома

озбиљнонасвојесараднике.Уме
тедасенаметнетеуправомтре
нуткуичестоводитеглавнуречу
преговорима.Важноједаподсти
четедвосмернеконтакте.Догађа
ји који вас прате у љубавном
животу делују охрабрујуће. Осе
ћате велики емотивни занос и
задовољство у друштву вољене
особе. Прија Вам нечија накло
ност.

VREMEPLOV
10.јун

1793. У Паризу отворен први
јавнизоолошкиврт.
2001.МедијскимагнатСилвио
Берлускони по други пут
постао премијерИталије пош
то је његова партија освојила
30одстогласовавишеодбило
коједругепартије.Његовавла
да59.уИталијиодДругогсвет
скограта.

11.јун
1955. На аутомобилској трци
“24сатаЛеМана”погинуло80
иповређеновишеод100људи
после судара три аутомобила
ињиховогулетањау гледали
ште.
1979.Умроамеричкифилмски
глумац Џон Вејн, звезда
вестернфилмова.

12.јун.
1936.НаМаломКалемегдануу
Београду отворен Зоолошки
врт, у којем је до 1941. саку
пљенооко1.200животиња.

13.јун
323. п.н.е. У Вавилону умро
Александар III Македонски,
Александар Велики, један од
највећих војсковођа у светској
историји. Његова легендарна
личност била инспирација
многихуметника.
1943. У бици на Сутјесци у
Другом светском рату погинуо
командант Треће дивизије и
чланВрховногштабаНародно
ослободилачкевојскеЈугосла
вијеСаваКовачевић.Постхум
но проглашен за народног
хероја.

14.јун
1928.Рођенаргентинскиполи
тичариреволуционарЕрнесто
“Че” Учествовао у Кубанској
револуцији и био министар у
Кастровој влади (196165). У
новембру 1966. постао лидер
герилацауБоливији,ауокто
брунаредне годинезаробљен
јеиубијен.

15.јун
1982. Аргентинске снаге на
Фокландскимострвимапреда
ле су се Британцима. Тиме је
окончанратукојемјепогинуло
око1000људи.
2000. У покушају атентата у
Будви лакше рањен Вук Дра
шковић, лидерСрпског покре
таобнове,утовремеједнеод
највећихопозиционихполитич
кихстранакауСрбији.

16.јун
1671.УМосквијавнопогубљен
вођаустанкадонскихкозакаи
сељака Степан Стењка Тимо
фејевич Разин. У руским
народним причама и песмама
постао симбол пркоса и побу
не.
1944. У Другом светском на
Вису рату склопљен споразум
ТитоШубашић о односима
На род но о дло бо ди лач к о г
покретаиВладеЈугославијеу
емиграцији.

HOROSKOP

Среда,10.Јун(28.Мај)
Преподобни Никита Исповед
ник

Четвртак,11.Јун(29.Мај)
Пеоподобномученица Теодоси
јаТирска

Петак,12.Јун(30.Мај)
ПреподобниИсакијеДалматин
ски

Субота,13.Јун(31.Мај)
Свети апостол Јерма;  Свети
мученикЕрмије

Недеља,14.(1.)Јун
СветимученикЈустинФилософ

Понедељак,15.(2.)Јун
Свети Никифор; Свештеному
ченикЕразмоОхридски

Уторак,16.(3.)Јун
СветимученикЛукилијанидру
гисњим

Crkveni
kalendar

• Ако су сви за ја сам
против
•Билисуистомишљени-
ци, ћутали су о истим
стварима.
• Боље сутра него дан
после

Колач
сајагодама
Потребни састојци: два јаја,

150 грама шећера, ванилин
шећер, 125 грама грчког јогурта,
75милилитарауља,100милили
тара млека, 250 грама брашна,
један пудинг од ваниле, прашак
запециво– један,око400грама
јагода,прахшећерзапосипање.

Припрема: Миксером умутите
јаја, шећер и ванилин шећер.
Додајтемлеко,јогуртиуљеисве
добро умешајте. Суве састојке
просејтеиполакододајтеусмесу.
Тесто распоредите у калуп преч
ника24цм, обложенпапиром за
печење. На површину теста рас
поредитесвејагоде,најбољепре
сечененаполовинеиличетврти
не.Колачпећина180степениоко
2530минута.Кадасеколачпро
хлади,поспитегапрахшећероми
сецитенакришке.


