
NOVINE
MITROVA^KE NOVINE • SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK
GODINA XX • 12. AVGUST 2020. • BROJ 973 • CENA 50 DINARAM

Aktuelne informacije iz Srema
na portalu M novine

www.m-novine.com

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610069, 624657, 621065
Факс: 022/610070

Дежурна служба: 064/8894580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800100122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsEmail: o�  ce@sremgas.rs

Mali raj
Sandre Geratovi}

^ALMA:



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ, ЗАМЕ НИК ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ ШИД

Чека ју нас нови
послов ни иза зо ви
Зоран Семе но вић, заме ник пред

сед ни ка Општи не Шид, у раз го
во ру за М нови не, одго ва рао је, 

изме ђу оста лог, и на пита ња која се 
одно се на епи де ми о ло шку ситу а ци ју, 
„Кул тур но лето“ и нови сазив локал
ног пар ла мен та.

Ста нов ни ке општи не Шид у овом 
тре нут ку нај ви ше инте ре су је епи
де ми о ло шка ситу а ци ја. Она се сва
ко днев но мења, а какви су тре нут
но пода ци?

– За сада је ста бил на епи де ми о ло
шка ситу а ци ја, људи се углав ном при
др жа ва ју мера, а оне који се не при
др жа ва ју мера, упо зо ра ва мо да поч ну 
да их се при др жа ва ју. Било је неко
ли ко дога ђа ја за које смо ми касно 
сазна ли, а кад смо сазна ли, све смо 
регу ли са ли. Наи ме, одр жан је тур нир 
у фуд ба лу у Ерде ви ку, а ми о томе 
нисмо ништа зна ли, чули смо да је 
на три би на ма било 150 људи, а такво 
оку пља ње је забра ње но. Уко ли ко се 
нешто деси, одго ва ра ће лица која 
су то орга ни зо ва ла. Од почет ка епи
де ми је, до сада је у шид ској општи
ни било зара же но 34 лица, а у овом 
тре нут ку (4. август) има 17 зара же них 
осо ба. Овде је про блем некон тро ли
сан ула зак људи из целе Евро пе на 
тери то ри ју наше општи не. Све осо бе 
које су зара же не, вирус су поку пи ле 
ван тери то ри је општи не Шид.

Инспек циј ске слу жбе су на тере
ну. Има ли кажње них?

– Инспек циј ске слу жбе раде дано
ноћ но без пре ки да. Захва љу јем 
инспек циј ским слу жба ма и за сада 
нико није кажњен, али сигур но да ће 
бити и таквих.

Оно што Шиђа не у ово доба инте
ре су је јесте да ли ће бити „Кул тур
ног лета“ или је и оно „на чека њу“?

– Нарав но да га неће бити у оном 
обли ку како је одр жа ва но прет ход
них годи на, још увек се дого ва ра мо 
са Кул тур нообра зов ним цен тром 
и дру ги ма који су укљу че ни у орга
ни за ци ју. Врло веро ват но да ћемо 
поку ша ти нешто да напра ви мо вир
ту ел но. То би био сни мљен кон церт, 
а потом пуштен путем дру штве них 
мре жа. Има мо мно го мла дих шид
ских музи ча ра који се дуго спре ма ју 
баш за „Кул тур но лето“. У зави сно сти 
од пан де ми је и мера, не видим није
дан раз лог да ова ко нешто не ура ди
мо. То би било ура ђе но изме ђу 15. и 
19. авгу ста.

За 21. август зака за на је Скуп
шти на општи не Шид у новом сази

ву. Каква су оче ки ва ња?
– Гра ђа ни су на избо ри ма дали 

апсо лут но пове ре ње Срп ској 
напред ној стран ци на локал ном 
нивоу. Осво ји ли смо 28 од 39 одбор
нич ких места и сигу ран сам да ћемо 
фор ми ра ти већи ну у Шиду. Да ли 
ћемо има ти коа ли ци о них парт не ра 
зави си од ква ли те та пону де оста
лих стра на ка или коа ли ци ја које су 
про шле на локал ном нивоу. Оче ку
јем да у наред ном пери о ду Општи ну 
Шид воде, пре све га, обра зо ва ни и 
мла ђи струч ни људи, који ће у сле
де ће чети ри годи не да посве те свој 
живот бољит ку гра ђа на, а не да седе 
на сво јим рад ним мести ма и глу ме 
функ ци о не ре. Може да се оче ку је и 
неко ли ко изне на ђе ња у самом функ
ци о ни са њу локал не само у пра ве где 
ће неко ли ко нeстраначких људи да 
уђе у саму извр шну власт и сво јим 
зна њем помог ну нашим гра ђа ни ма. 
Они који су ради ли добро у прет
ход ном пери о ду оста ће на сво јим 
рад ним мести ма. Чека ју нас вели ки 
посло ви и иза зо ви, град ња путе ва, 
нови инве сти то ри, поче так јед ног 
вели ког про јек та у вези са тури змом. 
Пре све га мислим на неис ко ри шће
на језе ра, реке и шуме. До кра ја 
годи не пону ди ће мо про је кат који 

ће се одно си ти на раз вој тури зма у 
општи ни Шид.

Како теку радо ви у инду стриј ској 
зони?

– Радо ви одлич но напре ду ју и 
сигур но је да ће до кра ја окто бра 
бити изгра ђе на фабри ка „Тер мо вул“. 
После тога кре ће проб на про из вод
ња, а кра јем годи не почи њу са редов
ном про из вод њом. 

После дуго годи на Шид ће има ти 
и народ ног посла ни ка у репу блич
кој Скуп шти ни.

– Јако је зна чај но да је на осно ву 
воље гра ђа на шид ске општи не апсо
лут но пове ре ње дато Срп ској напред
ној стран ци. Шид је овог пута добио 
и репу блич ког посла ни ка Милен ку 
Субић и два покра јин ска посла ни ка. 
Од 2012. годи не нисмо има ли посла
ни ка у репу блич кој Скуп шти ни, тако 
да ћемо бити општи на чији глас ће 
се чути, а Милен ка Субић је изу зет
но виспре на, одго вор на, жена која је 
оства ре на и као роди тељ, као струч
њак у обла сти финан си ја и сигу ран 
сам да ће на пра ви начин засту па ти 
инте ре се гра ђа на шид ске општи не у 
репу блич ком пар ла мен ту.

Д. Попов

Зоран Семе но вић
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ЕПИ ДЕ МИ ЈА КОРО НА ВИРУ СА

При ме тан пад
бро ја обо ле лих

Број опорављених од вируса корона у периоду од 5. до 6. августа је 18, 
а у Сремској Митровици је тај број 14 лица. Закључ но са 7. авгу стом у 
Сре му има мо 290 осо ба обо ле лих од коро на-виру са. При ме ћу је мо пад 
пози тив но сти, али и скок бро ја лица која су изле че на, као пад бро ја сум-
њи на ковид инфек ци ју, рекла дирек тор ка Заво да за јав но здра вље др 
Нада Зец Пет ко вић

На кон фе рен ци и ји пово дом епи
де ми је коро навиру са одр жа ној 
7. авгу ста дирек тор ка Заво да за 

јав но здра вље др Нада Зец Пет ко вић 
иста кла је да је на нивоу целог Сре ма 
сто па пози тив но сти за 5. и 6. август и 
даље у бла гом паду. У Срем ској 
Митро ви ци су за та два дана реги стро
ва но две осо бе пози тив них на вирус 
коро на. 

– У Сре му за пери од од 5. до 6. авгу
ста има мо 21 лице које је пози тив но на 
ковид 19.  У Срем ској Митро ви ци је у 
том пери о ду тести ра но 33 лица, а 12 је 
рете сти ра но. Број опорављених од 
вируса корона у периоду од 5. до 6. 
августа је 18, а у Сремској Митровици 
је тај број 14 лица. Закључ но са 7. 
авгу стом у Сре му има мо 290 осо ба 
обо ле лих од коро навиру са. У Срем
ској Митро ви ци актив них слу ча је ва 
обо ле лих од кови да 19 је 115 лица, 
Ста рој Пазо ви 22, Рума 67, Инђи ји 44, 
Ириг девет, Шиду 21 и Пећин цима 
девет. При ме ћу је мо пад пози тив но сти, 
али и скок бро ја лица која су изле че на, 
пад бро ја сум њи на ковид инфек ци ју. 

Укуп но тести ра но у Срем ском окру гу 
од 1. јуна 2020. годи не за ПЦР дијаг но
сти ку је 2.332 лица, у Срем ској Митро
ви ци 796, а за серо ло ги ју 650 лица. 
Епи де ми о ло шка ситу а ци ја се побољ
ша ва сто пе инци ден ци је су и даље у 
бла гом паду опрез и даље нео п хо дан 
и пошто ва ње мера пре вен ци је, рекла 
је др Зец Пет ко вић. 

Дирек тор Опште бол ни це др Жив ко 
Врцељ рекао је да је ста ње у Коро на
цен тру те уста но ве ста ци о нар но. 

– То зна чи да послед њих дана углав
ном има мо 107, 110 до неких 120 паци
је на та. Тре ба нагла си ти да је ипак 
ситу а ци ја боља него што је била и ми 
сада при ма мо и оне паци јен те који 
смо рани је вра ћа ли кући, сред ње 
тешке и бла же обли ке. На дана шњи 
дан укуп но у Коро нацен тру има 111 
паци је на та. На коро наоде ље њи ма је 
79 паци је на та од којих је 75 пози тив но. 
У интен зив ној нези црве не зоне Коро
нацен тра сме ште но је 12 паци је на та, 
од тога је 10 на респи ра то ри ма. У 
наран џа стој зони, где су сме ште ни 
паци јен ти који су дока за но нега тив ни 

на вирус коро на, а има ли су симп то ме 
слич не ковид инфек ци ји нала зи се 20 
паци је на та. У нашој ковид амбу лан ти 
6. авгу ста пре гле да на су 63 паци јен та, 
а хоспи та ли зо ва но је шест паци је на та, 
изја вио је др Врцељ.

