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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
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novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

ФК „1. МАЈ“ РУМА

Бра ни слав Ива но вић
дони рао опре му клу бу
Прослављенисрпскифудбалски

репрезентативац Бранислав
Ивановић донирао је пиони

римаикадетимарумскогФК„1.мај“
спортску опрему – дресове, лопте и
тренерке.
Бранислав је управи и подмлатку

опремудонирао 11. јула, на стадио
ну„1.маја“,такодајетобилаилепа
приликадасемалифудбалеридру
же са овим познатим спортистом и
играјуфудбалсањим.
По речима Бранислава, до ове

донације је дошло на иницијативу
ЈованаВуканца,чланаУправеклуба.
–Јованмејепозвао,ајасамжелео

да помогнем овом клубу у којем је

поникаоиранопреминулиМилорад
Поповић, који је биомој добардруг.
Мисмозаједноједновремеигралиу
ОФК„Београд“,такодамијеостаоу
заисталепомсећању.Затосамданас
овде, драго ми је што сам на овај
начинбармалопомогаоФК „1.мај“,
дадецаимајуопремуукојојћетре
нирати–рекаојеновинаримаБрани
славИвановић.
Онједодаодасудресовиилопте

уфудбалупотрошниматеријалкојег
никаддовољно.
–Најважнијеједадецанисунаули

ци,дасебавеспортом,дасеправил
норазвијају.Миимамопуноталенто
ванихспортистаифудбалера,свако

однасимасвојпутијасенадамда
ћенекоодоведеценаћисвојпутка
звездама–додаојеИвановић.
Захваљујемосенашемрепрезен

тативцу.Игромслучаја јебиовеома
добар  пријатељМилорада Попови
ћа,човекакојијепоникаоу„1.мају“,и
покомесезовуиовенашетрибине.
Такосамидошаоуконтактсањим.
ЧимједошаоизМоскве,јавионамсе
иовањеговадонација ћепунозна
чити деци, тренерима, као и самом
клубу.Мисмоклубуразвоју,сатен
денцијомданапредујемоиовапомоћ
нампунозначи–рекаојеЈованВука
нац,чланУправеФК„1.мај“.
Напитањедалићепоноводазаи

гразасрпскурепрезентацију,какосе
отомеприча,Браниславкажедаје
тренутноусредсређеннасвојклубу
којемигра,дасетрудидауњемуура
дисвекакотреба.
–Видећемо,уфудбалусеникадне

зна–додаојеБраниславИвановић.
Иначе,БраниславјерођенуСрем

скојМитровици,гдејезапочеоисвој
фудбалскипут,абитнојеистаћидаје
рекордерпобројунаступазарепре
зентацију Србије, за коју је до сада
наступаочак105пута.
Играо је за московску „Локомоти

ву“ и лондонски „Челси“, а у сезони
2014/2015,поновојеизабранзаиде
алну екипу „Пемијер лиге“ са Нема
њомМатићем.
 Сада је ангажован у „Зениту“ из

СанктПетерсбурга.
С. Џаку ла

Јован Вука нац и Бра ни слав Ива но вић

Бра ни слав са малим фуд ба ле ри ма
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Очекује се већа потрошња воде
Већа потро шња воде у 

одно су на уоби ча је ну 
забе ле же на је кра јем 

јуна и почет ком јула у Срем
ској Митро ви ци и насе ље ним 
мести ма ове општи не. Днев не 
тем пе ра ту ре које су се кре та
ле око 30 сте пе ни Цел зи ју са 
усло ви ле су и кори шће ње воде 
у већим коли чи на ма. За сада 
не посто је про бле ми у испо ру
ци воде у јав ном и локал ним 
систе ми ма водо снаб де ва ња, 
сем када је реч о пла ни ра ним 
или хит ним интер вен ци ја ма 
услед ква ро ва на мре жи, што 
није сва ко днев на поја ва. 

Пре ма речи ма Бори сла ва 
Баби ћа, в. д. дирек то ра ЈКП 
„Водо вод“ Срем ска Митро ви
ца, потро шња воде је у про те
клом пери о ду пове ћа на за 20 
посто.

– Днев но се до кори сни ка 
дистри бу и ра 320 л/с воде, док 

је у вечер њим сати ма забе ле
же но и 400 л/с, нај ви ше због 
зали ва ња зеле них повр ши на 
и башти, али и рас хла ђи ва
ња дво ри шта. То за сада не 
реме ти уред но водо снаб де ва
ње, јер су наши капа ци те ти на 
днев ном нивоу 660 л/с воде. У 
ситу а ци ја ма висо ких тем пе ра
ту ра вазду ха важно је раци о
нал но кори сти ти воду за пиће 
за основ не живот не потре
бе. То се посеб но одно си на 
насе ље на места са локал ним 
систе ми ма водо снаб де ва ња, 
јер они има ју на рас по ла га њу 
огра ни че не коли чи не воде – 
иста као је Бабић. 

Када је реч о ква ли те ту 
воде, ана ли зе узо ра ка пока
зу ју да Митров ча ни кори сте 
здрав стве но исправ ну воду 
за пиће по свим пара ме три
ма Пра вил ни ка о хиги јен ској 
исправ но сти воде.

ЈКП „ВОДОВОД“

Диво ша ни уско ро у јав ном 
систе му водо снаб де ва ња
Редов на испо ру ка хиги

јен ски исправ не воде за 
пиће један је од нај ва

жни јих  зада та ка на којем раде 
Град Срем ска Митро ви ца и 
ЈКП „Водо вод“. С тим у вези, 
поче ла је изград ња дистри
бу тив ног систе ма за Дивош, 
што ће мешта ни ма тог села у 
вели кој мери побољ ша ти ква
ли тет живо та. Про блем недо
вољ них коли чи на воде које су 
доби ја ли из локал ног изво ри
шта конач но ће бити решен 
пове зи ва њем тог места на 
јав ни систем водо снаб де ва
ња. Пред ра чун ска вред ност 
инве сти ци је је око 20 мили о на 
дина ра, а сред ства су обез бе
ђе на из касе срем ско ми тро
вич ког „Водо во да“.

–Након што је изгра ђе на 
дистри бу тив на мре жа од црп
не ста ни це Ман ђе лос до црп
не ста ни це Чал ма у дужи ни од 
око седам кило ме та ра, како би 
Чал ман ци ма била доступ на 
вода за пиће из јав ног систе
ма водоснбде ва ња, тај посао 
је сада наста вљен у прав цу 
Диво ша. Пола га ње дистри бу
тив ног цево во да у дужи ни од 
око два кило ме тра део је радо
ва који нас оче ку је. До сада 
смо ура ди ли поло ви ну тог 
посла, а завр ше так оче ку је мо 
за три до чети ри рад не неде
ље. У скло пу овог посла нео

п ход на је и рекон струк ци ја ЦС 
Чал ма у којој ће бити инста
ли ран нов пумп ни систем и 
при па да ју ћа опре ма, рекао је 
у изја ви за меди је Зоран Мак
си мо вић, извр шни дирек тор 
за изград њу и одр жа ва ње ВиК 
мре же у ЈКП „Водо вод“.

Дивош је од 1977. годи не 
у локал ном систе му водо
снаб де ва ња. Тада је изгра
ђе но изво ри ште са црп ном 
ста ни цом, а потом су повре
ме но рађе не рекон струк ци је 
водо вод не мре же са циљем 

побољ ша ња ква ли те та водо
снаб де ва ња. Ипак, рас по ло
жи ви капа ци те ти буна ра били 
су недо вољ ни за ста бил но 
и кон ти ну и ра но снаб де ва ње 
водом, наро чи то током лет њих 
месе ци. Како је рекао Здрав
ко Жив ко вић, коор ди на тор 
рада сео ских месних зајед
ни ца Гра да Срем ска Митро
ви ца, изград њом нове мре же 
тај про блем ће конач но бити 
решен.

– Мешта ни Диво ша су задо
вољ ни овим поте зом локал не 

само у пра ве, а Град Срем ска 
Митро ви ца ће и у наред ном 
пери о ду инве сти ра ти зна чај на 
сред ства у побољ ша ње ква ли
те та живо та у сели ма, наја вио 
је Жив ко вић.

Вода за пиће, која се допре
ма из Постро је ња за пре ра ду 
воде редов но се кон тро ли ше у 
акре ди то ва ним здрав стве ним 
инсти ту ци ја ма, па ће поред 
довољ них коли чи на воде, 
мешта ни Диво ша има ти и 
сигур ност у погле ду њене 
здрав стве не исправ но сти. 
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КОН СТИ ТУ ТИВ НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Уско ро нови сазив 
локал ног пар ла мен та

За 21. aвгуст 2020. 
годи не зака за на је кон
сти ту тив на сед ни ца 
Скуп шти не општи не 
Шид са почет ком у 9 
часо ва. Сед ни ца ће се 
одр жа ти у сали Кул тур
нообра зов ног цен тра. 
На днев ном реду, изме
ђу оста лог ће се наћи и 
доно ше ње Реше ња о 
потвр ђи ва њу ман да та 
одбо р ни ка Скуп шти не 
општи не Шид, избор 
пред сед ни ка Скуп шти
не oпш тине Шид, као и 
заме ни ка пред сед ни ка 
Скуп шти не општи не и 
доно ше ње Реше ња о 
поста вља њу секре та
ра Скуп шти не општи не 
Шид. Д. Попов

Згра да Општи не Шид

ОПШТИ НА ШИД

Дез ин фек ци ја 
јав них
повр ши на

У скла ду са пре вен тив ним 
мера ма које је донео Штаб за 
ван ред не ситу а ци је, а ради 
спре ча ва ња шире ња виру са 
COVID19, тим за дез ин фек
ци ју, у поне де љак, 6. јула 
почео је дез ин фек ци ју јав них 
повр ши на у општи ни Шид. 
Поред ове мере, доне та је и 
одлу ка о забра ни оку пља ња у 
затво ре ном про сто ру за више 
од 100 осо ба и забра на оку
пља ња на отво ре ном про сто
ру за више од 500 осо ба. 
Запо сле ни у уго сти тељ ским и 
трго вач ким објек ти ма дужни 
су да се при др жа ва ју про пи
са них мера и да на рад ном 
месту носе заштит не маске и 
рука ви це, а инспек циј ска слу
жба општи не Шид, у скла ду 
са закључ ком Шта ба за ван
ред не ситу а ци је, врши ће кон
тро лу да ли се запо сле ни у 
овим објек ти ма при др жа ва ју 
про пи са них мера. Све про пи
са не мере су доне те у скла ду 
са мера ма које је про пи са ла 
Вла да Репу бли ке Срби је.

РАДО ВИ У МЕСНОЈ 
ЗАЈЕД НИ ЦИ ШИД

Посао не може 
да чека 

У Месној зајед ни ци Шид, 
наста вље ни су радо ви на 
изград њи пешач ких ста за. 
Омла дин ска ули ца у Шиду 
доби ће нову пешач ку ста зу, 
а радо ви на јед ном делу ули
це су у току. Пре ма речи ма 
пред сед ни ка Саве та Месне 
зајед ни це Шид Мила на Гер
бе ра, до кра ја годи не биће 
рекон стру и са на ста за и у дру
гом делу Омла дин ске ули це 
у дужи ни од око 300 мета ра. 
Радо ви се изво де у скло пу 
редов них годи шњих актив но
сти Саве та Месне зајед ни це 
Шид, а током годи не изгра ђе
не су ста зе у ули ца ма: Пин
ки је ва, Јан ка Весе ли но ви ћа 
и пре ко пешач ког моста код 
Спорт ске хале. Д. Попов

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НОВИ НА РЕ ЗОРА НА СЕМЕ НО ВИ ЋА

Епи де ми о ло шка
ситу а ци ја ста бил на
У петак, 10. јула коман дант Шта ба за 

ван ред не ситу а ци је и заме ник пред
сед ни ка Општи не Шид Зоран Семе

но вић изнео је подат ке о тре нут ној епи де
ми о ло шкој ситу а ци ји.

– На дана шњи дан епи де ми о ло шка ситу
а ци ја у шид ској општи ни је врло ста бил на 
и тре нут но има мо три лица пози тив на на 
ковид вирус, која су у добром здрав стве
ном ста њу. Могу да кажем да на тери то ри
ји шид ске општи не има мо сигур но нај ма њи 
про це нат зара же них у целој Вој во ди ни, а 
тиме смо увр ште ни у нај од го вор ни је општи
не. Захва љу јем нашим ста нов ни ци ма који 
се при др жа ва ју свих мера зашти те, а пре 
све га уго сти те љи ма, про дав ци ма, зана
тли ја ма. Општи на Шид је увек на прво 
место ста вља ла без бед ност, и даље има
мо довољ не коли чи не сред ста ва за дез ин
фек ци ју и пози вам гра ђа не да је кори сте. 
Потреб но је нагла си ти да се људи који су 
били у кон так ту са лици ма пози тив ним на 
вирус коро на, нала зе у кућ ној изо ла ци ји и 
да нико од њих нема ника кве симп то ме, 
те апе лу јем на све гра ђа не, а посеб но на 
меди цин ске рад ни ке и рад ни ке у јав ним 
слу жба ма да не шире дез ин фор ма ци је јер 
ће бити пред у зе те мере које су у скла ду са 
кри вич ним зако ном. Те инфор ма ци је које 

пла си ра ју могу да угро зе без бед ност не 
само паци је на та, већ и људи који стра ху ју 
да могу да обо ле – изја вио је Семе но вић.

Семе но вић је још рекао да се, у дого во ри
ма са епи де ми о ло зи ма, овог месе ца неће 
одр жа ти шид ски тра ди ци о нал ни вашар (15. 
јул). Д. Попов

Зоран Семе но вић

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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У Срем ској Митро ви ци је након 
засе да ња Кри зног шта ба у 
понедељак, 13. јула изнет пода

так да је у Срем ској Митро ви ци 74 
осо ба зара же но коро навиру сом. 
Тако ђе, у Општој бол ни ци се од кови
да 19 тре нут но лечи 100 паци је на та. 

– Током викен да је тести ра но 75 
осо ба и има мо пози тив них 28 за целу 
тери то ри ју Сре ма. У Срем ској Митро
ви ци је 11. јула било шест пози тив
них, а 12. јула три пози тив на на ковид 
19. Уку пан скор тести ра ња је 1575, а 
сто па зара же но сти у Срем ском окру
гу за 12. јул изно си 5,44 лица на сто 
хиља да ста нов ни ка, а за Срем ску 
Митро ви цу изно си 7,5 лица на сто 

хиља да ста нов ни ка. То су пода ци 
који су ста бил ни, и не пред ста вља ју 
неки вели ки про блем што се тиче 
епи де ми о ло ги је, изја ви ла је дирек то
ри ца Заво да за јав но здра вље др 
Нада Зец Пет ко вић.

Заме ник дирек то ра Опште бол ни це 
Дра ган Мало ба бић је казао да се на 
респи ра то ру тре нут но нала зи осам 
паци је на та. 

–То су људи који има ју у про се ку 
више од 63 годи не и Општа бол ни ца 
је за сада у могућ но сти уз вели ку 
помоћ Покра јин ског секре та ри ја та за 
здра вље да испра ти све актив но сти 

EПИДЕМИЈА ВИРУ СА КОРО НА

Пораст бро ја зара же них

Ван ред на ситу а ци ја у Митровици
Штаб за ван ред не ситу а ци је је на сед ни ци одр жа

ној 13. јула донео одлу ку да се на под руч ју Срем ске 
Митро ви це уве де ван ред на ситу а ци ја.

– Раз ло зи за доно ше ње ове одлу ке не леже у толи
ко лошој епи де ми о ло шкој ситу а ци ји у нашем гра ду, 
коли ко због тога што се Срем ска Митр о ви ца нала зи 
уз жари ште коро навиру са као што је Шабац, бли зу 
смо Бео гра да и Новог Сада. Жели мо да сачу ва мо 
наше гра ђа не, то јест наше здрав стве не капа ци те те 
и из тог раз ло га смо и доне ли ова кву одлу ку. Чиње
ни ца да се 100 осо ба нала зи на лече њу у Општој 
бол ни ци, а чак осам је  на респи ра то ру нам је дала 
осно ва да уве де мо ван ред ну ситу а ци ју, рекао је гра
до на чел ник Срем ске Митро ви це Вла ди мир Сана
дер.

