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ПРЕМИЈЕРКААНАБРНАБИЋНАСВЕЧАНОМОТВАРАЊУКОМПАНИЈЕ
„МАРТИНИГРАДЊА“УИНЂИЈИ

Истиусловизадомаће
истранеинвеститоре

ПремијеркаСрбијеАнаБрнабић
ипредседникОпштинеИнђија
Владимир Гак присуствовали

суунедељу,14.јунасвечаномотва
рањуновепроизводне хале компа
није„Мартиниградња“уИнђији.Том
приликомБрнабић јеистаклада јој
једрагоштојеуприлицидапросла
вивеликикоракунапред,несамоза
компанију „Мартини“ већ и за целу
српскуекономију.
– Никада нисмо правили разлику

измеђудомаћихистранихинвести
тора у Србији. Када долазе страни
инвеститори у Србију онда и наше
компаније јачају. „Мартини градња“
је ојачала градњом хала за пројек
те страних инвеститора у Србији.
Државајестворилаусловезадола
зак страних инвеститора у Србију.
Њимасубилепотребнехалеитако
јестворенпосаозакомпанију„Мар
тиниградња“–реклајепремијерка.
Брнабић је у обраћању истакла

дасустраниидомаћиинвеститори
изједначени захваљујући промена
ма у Закону о инвестицијама 2016.
године.
– Омогућили смо домаћим инве

ститорима да раде као кооперан
ти страним и тако смо изједначили
услове за једне и друге – рекла је
премијерка и додала да је обишла
упоследњедвенедељевеликиброј

места,градоваиопштинауСрбији.
–Биласамгостуглавномдомаћих

инвеститора.Токомчитавогмандата
трудиласамседапокажемграђани
ма колико имамо јаких породичних
фирми, малих и средњих предузе
ћа.Желела сам да покажем колико
је јака наша економија. Крозњихов
раст види се и напредак Србије –
истаклајепремијеркаБрнабић.
ПремаречимаАнеБрнабић,Срби

јапрекоМинистарствапривредедаје
у овоммоментумного веће подсти
цајезадомаће,негозастранеинве
ститоре.
– Ову инвестицију од 19 хиљада

квадратнихметараподржалисмоса
660 хиљада евра. То је показатељ
дасвевишебринемоонашимком
панија јер су оне стубнашегдаљег
развоја.Наставићемодадоводимои
странеинвеститорејерјетодоброза
Србију–реклајепремијерка.
Током свечаног отварања новог

погона компаније „Мартини градња“
председникОпштинеИнђијаВлади
мирГакистакаоједајезахваљујући
бројним инвестицијама незапосле
ностуИнђијиисподчетирипроцента.
– У нашој индустријској зони од

комуналноиинфраструктурноопре
мљених97хектараскоросвакиква
дратни метар је продат домаћим и
страним инвеститорима. Када гово

рим о привредном развоју Инђије,
морам рећи да сам изузетно поно
сан на историјску инвестицију која
ће бити реализована, а то је „Тојо
тајерс“.Ове,алииосталих11инве
стицијаупротеклечетиригодинене
би било да нисмо имали одличну
комуникацијусаВладомСрбије,која
намједостапомоглаутомпослу.На
свакодневном нивоу смо комуници
рали, тражили решења и нисмо се
предалиниједногтренутка,штојена
крајудалоодличнерезултате–иста
као је председник Општине Инђија
ВладимирГак.
Компанија „Мартини градња“

послујенатржиштуСрбијеод2009.
годинеиза11годинарадаучество
валајеуизградњипреко200објека
таукупнеповршинепреко1,5мили
она метара квадратних и из године
угодинубележиконтинуиранрасти
развој.Основнаделатносткомпаније
„Мартини градња“ јестепроизводња
и монтажа префабрикованих бетон
ских конструкција, како за пословне
објекте, тржне центре, производне
хале, тако и за објекте намењене
за пољопривреду. Нова производна
хала је површине 19 хиљада мета
раквадратнихиотворенасунова42
раднаместа.Вредностовеинвести
цијеизносиоко5,6милионаевра.

М.Ђ.

ВладимирГакиАнаБрнабићнаотварањукомпаније„Мартиниградња“
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ИГОР МИРО ВИЋ У РАД НОЈ ПОСЕ ТИ ОПШТИ НИ ШИД

Улагања у Шид биће
при о ри тет Покра јин ске вла де

Председник Покрајинске владе
ИгорМировићпосетиојеопшти
нуШидупетак12.јуна.Мировић

јеобишаоводоторањи јавнучесмуу
Љуби,индустријскузонууАдашевци
ма и радове на реконструкцији пута
Јамена–Рачиновци.Онјетомприли
ком истакао да је Покрајинска влада
зачетиригодинеуложила290,6мили
она динара за инфраструктурне про
јектеуопштиниШид,алиидаћеула
гања у ту општину у наредне четири
године бити један од приоритета
покрајинскеадминистрације.
Обилазећирадовенареконструкци

ји пута Јамена–Рачиновци, који се
налазинатромеђиСрбије,Хрватскеи
БоснеиХерцеговинеМировићјеиста
каодајеПокрајинскавладаиздвојила
језареконструкцијутогпута170мили
онадинара.
–Овојепосаокојисечекаодецени

јама.ИзградњапутаучинићедаЈаме
на не буде више потпуно изолована.
По завршетку радова она ће добити
везусаРепубликомХрватскомитоће
бити, након изградње граничног пре
лаза,најкраћипутдоРепубликеСрп

ске,казаојеМировић.
ОнјеистакаодајеПокрајинскавла

да у протекле четири године у овој
општиниизградилаиреконструисала
водоводну мрежу у насељимаЉуба,
Сот,БикићиПривинаГлава,најавив
шидаћеунареднимнедељамапоче
ти и радови на водоводној мрежи у
Моловину.
–Шиднијеимаоиндустријску зону,

тесмоитајпосаозавршилииочекује
мопрвогинвеститора.Унареднечети
ригодине,кадаговоримоосремским
општинама,Шидћенамбитиупрвом
плану. Са новим путем који се гради
одКузминадограницесаРепубликом
Српском, са реконструисаним ауто
путемодКузминадоБатроваца,каои
садругиминвестицијамакојерадимо
заједносаВладомРепубликеСрбијеи
локалном самоуправом, перспектива
овеопштинебићемногобоља.Имамо
јаснеплановезанареднечетиригоди
незаопштинуШидинастављамоса
инвестицијама,пресвегаупутнумре
жу,рекаојепредседникМировић.
ЗаменикпредседникаОпштинеШид

ЗоранСеменовићистакаоједајезона

уАдашевцимазапротеклетригодине
одораницепосталаинфраструктурно
опремљена индустријска зона која је
спремназадомаћеистранеинвести
торе. Он је казао да општина има
петогодишњипланразвојаузподршку
ПокрајинскевладеиВладеРепублике
Србије.
– Захваљујем се господину Миро

вићу ињеговим сарадницима који су
обишлинашуопштинуитакојошјед
номпоказалидаимјешидскаопшти
на приоритет у Срему. Такође, пози
вамихдапосетенашуопштинукада
радови на водоводу буду завршени,
атосе очекујеусептембру.Верујем
да ћемо и убудуће наставити добру
сарадњу између локала иПокрајине,
асамимтимиРепублике–изјавиоје
ЗоранСеменовић.
Радној посети општиниШид прису

ствовалисуипокрајинскисекретарза
пољопривреду, водопривреду и
шумарствоВукРадојевић и директор
УправезакапиталнаулагањаВојводи
неНедељкоКовачевић.

Д. Попов
Фото: И. Радој ко вић

ЈАВНА ЧЕСМА У ЉУБИ: Уз помоћ Покрајине Љуба, Сот, Бикић До и Привина Глава коначно имају водовод
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Игор Миро вић оби шао радо ве 
у ули ца ма 15. мај и 15. август

Највећа овогодишња
инвестицијаурумској
општини је потпуна

реконструкција и прошире
ње две градске улице, 15.
мај и 15. август. Ова инве
стицијаје„тешка“320мили
она динара, од чега је 200
милиона динара обезбеди
ла Управа за капитална
улагањаВојводине, аоста
так локална самоуправа.
Започете радове су 9. јуна
обишли председник Покра
јинскевладеИгорМировић,
НедељкоКовачевић,дирек
тор Управе за капитална
улагања,каоиСлађанМан
чић, председник румске
Општинесасарадницима.
После обиласка радова,

ИгорМировић је указао да
румскаопштинаупротекле
четиригодинебележизави
дан напредак у свим обла
стима, посебно у сфери
економског развоја. Бројне
домаћеииностранекомпа
нијесуотворилесвојепого
неизапослилевеликиброј

људи, што је утицало на
јачањеопштинскогбуџета.
– Покрајинска влада је

помогла да заједничким
средствимауђемоузначај
непројекте,какавјеиовај.
Урадилисмоимногедруге
послове,арадићемозајед
но и даље. Рума ће се
сигурно развијати још
бржимтемпом–поручиоје
Мировић.
Подсетиојеиназаједнич

ка улагања, када је рекон
струкција Главне улице у
питању,каоивишеулицау
граду и селима румске
општине. Мировић је иста
каодаидаљеинсистирана
изградњи Фрушкогорског
коридора који ће Руму
поставити у центар збива
ња,несамоуСрему,негои
уширемрегиону,крозпове
зивање београдске и ново
садскепривреде.
– Војводина ће сасвим

сигурноиугодинамакојесу
преднамапредњачитикада
је реч о укупном економ

скомразвоју.Тосепосебно
односи на сремске општи
не. Готово све сремске
општинеупротеклечетири
године су забележиле зна
чајнерезултате,пресвегау

привредномразвоју.Нарав
но,имаионихкојимаћемо
више помагати, пре свега
мислим на Шид, где смо
завршили нову индустриј
скузону,алииИриг,који је

Оби ла зак радо ва

Поче так радо ва у ули ци 15. мај

ОПШТИНА РУМА
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мање развијена општина и
у наредном периоду ћемо
нашу пажњу усмерити на
развојтихопштина–рекао
јеИгорМировић.
Посебно задовољство

Мировић је изразио због
смањења броја незапосле
нихуВојводини.Овегодине
је број незапослених уВој
водинипаоиспод100.000,а
последњи пут је такав број
био1989.године.
–Преднамајезадатакда

у наредних 4 до 5 година
смањимо број незапосле
нихуВојводининамањеод
50.000, што се последњи
путдесило1979.Тојемогу
ће уколико будемо једин
ствени, уколико будемо
реализовалисвезаједничке
планове, уколико будемо
имали и подршку Владе
Србије, председника Репу
блике, уколико наставимо
са изградњом индустриј
скихзона–истакаојепред

седник Покрајинске владе
ИгорМировић.
Наравно, да би се то

десило потребно је наста
витисаподстицајимадома
ћим и страним предузећи
ма, али и имати велике
комуналне инвестиције
каквајеиовауРуми,којаје
по Мировићевим речима,
општина која предњачи, а
оночекуједаћетакобитии
унареднечетиригодине.
Првичовекрумскеопшти

неСлађанМанчић је иста
каодасурадовина тотал
ној реконструкцији улица
15.маји15.августпосаоод
капиталне важности, да се
радикомплетнареконструк
ција,какоколовозаудужи
ни преко два километра,
такоинадземнихиподзем
них инсталација. И у мно
гим ранијим пројектима
румскаопштинаједобијала
снажну подршку Покрајине
иУправезакапиталнаула
гања.
Подсетио је на рекон

струкције улица од Мише
Убоје,Главнеулице,Срем
ске, потом постављање
ЛЕД расвете у радној зони
„Румскапетља“на220хек
тара,каоидвеглавнеули
цеуБуђановцима.
–Заједнички,суфинанси

рајућитепројекте,омогући
ли смо свим нашим грађа
нима бољу путну инфра
структуру. Кроз путну
инфраструктурусмодопри
нели и развоју привреде,
развоју и повећаном броју
инвестиција у нашем граду
–рекаојеСлађанМанчићи
додао да би, без помоћи
Покрајине, ови пројекти
свакакотежеиспоријереа
лизовани.

С. Џаку ла

УПлатичеву су у токурадови на обнови
фасадезградеусамом

центруселаукојојсеналазе
просторије Месне заједнице
и Месне канцеларије, али и
сеоска Пошта, Библиотека,
Удружењеловаца,Шахклуб,
ликовни атеље као и два
локала. Ове радове је 10.
јунаобишаопредседникрум
скеОпштинеСлађанМанчић
који јеистакаода јепрошле
године на овој згради заме
њена столарија, аи садаће
сезаменитиновомПВЦсто
ларијом излози два општин
скалокала.

–Заоверадове,назахтев
СаветаМЗПлатичево,издво
јили смо 900.000 динара из
општинског буџета. Радови
сеприводекрају,бочнастра
надостарогДомакултуреје
већзавршена,излозинадва
пословна објекта ће бити
замењени, каоиолуци,тако
да ће објекат добити нов и
лепши изглед – рекао је
председникМанчић.
ОнјеподсетиодасууПла

тичеву већ реализовани
радови на уређењу центра
села, уређење паркинга,
постављање бехатона и
аутобускихстајалишта,теда
ће и комплетно уређење

фасаде допринети лепшем
изгледу центра овог села.
СлађанМанчићјеистакаода
јелокалнасамоуправаподе
лила пет милиона динара
сеоскиммеснимзаједницама
којесупоказалеиницијативу
да ураде неке послове који
су у њиховој надлежности,
даклекојесусеопределиле
даураденештосамостално.
Такојеутокуизаменастола
ријенаобјектууцентруСте
јановаца, док ће се у Буђа
новцима кречити Дом култу
ре. Такође, обезбеђено је и
10милионадинаразаодржа
вање и реконструкцију обје

ката, по приоритетима, тамо
гдесурадовинајпотребнији.
Јован Салатић, председ

ник Савета МЗ Платичево,
истакаоједајефасадазгра
деМЗбилапотпунооронула.
– Претходно смо урадили

замену старе дрвене стола
рије.Доидућенедељебиће
урађени излози на две про
давнице,аурадићесеинови
олуци на целој згради. Не
само што ће бити лепши
изглед села него ћемо и
заштити зграду од даљег
пропадања, с обзиромна то
да је саграђена педесетих
годинапрошлогвека–рекао
јеЈованСалатић. С. Џаку ла

ПЛА ТИ ЧЕ ВО

Ради се фаса да
згра де у цен тру села

Радо ви на згра ди у Пла ти че ву

Сла ђан Ман чић и Јован Сала тић
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Упоредо са завршним
радовима на котларни
ци за насеље „Тивол“,

подсетимо та котларница је
отворена8. јуна,започелису
ирадовинановојкотларници
унасељу„Солидарност“.
Реч јео котларницичија је

снага готово дупло већа, а
којаћеигрејативишеодду
пловећуповршинуноонана
„Тиволу“. Вредност нове кот
ларницејеокомилионевраи
онасе,такође,финансираиз
комплетно општинских сред
става.
Радовенановојкотларници

је12.јунаобишаопредседник
Општине Слађан Манчић, у
пратњиМомираАнтонића,из
вршногдиректорапредузећа
„ГасТех“ из Инђије и Ду

шана Љубишића, начелника
Општинскеуправе.
  Ова нова котларница је

у основи 15метара квадрат
них мања од котларнице на
„Тиволу“, али ће она имати
два дупло јача гасна кот
ла од по три мегавата. Тако
ће моћи да греје око 38.000
квадратних метара стамбе
ног и пословног простора. У
овоммоментууовомнасељу
имамо  29.000 квадратних
метара које је грејала стара
котларница на мазут. Нова
котларницакористи гас, тако
да ћемо имати здравију тех
нологију, чистије и јефтиније
грејање, али и простора за
нове прикључке – рекао је
приликом обиласка радова
СлађанМанчић.
ТренутносеДомздравља,

којијеублизини,грејенама
зут,паћелокалнасамоупра
ва упутити предлог надлеж
номМинистарству да се ова
здравствена установа при
кључи на даљинско грејање
изновекотларнице.
  Мислим да неће имати

ништапротив,јерћесеиони
решити мазута, истакања и
претакањаи радника који то
раде и да ће на овај начин
имати и они јефтиније, јед
ноставније и квалитетније
грејање–истичеМанчић.
Поред комплетног финан

сирања радова на изградњи
котларнице, финансирани су
и радови прикључења елек
тричне енергије и прикуљу
чењанаводоводнумрежу.
Очекујеседаћеиовакот

ларница бити завршена у
року, што значи да ће моћи
да почне са радом почетком
новегрејнесезоне.
Председник Слађан Ман

чић је изразио и незадо
вољство понашањем неких
стручних лица у ЈП „Стам
бено“ који су тражили да се
продуже рокови изградње
котларнице на „Тиволу“ како
би расписали тендер  за ре
монтстарекотларницекоја,и
овако,небибилауфункцији.
–Тоштосутражили јене

коректно, што нам показује
да смо били у праву, да је
ипак људски фактор тај који
је утицао на лоше стање у
предузећу–указаојеСлађан
Манчић.

Онјерекаодауградусада
постоје  још три мање кот
ларнице на мазут, оне су у
градском језгру и не постоји
могућност за градњу нових
котларница, али постоји мо
гућност да се стари котлови
на мазут замене новим, на
гас.
– То ћемо радити у на

редном периоду и тако се
потпунорешити свих тихду
гогодишњих проблема које
смо имали везано за мазут,
грејањеиразнихмахинација
око свих ремонта котлова

којисууочајномстању.Сва
кегодинесепотрошиизмеђу
шест и10милионасамона
ремонте, а добијамо инфор
мациједасетиремонтисво
де на замене вентила, које
већ неколико година уназад
ради иста фирма. Мислим
да ћемо за следећу грејну
сезону решити  и питање те
три  преостале котларнице,
попринципузаменекотлова.
То много мање кошта  него
изградњаобјекатакаоштосу
оведвекотларнице–рекаоје
председникОпштинеСлађан
Манчић.
Обилазак радова на кот

ларницисуискористиладеца
из оближњих зграда како
би председника Општине
СлађанаМанчићапиталида
ли би могли да добију мини
терензабаскет.
Собзиромдајепросторна

којемсеиграјууопштинском
власништву, он им је обећао
даће једандеобитиизбето
ниранипостављенједанкош
урокуод15дана.
Један од дечака, Андрија

Ловчанин је рекао да му је
драгоштоћедобититеренза
баскет,адоговорено је, опет
кроз разговор са пензионе
рима, и постављање клупа
на зеленој површини између
зграда.
 С. Џакула

Обилазак радова

Деца питала за мини баскет терен

НАСЕЉЕ „СОЛИДАРНОСТ“

Гради се нова котларница
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ГРАД СКИ ТРГ

Про ра ди ла фон та на на Град ском тргу
Какојеинајављивано,радовина

комплетној реконструкцији фонта
ненаГрадскомтргусуокончани12.
јуна, када је фонтана и почела са
радом,исамомГрадскомтргудала
један лепши изглед. Подсетимо,
реконструкција фонтане је почела
11.маја.Радовинареконструкцији
фонтане су обухватали поставља
њеновихплочицаусамојфонтани,
потом гранитних плоча на фонта
ни, постављање осам нових бри
згаљкикојесуувезенеизНемачке,
алииосветљењепоободуфонта
не. Новина у односу на претходни
изгледсууправоновелампеусамој
фонтани.Затоталнуреконструкци
јуфонтанеизопштинскогбуџетаје
опредељенодвамилионадинара.

С. Џаку ла
Про ра ди ла фон та на

Обе ле же на сла ва
Сабор ног хра ма

Другог дана прославе празника
СиласкаСветогДуха на апостоле,
8. јуна,ХрамСиласкаСветогДуха
на апостоле у Руми обележио је
својуславу.Одржанајесветалитур
гија, у присуству бројног свештен
стваСПЦОРума, али и гостију из
другиххрамова,каоивеликогброја
Румљана. По завршеној литургији
уследио јелитијскиопходокоовог
храма,аупорти јепресеченслав
ски колач. Кумови Храма Силаска
СветогДуханаапостолеовегодине
билисуСтеваниВерицаГаврилов.
Већ по традицији, на слави уче

ствујеиАНИП„БранкоРадичевић“,
саобичајем„Краљице“.Ово јесад
већ шеста година како је обичај
део свакодневног живота грађана
Руме. Да подсетимо, истражива
ње јепочело2013. године, када је
локална самоуправа препознала
важност и валидност пројекта „Да
инашимшоромКраљицекрену“.У
сарадњи саХрамомСиласкаСве
тогДуханаапостоле,наданславе
тог храма2015. године, девојке из
АНИП „БранкоРадичевић“ супрви
путпрошлерумскимсокацима као
„Краљице“ и тако поново вратиле
обичајгдемујеиместо,ународ.

С. Џ.