Воји слав Мир нић, начел ник Град ске 
упра ве за здрав ство и соци јал ну 
зашти ту, иста као је да је од 3. авгу ста 
до 7. авгу ста било пре гле да но 317 
паци је на та.

– У поне де љак се 105 паци је на та 
обра ти ло у Ковид амбу лан ту, у уто рак 
77, сре ду 72 и у четвр так 63 паци је на
та. У одно су на прет ход ну неде љу, 
има мо 25 посто мање паци је на та који 
дола зе у Ковид амбу лан ту. Ови пода ци 
Дома здра вља охра бру ју али и даље 
упу ћу ју на опрез и пошто ва ње свих 
мера од соци јал не дис тан це до мера 
лич не хиги је не, ноше ња маски и све 
оно што је што је про пи са ла стру ка. 
Замо лио бих све наше сугра ђа не који 
има ју симп то ме слич не ковид инфек
ци ји да се одмах јаве у ковид амбу лан
ту да не чека ју да се симп то ми погор
ша ју, рекао је начел ник Мир нић.

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

Обе ле жен Дан сећа ња
на акци ју „Олу ја“

– Ује ди ње ни може мо све, раз је ди
ње ни не може мо ништа – пору чио је 
пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић 
на мосту у Срем ској Рачи где је 4. авгу
ста обе ле жен Дан сећа ња на прог на
не и стра да ле Србе у ору жа ној акци ји 
„Олу ја“. Сећа ње на овај дан од 2014. 
годи не зајед нич ки обе ле жа ва ју Срби
ја и Репу бли ка Срп ска. Aлександар 
Вучић је ука зао на то да мора мо, не 
ћуте ћи о зло чи ни ма које су и наши 
суна род ни ци почи ни ли, да ука же мо на 
све ужа се које су Срби иску си ли.

– Срби ја није никог тера ла да при
зна гено цид, само да пока же пије тет 
пре ма срп ским жртва ма. Мора мо да 
им пока же мо да у тим пла но ви ма нису 
успе ли и да смо успе ли као Срби ја и 

Репу бли ка Срп ска да каже мо не лажи
ма и да подиг не мо гла ву и не вре ђа ју
ћи каже мо да Срби ја живи и да неће 
неста ти и неће носи ти жиг сра мо те 
који су јој на чело ста вља ли – иста као 
је пред сед ник Вучић и додао да се то 
неће дозво ли ти ма коли ком ценом то 
пла ћа ли.

Гово ре ћи о томе да ли Срби тре
ба да при су ству ју про сла ви у Кни ну, 
Вучић је рекао да нас не тре ба тера ти 
да зајед но сла ви мо уби ја ње Срба и да 
не тре ба да се гово ри како су то вели ки 
кора ци напред.

– Ова избе гла коло на пока зу је како 
је то било пре 25 годи на и све до чи кроз 
шта је про шао наш народ. Хоће те да 
сла ви мо да бисмо доби ли апла у зе у 

Евро пи, да бисмо били добри њима? 
Неће мо да сла ви мо тра ге ди ју срп ског 
наро да и уби ја ње срп ских циви ла, срп
ске деце... Срби ја неће при ста ти ника
да на такво пони же ње – рекао је пред
сед ник Вучић.

Ово го ди шњи Дан сећа ња на све 
стра да ле и прог на не Србе у ору жа ној 
акци ји „Олу ја“ обе ле жен је 4. авгу ста у 
Срем ској Рачи. На мосту пре ко којег су 
избе гли це 1995. ушле у Срби ју, откри
ве на је спо менпло ча „Бели анђео“ у 
знак сећа ња на жртве. Спо менпло
чу су на мосту пре ко којег су избе гли 
Срби пре 25 годи на ушли у Срби ју, 
откри ли Алек сан дар Вучић, пред сед
ник Срби је, и Мило рад Додик, члан 
Пред сед ни штва БиХ. Дану сећа ња на 
„Олу ју“ током које је из Хрват ске про
те ра но више од 200.000 Срба, а као 
неста ло се води њих 2.000, при су ство
ва ли су и пре ми јер ка Ана Брна бић, 
пред сед ни ца РС Жељ ка Цви ја но вић и 
патри јарх СПЦа Ири неј. 

Дан сећа ња је почео сусре том на 
мосту пред став ни ка Срби је и Репу бли
ке Срп ске, а потом је помен за стра
да ле слу жио патри јарх срп ски Ири неј, 
који је ука зао на то да се обе ле жа ва 
тужан и тра ги чан дога ђај који је дожи
вео срп ски, неви ни народ. Мило рад 
Додик је иста као да срп ски народ 
данас има сво ју сло бо ду у Репу бли ци 
Срп ској и Срби ји.

– Наша осве та је то што смо и данас 
зајед но изнад ове реке Саве – пору чио 
је Додик.

С. Џ.
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Где су данас српске избеглице?

Неки су без кро ва над гла вом и 
дуже од две деце ни је. Селид
ба од туђег ста на до ста на, са 

неиз ве сно шћу где ће бити сутра. Тако 
је живео и Вин ко Бибић од тре нут ка 
када је кро чио у Срби ју, оте ран са свог 
кућ ног пра га у Хрват ској. После толи
ко годи на конач но је нашао свој мир 
у згра ди за соци јал но ста но ва ње која 
је сагра ђе на у циљу обез бе ђи ва ња 
стам бе ног пита ња избе гли ца. Држа ва 
пома же да избе гли брже дођу до кро
ва над гла вом, па је тако у Срем ској 
Митро ви ци доде ље но око 200 ста но ва 
у три ново и згра ђе не згра де у про те
клим годи на ма.

– Након 27 годи на чека ња, ја сам 
поно во нашао свој душев ни мир. Ово 
се не може опи са ти. Живот ми је стао 
деве де се тих кад сам дошао овде и 
наста вљен је, када смо се пре две 
годи не усе ли ли у стан. Опет имам онај 
ста ри живот. Као гуми цом, обри сао 
сам ско ро 30 годи на у туђим ста но ви
ма. Сада барем знам да је ово моје и 
осе ћам сигур ност, запо чи ње сво ју при
чу Вин ко Бибић, родом из Рије ке.

Огњи ште више и не сања, сети се 
поне кад, а каже да тамо живо та нема, 
род би не више нема, са ста ном не зна 
ни шта се дого ди ло. Не машта да се 
вра ти. Раз ло га је мно го, а дис кри ми на
ци ја је нај ве ћи. Под ста ре дане жали 
само за про пу ште ним живот ним при
ли ка ма.

– Човек тако наку пи годи на, а није 
про жи вео оно што је тре ба ло. Осо ба 
што стек не до четр де се те годи не, то 
му је осно ва, а после што дође, све је 
надо град ња. Ми када смо били у нај
бо љим годи на ма за сти ца ње и изград
њу живо та, зау ста вље ни смо на самом 
почет ку, при се ћа се Вин ко.

На пита ње како данас гле да на оно 
што се дога ђа ло у рат ним годи на ма, 
наш саго вор ник каже да је нај бит ни је 
било доћи међу сво је, на без бед но.

– Да не поми њем поли тич ку ситу а
ци ју, да ли ми воли мо њих или они не 

воле нас, али сужи во та тамо не може 
бити, као што га није ни било. Овде 
сам нави као да живим, међу нашим 
наро дом. Сада ми је добро, иста као је 
Вин ко.

Сва ки од нових ста но ва у насе љу 
„Мар ко Пери чин Каме њар“, пред
ста вља уто чи ште прог на ним и расе
ље ним Срби ма. Наме на изград ње 
ста но ва јесте да се у сво јој земљи 
осе ћа ју као свој на сво ме. Иако су пре
ду го чека ли на то, на њихо вим лици
ма више се не види забри ну тост или 
страх. А. Плавшић

Винко Бибић

Човек тако наку пи годи на, а није про жи вео оно што је тре ба ло. Осо ба што стек не 
до четр де се те годи не, то му је осно ва, а после што дође, све је надо град ња. Ми када 
смо били у нај бо љим годи на ма за сти ца ње и изград њу живо та, зау ста вље ни смо на 
самом почет ку, при се ћа се Вин ко Бибић
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РУМА

И поред коро не, доста добра 
реа ли за ци ја буџе та
На 110. сед ни ци 

Општин ског већа у 
Руми усво јен је изве

штај о реа ли за ци ји општин
ског буџе та за првих шест 
месе ци ове годи не.

Под се ти мо, пла ни ра ни 
укуп ни при хо ди и при ма
ња као и рас хо ди и изда
ци буџе та, у бру то изно су 
за теку ћу годи ну изно се 
2.487.060.812 дина ра. У 
првом полу го ђу су оства
ре ни при хо ди и при ма ња 
у изно су од 857.734.210 
дина ра, а њихо ва струк ту
ра је иста као лане: први по 
реа ли за ци ји су при хо ди од 
поре за на дохо дак, добит 
и капи тал не добит ке, дру
ги су тран сфе ри са оста
лих нивоа вла сти и тре ћи 
су при хо ди од поре за на 
имо ви ну. Рас хо ди и изда
ци у истом пери о ду изно се 
841.800.000 дина ра и извр
ше ни су са 34,2 про цен та. 
Нај ве ће уче шће има ју рас
хо ди за основ на сред ства, 
сле де рас хо ди за запо сле
не и рас хо ди на име кори
шће ња роба и услу га.

Комен та ри шу ћи ове 
подат ке, први човек рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић је 
ука зао да је при ход на стра
на буџе та, има ју ћи у виду 
ситу а ци ју у којој се нала зи

мо ско ро од почет ка годи не 
– доста добра.

