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На тери то ри ји Срем ске Митро ви це је 
на избо ри ма одр жа ним 21. јуна, од 
укуп ног бро ја бира ча који изно си 

69.487 гла са ло 40.308 гра ђа на, одно сно 
58, 01  про це на та. Убе дљи ву побе ду, пре
ма првим пода ци ма Град ске избор не 
коми си је, оства ри ла је избор на листа 
„Алек сан дар Вучић – За нашу децу“, која 
је осво ји ла 23.164 гла са, што у про цен ти
ма изно си 57,46. Цен зус на овим избо ри
ма, поред СНСа, пре шла је и листа 
„ИВИ ЦА ДАЧИЋ Соци ја ли стич ка пар ти ја 
Срби је (СПС)“, која је осво ји ла 3473 гла
са, то јест 8,61 посто, затим, гру па гра ђа
на „Град за све нас – Вла ди мир Пет ко вић 
са 6434 осво је на гла са (15,96 про це на та) 
и гру па гра ђа на „Митро вач ка алтер на ти ва 
– покрет сло бод них гра ђа на – др Миро
слав Кен дри шић“ са осво је них 1415 гла са 
(3,51 посто). Испод цен зу са од девет 
избор них листа за 61 одбор ни ка локал ног 
пар ла мен та у Срем ској Митро ви ци су 
оста ли: „За кра ље ви ну Срби ју (Покрет 

обно ве Кра ље ви не Срби је, Монар хи стич
ки фронт) – др Јели ца Јели кић, Др Воји
слав Шешељ – Срп ска ради кал на стран
ка, „Вој во ђан ски фронт – Европ ска зеле
на пар ти ја“, „Нови тим за Митро ви цу“ и 
„Метла 2020“. 

Када се про цен ти осво је них гла со ва 
пре тво ре у број ман да та, листи „Алек сан
дар Вучић – За нашу децу“ при па ло је 42 
ман да та, Соци ја ли стич кој пар ти ји Срби је 
шест одбор нич ких места. Гру па гра ђа на 
„Град за све нас – Вла ди мир Пет ко вић 
први пут ула зи у локал ну Скуп шти ну и 
при па да јој  11 ман да та, док гру пи гра ђа
на „Митро вач ка алтер на ти ва – покрет 
сло бод них гра ђа на – др Миро слав Кен
дри шић“ при па да два одбор нич ка места. 

Одмах након првих при сти глих резул та
та у шта бу СНСа, секре тар ГО Срп ске 
напред не стран ке Дми тар Ста ни шић је 
иста као да је та стра на ка оства ри ла исто
риј ски резул тат у нај ве ћем срем ском гра
ду.

– Ова кав резул тат, са пре ко педе сет 
про це на та осво је них гла со ва ника да 
нијед на избор на листа нити поли тич ка 
стран ка у Срем ској Митро ви ци није оства
ри ла. Има мо уве ћа ње од пре ко око пет 
хиља да гла со ва у одно су на прет ход не 
локал не избо ре, што пока зу је коли ко је 
вели ка наша побе да. Морам да кажем да 
смо пре за до вољ ни, оно што смо ура ди ли 
је фан та стич но. Сви људи који су уче
ство ва ли у кам па њи су дали свој мак си
мум, резул та ти су то и пока за ли. Прет ход
не чети ри годи не, све оно што смо ради
ли, гра ђа ни су пре по зна ли и спрам тога 
су нам дали оце ну. У наред ном пери о ду 
циљ нам је да реа ли зу је мо све што смо у 
кам па њи испла ни ра ли и обе ћа ли. Пости
гли смо одли чан резул тат и тру ди ће мо се 
да се на неким наред ним избо ри ма се 
попра ви мо и буде мо још бољи, рекао је 
Ста ни шић који је крат ко одго во рио на 
пита ње нови на ра да је о скла па њу коа ли
ци ја још рано гово ри ти.  З. Поповић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Напред ња ци оства ри ли 
исто риј ски успех

Убе дљи ву побе ду, пре ма првим пода ци ма Град ске 
избор не коми си је, оства ри ла је избор на листа „Алек сан
дар Вучић – За нашу децу“, која је осво ји ла 23.164 гла са, 
што у про цен ти ма изно си 57,46. Цен зус на овим избо ри
ма, поред СНСа, пре шла је и листа „ИВИ ЦА ДАЧИЋ 
Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је (СПС), која је осво ји ла 
3473 гла са, то јест 8,61 посто , затим, гру па гра ђа на „Град 
за све нас – Вла ди мир Пет ко вић са 6434 осво је на гла са 
(15,96 про це на та) и гру па гра ђа на „Митро вач ка алтер на
ти ва – покрет сло бод них гра ђа на – др Миро слав Кен дри
шић“ са осво је них 1415 гла са (3,51 посто)Дмитар Станишић

ПРОСЛАВИЛИ ПОБЕДУ: Бранислав Недимовић са члановима ГО СНС Сремска Митровица
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РУМА

Три јумф напред ња ка
– у Скупштини 31 одбор ник

У Руми су се на локал ним избо ри
ма бира ла 43 одбор ни ка, на исто 
толи ко бирач ких места. Од тога су 

22 у самом гра ду, а 21 у сели ма рум ске 
општи не. На избо ри ма 21. јуна бирач ко 
пра во је има ло 46.478 жите ља рум ске 
општи не, који су се опре де љи ва ли за 
чети ри избор не листе.

Прва је била листа „Алек сан дар Вучић 
– За нашу децу“, дру га „Иви ца Дачић – 
Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је (СПС), 
Једин стве на Срби ја (ЈС) – Дра ган Мар
ко вић Пал ма“, под ред ним бро јем три је 
била листа „Др Воји слав Шешељ – Срп
ска ради кал на стран ка“, а четвр та је 
листа „Зеле на стран ка Рума – Нек маске 
пад ну“.

На локал ним избо ри ма изла зност је 
била 53,33 одсто, одно сно сво је бирач
ко пра во је иско ри сти ло 24.753 гла са ча. 
Пре ма пода ци ма које је нови на ри ма и 
чла но ви ма стран ке, сат вре ме на после 
поно ћи саоп штио Сла ђан Ман чић, пот
пред сед ник ОО СНСа, Срп ска напред
на стран ка је доби ла 16.472 гла са или 
66,55 одсто, и тако осво ји ла 31 ман дат у 
СО Рума. Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је 
је са 3.561 гла сом осво ји ла шест ман да

та, Зеле на стран ка са 2.353 гла са чети
ри ман да та и Срп ска ради кал на стран ка 
два ман да та са 1.292 гла са. По оце ни 
мно гих, резул тат Зеле не стран ке пред
ста вља вели ко изне на ђе ње, а и рум ски 
соци ја ли сти су пове ћа ли про це нат оних 
који су гла са ли за њих – 14,39 про це на та.

– Што се локал не листе за одбор ни ке 
СО Рума тиче, осво ји ли смо пет ман да
та више него на избо ри ма 2016. годи не. 
Желим да захва лим они ма који су за нас 
гла са ли, а нарав но чести там и свим оста
лим стран ка ма које су ушле у СО Рума. 
Надам се да ће поли тич ка ситу а ци ја у 

Пре ма пода ци ма које је нови на ри ма и чла но ви ма стран ке, сат вре ме
на после поно ћи саоп штио Сла ђан Ман чић, пот пред сед ник ОО СНСа, 
Срп ска напред на стран ка је доби ла 16.472 гла са или 66,55 одсто, и тако 
осво ји ла 31 ман дат у СО Рума. Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је је са 3.561 
гла сом осво ји ла шест ман да та, Зеле на стран ка са 2.353 гла са чети ри ман
да та и Срп ска ради кал на стран ка два ман да та са 1.292 гла са

Зеле на стран ка, изне на ђе ње избо ра

Задо вољ ни напред ња ци
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нашој општи ни бити у наред ном пери о
ду зани мљи ви ја него што је била до сада 
– рекао је Ман чић и додао да захва љу
је како гра ђа ни ма, тако и акти ви сти ма и 
сим па ти зе ри ма стран ке. Наја вио је и да 
ће врло брзо бити одр жа на кон сти ту тив
на сед ни ца СО Рума у новом сази ву.

Први човек рум ске општи не и пот пред
сед ник ОО СНСа Сла ђан Ман чић је гла
сао на бирач ком месту број 29 у Клен ку 
у 8 часо ва и 30 мину та, а на гла са ње је 
дошао са кћер ком. По завр шет ку гла са
ња, он је иста као да оче ку је да Срп ска 
напред на стран ка побе ди убе дљи во на 
овим избо ри ма и то на свим ниво и ма.

– Што се тиче Руме, без обзи ра на 
резул та те и кона чан исход, она мора да 
наста ви да се раз ви ја ова ко како се раз
ви ја ла до сада. Чак и брже и боље, мора
мо да мисли мо на нашу децу, наша деца 
су будућ ност Руме, и она мора ју да осе те 
и виде шта смо им оста ви ли у насле ђе – 
рекао је Сла ђан Ман чић. 

На бирач ком месту број 29 у Клен ку 
има 887 лица са пра вом гла са, а пред
сед ник бирач ког одбо ра је био Сло бо дан 
Ста нић.

– Од јутрос људи у вели ком бро ју 
дола зе и гла са ју, а до сада нисмо има
ли неких већих про бле ма. Сви гра ђа ни 
доби ја ју маске и рука ви це, а исто важи и 
за чла но ве бирач ког одбо ра – рекао је за 
наше нови не Сло бо дан Ста нић.

На бирач ким мести ма број 1 и број 4 
која се нала зе у ОШ „Змај Јова Јова но
вић“ људи су чека ли у реду да би гла са
ли, већи на са заштит ним маска ма. На 
овом месту су гла са ли и Јован и Мир ја на 
Него ва но вић.

– Ми од вла сти која ће се фор ми ра ти 
после избо ра оче ку је мо да се наста ви са 
радом, као и до сада. Види се напре дак 
у Руми и било би добро да се то наста ви. 
У гра ду се заи ста види да има напрет ка, 
а од виших нивоа вла сти, оче ку је мо да 
пове ћа ју људи ма пла те и пен зи је – рекли 
су Мир ја на и Јован Него ва но вић.

На покра јин ским избо ри ма се међу 
девет избор них листа бира ло 120 посла
ни ка Скуп шти не АП Вој во ди не. Срп ска 
напред на стран ка је осво ји ла 16.298 
гла со ва, одно сно 66,89 одсто, Соци ја
ли стич ка пар ти ја Срби је 2.825 гла со
ва, 11,59 одсто, покрет „Метла 2020“ 
4,39 одсто, Срп ска ради кал на стран ка 4 
одсто, „За Кра ље ви ну Срби ју“ 3,74 одсто 
и Вој во ђан ски фронт 3,2 одсто. Покра
јин ски посла ни ци из Руме су Алек сан
дар Бун да ло, Ненад Боро вић и Биља на 
Симић – сви са листе „Алек сан дар Вучић 
– За нашу децу“.

На нивоу Срби је пра во гла са је има ло 
укуп но 6.584.376 бира ча који су могли да 
гла са ју на укуп но 8.253 бирач ка места. 
На збир ној листи је била укуп но 21 пар
ти ја и коа ли ци ја. За неку од листа за 
репу блич ке избо ре у рум ској општи ни је 
гла са ло укуп но 24.953 гла са ча, одно сно 
53,76 одсто. Срп ска напред на стран ка 
је осво ји ла 65,23 одсто, одно сно 16.278 
гла со ва, коа ли ци ја Соци ја ли стич ка пар
ти ја Срби је и Једин стве на Срби ја 10,71 
одсто, одно сно 2.673 гла са и Срп ска 
ради кал на стран ка 3,68 одсто, одно сно 
918 гла со ва. Репу блич ки посла ник из 
рум ске општи не је др Алек сан дар Мар
ти но вић, са листе „Алек сан дар Вучић – 
За нашу децу“. С. Џ.

ПЕЋИНЦИ

Недвосмислена 
подршка Српској 
напредној странци

Избор на листа „АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ“ освојила је 26 мандата, СПС три а СРС један 
одборнички мандат у Скупштини општине Пећинци

На осно ву обра ђе них пода та ка са 
свих 30 бирач ких места у општи ни 
Пећин ци, Општин ска избор на 

коми си ја обја ви ла је резул та те избо ра за 
одбор ни ке у Скуп шти ни општи не Пећин
ци. Пре ма још увек незва нич ним резул та
ти ма апсо лут ну побе ду на локал ним 
избо ри ма одне ла је избор на листа 
„АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 
ДЕЦУ“. За ову листу гла са ло је 8.999 гра
ђа на пећи нач ке општи не, одно сно 79,41 
посто иза шлих бира ча. Тиме је листа 
Срп ске напред не стран ке осво ји ла 26 од 
укуп но 30 одбор нич ких места коли ко бро
ји пећи нач ки пар ла мент. Листа „ИВИ ЦА 
ДАЧИЋ – Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је 
(СПС)“ осво ји ла је 9,92 посто гла со ва 
иза шлих бира ча и три одбор нич ка места 
у локал ном пар ла мен ту. Избор на листа 
„Др ВОЈИ СЛАВ ШЕШЕЉ – СРП СКА 
РАДИ КАЛ НА СТРАН КА“ осво ји ла је 5,31 
посто гла со ва бира ча и једно одбор нич ко 
место у Скуп шти ни општи не Пећин ци. 

Пре ма незва нич ним резул та ти ма, на 
избо ри ма за посла ни ке у Народ ној скуп
шти ни Репу бли ке Срби је листа „АЛЕК
САН ДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“. 
осво ји ла је у општи ни Пећин ци 78,63 
посто пове ре ња иза шлих бира ча, а поред 
побед нич ке листе цен зус је пре шла још 
само листа „ИВИ ЦА ДАЧИЋ – Соци ја ли
стич ка пар ти ја Срби је (СПС)“ са 5,92 
посто гла со ва иза шлих бира ча, док су 
испод три посто осво је них гла со ва оста
ле листе „АЛЕК САН ДАР ШАПИЋ – 
ПОБЕ ДА ЗА СРБИ ЈУ“ са 2,48 посто и 

листа „Др ВОЈИ СЛАВ ШЕШЕЉ – СРП
СКА РАДИ КАЛ НА СТРАН КА“ са 2,37 
посто, као и све оста ле листе кан ди до ва
не на репу блич ким избо ри ма.

На избо ри ма за посла ни ке у Скуп шти
ни АП Вој во ди не за листу „АЛЕК САН ДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“ у општи ни 
Пећин ци гла са ло је 8.999 гра ђа на или 
79,4 посто иза шлог бирач ког тела. Од 
пре о ста лих девет листа кан ди до ва них на 
покра јин ским избо ри ма цен зус је, пре ма 
још увек незва нич ним резул та ти ма, пре
шла још само листа „ИВИ ЦА ДАЧИЋ –
Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је (СПС)“ за 
коју је гла са ло 798 бира ча и која је осво
ји ла 7,04 посто гла со ва бирач ког тела.

Резул та том од 79,41 посто пове ре ња 
гра ђа на пећи нач ке општи не СНС је над
ма ши ла резул тат од 77,7 посто, коли ко је 
осво ји ла на локал ним избо ри ма у децем
бру 2017. годи не, а пове ре ник пећи нач ког 
одбо ра СНСa Мило рад Пан тић захва лио 
je гра ђа ни ма на вели кој подр шци и пове
ре њу.

– Недво сми сле на подр шка Срп ској 
напред ној стран ци и нашем пред сед ни ку 
Алек сан дру Вучи ћу била је видљи ва већ 
при ли ком при ку пља ња пот пи са за кан ди
да ту ру, а данас је само потвр ђе на. Гра ђа
ни наше општи не још јед ном су се јасно 
опре де ли ли за рад и напре дак Срби је и 
наше локал не зајед ни це. Зато је ово 
побе да наших гра ђа на исто коли ко и 
побе да листе „АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋ – 
ЗА НАШУ ДЕЦУ“ – пору чио је први човек 
пећи нач ких напред ња ка.

Милорад Пантић, први човек пећиначких напредњака
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ИРИГ

Побед ник избо ра листа 
„Алек сан дар Вучић
– За нашу децу“

На избо ри ма за посла ни ке Скуп
шти не Срби је и Скуп шти не АП 
Вој во ди не, као и одбор ни ке СО 

Ириг пра во гла са је има ло 9.146 гла
са ча, а они су се на лока лу изја шња
ва ли за пет про гла ше них избор них 
листа, одно сно бира ли су 19 нових 
одбор ни ка. На избо ри ма 21. јуна од 
9.146 упи са них бира ча, сво је бирач
ко пра во и дужност је иско ри сти ло 
56,41 одсто гра ђа на са пра вом гла са. 
Пре ма, за сада, незва нич ним пода ци
ма, на локал ним избо ри ма, за листу 
„Алек сан дар Вучић – За нашу децу“ 
гла са ло је 3.469 бира ча, за Соци ја ли
стич ку пар ти ју Срби је 494, за Срп ску 
ради кал ну стран ку 225, Вој во ђан ски 
фронт 438 и ПОКС 394. Од наведених 
листа једино листа Српске радикалне 
странке није прешла природни цензус 
од пет процената који важи за општину 
Ириг због малог броја одборничких 
места.

Тихо мир Сто ја ко вић, први на листи 
„Алек сан дар Вучић – За нашу децу“, 
гла сао је одмах по отва ра њу бирач ких 
места, у 7 часо ва ују тро. Он је том при
ли ком иста као да се нада да ће изла
зност бити она ква како су и пред ви де

ли, изме ђу 50 и 55 про це на та.
– Ми има мо план шта ћемо да ради

мо убу ду ће, наја вље ни су вели ки про
јек ти, не бих сада о томе, него када се 
завр ше избо ри и буду позна ти конач ни 
резул та ти, мада ја не сум њам да неће 
бити пози тив ни по нас – иста као је 
Тихо мир Сто ја ко вић.

Након затва ра ња бирач ких места, 
њего ве речи су и потвр ђе не, с обзи ром 
на то да је ова листа, пре ма незва нич
ним пода ци ма, доби ла 66,19 одсто 
гла со ва. Сто ја ко вић је резул та те оце
нио као одлич не. Њихо ва листа је 
осво ји ла 15 одбор нич ких места, два су 
при па ла соци ја ли сти ма, и по јед но Вој
во ђан ском фрон ту и ПОКСу. 

На бирач ком месту број 2 гла сао је 
пред сед ник Општи не Сте ван Кази ми
ро вић.

– Ми смо за ове чети ри годи не ура
ди ли у Ири гу оно што се није ура ди ло 
за 40 годи на. Још су мно ги про јек ти у 
току, поче ли су радо ви у Шатрин ци ма, 
Кру ше дол Прња во ру, Јаску... Оче ку
је мо вели ки број радо ва током лета и 
тра жи мо ман дат од гра ђа на да запо че
то и завр ши мо. Реч је о пре ко 20 про
је ка та – рекао је Сте ван Кази ми ро вић.

На бирач ком месту број 1 у Ири гу 
гла са ла је и Ибој ка Бујак.

– Има много про бле ма, али мислим 
да је кана ли за ци ја при о ри тет. Кон крет
но, кроз моју ули цу је про шла кана ли
за ци ја, али не могу да се при кљу чим, 
тре ба нам пре чи стач. Мно ги људи 
су се при кљу чи ли бес прав но, ја тако 
нећу. Мислим да је реша ва ње пита
ња кана ли за ци је ургент но. Неки сво је 
отпад не воде пушта ју у поток, то нам 
зага ђу је живот ну сре ди ну, зато је кана
ли за ци ја нај ва жни ја – рекла је за наше 
нови не Ибој ка.

Када је реч о репу блич ким избо ри
ма, гла са ло је 5.244 бира ча, а за листу 
„Алек сан дар Вучић – За нашу децу“ 
опре де ли ло се 67,72 одсто иза шлих на 
бира ли шта. Листа соци ја ли ста је доби
ла 8,77 одсто гла со ва, ради ка ли 3,93 и 
ПОКС 3,53 одсто иза шлих бира ча. За 
покра јин ске избо ре листа напред ња
ка је има ла 66,97 одсто гла со ва, листа 
СПСа и Једин стве не Срби је 9,45 
одсто, Вој во ђан ски фронт 5,49 про це
на та, ПОКС 4,74 одсто и ради ка ли 3,98 
одсто гла со ва оних који су иза шли на 
избо ре. Под се ћа мо, реч је о незва нич
ним пода ци ма. С. Џаку ла

Први на листи, Тихомир Сто ја ко вић је резул та те оце нио као одлич не. 
Њихо ва листа је осво ји ла 15 одбор нич ких места, два су при па ла соци ја
ли сти ма, и по јед но Вој во ђан ском фрон ту и ПОКСу

Тихо мир Сто ја ко вић Сте ван Кази ми ро вић Миодраг Бебић
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Рекорд на подр шка СНСу у Инђи ји

Гра ђа ни општи не Инђи ја пру жи ли су 
апсо лут ну подр шку Срп ској напред
ној стран ци и поли ти ци коју је пред

сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак 
водио у про те кле чети ри годи не. Листа 
„Алек сан дар Вучић – За нашу децу“ је 
осво ји ла 14.342 гла со ва, одно сно 25 ман
да та, Гру па гра ђа на „Инђи ја и ти“ осво ји ла 
је 2.682 гла со ва, одно сно пет ман да та, 
„Иви ца Дачић – Соци ја ли стич ка пар ти ја 
Срби је“ доби ла је 2.081 гла со ва, одно сно 
три ман да та у локал ном пар ла мен ту, 
листа „Др Воји слав Шешељ – Срп ска 
ради кал на стран ка“ осво ји ла је 757 гла со

ва, одно сно један ман дат и Гру па гра ђа на 
„Гра ђа нин 2020“ – Стра хи ња Јова но вић 
доби ла је 1.705 гла со ва, одно сно три 
ман да та. На укуп но 36 избор них места на 
тери то ри ји ове срем ске општи не, од укуп
но 41.074 иза шло је 21.567 бира ча, одно
сно 54.96 посто.