Назахтеве бројних грађана, на ула
зу у Руму, из правцаИнђије, Новог
Сада и Шапца асфалтиран је део

коловоза. Председник Општине Слађан
Манчићобишаоје13.јуназавршнерадове
наовојдеоницииистакаодасуониреали
зованинештокаснијеодпланираногрока,
збогситуацијесакоронавирусом,збогкоје
субилиистопиранинекитендери.
–Мирадимоовајдеокојијеунашојнад

лежности,собзиромнатодајепутоднад
вожњака у надлежности државе. Дакле,
тајулазуград,пасведоЈеленачкеулице
дугачакјеоко400метара,аповршинакоја
јеасфалтиранаизносиоко2.700квадрат
нихметара–рекаојеМанчић.
Он је указао на то да је ова деоница

заиста,једнаоднајлошијихуградуидасу
грађанибилиуправукадасутражилида
сетајпроблемреши.Поредасфалтирања,
урађени су и ивичњаци и банкине.Вред
ностовихрадова је7,5милионадинара,

а средства су обезбеђена из општинског
буџета. Путна инфраструктура је у знат
ној мери освежена и реконструисана, јер
не постоје неасфалтиране категорисане
улице.
–Готовосвеулицеуградуиселимасу

асфалтиранеисведоцисмодасвакегоди
нереализујемоновекапиталнепројекте,у
смислуизградњеиреконструкцијеулица.
То ћемо радити и убудуће, јер је основ
на потреба грађана да имају пристојне и
безбеднепутевеиулице.Тодаљеповла
чиинвестиције,новараднаместаи то је
један круг који се трудимо да затворимо.
Надамседаграђанитопрепознају–рекао
јепрвичовекрумскеопштине.
Он је апеловао на грађане да обаве

сте локалну самоуправу када се укаже
неки проблем. Надлежни потом одлазе
на терен, како би утврдили стварно ста
ње.Потомсереагујеитипроблемибивају
отклоњени. С. Џаку ла

Асфал ти ра ње дела пута на ула ску у Руму

АСФАЛ ТИ РАН ДЕО УЛА зА У ГРАД Из ПРАВ цА ИНђИ ЈЕ

Радови на захтев грађана
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ПЛА ТИ ЧЕ ВО: ВУК РАДО ЈЕ ВИЋ ПОСЕ ТИО ПОРО ДИЧ НО ГАзДИН СТВО ШКА РА

Уз помоћ Покрајине
до 14 пластеника

Уоквиру посете Срему, Вук Радојевић,покрајинскисекретарзапољо
привреду, после Ирига и Мале

Ремете,посетиојеиПлатичево.Њемусу
домаћинибилиБиљанаиМиланШкара,
пољопривредни произвођачи који се
бавепластеничкомпроизводњомпапри
кена48ари,каоиратарскомпроизвод
њом на преко 50 хектара и то бостана,
пшеницеисунцокрета.ВукаРадојевића
је у Платичеву дочекао и председник
ОпштинеСлађанМанчић.Послеобила
скапластеникаВукРадојевићјеистакао
дајепољопривредногаздинствопороди
це Шкара пример добре праксе јер се
баве интензивном пластеничком произ
водњомповрћа,тачнијепаприке.Онису
упротеклечетиригодине,уконтинуите
ту, користили субвенције Покрајинског
секретаријатазапољопривреду.
–Дали смоимсубвенције занабавку

пластеника,занаводњавањекаппокап,
заагротекстилизамалчфолију,даклето
јекомплетанпакетмераподршке.Наше
заједничкоулагањезаовечетиригодине
јеоко4,2милионадинара,доксубеспо
вратне субвенције Секретаријата 2,4
милионадинара–рекаојеРадојевић.
Он је додао да су вредни пољопри

вреднициуПлатичеву,заједносаСекре
таријатом,инвестиралиоко170милиона
динара у око 250 домаћинстава у овом
селу. Радојевић сматра да је битан
доприносилокалнесамоуправеусарад
њи са пољопривредницима. Заједно је
инвестиранопреко480милионадинара
у пољопривредна газдинства у румској
општини.

Покрајинскисекретарјеподсетиоина
тодасуПокрајинскисекретаријатирум
ска Општина у протекле четири године
заједничкиинвестиралипреко160мили
онадинара,пресвегазауређењеатар
скихпутеваиводоводнумрежу.
Слађан Манчић, први човек румске

општине, изразио је задовољство због
посетеВукаРадојевићаовомгаздинству,
будућидасуимализаистаснажнуподр
шкуПокрајинскогсекретаријата.
– Породица је пре четирипет година

почелаоднуле,аданасимају14пласте
никанаскорополахектара.Тосумлади
ивредниљудикојисусвојимрадом,уз
подршкудржаве, уовомслучајуПокра
јинског секретаријата за пољопривреду,
успелида своју производњуподигнуна
врхунскиниво.Посебномејеобрадова
ло тошто су они први уСрбији, у овој
години, почели да беру паприку, већ
почеткоммаја.Топоказуједасуприме
нили све неопходне агротехничке мере
–рекаојеМанчић.
Он је истакао да су му Биљана и

Милан рекли да све ово не би могли
постићибезподршкедржаве,одкојесу
добилипрекодвамилионадинарабес
повратнихсредстава,тедабиимзаова
квоширењепроизводњебилопотребно
15година.
–Свикојихоћедараде,даширесвоју

производњу, као што је случај са овом
породицом,могудаконкуришуидобију
средства,идатакодобијуветарулеђа.
Натајначинмладиљудиибрачнипаро
ви остају на селу и ту заснивају своје
породице–истакаојеМанчић.

Он је указао и на добру сарадњу
локалне самоуправе са Покрајинским
секретаријатом за пољопривреду и то
када јеречо уређењуатарскихпутева,
каналске мреже и свега оногшто је од
јавног и општег интереса за све који
живеурумскојопштини.
–Покрајинскисекретаријатисекретар

ВукРадојевићсутудапомогнуљудима
који су млади, који имају вољу, који су
вреднииимајуенергијудараде,зараде
и привређују – истакао је СлађанМан
чић.
МиланиБиљанаШкарасуспоносом

истакли да су управо они имали прву
бербу паприка у Србији, у негрејаном
пластенику.Онисуреклидасусеприја
вљивалинасвеконкурсекојеједавала
Покрајина.
–Овегодинеконкуришемозасредства

занаводњавање,овихданатребадасе
изврши исплата. То наммного значи, а
имамопомоћилокалнесамоуправепре
ко саветодавне службе. Ефикасни су,
онинасупознајусаконкурсима,припре
мајунамдокументацију,помажу...Доби
јена средства сигурно убрзавају нашу
производњу и дижу је на виши ниво.
Можемовишеда уложимо, а чимвише
средставауложите,ондајевећаидобит
–реклисуБиљанаиМилан.
Истакли су да планирају и даље да

ширесвојупроизводњу.
–Морамодаширимоиразвијамопро

изводњусвакегодинедабисмоосталиу
игри–истаклисуБиљанаиМиланШка
раизПлатичева.

С. Џакула

Биља на и Милан Шкара са гости ма у пла сте ни ку

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



917. JUN 2020.           M NOVINEОПШТИНА ИРИГ

ПОЧЕ ЛА ЛЕТ ЊА СЕзО НА У ПРВИМ СРП СКИМ ТЕР МА МА

Аутен тич но спа иску ство
на Фру шкој гори

Хотел „Фрушке терме“
почеоједарадикрајем
прошле године, а прва

летња сезона је званично
отворена 12. јуна. Овај ком
плекс се налази у етноселу
Врдничка кулa, и предста
вља интегрисану дестинаци
јуизмеђуНационалногпарка
Фрушке горе и бањеВрдник.
Посетиоциће засигурноужи
вати у благодетном вазду
ху бање Врдник и природи
Фрушке горе. „Фрушке тер
ме“нудемедицински,велнес
и активни туризам. Према
речимаасистентагенералног
менаџера Александра Циц
милапериоднаконепидемије
коронавируса јесте прилика
даупрвипланизађедомаћи
туризам.

– „Фрушке терме“ пружају
једноаутентичноспаискуство
и мислим да ће временом
постати водећа спа дести
нацијауСрбији.Ово је један
новисадржајунашојземљи,
а посетиоци ће уживати у
воденомсветусаосамбазена
(спољашњих и унутрашњих).
Вода је термалнаитемпера
тура је од 29 до 32 степена.
Такође, ту је 12 врста сауна,
парних купатила, хамами,
релакс соба и собе са воде
ним креветима.Издвојио бих
иадреналинпарк.Нашхотел
има 200 соба и апартмана,
пространу конгресну салу
и 11 конференцијских сала.
Ако се гребенски пут ускоро
заврши, биће отворен у јулу
и зиппарк. У општини Ириг

„Промонт група“ је највећи
послодавац. Нико није отпу
штентокомкороне,иакообје
катнијерадиоод14.мартадо
12.јуна,аниплатенисусма
њиване. Наша фирма запо
шљава250људии неколико
људиизиностранства.Наша
стратегија јеулагањеуљуде

иподршкадомаћемтуризму
рекаојеЦицмил.
Директор Туристичке орга

низације Драган Драгичевић
истакао јеовомприликомда
су „Фрушке терме“ важне за
развојиришкеопштине.
–ДојучезаИригилибању

Врдникјезналомалољуди,а
сада зна и цео регион упра
во због овог комплекса на
Врдничкој кули. Познати смо
по бањи Врдник, „Фрушким
термама“, хотелу „Преми
ер аква“ и то је од круцијал
ног значаја за нашу општи
ну, а поготово за туристичку
организацију која је имала
одличнусарадњусакомплет
ним руководством „Промонт
гупе“. Од новембра прошле
године је хотел „Фрушке тер
ме“ отворен, и до епидемије
вирусакоронеималисуизвр
снерезултатештојезасваку
похвалу,рекаојеДрагичевић.

з. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Дра ган Дра ги че вићАлек сан дар циц мил

Фру шке тер ме пру жа ју једин стве но спа иску ство

Посе ти о ци ће ужи ва ти у базе ну са мла зни ца ма
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ОСВЕ ЋЕ ЊЕ НОВО СА ГРА ђЕ НЕ цРКВЕ У РАВ ЊУ

Бра ни сла ву Неди мо ви ћу орден 
Све тог вла ди ке Нико ла ја

УРавњу је 11. јуна свечаном литургијом
освећена новосаграђе

на Црква Светог цара Кон
стантина и царице Јелене.
Освећењејеобавиоепископ
шабачки господин Лаврен
тије уз више свештеника и
ђакона Шабачке епархије.
Овом догађају је присуство
вало много Равњанаца, али
и представника локалне
самоуправе. Иначе, профе
сор Томислав Павловић је
поклониосвојеимањеубли

зинишколекакобисецрква
саградила. Сама идеја за
реализацију овог пројекта је
потекла одМесне заједнице
Равње и засавичког пароха
Милорада Павловића. Овом
приликом, епископ шабачки
господин Лаврентије доде
лио је бившем градоначел
нику Сремске Митровице, а
садашњем министру пољо
привреде Браниславу Неди
мовићу орденСветог влади
кеНиколајазбогзалагањада
сецрквасагради.

–Одтренуткакадајегоспо
динНедимовићдошаопобла
гослов да се ова богомоља
саградиисведосада,видео
самдајеречоличностикоја
носиљубавпремасвомроду
и Богу и зато од данас носи
орденсвецаизЛелићаинека
се њиме поноси. Захваљу
јући господину Недимовићу
изградња ове богомоље је
одмах почела и завршена је
на радост свих нас, рекао је
шабачкиепископ.
Недимовићјетомприликом

захвалиошабачкомепископу
исвимакојисуучествовалиу
изградњиЦрквеСветогцара
Константина и царице Јеле
не.
ПредседникМеснезаједни

це Равње Радмило Будече
вићистакао једасе тосело
упоследњих15годинавеома
развило.
– Тај буран развој има

мо захваљујући Браниславу
Недимовићу,који јеурадиои
вишенегоштојебиоупочет
ку договор. Од старомодног
села,које јеималоруиниран
Домкултуре,којенијеимало
ни пошту, амбуланту, које је
ималолошуинфраструктуру,
Равње је са новосаграђеном
црквом постало једна мала
варошица, рекао је Будече
вић.
Према речима директора

Агенције за рурални развој
Петра Самарџића локална
самоуправајемногоурадила
за уређење руралне инфра
структуре.
–Асфалтиранисупутевии

улице,уређенесусаобраћај
нице, градиле су се капеле,
граде се парохијски домови.
Данас смо у Равњу, које је
напокон добило своју свети
њу.Личносамовимпоносан
изадовољан, јерселоизког
водим порекло, напокон има
своју цркву, рекао је Самар
џић.
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ИНТЕР ВЈУ СА зАМЕ НИ КОМ ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ ШИД И ПОВЕ РЕ НИ КОМ
ОО СНС-а зОРА НОМ СЕМЕ НО ВИЋЕМ

Од Шида смо направили
боље место за живот
Осталојејошнеколикоданадоизбо

ра2020.године,пајеправитрену
такдаодређена запажања,резул

тате и планове изнесу носиоци власти и
представници политичких партија. Зоран
Семеновић,повереникООСНСаизаме
никпредседникаОпштинеШид,уразгово
рузаМ нови нејебиојасаниконкретан.

Избо ри су пред нама, сви акте ри 
поли тич ке сце не су актив ни, а каква је 
ситу а ци ја у ОО СНС-а?

– ШтосетичеСрпскенапреднестран
ке,настављајусеактивностикаоиупрет
ходномпериоду.Резултатистојеизанас,
никадавећибројактивистанијебиопри
сутан,расположењејенанајвишемнивоу.
Свисмосвеснибољиткаупротеклечети
ри године, у свеукупном животу грађан
ства, у прављењу услова за бољи при
вреднираст.Оношто јенајважније јесте
борба против невидљивог непријатеља
вируса короне. Велики број грађана је
токомпретходнихмесеципомагаоипока
заодајеопштиинтересувекиспредлич
ног.Српсканапреднастранкајетакојаће
бринутиосвакомчовеку,несамоуШиду,
већиуцелојдржави,билионизанасили
против нас. Друге политичке странке се
токомванредногстањанисуоглашавале,
а ни помагале. Стално су тражили неке
грешке и покушавали да омаловаже сав
радљудикојисупомагали.

Како бисте оце ни ли про те кле чети ри 
годи не?
– Биле су врло тешке, напорне, радне

завећинуграђана.Деонашихчлановасе
није прилагодио новом времену, где је
потребно праћење савремених токова
пословања, праћење конкурса, неопход
на је брзина извршавања задатака.
Људимакојитонисууспели,мићемосе
захвалитиидаћемошансумладимакоји
желедарадеидашидскуопштинунапра
вебољомилепшом.Мисмоупретходне
четири године имали неколико битних
промена у Општинском већу у саставу
руководствастранкеиусамоморганиза
ционом делу, где смо на изборима за
месне заједнице, апсолутно победили и
заменили 14 од 19 председника месних
заједница и поставили смо у највећем
бројумладељуде,образоване,којижеле
даурадевишеибољеусвојимселима.
Значајнојеитоштоженезаузимајуврло
важнаместа,несамоу странцивећиу
целокупној управи где Српска напредна
странка има апсолутну одговорност и
обавезувођењалокалнеполитике.Више
од 55 посто жена је на руководећим
местима и то су директорице вртића,
библиотеке,галерија,начелницаОпштин
скеуправеитд.Пресвега,водиморачуна
дастраначкакњижицанијеопредељујућа
ураду,али јестедаувекбудетенапра
вом месту, где ћете жртвовати део при
ватногживотаивременадабистеучини

лиданашимграђанимабудебољенего
штојесте.

Шта може мо да оче ку је мо у наред-
ном пери о ду, ако побе ди Срп ска 
напред на стран ка?
– СрпсканапреднастранкауШидуима

изузетно добре резултате што говоре и
подацииз2016.године,кадасмоосвојили
негдеизмеђу7500и9000гласова,узави
сностиоднивоаизборалокалних,покра
јинскихирепубличких.Добијамосвевише
игласачаипристалицакојисеокрећука
нама. То је пре свега успех Александра
Вучића који у сваком тренутку мисли на
сваког грађанина. Ми смо 2017. године
имали ситуацију да на председничким
изборимадобијемопреко10.000 гласова
заАлександраВучића.Наставилисмотај
ниводаодржавамо,штопоказујеирезул
татизлазностинаизборезаСаветмесних
заједница,аизашлоје37,8постограђана
нашеопштине.Грађанисунамдалиподр
шку.Тајнивосмозадржалии2017.годи
не, што значи да је Српска напредна
странка задржала континуитет броја
бирача и испуњавање својих обећања.
Најважније је то што имамо подршку и
покрајинскеирепубличкевласти,атосе
разликујеодранијихпериода,кадалокал
на власт наводно „није била добра“ са
покрајинском и републичком влашћу.
Радимо заједно и на истом смо задатку.
Шидскаопштинанебиуспелада јенеко
другинавласти,јернебиуспеладауспо
ставиконтактсапокрајинскомвлашћу.Уз

подршку покрајинске власти изграђен је
водоводуСоту,ПривинојГлавииМолови
ну. Путна инфраструктура која је овде
изграђена једржавна.Сведоцисмода је
ушидскојопштиниурађенпутоднаплат
нерампеАдашевцидоБеркасова.Тоније
малипосао, тај пут кошта коликоизносе
трибуџетаОпштинеШид.Уовомтренутку
имамодоговореносаДирекцијомзапуте
ве изградњу заобилазнице око Шида и
наставак реконструкције Улице Цара
ДушанаиодмостићанаШидинидопру
жног прелаза Кукујевци – Кузмин. У сеп
тембру креће изградња ове деонице.Од
наплатнерампеКузминдограничногпре
лаза Батровци је урађена комплетна
реконструкцијапута.

због чега гла са чи тре ба баш СНС-у 
да дају глас на избо ри ма?
– Гласачитребадапрепознајурад,раз

ликуизмеђуопштегиличногиданасле
дећимизборимагласајузаСНСдабисмо
наставили континуитет послова које смо
започели. Желимо да наставимо у том
правцу.
Зоран Семеновић је додао да Српска

напреднастранка,осимсарадњесакоа
лиционим партнерима који су на репу
бличкомнивоу,нећесарађиватисанеком
политичкомстранком,групомграђанаили
организацијом на локалном нивоу, зато
што,кадабипреузеливласт,премањего
вим речима, вратили би Србију у 2000.
годину. Њихов циљ је борба за сваког
бирача. Д. Попов

зоран Семе но вић пове ре ник ОО СНС-а Шид
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СЕРИ ЈАЛ „С ТАМА РОМ У АКцИ ЈИ“ У ЕРДЕ ВИ КУ

Пет дана за нову кућу

ТамараГрујић,ауторпопуларногсеријала„СТамаром
уакцији“,недавнојепосетилапородицуНиколићуЕрде
викуисасвојомекипомреновиралаимкућу.Наставља
јућиакцијупоВојводини,Тамарасеовогпутанашлау
једном од најлепших селашидске општине и обрадо
валапородицуукојој јешестородеце.Токомборавка
ТамараГрујићјепосетилаКултурнообразовницентар,
ачлановиАматерскогпозоришта„БраниславНушић“су
загостеичлановепородицеНиколићизвелипредста
ву.Позавршеткурадовапредставницилокалнесамоу
правесупородициуручилипригоднепоклоне,аТамари
супоклоњенедвелуткекојејеурадиоЦветинАничић.
ЈеленаУјвари изМоровића је за усељење поклонила
торту.Јошједномпоказанајехуманостовогпројекта,а
екипаТамареГрујићнастављадапомажеидаљепоро
дицамауВојводини. Д. Попов

Усе ље ње у нову кућу

Уру че ње покло на Тама ри Гру јић

ШИД

Изград ња пешач ке ста зе
У току су радо ви на 

изград њи пешач ке ста-
зе која ће спо ји ти ули цу 

Пини ки је ву са желе знич-
ком ста ни цом у Шиду. 

По завр шет ку радо ва у 
Пин ки је вој улици отпо-
че ће изград ња пешач ке 

ста зе и у Ули ци Јан ка 
Весе ли но ви ћа. Радо ви 

се финан си ра ју из буџе та 
општи не Шид.

ОПШТИНА ШИД
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Летњираспустиуобра
зовнимустановамасе
углавном користе да

сеуредеидотерајупросто
риукојимаучениципроводе
токомшколскегодинедоста
времена. У току су радови
на адаптације зграде ОШ у
Батровцима. Тренутно се
ради пресецање влаге, а
потомследиикречење.
– Током пролећа, поред

редовних радова на одржа
вањууредностисела,акоји
подразумевају чишћење
стаза,урадилисмоичишће
њепутапремапремаВаши
ци, та деоница је у дужини
од 7 километара. У тим
радовима нам је помогла
Шумарија из Моровића, а

помоглонамјеиЈКП„Стан
дард“које јеочистилозара
слипутпремаЛиповцу.Пре
маплану јеиасфалтирање
Пинкијеве улице – рекао је
Бранислав Сарић, председ
ник Савета Месне заједни
це.
Издвојено одељење ОШ

„ВукКараџић“уБатровцима
(матична школа је у Ада
шевцима)похађаседамуче
ника од првог до четвртог
разреда.ЗадиректоркуОШ

„Вук Караџић“ Драгицу
Перић важан је сваки уче
ник.
– Примарна потреба за

ученике у Батровцима је
адаптација зграде овешко
ле.Надамседаћеученици
битизадовољникадаусеп
тембрукренууновушколску
годину. Потрудићемо се да
урадимо и друге значајне
послове и комплетирамо
радовена згради–истакла
јеДрагицаПерић. Д. П.