– Реа ли за ци ја је за неких 
шест про це на та нижа у 
овој годи ни у одно сно на 
исти пери од про шле годи
не. Морам да кажем да смо 
у прва три месе ца ствар но 
добро кре ну ли, има ли већи 
при лив, пого то во од поре
за на зара де, него у првом 
квар та лу про шле годи
не. Али, већ дру ги ква р тал 
пока зу је да при вре да осе
ћа све ово што се деша ва 
због коро на ви ру са. И то без 
обзи ра на све сти му ла ци

је које даје држа ва, као и 
оно што смо и ми из нашег 
општин ског буџе та дали. 
Дакле, за тих неко ли ко про
це на та је нижи при лив, али 
то још увек није ништа дра
ма тич но у овом момен ту – 
рекао је Ман чић.

Он је додао да је при ход 
око 900 мили о на дина ра у 
првој поло ви ни годи не, што 
није тако лоше, пого то во ако 
се узме у обзир, пре све га, 
порез на имо ви ну који у дру
гој поло ви ни годи не дости же 
свој врху нац у напла ти.

– Са дру ге стра не, про бле

ми који су наста ја ли у току 
ове пан де ми је су на неки 
начин запла ши ли посло
дав це, па су они са одре ђе
ном резер вом изми ри ва ли 
сво је оба ве зе ка држа ви и 
ка нама. Тако ђе, неке ком
па ни је на тери то ри ји наше 
општи не су у јед ном момен
ту отпу сти ле одре ђе ни број 
рад ни ка, али оно што је 
добро је да сада вра ћа ју све 
те рад ни ке и да запо шља
ва ју нове. То нам даје наду 
да ће при ход од поре за на 
зара де бити исти, ако не и 
виши ове годи не – закљу чио 
је Ман чић.

Тако ђе, одре ђе не ком па
ни је кори сте олак ши це које 
се одно се на то да не мора
ју овај и наред ни месец да 
испла ћу ју поре зе, па када се 
све то сагле да, ситу а ци ја у 
општин ском буџе ту је доста 
повољ на.

– Ми у овом момен ту води
мо јед ну ште дљи ву и раци о
нал ну финан сиј ску поли ти
ку, али тако да нијед но наше 
пред у зе ће или уста но ва то 
не осе ти у свом посло ва њу. 
Дакле, све што је пла ни ра но 
ми испо шту је мо и нада мо се 
да ће тако бити до кра ја ове 
годи не – рекао је Сла ђан 
Ман чић, пред сед ник рум ске 
Општи не. С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић

РУМА И КОВИД-19

Сма њу је се број обо ле лих
Ситу а ци ја веза на за број 

зара же них коро на ви ру
сом у рум ској општи ни 

се ста би ли зу је и побољ ша ва, 
с обзи ром на то да је број обо
ле лих гото во пре по ло вљен. 
Ово је изја вио коман дант 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је 
Сла ђан Ман чић 6. авгу ста, јер 
је од послед ње сед ни це Шта
ба, 3. авгу ста, зара за коро на
ви ру сом потвр ђе на код само 
јед ног паци јен та.

– Број људи који дола зе у 
КОВИД амбу лан ту рум ског 
Дома здра вља је већ чети ри 
дана испод 30. Када се сви 
одго вор но пона ша мо и спро
во ди мо све про пи са не мере, 
онда оне почи њу да дају 
резул та те. Епи де ми о ло шка 

ситу а ци је је доста боља него 
што је била, што не зна чи да 
је моме нат за опу шта ње, још 
увек тре ба да буде мо опре
зни и одго вор ни – упо зо рио је 
Ман чић.

У првом тала су коро на ви

ру са, када је била про гла
ше на и ван ред на ситу а ци ја, 
у ГЦ „Срем“ Рума није било 
зара же них кори сни ка, као ни 
запо сле них. У дру гом нале ту 
коро на ви ру са, у јед ном тре
нут ку је у рум ској уста но ви за 

ста ре било два де се так пози
тив них на коро на ви рус, али 
сре ћом тај број се није пове
ћа вао. Тако је, како је иста као 
Сла ђан Ман чић, после сед ни
це Шта ба, 3. авгу ста, ситу а ци
ја већ била доста ста бил ни ја, 
а број обо ле лих се сма њи вао. 
Тада је било осам обо ле лих 
док је, пре ма пода ци ма саоп
ште ним 7. авгу ста, број зара
же них додат но сма њен. Сада 
је у ГЦ „Срем“ у Руми троје 
обо ле лих – реч је о два кори
сни ка и јед ном запо сле ном 
у овој уста но ви. Запо сле ни 
је у кућ ној изо ла ци ји, а оба 
оболела корисника су на бол
нич ком лече њу. Смрт них слу
ча је ва у ГЦ „Срем“ није било.
 С. Џ.

ГЦ „Срем“ Рума
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БУЂА НОВ ЦИ

Радо ви на изград њи
свла чи о ни це за ФК „Мла дост“
У Буђа нов ци ма су у току 

радо ви на изград њи 
свла чи о ни це на тере ну 

ФК „Мла дост“ који су поче ли 
кра јем јула. Пре ма уго во ру, 
рок за завр ше так свла чи о ни
це је 90 дана, но пре ма дина
ми ци доса да шњих радо ва, 
оче ки ва но је да ће фуд ба ле
ри буђа но вач ког клу ба доби
ти нову свла чи о ни цу и пре 
рока.

– Мислим да ће завр ше так 
ове згра де како селу, тако 
и самом клу бу, дати јед ну 
нову енер ги ју и нове усло ве 
– деца која се овде ама тер
ски баве фуд ба лом ће има ти 
мно го боље усло ве за тре ни
ра ње, пре свла че ње, туши ра
ње... Сезо на ће поче ти поло
ви ном авгу ста, а овај обје кат 
ће бити један од репре зен та
тив ни јих, јер Буђа нов ци дуго 
нису има ли ова кву свла чи о
ни цу. Прет ход ни обје кат, који 
смо сру ши ли, био је у изу
зет но лошем ста њу – рекао 
је Сла ђан Ман чић, при ли ком 
оби ла ска радо ва у Буђа нов
ци ма 6. авгу ста.

Он је додао да је на овај 
начин испу ње но обе ћа ње 
дато клу бу и МЗ Буђа нов ци 
почет ком годи не, а у окви
ру рас пи са ног тен де ра су 
и радо ви на рекон струк
ци ји објек та на ста ди о ну 
ГФК „Сло вен“ у Руми, као и 

поста вља ње рефлек то ра на 
ста ди о ну у Вог њу.

– Тру ди мо се да све што 
смо пла ни ра ли у буџе ту за 
ову годи ну и спро ве де мо, 
али води мо рачу на о при о
ри те ти ма има ју ћи у виду ову 
ситу а ци ју са коро на ви ру сом. 
Надам се да ћемо већи ну 
пла ни ра ног у овој годи ни и 
ура ди ти, али мора мо води
ти рачу на о при ли ву у буџет 
који је нешто мањи него што 
је тре ба ло да буде – ука зао 
је први човек рум ске општи

не и додао да се води одго
вор на финан сиј ска поли ти
ка.

Вред ност радо ва на свла
чи о ни ци у Буђа нов ци ма је 
око 4,7 мили о на дина ра, 
нешто пре ко два мили о на је 
опре де ље но за рекон струк
ци ју свла чи о ни це ГФК „Сло
вен“, а око 1,7 мили о на дина
ра за рефлек то ре на тере ну 
у Вог њу.

Све ти слав Јова но вић је 
нека да шњи играч клу ба 
„Мла дост“, а сада је тре нер.

– За клуб сам везан пре ко 
чети ри деце ни је и све вре ме 
смо били у тој ста рој свла чи
о ни ци. Ово је сва ка ко вели ки 
дан и за Буђа нов це, за спорт 
у селу, као и омла ди ну која 
овде тре ни ра. Упра во зато 
смо захвал ни локал ној само
у пра ви на испу ње ном обе ћа
њу – рекао је Јова но вић.

Клуб ФК „Мла дост“ у Буђа
нов ци ма посто ји од 1933. 
годи не, а тре нут но се так ми
чи у Дру гој срем ској лиги.

С. Џаку ла

Све ти слав Јова но вић и Сла ђан Ман чић

Сле ди рено ви ра ње
буђа но вач ког Дома кул ту ре

Поред радо ва на изград њи свла-
чи о ни це, у Буђа нов ци ма ће бити 

још вели ких радо ва који су веза ни 
за обно ву Дома кул ту ре у овом 

селу. Дом кул ту ре се нала зи у 
самом цен тру села и изгле да 

доста запу ште но, тако да ће радо-
ви на рекон струк ци ји, поред 

бољих усло ва за све који га кори-
сте, сва ка ко допри не ти и леп шем 

изгле ду самог цен тра Буђа но ва ца.
Радо ви ће обу хва ти ти рекон струк-

ци ју кро ва, фаса ду објек та, али и 
уну тра шње уре ђе ње.

С. Џ. Сада шњи изглед Дома кул ту ре у Буђа нов ци ма

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“
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ЈП „ВОДО ВОД“ РУМА

Гра ди се нови резер во ар
за пит ку воду
На лока ци ји изво ри шта 

Бор ко вац гра ди ће се 
резер во ар за скла ди

ште ње пит ке воде чија је 
запре ми на 570 куб них мета
ра воде. Општи на Рума је 
пот пи са ла уго вор са гру пом 
пону ђа ча из Новог Сада, а 
про це ње на вред ност поме
ну тих радо ва је нешто пре
ко 12,9 мили о на дина ра, без 
ПДВа. Сред ства су обез бе
ђе на захва љу ју ћи кон кур
су за доде лу сред ста ва за 
суфи нан си ра ње изград ње, 
сана ци је и рекон струк ци
је вод них обје ка та у јав ној 
сво ји ни и обје ка та фекал не 
кана ли за ци је Покра јин ског 
секре та ри ја та за пољо
при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство и уз подр шку 
локал не само у пра ве. Радо
ви на новом резер во а ру би 
тре ба ло да се окон ча ју до 
кра ја окто бра.