– Више смо него задо вољ ни резул та ти
ма и захва љу јем свим сугра ђа ни ма који 
су још јед ном дали подр шку, пре све га, 
пред сед ни ку Срби је Алек сан дру Вучи ћу, 
а онда и сви ма нама који смо у СНСу. 
Срби ја и Инђи ја су на добром путу и то су 
наши сугра ђа ни пре по зна ли. Сада има мо 

још јед ну оба ве зу, а то је да у наред не 
чети ри годи не ради мо још боље и више у 
инте ре су наших гра ђа на. Желим да под
се тим да је 2016. годи не локал на листа 
СНСа има ла 12.334 гла со ва, те да је 
сада тај резул тат мно го већи. Рекорд ну 
подр шку сам наја вљи вао у прет ход них 
годи ну дана – иста као је Вла ди мир Гак, 
пред сед ник Општи не Инђи ја и носи лац 
листе СНСа на локал ним избо ри ма. 

Гак је чести тао и оста лим листа ма које 
су се бори ле на локал ним избо ри ма и 
они ма које ће се наћи у локал ном пар ла
мен ту. М. Ђ.

Листа „Алек сан дар 
Вучић – За нашу децу“ 
је осво ји ла 25 ман да та, 
Гру па гра ђа на „Инђи ја
и ти“ пет ман да та, „Иви
ца Дачић – Соци ја ли
стич ка пар ти ја Срби је“ 
три ман да та, листа „Др 
Воји слав Шешељ – Срп
ска ради кал на стран ка“ 
осво ји ла је један ман
дат и Гру па гра ђа на 
„Гра ђа нин 2020“ – Стра
хи ња Јова но вић 
освојила је 3 ман да та Владимир Гак гла сао са супру гом

СТА РА ПАЗО ВА

Више од две тре ћи не
гла со ва напредњацима
Пре ма пода ци ма из Избор ног шта ба 

општин ског одбо ра СНСа, листа „Алек
сан дар Вучић – За нашу децу“ има ће 

апсо лут ну већи ну, одно сно при па шће јој више 
од две тре ћи не места у локал ном пар ла мен
ту, одно сно 37 ман да та од укуп но 53 коли ко 
има ста ро па зо вач ка Скуп шти на. Поред СНСа 
пред став ни ке у Скуп шти ни општи не Ста ра 
Пазо ва ће има ти листе „Иви ца Дачић – СПС 
– ЈС – Дра ган Мар ко вић Пал ма“ (пет од 53), 
„Избор за нашу општи ну – Милан Тура ња нин“ 
(четири од 53), „Покрет за општи ну Нова Пазо
ва – Ана Пејо вић – Стан ко вић“ (три од 53), док 
„Зеле на Стран ка – Душан Кан дић“ и Гру па гра
ђа на „Поду на вље“ има ју по два пред став ни ка. 
Пре о ста ле листе су испод цен зу са и неће има
ти пред став ни ке у локал ној Скуп шти ни. Нарав
но, конач ну реч, када су у пита њу про цен ти и 
ман да ти осво је ни на избо ри ма, има ће Општин
ска избор на коми си ја након детаљ ног пре бро
ја ва ња и обра де свог избор ног мате ри ја ла.

З. К.
Ђорђе Радиновић
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗОРА НА СЕМЕ НО ВИ ЋА, ПОВЕ РЕ НИ КА ОО СНС

Убе дљи ва побе да
Срп ске напред не стран ке

Тач но у под не, 22. јуна Зоран Семе
но вић, пове ре ник општин ског 
одбо ра Срп ске напред не стран

ке, одр жао је кон фе рен ци ју за меди
је. Пред нови на ре у седи шту стран ке 
изнео је резул та те избо ра 2020. годи не. 
Неки пода ци се раз ли ку ју од оних које 
је током јутра саоп штио пред сед ник 
општин ске Избор не коми си је Милан 
Фили по вић. На почет ку обра ћа ња 
Семе но вић се захва лио свим гра ђа ни
ма, као и нови нар ским еки па ма које су 
пра ти ле ове избо ре.

 На избо ре је иза шло 17.110 бира ча 
то је око 57.14 одсто укуп них бира ча, 
што нас ста вља у врх општи на у Вој во
ди ни које су има ле већу изла зност од 
уоби че је не.  Наше актив но сти и рад у 
прет ход ном пери о ду је и подр жан од 

бира ча. Репу блич ка листа у Шиду је 
доби ла 11.886 гла со ва што је нешто 
мање од 70 посто, за покра јин ску листу 
гла са ло је 11.816 бира ча. На избор ној 
листи за локал ни пар ла мент су поред 
СНСа биле и Соци ја ли стич ка пар ти ја 
Срби је, коа ли ци ја „Вој во ђан ски фронт” 
и Срп ска ради кал на стран ка. За Срп
ску напред ну стран ку је гла са ло 11.650 
бира ча. Сигу ран сам да ће пове ре ње 
које смо доби ли у апсо лут ном бро ју на 
лока лу, учи ни ти да буде мо мар љи ви ји и 
одго вор ни је се пона ша ти пре ма буџет
ским сред стви ма општи не, али и пре ма 
Шиду. Пери од пред нама и план про
гра ма од 2020. до 2025. годи не СНСа 
захва та добрим делом и шид ску општи
ну. У пита њу су рекон струк ци је шко ла, 
изград ња врти ћа, завр ше так пута од 

Шида до пру жног пре ла за Куку јев ци
Кузмин, оби ла зни ца око Шида, рекон
струк ци ја Ули це Цара Душа на, колек
тор за фекал ну кана ли за ци ју и бит но 
побољ ша ње инфра струк ту ре у свим 
мести ма у општи ни. „Тер мо вул” је почео 
град њу фабри ке у инду стриј ског зони, 
а оче ку је мо и дру ге инве сти то ре. Што 
се тиче ман да та у локал ном пар ла мен
ту СРС ће има ти три одбор ниа, „Вој во
ђан ски фронт” тако ђе три одбор ни ка, 
СПС пет, а СНС 28 одбор ни ка изја вио 
је Зоран Семе но вић. Ина че, шид ска 
општи на ће у наред не чети ри годи не 
има ти народ ног посла ни ка у репу блич
кој Скуп шти ни, а то ће бити Милен ка 
Субић, док ће два пред став ни ка бити 
у покра јин ском пар ла мен ту Деја на 
Крсма но вић и Пре драг Вуко вић.

Зоран Семе но вић

БЕО ЧИН

Соци ја ли сти освојили више 
гласова од напредњака
У Бео чи ну је од 13.429 гла

са ча на бирач ка места иза
шло 8839 бира ча, што зна чи 

да изла зност на тери то ри ји ове 
општи не изно си 65,82 посто. Пре
ма првим пода ци ма Општин ске 
избор не коми си је нај ви ше гла со
ва је одне ла листа „Иви ца Дачић 

Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је“ и 
то 4170 што је у про цен ти ма 47,17. 
Напред ња ци су осво ји ли 4010 гла
со ва, што у про цен ти ма изно си 45, 
36. Тако је Соци ја ли стич ка пар ти ја 
Срби је оства ри ла тесну побе ду у 
Бео чи ну. Иза ове две пар ти је сле де 
Срп ска ради кал на стран ка са 240 

гла со ва (2,71 посто), Једин стве на 
Срби ја са 216 гла со ва (2,44 про
це нта) и Вој во ђан ски фронт коме 
је при па ло 203 гла са (2,30 посто). 
То прак тич но зна чи да само СПС и 
СНС ула зе у бео чин ску Скуп шти ну, 
јер оста ле три стран ке нису пре
шле цен зус.  З. Поповић

Што се тиче
ман да та у
локал ном

пар ла мен ту СРС 
ће има ти

три одбор ника, 
„Вој во ђан ски 
фронт” тако ђ

 три одбор ни ка, 
СПС пет,
а СНС 28

одбор ни ка,
изја вио је Зоран 

Семе но вић
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ВЕЧЕ СА ДОНАТОРИМА

Признања донаторима
и волонтерима
Локал на само у пра ва, како је и наја

вљи ва но, орга ни зо ва ла је 18. јуна, 
вече за дона то ре на којем је уру чи

ла при зна ња и покло не, у виду вред них 
књи га, при вред ни ци ма, јав ним пред у зе
ћи ма, Дому здра вља, као и волон те ри ма 
Црве ног крста и Општи не, који су помо
гли да се све пла ни ра не актив но сти и 
мере током ван ред ног ста ња спро ве ду. 
Укуп но је 30 колек ти ва и поје ди на ца 
доби ло ова при зна ња.

Мађу дона то ри ма је било нај ви ше при
вред ни ка који су обез бе ди ли основ не 
пре храм бе не про из во де за паке те помо
ћи соци јал но угро же ним гра ђа ни ма, 
хиги јен ска и сред ства за дез ин фек ци ју, 
али и оних који су помо гли да се про из
во ди допре ме, а потом и раз не су по гра
ду и сели ма рум ске општи не. Како је на 
почет ку овог дру же ња иста као пред сед
ник Сла ђан Ман чић, вред ност те помо ћи 
гра ђа ни ма је била око 40 мили о на дина
ра и тих сред ста ва је било у буџе ту. Али, 
упра во захва љу ју ћи дона то ри ма, за ове 
наме не је из буџе та утро ше но све га 8,5 
мили о на дина ра.

– Јед но став но, рум ска Општи на осе ћа 
потре бу да свим тим људи ма, у име свих 
наших гра ђа на, а пре све га оних који ма 
је та помоћ била тада нај по треб ни ја, на 
овај начин сим бо лич но захва ли – ука зао 
је Ман чић.

Нарав но, он је иста као и вели ки зна чај 
рада волон те ра, њих сто ти нак који су 
били стал но анга жо ва ни.

– Сва та деца, та мла дост, буквал но, 
свих тих дана су ради ла на пако ва њу, 
дистри бу ци ји и доно ше њу паке та, воћа, 
повр ћа, дез ин фек ци о них сред ста ва. Сви 

они су овде и сви ма њима захва љу је мо. 
Ту су и пред став ни ци јав них пред у зе ћа 
који су зајед но са Општин ском упра вом 
ради ли оно што је нео п ход но. Али ми за 
то што ради мо при ма мо пла те, а сви ови 
људи су сво јом вољом и ради ли, и дони
ра ли сво ја сред ства у виду робе и про из
во да – рекао је Сла ђан Ман чић.

Он је додао да се упра во сада пока зао 
тај здрав однос са при вре дом и коли ко је 
зна чај но има ти јаку при вре ду и раз ви је
ну, и ефи ка сну локал ну само у пра ву, која 
је иску ства сти ца ла и кроз ван ред ну 
ситу а ци ју током попла ва 2014. годи не.

– Сим бо лич но хоће мо, пред меди ји ма 

и сви ма вама, да захва ли мо и да пока
же мо да посто је људи у тешким вре ме
ни ма који желе да помог ну, који има ју и 
који желе да поде ле са они ма који ма је 
то нај по треб ни је – иста као је први човек 
рум ске општи не који је дона то ри ма 
потом уру чио захвал ни це и вред не књи
ге.

После овог зва нич ног дела, усле ди ло 
је и дру же ње уз музи ку, којем је при су
ство вао и Бра ни слав Неди мо вић, мини
стар пољо при вре де, водо при вре де и 
шумар ства, који је, тако ђе, добио захвал
ни цу рум ске Општи не.

С. Џаку ла

Шеф кабинета министра Недимовића Марко Сарановац прима захвалницу

Хума ни тар на акци ја „Трој ка из бло ка“
Хума ни тар на акци ја „Трој ка из бло

ка“, пета по реду, биће одр жа на у Руми 
27. јуна са почет ком у 17 часо ва, на 
спорт ским тере ни ма код Дома здра вља. 
Заин те ре со ва ни гра ђа ни, углав ном је 
реч о мла дим људи ма, као и дона то ри, 
укљу чу ју се у ову акци ју Хума ни тар не 
орга ни за ци је „Срби за Србе“, а при ку
пље на сред ства се кори сте за помоћ 
соци јал но угро же ним поро ди ца ма са 
више деце. 

Тако су до сада у рум ској општи ни 
ову помоћ доби ле поро ди це Јере мић 
из Руме, Ђикић из Пути на ца, Сму ков из 
Добри на ца и Дра ги ће вић из Буђа но ва
ца. Ове годи не се сред ства при ку пља ју, 
из више гра до ва, међу који ма је и Рума, 
за поро ди цу Димић из Божев ца на КиМ. 
Реч је о пето чла ној поро ди ци која живи 
у изу зет но тешким усло ви ма. Помоћ је 
потреб на како за уре ђе ње куће у којој 
живе, тако и њено опре ма ње потреб ним 
покућ ством. С. Џ.

„Трој ка из бло ка“, помоћ поро ди ци Димић
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ЦРВЕ НИ КРСТ: ДАН ДОБРО ВОЉ НИХ ДАВА ЛА ЦА

106 дава ла ца доби ло
при зна ња за сво ју хума ност
Пово дом Свeт ског дана 

добро вољ них дава
ла ца крви 14. јуна, 

упри ли че на је све ча ност на 
којој су дава о ци ма, који су 
5, 10, 20, 35, 50, 75 и 100 
пута дали крв, уру че на при
зна ња. Све ча ност је орга
ни зо вао Црве ни крст Рума, 
уз подр шку локал не само у
пра ве, а одр жа на је 15. јуна 
у Кул тур ном цен тру. Ове 
годи не при зна ње је доби ло 
106 дава ла ца, а међу њима 
је и Зоран Ско бе из Врд
ни ка, који је добио „Злат ну 
пла ке ту“ за 102 пута дату 
крв. Зоран има 52 годи не, 
а под се ћа мо, по закон ским 
одред ба ма, дава лац крви 
може бити пуно лет на осо ба, 
до навр ше них 65 годи на. Он 
каже да је први пут дао крв у 
вој сци, 1987. годи не.

– Сва ки пут, када би била 
дата крв, вој ни рок се скра
ћи вао за два дана. Тако 
сам почео. Када сам дошао 
кући, запо слио сам се у РГП. 
Један човек је настра дао 
у руд ни ку и желео сам да 
помог нем. И тако то тра је до 
данас, сре ћан сам кад могу 
неком да помог нем. Знам 
можда дво јетро је људи 
који ма сам помо гао, знам 
моје Врд ни ча не за које сам 
намен ски давао крв, али 
већи ну који ма сам помо гао 

и не знам. Моја пору ка је да 
сви буду добро вољ ни дава
о ци, то је један леп и хуман 
гест – пору чио је Зоран Ско
бе.

Бра ни слав Јова но вић, 
секре тар ЦК Рума, исти
че да је ова кво оку пља ње 
и доде ла при зна ња један 
од начи на да се моти ви шу 
посто је ћи, али и нови дава о
ци крви, да се шири та поро
ди ца хума них дава ла ца.

– Увек гле да мо да изба
лан си ра мо потре бе и број 
дава ла ца. Има мо пре ко 
1.900 дава ла ца крви на 
тери то ри ји рум ске општи не, 
што је изме ђу 3 и 3,5 одсто 
од укуп ног бро ја ста нов ни ка 
– рекао је Бра ни слав Јова
но вић. 

Само лане је Црве ни 
крст орга ни зо вао 16 акци ја 
дава ња крви, а сем у гра ду, 
орга ни зо ва не су и у сели ма, 

Пла ти че ву и Хрт ков ци ма. 
Крв је дало 1.086 лица, а 
258 је било оних који су про
шле годи не по први пут дали 
крв. Награ ђе ним дава о ци
ма, волон те ри ма и гости ма 
обра ти ла се и др Љиља на 
Сто лић, заме ни ца пред
сед ни ка УО Црве ног крста 
Рума. Она је ука за ла да је 
један од основ них зада та ка 
орга ни за ци је Црве ног крста 
орга ни зо ва ње добро вољ них 
дава ла ца крви, јер крв је, и 
поред напрет ка тех ни ке и 
тех но ло ги је, неза ме њи ва за 
спа са ва ње људ ских живо
та. Она је посеб но ука за
ла на актив но сти Црве ног 
крста током ван ред ног ста
ња и про гла ше не епи де ми
је. Црве ни крст је у Срби ји 
спро вео 384 акци је добро
вољ ног дава ла штва у 118 
општи на и гра до ва, уз уче
шће пре ко 1.500 волон те ра, 
а при ку пље но је 9.500 једи
ни ца крви.

– У Руми су орга ни зо ва
не у том пери о ду три акци је, 
уз уче шће 150 дава ла ца, од 
којих је било 48 нових лица. 
То зна чи да посто ји емпа ти
ја, хума ност и потре ба да 
се помог не чове ку у нево
љи, без обзи ра на то које је 
врсте та нево ља, да ли је то 
ката стро фа иза зва на при
род ним поја ва ма или ју је 

Сте ван Кова че вић уру чу је Злат ну пла ке ту Зора ну Ско би

Награ ђе ни дава о ци
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иза звао сам човек рат ним 
деј стви ма – ука за ла је др 
Сто лић. 

Она је иста кла да је један 
од основ них циље ва Црве
ног крста про мо ци ја и оку
пља ње добро вољ них дава
ла ца, јер сви зна мо коли ко 
је дава ла штво важно, како 
у редов ним окол но сти ма, 
тако и у усло ви ма несре
ћа и ката стро фа, било које 
врсте.

Пред сед ник СО Рума Сте
ван Кова че вић је уру чио 
„Злат ну пла ке ту“ Зора ну 
Ско би, а потом је иста као 
да је реч о тра ди ци о нал ном 
оку пља њу, како би на при
го дан начин, била иска за на 
захвал ност овим хума ним 
људи ма.

– Мени је дра го да се 
покрет добро вољ них дава
ла ца крви у Руми одр жа ва, 
да из годи не у годи ну има мо 
нове мла де људе и чла но
ве, а то све до чи да је реч о 
покре ту који има пер спек
ти ву у Руми. Покрет добро
вољ них дава ла ца крви 
вра ћа веру у соли дар ност 
и хума ност, као прин ци пе 
без којих свет ска и људ ска 
зајед ни ца не би има ла ника
кву пер спек ти ву – пору чио је 
Кова че вић.

Он је посеб но иско ри
стио при ли ку да захва ли 
волон те ри ма и акти ви сти ма 
Црве ног крста Рума, који су 
били укљу че ни у све акци је 
које је локал на само у пра
ва орга ни зо ва ла, јер су и 
они, сво јим актив но сти ма, 
допри не ли успе шној бор би 
про тив коро на ви ру са у рум
ској општи ни.

С. Џаку ла

Општи на купи ла
36 про тив град них раке та
Рум ска општи на је, као 

и прет ход них годи на, 
Мини стар ству уну тра

шњих посло ва уру чи ла 36 
про тив град них раке та. При
мо пре да ја раке та је оба
вље на 12. јуна у Радар ском 
цен тру „Фру шка гора“. За 
купо ви ну ових раке та локал
на само у пра ва је издво ји ла 
1,5 мили о на дина ра. Реч је 
о висо ко до мет ним раке та ма 
до 7.900 мета ра, чији је про
из во ђач „Поли е стер гру па“ 
из При бо ја. МУП ће накнад
но ове раке те дистри бу и ра
ти у 12 про тив град них ста
ни ца на тери то ри ји рум ске 
општи не.

– Ми зна мо коли ко је 
важна про тив град на зашти
та, пого то во у пољо при
вред ном реги о ну као што је 
Срем. Зато смо ове годи не 
и пове ћа ли издва ја ња из 
буџе та за набав ку раке та. 
Висо ко до мет не раке те су 
узе те на пре по ру ку струч
ња ка из РХМЗа. Веру јем да 
ће про тив град ни стрел ци у 
слу ча ју потре бе деј ство ва ти 
пра во вре ме но и да вре мен
ске непри ли ке неће напра
ви ти ште ту на усе ви ма 

– рекао је при ли ком при мо
пре да је Дра ган Коса но вић, 
шеф Оде ље ња за општу 
упра ву и зајед нич ке посло
ве Општин ске упра ве Рума.