Тако ђе, он је додао да уво ђе ње ван ред не ситу а ци

је под ра зу ме ва доно ше ње низа мера.
– То зна чи огра ни чен рад уго сти тељ ских обје ка та 

и обје ка та који орга ни зу ју игру на сре ћу. Њихо во 
рад но вре ме ће бити од 6.00 до 23.00. Тако ђе, забра
њу је се орга ни зо ва ње све ча но сти. Број лица који ће 
бора ви ти у затво ре ном про сто ру ће се одре ђи ва ти 
наспрам бро ја ква драт них мета ра тог про сто ра. На 
чети ри ква драт на метра моћи ће да бора ви јед но 
лице. Вла сни ци лока ла ће мора ти да обја ве коли ки 
број особа је дозво љен да буде у њихо вом про сто
ру. На отво ре ном ће бити дозво ље но мак си мал но 
два лица седе за јед ним сто лом, уз раз да љи ну од 
два метра. Од 14. јула се затва ра и Град ски базен. 
Коле га ма из свих срем ских општи на пред ла жем да 
уве ду ван ред ну ситу а ци ју и да ускла ди мо сви зајед
но рад уго сти тељ ских обје ка та, изја вио је Сана дер. 

У Срем ској Митро ви ци 
је након засе да ња Кри

зног шта ба у 
понедељак, 13. јула 

изнет пода тка да је у 
Срем ској Митро ви ци 

74 осо ба зара же но 
коро навиру сом. Тако
ђе, у Општој бол ни ци 

се од кови да 19 тре нут
но лечи 100 паци је на та

Са заседања Кризног штаба
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за лече ње паци је на та, који болу ју од 
коро навиру са. Рас по ла же мо са 20 
респи ра то ра, који су исправ ни, а 
осам је у функ ци ји. Бол ни ца није у 
пот пу но сти пре ве де на у ковид 19 ста
тус, тако да је један део оста вљен за 
лече ње паци је на та који нису боле сни 
од коро навиру са. Тре нут но су кадар 
и ресур си Бол ни це напрег ну ти и на 
при лич но висо ком нивоу. То значи да 
Болница још увек није дошла до свог 
мак си му ма. Апе ло вао бих на гра ђа не 
да у наред них 10 до 15 дана, у току 
којих оче ку је мо да ће још бити већи 
про це нат зара жа ва ња, сма ње соци
јал не кон так те, рекао је др Мало ба
бић.

Он је додао да је у Општој бол ни ци 
било хоспи та ли зо ва но јед но дете, 
које је било зара же но коро навиру
сом. 

– Оно је пре ба че но у Деч ју бол ни цу 
Нови Сад и након лече ња је вра ће но. 
Нажа лост, ради се о дете ту које је 
дуже вре ме било у нашој уста но ви и 
које ће и даље у свом живо ту бити 
сме ште но у неким уста но ва ма соци
јал ног ста ра ња. У неде љу, 12. јула 
смо има ли и прву труд ни цу која је 
пози тив на нма овај вирус. Уз вели ку 

сарад њу са Покра јин ским секре та ри
ја том за здра вље и кли ни ком за гине
ко ло ги ју и аку шер ство у Новом Саду, 
она је тран спор то ва на и поро ђе на. 
Беба и она су добро.  Има ли смо и 
јед ну жену, поро ђе ну 2. јула, која је 
била пози тив на на ковид 19. Нема 
упа лу пллу ћа, али је има ла два до 
три дана пови ше ну тем пе ра ту ру. Она 
се данас отпу шта кући на лече ње. 
Дете и оста ли уку ћа ни су добро, 

казао је др Мало ба бић.
Пре ма њего вим речи ма Општа 

бол ни ца за сада при хва та ковид 19 
нега тив не поро ди ље из Шап ца, а 
при хва та ће све хит не слу ча је ве.

– Које паци јен те ћемо при хва та ти 
зави си ће од Покра јин ског секре та ри
ја та за здрав ство и Мини стар ства 
здра вља. Ради мо све актив но сти које 
је бол ни ца у Шап цу од нас тра жи ла у 
обла сти лече ња боле сни ка од малиг

Све слу жбе Опште бол ни це Срем
ска Митро ви ца, у усло ви ма ван ред не 
ситу а ци је узро ко ва не поја вом епи де
ми је коро на ви ру са, уред но функ ци о
ни шу у оба вља њу сво јих редов них 
сва ко днев них актив но сти. С обзи ром 
на поја ча ну актив ност виру са COVID
19, поно во су про ши ре ни бол нич ки 
капа ци те ти за при јем и лече ње обо ле
лих и тај број изно си 300 кре ве та.

Сва хит на ста ња при ма ју се и опе
ра тив но обра ђу ју у свим опе ра тив ним 
гра на ма меди ци не, а тако ђе и сви 
хит ни спе ци ја ли стич ки пре гле ди, као 
и зака за не тера пи је онко ло шких паци
је на та.

Тре нут но се на Оде ље њу за инфек
тив не боле сти и у Коро на цен тру 
нала зе 32 паци јен та. Ситу а ци ја са 
обо ле ли ма, у овом момен ту, није 
алар мант на, а ста ње свих који се 
лече под пот пу ном је кон тро лом. У 
наред ном пери о ду има ће мо пове ћан 
број паци је на та и бол нич ки систем је 
спре ман за сва ку ново на ста лу ситу а
ци ју.

Обо ле ли од коро на ви ру са са лак
шом и сред ње тешком кли нич ком сли
ком, лечи ће се у митро вач кој бол ни
ци, док ће тежи слу ча је ви бити тран
спор то ва ни у Инфек тив ну кли ни ку КЦ 
Вој во ди не Нови Сад.

Општа бол ни ца Срем ска Митро ви
ца, захва љу ју ћи, пре све га, добр ој 
орга ни за ци ји запо сле них и успе шној 
сарад њи са ЗЗЈЗ и Домом здра вља 

Срем ска Митро ви ца, град ским Кри
зним шта бом, свим срем ским домо ви
ма здра вља, Инфек тив ном кли ни ком 
у Новом Саду, Покра јин ским секре та
ри ја том за здрав ство и Мини стар
ством здра вља Репу бли ке Срби је, 
одго во ри ће успе шно на све поста
вље не задат ке, у циљу изле че ња обо
ле лих.

Сви запо сле ни у митро вач кој бол
ни ци упо зна ти су, да се без пошто ва
ња про це ду ре о доста вља њу инфор
ма ци ја меди ји ма или пре ко дру штве
них мре жа и без зна ња менаџ мен та, 
исте није дозво ље но пла си ра ти, 
рекао је у свом саопштењу 9. јула, 
директор Опште болнице др Живко 
Врцељ.

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ др ЖИВКО ВРЦЕЉ

Спремни за корону

др Живко Врцељ

Општа бол ни ца 
Срем ска Митро ви ца, 

захва љу ју ћи, пре све
га, добр ој орга ни за ци
ји запо сле них и успе
шној сарад њи са ЗЗЈЗ 

и Домом здра вља 
Срем ска Митро ви ца, 

град ским Кри зним 
шта бом, свим срем

ским домо ви ма здра
вља, Инфек тив ном 
кли ни ком у Новом 

Саду, Покра јин ским 
секре та ри ја том за 
здрав ство и Мини

стар ством здра вља 
Репу бли ке Срби је, 

одго во ри ће успе шно 
на све поста вље не 

задат ке, у циљу изле
че ња обо ле лих

Сви гра ђа ни који има ју симп то ме слич не ковид 19 
инфек ци ји могу да се јаве у Ковид амбу лан ту, која 
се нала зи иза ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“. Рад но 
вре ме је од 7.00 до 20.00 часо ва рад ним дани ма, а 
викен дом од 7.00 до 14.00 сати. Тако ђе, Дру га здрав
стве на амбу лан та, коју смо оспо со би ли за при јем 
паци је на та који раде комер ци јал не тесто ве могу да 
се јаве викен дом од 8.00 до 12.00 часо ва, а рад ним 
даном ова амбу лан та ради тако ђе у том пери о ду. 
Тако ђе, и паци јен ти који тре ба да се хоспи та ли зу ју, 
тести ра ју се у Дру гој здрав стве ној ста ни ци, казао је 
Војислав Мир нић
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На кон фе рен ци ји за меди је одр жа
ној 7. јула пово дом ситу а ци је са коро
на виру сом, начел ник Град ске упра ве 
за здрав стве ну и соци јал ну зашти ту 
Воји слав Мир нић је иста као да се дру
штве ним  мре жа ма шире лажне 
инфор ма ци је о бро ју зара же них у 
Срем ској Митро ви ци.

– Путем дру штве них мре жа се шире 
неи сти не о бро ју зара же них осо ба. Не 
знам коме је то у инте ре су и коме је у 
инте ре су да ску пља јеф ти не поли тич
ке пое не на осно ву бро ја зара же них 
коро навиру сом. Ми ћемо подат ке у 
вези са епи де ми о ло шком ситу а ци јом 
изно си ти три пута недељ но како би 
гра ђа ни на вре ме били инфор ми са ни. 
Људ ски живо ти су нам нај пре чи, без 
обзи ра да ли је реч о кови ду 19 или 
некој дру гој боле сти. Овим путем 
пози вам дирек то ра Опште бол ни це 
др Жив ка Врце ља, јер су лажне 
инфор ма ци је о бро ју зара же них 
дошле од јед ног запо сле ног у тој уста
но ви. Хтео бих да упо зо рим све који 
шире ова кве инфор ма ци је о бро ју 
зара же них, да ће про тив њих бити 
под не те кри вич не при ја ве, рекао је 
Мир нић.

Тако ђе, након засе да ња Кри зног 
шта ба 8. јула митро вач ки гра до на чел
ник Вла ди мир Сана дер је дао комен
тар о шире њу дез ин фор ма ци ја на 
дру штве ним мре жа ма о бро ју зара же
них коро навиру сом.

– Инфор ма ци је које су се нашле на 
дру штве ним мре жа ма у вези са 
Општом бол ни цом нису тач не. Тако 
да не сто је број ке одре ђе них лица 
који су на врло нео д го во ран начин 
узне ми ри ли гра ђа не Срем ске Митро
ви це. Гра ђа ни ће све инфор ма ци је у 
наред ном пери о ду доби ја ти од Заво
да за јав но здра вље и Опште бол ни
це, тако да они који шире пани ку на 

дру штве ним мре жа ма заи ста то не би 
тре ба ло да раде, рекао је Вла ди мир 
Сана дер, који је још јед ном апе ло вао 
да се не шире лажне инфор ма ци је о 
епи де ми о ло шкој ситу а ци ји у Срем ској 
Митро ви ци.

Иако лице запо сле но у Општој бол
ни ци није име но ва но, М нови не су 
сазна ле да је реч о неу ро ло гу др Сте
ва ну Оре љу, који је и буду ћи одбор ник 
Гру пе гра ђа на „Град за све нас Вла
ди мир Пет ко вић“.

– На дру штве ним мре жа ма јесам 
обја вио број паци је на та на свом оде
ље њу, али нисам спо ми њао зара же
не кови дом 19. Није ми био циљ да 
ства рам пани ку нити ширим дез ин
фо ма ци је, већ да ука жем какво је 
ста ње у Општој бол ни ци, јер дола зи 
до реор га ни за ци је бол нич ких оде ље
ња због при хва та ња заре же них коро
навиру сом, изја вио је Орељ, који је 
додао да лич но зна више лица зара

же них коро навиру сом. 
Мишље ње др Оре ља се покло пи ло 

са изја вом покра јин ског секре та ра 
Зора на Гој ко ви ћа, који је на кон фе
рен ци ји за штам пу одр жа ној 8. јула 
рекао да се Општа бол ни ца при пре ма 
за при хва та ње ковид 19 паци је на та.

Након сед ни це Кри зног шта ба 10. 
јула, на пита ње нов ни а ра да ли у 
Срем ској Митро ви ци има зара же них 
здрав стве них рад ни ка, Вла ди мир 
Сан а дер је рекао да има мали број 
зара же них меди ци на ра. Како незва
нич но сазна је мо, два лека ра са тери
то ри је Срем ске Митро ви це су зара же
на коро навиру сом. 

Ко пра ви пани ку у Општој бол ни ци?

них боле сти, изја вио је др Дра ган 
Мало ба бић.  

Дирек тор ка Дома здра вља Миро
сла ва Шево је том при ли ком рекла 
да Ковид амбу лан та ради сва ког 
дана од 7.00 до 20.00

– Ту се јавља ју паци јен ти са пови
ше ном тем пе ра ту ром и зна ци ма 
респи ра тор не инфек ци је. Иста кла 
бих да је број паци је на та са таквим 
тего ба ма у пора сту, и углав ном је реч 
о мла дим људи ма. Зато апе лу је мо на 
спро во ђе ње свих пре вен тив них 
мера: чешће пра ње руку, ноше ње 
маски, одр жа ва ња физич ке дис тан
це. Има мо мно го паци је на та са пови
ше ном тем пе ра ту ром, болом у грлу, 
кашљем, упа лом плу ћа. Овом при ли
ком апе лу је мо на што мање оку пља
ња, иста кла је др Шево. 

Воји слав Мир нић, начел ник Град
ске упра ве за соци јал ну и здрав стве
ну зашти ту, иста као је 10. јула након 

сед ни це Кри зног шта ба, да су гужве у 
Ковид амбу лан ти сма ње не од тре
нут ка када се комер ци јал ни тесто ви 
(тесто ви на лич ни зах тев) раде у Дру
гој здрав стве ној амбу лан ти. 

– Сви гра ђа ни који има ју симп то ме 
слич не ковид 19 инфек ци ји могу да 
се јаве у Ковид амбу лан ту, која се 
нала зи иза ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“. Рад но вре ме је од 7.00 до 
20.00 часо ва рад ним дани ма, а 
викен дом од 7.00 до 14.00 сати. Тако
ђе, Дру га здрав стве на амбу лан та, 
коју смо оспо со би ли за при јем паци
је на та који раде комер ци јал не тесто
ве могу да се јаве викен дом од 8.00 
до 12.00 часо ва, а рад ним даном ова 
амбу лан та ради тако ђе у том пери о
ду. И паци јен ти који тре ба да се 
хоспи та ли зу ју, тести ра ју се у Дру гој 
здрав стве ној ста ни ци, казао је Мир
нић. 

Здравка Поповић

На дру штве ним мре жа
ма јесам обја вио број 
паци је на та на свом 
оде ље њу, али нисам 
спо ми њао зара же не 
кови дом 19. Није ми 
био циљ да ства рам 
пани ку нити ширим 
дез ин фо ма ци је, већ да 
ука жем какво је ста ње 
у Општој бол ни ци, јер 
дола зи до реор га ни за
ци је бол нич ких оде ље
ња због при хва та ња 
заре же них коро на
виру сом, изја вио је др 
Стеван Орељ

др Сте ван Орељ 

Тре нут но рас по ла же мо 
са 20 респи ра то ра, 
који су исправ ни, а 
осам је у функ ци ји. 

Бол ни ца није у пот пу
но сти пре ве де на у 

ковид 19 ста тус, тако 
да је један део оста

вљен за лече ње паци
је на та који нису боле
сни од коро навиру са, 

рекао је др Драган 
Малобабић
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НОВИ НА РЕ СЛА ЂА НА МАН ЧИ ЋА

Бес плат ни уџбе ни ци 
Пред сед ник рум ске Општи не Сла ђан 

Ман чић, на кон фе рен ци ји за нови на ре 
одр жа ној 9. јула, иста као је да је упра
во рас пи са на јав на набав ка уџбе ни ка 
за све уче ни ке рум ских основ них шко
ла, што је и било опре де ље ње локал не 
само у пра ве при ли ком усва ја ња ово го
ди шњег буџе та. Тре нут но, од првог до 
осмог раз ре да у рум ској општи ни има 
3.644 основ ца, а локал на само у пра
ва ће обез бе ди ти бес плат не уџбе ни
ке за 3.029 уче ни ка, буду ћи да за њих 

615 уџбе ни ке обез бе ђу је Мини стар ство 
про све те, као и у прет ход ном пери о ду. 
Про це ње на вред ност поме ну те набав ке 
је 33,5 мили о на дина ра.

– Дакле, оно што смо обе ћа ли и испу
ња ва мо. Про шле годи не смо обез бе ди
ли бес плат не уџбе ни ке за све прва ке, 
а сада иде мо корак даље и уџбе ни
ке доби ја ју сви основ ци. Захва љу ју ћи 
томе, роди те љи ове годи не неће има
ти оба ве зу да издва ја ју финан сиј ска 
сред ства из кућ ног буџе та за купо ви ну 

уџбе ни ка за сво ју децу. То ће уме сто 
њих ура ди ти Општи на, а оче ку јем да 
доби је мо нај по вољ ни јег пону ђа ча који 
ће обез бе ди ти уџбе ни ке за све рум ске 
основ це и дистри бу и ра ти их по шко ла
ма – рекао је Сла ђан Ман чић.