Под се ти мо, како би се 
побољ ша ло водо снаб де ва
ње, посеб но снаб де ва ње 
гра ђа на водом у лет њем 
пери о ду, чла но ви Општин
ског већа су у мар ту ове 
годи не усво ји ли одлу ку о 
при сту па њу реа ли за ци је 
про јек та „Изград ња резер
во а ра за скла ди ште ње пит
ке воде B=570 m3 на лока
ци ји изво ри шта Бор ко вац у 
Руми“.

Уче шће локал не само у

пра ве у поме ну том про јек ту 
је 3,6 мили о на дина ра, одно
сно 27,83 одсто од укуп ног 
изно са вред но сти про јек та. 
Наи ме, у лет њем пери о ду, 
до сада, саку пље на вода 
у резер во а ри ма није била 
довољ на да под ми ри све 
потре бе гра ђа на, а упра во 
реа ли за ци јом овог про јек та 
допри не ће се ква ли тет ни
јем и сигур ни јем снаб де ва
њу потро ша ча. То зна чи да 
ће убу ду ће водо снаб де ва ње 
у рум ској и ири шкој општи
ни бити знат но ста бил ни је и 
боље.

По речи ма дирек то ра ЈП 

„Водо вод“ Сло бо да на Ста
ни ћа, ово пред у зе ће тре
нут но рас по ла же са чети ри 
резер во а ра за пит ку воду у 
који ма се днев но при ку пи 
око 2.500 куби ка воде. Са 
новим, петим резер во а ром, 
тај капа ци тет се поди же на 
3.000 куб них мета ра воде, 
а то зна чи и ста бил ни је 
снаб де ва ње током дана, а 
посеб но у лет њем пери о ду, 
за гра ђа не Руме, Ири га и 
Врд ни ка. Изград њом новог 
резер во а ра ЈП „Водо вод“ ће 
се вра ти ти на ста ње какво је 
било до 2006. годи не када 
је пред у зе ће има ло, тако

ђе, пет резер во а ра. Сло
бо дан Ста нић је ука зао да 
су посто је ћи резер во а ри за 
пит ку воду изгра ђе ни пре 
чети ри деце ни је, те да се 
један 2006. годи не рас пао, 
па је и укло њен.

Сред ства за изра ду про
јек та обез бе ди ло је ЈП 
„Водо вод“, а за ком плет не 
радо ве Покра јин ски секре
та ри јат за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар
ство и рум ска Општи на. Са 
ПДВом вред ност изград
ње резер во а ра је пре ко 15 
мили о на дина ра.

С. Џаку ла

Резер во а ри ЈП „Водо вод“

Посла ни ци из Срема у Скуп шти ни Срби је
У поне де љак у Скуп шти ни 

Срби је су потвр ђе ни ман да
ти нових народ них посла ни
ка који су поло жи ли закле
тву, чиме је зва нич но кон
сти ту и сан нови сазив пар
ла мен та. У овом сази ву 
општи ну Ста ра Пазо ва ће 
пред ста вља ти Маја Грбић, 
дипло ми ра на прав ни ца из 
Нове Пазо ве, која је оба
вља ла дужност помоћ ни ка 
пред сед ни ка Општи не за 
пољо при вре ду и кому нал не 
делат но сти. Пре тога је у 
Општин ској упра ви била 
начел ни ца Оде ље ња за 
урба ни зам и гра ђе ње. Иза
бра на је са листе „Алек сан
дар Вучић – За нашу децу“.

Када су у пита њу оста ле 
општи не у Сре му, поред већ 
пре по зна тљи вих поли ти ча
ра и посла ни ка вла да ју ће 
коа ли ци је др Алек сан дра 

Мар ти но ви ћа из Руме и 
Мар ја на Ристи че ви ћа из 
Нових Кар ло ва ца, као и 
првог на листи Бра ни сла ва 
Неди мо ви ћа из Срем ске 

Митро ви це, наш округ ће 
пред ста вља ти и Ради но вић 
Дра га на, инже њер пре храм
бе них тех но ло ги ја из Крче
ди на, Томи слав Јан ко вић, 
инже њер менаџ мен та из 
Мачван ске Митро ви це, и 
Субић Миле нка, дипло ми
ра ни еко но ми ста из Шида.

У про шлом сази ву општи
ну Ста ра Пазо ва у репу
блич ком пар ла мен ту су 
пред ста вља ле Љибу шка 
Лака тош, сада шња пред
сед ни ца Наци о нал ног саве
та сло вач ке наци о нал не 
мањи не, и Гор ја на Марин ко
вић из Ста ре Пазо ве, обе 
иза бра не са листе вла да ју
ће коа ли ци је. Д. Г.
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КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ

При но си задо во ља ва ју ћи
На тери то ри ји општи не Шид, на 

повр ши ни од 7.500 хек та ра посе ја
но је 5.000 хек та ра пше ни це, 2.200 

хек та ра уља не репи це и 300 хек та ра јеч
ма. 

– Про се чан при нос пше ни це је добар и 
изно си 6,8 тона по хек та ру, уља не репи
це 3,5 тона по хек та ру и јеч ма 6,9 тона 
по хек та ру. Вре мен ске при ли ке током 
јесе ни су биле такве да је 80 посто кул ту
ра посе ја но у опти мал ном року. Земљи
ште је било вла жно тако да је омо гу ће но 
аде кват но ница ње биља ка за тај пери од. 
Зима је била топла и без аку ма ла ци је 
пада ви на, про ле ће суво, са висо ким тем
пе ра ту ра ма и повр шин ски слој земљи шта 
је био ису шен, те пше ни ца, уља на репи
ца и јечам нису има ли довољ ну коли чи ну 
вла ге за тај пери од раста и раз во ја. Све 
то је ука зи ва ло да ће при нос бити нешто 
мањи, међу тим, захва љу ју ћи пада ви на
ма у мају и почет ком јуна крај њи резул
тат су добри при но си – каже Дејан Вуче
но вић из Кан це ла ри је за пољо при вре ду 
Општи не Шид.

Жетва је тра ја ла месец дана са неким 
пре ки ди ма због пада ви на и веће вла
ге у кул ту ра ма. Раз ли чи ти ква ли тет 
земљи шта на тери то ри ји општи не Шид 
усло вља ва ју и раз ли чи те при но се код 
кул ту ра. Коми си ја за тех нич ки пре глед 
Општи не Шид је пре гле да ла око 160 ком
бај на ове годи не, а прет ход них годи на је 
било око 180 ком бај на. Из Кан це ла ри је за 
пољо при вре ду под се ћа ју да су обја вље

на и два зна чај на јав на пози ва. Први је 
Јав ни позив за оства ри ва ње пра во пре
чег заку па пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни на тери то ри ји општи не 
Шид, док је дру ги Јав ни позив за оства
ри ва ње пра ва кори шће ња без пла ћа ња 
накна де пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни на тери то ри ји општи не 
Шид.

Први Јав ни позив одно си се на вла сни
ке систе ма за навод ња ва ње, одвод ња ва

ње, риб ња ка, пољо при вред ног објек та, 
ста кле ни ка, пла сте ни ка и више го ди шњих 
заса да (воћ ња ка и вино гра да који су у 
роду) на пољо при вред ном земљи шту 
у држав ној сво ји ни и који су упи са ни у 
Реги стар пољо при вред них газдин ста ва 
и нала зе се у актив ном ста ту су нај ма ње 
три годи не и вла сни ке дома ћих живо ти
ња, који су и вла сни ци, одно сно закуп ци 
обје ка та за гаје ње тих живо ти ња на тери
то ри ји једи ни це локал не само у пра ве на 
којој се пра во пре чег заку па оства ру је, 
који су упи са ни у Реги стар пољо при вред
них газдин ста ва и нала зе се у актив ном 
ста ту су нај ма ње јед ну годи ну. Дру ги Јав ни 
позив за оства ри ва ње пра ва кори шће ња 
без пла ћа ња накна де пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни одно си се 
на образовнe установe – школe, стручнe 
пољопривреднe службe и социјалнe 
установe да им се може дати на кори шће
ње повр ши на пољо при вред ног земљи
шта у држав ној сво ји ни која је при ме ре на 
делат но сти којом се баве, а нај ви ше до 
100 хек тар, високообр азовнe установe 
– фак улт етe и научнe институ тe чији је 
осни вач држа ва и установe за извр ше ње 
кри вич них санк ци ја да им се може дати 
на кори шће ње повр ши на пољо при вред
ног земљи шта у држав ној сво ји ни која је 
при ме ре на делат но сти којом се баве, а 
нај ви ше до 1.000 хек та ра и правнa лицa у 
држав ној сво ји ни реги стро ва на за посло
ве у обла сти шумар ства. Ови јав ни пози
ви су отво ре ни до 31. окто бра. Д. Попов

Дејан Вуче но вић

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Два нова пра вил ни ка
После дужег вре ме на, а услед 

добро позна тих раз ло га усло
вље них пан де ми јом коро на ви

ру са, одр жа на је у четвр так, 6. авгу
ста сед ни ца Општин ског већа у сали 
Скуп шти не општи не (у међу вре ме ну 
су одр жа ва не теле фон ске сед ни це). 
На днев ном реду се нашло 26 тача
ка о који ма су чла но ви Општин ског 
већа рас пра вља ли и усво ји ли их. 
Изме ђу оста лог, усво јен је Пра вил ник 
о начи ну и кри те ри ју ми ма за рас по
де лу сред ста ва из буџе та Општи не 
Шид за финан си ра ње рада наци о
нал них саве та наци о нал них мањи на, 
Пра вил ник о усло ви ма обез бе ђи ва
ња и пру жа ња услу ге лич ног пра ти о
ца дете та, доне та је Одлу ка о мето
до ло ги ји фор ми ра ња цене услу ге 
лич ни пра ти лац, као и Пра вил ник о 
усло ви ма обез бе ђи ва ња и пру жа ња 
услу ге помоћ у кући. Поред ових тача
ка рас пра вља ло се и о одо бра ва њу 
пре ра спо де ле сред ста ва из буџе та 
Општи не Шид за финан си ра ње орга