Под се ти мо, на јед ној 
од послед њих сед ни ца 
Општин ског већа доне та 
је и одлу ка о суфи нан си
ра њу про тив град них стре
ла ца, а по осно ву Зако на о 
одбра ни од гра да и Ста ту
та Општи не. Суфи нан си
ра ње се врши као нова ча
на накна да за побољ ша ње 

усло ва рада про тив град них 
стре ла ца за пери од од 15. 
апри ла до 15. окто бра, сра
змер но тра ја њу пот пи са них 
уго во ра изме ђу про тив град
них стре ла ца и РХЗ Срби
је. Реч је о 6.000 дина ра 
појед ни ча но на месе че ном 
нивоу у нето изно су за сва
ког про тив град ног стрел ца, 
а сред ства су обез бе ђе на у 
окви ру про грам ске актив но
сти подр шка за спро во ђе ње 
пољо при вред не поли ти ке у 
локал ној зајед ни ци. С. Џ.

Дра ган Коса но вић пре да је про тив град не раке те

ГРАД СКИ ТРГ

Поста вље на сло ва
са име ном гра да

Тури стич ка орга ни за ци ја рум ске општи
не је покре ну ла, уз подр шку локал не само
у пра ве, про је кат „Рума у срцу – Румља ни 
Руми“. Јав но при ват ним парт нер ством је 
реа ли зо ва на прва дона ци ја – постав ка сло
ва са име ном општи не, тзв. # хаштаг. Овај 

први про је кат је реа ли зо ван захва љу ју ћи 
Румља ни ну Гора ну Кати ћу и њего вом тиму, 
из поро дич не ком па ни је „Кале“. Тако је 
Рума доби ла још један зани мљив садр жај 
на Град ском тргу.

С. Џ.

Нови садр жај на Град ском тргу
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БК „ЗЛАТ НИ ГОНГ“

Дона ци ја Бок сер ског саве за Срби је

Ненад Боров ча нин, позна ти срп ски 
бок сер, сада пред сед ник Бок сер
ског саве за Срби је, посе тио је 17. 

јуна рум ску општи ну и том при ли ком уру
чио дона ци ју БК „Злат ни гонг“. Слич ну 
дона ци ју је кра јем про шле годи не добио 
и БК „Сло вен“. Реч је о спорт ској опре ми, 
џако ви ма за тре ни ра ње и бок сер ским 
рука ви ца ма. Боров ча нин је у Спорт ској 
хали при су ство вао и зајед нич ком тре
нин гу бок се ра ова два клу ба. Ненад 
Боров ча нин је рекао да рум ски клу бо ви 
има ју добру шко лу бок са и да заслу жу ју 
помоћ Бок сер ског саве за Срби је. Наи ме, 
у овим клу бо ви ма бес плат но тре ни ра 
вели ки број мла дих, има и дево ја ка, и 
деце.

– Сле де ће годи не Бео град ће бити 
дома ћин Свет ског првен ства, што ће 
сигур но ути ца ти и на попу лар ност бок са. 
Ми жели мо и у Руми нове репре зен та
тив це попут Јова но ви ћа, Али чи ћа који је 
овде тре ни рао, Аме то ви ћа и оста лих 
осва ја ча европ ских меда ља. Посеб но у 
мину ле две годи не бокс се раз ви ја на 
нивоу целе земље, захва љу ју ћи подр
шци држа ве и пред сед ни ка Срби је – 
рекао је Боров ча нин.

Позна ти бок сер је ука зао на то да су 
ство ре ни усло ви за раз вој бок са и сада 
је на спорт ским рад ни ци ма да ту при ли ку 
иско ри сте.

– Бокс је спорт који раз ви ја карак тер. 
Деца ће гра ди ти карак тер, нау чи ти да 
гле да ју у очи, да се суо ча ва ју са про бле
ми ма и да тако нау че да кроз живот иду 
боре ћи се. На кра ју кра је ва, није важно 
коли ко неко јако уда ра, него коли ко 
можеш да при миш живот них уда ра ца и 
наста виш ка свом циљу – сма тра Боров
ча нин. 

Ако посто ји боја зан код роди те ља да 
пусте децу да се баве овим спор том, 
бив ши европ ски првак каже да роди те
љи мора ју зна ти да децу не дово де на 
тучу, већ у сале где ће, уз помоћ педа го га 
и тре не ра, гра ди ти карак тер, али и сти

ца ти мен тал ну и физич ку сна гу.
– Из сала не мора ју иза ћи као добри 

бок се ри, али мора ју као бољи и карак
тер ни ји људи – пору чио је Боров ча нин.

Пре драг Про да но вић, пред сед ник и 
тре нер Бок сер ског клу ба „Злат ни гонг“, 
изра зио је захвал ност због доби је не 
дона ци је.

– Захва љу ју ћи овој дона ци ји ми ћемо 
поди ћи ква ли тет рада у нашем клу бу. 
После дужег пери о да стаг на ци је, бокс се 
диже као спорт. Ми смо у Руми има ли 
одлич не резул та те у омла дин ској кон ку
рен ци ји, надам се да ћемо поно во беле
жи ти добре резул та те и ства ра ти нове 
репре зен та тив це. Бокс није скуп спорт, 
али је потреб на добра воља и енту зи ја

зам, без тога нема успе ха – рекао је Про
да но вић.

Он је додао да, након дола ска Боров
ча ни на, мла ди људи који се баве бок сом, 
про ве ду бар 60 до 70 дана на при пре ма
ма, што уна зад две деце ни је није био 
слу чај.

– Све оста је на нама, он је обез бе дио 
усло ве, на нама тре не ри ма је шта ћемо 
даље да ура ди мо – закљу чио је Пре драг 
Про да но вић.

Зоран Јови чић, тре нер БК „Сло вен“, 
исти че да је и њима дони ра на опре ма 
доста зна чи ла, пого то во што клуб не 
напла ћу је чла на ри ну. Овај клуб посто ји 
још од 1948. годи не, а сада пола ко вра ћа 
сво ју ста ру сла ву, уз помоћ Бок сер ског 
саве за Срби је. И он је ука зао на зна чај 
редов них одла за ка на при пре ме, а бок
се ри иду и на међу на род не тур ни ре.

– Све укуп но нас има 45 у клу бу, има
мо све узра сне кате го ри је, као и неко ли
ко дево ја ка. Ни бли зу не бисмо могли да 
има мо резул та те да не доби ја мо те 
дона ци је, то ути че на ква ли тет тре нин га 
– рекао је Јови чић. 

Уру че њу спорт ске опре ме је при су
ство вао и Алек сан дар Бун да ло, члан 
Општин ског већа Рума заду жен за спорт.

– Про сла вље ни срп ски бок сер на сја
јан начин демон стри ра каква тре ба да 
буде бри га Саве за за спорт ске клу бо ве 
који раде у мањим сре ди на ма. Наша 
општи на се тру ди, коли ко год може, да 
помог не свим клу бо ви ма. На про јект ном 
финан си ра њу су 53 клу ба, гра ди мо 
спорт ску инфра струк ту ру...

Бок сер ски савез дона ци ја ма рум ским 
клу бо ви ма пока зу је да жели пуну афир
ма ци ју и попу ла ри за ци ју бок са у Срби ји 
и да му је ста ло да се што више мла дих 
људи поч не бави ти спор том. Мале сре
ди не су важне базе за срп ски спорт, из 
њих дола зе, не само шам пи о ни, већ и 
добри људи – рекао је Алек сан дар Бун
да ло.

С. Џаку ла

Зајед нич ка фото гра фи ја

Боров ча нин и мали Божи дар Лон чар
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Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“

Мали мату ран ти пола га ли 
завр шни испит
Мали мату ран ти су у 

целој Срби ји тесто ве 
зна ња пола га ли од 

17. до 19. јуна – прво срп ски 
језик, потом мате ма ти ку и 
послед њи је био ком би но ва
ни тест који обу хва та пита
ња из пет пред ме та. Ове 
годи не, свр ше ни основ ци 
су тесто ве зна ња пола га ли 
у пот пу но дру га чи јим усло
ви ма у одно су на прет ход не 
гене ра ци је.

Због и даље про гла ше не 
епи де ми је коро на ви ру са, 
они су тесто ве пола га ли у 
учи о ни ца ма, где их је било 
по деве то ро, плус настав
ник, као и по два настав ни
ка у сва ком ход ни ку. И при
пре ме су биле дру га чи је, 
ради ло се кроз елек трон ску 
наста ву на даљи ну, а тек 
од почет ка јуна су орга ни
зо ва на и при прем на пре да
ва ња за пола га ње тесто ва, 
опет са огра ни че ним бро јем 
уче ни ка по учи о ни ца ма, са 
заштит ним маска ма и рука
ви ца ма. 

У рум ској општи ни има 468 
свр ше них осма ка, док сред
ње шко ле има ју сло бод них 
510 места за упис. Међу
тим, јасно је да се за нека 
зани ма ња и сме ро ве јавља 
знат но већи број уче ни ка, 
па је и кон ку рен ци ја већа, а 
за неке сме ро ве гото во да и 
нема заин те ре со ва них уче
ни ка. Зато је изу зет но важан 

и број пое на које ће буду ћи 
сред њо школ ци осво ји ти на 
овим тесто ви ма. 

Послед њег дана тести
ра ња, раз го ва ра ли смо са 
рум ским малим мату ран ти
ма како бисмо сазна ли да 
ли су тесто ви били тешки, 
како су се при пре ма ли и 
какви су им даљи пла но ви. 
Дра ган Јан ко вић каже да је 
за њега мате ма ти ка била 
мало тежа.

– Ком би но ва ни тест ми је 
био лак и то сам нај бо ље 
ура дио. Има ли смо орга ни
зо ва ну и при прем ну наста
ву у шко ли. Врло добар сам 
ђак и пла ни рам да упи шем 

рум ску Гим на зи ју, општи 
смер, а пла ни рам после 
тога да наста вим шко ло ва
ње – каже за наше нови не 
Дра ган. 

– Мени је нај те жа била 
мате ма ти ка, оче ку јем да ћу 
ту осво ји ти 14 или 15 бодо
ва. Има ли смо при прем ну 
наста ву у шко ли, ишао сам 
редов но, учи ли смо баш 
доста. Пла ни рам да упи шем 
Гим на зи ју, општи смер, више 
ми леже при род ни пред ме ти 
– рекао нам је Милош Раду
ло вић, који у сво јим све до
чан стви ма има све пети це и 
„Вуко ву“ дипло му.

Алек сан дра Лукић каже 

да нису била пре ви ше 
напор на ова три дана тести
ра ња. 

– Мени је нај те жи био 
ком би но ва ни тест, а мате
ма ти ка је била нај лак ша, 
ишла сам мало и на при ват
не часо ве из мате ма ти ке, 
хеми је и физи ке, као и на 
при прем не часо ве у шко ли. 
Мислим да би било лак ше 
да смо има ли стан дард ну 
наста ву, мно ги нису ради ли 
оно ли ко коли ко би ради ли 
да се ишло у шко лу – каже 
Алек сан дра која би желе ла 
да упи ше еко ном ски смер у 
ССШ „Бран ко Ради че вић“.

С. Џаку ла

Мали мату ран ти Алек сан дра Лукић
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ЗАВР ШНА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА „EXCHAN GE 5“ У БЕО ЧИ НУ

Шид и Бео чин уна пре ди ли
упра вља ње општин ском имо ви ном

Општи не Бео чин и Шид и Цен тар 
за рав но мер ни реги о нал ни раз
вој „Цен ТриР“ су 19. јуна орга

ни зо ва ли кон фе рен ци ју за меди је на 
којој су пред ста вље ни резул та ти про
јек та „Имо ви на локал не само у пра ве
важна кари ка локал ног еко ном ског 
раз во ја Фаза II“, који се реа ли зу је у 
окви ру про гра ма „Exchan ge 5“. Како је 
рече но на кон фе рен ци ји, општи не 
Бео чин и Шид су у про те клих 18 месе
ци напра ви ле осно ву како би уна пре
ди ле посто је ћи систем упра вља ња 
имо ви ном у јав ној сво ји ни и то са 
циљем под сти ца ња локал ног еко ном
ског раз во ја и уна пре ђе ња пру жа ња 
услу га гра ђа ни ма и при вред ном сек то
ру. Уз помоћ Цен тра за рав но мер ни 
реги о нал ни раз вој, обе општи не су 
уна пре ди ле локал ни прав ни оквир за 
рас по ла га ње општин ском имо ви ном, 
оја ча ле капа ци те те локал них слу жбе
ни ка и кори сни ка општин ске имо ви не 

у вези са рас по ла га њем и кори шће
њем, наба ви ле рачу нар ску опре му и 
надо гра ди ле софт вер за вође ње еви
ден ци је имо ви не, спро ве ле попис и 
ажу ри ра ле општин ску евид не ци ју 
непо крет но сти у јав ној сво ји ни, упи са
ле подат ке о општин ској имо ви ни у 
цен трал ни реги стар који води Репу
блич ка дирек ци ја за имо ви ну, те утвр
ди ле тржи шну и књи го вод стве ну вред
ност имо ви не и изра ди ле про јект но
тех нич ку доку мен та ци ју за оза ко ње ње 
бес прав но сагра ђе них обје ка та са 
циљем упи са пра ва јав не сво ји не на 
њима.

 Пре ма речи ма Маје Гуду рић, чла ни
це Општин ског већа за при вре ду, 
пољо при вред у, рурал ни раз вој, кому
нал не делат но сти и инфра струк ту ру у 
Бео чи ну, реа ли за ци јом про јек та 
„Exchan ge 5“ ова општи на ће има ти 
више стур ке кори сти.

– У окви ру овог про јек та успе ли смо 

да попи ше мо 4500 непо крет но сти у 
нашој општи ни. Међу тим непо крет но
сти ма се нала зе за нашу општи ну зна
чај ни објек ти, као што је основ вна 
шко ла у Чере ви ћу са школ ским игра
ли штем, тури стич коинфор ма ци о ни 
цен тар у Бано што ру, домо ви кул ту ре у 
Лугу и Сусе ку. Сни мље но је 10,2 кило
ме та ра водо вод не мре же и пре да та је 
доку мен та ци ја за упис у ката стар под
зем них водо ва.Тако ђе, при пре мље на 
је про јект нотех нич ка доку мен та ци ја 
за 10 бес прав но сагра ђе них обје ка та 
како би се запо чео посту пак оза ко ње
ња. Попи са но је 120 обје ка та висо ке 
град ње и ажу ри ра на је општин ска еви
ден ци ја непо крет но сти у јав ној сво ји
ни. Фор ми ра на је еви ден ци ја гра ђе
вин ског и дру гог земљи шта у сво ји ни 
Општи не Бео чин, про це ње на је тржи
шна вред ност за 68 обје ка та и 25 пар
це ла. Сада Бео чин има утвр ђе ну 
тржи шну вред ност за све објек те висо

Кон фе рен ци ја за меди је у Општи ни Бео чин

Маја Гуду рић Бра ни мир ка Риђо шић Ване са Бел кић Ђор ђе Ста ни чић
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ПОТ ПИ САН РЕГИ О НАЛ НИ ПЛАН УПРА ВЉА ЊА ОТПА ДОМ

Боља кон тро ла отпа да и здра ви ја 
живот на сре ди на за Беочинце
Реги о нал ни план упра

вља ња отпа дом за 
Град Нови Сад и 

општи не Бео чин,  Бач ка 
Палан ка, Бач ки Петро вац, 
Жабаљ, Србо бран, Теме рин 
и Врбас за пери од од 2019. 
до 2028. годи не, пот пи сан 
је у Град ској кући на сед ни
ци Међу оп штин ске рад не 
гру пе за упра вља ње отпа
дом, којом је пред се да ва ла 
чла ни ца Град ског већа за 
урба ни зам и зашти ту живот
не сре ди не и пред сед ни ца 
Међу оп штин ске рад не гру
пе Мира Раде но вић. Реги
о нал ни план пот пи са ли су 
пред сед ник Скуп шти не гра
да Гра да Новог Сада као и 
пред став ни ци општи на чла
ни ца Међу оп штин ске рад не 
гру пе.

Овај план пред ста вља 
доку мент којим се успо ста
вла упра вља ње отпа дом на 
нивоу реги о на, а у скла ду 
са наци о нал ном Стра те ги
јом упра вља ња отпа дом. 
За чла ни це Реги о на, то је 
наста вак стра те шког при
сту па усво је ног у Реги о нал
ном пла ну из 2012. годи не 
и резул тат је низа актив но

сти које су покре ну те ради 
реша ва ња пита ња посту па
ња са отпа дом и успо ста
вља ња Реги о нал ног цен тра 
за упра вља ње отпа дом.

Циљ пла на, како је пре
ци зи ра но, је успо ста вља ње 
дуго роч но одр жи вог реги о
нал ног систе ма упра вља
ња отпа дом на начин који 
има мини ма лан ути цај на 

живот ну сре ди ну и здра вље 
људи, кори сте ћи савре ме не 
прин ци пе упра вља ња отпа
дом, пре вен ци ју наста ја ња, 
понов но кори шће ње и реци
кла жу, потом трет ман отпа
да и одла га ње остат ка, као 
и поди за ње све сти о пита
њи ма упра вља ња отпа дом.

Раз ви ја њем Реги о нал ног 
пла на упра вља ња отпа дом 

одре ди ће се при о ри те ти и 
стра те шки оквир за посту
па ње и трет ман отпа да који 
је у скла ду са наци о нал ним 
и про пи си ма Европ ске уни
је за упра вља ње отпа дом 
и Стра те ги јом упра вља ња 
отпа дом Репу бли ке Срби
је и у скла ду са Реги о нал
ним пла ном усво је ним 2012. 
годи не.

ке град ње у јав ној сво ји ни. Реа ли за ци
јом овог про јек та Бео чин сада има 
кон крет ну сли ку о сво јој имо ви ни  и 
њеном ста њу. Одно сно, општи на Бео
чин сада јасно зна са чим рас по ла же, 
рекла је Маја Гуду рић.

Бра ни мир ка Риђо шић, шефи ца Кан
це ла ри ја за локал ни еко ном ски раз вој 
општи не Шид, иста кла је да je ова 
општи на кроз про је кат „Exchan ge5“ 
конач но завр ши ла еви ден ти ра ње ком
плет не јав не сво ји не. 

– На овај начин уна пре ђен је прав ни 
оквир, ура ђе на је про це на пре ко 80 
обје ка та и пре ко 30 гра ђе вин ских пар
це ла које су упи са не у књи го вод стве ну 
еви ден ци ју непо крет но сти нашег буџе
та. Напра ви ли смо про јект нотех нич ку 
доку мен та ци ју за пет обје ка та јав не 
наме не. То су објек ти у поступ ку оза
ко ње ња. Про је кат је допри нео томе да 
општин ском имо ви ном сада рас по ла
же мо на ефи ка сни ји и тран спа рент ни
ји начин. Тако ђе, сада сво је локал не 
теку ће про бле ме може мо само стал но 
да реша ва мо, рекла је Бра ни мир ка 

Риђо шић, која је дода ла да  општи не 
Бео чин и Шид кроз реа ли за цијy про
јек та „Еxchan ge 5“ сада  при хо ди ма од 
јав не имо ви не могу да допри не су 
локал ном еко ном ском раз во ју. 

Ване са Бел кић, извр шна дирек тор ка 
Цен тра за рав но мер ни реги о нал ни 
раз вој, наве ла је да је та орга ни за ци ја 
коор ди ни са ла рад про јек та и тим који 
је уче ство вао у њему. 

– Пра ти ли смо про це ду ре Европ ске 
уни је, изве шта ва ли смо Стал ну кон
фе рен ци ју гра до ва и општи на. Као 
орга ни за ци ја смо помо гли општи на ма 
мно го у сми слу осми шља ва ња про
јект них актив но сти како би дру га фаза 
про јек та била дале ко ком плек сни ја у 
одно су на прву, у којој смо ура ди ли 
основ ни попис имо ви не и коор ди ни ра
ли основ ну базу пода та ка. Сада смо то 
надо гра ди ли актив но сти ма које се 
одно се на терен ски попис имо ви не и 
про це ну њене вред но сти, изра ду про
јект нотех нич ке доку мен та ци је за оза
ко ње ње обје ка таи слич но, рекла је 
Ване са Бел кић. 

Гене рал ни секре тар Стал не кон фе
рен ци је гра до ва и општи на Ђор ђе 
Ста ни чић овом при ли ком је ука зао да 
се кроз ова кве про јек те локал не само
у пра ве осна жу ју.

– Кон крет но, у овој фази про јек та 
спе ци фич ност је било попи си ва ње и 
про це на јав не имо ви не која је на кори
шће њу локал не само у пра ве. Све је то 
ура ђе но у знат но већем про цен ту од 
пла ни ра ног. Сигур но је да ће се бене
фи ти од ово га виде ти у наред ним 
план ским доку мен ти ма које ће обе 
општи не доне ти у скла ду са новим 
Зако ном о план ском систе му. То зна чи 
да ће се сада моћи пла ни ра ти инве
сти ци о ни радо ви на општин ској имо
ви ни, да се ула жу буџет ска сред ства 
на ква ли тет ни ји начин. Гра ђа ни и при
вред ни ци ће моћи на сај ту општи не да 
виде шта је у пону ди, пла ни ра ње рад
них и инду стриј ских зона и слич ног. То 
је у овом про јек ту доби ло прав не под
ло ге, а то је недо стја ло обе ма општи
на ма, рекао је Ста ни чић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

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.