Све шко ле су доста ви ле спе ци фи ка
ци је, а рок за ову набав ку која је пуште
на 9. јула је месец дана. На овој кон фе
рен ци ји, први човек рум ске општи не је 
гово рио и о ситу а ци ји у вези са коро на
ви ру сом.

СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Зара же но 30 Румља на
Коли ко се ситу а ци ја са 

коро навиру сом мења 
из дана у дан потвр

ђу ју и пода ци које је, после 
сед ни це Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је у Руми 13. јула, 
саоп штио коман дант Шта ба 
Сла ђан Ман чић.

После сед ни це 10. јула у 
рум ској општи ни је коро на
виру сом било зара же но 21 
лице, а сада се тај број пове
ћао и изно си 30, и поред 
свих пре вен тив них мера које 
се пред у зи ма ју.

Зато је и упу ћен апел 
гра ђа ни ма  да схва те сву 
озбиљ ност ситу а ци је, без 
обзи ра што је рум ска општи
на и даље у доста  повољ
ни јој ситу а ци ји у доно су на 
мно ге дру ге гра до ве, што 
пока зу је и ова број ка од 30 
зара же них.

– То је још увек мали про
це нат, али сада смо у ситу а
ци ји да позна је мо људе који 
су обо ле ли. Тре нут но је од 
овог бро ја  пет људи који су 
на бол нич ком лече њу,  који 

има ју мало тежи облик боле
сти, док су оста ли на кућ ном 
лече њу. Тре ба кори сти ти 
заштит ну опре му и избе га ва
ти све веће ску по ве у затво
ре ном про сто ру, потреб на 
нам је дисци пли на и само
о од го вор ност пре ма себи 
и дру ги ма, јер смо све до ци 
да је вирус непред ви див – 
рекао је Сла ђан Ман чић.

На  Шта бу је доне та одлу
ка  да инспек циј ска слу жба 
поја ча кон тро лу при ме не 
мера у свим затво ре ним 
про сто ри ма, пре све га у 
уго сти тељ ским  објек ти ма, 

На 19. сед ни ци Шта ба за ван ред не ситу а
ци је рум ске општи не, која је одр жа на 10. 
јула, доне те су две одлу ке, од којих је прва у 
вези са радом јав них уста но ва, пре све га 
Зави чај ног музе ја, Град ске библи о те ке и 
Кул тур ног цен тра у који ма је забра ње но 
одр жа ва ње свих про гра ма и мани фе ста ци
ја.

– У Кул тур ном цен тру није ни било орга ни
зо ва них мани фе ста ци ја, а одлу ка за Град ску 
библи о те ку одно си се на чита о ни це. Међу
тим, Зави чај ни музеј је имао одре ђе не про
мо ци је и изло жбе, а сада огра ни ча ва мо број 

људи у затво ре ном про сто ру на мак си мал но 
пет. На отво ре ном, тај број је огра ни чен на 
10 лица – рекао је Сла ђан Ман чић, коман
дант Шта ба за ван ред не ситу а ци је. 

При том, гра ђа ни могу да дола зе у Град ску 
библи о те ку по књи ге, уз пошто ва ње свих 
про пи са них мера веза них за дез ин фек ци ју, 
пошто ва ње дис тан це и ноше ње заштит них 
маски.

Дру га одлу ка је у вези са радом рум ског 
базе на. У наред них 10 дана још увек се неће 
отва ра ти град ски базен, а ситу а ци ја ће се 
редов но пра ти ти.

Базен и даље затворен

Сла ђан Ман чић, пар ти мо ситу а ци ју и регу је мо
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СРЕМ: ЖЕТВА ПШЕ НИ ЦЕ НА САМОМ КРА ЈУ

Про се чан род пшенице
 5,8 тона по хектару

У току је жетва пше ни це у Сре му која би 
тре ба ло да се окон ча до дру ге поло
ви не јула. Што се тиче рода хлеб ног 

зрна, он се кре ће у окви ру више го ди шњег 
про се ка, око 5,8 тона по хек та ру. Нарав но, 
негде је при нос знат но нижи, око три тоне, 
док су неки про из во ђа чи забе ле жи ли и род 
од девет тона по хек та ру. Ова ко вели ке раз
ли ке у при но су се тума че раз ли ком у ква
ли те ту основ не обра де. Оце на струч ња ка 
је да је ква ли тет зрна добар, уз хек то ли тар
ску тежи ну од пре ко 80, што је знат но више 
него прет ход них годи на. Ово го ди шња жетва 
про ти че без већих про бле ма, сем на оним 
пар це ла ма где је усев поле гао. Што се тиче 
откуп не цене, она вари ра, а на поје ди ним 
откуп ним мести ма у рум ској општи ни, цена 
је била и 19 дина ра за кило грам, а испла та 
се врши ла одмах.

– После жетве про из во ђа чи би тре ба ло да 
при сту пе плит кој обра ди земљи шта да би 
се сачу ва ла вла га и испро во ци ра ло ница
ње коро ва, који би се накнад но уни штио – 

исти че Горан Дроб њак, струч ни сарад ник у 
Пољо при вред ној струч ној слу жби Рума.

С. Џаку ла

Поред жетве пше ни це, ових дана је 
актив но и тржи ште црног лука. Про из вод ња 
овог повр ћа важи за испла ти ву, тако да га у 
Сре му поје ди ни про из во ђа чи гаје годи на
ма. Лук који је јесе нас засе јан, сти гао је у 
про да ју пре месец дана, а ако се узму у 
обзир иску ства из прет ход них годи на, про
да ја је већ тре ба ло бити завр ше на. Међу
тим, она је ове годи не тек на поло ви ни, а 

про блем пред ста вља круп но ћа лука. Про
из во ђа чи кажу да куп ци углав ном отку пљју
ју сит ни ји или лук сред ње вели чи не. Када је 
реч о откуп ној цени, и она стаг ни ра, тако да 
тре нут но изно си 20 дина ра за кило грам, 
што је знат но мање него про шле годи не. 
Међу тим, ова цена је нижа и у одно су на 
поче так сезо не када је била 30 дина ра за 
кило грам лука.

ПРО ДА ЈА ЛУКА У СРЕ МУ

Стаг ни ра и цена и про да ја

Горан Дроб њак, род на нивоу про се ка

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

Како смо инфор ми са ли, 
у ГЦ „Срем“ у Руми код пет 
кори сни ка је потвр ђе на 
зара за коро навиру сом. 
Од тог бро ја дво је је пре
ба че но у срем ско ми тро
вач ку бол ни цу и они су са 
сред ње тешком кли нич ком 
сли ком, док је тро је у изо
ла ци ји. Пре ма нало гу епи
де ми о ло га из Заво да за 
јав но здра вље у Срем ској 
Митро ви ци, нало же но је 
тести ра ње запо сле них и 
кори сни ка који су били у 
кон так ту са обо ле ли ма. 
Тести ра но је укуп но 44 
лица – 20 кори сни ка и 24 
запо сле них – али нико од 
њих није био пози ти ван на 
коро на вирус.

ГЦ „СРЕМ“
Пози тив но 
пет осо ба

кафи ћи ма, уста но ва ма   
дакле за све про сто ре где је 
про пи са но  оба ве зно ноше
ње заштит не опре ме. 

Доне та је и  одлу ка да се 
огра ни чи  рад свих лока ла 
до 23 часа, без обзи ра на 
делат ност и то важи како за 
рад не дане, тако и викен де. 
Зна чи сма њен је рад кафи
ћа, за сада, за један сат.

Што се тиче казни за нено
ше ње маски, инспек ци ја је 
на тере ну, али се још оста ло 
на нивоу усме них опо ме на, 
ситу а ци ја ће се пра ти ти и 
одлу чи ва ти у скла ду са њом. 

Рум ска  Ковид амбу лан та 
ради сва ког дана до 20 часо
ва и сва ки дан се пре гле да 
по шезде се так људи.  Мали  
број лица се, на днев ном 
нивоу од три до пет,  шаљу 
у митро вач ку бол ни цу и нај
ве ћи број њих се, после пре
гле да, вра ћа ју кући у само и
зо ла ци ју. 

 У наред них неко ли ко 
дана ће се пра ти ти раз вој 
ситу а ци је и у скла ду са тим 
ћемо доно си ти нове мере. 
У Герон то ло шком цен тру 
„Срем“, морам да кажем да 
ми нема мо над ле жност над 
овом уста но вом,  има пето ро 
зара же них, али мислим да 
је ситу а ци ја под кон тро лом.  
Брзо се реа го ва ло у скла ду 
са про пи са ним про то ко ли
ма. Ми смо им на рас по ла
га њу и пру жи ће мо им сву 
потреб ну помоћ – иста као је 
Ман чић. С. Џаку ла
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Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

ЧЕТИ РИ ПРО ЈЕК ТА У ТУРИ СТИЧ КОЈ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ

Широ ка пону да за тури сте

Сасвим је сигур но да 
ће већи на годи шњи 
одмор ове годи не про

ве сти у Срби ји, а упра во 
ову ситу а ци ји немо гућ но сти 
одла ска на далекe дести на
ци је, тре ба иско ри сти ти за 
упо зна ва ње сво је око ли не и 
држа ве. Иако можда на први 
поглед не делу је тако, тури
сти у ста ро па зо вач кој општи
ни има ју могућ ност купа ња, 
шет ње, оби ла ска сакрал них 
обје ка та, пону да је изу зет но 
бога та, а могу да ужи ва ју и у 
гастро но ми ји.

Пово дом вели ког јуби ле ја,  
250  годи на од дола ска Сло
ва ка у Ста ру Пазо ву,  при
пре ма се етно ло шка постав

ка  у  окви ру зави чај не куће 
народ ног херо ја Јан ка Чме
ли ка у сарад њи са Зави чај
ним музе јом из Руме и под 
покро ви тељ ством Мини стар
ства кул ту ре.

– Ради мо уве ли ко на уре
ђе њу уну тра шњо сти, уско ро 
тре ба да стиг не моби ли јар 
како би све било по музе о ло
шким прин ци пи ма, а отва ра
ње изло жбе је пла ни ра но за 
окто бар и тада ће и ова спо
менкућа после мно го годи на 
поно во бити отво ре на за јав
ност, каже Мили вој Кова че
вић из Тури стич ке орга ни за
ци је Ста ра Пазо ва.  

Бро шу ра „Духов на башти
на општи не Ста ра Пазо ва“  

дру ги је  од акту ел них про
је ка та  Тури стич ке орга ни
за ци је општи не Ста ра Пазо
ва, јер је ова сре ди на бога та 
сакрал ним објек ти ма. 

– Нова бро шу ра је запо че
та про шле годи не у сарад њи 
са фото гра фом и публи ци
стом Дра га ном Босни ћем из 
Бео гра да. У њој ће на срп
ском и енгле ском јези ку бити 
пред ста вље но 20 сакрал них 
обје ка та и ове годи не би тре
ба ло да иза ђе из штам пе, 
каже Мили вој Кова че вић, 
који је  и аутор доку мен тар
ног фил ма о ста рој срем ској  
народ ној ношњи „Кола срп
ских сеста ра“, који се сни
ма  у сарад њи са РТВ Ста ра 

Пазо ва.  Филм је резул тат 
њего вог десе то го ди шњег 
истра жи ва ња, а пре ми је
ра  је пла ни ра на у окто бру у 
Новом Саду у окви ру фести
ва ла ношњи „Бисер на гра
на“.  

Тако ђе, при пре ма се нова 
бро шу ра о сме штај ним капа
ци те ти ма и ресто ра ни ма 
општи не Ста ра  Пазо ва.

У вре ме лет њих вру ћи на, 
осве же ње се може про на ћи 
на беле ги шким ада ма,  али 
и дуж оба ле пре ле пог Дуна
ва у мести ма Поду на вља где 
су, поред пеца ња, попу лар
ни и коњич ки спор то ви.  На 
рас по ло га њу су и три спорт
ско – рекре тив на ком плек са 
базе на изме ђу Ста ре и Нове 
Пазо ве, у Сур ду ку и Ста рим 
Банов ци ма. Наш саго вор ник 
на кра ју нагла ша ва, да су 
тури сти заин те ре со ва ни и за 
оби ла зак Шло са у Голу бин
ци ма, где се могу засла ди ти 
чува ним кола чем жанет, оми
ље ном посла сти цом ком по
зи то ра Лудви га ван Бето ве
на.  

У сва кој сре ди ни се могу 
наћи зани мљи ве и лепе 
ства ри, и можда ово лето 
тре ба иско ри сти ти упра во 
за откри ва ње и упо зна ва ње 
малих места, које су у нашој 
бли зи ни, а која се често ста
вља ју у дру ги план, иза попу
лар них свет ских тури стич ких 
дести на ци ја.  Зден ка КожикСпомен кућа Јанка Чмелика

Белегишке аде
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Епи де ми о ло шка ситу а ци ја
у Инђи ји под кон тро лом
На кон фе рен ци ји за меди је одр жа ној у 

четвр так, 9. јула у згра ди Општи не 
Инђи ја пред сед ник те локал не само

у пра ве Вла ди мир Гак изве стио је јав ност 
да је до тог дана реги стро ва но 11 слу ча је
ва обо ле лих од коро на ви ру са. Како је Гак 
иста као, у пита њу су паци јен ти са бла гим 
симп то ми ма и нико од њих се не нала зи на 
бол нич ком лече њу.

– Неко ли ко наших сугра ђа на је изле че но 
и нор мал но су наста ви ли са живо том, 
после доби ја ња нега тив них тесто ва на 
коро на ви рус. Молим гра ђа не да буду 
дисци пли но ва ни и да се при др жа ва ју свих 
нео п ход них пре вен тив них мера у циљу 
сузби ја ња коро на ви ру са. Неће мо уво ди ти 
ника кве додат не мере на тери то ри ји наше 
општи не, али уко ли ко се не буде мо при др
жа ва ли упут ста ва, мора ће мо поно во да 
огра ни чи мо рад кафи ћа, ноћ них клу бо ва и 
тере та на – рекао је Гак и апе ло вао да се 
пошту ју све пре вен тив не мере.

Пре ма речи ма начел ни це слу жбе Опште 
меди ци не инђиј ског Дома здра вља др 
Дани је ле Бељић у прет ход них неко ли ко 
дана реги стро ван је већи број пре гле да них 
лица као и паци је на та пози тив них на коро
на ви рус. Др Бељић је потвр ди ла да око 50 

паци је на та сва ко днев но буде пре гле да но у 
Ковид амбу лан ти која, ина че, ради сва ког 
дана од 8 до 15 часо ва по посеб ним мера
ма без бед но сти паци је на та, где се држи 
одсто ја ње од јед ног метра, кори сте се 
сред ства за дез ин фек ци ју и заштит не 
маске. М. Ђ.

Вла ди мир Гак

У току су при прем ни радо ви за изград њу 
пот пу но новог пута који ће спо ји ти Нове 
Кар лов це и Крче дин. Како су над ле жни 
више пута наве ли, изград њом нове сао бра
ћај ни це скра ти ће се интер вал путо ва ња од 
Крче ди на до Инђи је и Ста ре Пазо ве, а реч 
је о део ни ци пута дугој око пет кило ме та ра. 

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја, иста као је да ће изград њом овог 
пута Нови Кар лов циКрче дин бити побољ
ша на пове за ност мешта на ових, али и 
окол них села као и саме Инђи је, те ће се од 
Крче ди на до Нових Кар ло ва ца и обр ну то, 
по завр шет ку радо ва на изград њи сао бра
ћај ни це, сти за ти за све га десе так мину та.

Уско ро оче ку је мо да ће поче ти и асфал
ти ра ње поме ну тог пута. Када буде ста
вљен у функ ци ју доби ће мо један пот пу но 
нови кру жни модел сао бра ћа ја за целу 
општи ну Инђи ја иста као је Гак.

Он је додао да за који дан почи њу и 
радо ви у окви ру још јед ног, вели ког инфра
струк тур ног про јек та. 

Почи ње мо са асфал ти ра њем ули це 1. 
новем бар у Љуко ву. Јед на од нај ду жих ули
ца у селу биће пре сву че на асфал том чиме 
ће се ство ри ти без бед ни ји усло ви за сао
бра ћај потвр дио је пред сед ник општи не 
Инђи ја.

Тако ђе, он је овом при ли ком казао да је 
ова део ни ца дугач ка око два кило ме тра, а 
вред ност радо ва који ће бити изве де ни у 
наред ном пери о ду око је 53 мили о на дина
ра.