ни за ци ја у обла сти спор та.
– Почет ком ове годи не доне ли смо 

нову одлу ку о соци јал ној зашти ти у 
Општи ни Шид у скла ду са закон ским 
про пи си ма где смо про ши ри ли круг 
одре ђе них услу га, а на дана шњој сед
ни ци смо доне ли и два пра вил ни ка 
који се тичу тих услу га. Први је Пра
вил ник о усло ви ма обез бе ђи ва ња и 
пру жа ња услу га помо ћи у кући (то су 
услу ге које пру жа ју герон тодома ћи
це). Дру ги пра вил ник се одно си на 
усло ве и начин пру жа ња услу ге лич
ног пра ти о ца дете та. Доне ли смо и 
две одлу ке о мето до ло ги ји фор ми ра
ња цена и пру жа ња помо ћи у кући и 
лич ног пра ти о ца дете та. Ови пра вил
ни ци и одлу ке ће сту пи ти на сна гу 
одмах по обја вљи ва њу у Слу жбе ном 
листу општи не Шид – изја вио је Ром ко 
Папу га, заме ник секре та ра Општи не 
Шид.

На сед ни ци је донет и Пра вил ник о 
начи ну и кри те ри ју ми ма за рас по де
лу сред ста ва из буџе та Општи не Шид 

за финан си ра ње рада наци о нал них 
саве та наци о нал них мањи на. До кра
ја годи не, а у зави сно сти од сред ста ва 
у буџе ту Општи не Шид, наци о нал ним 
саве ти ма ће бити омо гу ће но да доби ју 
изве сна сред ства.

Д. Попов

Ром ко Папу га

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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АКТУ ЕЛ НО ИЗ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Вели ко инте ре со ва ње за 
мере подр шке пољо при вре ди
Аген ци ја за рурал ни раз вој општи

не Инђи ја (АРРИ) оформ ље
на је пре тач но десет годи на са 

циљем да се помог не пољо при вред ни
ци ма са тери то ри је те срем ске општи
не. АРРИ је поста ла неза о би ла зно 
место и сва ку инфор ма ци ју и помоћ 
пао ри могу про на ћи на овом месту. 
Локал на само у пра ва из свог буџе
та обез бе ђу је сред ства за мере које 
су вео ма попу лар не и за које вла да 
вели ко инте ре со ва ње. Кон крет но, ове 
годи не пред ви ђен је буџет од пре ко 30 
мили о на дина ра за подр шку агра ру, а 
део мера већ је спро ве ден.

Како је иста кла Ива на Пејо вић 
Шеврт, дирек то ри ца АРРИ, нај ви ше 
инте ре со ва ња и ове годи не вла да 
за меру која се одно си на ула га ње у 
физич ка сред ства, одно сно набав ку 
пољо при вред не меха ни за ци је.

– У тој кон курс ној лини ји наши пољо
при вред ни ци као и прав на лица која у 
свом опи су има ју делат ност пољо при
вре да могу да кон ку ри шу за сред ства 
за набав ку нове пољо при вред не меха
ни за ци је, огра ђи ва ње воћ ња ка, навод
ња ва ње, поди за ње про тив град них 

мре жа – обја шња ва Пејо вић Шеврт 
и дода је да по зах те ву мак си мал но 
може да се одо бри износ до 600 хиља
да дина ра, те да посто ји ранг листа по 
којој се сред ства доде љу ју.

– Вели ко је инте ре со ва ње ове годи
не и за све га седам дана смо потро

ши ли буџет који је опре де љен за ову 
кон курс ну лини ју, 18 мили о на дина ра. 
Нама је вео ма важно да су пољо при
вред ни ци задо вољ ни. Доказ за то је 
вели ки број ново ре ги стро ва них газдин
ста ва на тери то ри ји наше општи не за 
само годи ну дана – каже дирек то ри ца 
Аген ци је за рурал ни раз вој општи не 
Инђи ја.

Пејо вић Шеврт се освр ну ла и на 
нову кон курс ну лини ју која се одно си 
на купо ви ну сео ских кућа са окућ ни
цом, меру која је наме ње на мла дим 
брач ним паро ви ма са пре би ва ли штем 
на тери то ри ји општи не Инђи ја.

– Наме ра нам је била да се ове годи
не десет брач них паро ва усе ли у сво
ја дома ћин ства на селу. При јат но смо 
изне на ђе ни одзи вом оних који желе да 
наста ве живот на селу и седам брач них 
паро ва је кон ку ри са ло за сада – каже 
дирек то ри ца АРРИ и дода је да ће тај 
број, нај ве ро ват ни је, бити и кона чан за 
ову годи ну. Тако ђе, она је напо ме ну ла 
да је опре де ље но укуп но десет мили
о на дина ра по тој кон курс ној лини ји, 
те да се по зах те ву мак си мал но може 
одо бри ти до мили он дина ра. М. Ђ.

Ива на Пејо вић Шеврт

Обје кат Врти ћа „Невен“

Сред ства за доград њу 
Врти ћа „Невен“

Уско ро почи њу радо ви на 
доград њи и опре ма њу објек
та „Невен“ Пред школ ске 

уста но ве „Бошко Буха“ у Инђи ји. У 
пита њу је инве сти ци ја чија је вред
ност про це ње на на непу них седам 
мили о на дина ра, а зна чај на сред
ства, тач ни је 80 про це на та, обез бе
ди ло је Мини стар ство без порт фе
ља заду же но за демо гра фи ју и 
попу ла ци о ну поли ти ку. Оста так 
сред ста ва у изно су од 1,2 мили о на 
дина ра, финан си ра ће Општи на 
Инђи ја.

Како су иста кли над ле жни, након 
доград ње, овај вртић ће доби ти 

додат не две собе за мали ша не и 
пра те ће про сто ри је, што је укуп но 
нових 235 ква драт них мета ра. Јед
на соба биће наме ње на за јасле ну 
гру пу, одно сно децу узра ста до две 
годи не, а дру га за мешо ви ту гру пу 
узра ста од три до пет годи на. После 
про ши ре ња биће упи са но још 50 
деце.

Про јек том су дефи ни са ни при
прем ни, земља ни, зидар ски, бетон
ски, елек тро и тесар ски радо ви. 
Тако ђе, биће извр ше на тер мич ка и 
хидро и зо ла ци ја подо ва и зидо ва. 
Биће поста вље не кера мич ке под не 
и зид не пло чи це прве кла се. М. Ђ.

Радо ви у Основ ној 
шко ли „22. јул“

Током лета у Основ ној шко ли „22. јул“ у 
Крче ди ну биће окре чен део објек та. Поред 
кре че ња ход ни ка на спра ту, биће заме ње на 
сија лич на места са ЛЕД пане ли ма, а у прет
ход ном пери о ду извр ше на је и заме на пар ке
та у две учи о ни це. Како исти чу пред став ни ци 
локал не само у пра ве, пре неко ли ко дана у 
ову школ ску уста но ву сти гле су и две памет
не табле на додир захва љу ју ћи који ма ће 
бити оса вре ме ње на наста ва. Вред ност радо
ва про це ње на је на мили о на дина ра, а сред
ства су обез бе ђе на из буџе та Општи не Инђи
ја. Како су рани је иста кли пред став ни ци 
локал не само у пра ве, ове годи не опре де ље
но је 34 мили о на дина ра за про јек те у свим 
основ ним и сред њим шко ла ма, што је за 15 
мили о на дина ра више у одно су на буџет из 
2016. годи не. М. Ђ.
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ШТА ПОСЕ ТИ ТИ У ВРЕ МЕ КОРО НЕ?

Мара дик – део „срп ске Све те горе“

Епи де ми о ло шка ситу
а ци ја у нашој земљи, 
а и у остат ку све та 

на неки начин је огра ни чи
ла кре та ње па је, када је 
тури зам у пита њу, Срби ја 
„топ“ дести на ци ја ове годи
не. Гле да ју ћи са ведри је 
стра не, има мо при ли ку да 
боље упо зна мо сво ју око ли
ну која је, мора се при зна ти, 
и те како бога та раз ли чи тим 
тури стич ким садр жа ји ма, 
али и кул тур ноисто риј ским 
вред но сти ма. Ако вас пут 
дове де до Инђи је, про ду жи
те неких десе так кило ме та
ра даље, ка Мара ди ку, селу 
које се нала зи на оброн ци

ма Фру шке горе у чијој је 
непо сред ној бли зи ни сме
ште но неко ли ко фру шко гор
ских мана сти ра – Кру ше дол, 
Вели ка Реме та и Грге тег. 
Због тога ово село при па
да делу тако зва не „срп ске 
Све те горе“. У Мара ди ку се 
нала зе три цркве, Срп ска 
пра во слав на црква посве
ће на Све том Сави, Рефор
ма тор ска (кал вин ска) црква 
и Римо ка то лич ка црква 
посве ће не Све тој Ани, што 
пред ста вља посе бан кури
о зи тет. 