16 24. JUN 2020.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА

Под сти цај на сред ства
за пољо при вред ни ке
Аген ци ја за рурал ни 

раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца рас пи са

ла је кон курс за оства ри ва
ње пра ва на под сти ца је за 
пре ми је оси гу ра ња усе ва, 
пло до ва, више го ди шњих 
заса да, расад ни ка и живо
ти ња у теку ћој годи ни. Реч је 
доде ли бес по врат них сред
ста ва за суб вен ци о ни са ње 
дела пла ће не пре ми је оси
гу ра ња у пољо при вре ди. 
Пре ма речи ма Мари не Мак
си мо вић, заме ни це дирек
то ра Аген ци је за рурал ни 
раз вој, уку пан износ сред
ста ва који је опре де љен 
за ову наме ну изно си пет 
мили о на дина ра. 

– Под сти ца ји изно се 20 
посто oд вредности плаћене 
премије за ратар ске кул

ту ре и ума ти че на грла, и 
десет посто oд вредности 
плаћене премије за оси гу ра
ње повр тар ских, воћар ских 
кул ту ра и вино ве лозе. Мак
си ма лан износ под сти ца ја 

по јед ном кори сни ку изно си 
20.000 дина ра. Пра во уче
шћа на овом кон кур су има ју 
сви носи о ци реги стро ва ног 
поро дич ног пољо при вред
ног газдин ства, која су оси
гу ра ли усе ве, рекла је Мари
на Мак си мо вић.

При ја ва на кон курс тра је 
до 15. новем бра и сред ства 
која кори сни ци оства ре по 
овом кон кур су могу куму ла
тив но да се кори сте са сред
стви ма Упра ве за аграр
на пла ћа ња. Све додат не 
инфор ма ци је могу се доби
ти у Аген ци ји за рурал ни 
раз вој. Текст кон кур са и 
при јав ни обра зац се може 
пре у зе ти са сај та arrsm.rs, 
пор та ла еУпра ве или лич но 
у Аген ци ји. 

З. Попо вић

Мари на Мак си мо вић

ЈП „СРЕМ ГАС“

Пуштен гас за ста нов ни ке
ули це Мачван ски кеј

Завр ше ни су радо
ви на изград њи дела 
гасне мре же у ули ци 

Мачван ски кеј, која до сада 
није била гаси фи ко ва на, у 
дужи ни од око 800 мета ра. 
После без бед но сне про ве ре 
систем је пуштен у рад.

Радо ви су изво ђе ни у скла
ду са дина ми ком изград ње 
оста лих јав них пред у зе ћа 
која су уче ство ва ла у вели
ком про јек ту Гра да Срем ска 

Митро ви ца на ком плет ној 
рекон струк ци ји сао бра ћај ни
це кроз ту ули цу. 

До сада је изгра ђе но 16 
полу при кљу ча ка и 21 при
кљу чак, а већ се пет дома
ћин ста ва и фор мал но 
прикључилo на гасну мре жу 
и кори сти услу ге ЈП „Срем 
гас“. Ком плет но поста вље
на гасна инфра струк ту ра 
је испи та на на чвр сто ћу и 
непро пу сност због поу зда

но сти систе ма, јер функ ци о
нал на без бед ност потро ша
ча је на првом месту.

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

МУЗИЧ КА ШКО ЛА 
„ПЕТАР КРАН ЧЕ ВИЋ“

При јем
пред школ аца

При јем нових пола зни ка у 
при прем ни раз ред – „музич
ко заба ви ште“ Музич ке 
шко ле „Петар Кран че вић“ у 
школ ској 2020/21. годи ни је 
почео и тра ја ће до 31. авгу
ста 2020. годи не.  

При прем ни раз ред под ра
зу ме ва пери од при пре ма ња 
деце пред школ ског и мла ђег 
школ ског узра ста за упис у 
први раз ред основ не музич
ке шко ле, у тра ја њу од три, 
две или јед не школ ске годи
не, у зави сно сти од тре нут
ка када се деца при кљу че 
про гра му. Деца се гру пи шу у 
три раз ли чи те настав не гру
пе, које по тежи ни зах те ва 
има ју про грам који одго ва ра 
узра сту деце.

Деца не уче да сви ра ју 
инстру мент, али се сусре
ћу и упо зна ју звук и изглед 
музич ких инстру ме на та, 
како би били у могућ но сти 
да, када дође вре ме за то, 
ода бе ру упра во онај инстру
мент који им нај ви ше одго
ва ра. 

Два пута годи шње одр
жа ва ју се мали кон цер ти на 
који ма гру пе пола зни ка при
прем ног раз ре да има ју пре
зен та ци ју резул та та сво га 
уче ња и рада. 

У при прем ни раз ред могу 
да се упи шу деца узра
ста од 4 до 8 годи на. Упис 
се оба вља без про ве ре 
музич ких спо соб но сти, број 
пола зни ка није огра ни чен. 
Наста ва се одви ја у гру пи, 
два пута недељ но, у часо
ви ма у тра ја њу од 45 мину
та, у про сто ру ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић – Пин ки“. 
При ја ва за упис се може 
пре у зе ти на сај ту шко ле 
mskran ce vic.edu.rs. Упис је 
сва ког рад ног дана у вре
ме ну од 9 до 14 у кан це
ла ри ји рачу но вод ства МШ 
„Петар Кран че вић.
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ЛАЋА РАК

Наред ног викен да почи ње 
тур нир у фут са лу
Фут сал тур нир у Лаћар ку 

почи ње 26. јуна, а фина
ле је пла ни ра но за 10. 

јул. Као и сва ке годи не, утак
ми це ће се оди гра ти на тере
ну иза Основ не шко ле „Три ва 
Вита со вић Лебар ник“. Иако је 
терен био у при лич но лошем 
ста њу, то није спре чи ло вред
не мом ке из орга ни за ци је овог 
тур ни ра да при о ну на посао 
и сре де га за све ча но отва ра
ње. Томи слав Тре бо вац, један 
од орга ни за то ра, каже да се 
овај тур нир одр жа ва уз помоћ 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
Месне зајед ни це Лаћа рак и 
Спортског савеза града.

– Тако ђе, финан сиј ску подр
шку смо доби ли и од неко ли ко 
локал них пред у зет ни ка. Заи
ста се мно го људи ода зва ло 
да нам помг не. У прет ход ном 
пери о ду се на тур ни ру играо 
мали фуд бал, а ове годи не 
смо реши ли да то буде фут сал 
и да орга ни за ци ју све де мо на 
мало виши ниво. Коти за ци ја 
је 10 хиљ да дина ра. За прво 
место је одре ђе но 250 хиљ
да, дру го 70 хиљ да, а тре ће 30 
хиљ да дина ра. Тако ђе, биће 
вред них награ да у кате го ри
ја ма: нај бо љи стре лац, нај бо
љи играч и нај бо љи гол ман. 
Иста као бих да је ова кав дога

ђај добар за наше место, јер 
Лаћа рак у то вре ме зажи ви. 
Извла че ње паро ва је 25. јуна у 
про сто ри ја ма ФК „ЛСК“. 

Ина че, на дру штве ним мре
жа ма мно ге позна те лич но сти 
су нај вљи ва ле овај дога ђај 
као што су Нема ња Матић и 
Ненад Мили јаш, а пре ма речи
ма Томи сла ва Тре бов ца изне
на ђе ња тек пред сто је.

– Биће мно го зани мљи вих 
ства ри, награ де и изне на ђе ња 
за гле да о це. Посе ти ће нас и 
неке позна те лич но сти. Пози
вам све људе да дођу у што 
већем бро ју, јер ће заи ста ужи
ва ти, изја вио је Тре бо вац. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

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

СОЛИ СТИЧ КИ КОН ЦЕРТ САРЕ НИКО ЛИЋ

Умет ност на бис
Сара Нико лић, мату ран ти

ки ња Музич ке шко ле „Петар 
Кран че вић“ у кла си про фе
сор ке Ире не Милић, 17. јуна 
у пре пу ној барок ној сали 
Музе ја „Срем“ одр жа ла је 
свој послед њи соли стич ки 
кон церт у сред њо школ ском 
шко ло ва њу, и то уз прат њу 
пија нист ки ње Дамја не Ћук. 
Публи ка је ужи ва ла у кон
цер ту, који је тра јао више од 
сат вре ме на и вир ту о зно сти 
ове мла де умет ни це. Сара је 
том при ли ком пока за ла уме
ће у ком по зи ци ја ма Moцарта, 
КаргЕлер та, Кван ца, Дити
јеа, Офер ман са, Ибе ра и 
Пага ни ни ја. Нај ве ћу пажњу 
и оду ше вље ње иза зва ло је 
Сари но изво ђе ње комоп зи

ци је „Гне жђе ње ждра ло ва“ 
у којој се опи су је живот ни 
циклус. Ову зах тев ну ком по
зи ци ју Сара је изве ла с лако
ћом и на тај начин напра ви ла 
сво је вр сни умет нич ки под виг. 
На кра ју, ова мла да умет ни
ца, која је већ дуже позна та у 
све ту фла у те и пости же вели
ке успе хе, одсви ра ла је бис, 
што је пока за тељ да је митро
вач ка публи ка жељ на умет
нич ке музи ке. Док је ова квих 
мла дих људи, нема бри ге за 
умет ност у нашем гра ду, па и 
у држа ви. Ина че, кон церт је 
орга ни зо ва ла Музич ка шко
ла „Петар Кран че вић“, Музеј 
„Срем“ и Уста но ва за него ва
ње кул ту ре „Срем“.

З. Попо вић 
Концерт Саре николић у Музеју „Срем“

Томислав Требовац
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АСФАЛ ТИ РА ЊЕ УЛИ ЦЕ У АДА ШЕВ ЦИ МА
Радо ви од зна ча ја

У поне де љак, 15. јуна 
поче ли су радо ви на рекон
струк ци ји пешач ке ста зе 
у Фру шко гор ској ули ци у 
Месној зајед ни ци Ада шев
ци. Ста за је годи на ма про
па да ла и ства ра ла про бле

ме мешта ни ма овог села. Уз 
анга жо ва ње Месне зајед ни
це и локал не само у пра ве, 
који финан си ра ју ове радо
ве, кре та ње овом ули цом 
уско ро ће бити леп ше и без
бед ни је. Д. Попов Радо ви у Фру шко гор ској ули ци

НОВА ЗГРА ДА ОСНОВ НЕ МУЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“

Од сада све је музи ка
После више го ди шњег 

„под ста нар ског бити
са ња“ настав ни

ци, про фе со ри и уче ни ци 
Основ не музич ке шко ле 
„Филип Вишњић“, доби ли су 
свој про стор. Наи ме, кућа у 
Глав ној ули ци у Шиду која је 
позна та као „Тру ми ћа кућа“, 
захва љу ју ћи агил но сти и 
упор но сти локал не само
у пра ве рено ви ра на је, и у 
сре ду, 17. јуна све ча но „пре
да та“ у руке запо сле ни ма и 
уче ни ци ма ове шко ле. Све
ча ност пово дом овог изу зет
ног дога ђа ја при су ство ва ли 
су и пред став ни ци локал
не само у пра ве, а заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић се обра
тио при сут ни ма.

– Вели ко задо вољ ство ми 
при чи ња ва то што данас, 
у „Тру ми ћа кући“, има мо 
обно вље ну Основ ну музич
ку шко лу „Филип Вишњић“ 
која ће да ради и ства ра 
нове тален те. У про шло сти 
је било неко ли ко поку ша ја 

да се напра ви нова згра
да Основ не музич ке шко
ле. Општи на Шид и Месна 
зајед ни ца Шид су зајед но 
са овом шко лом про на шли 
про стор и вре ме ном га уре

ђи ва ли. Наш циљ је да ова 
згра да живи и да овој згра
ди дамо неки нови живот. 
Зна чај но је и да ћемо један 
део пре тво ри ти у салу за 
вен ча ња. Сле ди нам још 

радо ва као што је обна вља
ње сте пе ни шта и пар тер но 
уре ђе ње дво ри шта – иста
као је заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран Семе
но вић.

– Мени је дра го што смо 
после десе так годи на неиз
ве сно сти и под ста нар ског 
живо та у Основ ној шко ли 
„Бран ко Ради че вић“, доби
ли сво ју згра ду у којој ћемо 
оства ри ти мно го пла но ва. 
Ово је само поче так. Сада 
има мо сво је сигур но место. 
У наред ном пери о ду ћемо 
гле да ти да што више расте
мо и да број деце буде што 
већи. Има ће мо могућ ност 
да орга ни зу је мо више кул
тур них дога ђа ја – рекла је 
дирек тор ка Основ не музич
ке шко ле „Филип Вишњић“ 
Неве на Бајић.

Уну тра шњост нове згра де 
ове шко ле укра ша ва ју сли ке 
Дра ги це Жив ко вић (учи те
љи ца Лела), сли ка ра ама те
ра која је на сво ја дела пре
не ла нај зна чај ни је дета ље 
ста рог Шида.

Д. Попов
Згра да Основ не музич ке шко ле

Неве на Бајић, Зоран Семе но вић и Дра ги ца Жив ко вић
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СТАМ БЕ НО ЗБРИ НУ ТО ЈОШ СЕДАМ ПОРО ДИ ЦА У ОПШТИ НИ ШИД

За живо т у бољим усло ви ма
У сали Скуп шти не општи не 

Шид, заме ник пред сед ни ка 
Општи не Зоран Семе но вић, 

у уто рак, 16. јуна при мио је седам 
поро ди ца из кате го ри је избе глих 
лица. Шид ска општи на је зајед но 
са Коме са ри ја том за избе гли це и 
мигра ци је Репу бли ке Срби ја издво
ји ла нов ча на сред ства у изно су 
од 8.300.000 дина ра за купо ви ну 
седам кућа са окућ ни ца ма.

– Општи на Шид чини све да 
ство ри и побољ ша усло ве ста но
ва ња избе глих поро ди ца – изја вио 
је Зоран Семе но вић и додао да ће 
све поро ди це, поред кућа, доби ти и 
грант у вред но сти од 200.000 дина
ра за купо ви ну гра ђе вин ског мате
ри ја ла и опре ме. 

Општи на Шид је у сарад њи са 
Коме са ри ја том за избе гли це и 
мигра ци је Репу бли ке Срби је до 
сада обез бе ди ла кров над гла вом 
за 65 поро ди ца избе глих лица са 
териториjе шид ске општи не.

 Д. Попов
Зоран Семе но вић у раз го во ру са поро ди ца ма

ИЗГРАД ЊА ВОДО ВО ДА У МЗ МОЛО ВИН ПОЧИ ЊЕ 1. ЈУЛА

Водо вод за сва ко село

Заме ник пред сед ни ка Општи не 
Шид Зоран Семе но вић и дирек
тор ЈКП „Водо вод“, Алек сан дар 

Јова но вић у четвр так, 18. јуна пот пи
са ли су са гра ђе вин ском фир мом из 
Новог Сада „BULE VAR COOP“, уго вор 
о изград њи водо вод не мре же у Моло
ви ну. После пот пи си ва ња уго во ра 
Зоран Семе но вић се обра тио меди ји
ма.

– Захва љу ју ћи сред стви ма Покра
јин ске вла де, а пре ко Секре та ри ја

та за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство и буџет ским сред стви ма 
Општи не Шид у укуп ном изно су од 39 
мили о на дина ра са ПДВом, данас смо 
пот пи са ли уго вор са изво ђа чем радо
ва за изград њу водо вод не мре же у 
Моло ви ну. Обе ћа ња која смо дава ли 
у прет ход ном пери о ду ми испу ња ва
мо, тако да ће Моло вин до кра ја годи
не, а можда и рани је, бити обез бе ђен 
са водо вод ном мре жом. После Сота, 
При ви не Гла ве, Бикић Дола, Љубе 

снаб де ва ње водом биће обез бе ђе но 
на тери то ри ји целе општи не – рекао је 
Семе но вић.

Дра ган Оре шча нин, тех нич ки дирек
тор ком па ни је „BULE VAR COOP“, 
пово дом пот пи си ва ња уго во ра рекао 
је да ће радо ви на изград њи водо вод
не мре же поче ти 1. јула, и тра ја ће 90 
дана, уко ли ко то вре мен ске при ли ке 
дозво ле и сва ки ста нов ник у Моло ви ну 
ће моћи да се при кљу чи на водо вод ну 
мре жу. Д. Попов

Зоран Семе но вић, Алек сан дар Јова но вић и пред став ни ци фир ме „BULE VAR COOP“
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Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид

УСКО РО НОВА МЕДИ ЦИН СКА ОПРЕ МА У ШИД СКОМ ДОМУ ЗДРА ВЉА

Ула га ње у здрав стве ни систем
У четвр так, 18. јуна 

дирек тор шид ског 
Дома здра вља др 

Крсто Куреш је у Вла ди АП 
Вој во ди не, пот пи сао уго
вор о набав ци меди цин
ске опре ме у вред но сти од 
10.358.100 дина ра. Пот пи
си ва њу уго во ра при су ство
вао је и пред сед ник Покра
јин ске вла де Игор Миро вић 
и покра јин ски секре тар за 
здрав ство др Зоран Гој ко
вић.

– Сред ства су наме ње на 
за нов ултра звуч ни апа рат 
и рент ген са под ним носа
чем цеви. Вред ност ултра
звуч ног апа ра та је 3.356.100 
дина ра, а рент ге на 
7.002.000 дина ра. Захва љу
јем Вла ди АП Вој во ди не и 
Покра јин ском секре та ри ја ту 

за здрав ство на овој помо ћи 
која ће мно го да нам зна чи 
јер су ова два апа ра та које 
ми има мо дотра ја ла и изи
ску ју стал не поправ ке. У 
току је про је кат Мини стар
ства здра вља за уна пре ђе
ње ква ли те та здрав стве не 
зашти те, а вред ност тог 
про јек та је 2.435.000 дина
ра и одно си се на кар ди о
ва ску лар на обо ље ња. У том 
про јек ту смо доби ли чети
ри два не сто ка нал на ЕКГ 
апа ра та и десет апа ра та за 
одре ђи ва ње шеће ра у крви 
– изја вио је др Крсто Куреш.

Уру че но је 47 уго во ра 
здрав стве ним уста но ва ма 
у Вој во ди ни, за шта је из 
покра јин ског буџе та издво је
но 420 мили о на дина ра.

Д. Попов
Дирек тор Дома здра вља др Крсто Куреш

ДОНИ РАНА ОПРЕ МА РУКО МЕТ НОМ КЛУ БУ „РАД НИЧ КИ“

За боље резул та те

Бран ко Нова ко вић, гене рал ни секре
тар Спорт ског саве за општи не Шид, у 
четвр так, 18. јуна уру чио је нај мла ђим 

руко ме та ши ма и руко ме та ши ца ма „Рад
нич ког“ спорт ску опре му и лоп те. Мушка 
и жен ска еки па „Рад нич ког“ се так ми че у 
Супер лиги Вој во ди не за мла ђе кате го ри је.

– У име Спорт ског саве за и Општи не 
Шид дони ра ли смо нашим нај мла ђим руко
ме та ши ца ма и руко ме та ши ма спорт ске 
рекви зи те нео п ход не за рад. Циљ нам је 
да под стак не мо што већи број деце да се 
баве спор том и да воде здрав начин живо
та – рекао је Нова ко вић.

Тре нер жен ске еки пе Мио драг Перо вић 
и Милош Мило ше вић, тре нер мушке еки
пе, изра зи ли су захвал ност на дона ци ји 
која ће сва ка ко мла дим спор ти сти ма мно го 
зна чи ти као под сти цај за даљи рад.

– Сва ка дона ци ја деци даје под сти цај да 
буду успе шни, рад ни и одго вор ни. Ово је, 
тако ђе, јед на лепа про мо ци ја спор та и про
мо ци ја ових дево ја ка које не могу на аде
ква тан начин да тре ни ра ју уко ли ко нема ју 
одго ва ра ју ће усло ве и опре му која је нео п
ход на за рад – изја вио је тре нер Омла дин
ског жен ског руко мет ног клу ба „Рад нич ки“ 
Мио драг Перо вић.

Милош Мило ше вић, тре нер мушке еки
пе, рекао је да је реч о јед ном малом зна
ку пажње од стра не Спорт ског саве за и 
Општи не Шид који доста зна чи за мла де 
спор ти сте и да су Спорт ски савез и Општи
на Шид увек изла зи ли у сусрет. Мла дим 
руко ме та ши ма и руко ме та ши ца оста је да у 
лиги у којој се так ми че оства ре што боље 
резул та те и оправ да ју оче ки ва ња.