AДАПТАцИЈА СЕОСКЕ ШКОЛЕ У БАТРОВцИМА

Бољи услови у школској згради

зграда школе 

Бранислав Сарић Драгица Перић

РАДОВИ У ВАШИ цИ

Пешачка стаза до Шида
УМесној заједници

Вашица почели су
радови на изградњи

пешачкобициклистичке
стазе у дужини од једног
километра.Стазаћесеспо
јити савећпостојећом која
„иде“ из правцаШидаи на
тајначинћесепобољшати

безбедностусаобраћају.
– Сведоци смо да овим

путним правцем пролази
великиброј теретних ками
она, трактора, аутомоби
ла,атусуипешацикојисе
крећу коловозом. Тако да
јеСаветМеснезаједницеу
сарадњисалокалномсамо

управом,одлучиоданапра
ви ову пешачку стазу од
Вашице до Шида, односно
дасеонаспојисастазомод
Шида која је урађена про
шлегодине.Радовибитре
бало да буду завршени до
крајаовогмесеца–рекаоје
председник Савета Месне

заједнице Милош Марко
вић и додао је да су радо
ви на адаптацији Основе
школе„ВукКараџић“узавр
шнојфази,тедаћеученици
следећу годину похађати у
реновираној школској згра
ди.

Д. Попов
Милош Мар ко вић

Радо ви на рено ви ра њу сео ске шко леСтаза у Вашици
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ПРЕ СВЛА ЧЕ ЊЕ АСФАЛ ТА У НАСЕ ЉУ ЈЕЛИ цА СТА НИ ВУ КО ВИЋ ШИЉА

Дона ци је увек добро до шле
ЗаменикпредседникаОпштинеШид

Зоран Семеновић, обишао је у субо
ту, 13. јуна радове на пресвлачењу
асфалтаунасељуЈелицаСтанивуко
вићШиља,акојеизводиновооснова
нафирма„CVB“саседиштемуШиду.
Овирадовисудонацијаовефирме,а
Зоран Семеновић је изразио захвал
ност инвеститору и подвукао да овај
потезфирме„CVB“представљадобар
пример пословне праксе и да ће
општинаШид увек излазити у сусрет
инвеститорима.
– Општина Шид добила је нову

фирму „CVB“која једонираланашим
грађанимаунасељуЈелицаСтаниву
ковић Шиља путну инфраструктуру.
ОпштинаШидћесетрудитидазасве
инвеститоре створи добру пословну
климу – изјавио је на крају обиласка
радоваСеменовић. Д. Попов Нови асфалт

ОПШТИН СКА ФУД БАЛ СКА ЛИГА зА УзРАСТ ДО ТРИ НА ЕСТ ГОДИ НА

Вре ме је за спорт
НатеренуОФК „Шид“,

у суботу, 13. јуна
почеласутакмичења

у општинској лиги за децу
узраста до тринаест годи
на.Улепомамбијентуина
добромтерену,започетак,
снаге је одмерило шест
екипа.Какобипочетаковог
такмичењабио јошлепши,
побринула се и Општина
Шид,којајезасвеучеснике
припремилапоклонеувиду
спортскеопреме.
–Ово је заједнички про

јекат Спортског савеза и
Фудбалског савеза наше
општине.Жељаједасвако

селодобије једнуспортску
екипу, како бисмо унапре
дилиспорт,уовомслучају
фудбал. Захваљујем Фуд
балском савезу који је ово
организовао,ОпштиниШид
на донацији у виду спорт
ске опреме, која младим
фудбалерима много зна
чи.Надамседаћетобити
и подстицај да се и у дру
гимселимаформирајуова
квеекипе–рекао јеБран

ко Новаковић, генерални
секретар Спортског савеза
општинеШид.
–Јошпрошлегодинесмо

планирали да се деца из
сеоских средина такмиче,
а тренутно имамо десет
екипа у овој лиги. Потру
дићемо се да свако село
има екипу, за децу је јако
добродасебавеспортом.
Циљнам је да омасовимо
фудбалидецуизведемона

терене.Локалнасамоупра
ва нам сваки пут излази у
сусрет,пасеочекуједасе
ирадуомладинскојшколи
појача.Потрудићемоседа
свим категоријама, пиони
рима, кадетима, омладин
цимадамошансудаиграју
фудбал – изјавио је Горан
Ковачевић, потпредседник
Фудбалског савезаОпшти
неШид.
 Д. Попов

Бран ко Нова ко вић уручује опрему

Горан Кова че вић

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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ПРОФ. ДР ДАРИ ЈА КИСИЋ ТЕПАВ ЧЕ ВИЋ И ПРОФ. ДР зОРАН ГОЈ КО ВИЋ
ОТВО РИ ЛИ НОВУ АМБУ ЛАН ТУ У ШАШИН цИ МА

Бољи усло ви за
паци јен те и лекаре

НоваамбулантауШашинцимасве
чанојеотворена9.јуна.Вредност
овог пројекта износи 7, 1 милион

динара, а средства је обезбедио Град
СремскаМитровица,докјезаопремање
амбуланте Дом здравља издвојио
700.000 динара. Свечаном отварању
присуствовалисупроф.дрДаријаКисић
Тепавчевић, помоћница директора за
јавно здрављеипопулационуполитику
Института за јавно здравље Србије
„МиланЈовановићБатут”ипокрајински
секретар за здравство проф. др Зоран
Гојковић, које су дочекали градоначел
ник Сремске Митровице Владимир
Санадер,БраниславНедимовић,мини
стар пољопривреде, начелник Градске
управезаздравственузаштитуВојислав
Мирнић и директорица митровачког
ДомаздрављадрМирославаШево.
– Мештани Шашинаца су након 53

годинедобилиновиобјекатамбуланте,
којомсусестворилимногобољиуслови
какозапацијенте,такоизазапослене.
Испред Дома здравља могу само да
истакнем задовољство јер је овај обје
кат саграђен. Такође, захваљујем се
свимакојисуучествовалиуреализацији
овог пројекта, јер су имали слуха за
решавање нашег проблема, рекла је
Шево.
Проф.дрЗоранГојковићјетомприли

комистакаодасусвинивоивластина
истом задатку, а то је да се грађанима
омогућиштобољелечење,алиизапо
сленимаштобољиусловизарад.
– Шашинци су велико село са око

1.600становникаиуновојамбулантиће
нагодишњемнивоубитиурађеновише

од 10.000 прегледа. Желимо да уз
додатне напоре нађемо решење да
амбулантарадицелодневно,анесамо
преподне.ПокрајинскаВладајеуложи
лауСремскиокругвишеоддвамилио
на евра, осавременивши опремом пре
свегаОпштуболницу,којаједобиланов
ЦТапарат,новудијагностичкуопремуу
виду ултразвучних и рендгенолошких
апарата,ендоскопскихсредставаиуна
предиласвојрад.ХвалаГрадуСремска
Митровица што финансира рад десет
лекара. То је показатељ да морамо
радитидабудемојединствениидатако
постижемонајбољерезултате.Изпокра
јинскогбуџетафинансиранајеобноваи

изградња Дома здравља у Пећинцима,
куповином ултразвучних и рендгенских
апарата нових санитетских возила уна
предилисмоидомовездрављауИригу,
Руми,Инђији,СтаројПазови,изјавио је
Гојковић.
Такође,онјенајавиокомплетнурекон

струкцију Опште болнице и повећање
бројазапосленихлекараимедицинских
сестарауСремскомокругу.
Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић

истаклајетрадицијуздравственезашти
те у Шашинцима, која траје од Другог
светскограта,алиилепотуигостопри
мљивостШашинчана.
–Податакдаоваамбулантаимавише

оддесетхиљадапрегледанагодишњем
нивоуговориколикојеонабилапотреб
на мештанима Шашинаца, колико они
верују здравственом систему, колико
имајуповерењаулекаре.Надамседа
јеШашинчанинећебашмногокористи
ти,алиједивнознатидасеновеустано
ве граде у нашој земљи, да је једно
прелепо место као што су Шашинци
добило и амбуланту коју заслужује,
реклајепроф.дрДаријаКисићТепавче
вић.
Војислав Мирнић је рекао да нова

амбуланта има деведест метара ква
дратних,адасурадовитрајалиокотри
месеца.
–Градјенаставиопраксуфинансира

ња,барједномгодишње,једногпотпуно
новогобјектаиреконструкцијунеколико
бјекатакакобиинашимештаниусео
ским срединама имали доступност
добре примарне здавствене заштите,
казаојеМирнић. з. Попо вић

Дари ја Кисић Тепав че вић и зоран Гој ко вић са пред став ни ци ма локал не само у пра ве

др Миро сла ва Шево
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Кра ће чека ње уз ТВ про грам
Пећиначка локална самоуправа

дониралајеучетвртак,11.јуна,теле
визорСлужбиопштепраксе уДому
здравља „Др Драган Фундук“ у
Пећинцима.Донацијуједиректорици
ове установе Дубравки Цветковић
Мићић уручио председник Савета
Месне заједнице Пећинци Златко
Јовичић.
–Телевизор ће бити постављен у

чекаоници Службе опште праксе.
Нашилекари имедицинско особље
трудеседапацијентиштојемогуће
краће чекају на преглед. Наравно,
понекад је неопходно да причекају
дабудупрозвани,асадаћетовреме
моћидапрекратепраћењемтелеви
зијскогпрограма–изјавила јеЦвет
ковићМићић, која јеуједноизахва
лила у име колектива пећиначког
Домаздравља.

Такође,ЗлаткоЈовичићјерекаода
муједрагоштојењемуприпалачаст
дауручидонацијупећиначкомДому
здрављаидаличнозахвалидирек

торки на труду, који су запослени у
овојустановиуложилиупретходном
периоду у борби против ширења
коронавирусаунашојопштини.

ОГАР

Реновира се Дом културе

Радови на реновирању
Дома културе у Огару
ових дана у пуном су

јеку.Каконамјерекаопред
седникСаветаМеснезајед
нице Огар Милан Алексић,
који свакодневно надзире
радове, Дом културе се
реновиразахваљујућисред
ствима које је обезбедила
ОпштинаПећинциидонаци
јамапривредникаизОгара.
–Дотрајаладрвенастола

ријазамењујесеновомПВЦ
столаријом. Један део уну
трашњег простора биће
искоришћен да се изграде

тоалети и да се опреми
мала кухиња, након чега
следи кречење, а по завр
шеткурадова,нашДомкул
турећедобитипотпунонови
изглед и пружаће много
бољеусловезаодржавање
културних и туристичких
манифестација, које су
последњих година све
чешће у Огару – рекао је
АлексићидодаодаћеДом
културе бити на располага
њу и удружењима грађана,
као и мештанима Огара за
организацијумањихпросла
ва.

Како је нагласио, уОгару
су,захваљујућиразумевању
пећиначке локалне самоу
праве, реализоване бројне
инвестиције, од насипања
путева,изградњетротоараи
уређења каналске мреже,
до реновирања просторија
Месне заједнице, Поште,
ДомакултуреиАксентијевог
кућерка којима је значајно
унапређен изглед насеља,
али и квалитет живота
мештанаОгара,којијеујед
нопостаонезаобилазнаста
ница на туристичкој мапи
општинеПећинци.

Донација 
ватро га сцима
Пећиначка локална

самоуправа донирала је
Професионалној ватрога
сноспасилачкојјединициу
Пећинцима телевизор.
Председник Спортског
савеза „Развој спортова“
СинишаЂокићипредсед
никСаветаМеснезаједни
це Пећинци Златко Јови
чићуручилисуупетак,12.
јуна,телевизоркомандиру
ове ватрогасне јединице
Милану Станићу, који је
томприликомзахвалиона
поклонуинагласиоодлич
ну сарадњу између пећи
начких ватрогасаца и
Општине последњих годи
на.
–ОпштинаПећинцинам

је у претходном периоду
донирала нову опрему за
гашење пожара, а дана
шњипоклонћенампослу
житидапрекратимовреме
током ноћних дежурстава,
закојасеими,илокална
самоуправа, и грађани
наше општине увек нада
модаћепротицатимирно
исаштомањеразлогаза
интервенције.Надамседа
ће се овако добра сарад
ња наставити и наредних
година–изјавиојеСтанић.
Синиша Ђокић је дона

цију назваомалим знаком
пажње којим локална
заједница ватрогасцима
поручуједајесвеснаколи
ко је посао који обављају
одговоран и значајан за
безбедност грађана и
њиховеимовине.
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Сећа ње на херој ску бор бу наших пре да ка
Поводом78годинаодформирања

Посавскогпартизанскогодредаи
76 година од погибије народног

хероја Владе Обрадовића Каменог, и
ове годинена споменобележјуПосав
скогодредауКарловчићу,унедељу,7.
јуна, окупили су се бројни мештани,
представницилокалнезаједнице,пећи
начке локалне самоуправе, представ
нициСУБНОРа,даодајупочастхеро
јима из Другог светског рата и положе
венце.
Споменобележје у Карловчићу чува

сећање на жртве бораца Посавског
партизанскогодредаињиховог коман
данта Каменог, а по речима Милана
Степановића, члана Савета Месне
заједнице Карловчић, њихова имена и
идеалимогуданамслуженачаст.
–Веомасмопоноснинаовоспомен

обележје,којеје,захваљујућипресвега
разумевањупећиначкелокалнесамоу
праве, а затим и воље свих мештана,
проширено и уређено да свима служи
начаст,каоидасвакогпутниканамер
ника подсети на херојску борбу наших
предака – изјавио је Степановић и
додаода јеове годинетокомсвечано
стиполагањавенацаизостаокултурно
уметничкипрограм,збогтренутнеситу
ацијесаепидемијомCOVID19.
ВенацнаспоменобележјеПосавског

партизанскогодредаположилисупред
ставнициМЗКарловчићиМЗАшања–
Милан Степановић и Зоран Попов
испред општинског СУБНОРа и пред
седникУдружењаратнихвојнихимир
нодопских инвалида, заједно са Зора
ном Војкићем чланом Привременог
органаОпштинеПећинци, док је деле
гацијаПредшколскеустанове,којаноси
именародног херојаВладеОбрадови
ћаКаменог,положилавенацнаспомен
обележје, где је почетком јуна погинуо

Камени и још пет бораца Посавског
одреда.
ПоредбројнихмештанаКарловчићаи

Ашање, комеморацији су присуствова
ли и председник покрајинског СУБ
НОРа Светислав Атанацковић, пред
седникбеоградскогградскогСУБНОРа
Бора Ерцеговац, председник градског
СУБНОРаопштинеСурчинГојкоСмр
злић, представници СУБНОРа Срем
скеМитровице,Инђије,ИригаиСтаре
Пазове.

АШАЊА

Уре ђе ње пут ног поја са
Прошленедељепочели

сурадовинауређењу
путног појаса на путу

Ашања–Прека калдрма.У
уторак, 9. јуна, радове је
обишао заменик директора
Јавног комуналног предузе
ћа „Путеви општинеПећин
ци“МиланСтепановић,који
јетомприликомнагласиода
је реч о изузетно значајним
радовима, који ће у великој
мери повећати безбедност
саобраћаја на овој деоници
пута.
– Није овде реч само о

кошењупутногпојаса.Овде
имамо ситуацију да су обе
странепутаобраслеугусто
растињеитрњакекојивише
деценија нису озбиљније
уклањани,такодасмомора
ли да ангажујемо озбиљну
механизацију која може да
окрчи неколико метара пут
ног појаса са обе стране
пута. Тренутно је на овим
радовима ангажовано чети
рибагераитракторскакоса
чица,апоуклањањурасти

њапрегледностпутаћебити
знатнобоља,штојепосебно
важно на овој деоници где
често имамо дивљач на
путу, па ће боља преглед
ност дати више времена
возачимадареагују–рекао
јеСтепановић.

Радови би требало да
буду завршени у наредних
неколикодана,азаједноса
Миланом Степановићем
радове је обишао и пред
седникСаветаМеснезајед
ницеАшањаДејанЂураћис,
којијенагласиодаћебоља

прегледност посебно кори
стити пољопривредницима
који ће бити знатно видљи
вијиприликомукључењаса
атарскихпутеванаасфалт
нипут,штоћеувеликојмери
смањитимогућностдадође
досаобраћајнихнезгода.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“
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ИНТЕР ВЈУ: МИЛО РАД ПАН ТИЋ, ПОВЕ РЕ НИК ОПШТИН СКОГ ОДБО РА СРП СКЕ 
НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ ПЕЋИН цИ

Када има те пове ре ња
у гра ђа не, они вам
узвра ћа ју пове ре њем

Угледни пећиначки привредник
Милорад Пантић шест година
водиОпштинскиодборСНСау

Пећинцима. За то времеСНСу овој
општинибележиконстантанрастреј
тинга,аналокалнимизборима2017.
годинеосвојилајечак77,7постогла
соваизашлихбирача.Грађанипећи
начкеопштине21.јунабираћеинову
локалнувласт,аизборналистаСрп
скенапреднестранке„АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ–ЗАНАШУДЕЦУ“бићеброј
1нагласачкомлистићу.

М НОВИНЕ: Може ли СНС у 
Пећин ци ма да поно ви избор ни 
резул тат од пре две годи не пита ли 
смо првог чове ка пећи нач ких 
напред ња ка.

МИЛОРАД ПАНТИЋ: О проценти
ма је увек незахвално говорити, али
сигуран сам да поверење грађана у
СНСунашојопштининијенарушено,
и да ће нас масовно подржати и на

предстојећим изборима. У сталном
смоконтактусаграђанимаи јасно је
да верују у државотворну политику
нашегпредседникаАлександраВучи
ћа, али и у локално руководство. То
сепоказалоиуборбисакоронавиру
сом. И у тим критичним тренуцима
грађанисусталиузлокалноруковод
ство и показали јединство, одговор
ност и солидарност у борби са опа
ком болешћу. Захваљујући томе у
општиниПећинцинисмоималиније
дан смртни случај, а потврђено је
само10случајеваинфекцијекорона
вирусом.Управотојединствосанаро
дом је оно што разликује Српску
напреднустранкуоддругихполитич
кихактераизатоочекујемдаћемои
на овим изборима добити поверење

грађана да наставимо да радимо на
развојунашелокалнезаједнице.

Општи на Пећин ци је позна та по 
брзом при вред ном раз во ју. Коли ко 
су еко ном ске теме акту ел не у 
избор ној кам па њи?
– У изборној кампањи наших про

тивника актуелни су само напади на
Српску напредну странку, али за нас
је привредни развој и развој инфра
структуре, као и привлачење нових
инвеститораиотварањеновихрадних
места централна тема у сваком тре
нутку, ане само током кампање.Чак
нитокомпандемијенијезаустављена
реализација започетих капиталних
инфраструктурних пројеката. Градња
ВртићауШимановцимаиреконструк

Чека нас још мно го посла, али ми од посла ника да нисмо бежа ли, јер 
гра ђа ни су нас и бира ли, не да вла да мо, већ да ради мо у њихо вом инте-
ре су, каже Милорад Пантић

Само кроз при вред ни раз вој може мо обез бе-
ди ти бољи живот за наше сугра ђа не

Милорад Пантић
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ција Основне школе у Карловчићу
течеупредвиђенимроковима.Одмах
попрестанкуванредногстањанаста
вљена је реализација пројеката
реконструкције Основне школе у
Купиновуигасификацијенашеопшти
не.Гасификација је тренутнонајвећи
капиталнипројекаткојијеутоку,вре
дан 6,1милион евра. Незапосленост
јеидаљенајнижауокружењу.Само
кроз привредни развој можемо обез
бедитибољиживотзанашесуграђа
не. Пандемија јесте успорила наше
планове за развој општинеПећинци,
али их ни случајно није зауставила.
Грађани то врло добро знају, јер их
никада нисмо лагали, ни када смо
ималидобреникадасмоималилоше
вести.Кадаиматеповерењауграђа
не они вам узвраћају поверењем, а
поверење грађана у СНС расте из

године у годину, јер грађани знају да
топоверењенећебитиизневерено.

Када су у пита њу инфрaструкт-
урни про јек ти, у које обла сти је нај-
ви ше ула га но?
–Немаобластиукојунијеулагано.