Срп ска пра во слав на 
црква посве ће на Све том 
Сави пред ста вља јед ну од 

нај зна чај ни јих гра ђе ви на у 
селу јер је на њеном месту 
у првој поло ви ни XVI II века 
посто ја ла дрве на црква 
покри ве на трском. Дана
шња црква подиг ну та је у 
барок ном сти лу 1776. годи
не. Пре ма неким инфор
ма ци ја ма, ико но стас цркве 
је осли као Тео дор Илић 
Чешљар, један од нај по
зна ти јих сли ка ра срп ског 
баро ка. Међу тим, Завод за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
Срби је у свом изда њу „Спо
ме нич ко насле ђе Срби је“ из 
1998. пише да је ико не изра
дио Јаков Орфе лин, позна
ти кар ло вач ки сли кар, који 

је посао окон чао 1776. годи
не, суде ћи пре ма запи су на 
ико ни Вас кр се ња. Запад но
е вроп ска барок на схва та ња 
до тада су била при сут на 
једи но у срп ској гра фи ци, а 
Јаков Орфе лин је први сли
кар који је у дома ћу сре ди ну 
пре нео сазна ња сте че на на 
Беч кој ака де ми ји. На архи
је реј ском пре сто лу нала зи 
се ико на Хри ста, а неко ли
ко покрет них ико на и сли ка 
при пи су ју се Тео до ру Кра чу
ну, дру гом зна чај ном пред
став ни ку срп ског баро ка 
беч ке про ве ни јен ци је.

Поред оби ла ска мана сти
ра, тури сти могу бора ви ти и 
у етнокући, која се нала зи у 
непо сред ној бли зи ни. То је 
аутен тич на вој во ђан ска гра
ђе ви на ста ра око 150 годи
на. Етнокућа је адап ти ра на 
за тури стич ку посе ту како би 
се тури сти ма, али и локал
ном ста нов ни штву, пру жи ла 
при ли ка да сазна ју нешто 
више о тра ди ци ји, кул ту ри, 
оби ча ји ма и начи ну живо та 
ста нов ни штва овог про сто
ра. Кућа је гра ђе на од набо
ја и има све про сто ри је које 
су биле потреб не јед ном 
дома ћин ству (собе, кухи њу, 
подрум са лагу мом, кача ру, 
шпајз, шта ле и дру ге помоћ
не објек те). У свим про сто
ри ја ма и окућ ни ци нала зе се 
аутен тич ни екс по на ти ста ри 
изме ђу 50 и 200 годи на.

М. Ђ.

Мара дик

Етно-кућа у Мара ди ку

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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Испла ти ви је је вози ти се на гас
Након инфор ма ци је да држа ва 

пла ни ра да додели суб вен ци је 
за уград њу пли на у вози ла, као 

јед ну од мера за сма ње ње зага ђе ња, 
мно ги су се зами сли ли над рачу ни цом 
и пита ју се да ли и коли ко је то испла
ти во. Вели ка већи на вла сни ка вози ла, 
која су тро ши ла више од седам до 
осам лита ра у прет ход ном пери о ду 
одлу чи ва ла се за уград њу пли на, 
међу тим од 2012. годи не поо штре не 
су мере по пита њу сер ви са и као 
после ди ца тога, тај тренд је опао.

Ђор ђе Вра њеш, дипло ми ра ни инже
њер сао бра ћа ја из Ста ре Пазо ве, каже 
да је сад прак са поо штре на и ула га ња 

су већа, али вре ме ном се испла ти. 
После одре ђе не пре ђе не кило ме тра
же и те како се испла ти вожња аута на 
теч ни нафт ни гас, јер је дупло јеф ти
ни ји од гори ва, тако да су уште де 
вели ке на месеч ном, а посеб но на 
годи шњем нивоу. 

Вра њеш је обја снио посту пак уград
ње аутогаса.

– За уград њу пли на пре ма Пра вил
ни ку из 2012. годи не вла сник ауто мо
би ла мора нај пре доби ти сагла сност 
пред став ни ка про из во ђа ча и смер ни
це за уград њу, која се може урадити у 
овла шће ној лабо ра то ри ји, а цена се 
кре ће од 500 до 1.500 евра у зави сно

сти од типа вози ла и ква ли те та уре ђа
ја. Након завр ше ног ате сти ра ња доби
ја се уве ре ње од Аген ци је за без бед
ност сао бра ћа ја која кошта од 6.000 до 
10.000 дина ра и важи пет годи на – 
обја шња ва Вра њеш.

То ипак није све од тро шко ва, јер 
како кажу над ле жни, након сва ких пет 
до десет хиља да пре ђе них кило ме та
ра, потреб но је сер ви си ра ти одре ђе не 
фил те ре на плин ском уре ђа ју, рас пр
ши ва чу.

– Међу тим, ако се годи шње пре ла зи 
пре ко 20.000 километара, уград ња 
пли на је и те како испла ти ва посеб но 
за ком па ниј ска вози ла. Они који нису 
тако често у сво јим коли ма, не могу у 
ово ме да нађу сво ју рачу ни цу, осим 
ако им није битан еко ло шки ефе кат – 
исти че Вра њеш.

– Нај бо љи ефе кат за дру штво и еко
ло ги ју је упо тре ба аутогаса, и држа ва 
би тре ба ло да суб вен ци о ни ше уград
њу уре ђа ја за гас и за погон на дру ге 
алтер на тив не врсте гори ва, јер то су 
смер ни це ЕУ. Пре 2012. у Срби ји је 
било око 50 одсто вози ла на плин ски 
погон, а сада их, због про це ду ра и 
висо ких так си има све га око 20 одсто. 
Пре по ру ка буду ћим куп ци ма вози ла је 
да иско ри сте суб вен ци је у овој обла
сти, уко ли ко их буде било, јер су вози
ла на гас и елек трич ни погон боља и 
без бед ни ја у одно су на вози ла која се 
сад кори сте – закљу чио је је Вра њеш. 
 Зден ка Кожик

Мини стар Бра ни слав 
Неди мо вић, коме сар 
за избе гли це и 

мигра ци је Репу бли ке Срби
је Вла ди мир Цуцић и пред
сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђе Ради но вић 
су у неде љи за нама у Фру
шко гор ском насе љу у Ста
рој Пазо ви уру чи ли кљу че
ве за још 110 ста но ва.

Кори сни ци – ста на ри, 
који ма су због акту ел не епи
де ми о ло шке ситу а ци је кљу
че ви уру чи ва ни у више 
навра та у про те клих неко
ли ко дана, иза бра ни су на 
јав ном кон кур су, а ста но ви 
су део про јек та трај ног 
реша ва ња стам бе ног пита
ња избе глих и прог на них и 
соци јал но угро же них лица. 
Изград ња укуп но 169 ста но
ва реа ли зо ва на је у окви ру 
Реги о нал ног стам бе ног про
гра ма у окви ру Под про јек та 
5, а вред ност изно си пре ко 
шест мили о на евра, од чега 
је Општи на Ста ра Пазо ва у 
ком плет но опре ма ње 

инфра струк ту ре инве сти ра
ла пре ко два мили о на 
евра. Реги о нал ни стам
бе ни про грам финан си ран 
је дона тор ским сред стви ма, 
а нај ве ћи поје ди нач ни дона
тор је Европ ска уни ја. Фон

дом Реги о нал ног стам бе ног 
про гра ма упра вља Бан ка за 
раз вој Саве та Евро пе, док 
је Коме са ри јат за избе гли це 
и мигра ци је воде ћа инсти
ту ци ја која импле мен ти ра 
про грам у Срби ји. На план

ски начин је током про те
клих годи на из буџет ских и 
дона тор ских сред ста ва 
стам бе но збри ну то и еко
ном ски осна же но више од 
44 хиља де поро ди ца у 
Срби ји.  Д. Г. 

Кров над гла вом за 169 поро ди ца

Ђорђе Врањеш
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Рено ви ра се Спо мен-кућа Јан ка Чме ли ка

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
све ста бил ни ја

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја у Ста рој 
Пазо ви је све ста бил ни ја. Док се прет
ход них неде ља број паци је на та који се 
јавља ју у све три ковид амбу лан те кре
тао и до 90 днев но у прет ход ној неде
љи се тај број свео на око 60 по дану. 

Тести ра се око 30 паци је на та и у про
се ку се по дану откри је по један зара
же ни. У овој неде љи је забе ле жен и 
вели ки број оздра вље ња. Отпри ли ке 
код три осо бе днев но се про на ђу ста ри
ја анти те ла што зна чи да су оне рани је 
има ле вирус у себи. Све мање се врше 
серо ло шка тести ра ња због симп то ма, а 
све више на лич ни зах тев због запо сле

ња или због одла ска у бол ни це које 
нису ковид бол ни це и у бање на лече
ње. 

Нај бо ља ситу а ци ја је у Поду на вљу 
где се у Ковид амбу лан ти у Сур ду ку у 
четвр так на при мер јави ло све га чети ри 
паци јен та. 

Др Сне жа на Таба ко вић, дирек тор ка 
Дома здра вља „Др Јован Јова но вић 
Змај“, апе лу је да се ста нов ни штво 
стрикт но при др жа ва епи де ми о ло шких 
мера без обзи ра на повољ ни је резул та
те јер смо недав но били све до ци како 
се брзо зара за про ши ри када људи пре
ста ну да се чува ју. З. К.

Након што је 2. авгу ста сла ва Све ти 
Или ја обе ле же на у цркви са вер ни ци ма, 
сутра дан је у згра ди СО Ста ра Пазо ва 
орга ни зо ва но осве ће ње слав ског кола
ча пово дом месне сла ве, коју од пре 
две годи не као сво ју крсну сла ву про
сла вља Општи на. Обред реза ња слав
ског кола ча оба вио је све ште ник Срђан 
Ђур ђе вић у при су ству пред сед ни ка 
Општи не Ђор ђа Ради но ви ћа, њего вих 
сарад ни ка и пред став ни ка Месне зајед
ни це. Под се ти мо, 2018. годи не уста но
вље на је тро днев на мани фе ста ци ја 

Дани општи не Ста ра Пазо ва уочи и на 
дан Све тог Или је, али сада про гра ми 
нису реа ли зо ва ни због непо вољ не епи
де ми о ло шке ситу а ци је. Пред сед ник 
Општи не Ђор ђе Ради но вић је овом 
при ли ком чести тао сла ву свим гра ђа ни
ма, нагла сив ши да је Све ти Или ја сим
бол ове општи не. На осно ву пре по ру ка 
Кри зног шта ба одлу че но да се ове годи
не сла ва обе ле жи сим бо лич но, без 
обзи ра на то, што је тре нут но епи де ми
о ло шка ситу а ци ја у овој општи ни ста
бил на.  З. К.