Кал др му која се нала зи у ули ци 1. 
новем бар неће се укла ња ти већ ће слој 
асфал та бити поста вљен пре ко ње. Задо
во љан сам, јер смо успе ли, иако је тешка 
ситу а ци ја, да обез бе ди мо сред ства у буџе
ту и за ову инве сти ци ју, рекао је Гак. М.Ђ.

При прем ни радо ви за пут 
Нови Кар лов ци Крче дин

Изград ња врти ћа
у Мара ди ку

До кра ја ове годи не биће завр ше на 
про јект на доку мен та ци ја и поче ће 
радо ви на изград њи врти ћа у Мара
ди ку. Обје кат ће се нала зи ти на про
сто ру ста ре школ ске згра де која је 
сру ше на пре неко ли ко годи на, потвр
ди ли су пред став ни ци Месне зајед ни
це Мара дик.

– Вртић је у послед њих неко ли ко 
годи на нео п хо дан, пре све га, мешта
ни ма нашег села који су запо сле ни по 
фабри ка ма и који нема ју где да оста
ве децу на чува ње. Од про шле годи
не има мо неко ли ко деце која се нала
зе на листи чека ња и тај про блем 
мора мо да реши мо, због опстан ка 
мла дих на селу – иста као је Сте ван 
Бра дић, пред сед ник МЗ Мара дик.

Како су иста кли пред став ни ци 
Општи не Инђи ја, за изград њу врти ћа 
у Мара ди ку тре ба да се обез бе де 
сред ства из буџе та. Пре ма речи ма 
Вла ди ми ра Гака, пред сед ни ка инђиј
ске Општи не, поред Мара ди ка, пред
ви ђе на је и изград ња новог објек та 
врти ћа у Новим Кар лов ци ма.

– Сва ки посао и про је кат зави се 
нам ове годи не од при ли ва сред ста ва 
у буџет, али ми смо спрем ни да у 
Инђи ји, као и у оста лим насе љи ма 
наше општи не реши мо пита ње 
борав ка деце у врти ћи ма – иста као је 
Гак и додао да ће у буду ћем врти ћу у 
Мара ди ку, након изград ње, моћи да 
бора ви око 100 деце.

Без бед но купа ње
на базе ну

На Град ском базе ну у Инђи ји спро
во де се све нео п ход не мере у циљу 
без бед но сти купа ча. Због акту ел не 
ситу а ци је са коро навиру сом, када 
већи на купа ли шта у Сре му не ради, 
на инђиј ском базе ну пре у зе те се све 
заштит не мере које је доне ла Вла да 
Срби је када је реч о раду јав них купа
ли шта. Како исти че дирек тор Уста но
ве Спорт ски цен тар Инђи ја Или ја 
Трбо вић од самог ула ска у базен кре
ће се са дез ин фек ци јом руку, затим 
сле де дезо ба ри је ре које су хло ри са
не.

Након ана ли зе коју је ура дио 
Завод за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца, доби ли смо резул тат да 
је ква ли тет воде одли чан. Као и увек, 
а сад и мно го више, води мо рачу на о 
томе да хиги је на на базе ну буде на 
завид ном нивоу рекао је Трбо вић.

Он је додао да се непре ста но дез
ин фи ку ју тоа ле ти, сто ли це, лежаљ ке 
и сав оста ли моби ли јар.

 Наши посе ти о ци нема ју раз ло га 
за бри гу, јер се о сва ком дета љу води 
рачу на и ради мо све што је нео п ход
но да се они осе ћа ју пот пу но без бед
но каже Трбо вић.

М.Ђ.

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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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.

ИЗБО РИ 2020

Без пона вља ња избо ра
у Бео чи ну
Пре су дом Управ ног суда, локал ни избо

ри на Бирач ком месту бр. 4 ОШ „Јован 
Грчић Милен ко“ ипак нису поно вље

ни. То прак тич но зна чи да соци ја ли сти 
пре у зи ма ју власт у Бео чи ну. Наи ме, након 
завр ше них избо ра 21. јуна, пред сед ник 
Општи не Бео чин и носи лац листе СНСа 
Митар Милин ко вић је под нео је при го вор на 
резул та те избо ра на Бирач ком месту бр. 4, 
који је Управ ни суд усво јио. Пре ма одлу ци 
Управ ног суда, избо ри су тре ба ли да се одр
же 5. јула. Међу тим, Соци ја ли стич ка пар ти
ја Срби је је на ову пре су ду Управ ног суда 
уло жи ла жал бу и избо ри су поме ре ни за 11. 
јул. У међу вре ме ну, Управ ни суд је донео 
пре су ду 6. јула којом се жал ба соци ја ли ста 
усва ја и тиме није дошло до пона вља ња 
избо ра на Бирач ком месту бр. 4. С обзи
ром на то да Бирач ко место бр. 4 ОШ „Јован 
Грчић Милен ко“ има 1503 гла са ча, пона
вља ње избо ра је могло да про ме ни резул
та те гла са ња од 21. јуна. Ина че, у бео чин ску 
Скуп шти ну ула зи СНС и СПС, који има један 
ман дат више.

КРИ ЗНИ ШТАБ

Доне те нове мере 
због епи де ми је 
виру са коро на

На елек трон ској сед ни ци, одр жа
ној 9. јула коман дант Општин ског 
шта ба за ван ред не ситу а ци је 
Митар Милин ко вић, а по пре по ру
ци Јужно бач ког окру га, донео је 
низ мера због епи де ми је виру са
коро на. Рад но вре ме свих уго сти
тељ ских обје ка та на тери то ри ји 
Бео чи на је од 6.00 до 23.00. Забра
њу је се орга ни зо ва ње про сла ва и 
дру гих оку пља ња у затво ре ном 
про сто ру за више од 50 лица, уз 
пошто ва ње мера лич не зашти те. У 
свим при ват ним пред школ ским 
уста но ва ма мора ју се реа ли зо ва ти 
све пре вен тив не мере (мере ње 
теле сне тем пе ра ту ре запо сле ни
ма, роди те љи ма и деци, поја ча но 
дез ин фи ко ва ње про сто ри ја и  дру
го). Хипер мар ке ти, супер мар ке ти, 
минимар ке ти и сви при вред ни 
субјек ти који оба вља ју делат ност у 
трго вин ским фор ма ти ма мора ју 
поја ча но дез ин фи ко ва ти све повр
ши не, а посеб но потро шач ка коли
ца и кор пе. Тако ђе, инспек циј ске 
слу жбе Општи не Бео чин ће поја ча
но кон тро ли са ти при ме ну ових 
мера. 

ПОДЕ ЛА МАН ДА ТА

Соци ја ли сти ма 12,
напред ња ци ма 11 ман да та

Општин ска избор на коми си ја је на 
сед ни ци одр жа ној 9. јула доне ла реше
ње о доде ли ман да та за одбор ни ке у 
Скуп шти ни Бео чин. Напред ња ци ма је 
при па ло 11 ман да та, а одбор ни ци су: 
Митар Милин ко вић, Зоран Сто ку ћа, 
Нада Лазић, Милан Кова че вић, Тања 
Чакар, Лука Апић, Милен ко Милин ко
вић, Ана ста си ја Дани чић, Ана Миха и ло

вић, Весна Попо вић и Миро слав Вујић. 
Соци ја ли сти има ју 12 одбор ни ка и то су: 
Мир ја на Мале ше вић Мил кић, Васа 
Свир че вић, Боро Пре дра го вић, Нема ња 
Зарић, Мари на Шеку љи ца, Нема ња 
Вилић, Петар Зарић, Бран ка Дра ги шић 
Павло вић, Сте фан Томо вић, Зори ца 
Зорић, Ненад Пекез и Обрад Бла го је
вић.

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН
Кон сти ту тив на сед ни ца 21. авгу ста

Пред сед ник Скуп шти не општи не 
Бео чин Зоран Сто ку ћа сазвао је 13. 
јула прву, кон сти ту тив ну сед ни цу Скуп
шти не општи не Бео чин. Сед ни ца је 
зака за на за петак, 21. авгу ста у Вели
кој сали Скуп шти не општи не Бео чин.

На днев ном реду ће се  наћи укуп но 
седам тача ка: изве штај Општин ске 
избор не коми си је о избо ри ма за одбор
ни ке Скуп шти не општи не Бео чин , одр
жа ним 21. јуна; потр вр ђи ва ње ман да та 
одбор ни ка Скуп шти не општи не Бео
чин: избор вери фи ка ци о ног одбо ра, 

изве штај вери фи ка ци о ног одбо ра, 
потвр ђи ва ње ман да та одбор ни ка, 
пола га ње све ча не закле тве; избор 
пред сед ни ка Скуп шти не општи не Бео
чин; поста вље ње секре та ра Скуп шти
не општи не Бео чин; избор заме ни ка 
пред сед ни ка Скуп шти не општи не Бео
чин; име но ва ње Ман дат ноиму ни тет
ске коми си је; име но ва ње коми си је за 
кадров ска и адми ни стра тив на пита ња 
и рад не одно се и име но ва ње Коми си је 
за ста ту тар на пита ња, орга ни за ци ју и 
нор ма тив на акта.
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ССШ „БОРИ СЛАВ МИХАЈ ЛО ВИЋ МИХИЗ“

Биће фор ми ра на
два оде ље ња

Пре ма пла ну упи са, ова шко ла је има
ла могућ ност да упи ше два оде ље ња 
од по 30 уче ни ка. Јед но је за зани ма ње 
кули нар ски тех ни чар, а дру го за зани
ма ње вино гра дар – винар.

После првог упи сног кру га, попу ње но 
је оде ље ње за кули нар ске тех ни ча ре, а 
како каже дирек тор ка Иси до ра Бири њи, 
било је и више заин те ре со ва них уче ни
ка. За смер вино гра дар – винар опре
де ли ло се 13 уче ни ка, као и један по 
ИОПу, тако да су испу ње ни усло ви и за 

фор ми ра ње овог оде ље ња.
– Задо вољ ни смо упи сом јер може мо 

да фор ми ра мо два оде ље ња како смо и 
пла ни ра ли. Инте ре со ва ње за кули нар
ског тех ни ча ра је било изу зет но вели ко, 
ту се тра жи ло и место више, а нешто је 
боље било и инте ре со ва ње за вина ре – 
иста кла је дирек тор ка Иси до ра Бири њи.

Она је дода ла да, као и прет ход них 
годи на, шко ла за уче ни ке првог раз ре да 
обез бе ђу је бес пла тан пре воз и уџбе ни
ке. С. Џаку ла Иси до ра Бири њи

РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ГРЕ БЕН СКОГ ПУТА

При кра ју рекон струк ци ја део ни це 
од Ири шког вен ца до Зма јев ца
Радо ви на реха би ли та

ци ји Гре бен ског пута 
на Фру шкој гори, од 

рас кр сни це са држав ним 
путем Iб реда 21 Нови Сад 
 Рума до рас кр сни це са 
држав ним путем IIб реда 
313 Рако вац – Врд ник при
во де се кра ју и  тре ба ло би 
да се окон ча ју до 26. јула. 
За ове радо ве Покра јин ска 
вла да је обез бе ди ла 220,7 
мили о на дина ра.

Реви та ли за ци ја се одно си 
на део ни цу пута у дужи ни 
од 4.750 мета ра. На путу ће 
се одви ја ти дво се мр ни сао
бра ћај, а укуп на шири на 
пута је пет мета ра. 

На овој део ни ци од Ири
шког вен ца до Зма јев ца 
асфал ти ра ње је ком плет но 
завр ше но, при во ди се кра ју 
поста вља ње бан ки на, а 
потом сле ди поста вља ње 
хори зон тал не и вер ти кал не 
сиг на ли за ци је. 

– Овај пут мно го зна чи 
како за локал но ста нов ни
штво, тако и за тури сте јер 
је то наста вак рекон струк
ци је Гре бен ског пута који је 
жила куца ви ца Фру шке 
горе. До сада су рекон стру
и са не део ни це од Ири шког 
вен ца до хоте ла „Нор цев“, а 
потом и до Бан сто ла. На 
овај начин се вели ком бро ју 
тури ста олак ша ва при лаз 
том делу Фру шке горе, али 
и Бањи Врд ник. Исто вре ме
но ће се рас те ре ти ти и део
ни ца од Врд ни ка до Новог 

Сада, пре ко Раков ца која је 
била пре оп те ре ће на сао
бра ћа јем. То све зна чи и 
пове ћа ње без бед но сти сао
бра ћа ја – иста као је Мио
драг Бебић, заме ник пред
сед ни ка ири шке Општи не.

Он је додао да је ово и 
начин да се све лепо те и 
зна ме ни то сти Фру шке горе 
при бли же што већем бро ју 
људи. 

– Фир ма „Ката го“  је свој 
посао ура ди ла вео ма ква
ли тет но и наша је оба ве за 
да пут одр жа ва мо и избег
не мо евен ту ал на оште ће
ња, која су могу ћа уко ли ко 
допу сти мо про лаз ками о ни
ма, чија тежи на пре ла зи 
мак си мал но дозво ље ну на 

тој део ни ци. Зато ћемо 
инси сти ра ти на састан ку са 
дирек то ри ма НП „Фру шка 
гора“ и каме но ло ма „Рако
вац“, али и пред ставц ни ци
ма поли ци је како бисмо се 
дого во ри ли о поста вља њу 
пра ви ла око упо тре бе пута, 
јер нам је сви ма циљ да пут 
тра је што дуже – ука зао је 
Бебић.

Дакле, после обно ве Гре
бен ског пута од Ири шког 
вен ца до „Нор це ва“ а потом 
и до Бан сто ла, наста вља се 
обно ва део ни це од Ири шког 
вен ца пре ма запа ду, одно
сно до рас кр сни це за Рако
вац и Врд ник.

Циљ је да се ком пле тан 
Гре бен ски пут обно ви, а он 

спа ја више општи на на чијој 
тери то ри ји се про сти ре 
Наци о нал ни парк Фру шка 
гора.

Јав на набав ка за нај по
вољ ни јег изво ђа ча радо ва 
за поме ну ту део ни цу пута 
до Зма јев ца је рас пи са на 
20. новем бра про шле годи
не, а са иза бра ним изво ђа
чем радо ва уго вор је закљу
чен 23. децем бра. 

Посао су доби ле рум ске 
фир ме „Ката го“, која је носи
лац зајед нич ке пону де, и 
АД „Сокак агре га ти“, као и 
„Карин комерц“ из Ветер ни
ка, док је струч ни над зор 
пове рен ново сад ској фир ми 
„Кон струк ци је НС“.

С. Џаку ла

Завр ше но асфал ти ра ње до Зма јев ца
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Пре у зи ма ње амбалажнoг отпа да
ове годи не са кућ них адре са
Удру же ње пољо при

вред них про из во ђа ча 
општи не Пећин ци у 

сарад њи са Пољо при вред
ном струч ном слу жбом из 
Срем ске Митро ви це и ове 
годи не орга ни зу је акци ју 
при ку пља ња амба ла жног 
отпа да од сред ста ва за 
зашти ту биља. 

Како нам је рекла Мари ја
на Панић, пред сед ни ца 
Удру же ња пољо при вред них 
про из во ђа ча општи не 
Пећин ци, ове годи не, због 
епи де ми је виру са Covid19, 
саку пља ње амба ла жног 
отпа да је одло же но за 
послед њу неде љу јула, и то 
од 27. до 31. јула.

– Зајед но са ПСС из 
Срем ске Митро ви це и пред
став ни ци ма Саве та месних 
зајед ни ца пећи нач ке општи
не одре ди ли смо тачан 
датум пре у зи ма ња амба ла

жног отпа да. Ове годи не 
неће бити јед но сабир но 
место за више насе ља, него 
ћемо амба ла жни отпад од 
пољо при вред них про из во
ђа ча пре у зи ма ти директ но 
са кућ них адре са, што ће 
сва ка ко доста зна чи ти 
пољо при вред ни ци ма, а и у 
скла ду је са тре нут ном епи
де ми о ло шком ситу а ци јом. 

Током послед њих пет дана 
јула оби ћи ћемо све пољо
при вред не про из во ђа че са 
тери то ри је наше општи не 
који се при ја ве за пре у зи ма
ње амба ла жног отпа да. Све 
што је потреб но јесте да се 
јаве нашем удру же њу путем 
позна тих бро је ва теле фо на 
или да дођу лич но у про сто
ри је и при ја ве се нај ка сни је 

до 20. јула, а о тач ном дату
му и вре ме ну пре у зи ма ња 
биће накнад но оба ве ште ни 
– рекла је Панић и дода ла 
да у про сто ри ја ма Удру же
ња пољо при вред ни про из
во ђа чи могу пре у зе ти и вре
ће за одла га ње амба ла жног 
отпа да.