У објекте образовних установа је
самоодпрошлегодинеуложено540
милионадинара,ауплану јерекон
струкцијаОсновнешколеуПећинци
ма чија је процењена вредност 300
милиона. У унапређење услова у
здравствујеуложеноблизу60милио
на,ауприпремијекомплетнаунутра
шња и спољашња реконструкција

пећиначкогДомаздрављавреднаоко
150 милиона. У путну и комуналну
инфраструктуру на територији наше
општине уложено је 740 милиона, у
спортскуинфраструктурублизу80,а
удомовекултуреипећиначкиКултур
ницентарблизу18милионадинара.
Преко10милионајеуложеноуразвој
туризма. Побројао сам само највеће
пројекте,докјеистовременореализо
ванобезбројмањихпројекатаусвих
15 насеља који олакшавају живот
нашимграђанима.Светонебибило
могућебезвеликеподршкеиразуме
вањаирепубличкеипокрајинскевла
сти.Исвето јошувекниједовољно.
Чеканасјошмногопосла,алимиод
посланикаданисмобежали, јергра
ђанисунасибиралинедавладамо,
већдарадимоуњиховоминтересу.

Шта бисте пору чи ли гра ђа ни ма 
пред изла зак на бира ли шта?
–Нашизборнислоган је „Алексан

дарВучић–занашудецу“итиме је
сверечено.Свешторадимоусмере
но јенатодабудућимгенерацијама
обезбедимобољиживот.Децимора
мо да обезбедимо боље услове за
школовање,могућностдакадазавр
шешколунађупосаоидаовдегдесу
рођенизаснујупородицу.Данапреду
ју у послу и да породицу издржавају
одсвограда.Самотаквомполитиком
можемо опстати и напредовати, и
збогтогаверујемдаћеграђанинаше
општине21.јуназаокружитиброј1.

Све што ради мо усме ре но је на то да буду ћим 
гене ра ци ја ма обез бе ди мо бољи живот

Александар Вучић на предизборном скупу у пећинцима 2017. године

Гас до сваког домаћинства



20 17. JUN 2020.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИцА

ПОТ ПИ САН УГО ВОР О ЈАВ НО – ПРИ ВАТ НОМ ПАРТ НЕР СТВУ 

Нова расве та за све улице

Усреду10.јунауСремскојМитровиципотписан јеуговоро јавно
– приватном партнерству изме

ђу Града СремскаМитровица и ком
панија „Кип лајт“ и „Еско елиос“ које
су победиле на расписаном тендеру.
Овим уговором регулисан је процес
модернизације јавне расвете у свим
насељеним местима на територији
ГрадаСремскаМитровица. Уговор је
испредлокалнесамоуправепотписао
градоначелник Владимир Санадер
који је том приликом нагласио да је
овотрећиуговоројавно–приватном
партнерствукојијеонусвоммандату
потписао.Потписивању је присуство

валаизаменицаградоначелникаСве
тланаМиловановић.
– Овим уговором је предвиђена

замена готово 10 хиљада постоје
ћихсијалицановимледсветиљкама.
Нова расвета ће бити много квали
тетнија, економичнија и енергетски
ефикасна.Процена је да ћемо за 13
годинауштедетиоко300.000евра.Тај
новац ћемомоћида уложимо у неке
другепројекте,а јавнарасветаћесе
убудућеупотпуностифинансиратииз
уштедаелектричнеенергије,рекаоје
ВладимирСанадер.
Он је додао да ће процес уградње

лед расвете почети највероватније

почеткомследећегмесецаибићепот
пуно завршен до нове године, с тим
што ће се прво кренути од сеоских
меснихзаједница.
У наредних 13 година, по речима

градоначелника Санадера, неће се
издвајатинидодатнасредствазаодр
жавањејавнерасвете.Какосунагла
сили представници извођача радова,
Сремска Митровица ће добити нај
модернијурасветунасветскомнивоу
којећеомогућитиуштедуелектричне
енергије од 70 процената. Лед све
тиљке које ће бити уграђене имају
веома дуг рок и могу да служе и 25
година. С. Ћ.

Пот пи си ва ње уго во ра у Град ској кући

ГРАД СКА ПЛА ЖА

Све спрем но за купа ли шну сезо ну
Купалишна сезона на Градској пла

жизваничнојеотворена10.јуна.Пре
маречимаТамареМилковић,ПРЈКП
„Комуналије“,плажајепотпуноспрем
назапосетиоце.
–Наконванредногстањаиситуаци

је са коронавирусом, желимо да ово
летоштовишесуграђанапроведена
градској плажи, која је уређена као и
сваке годинепонајвишимстандарди
ма. Приобаље је спремно за купаче,
обележен једеозанекупаче,део где
семожеигратилоптом.Радиседера
тизација и травнатих површина про
тивинсеката,крпеља.Постављенису
мобилијари,децуитеретананаотво
реном. Санитарни чвор је спреман,
тушеви су постављени, обезбеђени
су прилази, тоалет је за посетиоце
реновиран и измењен је унутрашњи
изглед.Градскаплажа,односно купа
лиштерадиод10до20сати,чуварска
службајеприсутнатокомсвих24сата.

Такође,лекарскаиспасилачкаслужба
радиод10до20сати.Свиусловиза
безбедан боравак на нашој градској
плажи обезбеђени су и апелујемо на

суграђанедаводерачунаосвојојбез
бедностииочистоћиплаже,рекла је
ТамараМилковић.

з. Поповић

Плажа спремна за посетиоце
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Мату ран тски плес на Житном тргу
Ученици завршних разреда митро

вачких средњихшкола су тачно у
подненаЖитномтргу11.јунапле

салисвој„Матурантскиплес“.Тимесуна
симболичан начин обележили крај свог
средњошколскогшколовања.Јубиларни
десети„Матуранткиплес“јеорганизова
ла  Канцеларија за младе, уз подршку
ГрадаСремскаМитровица.
–Око200матуранатајеучествовалоу

„Матурантском плесу“. Променили смо
локацију, тако да је било занимљиво,
другачије,публикајемогладаседиида
ужива.Ималисмосамодвенедељеда
сеприпремимоиуспелисмоутоме јер
суматурантиускладилисвојеобавезеса
матурскимиспитимаипробама.Имали
смомаловремена,јерјебилонеизвесно
да ли ће се овај догађај одржати због
епидемијевирусакорона.Кореографија
јеприличнозахтевнаипонекадзахтева
и до тримесеца припреме. Успели смо
на крају  ипак да организујемо „Мату
рантскиплес“јерјеважнодаматуранти
имају нешто лепо по чему ће да памте
крајсредњошколскогобразовања,рекла

је координатрокаКанцеларије замладе
БиљанаМатић.
Матуранткиња Средње медицинске

школеМилицаМилетићовомприликом
је истакла да је „Матурантски плес“
важанзасвеученикезавршнихгодина.
– С обзиром на тренутну ситуацију

због корона вируса, на овај начин смо

симболично завршили средњу школу.
Иако смо имали само две недеље за
припреме,мислимдасмодобросвеура
дили,реклајеМилицаМилетић.
Наконотплесаногкадрила,матуранти

су овај догађај завршили одигравши
ужичкоколо. з. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Мату ран ти пле са ли и ове годи не

ПРИ ЈЕМ У ГРАД СКОЈ КУЋИ 

захвал ни це волон те ри ма

Уградскојкући15. јунауприличенјесвечани пријем за волонтере, који
сурадилиумитровачкомКолцен

тру за суграђане старије од 65 године
токомванредногстањапроглашеногзбог
епидемије коронавируса.Томприликом
волонтеримасуурученезахвалнице.
–Захваљујемсеовимдивниммладим

људима на несебичном залагању за
наше најстарије суграђане, који нису
моглидаизлазезавремеванредногста
ња. Они су били пожртвовани и своје
слободновремесупотрошилинапомоћ
старијима. Наравно, захваљујем се и
свим здравственим радницима, служби
безбедности,Црвеномкрсту,свимјавним
предузећима, односно њиховим радни
цима који су били на висини задатка.

Можеморећида јеСремскаМитровица
кроз ванредно стање прошла безболно.
Нисмо имали много заражених лица.
Успели смо да сачувамо грађанство од
ове опаке болести и то је наш највећи
успех. Сачували смо здравље без ког
нема напретка, рекао је градоначелник
СремскеМитровицеВладимирСанадер,
којисезахвалиоимедијимазатоштосу
максимално пратили све акције Кризног
штабаутокуванредногстања.
ТеодораПалковић,волонтеркаКанце

ларијезамладе,изјавилаједајецеотим
у року ванредног стања даноноћно
радио.
–Овојебиломојенајдужеволонтира

ње. Било је у почетку напорно док се
нисмо навикли. Такође, било нам је и

занимљивојерсмосеипоредрададру
жили. Волонтирам већ четири године и
хтела сам да помогнем и да дам свој
доприносутокуванредногстања,рекла
јеТеодора.
Координаторка Канцеларије за младе

БиљанаМатић рекла је овом приликом
дајеуКолцентрузасуграђанестарије
од65годинаучествовало25волонтера.
– Колцентар је радио константно 51

дан, и волонтери су  даноноћно били
дежурниинарасполагањусвимстаријим
суграђанима.  Број позива је био око
четири хиљаде, а од тога је око две
хиљаде захтевало излазак на терен,
реклајеБиљанаМатић.

з. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

захвал ни це волон те ри ма митро вач ког „Кол-цен тра“

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице
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У БЕО ЧИ НУ ПРЕ зЕН ТО ВАН ПРО ЈЕ КАТ ИзГРАД ЊЕ БАзЕ НА

Деценијски сан
Беочинаца се остварује

УБеочину се ускоро очекује реализација дугоочекиваног пројекта
– изградње комплекса базена код

Спортског центра. Председник Општине
БеочинМитарМилинковићјеуприсуству
великих спортиста, представника локал
несамоуправеивеликогбројаокупљених
грађанапредставио10.јунаовајпројекат,
чијајевредност158милионадинара.
–Општина је већ одвојила један део

средстава који ће се одмах користити
за припремне радове.Остатак средста
ва ће обезбедити Покрајинска влада, а
сигуран самдаће идржава учествова
ти у реализацији пројекта, који су прет

ходневластисамообећавале.Изградња
комплекса базена много значи за нашу
општину,јерјетосадржајкојинедостаје
Спортском центру. Постојаће два базе
на–једанспортскорекреативнииједан
дечји.Такође,постојаћеимогућностда
се базен затвори и да се користи и у
зимскомпериоду.Уплану јеуређењеи
саобраћајницакојенедостајуСпортском
центру. Изградња базена ће најверо
ватније бити завршена следеће године.
Овимћемостворитиусловедаседеца
баве и пливачким спортовима и можда
буду будући шампиони, рекао је Митар
Милинковић.

Комплекс базена ће имати спортско
рекреативни и дечји базен, приземни
објекат са свим пратећим садржајима
каоиједанфункционалноодвојенлокал
оријентисанпремабазену,услужнипро
стор и површину замишљену као про
стор за додатну рекреацију, дечје игра
онице, стони тенис и слично, а све са
сврхомпроширењапонудесадржаја.
СлавкоОбадов,прослављениџудиста

и некадашњи тренер Митра Милинко
вића је такођеприсуствоваоовомдога
ђају.
– Изградња сваког новог спортског

објектаменеизузетнорадује.Нарочито

Митар Милин ко вић

Општи на је већ 
одво ји ла један део 

сред ста ва који ће 
се одмах

кори сти ти
за при прем не

радо ве. Оста так 
сред ста ва ће

обез бе ди ти
Покра јин ска вла да, 

а сигу ран сам
да ће и држа ва

уче ство ва ти
у реа ли за ци ји

про јек та, који су 
прет ход не вла сти 

само обе ћа ва ле, 
рекао је Митар 

Милин ко вић

ОПШТИНА БЕОЧИН



2317. JUN 2020.           M NOVINE

мерадујечињеницаштојеначелуБео
чина прослављени југословенски, одно
сно српски џудиста, освајач 10 титула
сениорског првака државе, учесник на
две Олимпијаде, освајач две европске
медаље, такав човек треба и даље да
води овај град. Сматрам да ће се овај
пројекат завршити у најкраћем року,
казаојеСлавкоОбадов.
Митар Милинковић је том прили

комдодаодасеуБеочинурадипуном
паром иако је реализација одређених
пројекатаепидемијакоронавирусазау
ставила.
–Малонасјеомелаепидемијакорона

вирусапаћенекипројектибитизаврше
нималокасније.Али,нагласиобихдасе
насвимзацртанимпројектимарадиида
ћеуглавномбитизавршениупредвиђе
номроку.Следећегодинећебитинајве
роватније завршени. У Беочину постоје
пројектикојисусамозапочети,аникада

нисузавршени.Уњихспадаиизградња
стамбене зграде код Спортског центра,
којаникаданијезавршена,азапочетаје
увремевластиСПСа.Од2016.решава
мопроблемеувезисањомодправно
техничке документације, до имовинских
односа. Напокон смо нашли извођача
који ће изградњу те зграде завршити,
изјавиојеМилинковић.
Онједодаодасеовегодинезавршава

иизградњаводоводнемрежеуЧереви
ћуиподсетиоједасууређениспортски
терени.
–Досадасмозавршилипројектекоје

судругевластисамообећавале.Уреди
лисмоспортске теренеупарку, који су
билизапуштени20година,ауБразилији
смо направили терене за мале спорто
ве.Тојенашаобавеза, јернасјенарод
бирао,изјавиојеМилинковић.
 з. Попо вић

Фото: Б. Туцаковић

Слав ко Оба дов

Изград ња сва ког новог 
спорт ског објек та мене 

изу зет но раду је. Наро чи то 
ме раду је чиње ни ца што 
је на челу Бео чи на про-

сла вље ни југо сло вен ски, 
одно сно срп ски џуди ста, 
осва јач 10 титу ла сени-
ор ског прва ка држа ве, 

уче сник на две Олим пи ја-
де, осва јач две европ ске 

меда ље, такав човек тре ба 
и даље да води овај град, 
казао је Слав ко Оба дов

Будући изглед базенског комплекса у Беочину

Базену се највише радују најмлађи Беочинци
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ
На днев ном реду
одбра на од гра да
Учетвртак11.јунауМалојсали

за састанке Скупштине општи
не Беочин одржана је седница
Општинског већа којом је пред
седавао председник Општинског
већа и Општине Беочин Митар
Милинковић. На дневном реду
седнице која је обухватила 27
тачакаразматрано јеиодлучива
но о предлозима решења и одо
бравањугодишњихпрограмасвих
спортских клубова са територије
општине Беочин, шаховског клу
ба, риболовачког клуба и Спорт
скогсавезаопштинеБеочин.Тако
ђејеразматраниусвојенизвештај
Републичког хидрометеорошког
завода о припремљености систе
маодбранеодграданатеритори
јирадарскогцентра„Фрушкагора“
засезону2020.године.
Пореднаведеногразматрано је

иопојединачнимзахтевима,под
нетим информацијама и иниција
тивамаграђанакојесусевећином
односиле на њихова лична пита
њаи тражењерешења за специ
фичнеситуацијеипосебнеслуча
јеве.

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

ОПШТИН СКА УПРА ВА БЕО ЧИН

Ажу ри ра на еви ден ци ја 
општин ске имо ви не
Представници општинске управе Бео

чинсупочетком јунаодржалисаста
нак са представницима локалних

институција и установа које су корисници
или носиоци права коришћења на непо
кретностимаујавнојсвојиниопштинеБео
чин. Ово је трећи по реду координациони
састанак који је одржан у оквиру пројекта
„Имовиналокалнесамоуправеважнакари
каекономскогразвојаФаза II“ којиопшти
на Беочин имплементира кроз Програм
Exchange5.СастанаксуводилиMajaГуду
рић,чланицаОпштинскогвећазадуженаза
привреду, пољопривреду, рурални развој,
комуналне делатности и инфраструктуру
иСекулаПетровић,самосталнисаветнику
општинскојуправи.
Општина Беочин је поред реализаци

је бројних пројектних активности које су
укључивале: попис општинске имовине,
ажурирање општинске евиденције непо
кретности, брисање података у катастру о
непостојећим објектима на терену, израду
пројектнотехничкедокументацијезаозако
њење15нелегално изграђених објеката у
Лугу,Черевићу,Баноштору,Сусеку,Беочину
иБеочинселу,тепроценутржишневредно
сти93објекатаујавнојсвојини,настојалаи

даојачакапацитетекорисникасвојеимови
некрозорганизацијуповременихкоордина
ционихсастанака.
Такође, општинска управа Беочин је

захваљујућипројектуизвршиласвојузакон
скуобавезуиуписалаподаткео1500објек
таи931грађевинскојпарцелиуједнствену
евиденцијунепокретностиу јавнојсвојини,
коју водиРепубличка дирекција за имови
ну.Овајпосаојеобављенизанепокретно
стичијисукорисницијавнеустанове,месне
заједницеијавнапредузећа.Насастанкусу
оовомеобавештеникориснициопштинске
имовинеузнапоменудајепотребноуподо
бити њихове интерне евиденције о непо
кретностима са општинском евиденцијом,
тередовнообавештаватиопштинскуупра
вуонасталимпроменама.
Пројекат финансира Европска унија, а

спроводигаМинистарстводржавнеуправе
и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарад
њи са Сталном конференцијом градова и
општина (СКГО) као имплементационим
партнером.Телозауговарањесвихпроје
катагрантшемејеМинистарствофинанси
ја,односноСекторзауговарањеифинан
сирање програма из средстава Европске
уније.

МАЈА ГОЈКОВИЋ У ПОСЕТИ ОПШТИНИ БЕОЧИН

Подршка државе у реализацији 
капиталних пројеката

Упетак12.јуна
председницаНародне
скупштинеСрбијеМаја

Гојковићпосетилаје
општинуБеочин.

ПредседницуНародне
скупштинеугостиоје
председникОпштине

БеочинМитарМилинковићи
усрдачномразговору,
договоренојепомоћи
пруженајемаксимална
подршкауреализацији
капиталнихпројеката

општинеБеочин.
ПредседницаГојковићна
одласкуподсетилајена
изборекојитребадасе

одрже21.јунаипожелела
председникуМилинковићуи

његовомсарадницима
добаррезултатидаизборни
процеспротекнеунајбољем

реду.
Митар Милин ко вић са сарад ни ци ма уго стио је Мају Гој ко вић
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ШИША ТО ВАц

Изгра ђен базен
и асфал ти ра не три ули це

Упротекломпериоду уШишатов
цу се радило пуном паром и
урађенојемногонаунапређива

њу инфраструктуре. Асфалтиране су
три улице, које су за мештане овог
села представљале велики проблем,
јерсупоредсвојихкућаималилетњи
пут, односно макадам. Такође, као
што је и обећано прошле године, у
овом селу је саграђен базен који је
потпуно спреман за летњу сезону.
Тако је Шишатовац једно од ретких
селанатериторијиСремскеМитрови
цесабазеном.

–АсфалтиранасудвакракаШкол
ске улице и два крака Планинске.
Партизанска улица је у потпуности
асфалтирана.Овајпројекатјефинан
сирао Град Сремска Митровица.
Базенуцентрусела је,хајдетакода
кажем, потпуно волонтерски. Сви
мештани су помало учествовали и
далисвојдопринос.Базенјепосебно
заначајан за децу и млада, јер ће
напоконмоћида се лети расхладе у
свом месту, рекао је Никола Митро
вић, председник Месне заједнице
Шишатовац. з. Попо вић

Нико ла Митро вић

Асфал ти ра на два кра ка Школ ске ули цезавр шен базен

КОМШИЈСКА АКцИЈА У МИТРОВАЧКОМ „ДЕКА НцУ“

Игра ли ште за сву нашу децу
Усуботу 13. јуна у организацијиСавета Месне заједнице „Центар“

одржана је акција „Игралиште за
свунашудецу“.ЧлановиСаветасароди
тељима и њиховом децом која живе у
насељу„Деканскебаште“заједничкису
офарбали и уредили дечје мобилијаре
којисеналазиуовомнасељу.

Офарбани су тобогани, дечије пења
лице, љуљашке, клацкалице и голови
који се налазе на спортском терену у
популарном„Деканцу“.
ЧлансаветаМеснезаједнице„Центар“

задужен за „Деканац“, Бранислав Крти
нић,истакао једаовонијепрвипутда
Месна заједница организује овакве

активности. И раније је било сличних
акцијакаоштосучишћењеснегаиспред
вртића „Маја“, насипање песка у дечију
пешчанујаму,уклањањекорова,замена
илакирањеоштећенихдашчицасапоки
данихклупа.Поредсвиховихколектив
них активности које Месна заједница
организујесакомшијамаистановници
ма„Деканца“,аузподршкуГрадаСрем
ска Митровица, у претходних неколико
година у овом насељу је обновљена
комплетна јавна расвета, постављени
новирефлектори,монтиранаминитере
тана на отвореном, измењени и рекон
струисаникошевииголовинаспортском
теренуиурађеноозелењавањекомплет
ногнасељамладимсадницама.Унаред
нихнеколикодана,Месназаједницаће
заменитисвеоштећенедашчиценаклу
пама и монтирати нове мреже на фуд
балскеголове.ОвимпутемМесназајед
ница„Центар“желидасезахвалиГраду
СремскаМитровицаиЈКП„Водовод“на
техничкојиматеријалнојподршци,каои
становницима „Деканца“нанесебичном
идобромкомшијскомангажовању.