Реза ње слав ског кола ча

У Тури стич кој орга ни за ци ји општи не 
Ста ра Пазо ва, тре нут но се реа ли зу ју 
чети ри про јек та, а један од њих јесте 
уре ђе ње куће народ ног херо ја Јан ка 
Чме ли ка у ули ци која носи назив по 
њему, а која се уско ро поно во отва ра за 
посе ти о це. У току ових дана поста вљен 
је уну тра шњи музеј ски моби ли јар што је 
резул тат зајед нич ког про јек та ТО општи
не Ста ра Пазо ва и Зави чај ног музе ја из 
Руме под покро ви тељ ством Мини стар
ства кул ту ре и то је део при пре ма за 
етно ло шку изло жбу. Пред ња соба ће 
бити сло вач ка, дру га се уре ђу је у срп
ском сти лу, како би се при ка зао сужи вот 
Срба и Сло ва ка и мул ти кул ту рал ност 

под руч ја, а пошто је у овој кући рођен 
народ ни херој Јан ко Чме лик, на самом 
ула зу ће бити постав ка веза на за њега. 
Сачу ва ни су њего ви опан ци, неко ли ко 
фото гра фи ја као и орде ње које је добио 
пост хум но. Чла ни це Удру же ње пазо вач
ких жена актив но пома жу с обзи ром на 
њихо во позна ва ње тра ди ци је, јер ће 
куће рак у дво ри шту бити опре мљен као 
нека да шња кухи ња. У окви ру про јек та, 
још је заме ње на расве та, окре че на спо
ља шња фаса да и уре ђу је се дво ри ште, 
које ће бити у духу три де се тих годи на 20. 
века када је сагра ђе на ова кућа, која ће 
после мно го годи на у окто бру поно во 
бити отво ре на за јав ност. З. К.

„ВИШЊИ ЋЕ В НАГРА ДА“

При зна ње 
Мирославу 
Алексићу 

Књи жев ник из Новог Сада  Миро
слав Алек сић је ово го ди шњи добит ник 

„Вишњи ће ве награ де”, а ту одлу ку 
донео је жири у саста ву: Сла ви ца Вар
ни чић (дирек тор Народ не библи о те ке 
„Симе он Пишче вић“ из Шида), Срђан 
Мале ше вић (дирек тор Кул тур но обра
зов ног цен тра Шид), Бла го је Бако вић 
(књи жев ник, добит ник Награ де за 
2018.годи ну) и Мати ја Бећ ко вић (књи
жев ник, добит ник Награ де за 2019.
годи ну). 

Вишњи ће ва награ да за књи жев
ност је доде љи ва на од 2001. годи не 
и први добит ник био је Добри ца Ерић. 
После њега, редом, наред них осам 
годи на награ ду су доби ли: Здрав ко 
Крста но вић, Радо мир Андрић, Мило
ван Вите зо вић, Дра го мир Брај ко вић, 
Сло бо дан Раки тић, Андреј Бази лов ски 
(Руси ја), Крсти во је Илић, а послед
њи пут, 2009. годи не награ ду је добио 
Перо Зубац. Од тада до 2018. годи не 
награ да се није доде љи ва ла. У пери
о ду од 2009. до 2018. годи не награ ду 
је доде љи ва ло Удру же ње села Срби је 
„Зави чај“, које је дуго годи на зајед но 
са Општи ном Шид, одно сно Кул тур но 
 обра зов ним цен тром, Библи о те ком 
и МЗ Вишњи ће во орга ни зо ва ло мани
фе ста ци ју „Вишњи ће ви дани“. Кул тур
нообра зов ни цен тар Шид и Народ на 
библи о те ка „Симе он Пишче вић“ од 
2018. годи не наста вља ју тра ди ци ју 
доде ле овог цење ног при зна ња, сма
тра ју ћи да јед на таква награ да тре ба 
да посто ји, а да нај ве ће „пра во“ да је 
доде љу је има упра во шид ска сре ди
на, која чува и кости и дело и сећа ње 
на Фили па Вишњи ћа. У обра зло же њу 
жири ја пово дом доде ле „Вишњи ће ве 
награ де” се изме ђу оста лог каже:

Миро слав Алек сић је један од 
наших нај и стак ну ти јих савре ме них 
песни ка. Три и по деце ни је је при су тан 
на срп ској књи жев ној сце ни. Њего ву 
пое ти ку одли ку је само свој ност изра за 
и може се рећи да не сле ди није дан 
од маги страл них пое тич ких пра ва ца у 
савре ме ном срп ском песни штву. Реч 
је о песни ку кул ту ре који у сво јој пое
зи ји спа ја тра ди ци о нал но и модер но, 
исто ри ју и сва ко дне ви цу, библиј ске и 
антич ке моти ве са савре ме ним егзи
стен ци јал ним диле ма ма.

Мирослав Алексић
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ВРД НИК

Обе ле жен Дан руда ра
Дан руда ра Срби је, 6. 

август, тра ди ци о нал но 
је у Врд ни ку обе ле жен 

ода ва њем поште и пола га њем 
вена ца на спо ме ник настра да
лим руда ри ма. Вен це су поло
жи ли пред став ни ци локал не 
само у пра ве и МЗ Врд ник, a 
у име пото ма ка врд нич ких 
руда ра при сут не је поздра вио 
Иван Ката ва.

Мио драг Бебић, заме ник 
пред сед ни ка Општи не, иста
као je да је овај спо ме ник 
руда ри ма једин ствен у Вој
во ди ни. То је гроб ни ца у којој 
су сахра ње на чети ри руда ра, 
раз ли чи те наци о нал но сти, 
који су раде ћи овај тешки и 
часни посао дали сво је живо
те за Врд ник какав је данас.

– Они су сим бол дана шњег 
Врд ни ка, као мул ти ет нич ке и 
мул ти кул тур не сре ди не. Руд
ник је имао вели ки зна чај за 
Врд ник, то је било јед но инду
стриј ско место позна то у целој 
тада шњој држа ви. Изби ја њем 
тер мал не воде 1968. годи
не руд ник је затво рен, али 
је Врд ник сада тури стич ко 
место које се све више раз ви
ја, упра во захва љу ју ћи и тим 
тер мал ним вода ма – иста као 
је Мио драг Бебић.

Дра ган Дра ги че вић, дирек
тор Тури стич ке орга ни за ци је 
Ириг, рекао je да они подр
жа ва ју Удру же ње руда ра које 

сва ке годи не орга ни зу је обе
ле жа ва ње Дана руда ра, 6. 
авгу ста, што ове годи не није 
реа ли зо ва но, како је пла ни ра
но, због акту ел не здрав стве не 
ситу а ци је.

Иван Ката ва, пен зи о ни са ни 
рудар, одао је почаст поги ну
лим руда ри ма, међу који ма је 
и његов ујак.

– Обе ле жа ва ње сећа ња 
на поги ну ле руда ре неће мо 
пре ки ну ти, а захвал ни смо 
људи ма који су помо гли да 
се обно ви овај спо ме ник и 
одр жи тра ди ци ја пошто ва ња 
рудар ског рада. Спо ме ник је 

једин ствен у целој Срби ји, ту 
су сахра ње на чети ри руда ра, 
раз ли чи тих наци о нал но сти и 
ја увек запа лим чети ри све ће 
за њих – рекао је Иван Ката ва.

Врд нич ки руд ник мрког 
угља, рани је чувен по свом 
ква ли те ту, хра нио је хиља де 
рудар ских поро ди ца при сти
глих из целе Евро пе у потра зи 
за послом током 19. и 20. века 
и био носи лац раз во ја целог 
овог кра ја. Тако је било све до 
1968. годи не када је затво рен. 
У руд ни ку је ради ло пре ко 
2.000 рад ни ка, сви су доби
ја ли ста но ве, јер су углав ном 

дола зи ли у Врд ник из дру гих 
места.

– Тер мо ми не рал на вода 
која је попла ви ла окна руд ни
ка и тако оне мо гу ћи ла даљу 
екс пло а та ци ју, пред ста вља ла 
је заче так бањ ског тури зма, 
новог прав ца раз во ја Врд ни ка 
и ири шке општи не. Врд ни ча ни 
цене тра ди ци ју и пошту ју пре
те жак рудар ски посао, тако да 
може мо рећи да је спо ме ник 
руда ри ма један од сим бо ла 
Врд ни ка – рекао је Марин ко 
Дудић, пред сед ник Саве та МЗ 
Врд ник.

 С. Џ.

Ода ва ње поча сти врд нич ким руда ри ма

ИРИГ

При во ди се кра ју уре ђе ње пар ка
До 25. авгу ста би тре ба ло да се окон

ча ју радо ви на рекон струк ци ји и 
уре ђе њу пар ка у цен тру Ири га, као 

и деч јег игра ли шта које ће бити у јед ном 
делу пар ка. 

Прво бит но је пла ни ра но да радо ви 
буду окон ча ни у јулу, али је анек сом уго
во ра тај рок про ду жен за месец дана, пре 
све га због додат них радо ва на фон та ни 
у цен тру пар ка, елек тро ин ста ла ци ја ма и 
кана ли за ци ји. Реч је о првој фази про јек
та која под ра зу ме ва и ста зу од пар ка до 
Дома кул ту ре, док би у дру гој тре ба ло да 
се реа ли зу је и ста за од Михи зо ве куће до 
пар ка. Сред ства за реа ли за ци ју радо ва 
на рекон струк ци ји пар ка су доби је на од 
Мини стар ства трго ви не, тури зма и теле
ко му ни ка ци ја у изно су од 15 мили о на 
дина ра и то је део про јек та „Ириг, пре сто
ни ца кул ту ре 2021“. 