Д. Попов

ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Забав но
и кре а тив но

На пла тоу испред Кул тур но 
обра зов ног цен тра у субо ту, 20. 
јуна наја вље но је шесто по 
реду Деч је кул тур но лето. Ово
го ди шња мани фе ста ци ја се 
одр жа ва под сло га ном „Љубав 
је у све му“ и зва нич но ће поче
ти 26. јула. Нај мла ђи ма и њихо
вим роди те љи ма испред Саве
та за бри гу о деци обра ти ла се 

Јасна Лалић и поже ле ла им да 
и ово го ди шње дру же ње буде 
зани мљи во и садр жај но као и 
прет ход них годи на. Нај мла ђи су 
током вече ри ужи ва ли у дру
штву чла но ва Ама тер ског позо
ри шта „Бра ни слав Нушић“ и 
ани ма то ра „Кре а тив ног цен тра“ 
из Новог Сада. Суде ћи по наја
ви, клин це и клин це зе сле де ћег 
месе ца оче ку је мно го лепих и 
кре а тив них садр жа ја. Орга ни за
то ри Деч јег кул тур ног лета су 
Општи на Шид, Савет за бри гу о 
деци и Кул тур но обра зов ни 
цен тар Шид. Д. Попов

Руко ме та ши и руко ме та ши це „Рад нич ког“ са тре не ри ма и Бран ко Нова ко вић
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Без бед ност свих
уче сни ка у сао бра ћа ју

Савет за без бед ност општи не 
Инђи ја про шле неде ље поде лио 
је 250 рота ци о них све та ла 

пољо при вред ни ци ма и исто толи ко 
рефлек ту ју ћих тра ка за озна ча ва ње 
габа ри та пољо при вред них вози ла и 
при кључ них маши на. Ова акци ја спро
ве де на је у циљу побољ ша ња без бед
но сти свих уче сни ка у сао бра ћа ју. 

Савет за без бед ност сао бра ћа ја 
општи не Инђи ја обез бе дио је за мали
ша не чији су роди те љи воза чи и 42 
аутоседи шта. Седи шта је роди те љи
ма истог дана уру чио пред сед ник 
Oпш тине Инђи ја Вла ди мир Гак који је 

иста као да је у пита њу наста вак акци је 
која је уста но вље на про шле годи не, а 
у којој се роди те љи ма који су доби ли 
децу уру чу ју аутоседи шта.

– Без бед ност наших сугра ђа на нема 
цену. Осим што бри не мо о без бед но
сти, пома же мо и са финан сиј ске стра
не. Сва ко седи ште је вред но сти око 12 
хиља да дина ра, па се тру ди мо и да 
ова ко рас те ре ти мо кућ ни буџет поро
ди ца ма са беба ма – рекао је Гак. 

Савет за без бед ност сао бра ћа ја 
општи не Инђи ја сво је актив но сти 
финан си ра од тре ћи не казни које сао
бра ћај на поли ци ја напи ше уче сни ци ма 

у сао бра ћа ју. Годи шњим про гра мом, 
нај ве ћи део сред ста ва усме рен је пре
вен тив не актив но сти у циљу побољ
ша ња без бед но сти у сао бра ћа ју.

М. Ђ.

Поде ље на рота ци о на све тла

Уру че на аутоседи шта за нај мла ђе

Мете о ро ло шка
ста ни ца за Инђи ју

Општи на Инђи ја доби ла је 
нај са вре ме ни ју мете о ро ло шку 
ста ни цу која ће омо гу ћи ти 
пољо при вред ни ци ма да доби
ју брзе и тач не подат ке о 
микро кли мат ским усло ви ма. 
Склоп сен зо ра пра ти ће пара
ме тре на тлу и у атмос фе ри, а 
поу зда ност је већа од 90 про
це на та. Како се наво ди на зва
нич ном сај ту Општи не Инђи ја, 
пољо про вред ни ци ће на осно
ву доби је них пода та ка лак ше 
моћи да пла ни ра ју и упра вља
ју про из вод њом на заку пље
ном земљи шту у држав ној сво

ји ни. То тре ба да дове де до 
пове ћа ња при но са, уз опти
мал ну упо тре бу ђубри ва, воде 
и пести ци да. Уго вор о реа ли
за ци ји про јек та пот пи сан је у 
згра ди Општи не Инђи ја. Инђи
ја је јед на од пет локал них 
само у пра ва које прве уво де 
ова кав систем у свој про грам. 
Поме ну та актив ност се реа ли
зу је у окви ру про јек та „Диги та
ли за ци ја општин ског упра вља
ња земљи штем“ који спро во де 
НАЛЕД и „Теле груп“, уз подр
шку Немач ке раз вој не аген ци
је. М. Ђ.

ГРА НИЧ НИ ПРЕ ЛАЗ СОТ У НОВОМ РУХУ

За ком фор ни је
путо ва ње

Ново и згра ђе ни гра нич ни 
пре лаз Сот пре ма Хрват
ској, пуштен је у рад у поне
де љак, 15. јуна и тре ба ло 
би да у вре ме сезон ских 
гужви и пра зни ка рас те ре ти 
гра нич не пре ла зе Батров ци 
и Шид. За опре ма ње овог 
пре ла за издво је но је из 
репу блич ког буџе та око 150 
мили о на дина ра. Пре лаз 
Сот је поред пут нич ких 
вози ла пред ви ђен и за 

ауто бу се и пра зне ками о не 
који се кре ћу изме ђу Срби је 
и Хрват ске. Током прет ход
не годи не пре ко овог пре ла
за је про шло око 350.000 
пут ни ка и 40.000 пра зних 
ками о на. Гра нич ни пре лаз 
Сот је један од девет пре
ла за изме ђу Срби је и 
Хрват ске, а нала зи се у 
општи ни Шид. Изград ња 
пре ла за тра ја ла је 18 месе
ци. Д. Попов
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Уре ђе ње цен тра Новог Слан ка ме на
30 мили о на дина ра 

Општи на Инђи ја издво ји
ла је из буџе та како би се 
у пот пу но сти рекон стру и
сао цен тар Новог Слан ка
ме на. У току су завр шни 
радо ви након којих ће у 
пот пу но сти бити изме њен 
изглед овог дела села. Тре
нут но се изво де радо ви на 
асфал ти ра њу пут ног поја
са наме ње ног за пар ки
ра ње ауто мо би ла, и то на 
мести ма где је већ уре ђе на 
пешaчка ста за, након чега 
сле ди исцр та ва ње лини ја за 
пар кинг. Пара лел но са тим, 
изво де се радо ви на поста
вља њу беха тон пло ча са 
дру ге стра не ули це. Радо ве 
је у сре ду, 17. јуна оби шао 
пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак.

– Обе ћа ли смо да ће 
цен тар Новог Слан ка ме
на доби ти нов изглед и то 
обе ћа ње смо и испу ни ли 
– рекао је Гак и додао да у 
про те клих 50 годи на у том 
селу није изве де но радо ва 

коли ко је само у прет ход них 
неко ли ко месе ци.

Како су иста кли пред
став ни ци Општи не Инђи ја, 
током оби ла ска радо ва у 
цен тру Новог Слан ка ме
на, рекон струк ци јом Ули це 

цара Душа на, на део ни ци 
рас кр сни це са Ули цом Вука 
Кара џи ћа до рас кр сни це 
са Све то сав ском ули цом, 
обу хва ће но је укла ња ње 
бетон ске под ло ге у пешач
кој ста зи, укла ња ње коре

ња и при пре ма под ло ге за 
поста вља ње новог сло ја 
тро то а ра, уре ђе ње кол ских 
при ла за са пешач ке ста зе 
ка сао бра ћај ни ци, про ду
бљи ва ње кана ла и дру гих 
мањих радо ва. М. Ђ.

Гак оби шао радо ве у цен тру Слан ка ме на

Сти пен ди је за нај бо ље сту ден те

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак у четвр так, 
18. јуна уру чио је 110 уго во ра за сти пен ди ра ње нај бо љих 
сту де на та са тери то ри је те општи не. Уру чу ју ћи уго во ре сту
ден ти ма, пред сед ник Општи не Инђи ја иста као је да је сту
дент ска сти пен ди ја ове годи не 17 хиља да дина ра, а пре 
само чети ри изно си ла је 7,5 хиља да дина ра.

– Још јед ном смо дока за ли коли ко су нам мла ди, уче ни 
људи важни и тру ди ће мо се да вели ку већи ну њих задр жи
мо да раде и осни ва ју поро ди це у гра ду у којем су одра сли. 
То су људи који ће наред них годи на води ти општи ну Инђи
ја, кре и ра ти поли тич ку и струч ну поли ти ку у нашем гра ду и 

они су нам нео п ход ни. Зато је потреб но да их мак си мал но 
подр жи мо јер су они будућ ност наше општи не – рекао је 
Гак.

Гак је додао да је поди за ње виси не сти пен ди је на 17 
хиља да дина ра сиг нал и дру гим сту ден ти ма да се мак си
мал но посве те обра зо ва њу, а да је Општи на ту да их 
финан сиј ски подр жи током шко ло ва ња.

Пра во на општин ску сти пен ди ју, јед ну од нај ве ћих у 
Срби ји, оства ри ли су сту ден ти који сту ди ра ју на држав ним 
факул те ти ма, има ју про сек изнад 8,5 и има ју место пре би
ва ли шта на тери то ри ји општи не Инђи ја. М. Ђ.

Владимир Гак и 110 сти пен ди ста
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Тре нер ке и лоп те за сео ске клу бо ве
Пред став ни ци Саве за спор то ва и 

Општи не Инђи ја уру чи ли су у 
сре ду, 17. јуна спорт ску опре му 

фуд бал ским клу бо ви ма из Јар ко ва ца, 
Мара ди ка и Чор та но ва ца. Овим поте
зом наста вље на је добра прак са дари
ва ња и помо ћи клу бо ви ма из нижег 
ран га так ми че ња. Пред став ни ци клу
бо ва ФК „Сло га“ Мара дик, ФК „Борац“ 
Јар ков ци и ФК „ЧСК“ Чор та нов ци пре
у зе ли су гар ни ту ру тре нер ки и по десет 
лоп ти. 

Павле Пенов, пред сед ник ФК 
„Борац“ Јар ков ци, иста као је да је 
поклон у виду опре ме и лоп ти од вели
ког зна ча ја за њихов клуб, јер су рани
је мора ли да се сами сна ла зе. Захва
лио је Саве зу спор то ва општи не Инђи
ја и локал ној само у пра ви на помо ћи. 

Пред став ни ци Саве за спор то ва 
општи не Инђи ја још јед ном су под се
ти ли да сва ком спорт ском колек ти ву 
изла зе у сусрет и да не посто ји орга ни
за ци ја и поје ди нац који је зане ма рен у 
било ком сми слу.

– Ми се тру ди мо да помог не мо свим 
клу бо ви ма, финан сиј ски, наба вља мо 
нео п ход ну опре му, бри не мо о пре во зу. 
Сва ко ко дође код нас са одре ђе ним 

про бле мом, тру ди мо се да му иза ђе мо 
у сусрет – иста као је Љубо мир Кова че
вић, секре тар Саве за спор то ва општи
не Инђи ја.

Пред став ни ци локал не само у пра ве 
под се ти ли су да је ове годи не буџет за 
спорт никад већи. Око мили он евра у 
про тив ди нар ској вред но сти биће уло
же но у функ ци о ни са ње спорт ских 
колек ти ва, али и спорт ску инфра струк

ту ру.
– Сва ки вид помо ћи, па и овај, гово

ри на који начин ми бри не мо о спор ту. 
Није само у пита њу буџет, који је ове 
годи не никад већи, већ води мо рачу на 
о томе да сре ди мо инфра струк ту ру 
како у сео ским сре ди на ма, тако и у 
гра ду – рекао је Нема ња Мило је вић, 
шеф Каби не та пред сед ни ка Општи не 
Инђи ја. М. Ђ.

Тре нер ке и лоп те за сео ске клу бо ве

Рекон стру и са не амбу лан те
у Јар ков ци ма и Новом Слан ка ме ну

Општи на Инђи ја наста ви ла је са 
инфра струк тур ним уре ђи ва њем 
амбу лан ти по сео ским сре ди на

ма, те је пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак са сарад ни ци ма у прет
ход ној неде љи оби шао амбу лан те у 
Јар ков ци ма и Новом Слан ка ме ну. На 
овим објек ти ма извр ше ни су ком плет
ни радо ви на уград њи нове ПВЦ сто
ла ри је, затим молер ски радо ви, заме
ње не су дотра ја ле елек трич не инста
ла ци је, рекон стру и са ни мокри чво ро
ви, попра вље на је кров на кон струк ци ја 

и поста вље на је нова фаса да, а наба
вљен је и део новог наме шта ја.

– Нај ва жни је је да се ста нов ни ци 
сва ког села, ако већ мора ју да дола зе 
у амбу лан те, осе ћа ју досто јан стве но и 
да при ме те да се неко тру ди да обез
бе ди при стој не усло ве у јав ним објек
ти ма наме ње ним гра ђа ни ма – иста као 
је пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак при ли ком посе те Новом Слан
ка ме ну.

Како је рекао, доса да шње рекон
струк ци је амбу лан ти широм општи не 

су први корак. У скло пу дру ге фазе ће 
се пот пу но обно ви ти наме штај, чиме 
ће се у пот пу но сти обез бе ди ти савре
ме ни усло ви за рад меди цин ског осо
бља и пру жа ње здрав стве не услу ге. 
Вред ност радо ва на рекон струк ци ји 
Амбу лан те у Новом Слан ка ме ну изно
си ла је 4,5 мили о на дина ра, а сред
ства су обез бе ђе на из општин ског 
буџе та. На радо ве који су изве де ни у 
Јар ков ци ма утро ше но је око 700 хиља
да дина ра.

М. Ђ.

Рекон стру и са на Амбу лан та у Јар ков ци маРекон стру и са на Амбу лан та у Новом Слан ка ме ну

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЗГРА ДА СОЦИ ЈАЛ НОГ СТА НО ВА ЊА

Дачић уру чио кљу че ве ста но ва 
за 13 избе глич ких поро ди ца

Кљу че ви ста но ва у згра ди соци јал ног 
ста но ва ња за 13 избе глич ких поро ди
ца у ири шкој општи ни су уру че ни 

буду ћим кори сни ци ма 16. јуна, а доде ли је 
при су ство вао Иви ца Дачић, први пот пред
сед ник Вла де Срби је и пред сед ник Коми
си је за коор ди на ци ју про це са трај не инте
гра ци је избе гли ца.

Иви ца Дачић је изра зио задо вољ ство 
што је у Ири гу 13 избе глич ких поро ди ца са 
про сто ра бив ше Југо сла ви је доби ло свој 
дом, као део реа ли за ци је пот про јек та 5, 
Реги о нал ног стам бе ног про гра ма. Укуп на 
вред ност овог пот про јек та је пре ко 52 
мили о на евра, од тога је 38,8 мили о на из 
дона ци ја, док Срби ја у овом про гра му уче
ству је са 13,2 мили о на евра.

– Реги о нал ни стам бе ни про грам, поред 
свог хума ни тар ног и сасвим прак тич ног 

зна ча ја, има и сво ју сим бо лич ну вред ност 
јер је доказ да смо, и после свих несре ћа 
која су нас заде си ле 90их годи на про
шлог века, спо соб ни да сара ђу је мо у реги
о ну, посеб но када је потреб но помо ћи 
они ма који су нај у гро же ни ји – ука зао је 
Иви ца Дачић. 

Он је нагла сио и зна чај локал них само
у пра ва, као бит ног дела овог реги о нал ног 
стам бе ног про гра ма, буду ћи да сва ка 
само у пра ва обез бе ђу је лока ци ју, као и 
пра те ћу инфра струк ту ру за изград њу 
стам бе них једи ни ца.

– Сви зајед но смо про шли мно ге неда
ће, послед ња у низу је пан де ми ја, а Вла да 
Срби је је пока за ла спрем ност за очу ва ње 
држав не ста бил но сти, као и у збри ња ва
њу свих који ма је помоћ била потреб на. 
Одго вор ност и посто ја ност у очу ва њу 

држав них и наци о нал них инте ре са, али и 
инте ре са свих гра ђа на јесте и биће импе
ра тив Вла де. Желим вам мир и спо кој у 
новим домо ви ма, да живи те срећ но и 
дуго веч но и да ово буде ваш нови поче так 
– пору чио је први пот пред сед ник Вла де 
Иви ца Дачић у Ири гу.

У име локал не само у пра ве буду ћим 
кори сни ци ма и гости ма се обра тио и Мио
драг Бебић, заме ник пред сед ни ка ири шке 
Општи не. Он је нагла сио да је од почет ка 
био укљу чен у реа ли за ци ју овог про јек та.

– Не тако дав но, овде је била јед на неу
глед на лива да, а сада јед на пре див на 
згра да. Зајед но са пове ре ни ком за избе
гли це Мило ра дом Вла хо ви ћем сам про
шао мно го тешких ситу а ци ја, јер тре ба све 
ради ти по про пи си ма и на вре ме, а са 
дру ге стра не, има те мно го пре пре ка, 
поне кад наиз глед немо гу ћих, али смо их 
све ипак реши ли – рекао је Бебић и иста
као да нема леп шег осе ћа ја од сазна ња 
да ће неком бити пода рен дом. 

Општи на Ириг је има ла зна чај но уче
шће на овом про јек ту, кроз обез бе ђе ње 
пла ца, затим пар тер но уре ђе ње, изград
њу при ступ не сао бра ћај ни це и озе ле ња
ва ње око ли не згра де.

– Посеб но ми је дра го што смо овим 
про гра мом обу хва ти ли људе који до сада 
нису има ли при ли ке да апли ци ра ју за 
помоћ по дру гим осно ва ма, јер углав ном, 
нај ве ћи број бодо ва носи број чла но ва 
дома ћин ства. Сада смо неправ ду пре ма 
овим људи ма испра ви ли, јер се ради 
углав ном о дво чла ним и јед но чла ним 
дома ћин стви ма. Буду ћим ста на ри ма 
желим да ужи ва ју у сво јим новим домо ви
ма, а ком ши је бих замо лио да ове људе 
при хва те као нај ро ђе ни је и да живе у сло

Све ча но отва ра ње објек та

Дачић са добит ни ци ма кљу че ва
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зи и зајед ни штву – рекао је Мио драг 
Бебић.

Др Иван Бошњак, држав ни секре тар у 
Мини стар ству за држав ну упра ву и локал
ну само у пра ву, ука зао је на то да су Иви ца 
Дачић, сво јим ауто ри те том, као и 
Kомесеријат за избе гли це, сво јим актив
но сти ма, зајед нич ки допри не ли у збри ња
ва њу оних који ма је у рат ном вихо ру било 
нај те же. Цео про цес избо ра кори сни ка у 
реги о нал ном стам бе ном про гра му над гле
да ју две важне орга ни за ци је ОЕБС и 
УНХЦР, а у име њих Јадран ка Марић је 
чести та ла сви ма који су у Ири гу реши ли 
сво је стам бе не про бле ме.

– Згра да коју данас отва ра мо пред ста
вља кон кре тан резул тат одлич ног парт
нер ства држав них орга на на наци о нал ном 
и локал ном нивоу, међу на род них орга ни
за ци ја и дона то ра. У име УНХЦРа и 
ОЕБСа захва љу јем сви ма који су помо
гли у оства ре њу овог стам бе ног про јек та. 
Тако ђе, и ири шкој општи ни, то је јед на од 
општи на која је чини ла, те и даље чини 
напо ре, да подр жи избе гли це у њихо вој 
инте гра ци ји на сво јој тери то ри ји – иста кла 
је Јадран ка Мирић. 

Душан Kовачевић, дирек тор Једи ни це 
за упра вља ње про јек ти ма у јав ном сек то
ру, ука зао је на то да је циљ свих анга жо
ва них на овом про јек ту трај на, соци јал на 
и еко ном ска инте гра ци ја нај у гро же ни ји 
избе глич ких поро ди ца у Репу бли ци Срби
ји.

– Овај циљ успе шно реа ли зу је мо уз 
апсо лут ну подр шку пред сед ни ка Репу бли
ке Алек сан дра Вучи ћа, као и ком плет не 
Вла де. Једи ни ца за упра вља ње про јек ти
ма у јав ном сек то ру ула же мак си мал не 
напо ре на даљој реа ли за ци ји тог про гра
ма са крај њим циљем да Срби ја поста не 
добро место за живот свих њених гра ђа на 
– пору чио је Кова че вић.

У име свих оних који су доби ли ста но ве 
у новој згра ди у Ири гу, у Ули ци Све то за ра 
Миле ти ћа 25а Нада Грко вић је изра зи ла 
захвал ност и ука за ла на чиње ни цу да је 
за 13 поро ди ца ово посе бан дан.

– Гово рим у име свих ста на ра ове нове 
згра де, које је нажа лост, несре ћа спо ји ла. 
Неми ли дога ђа ји су ме, као и оста ле, 
дове ли у Срби ју, Срем, у ири шку општи ну. 
Лепо смо при мље ни јер је срце нашег 
чове ка вели ко, а госто прим ство нада ле ко 
позна то. Али, до сада нисмо има ли кров 
над гла вом, нисмо има ли свој дом – рекла 

је Нада Грко вић и захва ли ла Репу бли ци, 
Коме са ри ја ту и ири шкој Општи ни на овим 
ста но ви ма. 

Коме сар за избе гли це и мигра ци је Вла
ди мир Цуцић је, на почет ку свог обра ћа
ња, посеб но ука зао на Мило ра да Вла хо
ви ћа, пове ре ни ка за избе гли це у ири шкој 
општи ни, који је у Ириг довео 302 избе
глич ке поро ди це и обез бе дио им помоћ у 
виду кућа, гра ђе вин ског мате ри ја ла и 
сада, ових соци јал них ста но ва.