Комшије из „Деканца“ на делу
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У СТА РОЈ ПАзОВИ СЕ ГРА ДИ ИНДУ СТРИЈ СКИ ПАРК ОД 75.000 КВА ДРА ТА

Посао за 700 радника

УЧетвртојиндустријскојзониопштине Стара Пазова гради се нови
индустријски центар. У питању је

комплексодтриобјектахоландскеком
паније„ЦТП“гдећепосаонаћиоко700
радника. У старопазовачкој општини у
токујејошједноградилиштеодвеликог
значаја.НаконНовогСада,Крагујевцаи
Пећинаца, ово је четврта инвестиција
холандскефирме„ЦТП“којапослујеу10
земаља,аиндустријскипаркуиндустриј
скојзонипоредНовихБановаца,тренут
но је њихова највећа инвестиција. У
питању је комплекс од 75.000 квадрата
сатриобјекта.
–Радовинаобјектуукомесетренутно

налазимо почели су у фебруару ове
године, а биће завршени почетком сеп
тембра.Објекатјенамењензатржиште,
рентирање клијентима, који ће објекте
рентиратизасвојепотребе.Овајобјекат
ћепревасходнобитилогистичкиобјекат,

докћеовиосталиобјектибитикаколака
производња, тако и логистика. Наша
инвестиција, само у Стару Пазову,
суштински је око 30 милиона евра –
истакао је Влатко Ђуричек, директор
компаније„ЦТП“уСрбији.
Овалокација јеодабраназбогодлич

ног географског положаја и добре
пословне климе у старопазовачкој
општини, за коју је долазак компаније
„ЦТП“одвеликогјезначаја.
– Од развоја привреде зависи развој

Општине.Свеоноштоодразвијенепри
вредеинкасирамоунашбуџет,улажемо
уинфраструктуру,забољиживотграђа
на–нагласиојеЂорђеРадиновић,пред
седникОпштинеСтараПазова.
2012.годинеустаропазовачкојопшти

ни било је нешто мање од 10 хиљада
грађанаусталномрадномодносу,данас
јепреко23хиљадезапослених.
– Општина Стара Пазова данас има

стопу незапослености испод 4 посто,
што и није баш добро за инвеститоре
који долазе, али с обзиром на близину
дваглавнаградауСрбији,можетосве
дасекомпензује,штосетичераднесна
ге.Урадилисмопланскудокументацију,
планирамодакренемоуизградњупута
који ће спојитидвааутопута,Будимпе
шта–БеоградиЗагреб–Београд.Узтај
пут желимо да створимо и општинске
парцеле,даможемодаимамодиректну
сарадњу са инвеститорима. То је пер
спективазаразвојпривредеунаредном
периоду–додаојеРадиновић.
Развојпривредедоприносиповећању

буџета,којисеопетинвестирауинфра
структуру.Сви објекти који се изграде,
биће издати домаћим и страним при
вредним субјектима у закуп, како за
складиштење, тако и за производњу,
штозначиоко700новихраднихместа.

з. К. 

Влатко ђуричек и ђорђе Радиновић

УСурдуку јеодржана7.пореду„Сур
дучка косидба“ на којој сепреко20 так
мичара надметало у кошењу траве тра
диционалном косом. Манифестацију је
првим откосом отворио Ђорђе Радино
вић,председникОпштинеСтараПазова,
којајеипокровитељовогдогађаја.При
суствовао је велики број људи, како из
нашеопштине, такоиизцелогрегиона.
Такмичење се организује под надзором
чувене„КосидбенаРајцу“чијисуоргани
заторитакођебилиприсутни.Првоместо
је освојио Вук Вучковић, друго место
МиленкоКарановићизНовеПазове,док
је трећи био Славко Мрђа са Бусија. У
културноуметничкомпрограмунаступио
јеКУД„Извор“изСтарихБановаца. Д. Г.

Сур дуч ка косид ба
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Помоћ пче ла ри ма

Општинско удружење пчелара
„Јединство“СтараПазоваорганизова
ло је уСурдуку састанак са председ
ником Општине Ђорђем Радинови
ћем,накомесеговорилооактуелним
проблемимауовојгранипољопривре
де.
–Удружењетренутноброји54члана

и у претходном периоду је имало
финансијску подршку локалне самоу
праве – рекао је Милорад Хаџић,
председник пчелара. Од добијених
200.000динаранабавићепројекторза
своја редовна зимска предавања, а
потребнисуимилековизапчеле,које
ћеподелитичлановимазаовугодину.
Председник OпштинеЂорђе Радино
вићнагласиоједасумногикористили
исубвенцијепокошници,штоиммно
го значи. Председник је рекао да ће
Општинаиунаредномпериодуподр
жаватиову гранупољопривреде, која
је веома значајнаи уједно јеизразио
задовољствообостраномсарадњом.

з. К.

Бано вач ки котлић
У недељу, 14. јуне ове године,  у

Новим Бановцима је одржана тради
ционлана манифестација „Бановачки
котлић“. На платоу између школе и
ресторана „Прича“ преко двадесет
екипа се такмичило у кувању рибље
чорбе.УчешћесуузелеекипеизСре

маиБаната,акувалосепотрадицио
налномрецептубистрерибљечорбе,
карактеристичне за овај део Подуна
вља. Додељене су награде за прво,
другоитрећеместо,апоредрестора
на„Прича“, организацију„Бановачког
котлића“ помогли су Општина Стара
Пазова и Месна заједница Нови
Бановци. Д. Г.

53.000 Пазовчана
има право гласа

Вишеод 53.000 грађана у општини
Стара Пазова има право гласа на
предстојећимизборимакојисузаказа
на за недељу, 21. јун. Трка за 53
одборничкаместауСкупштиниопшти
неСтараПазовајепочела,аопштин
ској изборној комисији предато је 10
листа од којих је девет проглашено,
док је једнаодбијеназбогпрекораче
њароказапредајулиста.Натерито
ријиопштинеСтараПазовабићеотво
рена53бирачкаместазагласање,док
ћегласачкилистићналокалнимизбо
римабитибелебоје. Д. Г.

Фртаљ миле ни ју ма 
зајед но
Пре 250 година на простор дана

шње Старе Пазове доселили су се

Словаци.Иакојецентралнаманифе
стацијасабогатимпрограмомплани
рана за мај, због целокупне здрав
ствене ситуације, обележавање
великогјубилејапомеренојезајесен.
Ипак,од25.маја,данакадасу1770.
године Словаци из Селенче дошли
наДоњуземљу,Народнабиблиотека
„ДоситејОбрадовић“надруштвеним
мрежама читаоце и пратиоце лепим
садржајимаподсећанадваиповека
пазовачкогсуживотаСловакаиСрба.
НаФејсбукпрофилуиинтернетстра
нициБиблиотекепосетиоцимогупро
читати занимљиве старе текстове
познатихкњижевникаоПазови,алии
упознати се виртуелно са најзначај
нијим Пазовчанима. Такође, из
Библиотекесенадруштвенојмрежи
емитују и кратке драме Владимира
Хурбана Владимирова, познатог
пазовачког словачког свештеника,
драматургаипублицисте.Старопазо
вачкаНароднабиблиотекаимакњи
жнифонд од 175 хиљада књига, од
тогаоко9.000књигајенасловачком
језику. Д. Г.

запо шља ва ње
у Старој Пазови
ОпштинаСтараПазоварасписалаје

Јавнипозивпослодавцимазадоделу
субвенције за запошљавање незапо
сленихлицаиз категорије теже запо
шљивих на новоотвореним радним
местимаиЈавнипозивнезапосленима
за доделу субвенције за самозапо
шљавање.Поредтога,недавнојерас
писаниконкурсзадоделубесповрат
них средстава за подстицај развоја
предузетништвамикроималихлица.
Детаљније информацијемогу се про
наћиназваничномсајтуOпштинеСта
ра Пазова у одељку Јавни позиви и
конкурси. Д. Г.

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

БАНОВ цИ – ДУНАВ

Терен за бало те
УнасељуБановци–Дунавунедељу,14.јуна

отворен је  нови терен за традиционалну игру
балотеиликакојејошзовубоћање.Упитањује
играсакугламакарактеристичназамедитеран
скоподнебље,којусукоднасдонелидосељени
цииизбеглалицаизДалмације.Управоуовом
насељувеликапопулацијаДалматинацасевећ
деценијамаокупљаокоовогспортааодсадаће
томоћида радеи на професионалном терену
чију је изградњу финансирала општина Стара
Пазова. Терен је отворен на почетку великог
„Видовданскогтурнира“убоћањугдесуучешће
узеле најбоље екипе у овом спорту у Србији.
Терен је отворио председник општине Стара
ПазоваЂорђеРадиновићузприсуствонародног
посланикаМиодрагаЛинте,председникаСаве
заСрбаизрегиона.
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ВУК РАДО ЈЕ ВИЋ У ПОСЕ ТИ ИРИ ГУ

Трак тор за „Михизову“ школу

ВукРадојевић,покрајинскисекре
тар за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство, боравио је

10.јунауиришкојопштини.Томприли
ком прво је посетио ССШ „Борислав
Михајловић Михиз“, а непосредни
повод јесте набавка трактора са при
колицомзаовушколу.Школаједоби
ла трактор, који је преко конкурса
обезбедио Покрајински секретаријат
запољопривреду.Конкурсјенамењен
средњимпољопривреднимшколамаи

Пољопривредном факултету. Вук
РадојевићјеистакаодаСекретаријат,
прекопоменутог конкурса,обезбеђује
потребнуопремузарадовихобразов
них установа. Он је подсетио и на
претходнудобрусарадњусаиришком
Средњомстручномшколом.
–Укупнавредностдосадашњеподр

шкеСекретаријатаовојшколијеблизу
четири милиона динара. За набавку
трактора и приколице опредељено је
преко 2,3 милиона. Ове године смо

потписали 12 уговора са средњим
школамаиПољопривреднимфакулте
том,укупневредностиод34милиона
динара.Акопогледамо,од2017.годи
не,закључносаовом,даклеумандату
ове Покрајинске владе, близу 130
милиона су наше инвестиција у овој
области–рекаојеВукРадојевић.
Светосерадиуинтересуученика,а

уциљуунапређењадуалногобразова
њаупрактичномделу,чијемсеразво
ју посвећује озбиљна пажња. Вук

МАЛА РЕМЕ ТА
Посе та газдин ству Миро сла ва Лаћар ца
Вук Радојевић је, у оквиру посете иришкој

општини, обишао и узорно пољопривредно
газдинствоМирославаЛаћарцауМалојРеме
ти.ПородицаЛаћарацпоседује10хектарапод
воћемигајијабуке,кајсијеибресквенектари
не.Покрајински секретар за пољопривреду је
указаодајецеоовајфрушкогорскикрајуправо
познат по воћарству и виноградарству. Он је
додаодагаздинствоМирославаЛађарцадуже
време сарађује са Покрајинским секретарија
томкрозулагањапоодређенимконкурсима.
– У претходне три године заједно смо у ово

газдинство инвестирали близу 5,5 милиона
динара, наша подршка износи половину тих
средстава,аречјеобесповратнимсредствима.
Мирослав је добио средства за системе за
наводњавање,потомзапротивграднумрежуса
наслоном,азатимизанабавкупластичнихбокс
палетаитакојеучиниосвојупроизводњуефи
каснијом. Честитам породици Лаћарац што су
подиглиовакавзасад–рекаојеВукРадојевић.
Иовегодинесубиларасписанатризначајна

конкурса,пресвегазавоћарскупроизводњу.За
оветримереуминулечетиригодинејеуложено
преко осам милијарди динара широм АПВ.
Домаћин Мирослав Лаћарац је рекао да му
подршкаПокрајинскогсекретаријатамногозна
чи, јер једобио,крозповраћај,половинусред
ставакојејеуложиоусвакусвојуинвестицију.
–Испунимпапиреипошаљем,анизаштами

нијебилапотребна„веза“.Свесебрзоисплати,
топосебноважизаПокрајину.Прекорепублич
ког конкурса сам радио саднице, ту сам мало
дуже чекао. Сарађујем са „Атосом“, од њих
добијам редовну стручну помоћ, набављам
хемију,продајемкомплетнојабуку,аштотаконе
пласирам, продајем на Кванташу – говори
МирославЛаћарац.
Мирославимаихладњачу,алијењуизградио

сопственимсредствима.
–Онами служида расхладим воћедо пла

смана.Садсамузеоибокспалете,такодаћу
деовоћавероватносачувати,дасачекаммало
бољуцену–кажеМирославЛаћарац.

Оби ла зак воћ ња ка
у Малој Реме ти

Посе та Ири гу

ОПШТИНА ИРИГ
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МАЛА РЕМЕ ТА
Посе та газдин ству Миро сла ва Лаћар ца

Радојевићјенајавиодаљусарадњуса
ССШ „Борислав Михајловић Михиз“,
алииподршкуразвојуиришкеопшти
не.
– У мандату ове Владе имали смо

заједничке инвестиције од око 200
милиона динара, што у водоводну и
канализациону мрежу, што у атарске
путеве,штоууклањањедивљихдепо
нија... Ако говоримо о сарадњи са
пољопривредним газдинствима на
територији иришке општине, за ове
четири године инвестирано је преко
300милионадинараумалаисредња
пољопривреднагаздинства–указаоје
Радојевић.
Највеће интересовање је било за

набавкупротивграднихмрежа,навод
њавање, затим набавку опреме, пре
свегазабројневоћареуовомкрају.
Директорка ССШ „Борислав Михај

ловић Михиз“ Исидора Бирињи је
истаклавеликизначајпомоћикојуова
школадобијаодПокрајинеиСекрета
ријатазапољопривреду.Реч јео јед
ној од најмлађих пољопривредних
школа у Војводини, али и јединој у
Србијикојаобразујеученикенасмеру
виноградар–винар.
–Свуопремукојуимамодобилисмо

од Покрајинског секретаријата. То за
наснијесамомеханизацијакојомћемо
обрађиватинашвиноград,већјетои
наставносредствоузпомоћкогћесе
ученициобучаватидапрактичнораде
на савременим и новим машинама –
указалаједиректоркаБирињи.
Овојеиједанодначинадасепро

мовишеовашкола,дасепотенцијал
ниученициупознајусачињеницомда
у Иригу постоји школа која ученике
обучава за једно перспективно зани
мање,имајућиувидуразвојвиногра
дарстваивинарствауСрбијииВојво
дини.

С. Џаку ла

ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“ ИРИГ

Обе ле жен Дан шко ле

ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Иригу
обележилаје9.јунаДаншколе,упот
пуно другачијим условима у односу
напретходнегодине.Пресвега,Дан
школе је прошао без традиционал
неприредбеучијојсуприпремиувек
учествовалиученицинижихразреда,
одпрвогдочетвртогразреда,сасво
јимучитељима.
Директорка ОШ „Доситеј Обрадо

вић“СањаНиколићуказала јенато
да је школска година почела низом
активности. Тако су ове године уче
ници из Шатринаца и Крушедола
учествовали на „Другаријади“ на
Копаонику у кампу Фондације Нова
каЂоковића.Реализованајеипосе
та колегама у Чумићима, а потом је
уследила и узвратна посета, све у
циљу успостављања сарадње две
школе.Школа се укључила и у про
јекат „Читалићи“,аонда јеуследило
ванредностањезбогепидемијекоро
навируса, такода се гро активности
ученика и наставника одвијао преко
интернета, електронских учионица,
гугла,групанавиберу...

–Ланесмобилимеђупрвимшко
ламауСрбијикојесупрешленаупо
требу електронског дневника, што
намједобродошлоуововремеелек
тронскенаставе,ародитељисуима
лиувидунапредаксвоједеце–каже
за наше новине директорка Сања
Николић.
Такође, ОШ „Доситеј Обрадовић“

је,крозсарадњусанадлежнимМини
старством и Секретаријатом, била
опремљена великим бројем лаптоп
рачунара и таблета који су били на
располагањусвимзапосленимлици
ма,штојебилодоброзарадшколеу
овимусловимараданадаљину.
– Сада очекујемо и одговор на

наше урађене пројекте као што су
ограђивањешколскогдворишта,соп
ственоозвучењешколе,јошлаптопо
ваивидеопројектора,каоиуређење
санитарних чворова за четири под
ручне школе – рекла је директорка
СањаНиколић.
Ове године ђак генерације ОШ

„ДоситејОбрадовић“јеИваБабић.
С. Џаку ла

Колек тив ОШ „Доси теј Обра до вић“

ИРИГ

Поче ла жетва ози мих усе ва
Жетва озимих усева у иришкој

општини је почела 14. јуна, а први
откоси јечмапалисунањивиФедо
раПушића.Речјеоозимомсточном
јечмусорте„Etincel“,анаовомпољо
привредномгаздинствујепроизведе
но8,4тонејечмапохектару.
– Пријатно сам изненађен прино

сом.Јечамсејем годинамаиовоми
јенајбољиприносдосада–кажеза
нашеновинеФедорПушићидодаје
да је сетваобављена уоптималном

агротехничком року, а потом су при
мењене и све потребне агротехнич
кемере. Јечам се добро бокорио, а
пролећна прихрана је обављена на
време.
–Пресуднуулогууовомрезултату

имаојемартовскиснег,алиикишеу
мају.Цена јечма јошниједефиниса
на,алибибилодобродасеспојии
добра цена и принос – каже Федор
Пушић.

С. Џаку ла

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг - општина будућности“
суфинансира Општина Ириг
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СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ

Кара ван при ја тељ ства
и радо сти за нај мла ђе

На платоу испред хале „Пинки“ 11.
јунасвечаносуотворенеСпортске
игремладихуприсуствупредстав

никалокалнесамоуправе,организатора,
гостијуиучесника.Частдасвечаноотво
риседмеСпортскеигремладихприпала
јеСветланиМиловановић,заменицигра
доначелникаСремскеМитровице.
–Сремска Митровица је позната као

град спорта и Спортске игре младих су
увекдобродошлеунашемграду.Сремска
Митровицапуноулажеуспортскуинфра
структуруиулагаћемојошвишејерпла
нирамодасвенашепројектеииспунимо.
Нашадецатозаслужују,аменијепосеб
нодрагоштосуукључениипредшколци,
ученициосновнихисредњихшкола.Они
ћесетакмичитиушестспортскихдисци
плина.Тусуиодбојканатеренуиодбојка
напеску.Натајначинћесеовогодишње
Спортске игре младих још мало проду

житиназадовољствосвихнас,рекла је
СветланаМиловановић,заменицаградо
начелника, која је у име ГрадаСремска
Митровицапримилаплакету заодличну
организацијуовогдогађаја.
МаријаДостанић,европскашампионка

укајаку,свечанојеносилабакљу„Спорт
скихигарамладих“.
ИванаЈовановић,председница„Дунав

осигурања“ и Спортских игара младих,
истакла је да је задовољна континуите
томодржавањаманифестације.
– Поносни смо што караван радости

и пријатељства „Спортске игре младих“
изуправоизМитровицекрећедакрста
ри,уизмењенимоколностимасобзиром
да поштујемо свемереВладеРепубли
кеСрбијезбогепидемијекоронавируса.
Дворанскиспортовисуодгођенизанеки
нареднитермин,чекајућинекабољавре
мена.Свештосерадиузатвореномпро

стору,радисеискључивоузвисокемере
безбедности физичка дистанца, имамо
дезобаријере,маске,рукавице,алкохол
задезинфекцијуисвештојепрописано.
Са Градом СремскаМитровица сарађу
јемо од 2014. године када јеБранислав
Недимовићбиоградоначелникипружио
намвеликуподршку.Онјебиопрвигра
доначелник на територији Републике
Србијекојијестаоузовајдогађај,рекла
јеИванаЈовановић.
Учесници су се такмичили у малом

фудбалу, тенису, трчању на 60 метара,
игри између две ватре, баскету 3x3 и
одбојци.
НајбољитакмичариизСремскеМитро

вице, остварују пласман на Државно
финалеуБеограду.НајбољиизБеогра
да,обезбедићепутуСплит,нарегионал
номеђународнофинале,каоибесплатно
минилетовање. з. Попо вић

Мари ја Доста нић носи ла бакљу

Са отварања Спорт ских игара мла дихСве тла на Мило ва но вић
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ПОСЕ ТА ПРЕД СТАВ НИ КА ФУД БАЛ СКОГ САВЕ зА СРБИ ЈЕ СРЕМСКОЈ МИТРОВИцИ

Опре ма за митро вач ке клу бо ве

УГрадскојкући13.јунапредставници фуд
балскихсавезаСрби

је и Војводине уручили су
спортскуопремумитровач
ким фудбалским клубови
ма.ОваквимакцијамаФуд
балски савез Србије жели
даширомнашеземљесва
ки клубиманајбољеусло
ве за рад, али и да што
вишедецебуденафудбал
скимтеренима.
–Веома ми је драго што

смоусклопувеликеакције
помоћи клубовима посети
ли Сремску Митровицу,
градукомесеувекосећам
пријатно. Уручили смо
опремуфудбалским клубо
вима из општинских, зон
ских и српских лига, али
смо искористили прилику
даразговарамосаградона
челником Владимиром
Санадером и министром
Браниславом Недимови
ћем. Радује ме вест да ће
градске власти још јаче и
снажнијестатиизаФК„Рад
нички”, уз помоћ појединих
приватнихфирми. Фудбал
скисавезСрбијећедокра
ја ове године донирати
терен са вештачком тра
вом.Условикојесмовиде
ли у Сремској Митровици
охрабрујуиуливајунадуда
ће „Раднички” врло брзо
постати стабилан члан
ПрвелигеСрбије,аискре

но се надам да ће својим
резултатима и са новим
стадионом једног дана
заслужити и пласман у
елитнирангсрпскогфудба
ла,рекаојеСлавишаКоке
за председник Фудбалског
савезаСрбије.
Представницима митро

вачкихфудбалскихклубова
пакете са опремом уручио
је потпредседник Фудбал
ског савеза Србије Марко
Пантелић.