Из Удру же ња још јед ном 
апе лу ју на пољо при вред не 
про из во ђа че да не баца ју 
амба ла жу по ата ри ма, нити 
да је спа љу ју већ да је саку
пе и при ја ве се у Удру же њу 
ради пре у зи ма ња, као и да 
је потреб но амба ла жу прет
ход но испра ти три пута, а 
теч ност од испи ра ња пре
ба ци ти у резер во ар.

При ја ве за пре у зи ма ње 
амба ла жног отпа да са кућ
них адре са могу се оба ви ти 
путем бро је ва теле фо на: 
064/898–36–31, 064/898–
36–35 или 022/400–758.

Сајам кул ту ре мла дих
ове годи не и онлајн
Мини стар ство кул ту ре и инфор

ми са ња Репу бли ке Срби је и 
Општи на Пећин ци и ове годи

не подр жа ли су про је кат „Сајам кул
ту ре мла дих на селу“ који ће током 
јесе ни бити одр жан по тре ћи пут у 
Пећин ци ма у орга ни за ци ји пећи нач
ког Кул тур ног цен тра.

Ова мани фе ста ци ја покре ну та је у 
годи ни када се обе ле жа ва ло чети ри 
деце ни је посто ја ња и рада цен тра 
кул ту ре у пећи нач кој општи ни, а по 
речи ма дирек то ра КЦ Јова на Девр
ње Сајам је зами шљен као кола жни 
про грам у којем уче ству ју успе шни 
мла ди тален ти са тери то ри је општи
не који сво је зна ње сти чу или су сте
кли у умет нич ким шко ла ма и ака де
ми ја ма или су се опро ба ли у зна чај
ним музич ким так ми че њи ма и про јек
ти ма у земљи.

– Циљ нам је да оку пи мо сву децу 
са тери то ри је општи не у нашем хра
му кул ту ре, да им пру жи мо разно вр
сне сек ци је, да их усме ри мо и пру жи
мо при ли ку да се од нај ра ни јих дана 
баве музи ком, игром, песмом, глу
мом или пое зи јом. Зато је ова мани
фе ста ци ја пра ва при ли ка да се при
ка же колаж свих тале на та из наше 
сре ди не. Још јед на нови на за све 
уче сни ке и посе ти о це ове годи не је 
да ће „Сајам кул ту ре мла дих на селу“ 
моћи да пра те и онлајн, путем нашег 

Јутјуб кана ла, што ће сва ка ко доста 
зна чи ти љуби те љи ма кул ту ре у 
нашој општи ни уко ли ко због епи де
ми о ло шке ситу а ци је не буде мо у 
при ли ци да мла де људе оку пи мо и 
физич ки у Кул тур ном цен тру – изја
вио је Девр ња и том при ли ком посеб
ну захвал ност упу тио ресор ном 
мини стар ству и локал ној само у пра ви 

на све срд ној подр шци у реа ли за ци ји 
про гра ма.

По речи ма коор ди на то ра про јек та 
Сло бо да на Стан ко ви ћа, пла ни ра но 
је да се и ове годи не, уко ли ко буде 
изво дљи во, орга ни зу ју пра те ћи про
гра ми у сарад њи са кори сни ци ма 
Днев ног борав ка за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју у Субо ти шту.

– Посеб но се раду је мо сарад њи са 
децом и мла ди ма са смет ња ма у раз
во ју из наше сре ди не који би кроз ову 
мани фе ста ци ју има ли при ли ку да у 
садр жа ји ма при ла го ђе ним њихо вим 
потре ба ма узму уче шће и кре а тив но 
се изра зе. С обзи ром на то да смо 
про шле годи не оства ри ли сарад њу, 
ове годи не ћемо поку ша ти да пове
ћа мо број кул тур ноумет нич ких и 
обра зов них садр жа ја које бисмо 
зајед но реа ли зо ва ли – рекао је Стан
ко вић.

Поред овог, пећи нач ки Кул тур ни 
цен тар ће уз помоћ Покра ји не реа ли
зо ва ти про је кат „Тело као инстру мент 
– Зајед но у рит му на селу“, док је у 
сарад њи са локал ном само у пра вом 
покре нут нови про је кат „Позо ри ште 
на селу“. Тра ди ци о нал но, шесту годи
ну заре дом, уко ли ко епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја дозво ли, током пред сто је
ћих месе ци одр жа ће се „Пећи нач ко 
кул тур но лето“ под покро ви тељ ством 
Општи не Пећин ци.

Јован Деврња
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На хра му у Дечу 
после 70 годи на 
поно во сија крст

Након недав но подиг ну
та три зво на на обно
вље ни торањ Хра ма 

Све тог Ваз не се ња Господ
њег у Дечу, од субо те, 11. 
јула, овај храм стар пре ко 
150 годи на кра се нова купо
ла и два и по метра висок 
нови крст. Чину осве ће ња 
крста за купо лу на хра му 
при су ство вао је и члан При
вре ме ног орга на општи не 
Пећин ци Зоран Вој кић, који 
је том при ли ком рекао да 
Деч од данас има зашто да 
се поно си.

– Изу зет но ми је дра го да 
сам данас при су ство вао 
овом зна чај ном чину за све 
мешта не Деча али и наше 
општи не. Данас смо сви ми 
пока за ли да зајед но и ује ди
ње ни може мо мно го пости
ћи. Општи на Пећин ци зна
чај на сред ства ула же у 
обно ве хра мо ва и паро хиј
ских домо ва у нашој општи
ни, јер хра мо ви су наша 
исто ри ја и наша тра ди ци ја, 
и ми неће мо ста ти док сви 
хра мо ви на тери то ри ји наше 
општи не не буду обно вље ни 
– иста као је Вој кић.

Чин осве ће ња часног 
крста оба вио је архи је реј ски 
наме сник пећи нач ки јереј 
Бојан Мија но вић, који је 
рекао да је овај чин на 
радост свих пра во слав них 
вер ни ка у пећи нач кој 
општи ни и том при ли ком је 
пре нео поздра ве Њего вог 
пре о све штен ства епи ско па 
срем ског Васи ли ја, који због 
тре нут не епи де ми о ло шке 
ситу а ци је није могао при су
ство ва ти чину осве ће ња и 

поди за ња крста.
–Годи на ма гле да ју ћи овај 

све ти храм без крста на 
купо ли, гле да ју ћи овај храм 
70 годи на без зво ни ка, ми 
смо доче ка ли да у дан пред 
вели ки пра зник Петров дан 
буде мо све до ци вас кр се ња 
Деча, да на овој нај ви шој 
тач ки у Дечу заси ја поно во 
часни крст и да он буде ори
јен тир свим наро ди ма где 
тре ба да иду и куда тре ба да 
ходе. И због тога је овај дан 
велик, јер уз помоћ руко во
де ћих људи у нашој општи
ни, уз помоћ свих кти то ра, 
при ло жни ка, кумо ва и 
добро чи ни те ља, уз помоћ и 
труд и вели ко зала га ње 
нашег оца Недељ ка и њего
ве поро ди це, ми смо данас 
доче ка ли да се зајед но 
раду је мо овом вели ком дану 
– пору чио је архи је реј ски 
наме сник Мија но вић.

Месни парох јереј Недељ
ко Ковач рекао је да је у 
пита њу исто риј ски дан, како 
за мешта не Деча, тако и за 
све ста нов ни ке општи не 
Пећин ци, јер након 70 годи
на овај све ти Храм поно во 
кра си часни крст, као и да 
због тре нут не епи де ми о ло
шке ситу а ци је чину осве ће
ња и поди за ња крста висо
ког два и по метра на Храм 
Све тог Ваз не се ња Господ
њег није могао при су ство ва
ти већи број вер ни ка, али да 
ће након завр шет ка епи де
ми је коро навиру са бити 
одр жа на све та литур ги ја, 
којој ће при су ство ва ти и 
Њего во пре о све штен ство 
епи скоп срем ски Васи ли је.

ГРА БО ВО

Обе ле жен дан 
Месне зајед ни це
У Гра бо ву је 7. јула у 

при су ству више десе
ти на гра ђа на, ста нов

ни ка села и гости ју, род би не 
мешта на нека да шњих уче
сни ка тра гич них рат них дога
ђа ња Дру гог свет ског рата, 
на при го дан и све чан начин 
обе ле жен и про сла вљен Дан 
Месне зајед ни це. Обе ле жа
ва њу Дана Месне зајед ни це 
при су ство ва ле су и све струк
ту ре локал не зајед ни це као и 
потом ци Гра бов ча на стра да
лих у тим тешким рат ним вре
ме ни ма.

У лепо уре ђе ном, рено ви
ра ном про сто ру спо менобе
леж ја, након пара сто са, осве
шта ња Спо ме ни ка жрта ва 
фаши стич ког теро ра, пола га
ња вена ца и цве ћа, инто ни
ра ња хим не и мину та ћута ња, 
при сут ни ма се први обра тио 
пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Гра бо во Милан 
Јелић, захва лив ши се на одзи
ву сви ма који су сво јим при су
ством уве ли ча ли овај за село 
зна ча јан дан и датум који се 

обе ле жа ва од 1961. годи не.
Гово ром у ком су ево ци ра не 

успо ме не на тра гич на дога ђа
ња мешта на села у који ма је 
стра да ло бли зу 300 њего вих 
жите ља обра тио се и пред
сед ник Скуп шти не општи не 
Бео чин Зоран Сто ку ћа. Село 
које је пре рата бро ја ло пре ко 
1100 ста нов ни ка већ на самом 
почет ку рата спа љи ва но је, а 
нај тра гич ни ји дога ђај била је 
раци ја и одво ђе ње свих одра
слих осо ба које су се зате кле 
у селу у Срем ско ми тро вач
ку казни о ну 21. авгу ста 1942. 
годи не при ли ком које су стре
ља ни сви мушка ра ца. Село је 
у току рата спа љи ва но још два 
пута.

Тако је и ове годи не, као и 
свих прет ход них ода та почаст 
и захвал ност свим постра
да ли ма тога вре ме на и ево
ци ра не успо ме не, a мла ђим 
гене ра ци ја ма пре не та сећа ња 
нa стра хо те како се та рат на 
стра да ња ника да не би забо
ра ви ла, а жртве пам ти ле, 
цени ле и пошто ва ле.

ПЕЋИНЦИ
Оба ве зно при ја вљи ва ње 
пче ли ња ка

Удру же ње пољо при вред
них про из во ђа ча и пче ла ра 
општи не Пећин ци изда ло је 
саоп ште ње у којем се наво ди 
да су пче ла ри, који нису при
ја вље ни на тери то ри ји пећи
нач ке општи не, а желе да 
поста ве сво је пче ли ња ке на 
пашу сун цо кре та у насе ље на 
места општи не Пећин ци, у 
оба ве зи да их при ја ве овом 
удру же њу или пред сед ни ци
ма Саве та месних зајед ни ца.

–Пећи нач ком Удру же њу 
пољо при вред них про из во ђа
ча и пче ла ра потреб но је 
доста ви ти здрав стве но уве
ре ње пче ла. Пче ли њак се 
може поста ви ти на отво ре ном 

про сто ру, изван насе ље ног 
места и то на уда ље но сти нај
ма ње 100 мета ра од нај бли
жег стам бе ног или послов ног 
објек та, објек та за држа ње 
дома ћих живо ти ња и јав них 
путе ва (чл. 35, Слу жбе ни лист 
општи на Сре ма од 
31.12.2014), каже се у саоп
ште њу.

За све бли же инфор ма ци је 
пче ла ри се могу обра ти ти 
Удру же њу пољо при вред них 
про из во ђа ча и пче ла ра 
општи не Пећин ци, кон такт 
осо ба је Мари ја на Панић 
пред сед ни ца Удру же ња, а 
бро је ви теле фо на су: 064/898
3631 и 022/400758.
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ЖЕЉКО ТРБО ВИЋ: 
Мора мо сачу ва ти
мир и ста бил ност

„Пошто ва ни гра ђа ни општи не 
Пећин ци,

Сви смо све до ци без у мља које се 
одви ја на ули ца ма Бео гра да и још 
неких наших гра до ва, које иза зи ва
ју кри ми нал не гру пе и насил ни ци 
који само руше њем могу да оства
ре сво је мрач не циље ве.

Не сме мо дозво ли ти да се ова
кав сце на рио дого ди и на нашим 
ули ца ма. Мора мо сачу ва ти мир и 
ста бил ност у нашој зајед ни ци, а 
сва ко од нас може томе допри не ти 
тако што ће пока за ти одго вор ност, 
досто јан ство и пове ре ње у држав

не инсти ту ци је и пред сед ни ка 
Репу бли ке Алек сан дра Вучи ћа који 
ће, уве рен сам, и ово га пута уме ти 
да се супрот ста ве наси љу и да 
сачу ва ју мир и ста бил ност у нашој 
земљи.

Они који ма је једи ни циљ да уни
шта ва ју, ника да неће моћи да побе
де срп ски народ који је окре нут 
будућ но сти, раз во ју, напрет ку и 
бољем живо ту за све нас и за гене
ра ци је које ста са ва ју.“

Пред сед ник При вре ме ног орга на 
Општи не Пећин ци

мр Жељ ко Трбо вић

СЛАЂАН МАН ЧИЋ О НАСИЛ НИМ ПРО ТЕ СТИ МА У БЕО ГРА ДУ

Ван дал ско пона ша ње
за сва ку осу ду
Гово ре ћи о про тест ним деша ва

њи ма у Бео гра ду, Сла ђан Ман чић 
је, као члан СНСа, иста као да је 

нео спор но пра во сва ког гра ђа ни на да 
иска же сво је неза до вољ ство и свој 
поли тич ки став, свој про тест по пита
њу било чега.

– Али мислим да је за сва ку осу ду 
ван дал ско пона ша ње гру пе или одре
ђе ног бро ја поје ди на ца, пре све га 
мислим на кри ми но ге не гру пе, с обзи
ром на то да је поста ло очи глед но 
да је на делу кла сич на зло у по тре ба 
про те ста одре ђе ног бро ја људи који 
су дошли да изра зе неко сво је неза
до вољ ство, али нису дошли да руше, 
пале и да нано се физич ку ште ту, прво 
над при пад ни ци ма МУПа, али и над 
дру гим људи ма који су на про те сту – 
иста као је Ман чић. Он је додао да не 
може да схва ти да нор ма лан човек 
може да узме камен и да гађа поли ци ју 
или било ког дру гог чове ка.

– Ја лич но то осу ђу јем и мислим да 
вели ка већи на гра ђа на осу ђу је такве 
поступ ке. Добро у све му томе је да 
је држа ва пока за ла да је спрем на да 
одго во ри таквом иза зо ву, уз вели ку 
дозу стр пље ња коју сам при ме тио код 
при пад ни ка МУПа, који су пока за ли 
сво ју про фе си о нал ност. Про те сти нису 
ништа ново за Срби ју. Сва ко днев но 
се људи оку пља ју по разним пита њи
ма, али ова ква доза агре сив но сти и 
мржње није у ско ри је вре ме забе ле
же на. То иде у при лог чиње ни ци да је 
ово ипак доста добро иско ор ди ни ра на 
и орга ни зо ва на акци ја одре ђе ног бро ја 
људи, да ли изну тра, да ли спо ља, пот
по мог ну та разним поли тич ким субјек
ти ма у нашој држа ви и са они ма који 
су иза шли на избо ре и са они ма који 
нису – каже Ман чић.

Он је додао и да види да вели ки 
број гра ђа на осу ђу је такво пона ша ње, 
уз апсо лут но пра во да сва ко може на 

миран начин да иска же сво је неза до
вољ ство.

– Овде смо све до ци да је јед на 
екс трем на гру па лица, на сре ћу није 
вели ка, нао ру жа на вели ком мржњом 
и вели ком дозом агре си је и која не 
пре за да напа да при пад ни ке МУПа, 
да поте же каме ни це, ноже ве, шип ке, 
штан гле на људе који раде свој посао 
и да напа да дру ге гра ђа не који су ту 
дошли да про те сту ју на досто јан ствен 
начин. Осу ђу јем такав вид про те ста, 
подр жа вам држа ву што је пока за ла 
да је Срби ја демо крат ска држа ва која 
може да одго во ри сва ком иза зо ву. Као 
што је рекао пред сед ник, наша држа ва 
неће дозво ли ти да се про ме не деша
ва ју и про бле ми реша ва ју на ули ци, 
ван систе ма. За поли тич ка пита ња 
избо ри су место где се тра жи ула зни
ца за инсти ту ци је, а те инсти ту ци је су 
место где се реша ва ју сви про бле ми – 
закљу чио је Сла ђан Ман чић. С. Џ.