– Сва ка кућа у Сре му зида се из два 
раз ло га, из љуба ви и из ина та. Ово је кућа 
коју тре ба воле ти и кућа која је наста ла из 
ина та, зато што су сви мисли ли да смо 
оду ста ли, али нисмо и неће мо ни у будућ
но сти оду ста ти – пору чио је Цуцић.

Јеле на Тодо рић има 90 годи на и јед на је 
од оних који су доби ли кљу че ве лепе гар
со ње ре.

– Задо вољ на сам, само ми је жао што 
нисам мало мла ђа, да дуже пожи вим и 
ужи вам у новом ста ну. Вала сам се и 
нара ди ла, сад ћу мало да ужи вам – рекла 
је ова креп ка ста ри ца за наше нови не.

Након зва нич ног отва ра ња згра де соци
јал ног ста но ва ња мини стар Иви ца Дачић 

и оста ли гости су оби шли упра во Јеле нин 
нови дом. Доде ли кљу че ва за 13 поро ди
ца је при су ство вао и пред став ник Амба са
де СР Немач ке у Срби ји Мати јас Шикор
ски.

Под се ти мо, током деве де се тих годи на 
про шлог века Срби ја је поста ла дом за 
око 618.000 избе гли ца из Хрват ске и БиХ. 
Срби ја је пома га ла како је могла и упра во 
је она и покре ну ла ини ци ја ти ву која је 
дове ла до Реги о нал ног стам бе ног про гра
ма, који се спро во ди у целој Срби ји у 
сарад њи са локал ним само у пра ва ма. То 
је зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм 
Срби је, БиХ, Црне Горе и Хрват ске, кojи 
имa зa циљ дa oбeз бeди трajнa стaмбeнa 
рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке 
пoрoдице у рeгиoну. Спро во ди се уз подр
шку ОЕБСа и УНХЦРа, а финан си ран је 
првен стве но дона тор ским сред стви ма, и 
то Европ ске уни је, која је и нај ве ћи дона
тор, САД, Немач ке, Нор ве шке, Ита ли је, 
Швај цар ске, Дан ске, Тур ске, Лук сем бур га, 
Шпа ни је, Кипра, Чешке, Мађар ске, Руму
ни је и Сло вач ке. Фон дом РСП упра вља 
Бан ка за раз вој Саве та Евро пе.

С. Џаку ла

Нада Грко вић и Иви ца Дачић Јеле на Тодо рић и Мио драг Бебић

Згра да соци јал ног ста но ва ња у Ири гу
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ШАТРИН ЦИ

Уре ђен терен
фуд бал ског клу ба

Зајед нич ком акци јом акти ви ста Срп
ске напред не стран ке, чла но ва клу ба и 
мешта на, 17. јуна је реа ли зо ва на акци ја 
уре ђе ња фуд бал ског тере на у Шатрин
ци ма. Наи ме, посто ја ла је потре ба да се 
поста ви нова заштит на мре жа око тере

на ФК из Шатри на ца. Зато су пова ђе ни 
ста ри сту бо ви, поста вље ни су нови, као 
и нова мре жа у дужи ни од око 350 мета
ра. Исто вре ме но, поко шен је и терен, а у 
акци ји је уче ство ва ло два де се так људи.

С. Џ.

Поста вље на заштит на мре жаКоше ње тере на

ВРД НИК

Видов дан ски 
сабор

У Прња вор ском пар ку у Врд
ни ку и ове годи не ће бити одр
жан „Видов дан ски сабор“. Све
ча но отва ра ње је зака за но за 
26. јун са почет ком у 21 сат. 
Након отва ра ња усле ди ће кон
церт Јеле не Гер бец. Сле де ћег 
дана, у 15 часо ва почи ње сабо
ро ва ње у Прња вор ском пар ку, 
уз уче шће Акти ва жена, затим 
сле ди пред ста ва за децу „Црвен
ка па“, а потом духов не све ча но
сти – вечер ња бде ни ја у мана
сти ру Срем ска Рава ни ца. 

Од 21 час почи ње кон церт 
Мише Бли зан ца и вели ког там
бу ра шког орке стра, док ће потом 
за оку пље не гра ђа не кон церт 
одр жа ти и етно гру па „Вре ло“. 
Све та архи је реј ска литур ги ја 
буће слу же на у мана сти ру 
Срем ска Рава ни ца, на сам 
Видов дан, 28. јуна. 

Покро ви те љи ове мани фе ста
ци је су Општи на Ириг, Месна 
зајед ни ца Врд ник, Дру штво Врд
ни ча на „Видов дан“ и Тури стич ка 
орга ни за ци ја Ириг. С. Џаку ла

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг

ЦРВЕ НИ КРСТ

Захвал ни це за волон те ре
Црве ни крст Ири га је 14. јуна 

доде лио захвал ни це сво јим 
волон те ри ма за пожр тво ван 

рад и хума ност коју су иска за ли 
током ван ред ног ста ња. Наи ме, 33 
волон те ра су за то вре ме реа ли зо ва
ли 224 задат ка на тере ну и 370 сати 
анга жо ва ња, уз пре пе ша че них 467 
кило ме та ра, како би помо гли нај у гро
же ни јим жите љи ма ири шке општи не.

– У про гра му Народ не кухи ње 
Црве ног крста је доста вље но укуп но 
222 обро ка на кућ не адре се кори сни
ка. Наши волон те ри су поде ли ли 294 
паке та хра не и хиги јен ских про из во
да на тере ну за соци јал но угро же не 
гра ђа не. Инфо лини је Црве ног крста, 
у сарад њи са Цен тром за соци јал ни 
рад, при ми ле су укуп но 601 позив 
наших сугра ђа на – рекао је о анга жо
ва њу волон те ра Бобан Ћирић, секре
тар Црве ног крста Ириг.

И после убла жа ва ња мера, Црве ни 
крст је наста вио са радом и анга жо
ва њем волон те ра на исто ва ру, пако
ва њу и дистри бу ци ји хума ни тар не 
помо ћи. Све је то био раз лог да ови 
хума ни волон те ри доби ју захвал ни це 
за сво је анга жо ва ње.

С. Џ.
При зна ње волон те ри ма
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Уско ро уре ђе ње уну тра шњо сти 
СКУДа „Херој Јан ко Чме лик“

Након тро ме сеч не пау зе, у СКУДу 
„Херој Јан ко Чме лик“ оку пи ли су 
чла но ви, како би се дого во ри ли 

о раду у наред ном пери о ду. Поред 
њих, дру же њу су при су ство ва ли број
ни пред став ни ци локал не само у пра ве 
на челу са пред сед ни ком Ђор ђем 
Ради но ви ћем. Понов ном сусре ту ама
те ри СКУДа „Херој Јан ко Чме лик“ су 
се обра до ва ли. Уз дру же ње, могло се 
чути да су све мани фе ста ци је и фести
ва ли, како у Срби ји тако и у Сло вач кој, 
где је тре ба ло да путу ју, отка за ни, тако 
да се про бе неће одр жа ва ти до сеп
тем бра. Лет њи пери од ће иско ри сти ти 
за уре ђи ва ње уну тра шњо сти Сло вач
ког народ ног дома, што је финан сиј ски 
помо гла Општи на Ста ра Пазо ва.

– Пла ни ра мо да кре чи мо про сто ри
је, да хоблу је мо пар ке те и сре ди мо 
водо вод ну мре жу. То су актив но сти 
које пла ни ра мо од поло ви не јула и у 
авгу сту – рекла је Љибу шка Лака тош, 
пред сед ни ца СКУДа „Херој Јан ко 
Чме лик“. 

Општи на Ста ра Пазо ва је увек подр
жа ва ла удру же ња која негу ју тра ди ци
ју.

– Не волим да се дели мо, али сре
ћан сам када неко негу је тра ди ци ју и 
исто ри ју, а то је увек игра и песма – 
рекао је пред сед ник Ради но вић и 
наја вио подр шку локал не само у пра ве 
и у наред ном пери о ду.

При сут ни су били послу же ни над
лац ка ма, тра ди ци о нал ним јелом које 
би тре ба ло да поста не бренд Ста ре 

Пазо ве. Пред сед ни ца СКУДа Љибу
шка Лака тош је наја ви ла цен трал ну 
про сла ву, 250 годи на од дола ска Сло
ва ка на овај про стор, дру гог викен да у 
окто бру. Пред сед ни ца Љибу шка Лака
тош је обја сни ла да је прво бит но цен
трал на про сла ва била пла ни ра на за 
крај маја, што је поме ре но услед епи
де ми је коро на ви ру са, тако да ће 
мани фе ста ци ја са све ча ном ака де ми
јом, изло жба ма, кул тур ноумет нич ким 
про гра мом и пред ста вља њем гастро и 
тури стич ке пону де бити на јесен. До 
тог пери о да би већ тре ба ло да буде 
уре ђе на уну тра шњост Сло вач ког 
народ ног дома, где је актив но око 250 
чла но ва у фол клор ним гру па ма, деч
јим и изво ђач ким ансам бли ма, Позо
ри шту, Удру же њу жена, тех нич кој и 
лите рар ној сек ци ји. Већ у четвр так 25. 
јуна, биће одр жа но све ча но бого слу
же ње у Сло вач кој еван ге лич кој цркви, 
како би се обе ле жи ло два и по века од 
осни ва ња ове цркве у Ста рој Пазо ви.

Зден ка Кожик

Љибушка Лакатош

Помоћ за теже запо шљи ва лица
До 30. сеп тем бра отво рен је Јав ни 

позив посло дав ци ма за доде лу суб
вен ци је за запо шља ва ње неза по сле
них лица из кате го ри је теже запо шљи
вих на ново о тво ре ним рад ним мести
ма у овој годи ни, који реа ли зу ју срем
ско ми тро вач ка Фили ја ла Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње и Општи на 

Ста ра Пазо ва. Посло дав ци који запо
сле мла де до 30 годи на ста ро сти, 
лица без или са ниским ква ли фи ка ци
ја ма, ста ри је од 50 годи на, вишко ве 
запо сле них, Роме, осо бе са инва ли ди
те том, рад но спо соб не кори сни ке нов
ча не соци јал не помо ћи, дуго роч но 
неза по сле не, мла де у дом ском сме

шта ју, хра ни тељ ским и ста ра тељ ским 
поро ди ца ма, могу да рачу на ју на суб
вен ци ју од 200.000 дина ра по лицу, 
одно сно 240.000 дина ра, ако се ради о 
осо ба ма са инва ли ди те том. Детаљ ни
је инфор ма ци је могу се доби ти на зва
нич ном сај ту Општи не Ста ра Пазо ва у 
одељ ку Јав ни пози ви и кон кур си. Д. Г.
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Дипломе за
гим на зи јалце

Анђе ла Мрђа из Ста ре Пазо ве про
гла ше на је за уче ни ка гене ра ци је у 
Гим на зи ји „Бран ко Ради че вић“ у Ста
рој Пазо ви, док је Сара Опа чић, тако
ђе из овог места, про гла ше на за спор
ти сту гене ра ци је. На све ча ној доде ли 
дипло ма синоћ у тзв. Белој згра ди, 
дирек тор Гим на зи је Миро слав Опав
ски је чести тао овим мла дим људи ма 
поже лев ши им да буду добри и успе
шни, уз напо ме ну, да су они гене ра ци
ја која је има ла ту несре ћу да пред 
крај свог шко ло ва ња клу пе заме ни 
рачу на ри ма, али да су ујед но сте кли 
ново иску ство и савла да ли нове иза
зо ве. Ста ра па зо вач ку Гим на зи ју је ове 
школ ске годи не завр ши ло 102 мату ра
на та, од којих је чак десет носи ла ца 
Вуко ве дипло ме. На све ча но сти су 
ујед но похвал ни це и дипло ме при ми
ли и уче ни ци, који су уче ство ва ли у 
акци ја ма добр о вољ ног дава ња крви. 
За одлич не мату ран те, којих је ове 
годи не чак 27, поклон књи ге је по тра
ди ци ји обез бе ди ла поро ди ца Вучић из 
Батај ни це. За крај је усле ди ло зајед
нич ко фото гра фи са ње на ста ро па зо
вач ком тргу, а након при јем них испи та 

на иза бра ним факул те ти ма, гим на зи
јал це оче ку је 11. јула све ча но матур
ско вече. З. К.

Сред ства за
соп стве ни бизнис

До кра ја авгу ста отво рен је позив за 
сва неза по сле на лица која се нала зе 
на еви ден ци ји Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње, а која желе да започ ну 
соп стве ни бизнис на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва. Суб вен ци је за 
само за по шља ва ње доде љу ју се у јед
но крат ном изно су од 250 хиља да 
дина ра, одно сно 270 хиља да дина ра, 
уко ли ко се ради о осо ба ма са инва ли

ди те том. Неза по сле на лица која оства
ре пра во на суб вен ци ју има ју оба ве зу 
да раде 12 месе ци од дана отпо чи ња
ња бизни са. Над ле жна Фили ја ла 
Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње 
и Општи на Ста ра Пазо ва за ову наме
ну издво ји ли су два мили о на дина ра. 
Детаљ ни је инфор ма ци је могу се доби
ти у испо ста ви срем ско ми тро вач ке 
Фили ја ле Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње у Ста рој Пазо ви или на зва
нич ном сај ту Општи не у одељ ку Јав ни 
пози ви и кон кур си. З. К.

Мобил на
екс по зи ту ра

На Видов дан ском тргу у насе љу 
Банов ци – Дунав од уто р ка, 16. јуна, 
била је поста вље на мобил на екс по зи
ту ра Бан ке Поштан ска ште ди о ни ца у 
којој је локал но ста нов ни штво могло 
да оства ри све услу ге у бан кар ству. 
Пошто је насе ље у вели кој екс пан зи ји, 
са наглим пора стом бро ја ста нов ни
штва, вели ка је потре ба за отва ра њем 
још јед не бан ке. Ђор ђе Ради но вић, 
пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва, и 
Бојан Кекић, пред сед ник ИО Бан ке 
Поштан ска ште ди о ни ца, раз го ва ра ли 
су упра во о отва ра њу екс по зи ту ре у 
овом насе љу, што се оче ку ју уско ро. 
Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник Општи
не, наја вио је да ће, када се стек ну 
усло ви, екс по зи ту ра Поштан ске ште
ди о ни це бити отво ре на и у Новој Пазо
ви. Ова екс по зи ту ра се отва ра у окви
ру акци је „Бли же вама“. Биће запо сле
не три осо бе, а рад но вре ме ће бити 
при ла го ђе но гра ђа ни ма. З. К.

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић уру чио је 170 уго во
ра буду ћим ста на ри ма Фру шко гор ског 
насе ља у Ста рој Пазо ви. Кори сни ци су 
иза бра ни на јав ном кон кур су, а ста но
ви су део про јек та реша ва ња стам бе
ног пита ња избе глих и прог на них. 
Овом при ли ком је Ради но вић нагла сио 
да је Општи на као дру штве но одго вор
на локал на зајед ни ца уло жи ла вели ке 
напо ре у прет ход ном пери о ду како би 
се вели ком бро ју људи, који су дошли 
рат них годи на из Хрват ске, Босне и 
Хер це го ви не и Косо ва и Мето хи је 
обез бе дио кров над гла вом. Општи на 
је у про је кат у Фру шко гор ској ули ци, 
где је око 200 стам бе них једи ни ца и 
уре ђе на инфра струк ту ра, инве сти ра
ла пре ко два мили о на евра уз сред
ства стра них дона то ра и Коме са ри ја та 
за избе гли це. Уско ро се оче ку је поде
ла кљу че ва и све ча но усе ље ње поро
ди ца, које су овом при ли ком доби ле 
уго вор у при су ству дона то ра и Коме са
ри ја та за избе гли це. З. К.

Уго во ри за ста но ве
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Изла зност
по мести ма

Нај ве ћа изла зност је била у нај ма
њим мести ма у општи ни. Тако је у 
Крње шев ци ма, Беле ги шу и Сур ду ку 
иза шло гото во две трећине упи са них 
бира ча, одно сно више од 60 посто. На 
дру гом месту по изла зно сти су бира чи 
у Вој ки и Ста рим Банов ци ма са по 56 
посто иза шлих. Сле ди Нова Пазо ва са 
54 посто и Банов ци – Дунав са 53 
посто. Тач но 50 посто упи са них је иза
шло на гла са ње у Голу бин ци ма и 
Новим Банов ци ма, док је на бира ли
шти ма у Ста рој Пазо ви иза шло 48 
посто упи са них бира ча. Ода зив бира
ча по мести ма општи не је сли чан у 
послед њих неко ли ко избор них циклу
са. Нај ди сци пли но ва ни ји су гла са чи у 
мањим мести ма, а потом, што су 
места већа и урба ни ја, опа да и заин
те ре со ва ност за избо ре. У конач ном 
зби ру је изла зност на нивоу целе 
општи не пре ко 53% и пред ста вља 
изла зност изнад про се ка Репу бли ке 
Срби је. З. К.

Нова упра ва
ФК „Рад нич ки“

Дали бор Пуни шић је нови пред сед
ник Фуд бал ског клу ба „Рад нич ки“ из 
Нове Пазо ве. У четвр так, 18. јуна 2020. 
у про сто ри ја ма клу ба је одр жа на ван
ред на Скуп шти на овог спорт ског дру
штва. Поред пред сед ни ка, иза бра ни 
су и оста ли орга ни упра ве ФК „Рад нич
ки“. На Скуп шти ни, којој су поред деле
га та и нека да шњих игра ча, при су ство
ва ли и људи који су нека да води ли 

„Рад нич ки“, кон ста то ва но је да је овај 
клуб у послед ње две годи не ушао у 
резул тат ске, орга ни за ци о не и финан
сиј ске про бле ме и да је зада так нове 
упра ве да се он опо ра ви у свим аспек
ти ма. Нови пред сед ник Дали бор Пуни
шић је иста као да има вели ку подр шку 
локал не само у пра ве и да ће поред 
ста би ли за ци је ФК „Рад нич ки“ и поврат
ка публи ке на утак ми це, глав ни зада
так бити инфра струк тур но опре ма ње 
ста ди о на, пре све га покри ва ње три би
на и сер ви си ра ње вештач ке тра ве на 
помоћ ном тере ну. Пуни шић је похва
лио резул та те које пости жу мла ђе 
кате го ри је и наја вио ста би ли за ци ју 
првог тима где ће око сни цу чини ти 
фуд ба ле ри из Нове Пазо ве, уз неко ли
ко аде кват них поја ча ња са стра не, 
како би се „Рад нич ки“ вра тио на место 
које му при па да.  З. К.

ЕКО НОМ СКОТРГО ВИН СКА 
ШКО ЛА
Слободан Бако
ђак генерације

Иако су мату ран ти сред њих шко ла 
школ ске клу пе напу сти ли поло ви ном 
мар та, то их није оме ло да сво је сред
њо школ ско обра зо ва ње при ве ду кра ју. 
Ових дана, уче ни ци ма завр ше них раз
ре да сред ње шко ле доде љу ју се 
дипло ме, а има и оних који се уве ли ко 
при пре ма ју за пола га ње при јем них 
испи та на факул те ти ма и висо ко школ
ским уста но ва ма. Сло бо дан Бако, 
финан сиј ски адми ни стра тор, сво јим 
четво ро го ди шњим зала га њем избо рио 
се за титу лу ђака гене ра ци је Еко ном
скотрго вин ске шко ле „Вук Кара џић“ у 
Ста рој Пазо ви. Иако је еко но ми ја 
њего ва ужа област, посеб не резул та те 
оства рио је у обла сти књи жев но сти и 
соци о ло ги је. И у пред сто је ћој школ ској 
годи не, на рас по ла га њу је 150 сло бод
них места у 4 четво ро го ди шња сме ра 
– еко ном ски и прав но послов ни тех ни
чар и послов ни и финан сиј ски адми ни
стра тор, и јед ном тро го ди шњем сме ру 
– трго вац. Ове годи не Еко ном скотрго
вин ску шко лу завр ши ло је 130 мату ра
на та.

 З. К.

„Кејо ви љуба ви“

„Кејо ви љуба ви“ – назив је четвр те 
књи ге Ран ка Баби ћа која је у сре ду, 17. 
јуна пред ста вље на у ста ро па зо вач кој 
Народ ној библи о те ци „Доси теј Обра
до вић“.

– Ова књи га је резул тат више Баби
ће вих тек сто ва, бавље ња са неко ли ко 
књи жев них родо ва и то је књи га љуба
ви, зави ча ја, одра ста ња – рекао је 
рецен зент и изда вач Рале Ниша вић. 
На про мо ци ји је гово рио и пред сед ник 
Удру же ња књи жев ни ка Вој во ди не 
Јован Зивлак, нагла сив ши да Бабић у 
овој збир ци песа ма и репор та жа има 
мно го тема, те тако неке посма тра са 
све тле, а дру ге са там не стра не. Књи
жев но вече у Ста рој Пазо ви су помо
гли и подр жа ли Горан Савић, дирек тор 
Раз вој ног фон да Вој во ди не, и Ђор ђе 
Ради но вић, пред сед ник Општи не Ста
ра Пазо ва. Мно го број на чита лач ка 
публи ка је поред сти хо ва које је гово
рио аутор Ран ко Бабић, коме је ово 
било прво пред ста вља ње у Ста рој 
Пазо ви, ужи ва ла и у музи ци орке стра 
„Ладан шпри цер“ из Голу би на ца.