Ратко Грабић, председ
ник митровачког Фудбал
скогсавеза,захвалиосена
урученимпакетима.
–Донирана је опрема за

сва23клубаградскогФуд
балског савеза Сремске
Митровице и ова донација
ће нам значити пуно у
наредном периоду. То је
пример системске бриге о
спорту али и улагања за
будућност, изјавио је Гра
бић.

Жељко Милошевић, тре
нерФудбалскогклуба„Под
риње”, каже да су овакве
акцијеодвеликогзначаја.
–ОвојелепаакцијаФуд

балскогсавезаСрбијезаи
ста им хвала на свему и
мислим да ће опрема зна
читисвимклубовима,пого
товуонимкојисетакмичеу
нижим ранговима такмиче
ња,рекаојеМилошевић.

з. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Сла ви ша Коке за
Мар ко Пан те лић уру чио опре му
фуд бал ским клу бо ви ма
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ПРЕД СЕД НИК КАЈА КА ШКОГ САВЕ зА МИР КО НИШО ВИЋ ПОСЕ ТИО КК „ВАЛ“

Подр шка митро вач ким кајак ши ма

Кајакашкиклуб„Вал“је15.јунапосе
тио Мирко Нишовић, председник
Кајакашког савеза Србије, којег је

дочекаовеликибројмладих кајакашаи
представницилокалнесамоуправе.Пре
маречимаМиркаНишовићаповодпосе
тејестедабисеувидеостатусклуба.
– Кајакашки савез имавеомаограни

чена средства која може да усмерава
према клубовима. Желимо то да про
менимо и већ смо почели разне акције
како бисмо помогли клубовима уСрби
ји. Желимо да подржимо и помогнемо
свим клубовима. Сремска Митровица
имаједаноднајстаријихинајјачихкаја
кашкихклубова.Морамдаистакнемда
мевежулепеуспоменезаовајград,јер
самјош1976.годинекаопиониросвојио
овде своје прво такмичење. Практично,
тада је кренуламоја спортска каријера.
ЗахваљујемсесвимакојиводеКК„Вал“,
али и свима који се баве кајакаштвом,
јеронинијебашисплативспорт.Тако
ђе,захваљујемсеилокалнојсамоупра

ви. Разговарајући са људима који воде
КК „Вал“, увидео самдаимају изузетну
сарадњусаГрадомСремскаМитровица
иСпортскимсавезом,рекаојеНишовић,
којиједодаодатакмичењапочињусле
дећенедеље.
НемањаЦрнић,председникСпортског

савеза Сремска Митровица, рекао је
овомприликомдајеКК„Вал“јеједанод
најквалитетнијихклубова.
–Планнамјебиоупретходномпери

одуулагањеуспортскуинфраструктуру
алииулагањеиуљуде.Имислимдаје
овај број деце приликом дочека пред
седника Кајакашког савеза Србије пре
свегапоказатељдасмоутомеиуспели.
Кајакклуб„Вал“имаданасједаноднај
лепшихобјеката,којисупосвећениовом
спорту и остварују изузетне резултате.
ГодинамауназадКК„Вал“дајенајбоље
такмичаре.Потрудићемоседајошвише
средстава уложимо у младе спортисте
имлађе селекциједабисмоубудућно
стиималишампионекаоштосуМарија

ДостанићиБојанЗделар,којисунајбо
љи представници спорта нашег града,
изјавиојеЦрнић.
Председник КК „Вал“ Алберт Бајук

рекао је да Валу тај клуб има одличну
сарадњусаКајакашкимсавезомСрбије.
–Кадгоднамјебилапотребнапомоћ

КајакашкисавезСрбијејеувекбиоспре
манданампомогне.Навеобихдасмо
средили све просторије клуба, канце
ларије, теретану, цео тренажни циклус.
Обновилисмоисправекојесубилеста
рије20година.Обновилисмотерертану
са латмашинама, бенџ клупама, тего
вима.ТосмоостварилиузпомоћГрада
СремскаМитровицаиовомприликомсе
захваљујем градоначелнику Владимиру
Санадеру, начелникуГрадске управе за
спортИлијиНедићу,министрупољопри
вредеБраниславуНедимовићуиНема
њиЦрнићу,председникуСпортскогсаве
за,којисуувекспремниданампомогну,
рекаојеБајук. з. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

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

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

Нема ња црнић Алберт БајукМир ко Нишо вић
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РЕПУБЛИКАСРБИЈА–АПВОЈВОДИНА
ОПШТИНАПЕЋИНЦИ–ОПШТИНСКАУПРАВА

Одељењезаурбанизамиимовинскоправнепослове
Наосновучлана50.Законаопланирањуиизградњи(„Сл.гласникРС“,бр.
72/09,81/09,64/10УС,24/11,121/12,42/13УС,50/13УС,98/13УС,132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19др. закон и 9/2020) и члана  55.Правилника о
садржини,начинуипоступкуизрадедокуменатапросторногиурбанистичког
планирања(“Сл.гласникРС“,бр.32/19)

оглашава

ЈАВНИУВИД
УНАЦРТИЗМЕНЕИДОПУНЕПЛАНА

ДЕТАЉНЕРЕГУЛАЦИЈЕ
раднезоне5.1.катастарскаопштинаШимановци

(``Сл.листопштинаСрема``,број18/2010)заБлокIV.9

1. ЈавниувидуНацрт ИзменеидопунеПлнадетаљнерегулацијерадне
зоне5.1.катастарскаопштинаШимановци (``Сл.листопштинаСрема``,
број18/2010)заБлокIV.9,одржаћесеод17.јунадо1.јула2020.године.

2.НацртИзменеидопунеПланадетаљнерегулацијебићеизложеннајавни
увид сваког радног дана од 9 до 14 часова у згради Општине  сала
Општинскогвећа,уПећинцимаулицаСлободанаБајићабр.5.

3.Заинтересованаправнаифизичкалицамогувршитијавниувидуизло
женНацртидостављатипримедбеисугестијеуписаномобликусаназна
ком ``ЗаКомисију за планове општинеПећинци``, закључно са 1. јулом
2020.године.

4.ЈавнаседницаКомисијезаплановебићеодржана3.јула2020.годинеу13
часова,усалиОпштинскогвећа,зградаОпштинеуПећинцима,ул.Сло
боданаБајића бр. 5. Јавној седници Комисијемогу присуствовати лица
којасуподнелаписменепримедбеисугестијеутокујавногувида.

СА 41. СЕД НИ цЕ СО ИНђИ ЈА

Крат ко роч но кре дит но 
заду жи ва ње

СкупштинаопштинеИнђијазаседа
ла је 41. пут у актуелном сазиву
итопохитномпоступку,упетак,

12.јуна.Наиме,разлогзасазивањехит
не седнице јесте доношење Одлуке о
краткорочном кредитном задуживању
те локалне самоуправе. Како је обра
зложилаБранкаНаић,начелницаОде
љењазафинансијеопштинеИнђија,до
доношењаоваквеодлукедошлојезбог
последица епидемије коронавируса и
неуравнотежености расхода и прихода
убуџету.
–Сумакојусмопредвиделикаократ

корочну позајмицу износи 93 милиона
динара. Она је опредељена у складу
са условима које је дефинисао Закон
о јавном дугу и који има посебне кри
теријуме, тако да је обезбеђена сагла
сност Министарства финансија. Сред
стваодобренакредитомусмераваћемо
наизмирењепреузетихобавезапрема
добављачима,премаизвођачимарадо
ва на већ започетим пројектима, пре
ма запосленима, како директних тако
и индиректних корисника буџета, као
ипремадржави–објаснила јеБранка
Наић. М. ђ.

Сед ни ца СО Инђи ја

Јав ни позив
за мла де
брач не паро ве

Аген ци ја за рурал ни раз вој 
општи не Инђи ја (АРРИ) рас пи са-
ла је Јав ни позив за купо ви ну 
кућа за мла де брач не паро ве у 
скло пу под сти цај не мере која за 
циљ има опста нак и оста нак 
мла дих на селу. Како је иста кла 
Ива на Пејо вић Шеврт, дирек то-
ри ца АРРИ, у пита њу је нова 
мера, а уку пан обим сред ста ва 
која се доде љу ју по Јав ном 
пози ву је 10 мили о на дина ра.
– Пра во да апли ци ра ју за сред-
ства има ју брач ни паро ви и ван-
брач ни парт не ри који испу ња ва-
ју усло ве попут: да један од 
супру жни ка/ван брач них парт не-
ра није ста ри ји од 40 годи на 
живо та у момен ту под но ше ња 
при ја ве на Јав ни позив, да бар 
један уче сник Јав ног пози ва има 
пре би ва ли ште на тери то ри ји 
општи не Инђи ја дуже од 5 годи-
на, да нису вла сни ци или сувла-
сни ци непо крет но сти и оста ло. 
Сви уче сни ци Јав ног пози ва 
могу под не ти само јед ну при ја-
ву, а виси на тра же них сред ста ва 
не може бити већа од мили он 
дина ра, одно сно до 50 % од 
вред но сти непо крет но сти – 
исти че Пејо вић Шеврт.
Дирек то ри ца Аген ци је за рурал-
ни раз вој општи не Инђи ја под се-
ти ла је и на оста ле под сти цај не 
мере рурал ном раз во ју и пољо-
при вре ди иста кав ши да је ово-
го ди шњи аграр ни буџет у изно-
су од 34 мили о на дина ра, те да 
се свр ста ва у ред нај ви ших у 
Вој во ди ни.
– Нај тра же ни ја мера одно си се 
на инве сти ци је у физич ку имо-
ви ну и за њу је, ове годи не, 
опре де ље но нај ви ше сред ста ва, 
око 21 мили он дина ра. Дру га се 
одно си на оси гу ра ње усе ва, пло-
до ва више го ди шњих заса да и 
живо ти ња. Пољо при вред ни ци 
на купље ну поли су доби ја ју 
регрес у изно су од 40 посто – 
под се ћа дирек то ри ца Аген ци је 
за рурал ни раз вој општи не 
Инђи ја и дода је да је јед на од 
мера вештач ко осе ме ња ва ње, 
наме ње на сто ча ри ма.
– Реч је о директ ном пла ћа њу 
које је 100 одсто бес по врат но. 
Морам да поно вим да смо ми 
сва ког дана доступ на за саве те 
и све врсте помо ћи и пита ња. 
Наши пољо при вред ни ци већ 
добро зна ју како наша Аген ци ја 
функ ци о ни ше као и то да смо ми 
њихов сер вис – исти че Пејо вић 
Шеврт. М. ђ.
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ИзБО РИ: ОО СНС-а РУМА

Све ради мо за
будућ ност наше деце

Румски напредњаци
су 13. јуна на Град
ском тргу уприличили

једно неформално поро
дично дружење активиста,
чланова и симпатизера
странке, током којег је гра
ђанима дељен страначки
материјал, док су се мали
шани забављали уз музику
ианиматоре.
– Ово је наша младост,

наша будућност, ово су
нашадецакојасубудућност
Руме и будућност Србије.

Све што радимо, радимо
збогнашедецеизатоје21.
јуна избор лак – то је коа
лиција „Александар Вучић
– За нашу децу“ – поручио
јепотпредседникООСНСа
у Руми и први на листи за
локалне изборе, Слађан
Манчић.
Он је додао да, све што

серадиналокалу, радисе
у интересу свих грађана, а
данашњедружење протиче
безикаквих тешкихиполи
тикантскихговора.Сла ђан Ман чић

Дру же ње на Град ском тргу

Дамир зобе ни ца

ИзБО РИ РУМА

Акти ви сти деле избор не мате ри ја ле
Кампањазапредстојећеизбо

рејеупуномјеку,странкеикоа
лиције полако приводе крају
своје предизборне активности.
Имајућиувидуидаљеактиван
коронавирусипроглашенуепи
демију,странкесутеактивности
усмериле на друштвене мреже
иразговоресаграђанима,каои
постављањештандова,идеље
ње предизборног материјала.
Затојеувекнекакосуботауда
рни дан, јер већина људи не
ради. У Руми је пијачни дан, а
ове суботе, 13. јуна, све стра
начкеактивистејепослужилии
леповреме.Нанашимфотогра
фијама видите како су они то
искористили.

С. Џ.
Штанд рум ских ради ка ла зеле на стран каРум ски соци ја ли сти

ИзБОРИ 2020.
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КОН ФЕ РЕН цИ ЈА зА МЕДИ ЈЕ ГО СНС-А СРЕМСКА МИТРОВИцА

Подр шка локал ним
про из во ђа чи ма хране
На сеоском туристич

ком имању „Чикић“
у Засавици oдржана

је конференција за медије
листе „Александар Вучић
–Занашудецу“накојој је
билоречиодаљемразвоју
пољопривреднопрехрам
бенихпроизвода.Отомеје
говорио Петар Самарџић,
који јенавеода јебренди
рање локалних произво
да један од пет пројеката
листе „Александар Вучић
–Занашудецу“уСремској
Митровици.
– Један од пројеката

у области „храна“ јесте
митровачки„Гастромаркет“,
који је заснован на урбаној
рециклажи.Топодразумева
ревитализацијустарихобје
ката,којинисувишеуфунк
цији. Један од таквих обје
ката је зграда некадашњег
биоскопа „Јединство“, који
би добиофункцију продав
нице хране са рестораном,
кухињом, базаром. То ће
бити угоститељски објекат
са производима локалних
произвођача, уз могућност
организовања различитих
гастрономских манифеста
ција. На тај начин подржа
вамо локалне произвођаче
хране,аједномруинираном
објекту дајемо нови изглед
ифункцију,рекаојеСамар
џић.
Он је најавио и пројекат

којимбисеразвиловинар
ство и виноградарство на
територијиСремскеМитро
вице.
– Јужна падина Фрушке

горе је богомдана регија
заразвојвиноградарстваи
винарства. Тај потенцијал
нашег дела фрушкогорја
желимодаискористимона
најбољи могући начин. То
ћемопостићиспровођењем
Националнестратегијераз
воја винарства и виногра
дарства и маркетиншког
плана, који се доноси на
републичкомнивоу.Подсе
тио бих и на подршку, коју
смо пружали произвођачи
ма сухомеснатих произво
да.Тојерезултиралопове
ћањембројарегистрованих
произвођача сухомесна
тих производа. Тај концепт

ћемо применити у сектору
винарства са циљем да
кроз нове мере подршке
повећамозасадеподвино
вом лозом и виноградима.
Самим тим ћемо повећати
број регистрованих винара
и тако ћемо комплетирати
гастро понуду нашег гра
да, допринети да Сремска
Митровица буде центар
и винског Срема, казао је
Самарџић.
Он је подсетио да се у

протеклом периоду реа
лизовао и пројекат „Корпа
локалнихпроизвода“,којим
су се локални произвођа
чи хране, пољопривредни
произвођачи, као и про
извођачи прехрамбених,
занатских и традиционал
нихпроизводаумрежили,а
тимеимјеолакшанизлазак
на тржиште. Према речи
ма Петра Самарџића, овај
пројекат би се у наредном
периодуразвијао.
– Корпу локалних произ

вода ћемо брендирати као
градски сувенир и то ћемо
постићи јачим дигиталним
маркетингом.Наовајначин
ћемо подржати произвођа
чехранеисеоскитуризам,
истакаојеПетарСамарџић.
Такође, он је најавио и

изградњу агробизнис зона,
које подразумевају инфра
структурноопремањеатар
ских површина, као и про

јекте „СМ башта“ и „СМ
фарма“.
– Пољопривредници

маћебитиомогућен закуп
делаагробизнисзоне,како
би ту могли да лагерују
репроматеријал или оста
весвојемашине.Овезоне
су комунално опремљене
струјом, водом, надзором,
приступним саобраћајни
цама.Такође,изградићемо
отресиштаусвакојзонида
олакшамо пољопривред
ницима рад на њивама.
Тако се стварају услови
за изградњу прерадних,
складишних капаците
та, и простор за хладња
чеисушаре.Планирано је
неколико локација за агро
бизнис зоне: Кузмин, Мар
тинци, Бешеново, Јарак,
Шашинци, Мачва. Концепт
„СМ баште“ и „СМ фарме“
ћебитинамењеннајмлађи
ма.Свакодетећемоћида
посетибаштуилифармуи
види и учествује у узгаја
њувоћа,поврћа,даупозна
домаћеживотиње.Цеокон
цептћесерадитиусарад
њисаКПЗаводом, којиће
водитирачунаоодржавању
фарме и баште, а оне ће
бити доступне туристима,
рекао је Самарџић, који је
позваоМитровчанеда гла
сају за листу „Александар
Вучић–Занашудецу“.
 з. Поповић

Петар Самарџић

– Све радимо због деце,
јер ако не улажемо у децу,
микојистаримоједноставно
ћемонестати.Затоподиже
морастпривреде,дабисмо
имали средстава у буџе
ту. Имали смо мере којима
смо растеретили породице
и унапредили одрастање и
животенашедеце.Мислим
на бесплатан вртић, бес
платне уџбенике и друге
бенефите које дајемо за
другоитрећедете,беспла
тан превоз трудницама и
породиљама, на надокнаду
породиљама које су неза
посленеутрајањуодгодину
дана.Апсолутносесвеврти
окодецеисвејеуинтересу
нашедеце–указао јеСла
ђанМанчић.
ПоњемусезатоРумапот

пуноуклопилаупредизбор
ни слоган „За нашу децу“.
Дружењу на Градском тргу
је присуствовао и Дамир
Зобеница, потпредседник
ИзвршногодбораСНСа.
– Задовољство ми је

што у оквируСНСа имамо
један изузетно организо
ван одбор, као што је овај
у Руми, са којим немамо
никаквих проблема. Они су
са народом, помажу људи
маисвешторадиАлексан
дар Вучић, ради се и овде
на локалу. Убеђени смо са
ће Румљани знати да цене
сав рад, како Општинског
одбора тако и председника
Манчића и сигуран сам да
ће Александар Вучић бити
задовољан, када у недељу
почну да пристижу резул
тати из Руме – истакао је
ДамирЗобеница. С. Џ.

зеле на стран ка
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ФК 1. МАЈ РУМА

Нови тре нер клу ба
Радо ван Рада ко вић
ФК„1.мај“сеодпрошлегодинетакми

чиуСрпскојлигиВојводинаион јенај
бољепласиранодсвихрумскихфудбал
скихклубова.Нештораније,збогкороне,
окончан је први такмичарски део, „1.
мај“језавршионадесетомместу.Жеља
фудбалера,управеклуба,каоилокалне
самоуправејештобољипласманиевен
туалнипрелазакувиширангтакмичења.
Управо зато је и дошло до одређених
промена у управи клуба, тачније име
новани су и неки нови чланови: Драган
Косановић,БогосавЂурић, ЈованВука
нациМирославГрковић,алипресвега,
ангажован је нови тренер. То је Радо
ванРадаковић, бивширепрезентативац
и голман београдског „Партизана“. Тим
поводом је 8. јуна одржана конферен
ција за новинаре у просторијама клуба
на којој су представљени нови чланови
управе и тренер, који је тада потписао
уговорсаклубом.
Радован Радаковић је истакао да је

направио добар потез што је дошао у
овусрединуидаимаподршкусвихдасе
озбиљнорадиинапредује.
– Ја више волим да причам на тере

нуиданаправимнекирезултат.Чуосам
даклубимадостадобрихнавијача.При
пременампочињу22. јуна, договорили
смоседарадимоитежимоувекбољим
резултатима–рекаојеРадаковић.
Он је оцениоида је садашње стање

у клубу карактеристично за аматерско
бављењеспортом,адасветребадове
стинаједанпрофесионалниниво.
–Људисусесагласилисатим,јасам

навикаотакодарадим,дасвебудепро
фесионалноивидеосамжељуивољуза
напреткомклуба.Видеосамкакавтерен
имате, трибине, рефлекторе… Могу да
вам кажем да, по неким прволигашким
утакмицамаитеренима,тоганема.Мене
одушевљавакадвидимдаљудихоћеда
напредујуидараде–рекао јеРадован
Радаковић.
Нови тренер је указао да жели да

направиједнудобруекипуи,акосеука
жеприлика,дасеуђеиувиширангтак
мичења.