СНС СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Саопштење 
за јавност

Већ два дана на ули ца ма Бео гра да и 
Срби је деша ва се раз у ла ре но дивља ње. 
Руља која бесо муч но напа да поли ци ју 
каме ни ца ма, фла ша ма и лопа та ма, пали 
ауто мо би ле и уни шта ва имо ви ну Репу
бли ке Срби је, показујe тиме да не пошт
ујe еле мен тар не људ ске вред но сти и да 
им ништа није све то, ни без бед ност, ни 
здра вље људи. 

Хаос који оста вља ју за собом је сра мо
тан и не пред ста вља сли ку нор мал не 
Срби је. Град ски одбор Срп ске напред не 
стран ке Срем ска Митро ви ца нај о штри је 
осу ђу је ова кво дивљач ко пона ша ње и 
поку ша је нару ша ва ња угле да Срби је у 
све ту.

Овим путем пози ва мо тиху и при стој ну 
већи ну, људе који воле Срби ју да буду 
сми ре ни и уздр жа ни и да не насе да ју на 
сми шље не и уна пред испла ни ра не про
во ка ци је. Сигур ни смо да ће се орга ни 
наше држа ве избо ри ти са ова квим пона
ша њем и да ће сачу ва ти мир и ста бил
ност која нам је сви ма нео п ход на и пре ко 
потреб на.
 
У Срем ској Митро ви ци,
09.07.2020.годи не

Град ски одбор
Срп ске напред не стран ке

Срем ска Митро ви ца
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Ђаци гене ра ци је, доби ти ни ци „Вуко
ве“ дипло ме, као и уче ни ци који су 
осво ји ли јед но од прва три места 

на так ми че њи ма, од окру жних до репу
блич ких, из ири шких основ них и сред ње 
шко ле доби ли су награ де за свој труд и 
постиг ну ћа.

У про сто ри ја ма Општин ске упра ве у Ири
гу 10. јула доде ље но је укуп но 25 награ да 
и то нов ча них или у виду вред них књи га за 
нај бо ље из основ них шко ла „Доси теј Обра
до вић“ из Ири га  и „Мили ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“ из Врд ни ка, из ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“, као и ири шког оде ље
ња Музич ке шко ле „Тео дор Тоша Андре је
вић“. 

Одлу ку о награ да ма је донео пред сед ник 
Општи не Сте ван Кази ми ро вић, на пред лог 
поме ну тих обра зов них уста но ва.

Уче ни ци гене ра ци је у основ ним шко ла
ма доби ли су по 12.000 дина ра и књи ге, а 
то су: Ива Бабић из ОШ „Доси теј Обра до
вић“ и  Лука Пар ма че вић из ОШ „Мили ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“, док је  Милу тин 
Гла зић, ђак гене ра ци је у ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ добио нов ча ну награ ду 
од 15.000 дина ра и књи гу. 

Нов ча ним награ да ма у виси ни од 10.000 
дина ра и књи га ма награ ђе но је девет уче
ни ка осмих раз ре да који су доби ли „Вуко
ве“ дипло ме. 

То су Ива Бабић, Васи ли са Квас, Нина 
Лаза ре вић, Ива на Лон чар, Лана Марић, 
Дра га на Рогу ља, Тео до ра Стој че вић, Тија
на Фили по вић – уче ни ци ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ и Лука Пар ма че вић из ОШ 
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“.

Нов ча ним награ да ма  у виси ни од 5.000 
дина ра и књи га ма су награ ђе ни нај бо љи 
уче ни ци четвр тог раз ре да ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ за одлич на успех и при

ме ре но вла да ње, а то су Мили тун Гла зић и 
Селе на Радо ше вић.

Награ дом од 8.000 дина ра и књи гом 
награ ђе ни су уче ни ци за осво је но јед но од 
прва три места на репу блич ким так ми че њи
ма.

Награ ду је доби ла Нина Вар га, уче ни ца 
осмог раз ре да ОШ „Доси теј Обра до вић“ из 
Ири га, за осво је но прво место на репу блич
ком так ми че њу аутор ског стри па.

Нису забо ра вље ни ни уче ни ци који су 
осво ји ли јед но од прва три места на 

покра јин ским так ми че њи ма. Нов ча ну 
награ ду од 5.000 дина ра и књи гу је  доби
ло четво ро уче ни ка, а књи ге је доби ло пет  
уче ни ка  који су осво ји ли неко од прва три 
места на окру жним так ми че њи ма

Књи гу је доби ла  и уче ни ца Основ не 
музич ке шко ле „Тео дор Тоша Андре је вић“, 
оде ље ње у Ири гу, за постиг ну те резул та те 
на дома ћим и међу на род ним так ми че њи ма. 
То је Јули ја Алек сић, уче ни ца првог раз ре
да, која је на Фести ва лу „Иси дор Бајић“ у 
окви ру так ми че ња из сол фе ђа на осво ји ла 
прву награ ду. 

Награ де је нај бо љим ири шким уче ни ци ма 
уру чио Мио драг Бебић, заме ник пред сед ни
ка Општи не Ириг. 

– Ири шка општи на је, као и сва ке годи не, 
нов ча ним награ да ма и књи га ма награ ди ла 
уче ни ке основ них и сред ње шко ле са сво
је тери то ри је. То су наши ђаци гене ра ци је, 
„Вуков ци“ али и они који су пости гли добре 
резул та те на так ми че њи ма. Ове годи не смо 
награ де доде ли ли уз пошто ва ње свих про
пи са них мера у бор би са коро навиру сом. 
Нисмо се руко ва ли, држа ли смо потреб ну 
дис тан цу, али смо пости гли свој циљ: награ
ди ли смо нај вред ни је и нај бо ље, са жељом 
да им то буде моти ва ци ја за даљи рад – 
иста као је Мио драг Бебић. С. Џаку ла 

При зна ња нај бо љим 
ири шким уче ни ци ма

Доде ла награ да

НОВА ПАЗОВА

Логи стич ки 
цен тар

У Новој Пазо ви тре ба ло би 
да буде изгра ђен логи стич ки 
цен тар за скла ди ште ње фар
ма це ут ских про из во да бугар
ске ком па ни је, која послу је у 
Срби ји. Логи стич ки цен тар ће 
се гра ди ти у Цен трал ној рад
ној зони на више од пет хек та
ра повр ши не, а поред логи
стич ког, биће и адми ни стра
тив ни цен тар поме ну те ком
па ни је. Пре ма урба ни стич ком 
про јек ту, у цен тру ће се скла
ди шти ти леко ви, супле мен ти, 
козме тич ки про из во ди, меди
цин ска пома га ла и хиги јен ски 
про из во ди у стан дард ном и 
ауто ма ти зо ва ном регал ном 
скла ди шту. Пла ном је уз 
основ ни обје кат пред ви ђе на 
изград ња и ком плет них нео п
ход них пра те ћих садр жа ја као 
што су пор тир ни це, пумп на 
ста ни ца са резер во а ри ма, 
тра фо ста ни ца, агре гат, под
зем ни резер во ар за теч ни 
нафт ни гас. У пла ну је и пар
тер но и хор ти кул тур но уре ђе
ње сло бод них повр ши на ком
плек са, обез бе ђе ње при сту па 
и потреб ног про сто ра за пар
ки ра ње, као и усло ви за при
кљу че ње обје ка та на инфра
струк ту ру.

СТАРА ПАЗОВА
Тур нир у
малом фудбалу

У субо ту, 11,  на малом 
тере ну ста ди о на „Једин ство“ 
завр шен  је  Мемо ри јал ни 
тур нир у малом фуд ба лу 
посве ћен Нико ли Вули но ви ћу, 
мом ку који је пре две годи не 
пре ми нуо од кар ци но ма. Пре
ко три де сет еки па из Ста ре 
Пазо ве и више окол них места 
је узе ло уче шће, а прет ход них 
десе так дана утак ми це су се 
игра ле у вечер њим сати ма 
пред ско ро увек пуним три би
на ма. Прво место је зау зе ла 
еки па „КDS Com pany“, дру го 
место је еки па „Mob In“ а тре
ћа „Крња јић наме штај“. 

Тур нир су орга ни зо ва ли 
Орга ни за ци ја „Загр ли срцем  
Нико ла Вули но вић” и број ни 
омла дин ци, који желе да 
сачу ва ју успо ме ну на Нико лу. 
Током тур ни ра саку пље но је 
изме ђу 200 и 250 хиља да 
дина ра наме ње них поро ди ца
ма са децом  обо ле лом од 
рака, а шам пи о ни  тур ни ра 
„КDS Com pany“ су прву награ
ду у изно су од 20.000 дина ра 
вра ти ли у кути ју за добро
вољ не при ло ге.   З.К.
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ЗАВР ШЕН УПИС У СРЕД ЊЕ  ШКО ЛЕ

Нај ве ће инте ре со ва ње
за Гим на зи ју
Пре ма про гра ми ма упи

са одо бре ним од Мини
стар ства про све те, у 

рум ским сред њим шко ла ма 
било је сло бод них  510 места 
за свр ше не уче ни ке основ них 
шко ла. 

По окон ча њу првог кру га 
упи са попу ње но је 400 места, 
што зна чи да је седам де се так 
„малих мату ра на та“ упи са ло 
сред ње шко ле ван рум ске 
општи не, буду ћи да је осми 
раз ред завр ши ло њих 468.

Гим на зи ји „Сте ван Пузић“, 
као и прет ход них годи на, пла
ном су одо бре на чети ри оде
ље ња са по 30 уче ни ка. Реч 
је о 60 уче ни ка на дру штве
нојезич ком и 60 на општем 
сме ру.  Упи са но је  53 уче ни
ка на дру штве нојезич ком и 
56 на општем сме ру. 

  Ово је после дужег низа 
годи на нови на да је више 
ђака упи са но на општи смер 
и то са вели ким бро јем бодо
ва, што зна чи да има мо ква
ли тет не нове уче ни ке. Има
мо и уче ни ке углав ном из 
Пећи на ца и Ири га. Задо вољ
ни смо јер су конач но роди те
љи и уче ни ци пре по зна ли 
Гим на зи ју, која је у овој 
рефор ми школ ства, као 
директ ну про ход ност за 
факул те те, задо вољ но 
комен та ри ше резул та те упи
са дирек тор ка Софи ја Бла го
је вић.

Иако се могло и еле трон
ски упи са ти, мно го уче ни ка 
се ипак одлу чи ло за кла си
чан начин упи са, али уз 
ноше ње заштир них маски и 
про пи са но расто ја ње. Јед на 
од њих је и Јова на Вра ње ше
вић, ђак гене ра ци је ОШ 
„Вељ ко Дуго ше вић“, која  је 
упи са ла Гим на зи ју, општи 
смер.

  Мислим да неће бити 
про бле ма, оче ку јем да будем 
добра као и у основ ној шко ли 
– каже за наше нови не Јова
на.

Када је реч о ССШ „Бран ко 
Ради че вић“, план је био упис 
за 150 уче ни ка у пет оде ље
ња: у  четвр том сте пе ну 
обра зо ва ња по јед но оде ље
ње еко ном ски тех ни чар, 
прав нопослов ни тех ни чар и 
моде лар оде ће, са по 30 уче
ни ка у сва ком. У тре ћем сте
пе ну обра зо ва ња може се 

упи са ти 30 уче ни ка за зани
ма ње фри зер и по 15 уче ни
ка за зани ма ња кувар и коно
бар.

Од дирек то ра Мир ка Зрни
ћа сазна је мо да је упи сан  
укуп но  121 уче ник, што је 
око 83 одсто од пла на.

  Задо вољ ни смо зато што 
смо три оде ље ња попу ни ли 
мак си мал но и то за сме ро ве: 
еко ном ски тех ни чар, прав но
послов ни и за  фри зе ре. Про
блем нам је код моде ла ра 
оде ће,  од 30 смо упи са ли 10, 
уз наго ве штај да у дру гом 
кру гу има мо још неко ли ко 
уче ни ка, тако да бисмо могли 
фор ми ра ти  и то оде ље ње. 
Код мешо ви тог оде ље ња 
коно бар/кувар упи са ли смо 
свих девет кува ра, плус два 
уче ни ка по ИОПу и од 15,  
упи са ли смо 10 коно ба ра.  
Може мо бити задо вољ ни 
упи сом  – каже Мир ко Зрнић.

Ненад Жив ко вић је свр ше

ни осно вац из ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“ коју је завр шио 
као  врло добар ђак. 

  Упи сао сам смер прав но
послов ни тех ни чар, овде ми 
иде пуно дру га ра, а тру ди ћу 
се да што више учим како 
бих касни је упи сао факул тет, 
пла ни рам можда Прав ни 
факул тет да упи шем касни је 
– рекао нам је Ненад.

Пољопривреднa школa 
„Сте ван Петро вић Бри ле“ је,  
по пла ну упи са,  има ла  сло
бод них 90 места: по 30 за 
зани ма ње вете ри нар ски и 
пољо при вред ни тех ни чар и 
по 15 за пека ре, одно сно 
меса ре. 

Међу тим, у овој шко ли је 
упи са но, у првом кру гу, све га 
45 уче ни ка. 

Пун је смер вете ри нар ски 
тех ни чар, али је упи са но све
га 10 уче ни ка за зани ма ње 
пољо при вред ни тех ни чар, 
чети ри за зани ма ње пекар и 

само један за меса ра.
 – По овим резул та ти ма ми 

може мо фор ми ар ти само 
јед но оде ље ње. Виде ће мо у 
дру гом кру гу, 13. јула да ли 
ће се нешто про ме ни ти. Под
се ћам да су ово дефи ци тар
на зани ма ња пекар и месар, 
где се уче ни ци одмах могу 
запо сли ти, а шко ла им обез
бе ђу је бес плат ну ХТЗ опре
му, уџбе ни ке, ужи ну – каже 
дирек тор ка Мир ја на Божић.

У Тех нич кој шко ли „Милен
ко Брзак Уча“ био је одо брен  
упис 150 уче ни ка: у четвр том 
сте пе ну се могло упи са ти по 
30 уче ни ка за зани ма ње 
елек тро тех ни чар рачу на ра, 
машин ски тех ни чар мотор
них вози ла и машин ски тех
ни чар за ком пју тер ско кон
стру и са ње. 

Тако ђе, био је пред ви ђен 
упис по 15 уче ни ка за елек
тро ин ста ла те ра и сер ви се ра 
тер мич ких и рас хлад них уре
ђа ја, као и по 15 уче ни ка у 
дуал ном обра зо ва њу за бра
ва ре и зава ри ва че.

У првом кру гу је упи са но 
125 уче ни ка, а пот пу но су 
попу ње ни сме ро ви за елек
тро тех ни ча ре рачу на ра, 
машин ског тех ни ча ра за ком
пју тер ско кон стру и са ње и 
сер ви се ра тер мич ких и рас
хлад них уре ђа ја, као и 25 
уче ни ка за зани ма ње машин
ски тех ни чар мотор них вози
ла. Нај ма ње је упи са но уче
ни ка за зани ма ње бра вар – 
зава ри вач  које се реа ли зу је 
у окви ру дуал ног обра зо ва
ња.

 – Може мо сигур но да фор
ми ра мо чети ри оде ље ња, 
док нам је пето за бра ва ре и 
зава ри ва че под зна ком пита
ња. За ово оде ље ње смо 
уло жи ли мно го тру да да 
бисмо могли да ради мо у 
дуал ном систе му обра зо ва
ња, као и да обез бе ди мо 
пред у зет ни ке код којих ће 
уче ни ци ради ти. Нај бо ље 
смо про шли код сме ро ва за 
ком пју тер ско кон стру и са ње, 
а посеб но код елек тро тех ни
ча ра рачу на ра  где је било 
потреб но 73,5 бодо ва за 
упис, што је и нај ви ше бодо
ва од свих сред њих шко ла и 
сме ро ва – иста кла је дирек
тор ка Весна Илић. 