З. К.

Нови асфалт
на пија ци

Новим асфал том пре сву че но је око 
2000 ква дра та пијач ног про сто ра у 
Новој Пазо ви. Пија ца је била у вео ма 
лошем ста њу и про блем су пред ста
вља ла вели ка оште ће ња бето на. 
Завр шне радо ве је оби шао Ђор ђе 
Ради но вић, пред сед ник Општи не Ста
ра Пазо ва, која финан си ра ову инве
сти ци ју вред но сти око 3 мили о на 
дина ра.  З. К.

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“
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Покрајина финансира 
ласер ско сни ма ње Купи ни ка

У Архи ву Вој во ди не у 
Новом Саду је 16. јуна 
упри ли че на све ча ност 

у окви ру које су пред став ник 
пећи нач ке локал не само у
пра ве Пери ца Одо ба шић, 
дирек тор пећи нач ког Кул
тур ног цен тра Јован Девр ња 
и дирек тор ка Народ не 
библи о те ке Неве на Наић 
пот пи са ли уго во ре са покра
јин ском секре тар ком за кул
ту ру Дра га ном Мило ше вић у 
при су ству пред сед ни ка 
Покра јин ске вла де Иго ра 
Миро ви ћа.

За про је кат „Ласер ско 
ЛИДАР сни ма ње из вазду ха 
сред ње ве ков не твр ђа ве 
Купи ник са око ли ном“, који 
Општи на Пећин ци реа ли зу је 
у сарад њи са Народ ним 
музе јом из Бео гра да и Заво
дом за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре Срем ска Митро ви
ца, одо бре на су сред ства у 
изно су од 450.000 дина ра.

– У пита њу су сни ма ња 
која ће нам омо гу ћи ти доби
ја ње стра те шког доку мен та 
за сва даља истра жи ва ња 
на јед ном од нај зна чај ни јих 
лока ли те та у нашој сре ди ни 
што ће нам олак ша ти у 
даљем пла ни ра њу, раз во ју и 
ула га њу у овај део општи не 
у свим обла сти ма и омо гу ћи
ти даља струч на и науч на 
истра жи ва ња – иста као је 
коор ди на тор овог про јек та 
архе о лог Пери ца Одо ба шић.

Пошто ва о ци кул ту ре у 
општи ни Пећин ци и ове 
годи не биће у при ли ци да 
ужи ва ју у ква ли тет ним кул
тур ноумет нич ким и обра
зов ним садр жа ји ма захва
љу ју ћи, пре све га, подр шци 
локал не само у пра ве, али и 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за кул ту ру, јав но инфор ми
са ње и одно се с вер ским 
зајед ни ца ма који суфи нан
си ра ју нови про је кат под 
нази вом „Тело као инстру
мент – Зајед но у рит му на 
селу“.

– Ово је само потвр да да 
смо прет ход них годи на 
добро и ква ли тет но ради ли. 
С дру ге стра не, све већа 
подр шка локал не само у пра
ве, Покра јин ске вла де и 
Вла де Репу бли ке Срби је 
оба ве зу је нас да буде мо још 
бољи, а све то ради мо како 
би пошто ва о ци кул ту ре у 
нашој општи ни има ли могућ
ност да ужи ва ју у ква ли тет
ним кон цер ти ма, позо ри
шним пред ста ва ма, ради о
ни ца ма и изло жба ма. Ове 
годи не, посеб ну пажњу 
посве ти ли смо деци и мла
ди ма са смет ња ма у раз во ју 
желе ћи да им кул тур ни про
гра ми буду што доступ ни ји и 
при ла го ђе ни њихо вим 
потре ба ма. Поно сни смо 
што успе ли да умре жи мо 
све чини о це кул ту ре у нашој 
сре ди ни и допре мо до нај

мла ђих у свим сели ма наше 
општи не – нагла сио је 
дирек тор пећи нач ког КЦ 
Јован Девр ња и додао да ће 
и ове годи не бити одр жа на 
нај зна чај ни ја мани фе ста ци
ја уста но ве, шеста по реду, 
„Пећи нач ко кул тур но лето“.

Ресор ни секре тар Дра га на 
Мило ше вић иста кла је је 
буџет Покра јин ског секре та
ри ја та за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се с 
вер ским зајед ни ца ма у 
послед ње две годи не удво
стру чен, и да је начин на 
који се јед но дру штво одно
си пре ма кул ту ри ути че на 
начин на који ће нас се 
потом ци сећа ти, те да је сто
га бри га о кул ту ри морал на 
оба ве за свих нас.

– Сво ју кул ту ру мора мо да 
раз ви ја мо, уна пре ђу је мо, 
обо га ћу је мо и оста вља мо 
отво ре ном за ква ли тет ни је 
ути ца је, јер је она вред ност 
јед ног наро да. Она све до чи 
о њего вој исто ри ји и иден ти
те ту, а њен зна чај кљу чан је 
за напре дак циви ли за ци је – 
каза ла је Мило ше ви ће ва.

Покра јин ски секре та ри јат 
за кул ту ру издво јио је сред
ства и за набав ку књи га за 
пећи нач ку Народ ну библи о
те ку што ће, по речи ма 
дирек то р ке Неве не Наић, 
умно го ме обо га ти ти књи
жев ни фонд ове кул тур но
обра зов не уста но ве.

ПЕЋИНАЧКИ БАЗЕНИ

Бес пла тан 
улаз за
одли ка ше

У сусрет новој купа ли шној 
сезо ни на пећи нач ким базе
ни ма, уче ни ке који су током 
прет ход не школ ске годи не 
оства ри ли одли чан успех, као 
и сва ке годи не, оче ку је низ 
погод но сти. Како нам је рекао 
Сини ша Ђокић, пред сед ник 
Спорт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“, од ове годи не, 
одлич не основ це и сред њо
школ це на базе ни ма оче ку ју и 
неке нови не, а све што им је 
потреб но при ли ком ула ска на 
базе не је упра во доказ о 
постиг ну том успе ху – све до
чан ство или ђач ка књи жи ца.

– Од ове годи не одлу чи ли 
смо да награ ди мо бес плат
ним ула зом током чита ве 
купа ли шне сезо не све основ
це и сред њо школ це са тери
то ри је пећи нач ке општи не 
који су оства ри ли одли чан 
успех, без обзи ра на то у коју 
шко лу иду. До сада је услов 
био да поха ђа ју шко ле на 
тери то ри ји наше општи не, а 
од ове годи не награ ђу је мо 
бес плат ним ула зом сву нашу 
децу. Ова нова мера засно ва
на је, пре све га, на жељи да 
награ ди мо децу која током 
чита ве годи не мар љи во уче и 
раде, а на пећи нач ким базе
ни ма могу да се опу сте и дру
же уз низ зани мљи вих садр
жа ја, јер поред пли ва ња, деца 
су у при ли ци и да се додат но 
баве спо р том – од одбој ке на 
песку, пре ко сто ног фуд ба ла 
до сто ног тени са. Тако ђе, и 
ове годи не захва љу ју ћи 
сарад њи локал не само у пра
ве, Спорт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“ и пећи нач ких базе
на већ осму годи ну заре дом 
биће орга ни зо ва на бес плат на 
шко ла пли ва ња, која се пока
за ла као вео ма успе шна, јер 
је све већи број деце у нашој 
општи ни која су, захва љу ју ћи 
упра во тим часо ви ма, нау чи
ла да пли ва ју – иста као је 
Ђокић и додао да ће датум 
почет ка шко ле пли ва ња и 
начин при ја ве деце бити бла
го вре ме но наја вље ни.

Пре ма наја ва ма, пећи нач ки 
базе ни би тре ба ло сво је капи
је да отво ре око 26. јуна.
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Радо сна лица деце нај бо љи 
под стрек за даљи рад

Тре нин гу нај мла ђих Аша ња ца у 
окви ру Шко ле фуд ба ла на ста ди о ну 
Фуд бал ског клу ба „Каме ни“, у уто

рак 16. јуна, зајед но са пред сед ни ком 
Саве та Месне зајед ни це Аша ња Деја ном 
Ђура ћи сом, при су ство вао је и пред сед
ник Спорт ског саве за „Раз вој спор то ва“ 
Сини ша Ђокић, који је том при ли ком 
мла дим фуд ба ле ри ма – пио ни ри ма и 
каде ти ма уру чио спорт ску опре му и лоп
те.

Након поде ле мар ке ра, дре со ва и лоп
ти, Ђокић је са пред став ни ци ма овог клу
ба оби шао и радо ве на игра ли шту „Каме
ног“, где је у току сана ци ја огра де, а 
дотра ја ле три би не се рено ви ра ју.

– Све ово је могу ће захва љу ју ћи 
одлич ној сарад њи Спорт ског саве за и 
Фуд бал ског клу ба „Каме ни“ у окви ру које 

је „Раз вој спор то ва“ обез бе дио мате ри
јал, док су чла но ви овог клу ба и мешта ни 
Аша ње бли ски њему, сво јим радом извр
ши ли нео п ход не поправ ке – нагла сио је 
Ђокић, и додао да је пра во задо вољ ство 
било уру чи ти нај мла ђим Ашањ ци ма 
спорт ску опре му, као и да су њихо ва 
радо сна и задо вољ на лица пра ви под
стрек за даљи рад пећи нач ког „Раз во ја 
спор то ва“.

После ско ро две деце ни је у Аша њи је 
пре ско ро месец дана поно во зажи ве ла 
Шко ла фуд ба ла која тре нут но бро ји око 
40 деце узра ста од 6 до 14 годи на, док 
каде та има око 20. По речи ма Петра 
Нани ћа, секре та ра овог клу ба, заин те ре
со ва не деце у Аша њи је доста, а након 
почет ка радо ва на самом тере ну све је 
више и пози тив не енер ги је на тере ну.

– У пита њу је зна чај на помоћ од стра не 
„Раз во ја спор то ва“ и пећи нач ке локал не 
само у пра ве. Зна чи нам мно го, прво због 
деце која поха ђа ју Шко лу фуд ба ла, а 
затим и свих љуби те ља фуд ба ла у Аша
њи и нави ја ча „Каме ног“. Када се завр ши, 
лепе три би не и сре ђе на огра да несум њи
во ће при ву ћи и роди те ље, и публи ку, 
што је и наш циљ. Тако ђе, ово је вели ки 
дан за наш клуб, јер спорт ску опре му коју 
смо доби ли ми сва ка ко сами не бисмо 
могли наба ви ти, а по реак ци ји деце сада 
на тере ну и њихо вим осме си ма може те 
виде ти коли ко су се обра до ва ли и коли ко 
им зна чи. Све ово зајед но, Аша ња и ФК 
„Каме ни“ чека ју пре ко два де сет годи на. У 
пита њу је леп гест Општи не Пећин ци и 
Спорт ског саве за, на чему смо им сви 
захвал ни – изја вио је Нанић.

Обно вље ни тере ни за мале спор то ве
На тере ну за мале спор то ве у дво

ри шту Основ не шко ле „Сло бо дан 
Бајић Паја“ у Попин ци ма поста

вље ни су нови голо ви за мали фуд бал, 
које је дони рао пећи нач ки Спорт ски 
савез „Раз вој спор то ва“. Дона ци ју је 
пред сед ни ку Саве та Месне зајед ни це 
Попин ци Деја ну Бано вач ком, у поне де
љак 15. јуна уру чио пред сед ник Спорт
ског саве за Сини ша Ђокић.

Бано вач ки је том при ли ком изра зио 
захвал ност на дона ци ји и рекао да ће 
нови голо ви зна чи ти деци, али и рекре
а тив ци ма из овог насе ља, јер су прет
ход ни голо ви већ про па ли и нису више 
били упо тре бљи ви.

Сини ша Ђокић је под се тио да је већи
на тере на за мале спор то ва у пећи нач
кој општи ни зате че на у лошем ста њу и 
са оште ће ним моби ли ја ром, и да је 
Спорт ски савез захва љу ју ћи подр шци 
пећи нач ке локал не само у пра ве у про
те клих неко ли ко годи на мно го ура дио 

на обна вља њу тере на за мале спор то
ве.

– Тере ни за мале спор то ве у свим 
нашим насе љи ма су обно вље ни и 
боље опре мље ни, што пру жа боље 

усло ве за бавље ње спо р том, не само 
школ ској деци, која нај че шће кори сте 
тере не за мале спор то ве, него и мешта
ни ма који се спо р том баве рекре а тив но 
– изја вио је Ђокић.
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Покра ји на уло жи ла 200 мили о на
у пољо при вре ду општи не Пећин ци
Покра јин ски секре тар за 

пољо при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство 

др Вук Радо је вић посе тио је 
16. јуна зајед но са пред сед ни
ком При вре ме ног орга на 
Општи не Пећин ци мр Жељ
ком Трбо ви ћем и пред сед ни
ком Саве та Месне зајед ни це 
Мила ном Алек си ћем пољо
при вред но газдин ство Ђор ђа 
Кова че ви ћа у Доњем Товар ни
ку.

При ли ком оби ла ска, покра
јин ски секре тар Радо је вић 
нагла сио је да је у пита њу 
пози ти ван при мер зајед нич ке 
подр шке пољо при вред ном 
про из во ђа чу за сто чар ску 
про из вод њу – од Месне 
зајед ни це, пре ко локал не 
само у пра ве до Покра јин ског 
секре та ри ја та за пољо при
вре ду, као и да газдин ство 
Кова че вић и Покра јин ски 
секре та ри јат успе шно сара
ђу ју већ две годи не по кон кур
су за опре ма ње сто чар ских 
фар ми.

– Прет ход не чети ри годи не, 
у ман да ту ове Покра јин ске 
вла де, пот пи са ли смо око 350 
уго во ра за суб вен ци о ни са ње 
опре ме за сто чар ске фар ме. 
Укуп на вред ност инве сти ци ја 
је бли зу 600 мили о на дина ра, 
и то је зна ча јан иско рак у 
издва ја њи ма која даје Покра
јин ски секре та ри јат за пољо
при вре ду за опре ма ње сто
чар ских фар ми. Сма тра мо да 
је то нео п ход но како бисмо 
додат но подр жа ли раз вој сто
чар ства и оно што тре ба 
посеб но да нас раду је јесте да 
је при мет но да је све више 
мла дих људи који се баве 
интен зив ном сто чар ском про
из вод њом. Тако ђе, суми ра ју
ћи резул та те у прет ход не 
чети ри годи не тре ба напо ме
ну ти чиње ни цу да је Покра јин
ски секре та ри јат за пољо при
вре ду зајед но са пољо при
вред ним газдин стви ма са 

тери то ри је општи не Пећин ци 
инве сти рао око 200 мили о на 
дина ра у раз ли чи те врсте 
инве сти ци ја. Нај ви ше инте ре
со ва ња је било за набав ку 
систе ма и опре ме за навод
ња ва ње за пла сте нич ку про
из вод њу. Доста је било и мла
дих пољо при вред них про из
во ђа ча до 40 годи на који су 
пока за ли одре ђе но инте ре со
ва ње – изја вио је Радо је вић.

Пред сед ник Трбо вић је 
изра зио захвал ност покра јин
ском секре та ру на подр шци 
коју пру жа послед њих неко ли
ко годи на пољо при вред ни ци
ма са тери то ри је општи не 
Пећин ци и нагла сио да је 
пољо при вре да, са пре ко 34 
хиља да хек та ра обра ди вих 
повр ши на и 1900 актив них 
реги стро ва них газдин ста ва, 
зна чај на област при вред ног 
раз во ја пећи нач ке општи не, 
због чега је оста нак мла дих на 
селу један од при о ри те та 
општин ског руко вод ства.

– Локал на само у пра ва се 

тру ди, коли ко може, да помог
не пољо при вред ни ци ма да 
што лак ше оства ре пра во на 
држав не суб вен ци је. Путем 
модер ног СМС сер ви са, чије 
уво ђе ње смо финан си ра ли 
Удру же њу пољо при вред ни ка 
наше општи не, наше дома ћи
не бла го вре ме но оба ве шта ва
мо о свим под сти ца ји ма које 
обез бе ђу ју Вла да Репу бли ке 
Срби је и Покра јин ска вла да, а 
Удру же ње пољо при вред ни ка 
и општин ска Кан це ла ри ја за 
локал ни и еко ном ски раз вој 
пру жа ју пуну подр шку пољо
при вред ним про из во ђа чи ма у 
при ку пља њу доку мен та ци је 
нео п ход не за апли ци ра ње на 
кон кур си ма за под сти ца је – 
рекао је Трбо вић и додао да 
се нада да ће се ова ко добра 
сарад ња са Покра јин ским 
секре та ри ја том за пољо при
вре ду наста ви ти и у наред ном 
пери о ду.

Пољо при вред ни про из во
ђач Ђор ђе Кова че вић до сада 
је оства рио суб вен ци је у виси

ни од 3,6 мили о на дина ра – 
про шле годи не за набав ку 
балир ке за сено, а ове годи не 
за опре му за руко ва ње и тран
спорт чвр стог стај ња ка, што 
ће сва ка ко овом газдин ству 
уна пре ди ти про из вод њу и 
олак ша ти рад. Како нам је 
рекао, тре нут но се на фар ми 
нала зи 24 грла музних кра ва, 
шест тела ди и три јуни це, а у 
пла ну је и про ши ре ње. С 
обзи ром на то да је први пут 
апли ци рао, дода је, није био 
сигу ран око начи на и самог 
поступ ка апли ци ра ња, а на тај 
корак се одлу чио првен стве но 
захва љу ју ћи подр шци Општи
не Пећин ци.

– Тако ђе, цела струк ту ра 
људи у Покра ји ни је има ла 
раз у ме ва ња за нас који први 
пут кон ку ри ше мо и били су 
вео ма толе рант ни и стр пљи ви 
уко ли ко је било неких недо
ста та ка у доку мен та ци ји, дају
ћи нам довољ но вре ме на да 
испра ви мо недо стат ке – рекао 
је Кова че вић.

Заштитне ограде за
без бед ни ји сао бра ћај

У Бре ста чу су кра јем про шле и почет ком ове неде ље 
поста вље не нове заштит не одбој не огра де на ћупри ја ма 
које се нала зе на цен трал ној сао бра ћај ни ци у самом насе
љу, као и на путу од Бре ста ча до Субо ти шта.  Радо ве је 
финан си рао Савет за без бед ност сао бра ћа ја општи не 
Пећин ци, а како кажу у Саве ту, са пут ним поја се ви ма који 
су недав но уре ђе ни и очи шће ни од расти ња, и са новим 
бра ни ци ма, сао бра ћај на путу Бре стач – Субо ти ште одви ја
ће се у знат но без бед ни јим усло ви ма. 
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700 мили о на за раз вој не про јек те 
у пећи нач кој општи ни

Пот пред сед ник Покра јин ске вла де 
Ђор ђе Мили ће вић посе тио је 16. 
јуна општи ну Пећин ци, у прат њи 

покра јин ског секре та ра за пољо при
вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
Вука Радо је ви ћа и дирек то ра Упра ве 
за капи тал на ула га ња АП Вој во ди не 
Недељ ка Кова че ви ћа. Он је том при
ли ком, зајед но са пред сед ни ком При
вре ме ног орга на Општи не Пећин ци мр 
Жељ ком Трбо ви ћем и општин ским 
руко вод ством, оби шао две зна чај не 
инве сти ци је које су реа ли зо ва не 
захва љу ју ћи сарад њи Покра јин ске 
вла де и пећи нач ке локал не само у пра
ве.

Гости из Покра ји не нај пре су оби шли 
упра во завр ше не радо ве на изград њи 
кана ли за ци о не мре же у Доњем Товар
ни ку. Вред ност ове инве сти ци је коју су 
суфи нан си ра ли Покра јин ски секре та
ри јат за пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство и Општи на Пећин ци је 90 
мили о на дина ра, а изгра ђе но је укуп но 
9,2 кило ме та ра кана ли за ци о не мре же 
и 6 црп них ста ни ца. На мре жу ће бити 
при кљу че но око 300 кори сни ка.

Потом су оби шли и радо ве на 
изград њи нове згра де Пред школ ске 
уста но ве „Вла да Обра до вић Каме ни“ 
Пећин ци у Шима нов ци ма. За реа ли за
ци ју ове капи тал не инве сти ци је, вред
не 220 мило на дина ра, сред ства је 
обез бе ди ла Покра јин ска вла да пре ко 
Упра ве за капи тал на ула га ња, а када 
нови обје кат почет ком наред не годи не 
буде пуштен у рад у општи ни Пећин ци 
више неће бити листе чека ња за упис 
деце у вртић.

Пот пред сед ник Мили ће вић је изја

вио да је у про те кле чети ри годи не из 
покра јин ског буџе та више од две мили
јар де дина ра уло же но у раз не обра
зов не инсти ту ци је широм Вој во ди не.