– То је неки мој циљ и ако људи из
управе имају жеље, воље и амбиције
које се поклапају са мојим, мислим да
самнаправомместу–закључиојетре
нерРадаковић.
Подсетимо, прошле године је доста

урађено на побољшању услова за тре
нинге и утакмице на стадиону румског
ФК „1. мај“ – комплетно је реновирана
зградасвлачионицеипросторијауправе,
изграђенесуноветрибинеипостављени
рефлектори.

С. Џаку ла

Пот пи си ва ње уго во ра

ОБРЕЖ

Бољи усло ви за Гра ни чар
Председник Спортског савеза „Раз

војспортова“СинишаЂокићпосе
тиојеучетвртак,11.јуна,Фудбал

скиклуб„Граничар“изОбрежа.Поводза
посету били су радови на доградњи
постојећихобјекатанастадионуФК„Гра

ничар“ који су недавно завршени, а у
оквирукојих јепроширенасвлачионица,
опремљенитоалетизаслужбеналицаи
публикуидограђенепросторијееконома
таклуба,доксудотрајалеклупесанад
стрешницамазачлановестручногштаба

ирезервнеиграчезамењененовим.
Секретар ФК „Граничар“ Владимир

Џакула,којијезаједносачланомуправе
СлободаномЈовановићемдочекаоЂоки
ћа, захвалио je пећиначкој локалној
самоуправи и Спортском савезу на
финансијскојподршцизаизвођењерадо
вакојимасу,какојерекао,знатнопобољ
шаниусловизафункционисањеклубаи
одржавањезваничнихутакмица.
ЂокићјеподсетиодаОпштинаПећин

цизначајнасредстваулажеуунапређе
ње спортске инфраструктуре на својој
територији и да су захваљујући томе
условизабављењеспортомнеупореди
вобољинегопресамонеколикогодина.
–Пандемијакоронавирусајезаустави

лаулагањауспортитренутносамопри
водимокрајуинвестицијезакојесусред
ства издвојена пре почетка пандемије,
али верујем да ће врло брзо пандемија
бити иза нас и да ће развој спорта у
нашој општини поново бити у пуном
замаху–изјавиојеЂокић.

СПОРТ
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Изборне листе на локалним
изборима у Срему 2020.

БЕО ЧИН
1.АлександарВучић–Занашудецу
2.ИвицаДачић–Социјалистичкапар
тијаСрбије(СПС)
3.ДрВојиславШешељ–Српскаради
калнастранка(СРС)
4. Војвођански фронт уједињени
демократски Беочин (Лига социјалде
мократа Војводине, Заједно за Војво
дину)–НенадЧанак
5.ЈединственаСрбијаДраганМарко
вићПалма.

ИНђИ ЈА
1.АлександарВучић–Занашудецу
2. Група грађана „Инђијаити“ – Др
МилицаКалинић
3.ИвицаДачић–Социјалистичкапар
тијаСрбије(СПС)
4.ДрВојиславШешељ–Српскаради
калнастранка(СРС)

ИРИГ
1.АлександарВучић–Занашудецу
2.ИвицаДачић–Социјалистичкапар
тијаСрбије(СПС)
3.ДрВојиславШешељ–Српскаради
калнастранка(СРС)
4. Војвођански фронт– Уједињени за
демократскиИриг (Лига социјалдемо
крата Војводине, Заједно за Војводи
ну)–НенадЧанак

ПЕЋИН цИ
1.АлександарВучић–Занашудецу
2.ИвицаДачић–Социјалистичкапар
тијаСрбије(СПС)
3.ДрВојиславШешељ–Српскаради
калнастранка(СРС)

РУМА
1.АлександарВучић–Занашудецу
2.ИвицаДачић–Социјалистичкапар
тијаСрбије(СПС),ЈединственаСрби
ја(ЈС)
3.ДрВојиславШешељ–Српскаради
калнастранка(СРС)
4.Зелена странка Рума – Нек маске
падну

СРЕМ СКА МИТРО ВИ цА
1.АлександарВучић–Занашудецу
2.ИвицаДачић–Социјалистичкапар
тијаСрбије(СПС)
3.ЗакраљевинуСрбију(Покретобно
веКраљевинеСрбије,Монархистички
фронт)–дрЈелицаЈеликић
4.ДрВојиславШешељ–Српскаради
калнастранка(СРС)
5.Градзасвенас–ВладимирПетко
вић
6.Војвођанскифронт–Европсказеле
напартија
7.ГрупаграђанаМитровачкаалтерна
тива–Покретслободнихграђана–Др
МирославКендришић

8.НовитимзаМитровицу
9.Метла2020

СТА РА ПАзО ВА
1.АлександарВучић–Занашудецу
2.Групаграђана„Шакомосто“
3. Група грађана „Покрет за општину
Стара Пазова – АнаПејовићСтанко
вић“
4. Избор за нашу општину – Милан
Турањанин
5.ИвицаДачић–Социјалистичкапар
тијаСрбије(СПС),ЈединственаСрби
ја(ЈС)
6.ДрВојиславШешељ–Српскаради
калнастранка(СРС)
7.Групаграђана„ПокретПодунавље“
8.ЗакраљевинуСрбију–ДаркоМач
кић
9. Зелена странка – Zelena strana –
ДушанКадић

ШИД
1.АлександарВучић–Занашудецу
2.ИвицаДачић–Социјалистичкапар
тијаСрбије(СПС)
3.ДрВојиславШешељ–Српскаради
калнастранка(СРС)
4. Војвођанскифронт – уједињени за
демократскиШид (Лига социјалдеми
кратаВојводине,ЗаједнозаВојводину,
Војвођанска партија) Дејана Ђурђе
вић

ПЕЋИ НАЧ КИ ВАШАР

зака зан
за 28. јун

Пећи нач ки вашар је 
зака зан за 28. јун, након 
три месе ца нео др жа ва-
ња због пан де ми је коро-
на ви ру са. У Саве ту 
Месне зајед ни це Пећин-
ци, који је орга ни за тор 
ваша ра, кажу да су се 
поно во сте кли усло ви за 
одр жа ва ње ваша ра, који 
се у Пећин ци ма тра ди ци-
о нал но одр жа ва сва ке 
тре ће неде ље у месе цу, 
али да су ово га пута, 
због избо ра зака за них за 
21. јун, одлу чи ли да 
датум одр жа ва ња ваша-
ра поме ре за 28. јун. Од 
наред ног месе ца, како су 
наја ви ли, вашар ће се 
поно во одр жа ва ти у 
уоби ча је ном тер ми ну – 
сва ке тре ће неде ље у 
месе цу.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ цА

Нов рас по ред
бирач ких места
Градска управа за опште и заједничке

пословеиимовинуобавештавасуграђане
дајенаконизвршенеанализеприступач
ностибирачкихместасааспектаособаса
инвалидитетом,дошлодопроменеурас
поредупојединихбирачкихместа.Проце
нујеизвршилаКомисијакојајекаочлана
ималаипредствникаудружењаособаса
одређеномврстоминвалидитета.
Наконизменераспоредбирачкихместа

изгледаовако:
1.Бирачко место које се налази под

бр_бм1.уОШ„ЈованПоповић“уБешено
ву,ДрагињеНикшићброј8.измештасеу
просторије МЗ „Бешеново“ улица Драги
њеНикшићброј10.уБешенову
2.Бирачко место које се налази под

бр_бм22.уОШ„ДобросавРадосављевић
– Народ“ у Равњу, улица Краља
ПетраIброј5измештасеупросторијеМЗ
„Равње“, улица Краља Петра I број 1. у
Равњу
3.Бирачко место које се налази под

бр_бм 32. Дом Културе у Мачванској
Митровици,Мачванскикејброј29.изме
штасеуОШ„ДобросавРадосављевић
Народ“ у Мачванској Митровици, улица
Мачванскикејброј29.
4.Бирачкоместокојесеналазиподбр_

бм46.ОШ„БошкоПалковљевић–Пинки“
уСремскојМитровици,улицаЗмајЈовина
број27.измештасеуПословноспортски
центар „Пинки“ у Сремској Митровици,
улицаСветогДимитријаброј36.
5.Бирачкоместокојесеналазиподбр_

бм47.ОШ„БошкоПалковљевић–Пинки“
уСремскојМитровици,улицаЗмајЈовина
број27.измештасеуПословноспортски
центар „Пинки“ у Сремској Митровици,
улицаСветогДимитријаброј36.
6.Бирачко место које се налази под

бр_бм 56.МЗ „Центар“ – сала, Сремска
Митровица, Трг Војвођанских бригада
број8.измештасеуПозориште„Добрица
Милутиновић“, Градски парк број 2. у
СремскојМитровици.
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зАВИ ЧАЈ НИ МУзЕЈ РУМА

Нови садр жа ји за посе ти о це

СвојавратазапосетиоцеЗавичајни
музеј Рума је поново отворио 15.
јуна. Међутим, запослени у овој

установи, која обухвата поред Руме, и
општинеСтараПазова,ИнђијаиПећин
ци,билисувредниитокомцелогванред
ног стања, такодасуприпремилинове
садржајезасвојебудућепосетиоце.
Бранислава Коњевић, директорка

Завичајногмузеја,кажедасутокомван
редногстањасредилисвоједепоеипре
уредили део простора у згради, који је
биоудосталошемстању.
–Захваљујући средствимадобијеним

од Општине ми смо приредили једну
потпуно нову поставку. То је етнолошка
поставка,аречјеоједнојкућивојвођан
скогстилаизпериодускраја19.ипочет
ка 20. века. Поставку смо приредили
захваљујућиаквизицијамаипарамакоје
смозатодобилиодлокалнесамоуправе
–кажедиректоркаКоњевић.
Спаваћа соба је откупљена пре две

године из Голубинаца. Изузетно лепа
и очувана трпезарија је откупљена од
румскепородицеСазданићзахваљујући
помоћирумскеОпштине.
–Речјеокомадимаизњиховеприват

неколекцијеизаистасерадиовредној
трпезарији.Узтосмонапоклондобили
и доста порцелана, а остало покућство
којесеуовојпоставцивидисупредмети
из етнолошке збирке Завичајног музеја
Рума–истичеБраниславаКоњевић.
Ова стална поставка, дакле, показује

какојеизгледаоједанстанскраја19.и
почетка20.века.
Директорка Коњевић је додала да

људи, када погледају сличне поставке,
кажудасуиониималисличнепредмете
кодкуће.Затоихпозивадатаквества
ринебацају, већдаихдонесу уМузеј.
Кустосићепроценитидалитајпредмет
имамузејскувредностилине.
– Направићемо уговор и на сваком

музејском предмету ће писати ко је то

поклонио. Велики део стакларије, везе
нихпешкира,ћилимаигоблена,дарова
лисунамнашисуграђаниитопосетио
цимогудавиде.Имамоиинтересантну
причу,увезисасликомовогбрачногпара
изнад кревета.Она јеСтејановчанка из
породицеНинковић,аудаласеуВогањ
упородицуМалетић.Сигурноједа1922.
године,кадсусевенчалиикадјенапра
вљена овафотографија, нису ни сања
лидаћезавршитиназидууЗавичајном
музеју–кажедиректорка.
Новина је и један уводни банер, који

је постављен на улазу, а потом следе
панои о историјату града, о знамени
тимРумљанима,каоиоПрвомиДругом
светскомратууРуми.
–Дакле,имамоисторијска,етнолошка

и уметничка дела, потом је ту део ход
никапосвећенПејачевићима,тусупор
третисвихПејачевићаодоснивачаРуме
барона Марка Александра Пејачевића,
па до последњих, као и једна витрина
оригиналнихдокуменатаизвременакад
су Пејачевићи оснивали и управљали
Румом–појашњавадиректоркаЗавичај
ногмузеја.
У том делу зграде, у приземљу се

налазе и поставке, и предмети у вези
са образовањем и културом. Наиме, 6.
мартаовегодине јеотворенаиУчиони
цаизпрошлихвремена,анасупротњеје
простор где се саданалазибиблиотека
Завичајногмузејаидеопоставкекојије
интерноназванИзложбенидепо.
– Наши депои су пуни, а ми имамо

мало простора за приказивање, тако
дасморешилидапокажемосверепре
зентативнествари којеимамо.Тусвака
стваримасвојупричу.Планирамоиуре
ђење дворишта, јер смо пре две годи
не урадили кров, а саднас чека крече
ње.Бићеобновљенилапидаријумтако
да ћемо све наше планиране садржаје
токомлетатамоиреализовати–најави
лаједиректоркаЗавичајногмузејаРума
БраниславаКоњевић.

С. Џаку ла

Бра ни сла ва Коње вић

Трпе за ри ја

Ста ра учи о ни ца

КУЛТУРА
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ГАЛЕ РИ ЈА, РЕСТА У РА цИ ЈА СКУЛП ТУ РА

Калемљењe за веч ност
Процесрестаурацијетрискулп

туре од метала великог срп
ског уметника Зорана Петро

вића, које се налазе у власништву
Галерије „Лазар Возаревић“ ових
дана је успешно приведен крају.
Био је то једанод задатака, које је
Галеријареализовалауовојгодини,
поредзначајногпројекта,усарадњи
са Музејом „Цептер“ из Београда,
изложбому току „Децембарска гру
па“, који је настао на темељу раз
мене, па се тако целокупан фонд
Возаревићевихделаможевидетиу
изложбеном простору ове установе
уКнезМихајловојулици.
Зубвремена,недостатакадекват

них услова за чување, али и спе
цифичанначинизвођењауметалу,
уметника Зорана Петровића, који
је често спајао неспојиво, учинили
сусвоје.Варови,завртњи,полугеи
спонепочелесудапопуштајууслед
слабијих и непостојаних варова и
недостатка сталног места за скла
диштењескулпторскихделаудепоу,
што је утицало на то да су се три
скулптуреовогауторапочелераста
вљатинасаставнеделовеодкојих
сусачињене.
Реконструкцијуоригиналногизгле

да три скулпторска рада Зорана
Петровића митровачка Галерија
„ЛазарВозаревић“јеповерилаПре
драгу Ковачићу, вајару и ликовном
педагогу из Сремске Митровице.
Идеја за обнову вредних дела, наметну
ла се кроз актуелну изложбу „Децембарска
група“изМузеја„Цептер“,којајетренутноу
поставциуГалерији„ЛазарВозаревић“.Како
јеЗоранПетровићбиоједанод„децембара
ца“, популарниназивчлановаувреме тра
јањагрупетокомпедесетихгодинапрошлог
векаиоснивачагрупе,природнојебилода
сепоновоактуализујепроблем,којијеодав
нооптерећиваоовугалерију,атојепотреба
дасењеговаскулпторскаделарестаурирају
иповратеупрвобитностање.
Предраг истиче да се уметник због упо

треберазличитихметала,каоштосучелик,
прохром, алуминијум или шпиалтер, који
се међусобно не повезују заваривањем,
користио принципом слободног уклапања
иосигурањашрафовима,што једовелодо
пуцања, а како је цео подухват био веома
захтеван у техничком смислу морао је да
ангажујеипрофесионалногвариоцаЈована
Васиљевића.
Зоран Петровић, један од носилаца срп

скогпослератногмодернизмаичлан„Децем
барскегрупе“,иакосликарпопозиву,развио
јеспецифичанскулпторскиопус,јединствен
у нашој новијој уметности, инспирисан
машинама. Расходоване ткачке индустриј
скемашине, које јеприликом једногборав
каналиковнојколонијиуБечеју1955.имао
приликедавидиоставилесудубоктрагна
уметникаипосталењеговатрајнапреокупа
ција,какоусликарству,такоиускулптури.

У креативној замисли којој је стремио,
Зоран Петровић је покушао да машинским
елементима, свету одбачених и неупотре
бљивих ствари удахне нови живот. Тако су
настали волшебни ритери, ратници, али и
племенитивитезови,хуманизованемашине,
анељудироботиодзупчаника,полуга,осо
вина,топљенихмашинскихелемената,алу
минијумскихделовамашинаиразнихлимо
ва. Градио је скулптуре у ходу, стварајући
своје„ритере“наслањањемједнеформена
другуитакоизграђујућинаглашеневертика
ле.Калемиојеза„вечност“,аусвомциклусу
„Машино балада“ градио јеформе ратника
дабиподсетионазначајмира.
После опсежних радова на адаптацији и

реконструкцијиунутрашњегпростораикро
ва у претходном периоду Галерија „Лазар
Возаревић“,настављасаобновом.Захваљу
јући одобреним средствима Министарства
закултуру,информисањеиспорттокомове
године крећеуреконструкцијуисавремено
опремањедепоа,болнетачкеовеустанове,
каоипрвефазереконструкцијефасаде,која
је одавно оронула и тражи хитну санацију.
РестаурацијакомплетногфондаделаЛаза
ра Возаревића је круна делатности коју је
овагалеријапредузелапренеколикогодина
узаштитикултурногдобра,којејојјеповере
но,акаонаставакпозитивногтрендауочу
вањуцелокупногфондавидиирестаурацију
Петровићевих„машинских“скулптура.

 М. Вукај ло вић

РУМА

Изло жба
у Културном 
центру
Прво дешавање у румском

Културномцентру,послепау
зезбогкоронавируса,билоје
отварањеизложбесликачла
нова Уметничког удружења
НовaПазовaкоја јеотворена
12.јуна.Наовојизложби,која
јеотворенадо28. јуна,посе
тиоцимогу да виде 45 слика
38аутора.
–Ово су слике настале на

нашим ликовним колонијама.
Сваке године у септембру,
поводом Дана досељени
ка,поднасловом„И јаволим
НовуПазову“Уметничкоудру
жење организује уметничку
колонијунакојој,поредслика
ра,учествујуиписци,песници
и музичари – каже Љиљана
Секимић, потпредседница
Уметничког удружења Нова
Пазова.
Наотварањуизложбегово

рила је иЉиљана Војводић,
академска вајарка и чланица
Савета Галерије Културног

центра, која је истакла да је
речопробранимсликамараз
личитихтехника.
–Доброједасеправеколо

није, јер су оне раскрсница
идејаиомогућујуауторимада
се упознају и размене иску
ства. Овакви сусрети су јако
добри за уметнике, а наро
чито за публику која дође на
изложбепопутове–рекла је
ЉиљанаВојводић.
Уметничко удружење Нова

Пазовапостојиод2013.годи
не. Циљ оснивања је било
отварање галерије у Новој
Пазови,алииокупљањеумет
ника из разних области ства
ралаштва, пре свега сликар
ства.Досадајеорганизовало
преко 40 изложби, а посебно
треба истаћи тематске изло
жбе посвећене досељавању
у Нову Пазову, обележавању
стогодишњицеПрвогсветског
рата, седамдесетогодишњи
це победе над фашизмом и
васкршње изложбе. Органи
зовано је и пет уметничких
колонија посвећених Дани
ма досељеника Нове Пазове
подназивом„ИјаволимНову
Пазову“. С. Џ.
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ОВАН: Потребноједа
осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

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

БИК: Неко од сарад
ника нема довољно
интересовања да
испоштује заједнички

пословни договор,што неминов
но условљава одређени губитак.
Склони сте честим променама
расположења,каоидруштвакоје
привлачи вашу емотивну пажњу.
Немаразлогадасејогунитеида
приговарате свом партнеру због
некихситница.

БЛИ зАН цИ: Јасно
вам је да околина од
вас очекује да се
непрекидно истичете

са посебним резултатима и да
увек остављате неки величан
ствениутисак.Посебновамприја
породична хармонија и нечије
присуство, јер на такав начин
можетедаостваритебољупсихо
лошкуравнотежу.Сталовамједа
усрећитевољенуособуиспрем
ни сте на сваку врсту љубавног
изазова.

РАК: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети

нечију реакцију или одговор.
Обрадоваће вас поступак неких
блискихпријатеља.Налазитесеу
фази емотивног узлета, тако да
однос сапартнеромдоживљава
текаоостварењесвојих„слатких
снова“.Препуститесесвојимосе
ћањима.

ЛАВ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације.Пролазите
крозфазуосцилација,склонисте
честим променама у понашању
илирасположењу.Повременовам
је тешко да правилно ускладите
својљубавниритамиафинитетеу
односусаблискомособом.

ДЕВИ цА: Савесно
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили

комиспуњавањаразнихдоговора
којеиматесасарадницима.Реал
но заснивате све своје одлуке и
нема разлога да неко утиче на
вашу професионалну несигур
ност. У односу са партнером,
нема потребе да упорно пона
вљате ситуације које не доносе
жељениефекат.