С. Џаку ла
Јова на Вра ње ше вићНенад Жив ко вић

Софи ја Бла го је вић Мир ко Зрнић
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ОВАН: Поне кад тре
ба при хва ти ти оне 
нај те же окол но сти, 
како бисте себи и 

дру ги ма дока за ли да сте довољ
но дора сли пред нај ра зли чи ти
јим иза зо ви ма. Осло ни те се на 
сво ју инту и ци ју. Уз бли ску осо бу 
све може те да пре ва зи ђе те на 
добар начин, нека вас пра вил но 
дози ра ње мудро сти, емо ци ја и 
стра сти наве ду на зајед нич ка 
љубав на реше ња.

БИК: Доно си те низ 
важних одлу ка и 
делу је те одлуч но у 
сво јим наме ра ма 

пред сарад ни ци ма. Има те добар 
осе ћај, а љубав ни дога ђа ји које 
наслу ћу је те наја вљу ју сре ћан 
рас плет у одно су са воље ном 
осо бом. Поне кад је нај бо ље пра
ти ти само уну тра шњи осе ћај и не 
при ча ти пре ви ше.

БЛИ ЗАН ЦИ: Захва
љу ју ћи добрим иде ја
ма и стра те ги ји коју 
спро во ди те делу је те 

вео ма озбиљ но на сво је сарад
ни ке. Уме те да се намет не те у 
пра вом тре нут ку и често води те 
глав ну реч у пре го во ри ма. Важно 
је да под сти че те дво смер не кон
так те. Дога ђа ји који вас пра те у 
љубав ном живо ту делу ју охра
бру ју ће. Осе ћа те вели ки емо тив
ни занос и задо вољ ство у дру
штву воље не осо бе.

РАК: Делу је те као 
осо ба, која нема вре
ме на за неке повр
шне сусре те или за 

дога ђа је који се не укла па ју у 
вашу сфе ру инте ре со ва ња. Ста
ло вам је да сво јој поро ди ци и 
воље ној осо би при у шти те више 
радо сти у зајед нич ком живо ту. 
Сре ћа је да код њих наи ла зи те 
на топао при јем и на раз у ме ва
ње. При ја ће вам нечи ја емо тив на 
пажња.

ЛАВ: Ново сазна ње 
пози тив но ути че на 
вашу моти ва ци ју и на 
про фе си о нал ну ори

јен та ци ју. Љубав ни дога ђа ји које 
наслу ћу је те има ју неку нео бич ну 
драж. Допа да ју вам се поступ ци 
које чини парт нер и то вас наво
ди да про ме ни те сво је одлу ке. 
Пра ти вас љубав на инспи ра ци ја.

ДЕВИ ЦА: При жељ
ку је те да се оства ре 
неке важне про ме не 
у вашем окру же њу. 

Важно је да буде те довољ но 
про ми шље ни при ли ком послов
них сусре та, јер у жељи да про
на ђе те неко иде ал но реше ње 
непо треб но се опте ре ћу је те са 
раз ли чи тим дета љи ма. Делу је те 
задо вољ но у љубав ном живо ту 
и сјај но се ускла ђу је те у одно су 
са парт не ром. Вре ме је да ужи
ва те, јер поред вас се нала зи 
осо ба која искре но бри не о 
вашим емо тив ним жеља ма и 
потре ба ма.

ВАГА: Делу је те вео
ма опре зно и не жели
те пре ви ше да ризи
ку је те у послов но  

финан сиј ским пре го во ри ма. 
Затра жи те на вре ме добар савет 
од јед не ста ри је осо бе. На кра ју 
све ће се реши ти на добар начин 
или у вашу корист. При жељ ку је те 
више раз у ме ва ња и нежно сти у 
љубав ном одно су. Парт нер поне
кад има неке нео бич не иде је, 
тако да сво јим пона ша њем у 
вама под сти че осе ћај емо тив не 
неси гур но сти.

ШКОР ПИ ЈА: Неко 
вам даје кори сне 
суге сти је које лако 
може те да при ме ни те 

при ли ком реша ва ња озбиљ них 
пита ња. Тре нут но пре и спи ту је те 
свој однос са бли ском осо бом у 
жељи да се што боље раз у ме те. 
Има те ути сак да вам парт нер 
ускра ћу је одре ђе не инфор ма ци
је из вама пот пу но непо зна тих 
раз ло га.

СТРЕ ЛАЦ: Осе ћа те 
додат ни при лив кре а
тив не енер ги је и 
спрем ни сте да се 

мак си мал но анга жу је те у више 
пра ва ца. Успех ће вас пра ти ти и 
на финан сиј ском пољу, тако да 
има те сјај ну при ли ку у пове зи ва
њу послов них и при ват них инте
ре са. Потру ди те се да делу је те 
зано сно и да ускла ди те сво је 
афи ни те те у одно су са парт не
ром.

ЈАРАЦ: Ула же те 
вели ки напор да 
оства ри те пози тив не 
резул та те у свом 

послов ном изра жа ва њу, али 
посто ји след дога ђа ја који реме
ти ваше пла но ве. Важно је да се 
пра вил но орга ни зу је те и да испо
шту је те све зада те роко ве. Скло
ни сте честим про ме на ма свог 
емо тив ног рас по ло же ња, нема 
раз ло га да губи те наду или да се 
уда ља ва те од парт не ра.

ВОДО ЛИ ЈА: Актив но 
уче ству је те у раз ли
чи тим пре го во ри ма, 
те покре ће те ини ци ја

ти ву кад год за то посто је добри 
усло ви за неку врсту успе ха или 
добит ка. Љубав ни парт нер на 
вас делу је врло инспи ра тив но и 
наво ди вас на сло бод ни је изра
жа ва ње. Поне кад на врло јед но
ста ван начин уме те да се ускла
ди те са воље ном осо бом, без 
посеб не при че или убе ђи ва ња.

РИБЕ: Делу је те 
забри ну то због нових 
дога ђа ја на послов ној 
сце ни који могу да вас 

успо ре у спро во ђе њу важних пла
но ва које има те. У дога ђа ји ма из 
при ват ног живо та, немој те дозво
ли ти да се о вама шире лоши 
гла со ви или да неко о вама пла
си ра погре шне при че. Сво је мале 
сла бо сти пока жи те само пред 
поро ди цом и бли ском осо бом.

VREMEPLOV
15. ју л

1795. Мар се ље за је зва нич но 
при хва ће на за хим ну Фран цу
ске. 
1941. У би ци код Ор ше у Дру
гом свет ском ра ту, со вјет ска 
вој ска пр ви пут је упо тре би ла 
пло тун ско ра кет но оруж је, 
по пу лар но на зва но „ка ћу ша“. 

16. јул
1054. Због су ко ба око пи та ња 
да ли рим ски па па има при мат 
ме ђу хри шћан ским по гла ва ри
ма до шло до рас ко ла рим ске и 
ца ри град ске хри шћан ске 
цр кве. Спор ка сни је до вео до 
„ве ли ке ши зме“ и ство ре не две 
цр кве, ис точ но пра во слав на и 
за пад на ри мо ка то лич ка. 

17. јул
1917. Бри тан ска кра љев ска 
ку ћа про ме ни ла је сво је име 
СаксКо бургГо та у Винд зор 
због ан ти не мач ког рас по ло же
ња у Бри та ни ји то ком Пр вог 
свет ског ра та. 
1946. У Бе о гра ду је по гу бљен 
Дра го љуб Дра жа Ми ха и ло вић, 
ге не рал кра љев ске ју го сло вен
ске вој ске и во ђа чет нич ког 
по кре та у Дру гом свет ском ра ту. 

18. јул
64. Две тре ћи не Ри ма из го ре ло 
у по жа ру. Цар Не рон оп ту жио је 
хри шћа не да су под мет ну ли 
по жар и прог нао их из Ри ма. 
1290. Краљ Едвард I про те рао 
Је вре је из Ен гле ске. 

19. јул
1883. На бр ду Стра жи ло во 
из над Срем ских Кар ло ва ца 
са хра ње ни су по смрт ни оста ци 
срп ског пе сни ка Бран ка Ра ди
че ви ћа, на кон што су, 30 го ди на 
по сле ње го ве смр ти, пре не ти 
из Бе ча. 
1980. У Мо скви отво ре не 22. 
Олим пиј ске игре, ко је је бој ко
то ва ло ви ше од 40 зе ма ља 
због со вјет ске ин ва зи је на 
Ав га ни стан. 

20. јул
1917. Пот пи са на је Крф ска 
де кла ра ци ја о ства ра њу за јед
нич ке др жа ве Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца. Де кла ра ци ју су 
пот пи са ли срп ски пре ми јер 
Ни ко ла Па шић и пред сед ник 
Ју го сло вен ског од бо ра Ан те 
Трум бић. 
1969. Аме рич ки ко смо на ут Нил 
Армстронг по стао је пр ви чо век 
ко ји је сту пио на Ме сец. 
Армстронг је бо ра вио на Ме се
цу два са та и 21 ми нут, по сле 
че га се вра тио на све мир ски 
брод “Апо ло11”. 

21. јул
1542. Па па Па вле III фор ми рао 
је ин кви зи ци ју  кон гре га ци ју 
кар ди на ла са овла шће њи ма да 
про го не је ре ти ке, ка ко би по ја
чао бор бу про тив про те стан ти
зма.
1820. Дан ски фи зи чар Ханс 
Кри сти јан Ер стед пред ста вио је 
сво је от кри ће – ек тро маг не ти
зам.

HOROSKOP

Сре да, 15. (2.) Јул
Пола га ње ризе Пре све те Бого
ро ди це

Четвр так, 16. (3.) Јул
Све ти муче ник Јакинт

Петак, 17. (4.) Јул
Све ти Андреј Крит ски

Субо та, 18. (5.) Јул
Пре по доб ни Ата на си је Атон ски

Неде ља, 19. (6.) Јул
Пре по доб ни Сисо је Вели ки

Поне де љак, 20. (7.) Јул
Пре по доб ни Тома Мале и н

У то рак, 21. (8.) Јул 
Све ти вели ко му че ник Про ко пи је

Crkveni
kalendar

• Нека да сам био људ ско 
биће… А онда сам добио 
модем.
• Некад сам био нео д лу
чан ! А можда и нисам ?!
• Њутн лаже! Лаке пада ју 
брже!

Мак коц ке
Састој ци: седам јаја, 250 гра ма 

мле ве ног мака, 250 гра ма шеће ра, 
150 гра ма масла ца, шоља (35 гра
ма) мрви ца од кек са, две каши ке 
рума, нарен да на кори ца пола 
помо ран џе

При пре ма: Одво ји те белан ца од 
жума на ца, те жуман це уму ти те са 
шеће ром. Затим, додај те маслац и 
све зајед но пена сто уму ти те. Мрви
це кек са пре лиј те румом и додај те у 
мак, па све зајед но додај те у већ 
уму ће ну сме су масла ца, шеће ра и 
јаја. На кра ју лага но уму ти те снег 
од бела на ца. Плех нама сти те 
масла цем и побра шња ви те, те 
улиј те сме су. Пеци те на 150 Цел зи
ју са пола сата. Потом про ве ри те 
чач ка ли цом јесу ли мак коц ке пече
не (забо ди те чач ка ли цу по сре ди
ни кола ча, па ако се на чач ка ли ци 
не ухва ти тесто, зна чи да је печен), 
а ако је потреб но, пеци те још пет до 
10 мину та.

 При пре ма гла зу ре: Пет вели ких 
каши ка пек ме за од кај си ја (без 
кома ди ћа) и две каши ке рума 
загреј те да се мар ме ла да ото пи (не 
сме да про кљу ча) и буде јед но лич
на теч ност без гру дви ца како би се 
гла зу ра лако пре ли ла по вру
ћем кола чу.
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Цен трал на мани фе ста ци ја обе ле жа ва
ња Дана устан ка наро да Срби је, 7. јул, 
обе ле же на је, већ по тра ди ци ји, на Спо

ме ни ку „Сло бо да“ на Ири шком вен цу. Прво 
су број не деле га ци је поло жи ле вен це на овај 
спо ме ник. То су биле деле га ци је Вој ске Срби
је, Репу блич ког и Покра јин ског одбо ра СУБ
НОРа, Гра да Новог Сада и број них општин
ских одбо ра из целе Вој во ди не, међу који ма 
је била и рум ска, као и 6. Лич ке про ле тер ске 
бри га де. По пола га њу вена ца су инто ни ра не 
држав на хим на, као и хим на СУБ НОРа, а оку
пље ни ма на Ири шком вен цу се обра тио Јова 
Баро шев чић, пред сед ник СУБ НОРа Вој во ди
не, и Жељ ко Лаи но вић, помоћ ник покра јин ског 

секре та ра за соци јал ну поли ти ку, демо гра фи ју 
и рав но прав ност поло ва.

Под се ти мо, Спо ме ник „Сло бо да“ на Ири
шком вен цу, подиг нут 1950. годи не, дело je 
позна тог ака дем ског ваја ра Сре те на Сто ја но
ви ћа и свр ста ва се у нај бо ља дела мону мен
тал не спо ме нич ке пла сти ке у југо сло вен ској 
умет но сти. Он је знак сећа ња на све Вој во ђа
не поги ну ле у анти фа ши стич кој бор би током 
Дру гог свет ског рата.

Обно ву овог спо ме ни ка је извр шио Завод 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре из Срем ске 
Митро ви це у пери о ду од 2014. до 2017. годи
не, сред стви ма Покра ји не и Репу бли ке.

 С. Џаку ла

Обе ле жа ва ње 7. јула на Ири шком вен цу

Обе ле жен Дан устан ка
ИРИ ШКИ ВЕНАЦ

СРП СКО ПЕВАЧ КО ДРУ ШТВО У РУМИ

Одр жан мали кон церт
хор ске музи ке

На Ивањ дан, 7. јула, Срп ско певач ко дру
штво у Руми одр жа ло је свој тра ди ци о нал ни 
мали кон церт хор ске музи ке у Хра му Сила
ска Све тог Духа на апо сто ле. Гост кон цер та је 
било Срп ско цркве но певач ко дру штво „Вера“, 
које је насту пи ло и само стал но, али су чла но
ви оба хора изве ли и неко ли ко нуме ра зајед но.

– На репер то а ру су била нај леп ша дела 
духов не хор ске музи ке, али и тра ди ци о нал
на музи ка бал кан ских рит мо ва. Ово није био 

наш први зајед нич ки наступ, али се сва ки пут 
раду је мо зајед нич ком изво ђе њу хор ске музи
ке. Било је то заи ста јед но емо тив но вече за 
пам ће ње – рекла је Зор ка Ухрик, дири гент ки
ња Срп ског певач ког дру штва у Руми.

Она дода је да је био план да ова два хора 
зајед но насту пе на Фести ва лу хоро ва у Ваље
ву, који је одло жен због акту ел не епи де ми о ло
шке ситу а ци је.

 С. Џ.

Јав ни позив за
фести вал „Short cut“

Удру же ње за медиј ску афир ма ци ју „Мат“ из 
Инђи је, рас пи са ло је кон курс за ово го ди шње 
изда ње „Short cut“ фести ва ла који је пла ни ран 
за 29. и 30. август 2020. годи не. Јав ни позив за 
так ми чар ски део фести ва ла тра је до 15. јула. 
Пра во уче шћа има ју дома ћи и ино стра ни ауто
ри са тема ти ком из обла сти еко ло ги је, тури зма 
и живо та. На фести ва лу се при ка зу ју крат ки 
игра ни, доку мен тар ни и ани ми ра ни фил мо ви. 
Филм не сме да тра је дуже од 15 мину та и не 
сме да буде ста ри ји од две годи не. Орга ни за то

ри исти чу да ће ауто ри чији фил мо ви буду 
селек то ва ни за фести вал бити оба ве ште ни нај
ка сни је до 25. јула. На фести ва лу ће бити 
доде ље на прва награ да за кате го ри ју еко ло ги
ја, прва награ да за кате го ри ју тури зам и прва 
награ да за кате го ри ју живот, награ да за ани ми
ра ни филм, Гранпри фести ва ла, као и спе ци
јал на награ да за посе бан ути сак. Тако ђе ће 
бити доде ље на прва награ да на фото кон кур су 
„Објек тив(н)и“ који је од ове годи не так ми чар
ског карак те ра. М. Ђ.