– То је део вели ког држав ног про јек
та ула га ња у обра зо ва ње, као што је 
инве сти ци ја у Доњем Товар ни ку део 
вели ког држав ног про јек та који је наја
вио и пред сед ник Репу бли ке Алек сан
дар Вучић пред ста вља ју ћи про грам 
„Срби ја 2025“ да сва насе ља у Срби ји 
доби ју водо вод ну и кана ли за ци о ну 
мре жу, што је један од основ них пред
у сло ва за ква ли те тан живот – рекао је 
Мили ће вић и под се тио да је Покра јин
ска вла да у про те кле чети ри годи не, у 
сарад њи са пећи нач ком локал ном 
само у пра вом, из покра јин ског буџе та 
издво ји ла више од 700 мили о на дина
ра за реа ли за ци ју раз вој них про је ка та 
у општи ни Пећин ци.

Он је наја вио и подр шку Покра јин ске 
вла де општи ни Пећин ци у ста вља њу у 
функ ци ју Обед ске баре као зна чај ног 
тури стич ког потен ци ја ла.

– Бли зи на аутопута, бли зи на вели
ких цен та ра попут Бео гра да и Новог 
Сада и бли зи на аеро дро ма гово ре у 
при лог томе да све те при род не и 
исто риј ске зна ме ни то сти у Сре му и у 
Пећин ци ма мора мо ста ви ти у функ ци
ју тури зма – пору чио је Мили ће вић.

Пред сед ник Трбо вић је захва лио 
покра јин ском руко вод ству што пре по
зна је потре бе гра ђа на општи не Пећин
ци и рекао да је тешко довољ но нагла
си ти зна чај ове две инве сти ци је за 
нашу општи ну.

– Доњи Товар ник је пето насе ље у 
нашој општи ни које је доби ло кана ли

за ци о ну мре жу, а нада мо се да ћемо у 
наред ним годи на ма, уз подр шку 
Покра јин ске вла де и Вла де Репу бли ке 
Срби је успе ти да изгра ди мо кана ли за
ци ју у свих 15 насе ља. Изград њом 
врти ћа у Шима нов ци ма, на који се дуго 
чека ло, пости ћи ћемо да нијед но дете 
у нашој општи ни не оста не неу пи са но, 
а листе чека ња за упис у вртић више 
неће посто ја ти – изја вио је Трбо вић.

Он је под се тио да је тури зам један 
од кључ них пра ва ца раз во ја пећи нач
ке општи не и оце нио да је подр шка 
Покра јин ске вла де у раз во ју тури стич
ких потен ци ја ла дра го це на за пећи
нач ку општи ну.

Покра јин ски секре тар Вук Радо је вић 
наја вио је нови про је кат који ће Покра
јин ска вла да реа ли зо ва ти у сарад њи 
са Општи ном Пећин ци и за који је уго
вор већ пот пи сан. Реч је о изград њи 
нове водо вод не мре же у Ога ру, а овај 
про је кат вре дан је 16,5 мили о на дина
ра.

– Ми смо и ове годи не, упр кос оте
жа ним окол но сти ма због ван ред ног 
ста ња, успе шно реа ли зо ва ли кон курс 
и пот пи са ли уго во ре у вред но сти бли
зу 650 мили о на дина ра. Уве рен сам да 
је то јед на од мера аграр не поли ти ке у 
окви ру рурал ног раз во ја која има пун 
ефе кат. Пре све га, гово рим о ула га њи
ма у кому нал ну инфра струк ту ру и 
поди за њу ква ли те та живо та сео ског 
ста нов ни штва. За ове чети ри годи не 
зајед но са локал ним само у пра ва ма 
инве сти ра ли смо у бли зу 200 про је ка
та водо вод не и кана ли за ци о не мре же, 
укуп не вред но сти око 3,1 мили јар ду 
дина ра – иста као је Радо је вић.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“



34 24. JUN 2020.  M NOVINE ФЕЉТОН

ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (25)
ЂОР ЂЕ НАТО ШЕ ВИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Педа го шки кори феј
Ђор ђе Нато ше вић, 

рођен је 25. маја 
1821. годи не у Ста

ром Слан ка ме ну. Мај ка му је 
била Софи ја, родом из Тите
ла, а отац му се звао Паво и 
био је поштен, вре дан и иму
ћан трго вац, који је као тутор 
цркве ни, има ње цркве слан
ка ме нач ке знат но умно жио. 
Добив ши прво вас пи та ње у 
дому роди тељ ском и у 
Основ ној шко ли свог род ног 
места, изу чио је мла ди Нато
ше вић Гим на зи ју у Кар лов
ци ма. Фило зо фи ју је слу шао 
у Сеге ди ну, пра ва у Епер је
шу, меди ци ну је почео да учи 
у Пешти, а окон чао је у Бечу. 
Потом се пре се лио у Нови 
Сад и радио је као лекар. 
Постао је про фе сор при род
них нау ка, а затим и дирек
тор Ново сад ске срп ске гим
на зи је. На ову дужност је 
сту пио 1853, где је гим на сти
ку, као настав ни пред мет, 
први пут увео код Срба, те је 
и сам обу ча вао сво је уче ни
ке. Годи не 1857. име но ван је 
за школ ског савет ни ка и чла
на Земаљ ског школ ског 
саве та у Теми шва ру, 1862. 
постао је школ ски савет ник у 
Угар ском наме снич ком већу, 
а 1864. изра дио је пред лог о 
уре ђе њу срп ских народ них 
шко ла, који је на Срп ском 
народ ном сабо ру 1865. при
хва ћен. На позив кне за 
Миха и ла, 1867. пре шао је у 
Бео град и постао школ ски 
изве сти лац у Мини стар ству 
про све те. Након смр ти кне за 
Миха и ла, вра тио се у сво ју 
постој би ну, а Срп ски народ
ни сабор, 1870. иза брао га је 
за првог срп ског народ ног 
школ ског глав ног рефе рен
та. У тој слу жби је радио неу
мор но и пре да но до смр ти 
(Вуки ће вић).

Књи жев ну делат ност је 
запо чео 1853. годи не, обја
вљи вао је књи ге, сара ђи вао 
са мно го број ним часо пи си ма 
и нови на ма, а гото во све што 
је ика да напи сао, било је 
усме ре но ка поу ка ма и обра
зо ва њу. Напи сао је нови 
Буквар, којим је у зна чај ној 
мери уна пре дио настав ни 
систем. Од 1881, па до смр
ти, биран је за пред сед ни ка 
Мати це срп ске. Нато ше вић 
је био уред ник првог струч

ног часо пи са наших учи те ља 
под нази вом Школскилисти. 
Овај часо пис 15. I 1866. пре
ла зи из Буди ма у Сом бор, а 
Нико ла Ђ. Вуки ће вић сме
њу је Ђор ђа Нато ше ви ћа са 
уред нич ког места. До ове 
про ме не је дошло из више 
раз ло га. Наи ме, један од нај
пре те жни јих била је Нато ше
ви ће ва пре за у зе тост зва нич
ним посло ви ма. Нато ше вић 
је тада био савет ник за пра
во слав не шко ле при Наме
снич ком већу и такав поло
жај начи нио га је цен трал ном 
лич но шћу нашег школ ства у 
Угар ској, па је од њега изи
ски вао вели ке напо ре и мно
го рада. Нато ше вић је 1865. 
почео уз Школски лист да 
изда је и месеч ни Додатак 
наме њен деци. До пре ла ска 
листа у Сом бор, успео је да 

изда све га два бро ја. Међу
тим, Вуки ће вић је при хва тио 
Нато ше ви ће ва насто ја ња да 
уз Школски лист изда је и 
дода так за децу. Назвао га је 
Пријатељ србске младежи. 
Усва ја њем иде је о листу за 
децу, Вуки ће вић ско ро у пот
пу но сти усва ја и Нато ше ви
ће ву кон цеп ци ју уре ђи ва ња 
ова квог листа. Нато ше вић је 
јед ном при ли ком писао Вуки
ће ви ћу: „А што се тиче 
додат ка, (или узми те за њега 
име какво оће те) то су: басне 
и при че, жити ја све тих, 
морал не при по вед чи це из 
Библије, исто ри је и дру ге, 
опи са ња из гео гра фи је и 
при ро до сло вља и мали за 
децу ода бра ни члан ци из 
физи ке, из нау ке о здра вљу, 
о домо вод ству и земљо дел
ству окром зада ћа рачун ски 

итд. заго не та ка и раз ли чи ти 
игри за раз ви ја ње теле сни и 
умни сна га“ (Кова чек).

И као што живот може да 
ство ри анег до ту, тако је и у 
овом слу ча ју дошло до анег
до те која се дуго пре при ча
ва ла по Вој во ди ни и шире. 
Годи не 1859. обра тио се 
Нато ше ви ћу Ђока Попо вић 
– Дани чар из Новог Сада са 
мол бом, да му изра ди кон це
си ју за изда ва ње књи жев ног 
листа Даница, који наме ра ва 
да штам па од нове 1860. у 
Новом Саду. Кад се већ при
бли жи ла 1860, а дозво ле још 
ника ко није било, Ђор ђе 
Попо вић поша ље теле грам 
(или како се онда гово ри ло, 
депе шу) у Теми швар, како 
неку врсту пожур ни це: „Јави
те ми одмах шта је са Дани
цом“. Када је теле грам сти
гао у Теми швар, Нато ше вић 
није био код куће, па га је 
отво ри ла и про чи та ла њего
ва супру га. Како јој ништа 
није било позна то о листу 
Даница, а има ли су кћер ку 
Дани цу, про чи тав ши теле
грам, мисли ла је да Ђока 
Попо вић пита за мале ну 
Дани цу, те одмах одго во ри 
теле граф ски: „Дани ца је хва
ла Богу здра ва и весе ла“ 
(Вуче нов).

При ли ком оби ла ска јед
не сео ске шко ле, др 
Ђор ђе Нато ше вић, 

мада је био школ ски дан, 
није зате као учи те ља, који 
тада беше у лову. Жена учи
те ље ва, нада ју ћи се да ће 
можда убр зо сти ћи, поша ље 
поте ру за њим, а Нато ше вић 
се, међу тим, упу ти у шко лу, 
из које се чула ужа сна деч ја 
вика. Нато ше вић хте де ући у 
шко лу, али чим је отво рио 
вра та, пред њега је иско чио 
грд ни белов, који је из свег 
гла са лајао. Нато ше вић је 
остао напо љу, а у међу вре
ме ну се и учи тељ вра тио. 
Учи тељ се изви ња вао, а 
Нато ше вић је пре гле дао 
шко лу и испи ти вао децу и 
беше успе хом доста задо во
љан. При пола ску, рећи ће 
над зор ник учи те љу: „Све је 
лепо и кра сно, госпо ди не, 
само дру ги пут кад вам 
дођем, немој те да у шко ли 
затек нем она квог суплента 
(заме ни ка)“ (Огња но вић).

Ђор ђе Нато ше вић (Вики пе ди ја)
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Годи не 1849. хте де Нато
ше вић путу ју ћи у Кар
лов це да пре ђе вара

дин ску ћупри ју. Вој ни ци, који 
су били на стра жи, беху 
Срби, па пошто су Нато ше
ви ћа држа ли за Чиву ти на, ни 
по коју цену нису хте ли да га 
пусте да пре ђе, него му реко
ше: „Натраг! Да си Србин 
пре шао би, али Чиву тин не 
сме пре ко“. На то одго во ри 
Нато ше вић: „Србин сам, 
бра ћо, ево сад ћу се пре кр
сти ти и очи та ти Оченаш“. То 
и учи ни. Тада му доба ци 
један од вој ни ка: „Е, веру 
вам чивут ску, сад сте пого ди
ли и да се срп ски Богу моли
те! Хајдe, иди, зато што си то 
нау чио“. Про пу сти ли су 
Нато ше ви ћа, који се једва од 
сме ха уздр жао (Огња но вић).

Ђор ђе Нато ше ви ћ је 
саста вио запис под нази вом 
Извештај о стању српских
народнихшкола у архидије
цези године 1872. у коме, 
изме ђу оста лог, сто ји: „Ста
ње ових шко ла врло је жало
сно. Од пре ко 50 пре гле да
них шко ла, само оне у 
Митро ви ци, Кузми ну, Вин
ков ци ма, Вој ци, Зему ну, 
Банов ци ма и оба Слан ка ме
на, заслу жу ју име шко ла, а 
све дру го, не само да није од 
кори сти по нау ку и вас пи та
ње оне деце, него је мно га 
на ште ту здра вљу дечи јем, и 
боље би било, да је нема. 
Успех од уче ња и вас пи та ња 
деце у шко ла ма ови ма врло 
је слаб, јер се врло мало 
ради, и оно мало неве што, 
неса ве сно. Од нау ке гле да
ња с вежба њем у гово ру и 
раз у ме ва њу, чиме се данас 
уво де школ ска деца у прва 
зна ња, нема ову да тра га. 
Нити има ју шко ле, ни учи те
љи потреб не и про пи са не за 
ово опре ме и књи га. Те она
ко је рет ко дете, које уме на 
нај про сти је пита ње пра вил
но да одго во ри, које уме про
ста пита ња да схва ти, и нај
ма ње што да мисли, јер се 
никад не упу ти нити вежба у 
томе (...) Па тако је и вас пи
та ње деце у овим шко ла ма 

сасвим запу ште но. Пра вог 
вас пи та ња не може ни бити 
без нау ке рели ги о зне и 
морал не. Али и спољ но је 
вас пи та ње овде сасвим 
зане ма ре но. Нечи сто ћа је 
ову да ред. Чисто, оче шља но 
и уми ве но дете нај ве ћа је 
рет кост, ако се изне на да 
дође у шко лу. Сами учи те љи 
огу гла ли у нечи сто ћи, као да 
више за ову ни све сти нема
ју. Мно го и мно го дете не уме 
ни да седи како тре ба, ни да 
сто ји, ни да људ ски у очи 
погле да; а од дру гих иска ња 
у вас пи та њу, на школ ској 
деци нема спо ме на. У ове 
шко ле ваља упа сти ненад но, 
па виде ти пра ви лик и зачу
ди ти се, да може ова ко што 
опста ја ти под ликом шко ле, 
на кра ју XIX века, а у јед ној 
од нај ве ћих и нај про све ће ни
јих европ ских држа ва“.

Нато ше вић је сте као 
великe заслугe за срп ске 
народ не шко ле у Аустро у гар
ској, писао је пред став ни ци
ма вла сти раз не пред ло ге и 
обја шње ња, давао упут ства 
и оба ве ште ња за бољи рад у 
шко ла ма и може се каза ти, 
да их је сасвим пре о бра зио. 
Угле да ју ћи се на нови је 
педа го ге у Немач кој, Нато
ше вић је први у школ ској 
наста ви дао про стра но 
место про из во ди ма народ
ним – песма ма, при ча ма, 
посло ви ца ма и заго нет ка ма. 
У раду је био вре дан за при
чу; шко ли је био при ја тељ, 

као мало који. Сво јих убе ђе
ња се чвр сто држао, али 
умео је и да их про ме ни. И 
тада би бра нио сво је ново 
мишље ње, ста ром упор но
шћу и речи то шћу! Тако је, 
некад, био стра сни пушач, 
па после стра сни про тив ник 
дува ну; некад је био уре дан 
месо јед, а после је постао 
само биљо јед, и пече ње, 
мада је нај леп ше, звао је 
стр ви ном! У послед ње вре
ме, и со му је била смет ња 
варе њу, те је и про тив ње 
писао. Перо му беше оштро, 
а говор силан. Хумо ра му 
није недо ста ја ло. Пре ми нуо 
је напре чац, ноћу, изме ђу 10. 
и 11. јуна 1887, у Гор њем 
Кар лов цу, где је држао годи
шње испи те шко ла ма (Мили
ће вић).

Захва љу ју ћи Ђор ђу 
Нато ше ви ћу „шко ла се 
срп ска пре по ро ди ла и 

новим, леп шим живо том 
обно ви ла. Учи тељ ство се 
срп ско поди гло и оду ше ви ло 
за истрај ни про свет ни рад, а 
тиме је сте кло оно себи сада
шње ува же ње у наро ду. Цело 
Срп ство обра ти ло је пажњу 
сво ју на народ ну шко лу срп
ску, па достој но поче ло ува
жа ва ти, одли ко ва ти и награ
ђи ва ти сво је народ не учи те
ље; а винов ник све га тог див
ног пре о бра жа ја др Ђор ђе 
Нато ше вић постао је у наро
ду срп ском нај о ми ље ни ја 
лич ност са сво јих вели ких 
заслу га и са свог успе шног и 
бла го сло вом све ви шњег 
увен ча ног, неу мор ног рада 
про свет ног“ (Вуки ће вић). 
Сто га не чуди што у Педаго
шкој енциклопедија сто ји да 
је Ђор ђе Нато ше вић: „педа
го шки кори феј и пре те ча 
новог доба шко ле, настав ник 
и лекар, писац и рефор ма тор 
шко ле, народ ни три бун и кул
тур ни после ник, тра га лац по 
’дубо кој води наро де заба та
ље но сти’ који се дубо ко спу
штао у бога те руд ни ке науч
них испи ти ва ња“.
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SREMSKA MITROVICA

ДОБИ ЛИ СИНА: Милан и 
Ива на Петрић – Бин гу ла, 
Горан и Мили ца Ивић – 
Шид, Нема ња и Дра га на 
Коње вић – Рума, Бојан и 
Јова на Бањац – Срем ска 
Митро ви ца, Сте фан и Јова
на Маљ ко вић – Лаћа рак, 
Зоран и Даја на Мили чић – 
Вишњи ће во, Јован и Анђел
ка Пуђа – Срем ска Митро
ви ца, Нико ла и Вери ца 
Митро вић – Шид, Сте фан 
Tало и Алек сан дра Рај но
вић Тало – Нови Сад.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Дани
ло и Бори сла ва Вићен тић – 
Инђи ја, Перо и Мир ја на 
Голу бо вић – Куку јев ци, 
Сава и Мели та Дуда – 
Инђи ја, Саша и Дра га на 
Крај чи но вић Совљак, Мар
ко и Жељ ка Кулић – Никин
ци, Сте ван и Сла ђа на Стој
ко вић –Ман ђе лос, Вла ди
мир и Даја на Јан ко вић – 
Пла ти че во, Мар ко и Ната
ша Стан чу ље вић – Бео град, 
Мир ко и Весна Бал та 
Срем ска Митро ви ца, Миро
слав и Тама ра Бла жон – 
Рума, Игор и Алек сан дра 
Мак си мо вић Никин ци, 

УМР ЛИ: Божи дар Лујић 
рођ. 1959, Нико ла Живан
че вић рођ. 1958, Ковиљ ка 
Јаћи мо вић рођ. 1938, Сто
ја Топић рођ. 1937, Нада 
Вуч ко вић рођ. 1954, Јован 
Попо вић рођ. 1952, Мом
чи ло Раду ло вић рођ. 1955, 
Дра ган Вра не ше вић рођ. 
1963, Рада Кљу но вић рођ. 
1958, Нада Мрђен рођ. 
1951, Ана Јова но вић рођ. 
1963, Дра ги ца Мацу ра рођ. 
1942, Жељ ко Попо вић рођ. 
1969, Душан Кара лић рођ. 
1960, Љер ка Стан ко вић 
рођ. 1933, Пер ка Срем че
вић рођ. 1944, Гоја Васић 
рођ. 1940, Милен ко Про
ко пић рођ. 1949, Љуби ца 
Цукић рођ. 1936, Кри сти на 
Тодо ро вић рођ. 1952, Дра
ги ца Мило ше вић рођ. 1951, 
Мар ко Катић рођ. 1939, 
Мијо слав Вујо вић рођ. 
1940, Милен ко Миље но вић 
рођ. 1943,Вери ца Нерад 
рођ.1930.

RUMA

УМРЛИ: Невен ка Добр о
са вље вић рођ. 1930, Бран
ко Зец рођ. 1954, Невен ка 
Бошкић рођ. 1935, Обрен ка 
Дамја но вић рођ. 1929, Жив
ка Ћур чић рођ. 1929, Ста на 
Нај ић рођ. 1948, Невен ко 
Павло вић рођ. 1928.

Ђор ђе Нато ше вић, рођен је 25. маја 
1821. годи не у Ста ром Слан ка ме ну. Мај ка 
му је била Софи ја, родом из Тите ла, а 
отац му се звао Паво и био је поштен, 
вре дан и иму ћан трго вац, који је као 
тутор цркве ни, има ње цркве слан ка ме
нач ке знат но умно жио. Добив ши прво 
вас пи та ње у дому роди тељ ском и у 
Основ ној шко ли свог род ног места, изу
чио је мла ди Нато ше вић Гим на зи ју у Кар
лов ци ма

Књи жев ну делат ност је запо чео 1853. 
годи не, обја вљи вао је књи ге, сара ђи вао 
са мно го број ним часо пи си ма и нови на
ма, а гото во све што је ика да напи сао, 
било је усме ре но ка поу ка ма и обра зо ва
њу. Напи сао је нови Буквар, којим је у 
зна чај ној мери уна пре дио настав ни 
систем. Од 1881, па до смр ти, биран је за 
пред сед ни ка Мати це срп ске