ВАГА: Делујете врло
енергичнопредсвојом
околином и успевате
даускладитеразличи

тепословнеинтересе.Сталовам
је да већину ствари држите под
строгом контролом, као одраз
свогпословногпрестижаилисти
лаизражавања.Увеличанственој
комбинацији изражајне маште и
заводничких способности пред
партнером добијате све што
пожелите.

ШКОР ПИ ЈА: Улажете
велики напор да
остварите позитивне
резултатеусвомпро

фесионалном изражавању, али
постојеизненаднеситуације које
реметевашеплановеипословну
концепцију. Склони сте честим
променама емотивног располо
жења, нарочито у ситуацијама
кадапартнерделујеодсутноили
незаинтересованозавашеидеје.
Прижељкујетевишенежности.

СТРЕ ЛАц: Удоговору
са сарадницима сада
на успешан начин
можете да рештите

низважнихпитања.Наставитеда
подстичетезаједничкедоговореи
удруживање по разним особама.
Потрудите се да неко озбиљно
схвативашеидејеокофинансиј
скихзахтевакојеимате.Уодносу
саљубавнимпартнеромпролази
текрозпроменљивуфазу,алине
требадасепредајете.

ЈАРАц: У складу са
приоритетимакојесте
поставилииматесвоју
визијуинежелитеда

прихватитекомпромиснарешења
која вам предлажу одређени
сарадници.Немојтедозволитида
неко отежава ваш пословни или
друштвениположај.Искуствовас
опомињеданаправитеемотивну
дистанцууодносунаједнуособу
инанекесумњивеситуације.

ВОДО ЛИ ЈА: Делујете
забринуто због нових
догађајанапословној
сценикојимогудавас

успореуспровођењуважнихпла
новакојеимате.Удогађајимаиз
приватногживота,немојтедозво
лити да се о вама шире лоши
гласовиилиданекоовамапла
сирапогрешнеприче.Својемале
слабости покажите само пред
породицомиблискомособом.

РИБЕ: У зависности
одличногинтересова
ња и мотивације коју
имате, осмислите

нека нова или модификована
решењакојаћевамдоноситинај
бољерезултате.Потребнисувам
разноврсни дипломатски манири
каоуспешнаформулакојадоно
сикориснеидугорочнијерезулта
те.Уљубавномживотууживатеу
разноврсним ситуацијама. У
односу са вољеном особом све
постајемогуће,кадасевашаосе
ћањаимислипреклапају.

VREMEPLOV
17. јун

1579. Енглески морепловац и
гусарФренсисДрејкпрогласио
суверенитет Енглеске надЊу
Албионом, данас Калифорни
јом

1944. Исланд постао незави
снарепубликапоштосуњего
ви становници на референду
му одлучили да се одвоје од
Данске.

18. јун
1583. У Лондону издата прва
полиса животног осигурања у
свету.
1815. У бици код Ватерлоа у
Белгији удружене британске и
пруске трупе под командом
британскогипрускогвојсково
ђеВелингтонаиБлихерапоту
клеНаполеонаБонапарту.

19. јун
1885. УЊујорк стигла Статуа
слободе,поклонФранцуске.
1961. Откривањем натписа са
именом Понтија Пилата на
ископини римског храма у
Цезаријипрвипутнађендоказ
дајеонпостојао.

20. јун
1459. Турци заузели утврђени
град Смедерево, последње
упориште српске средњеве
ковне државе, чиме је она и
формалноизгубиласамостал
ностипалаподвластОсман
лијскогцарства.
1992.ЛидериЧешкеиСловач
ке Вацлав Клаус и Владимир
Мечијар постигли договор о
подели Чехословачке у две
државе.

21. јун
1945.Јапанскетрупенаострву
Окинава, које је служило као
последња одбрана Јапана у
Другомсветскомрату,предале
сусеАмериканцима.
1948. Продуцентска кућа
Колумбија Рекордс произвела
јепрвууспешнулонгплејплочу
одвинилпластике.

22. јун
1533. Турски султан Сулејман
IIВеличанственисаАустријом
потписаоуговоромиру,после
другог неуспешног похода на
Беч.
1941.ПочелаоперацијаБарба
роса,уДругомсветскомрату,у
којој су Хитлерове трупе с
више од 150 дивизија напале
СССР дуж целе граничне
линије између Балтичког и
Црногмора.ИталијаиРумуни
јаобјавилератСССР.

23. јун
1945. Јапански командант,
генерал Мицуру Ушиђима,
извршио самоубиство после
поразајапанскевојскенаостр
вуОкинава,уједнојоднајкрва
вијихбитакауДругомсветском
рату. Према званичним пода
цима,токомборбизаОкинаву
погинуло 234.183 војника и
цивила.

HOROSKOP

Сре да, 17. (4.) Јун 
СветисвештеномученикЂорђе

Четвр так, 18. (5.) Јун
Свети свештеномученик Доро
теј

Петак, 19. (6.) Јун
ПреподобниВисарион

Субо та, 20. (7.) Јун
СветисвештеномученикТеодот
Анкирски

Неде ља, 21. (8.) Јун 
Свети великомученик Теодор
Стратилат

Поне де љак, 22. (9.) Јун 
СветиКирилоАлександријски

У то рак, 23. (10.) Јун 
Свети свештеномученик Тимо
тејБруски

Crkveni
kalendar

• Наш ваздух има јед ну 
пред ност – види мо шта 
уди ше мо
• Про ле ће у Бео гра ду – 
ују тру се чују пти це како 
кашљу.
• По под оч ња ци ма се 
ноћ позна је.

Пље ска ви це 
од тикви це

Састој ци: четири изренда
не тиквице, два јаја, пет до
седам кашика пшеничног бра
шна, пет кашика кукурузног
брашна, два кашике гри
за, бибер, бели лук у гранула
ма,сувизачин,свежипершун

Припрема: Тиквице оцедити
од воде, додати јаја, зачинити,
додатибрашноигриз.Свелепо
помешати,дасесједини.Одва
јати пљескавице кашиком.
Пржити у врелом уљу. Пријат
но!
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зНА МЕ НИ ТИ СРЕМ цИ И СРЕ МИ цЕ (24)
ДИМИ ТРИ ЈЕ ДАВИ ДО ВИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Сав Србин, 
први срп ски нови нар
Димитрије Давидовић, рођен је у

Земуну, 12. октобра 1789. године.
Новинар, књижевник, секретар кне

заМилоша,просветитељ,министар,шко
ловање је започео у Карловцима, завр
шившинижеразреде,филозофијујеизу
чио у Кежмарку и Пешти, где је потом
отпочеостудијемедицине.Четвртугоди
нумедицинезавршиојеуБечу.УБечу,са
колегомДимитријемФрушићем,рођеном
у Дивошу, 1. августа 1813. почео је да
издаје Нови не серб ске. То је био први
лист српски у XIX веку. Ове новине, у
почетку су биле углавном усмерене ка
политичким и војничким новостима, али
сукаснијепосталекњижевнигласникис
правом се сматрају првим белетристич
киминаучнимсрпскимлистом.Узнови
не, Давидовић је издавао алманах под
називомЗабав никисавсепосветиокњи
жевнојделатности.Године1819.отворио
је штампарију (Гавриловић). Уредници
Нови на серб скихсусетрудилидапрате
свеобластиљудскогстварања,ибележи
лисуинајмањаоткрићакојасунанеки
начиндоприносиланапреткуцивилизаци
је(Костић).
Значај рада Димитрија Давидовића и

допринос српском народу, овековечио је
Лукијан Мушицки, посветивши му оду.
Kао високоуман човек свог времена, са
изузетним образовањем, 1825. године
званичнојепостаопрвисекретаркнежев,
1834.министарспољнихпослова,а1835.
први човек Министарства унутрашњих
послова. У српску државност је утиснут
печатДавидовићевогснажногдоприноса
садржиниХати ше ри фаод1830.и1833.
године.Усредсређенкаобављањудржав
нихпослова,одкнезаМилошаОбренови
ћаједобиозадатакдасачинитекстпрвог
устава.Постављасесразлогомпитање,
због чега се апсолутиста и неписмени
владародлучионаовајзначајанкораку
правцудоношењапрвог српског устава?
Сигурно не зато што је био присталица
идеје о делотворном ограничењу соп
ственевласти,већзатоштојебиопримо
ран, због околности које су постојале у
тимтренуцима.Ушавшиусукобсанајва
жнијимстарешинамакојенијемогао„гле
датиочима“,јерсусеониуздиглиуправо
захваљујућињему,Милошусесвевише
сужавао маневарски простор. Његови
покушајидаизбегнепоштовањеодреда
баХати ше ри фаод1830.годинеонужно
сти постојањаСавета (који би огранича
ваоњеговувласт)довелисудоексплози
јенезадовољства.Стога,у јануару1835.
годиненајважнијестарешинесанеколико
хиљадаљудидолазеправоуКрагујевац,
тражећи од кнеза устав. Била је то тзв.
Милетинабуна,па јеМилошбржебоље
за месец дана издао устав познат као
Сре тењ ски устав(Ђорђевић).

ДимитријеДавидовићјебезсвакесум
ње био један од најзнаменитијих Срба
свога доба. Дани ца доноси ове црте из
његове младости: „Карловачки славни
професор Волнија предаваше једанпут
(бешебашјулмесецинесноснаврућина)
ушколи:какотребанаучитителонасваку
тегобу,нагладинажеђ,назимуинавру
ћинуидруго.Сутрадан,етоДавидовићау
школи,огрнуонекугрднуопаклију.Питао
гајеВолнија,заштоједошаоуопаклији.
ОдговоримуДавидовић:„Данаучимтело
наврућину“.Упамћенисуидругидогађа
ји из његове младости. Наиме, Давидо
вић је утонуо у сан на скамији, баш на
часу професора Хранислава, касније
епископабачког.Хранислав га јена свој
начин укорио: „Ја да сам као ти, донео
бих бар и јастук кад бих хтео спавати“.
Сутрадан,дођеДавидовићсавеликачким
јастукомушколу.ЗапитагазачуђениХра
нислав: „Шта је то“? „Чиним, кларисиме,
повашемјучерањемсавету“,биодговор
Давидовићев. Професор Хранислав био
јеучитељпојањауцрквииједномприли

комнаредицрквенимпојцима,дадођуу
тајитајдан,ичасушколурадипојања.
Осталима, најстроже запрети да се не
усудеслучајнодадођу.НашДавидовић,
иаконијебиопевац,дошао је уцрквуи
сео на прво место. Кад га је Хранислав
опазио,упитагаштаћету.„Дошаосаму
школу.Мененећеникоизшколеистера
ти“, одговори Давидовић. Уследило је
кошкањеизмеђуучитељаиученика,које
јепотрајало.Потом,Давидовићаопомену
његов најбољи пријатељПаја Атанацко
вић, потоњи владика бачки Платон: „Та
изиђи,Димитрије,ви’шдагубимовреме“.
„Е, Пајо брате, на твоју реч идем“, рече
Давидовић и одмах устаде и пође напо
ље.Храниславсенијесуздржао,темује
добацио:„Датинијеказаотвојпријатељ
Атанацковић,тинебиниотишао“!„Дабог
меданебих“,одговориДавидовић,окре
нувши се на самим вратима. Димитрије
Давидовић окончавао је на Пештанском
универзитету своје науке, за времена
владикебудимскогаДионисија.Диониси
јејебиорођениГркизатекаосекаобео

Дими три је Дави до вић (Исто риј ска библи о те ка)
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градски митрополит, кад је аустријска
војскаБеоградикомадСрбијеодТурака
отела.КадјеБеоградзатимопетпаоТур
цимауруке,Дионисијесеотудуклонии
каснијепостадевладикабудимски.Биоје
чудан човек. Мада је српски мало нату
цао, радо је и често држао проповеди у
цркви. Приповеда се да суљуди сњим
шалу збијали, пак да је Давидовић, као
младчовек,желеоивладиции слушао
цимапоказати како сепроповеда.Дави
довић се, тако, у обично време службе
изненадапојавинапредикаонициипочне
проповедатибезблагословавладичиног.
Владицијебилокриво,збоговогДавидо
вићевог потеза, и кажу да га је касније
домамионекакоизатомусеосветио–
једникажу,дајејесамоизгрдио,адруги
да га је и тукао. Касније је Давидовић
дошаоуСрбијуипостаосекретар кнеза
Милоша. Кнез Милош имао је такву
нарав,дајенереткозбијаошалеиунајо
збиљниједобаиунајозбиљнијемпослу.
ТакојеончуопоменутупричуоДавидо
вићевомсукобусавладикомДионисијем.
Дозваојевештогсликараизаповедиому
је да наслика како Давидовића један
калуђер држи за главу, други за ноге, а
како владика на њега камџију потеже.
Кнез је Гашпаровићу рекао да напише
испод тога цртежа: „Истинити догађај
1813. године у Будиму“. Потом је кнез
наредио, да се то у Пешту пошље и на
камену печата у неколико стотина кома
да, а кад буде готово, да се пошаље у
кнежеву канцеларију. Разуме се, да они,
који су заповест кнежеву реализовали,
нису никоме о томе смели да прозборе.
Давидовић је био глава канцеларије и
самојеонотвараоиписма,ипакетекоји
сустизалиуканцеларијукнежеву.Конач
но,стигаојеиовајпакет.КадгаДавидо
вићотвори,имаојештаивидети.Одмах
је схватио да је то ђаволство његовог
господара,насмејаосеисам,инекимаод
познатих својих поклонио је ове слике
(Огњановић).
ДавидовићјеједномприликомМилова

нуВидаковићуказао:„Хоћудасеженим.
Jатикажемизнашкојуузимам?Диоман
динукћер–Савку.ПакакомеБогсњом
благослови и достанем сина, даћу му,
Видаче,имеСветозар,буделикћи,Дра
гиња, мила су ми та српска из твојих
романаимена“.Изаиста,тошторече,и
учини.Савкујеиспросио,пасевратиоу
БечинапосебнурадостсвихСрбапочео
јеНови не издавати.Потомсусевенчали
и Савка му је родила сина Светозара.
Недугонаконпорођаја,Савкајепремину
ла,аДавидовићсепотоможениодругом
женом.МилованВидаковићјезабележио
иовуанегдотуизживотаДимитријевиће
вог. На римску Велику суботу неколико
карловачкихђакасаДимитријемДавидо
вићемпошлоједагледацрквенупараду.
Милован Видаковић приповеда да су
селинаклупу,којасеналазилапредшко
ломигледалисусвјашченопредставле
није Христова воскресенија. Каже Вида
ковић:„Мисвигологлави,анашДавидо
вић под шеширом! Гавански, од кога је
зазирао,опоменегаиповиченањегада
скине шешир, но он по својему лакоми
слијупочнетусофистическирезонирати,
да је Богу свеједно, да Бог не гледа на
шешир,нонасрце“.ОпоменуогајеВида
ковић: „Немој нас срамотити, а и себе у

опасностметати,носкинитајшешир“!На
торечеДавидовић:„Мани,Видаче,зарсу
ово Карловци и Нови Сад“. Видаковић
наводида је покушаода га „с тогместа
уклони,ал’пандур–капларуправо,про
вукаосекрознарод,пакмогаДавидовића
са штапом пуф по шеширу, одлети му
шеширљудимаподногеиљудиповичу:
’Он је такав и такав’. Пандур замлата
штапом,теГаванскипритрчимуиухвати
заштапмолећикаплара,итако једвага
одбрани“.Жалећига,речемуВидаковић:
„Е, мој Давидовићу, видишшта учини, и
наштатеонатвојапродерзливостдове
де“.Димитријеодврати:„Ништа,Видаче,
томладељудеучувстводоводи“(Вида
ковић).

Давидовић, као секретар кнеза Мило
ша,пошавшипослужбеномпослуизКра
гујевца, повео је са собоммного оружа
них пратилаца. Гледајући га са доксата
свогаКонака,кнезМилошћерећи:„Кадје
тражиоместоуСрбији,нудиојеивојнич
кеуслугесвоје,асадаенегаштачини:не
сме сам да пође ни до Метина Брда!
Потом,сетившисештамувредиДавидо
вић, брзо додаде: „Ако, ако! Боље сече
пером него ножем. А то и јест добро“!
ПознатоједајеДавидовићбиопосвећен
умногетајнерадовекнезаМилоша,коме
јеудипломатскимпословимабиодесна
рука. Зато му једанпут рече Димитрије
Исаиловић:„Мал’тесенећетенекадобу
ћиуГосподаревоодело“. „Можебитида
бихгаиумеообући,алисумњамдабих
га знао свући“, одмах одговори Давидо
вић и остави озбиљног Исаиловића да
размишљаозначајутихречи.Горепоме
нути родољубиви Димитрије Фрушић,
један оддвојице оснивачаНови насерб
ских у Бечу, живео је потом у Трсту као

лекарунајвећемпоштовању.Упитанјед
номштојеоставионовинарскипосао,он
рече:„Самосамметодупроменио;лечио
самиондаисада:предушу,асадатело
–уобаслучајанезнање“(Гавриловић).
КнезМилош, да би задовољио народ,

обећаo je да ће сазвати Скупштину на
Сретењеи тададатиСрбији устав.Тога
ради, повери Давидовићу да напише
устав. Давидовић, човек одушевљен за
идејеслободе,ималкоидеалистапоуму,
једвадочекатуприликуинавезеуСре
тењ ском уста ву све слободе које је
ондашње напредно мишљење сматрало
као највећу народну тековину. Кнез
Милош,здравоценећиприликеу којима
је, говорио би му често: „Кумашине,
чиниш ’волико, очи отварај, гледај што
пишеш,дапосленемамновеглавоболе“!
„Не брините се, Господару, Србија има
независно внутрење привилегије: ви
можетесвојуземљууређиватикаконађе
те занајбоље“,одговарао јеДавидовић.
„Е мој кумашине, да је то јахати коња,
пасатисабљу,ибитисесТурцима,знао
бихјаисамштабихрадио,алитонаше
независнопривиленије,морадасепови
ја по сваком јаком ветру. Зато ти гледај
штапишеш“,упозораваојекнез.Уставје
написанисвеликомсвечаношћупрогла
шен. Међутим, би тако, како је Милош
предвидео.СтигошемупрекориодПор
те, Русије, Аустрије. Кнезу се замерало
што се повео за Давидовићем, те је у
Сре тењ ски устав унео неке вигов ске 
иде је којесу,говорилосе,опаснепосусе
де. КнезМилош,љут по нарави, плане,
јер је упозораваоДавидовића, а овај га,
пак,нијепослушао.Давидовићајекривио
што је такав устав написао, што га је у
врломалоегземплараштампао,иштоје
сведругереформеобјављиваоуновина
масвојим.16.марта,1835.кнезјеодузео
Давидовићу уреднички посао Нови на 
серб скихипредаогаДимитријуИсаило
вићу.ПреселиосеДавидовићуСмедере
во,но,13.јула1835.кнезмујезаповедио
дабудесаЈевремомудворукрагујевач
ком,идамусенађе,докјеонупоходуу
Цариграду. Док је боравио у Цариграду,
пребацивали су му и Турци, и Руси из
посланства, што још држи Давидовића
крајсебе.Наиме,Давидовићасусвисма
траликривимзбогсвакогнезадовољства
које је било усмерено на кнеза. Зато је
кнез Давидовићу, и после, давао плату,
али га у послове није звао. Кад му се
Давидовићпожалионатостање,кнезму
је,12.септембра1836,овакописао: „Ви
сами знате ко вас у нашој служби не
трпи“! Давидовић је затражио пасош да
идеуВлашку,нашта је кнезодговорио:
„Онај који теовде гони, ни уВлашкој те
нећеоставитинамиру;негоседигдеси“!
Давидовић,понаравижустар,асадјоши
болестан,пишекнезуимеђудругимраз
лозима,велиовако: „Ласно јерећиседи
где си, ал’ је тешко то учинити, кад се
немаочемживети“.Спролећа,1837.сти
гаојеДавидовићупозивдаидекакнеже
вићима Милану и Михајлу и да састави
планзањиховошколовање.Маколикосе
томерадовао,збогболести,натајпосао
није могао отићи. Умро је у Смедереву,
25.марта1838.Пожељињеговој,гробму
покривабелистуденичкимраморсзапи
сом: Дими три је Дави до вић сав Србин
(Милићевић).

Дими три је Дави до вић, 
рођен је у зему ну, 12. 
окто бра 1789. годи не. 
Нови нар, књи жев ник, 

секре тар кне за Мило ша, 
про све ти тељ, мини стар, 
шко ло ва ње је запо чео у 
Кар лов ци ма, завр шив ши 

ниже раз ре де,
фило зо фи ју је изу чио

у Кежмар ку и Пешти, где је 
потом отпо чео сту ди је 

меди ци не. Четвр ту годи ну 
меди ци не завр шио је

у Бечу. У Бечу, са коле гом 
Дими три јем Фру ши ћем, 

рође ном у Диво шу,
1. авгу ста 1813. почео је 

да изда је Нови не серб ске. 
То је био први лист
срп ски у XIX веку