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

ДОБИ ЛИ СИНА : 
Aлександар и Сла ђа на 
Мар чок  Бин гу ла, Миро
слав и Јова на Алек сић  
Буђа нов ци, Душан и Сања 
Клин цов  Срем ска Митро
ви ца, Зоран и Ната ша Ман
дић  Љуко во, Мар ко и 
Миња Дими три је вић  Ста
ра Пазо ва, Огњен и Бра ни
сла ва Гру бје шић  Рума, 
Новак и Мај да Коса но вић  
Срем ска Митро ви ца.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Горан и 
Мари ја Јова но вић  Шид, 
Петар и Суза на Митро вић  
Жар ко вац, Милош и Мари ја 
Јела ча  Срем ска Митро ви
ца, Ђор ђе и Деја на Гла ваш 
 Инђи ја, Милан и Јеле на 
Видо вић  Лаћа рак, Сини ша 
и Боја на Вуји но вић  Вогањ, 
Игор и Сла ви ца Рудић  
Шид, Сте во и Мили ца Лабус 
 Нови Банов ци, Миро слав 
и Томи сла ва Гази ба рић  
Добрин ци, Зоран и Мир ја на 
Недељ ко вић  Инђи ја.

УМР ЛИ: Петра Тодић рођ. 
1932, Дра го слав Пејић рођ. 
1950, Људ ми ла Чех рођ. 
1934, Мари ја Лазор рођ. 
1957, Олга Савић рођ. 1939, 
Сава Мура то вић рођ. 1940, 
Радо мир Вука ди но вић рођ. 
1949, Радин ка Ради во је вић 
рођ. 1943, Воји слав Сте
ва но вић рођ. 1953, Мари
ја Мир ков рођ. 1946, Сава 
Дра жић рођ. 1964, Нико ла 
Даној лић рођ. 1947, Мило
ван Мило ше вић рођ. 1933, 
Босиљ ка Кова че вић рођ. 
1939, Мир ја на Пањак рођ. 
1949, Андри ја Мелег рођ. 
1953, Љиља на Нико лић 
рођ. 1961, Миле Нико лић 
рођ. 1960, Миро слав Чови
ло рођ. 1952, Сава Мак
си мо вић рођ. 1933, Миша 
Нико лић рођ. 1959, Вера 
Гале тић рођ. 1932, Слав
ко Кекец рођ. 1944, Тере
зи ја Самар џић рођ. 1938, 
Душан Мом чи ло вић рођ. 
1962, Мир ко Жега рац рођ. 
1951, Љуби ца Гво зд ић рођ. 
1937, Јован ка Вучкoвић 
рођ. 1938.

RUMA

УМР ЛИ: Ман да Маро ше
вић, рођ. 1933, Дра ги ца 
Шифлиш, рођ. 1960, Јован 
Велич ко вић, рођ. 1954, 
Дејан Нико лић, рођ. 1972, 
Сло бо дан Авра мо вић, рођ. 
1966, Сто ја Кне же вић, рођ. 
1938, Сми ља Вук ма но вић, 
рођ. 1936, Мара Ива нов, 
рођ. 1964, Љиља на Вуко
вић, рођ. 1939, Радо ван 
Пешић, рођ. 1939.
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Изло жба чети ри сли ка ра
Изло жба сли ка ака дем

ских сли ка ра, про фе
со ра и њего вих бив ших 

сту де на та – Јова на И. Раки
џи ћа и Јана Агар ског, Рас ти
сла ва Шку ле ца и Миа хи ла 
Ђуров ке отво ре на је 7. јула у 
Зави чај ном музе ју Рума. Ујед
но, то је био и први од пла ни
ра них про гра ма које би ова 
уста но ве кул ту ре тре ба ло да 
реа ли зу је током Кул тур ног 
лета.

– Овом изло жбом отва ра
мо Кул тур но лето. Јан Агар
ски, који је пре две годи не 
побе дио на Ликов ној коло ни ји 
Бор ко вац, са сво јим коле га
ма и про фе со ром Јова ном И. 
Раки џи ћем, успео је да напра
ви ову изло жбу. Њих тро ји ца 
су при ре ди ла ову зајед нич ку 
изло жбу коју има мо част да 
отво ри мо у Зави чај ном музе ју 
у Руми. Изло жба је, по њима, 
одраз ути ца ја про фе со ра 
Раки џи ћа на њихов сли кар ски 
рад – ука за ла је Бра ни сла ва 
Коње вић, дирек тор ка Зави
чај ног музе ја, и иста кла да ће 
посе ти о ци ову изло жбу моћи 
да погле да ју током целог лета.

Она је наја ви ла да је план 
да се оста ли про гра ми реа ли
зу ју у лапи да ри ју му Зави чај
ног музе ја, а да ће поме ну ту 
изло жбу заин те ре со ва ни, због 
ситу а ци је са коро на ви ру сом, 

моћи поје ди нач но да погле
да ју. Јан Агар ски, ака дем ски 
сли кар из Ста ре Пазо ве, на 
отва ра њу је иста као да су сви 
били у кла си про фе со ра Раки
џи ћа, али у раз ли чи тим гене
ра ци ја ма.

– Про фе сор је при хва тио 
наш пред лог да напра ви мо 
зајед нич ку изло жбу. Нажа
лост, он вече рас није овде, 
како због сво јих годи на, тако 
и акту ел не ситу а ци је, али 
надам се да ће моћи да види 
ову изло жбу док тра је – каже 
Јан Ага р ски.

Он је додао да су се сви 

ауто ри пред ста ви ли апстракт
ним сли ка ма. То су више сти
ли зо ва ни пеј за жи, тако да 
има повр ши на које су тотал но 
апстракт не.

– Има мо Рас ти сла ва Шку ле
ца који се бави гео ме триј ском 
апстрак ци јом, чистом бојом, 
онда је ту Михал Ђуров ка, он 
пра ви неке сво је асо ци ја ци је 
по лич ном запа жа њу на вој
нич ку уни фор му, па је онда 
то пре то чио у коло рит који је 
њему при хва тљив. Сви воли
мо боју. Про фе сор тај коло рит 
при кри ва фак ту ром и сивом 
повр ши ном коју ста вља у 

први план, пошто је негде у 
сво јој послед њој фази кре нуо 
са сивим сли ка ма. У прин ци пу 
и код њега је при сут на мало 
при кри ве на боја – рекао је о 
изло же ним сли ка ма Јан Ага
р ски. 

Он је додао да су по први 
пут напра ви ли ова кву изло
жбу, одно сно да је рет кост да 
про фе сор и сту ден ти или бив
ши сту ден ти изла жу зајед но.

– Наш про фе сор је тај пред
лог за зајед нич ку изло жбу 
при хва тио са радо шћу, а нама 
је то заи ста вели ка част – кон
ста то вао је Ага р ски. С. Џ.

Отва ра ње изло жбе чети ри сли ка ра

Фото гра фи је спо ме нич ког насле ђа
У окви ру Кул тур ног лета у Руми, у 

Зави чај ном музе ју је 9. јула отво
ре на зани мљи ва изло жба „Спо ме

нич ко насле ђе Руме“ аутор ке Сне жа не 
Јан ко вић, више кусто ски ње исто рич ке у 
Зави чај ном музе ју. Сне жа на је и аутор
ка моно гра фи је о спо ме нич ком насле
ђу која је тре ба ло да се про мо ви ше за 
неко ли ко дана, али је због коро на ви ру са, 
као и дру ги про гра ми, одло же на за нека 
сигур ни ја вре ме на.

Изло же не су 63 фото гра фи је 30 јав
них спо ме ни ка у гра ду, који су и све до
ци наше исто ри је, кул ту ре и тра ди ци је. 
Већи на фото гра фи ја, чак 53, нове су 
и наста ле су кра јем про шле годи не, а 
њихов аутор је Дра ган Јан ко вић, док је 
десет фото гра фи ја са ста рих раз глед
ни ца које се чува ју у фон ду Зави чај ног 
музе ја.

– Спо ме ни ци пред ста вља ју зна чај не 
оста та ка из наше про шло сти, све до ци 
су наше исто ри је, наше тра ди ци је. Има 
их раз ли чи тих обли ка: ком плек сни, који 
се састо је од два или више еле ме на та, 
затим у обли ку спо менкрста, овде су 
пред ста вље на три таква спо ме ни ка, као 
и они који се одно се на неку лич ност или 
гру пу лич но сти. Ту су и фигу рал ни спо

ме ни ци, као што је сто је ћа фигу ра Жар
ка Мила ди но ви ћа, затим груп на фигу ра 
деце у пар ку, затим спо ме ни ци у обли ку 
бисте, њих има мо шест и пред ста вље
ни су на изло жби, пошто су два неста ла 
током мину лих вре ме на. Има мо нај ви ше 
спо менпло ча, на изло жби их је десет. 
Од шезде се тих годи на нао ва мо изгу бље

но је девет пло ча – иста кла је Сне жа на 
Јан ко вић.

Како смо иста кли, поред изло жбе која 
ће бити отво ре на током лета, била је 
зами сао да се пред ста ви моно гра фи ја 
„Спо ме нич ко насле ђе Руме“, али је сада 
пита ње када ће тај део бити реа ли зо ван.

Бра ни сла ва Коње вић, дирек тор ка 
Зави чај ног музе ја Рума је иста кла да 
је реч о заи ста пре ле пој моно гра фи ји 
која пред ста вља спо ме нич ко насле ђе у 
самом гра ду. Про шле годи не се кон ку ри
са ло са овим про јек том код Покра јин ског 
секре та ри ја та за кул ту ру, али је доби је
но све га 50.000 дина ра, што није било 
довољ но. 

– Додат на сред ства у виси ни од 
100.000 дина ра доби ли смо од рум ске 
Општи не. Књи га има вео ма велик зна чај, 
који су пре по зна ли и људи из Општи не. 
Жао ми је што није могла да буде штам
па на у више при ме ра ка, али се надам да 
може мо ура ди ти неко реи зда ње – рекла 
је дирек тор ка Бра ни сла ва Коње вић.

Моно гра фи ја „Спо ме нич ко насле ђе 
Руме“ штам па на је у 300 при ме ра ка, а 
посто ји и иде ја да се слич на ура ди и за 
оста ла насе ље на места у рум ској општи
ни. С. Џ.
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ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ПРО ЈЕК ТА „АДРИ ЛИНК“

Митро ви ца као део
јадран ског пеј за жа
Кон фе рен ци ја за меди

је пово дом про јек та 
„Адри линк“ одр жа на је у 

Град ској кући 9. јула. Реч је о 
про јек ту који про мо ви ше пеј
за жни тури зам у Јадран ској 
реги ји кроз ства ра ње Мре же 
интер пре та циј ских цен та ра 
јадран ског пре де ла. Про је кат 
омо гу ћа ва нове моде ле одр
жи вог упра вља ња тури змом, 
чији је циљ сма ње ње њего ве 
сезон ске осо би не кроз вред
но ва ње при род них и кул тур
них кра јо ли ка као зајед нич
ких пред но сти које могу бити 
посе ћи ва не током целе годи
не. Тури стич ка орга ни за ци ја 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
зајед но са Кон зор ци ју мом који 
се састо ји од 11 парт не ра из 
седам зема ља (Ита ли ја, Грч
ка, Алба ни ја, Срби ја, Босна 
и Хер це го ви не, Хрват ска и 
Сло ве ни ја), који пред во ди 
парт нер из Ита ли је – општи
на Јези.

Све тла на Сабо, в.д. дирек
то ра Тури стич ке орга ни за ци
је гра да Срем ска Митро ви ца, 
овом при ли ком је рекла да ће 
резул та ти про јек та Адри линк 
доне ти нашем гра ду мно го 
тога у погле ду раз во ја тури
зма.

–Умре жи ће мо се са дести
на ци ја ма Јадран ске реги је са 
оста лих 10 парт не ра из седам 
зема ља, доби ће мо зна чај ну 
стра те ги ју раз во ја одр жи вог 

тури зма, што зна чи да дести
на ци ја неће бити акту ел на 
само у одре ђе ним месе ци ма у 
годи ни него у току целе годи
не. Ство ри ће се  зајед нич ка 
диги тал на плат фор ма на којој 
ће се нала зи ти и Срем ска 
Митро ви ца као добра тури
стич ка дести на ци ја, а она ће 
бити доступ на свим тури сти
ма у реги о ну, све ту, Бал ка ну, 
Јадран ском и Јон ском реги
о ну. Потом ћемо отво ри ти 
нека темат ска путо ва ња која 
ће бити пону ђе на тури сти
ма.  За Срем ску Митро ви цу 
ће то бити, не само исто ри ја 
и бога та кул тур на башти ну 
него и умет ност, тра ди ци
ја, ста ри зана ти, при род ни 

ресур си и спорт. Доби ће мо 
десет интер пре та циј ских цен
та ра, један од њих ће бити у 
Срем ској Митро ви ци, то под
ра зу ме ва један моде ран цен
тар уз инфоцен тар где ће 
сви заин те ре со ва ни моћи да 
виде тури стич ки потен ци јал 
нашег гра да кроз модер не 
тех но ло ги је. Оче ку је мо да то 
буде диги тал на мапа са раз
ли чи тим мести ма у скла ду 
са инте ре со ва њи ма тури ста. 
Посе ти о ци Срем ске Митро
ви це ће моћи да се про ше та ју 
по Сир ми ју му какав је нека да 
био, и да пре до че себи како 
изгле да хода ти по дана шњој 
Срем ској Митро ви ци. Биће
мо пре по зна ти као зна чај на 

дести на ци ја поста вље на на 
мапу свет ског тури зма и зајед
нич ки Дани пеј за жа који ће се 
одр жа ти у свим овим парт нер
ским земља ма биће завр ше
ни овим зна чај ним про јек том, 
изја ви ла је Све тла на Сабо.

Боја на Ланц, кому ни ка циј
ски мена џер Адри линк про јек
та изја ви ла је да је ово про
је кат који се финан си ра из 
дру гог пози ва вели ког про гра
ма Интер рег Адри он за пери
од од 2014. до 2020. годи не. 

Кон зор ци јум у седам зема
ља чини запра во 11 парт не ра, 
има их мно го, међу њима је и 
Тури стич ка орга ни за ци ја Гра
да Срем ске Митро ви це, затим 
„Врсар” из Хрват ске, Наци о
нал ни парк Сутје ска и мно ге 
дру ге. Уку пан фонд и буџет 
про јек та је ско ро два и по 
мили о на евра, тач на број ка 
је два мили о на 400.446 евра, 
од чега је ско ро 200.000 пред
о дре ђе но Тури стич кој орга ни
за ци ји Гра да Срем ске Митро
ви це. Од тих ско ро 200.000 
евра 15 посто, одно сно 29.092 
евра пред ста вља соп стве но 
уче шће. Подр шку у том сми
слу, оче ку је мо од Град ске 
упра ве Срем ске Митро ви
це, Покра јин ског секре та ри
ја та за при вре ду и тури зам, 
Мини стар ства тури зма и тако 
даље, каза ла је Боја на Ланц. 

Про је кат тра је 30 месе ци и 
тра је до јула 2022. годи не.

Све тла на Сабо Боја на Ланц

ДОДЕ ЉЕ НА НАГРА ДА „ГОР ДА НА ТОДО РО ВИЋ“

При зна ње песни ки њи Жељ ки Аврић
Песни ки ња Жељ ка Аврић 

из Срем ске Митро ви це, ово
го ди шња је добит ни ца награ
де „Гор да на Тодо ро вић“, за 
руко пис збир ке песа ма 
„Несан“. Жири у саста ву 
Горан Мак си мо вић – пред сед
ник,  Мили ца Милен ко вић и 
Радо слав Вуч ко вић, чла но ви, 
одлу ку су доне ли јед но гла
сно. Награ да је обја вљи ва ње 
књи ге у изда њу орга ни за то ра 
овог књи жев ног кон кур са   
Цен тра за тури зам, кул ту ру и 
спорт Општи не Свр љиг.

Књи жев на награ да „Гор да
на Тодо ро вић“ уста но вље на 
је кра јем деве де се тих годи на 
про шлог века у знак пошто ва
ња и сећа ња на тален то ва ну, 
али рано пре ми ну лу и непра

вед но забо ра вље ну  песни ки
њу, родом из села Дра ји нац 
код Свр љи га. У све ту пое зи је 
поја ви ла се зајед но са вели
ким срп ским песни ци ма: 
Бран ком Миљ ко ви ћем, Вас
ком Попoм, Мио дра гом  
Павло ви ћем, Сте ва ном Раич
ко ви ћем, Ива ном  В. Лали
ћем.  

Од почет ка годи не, ово је 
дру ги књи жев ни кон курс на 
којем је Жељ ка Аврић доби ла 
прву награ ду. У јану а ру, на 
књи жев ном кон кур су за нај
леп шу љубав ну песму у Ива
њи ци, у селек ци ји књи жев ни
ка Дра га на Јова но ви ћа Дани
ло ва, побе ди ла је њена песма 
„Кад жена бди“, а награ да је 
тако ђе штам па ње књи ге.  Жељка Аврић