Део радо ва у пар ку који се одно се на 
поста вља ње деч јег моби ли ја ра, финан
си ра ју се сред стви ма Мини стар ства 

без порт фе ља за демо гра фи ју Сла ви
це Ђукић Деја но вић и то у изно су од 1,5 
мили о на дина ра, док 800.000 дина ра 
обез бе ђу је ири шка Општи на. 

Рекон струк ци јом пар ка се доби ја нова 
цели на, са вештач ким бре жуљ ком са 
грбом Општи не Ириг, део са зеле ним 
повр ши на ма и беха тон ста за ма, као и 

фон та ном. Парк зау зи ма око 3.400 ква
драт них мета ра, а деч је игра ли ште у 
окви ру њега око 170 ква дра та. У том 
делу је пред ви ђен дрве ни деч ји моби ли
јар, клу пе и тар тан под ло га.

Инве сти тор радо ва је локал на само
у пра ва, а изво ђач МПП „Једин ство“ из 
Севој на. С. Џаку ла

Радо ви се при во де кра ју, парк у Ири гу

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг - општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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КАКО ОДА БРА ТИ ПРА ВУ ЛУБЕ НИ ЦУ?

Лубе ни ца је као жена, не можеш је 
иза бра ти, већ само потре фи ти
Висо ке тем пе ра ту ре 

лак ше је под не ти ако 
се аде кват но рас хла

ди орга ни зам. Поред стан
дард них начи на да се осве
жи мо, ипак је пре ма пре по
ру ка ма струч ња ка, нај бо
ље за нас то буде на при
ро дан начин. Јед на од оми
ље них мето да сва ка ко 
јесте и кон зу ма ци ја хлад
них лубе ни ца. Међу тим, да 
би уго ђај био пот пун, оне 
мора ју бити и слат ке, а 
како ода бра ти ква ли тет ну 
лубе ни цу?

Oблик пра ви лан, боја 
зеле на, лубе ни ца тешка, 
све су то пока за те љи да је 
у пита њу ква ли те тан про из
вод. Сва ки љуби тељ ове 
посла сти це има свој начин 
да одре ди да ли је баш та 
лубе ни ца по њего вом уку
су, али док је не отво ри, не 
зна шта је у њој.

– Да зво ни! Ако зво ни кад 
куцаш у њу онда зна чи да 
је зре ла. Звук не би сме о 
да је дубок, каже Госпо јин
ка Сола ре вић, про да вац 
лубе ни ца из Срем ске 
Митро ви це на пија ци у 
насе љу Мати је Хуђи.

Као и лубе ни це и цене су 
раз ли чи те. На поје ди ним 
мести ма могу се купи ти по 
40 дина ра за један кило
грам, а неко про ђе и повољ
ни је па пла ти 30 дина ра. 
Оно што је сви ма зајед нич

ко, кажу про дав ци, јесте да 
се нај пре дуго бира.

– Гле да се зре лост и по 
петељ ка ма, ако је све жа, 
онда је и лубе ни ца добра, 
а тако ђе и ако је бела или 
жута одо ле, зна чи да је 
лежа ла и има ла довољ но 
сун ца. Биће слат ка, твр ди 
Дра ги ца Здрав ко вић, која 
сво је лубе ни це из поте са 
код Хрт ко ва ца, про да је на 

срем ско ми тро вач кој Град
ској пија ци.

– Неки кажу да се лубе
ни це деле на мушке и жен
ске и да су жен ске сла ђе, 
мада, ја мислим да је то 
само да би се лак ше про
да ле. Све су оне лепе, а за 
жен ске се каже да има ју 
већи цвет са стра не, дода је 
Дра ги ца.

Про из во ђа чи лубе ни ца у 

селу Мар тин ци, поро ди ца 
Ради шић, већ неко ли ко 
сезо на про да је ове посла
сти це испред сво је куће. 
Кажу да је лубе ни ца под ба
ци ла ове годи не, јер није 
има ла одго ва ра ју ће усло ве 
да би расла. Нај те жа до 
сада има ла је 17,5 кило гра
ма.

– Ове годи не је ипак цена 
добра, у одно су на про шлу 
годи ну. Киша нам је ште ти
ла, лубе ни ца није могла 
пора сти баш како смо оче
ки ва ли, Када се све сабе
ре, задо вољ ни смо, речи су 
мла дог Душа на Ради ши ћа.

На пита ње да ли им 
накуп ци мно го оба ра ју цене 
и како се боре са тим, с 
обзи ром на то да их се 
поја вљу је све више, Душан 
каже да чак 70 одсто про из
вод ње успе ју про да ти 
дома ћин стви ма у свом 
селу и про ла зни ци ма, а 
оста так се купу је на вели ко. 
Цена од 40 дина ра по кило
гра му могла би бити и већа, 
али с обзи ром на тре нут ну 
еко ном ску ситу а ци ју, не 
само код нас, већ и у све ту, 
није момент за дра стич на 
поску пље ња.

На кра ју, биће да је кон
ста та ци ја да је с лубе ни ца
ма као са жена ма, „не 
можеш их иза бра ти већ 
само потре фи ти“ и тач на.

Александра Плавшић

Душан Радишић

Драгица Здравковић Госпојинка Соларевић
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Пећи нач ко кул тур но лето 
поме ре но за крај авгу ста
Пећи нач ко кул тур но 

лето, које шесту годи
ну заре дом реа ли зу је 

Кул тур ни цен тар Пећин ци 
под покро ви тељ ством 
Општи не Пећин ци, прво бит
но је тре ба ло да буде одр жа
но у пери о ду од 15. до 29. 
авгу ста, али је због пан де ми
је коро на ви ру са поме ре но за 
крај овог месе ца и, по све му 
суде ћи, биће реа ли зо ва но у 
сма ње ном оби му и у скла ду 
са про пи са ним мера ма 
зашти те од шире ња зара зе.

По речи ма дирек то ра 
пећи нач ког Кул тур ног цен
тра Јова на Девр ње, сва ко
днев но се пра ти ста ње како 
на лока лу тако и у држа ви, и 
чини се све како би нај ве ћа 
кул тур на мани фе ста ци ја у 
пећи нач кој општи ни ипак 
била реа ли зо ва на.

– С обзи ром на то да је 
август годи на ма уна зад 
пред ви ђен за реа ли за ци ју 
мно го број ни јих кул тур но
умет нич ких и обра зов них 
садр жа ја у окви ру Пећи нач
ког кул тур ног лета, нисмо 
желе ли да отка же мо мани
фе ста ци ју, али смо због епи

де ми о ло шке ситу а ци је одлу
чи ли да је поме ри мо за 
послед њу неде љу авгу ста. 
Уко ли ко и тада епи де ми о ло
шка ситу а ци ја не буде 
повољ на, пла ни ра не кул тур
не садр жа је реа ли зо ва ће мо 
на отво ре ном, без при су ства 
публи ке, али ћемо их сни ми
ти и учи ни ти их доступ ним 
нашим гра ђа ни ма онлајн 
путем зва нич ног Јутјуб кана

ла Кул тур ног цен тра Пећин
ци који смо недав но покре
ну ли. Пла ни ра но је да се 
ове годи не актив но сти у 
окви ру Пећи нач ког кул тур
ног лета одр же у свих 15 
насе ља општи не, али епи
де ми о ло шка ситу а ци ја ће 
дик ти ра ти обу хват места – 
наја вио је дирек тор пећи
нач ког Кул тур ног цен тра 
Јован Девр ња.

Под се ти мо, Пећи нач ко 
кул тур но лето реа ли зу је се у 
сарад њи са свим месним 
зајед ни ца ма на тери то ри ји 
општи не, кул тур ноумет нич
ким дру штви ма, удру же њи
ма жена и дру гим орга ни за
ци ја ма, кул тур нообра зов
ним уста но ва ма, Архи је реј
ским наме сни штвом пећи
нач ким и пећи нач ком Тури
стич ком орга ни за ци јом.

Нови про стор за Ковид амбу лан ту

У Дом здра вља „Др Дра ган Фун дук“ 
Пећин ци про те кле неде ље сти гао је 
нови три ја жни кон теј нер за Ковид 
амбу лан ту. Три ја жни кон теј нер је дона
ци ја Свет ске здрав стве не орга ни за ци
је. Дом здра вља „Др Дра ган Фун дук“ је 
код бео град ске кан це ла ри је Свет ске 
здрав стве не орга ни за ци је кон ку ри сао 
за ову дона ци ју. По речи ма дирек тор ке 
пећи нач ког Дома здра вља Дубрав ке 

Цвет ко вић Мићић, захва љу ју ћи дона
ци ји ова уста но ва је обез бе ди ла изо
ло ван про стор за Ковид амбу лан ту.

– Да бисмо обез бе ди ли про стор за 
Ковид амбу лан ту, ми смо били при мо
ра ни да поје ди не слу жбе изме сти мо у 
про сто ри је које су пома ло неу слов не 
за рад тих слу жби. Са новим кон теј не
ром доби ја мо пот пу но изо ло ван про
стор за Ковид амбу лан ту, а исто вре

ме но ћемо изме ште не слу жбе моћи да 
вра ти мо у про сто ри је које им пру жа ју 
мно го боље усло ве за рад са паци јен
ти ма – изја ви ла је Цвет ко вић Мићић.

Три ја жни кон теј нер је сада у вла сни
штву пећи нач ког Дома здра вља, тако 
да ће и по завр шет ку пан де ми је моћи 
да се кори сти као одво јен про стор у 
скла ду са акту ел ним потре ба ма ове 
уста но ве.
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Поче ла изград ња
водо во да у Ога ру

Пред став ни ци пећи нач
ке локал не само у пра
ве оби шли су 7. авгу

ста радо ве на изград њи 
прве фазе нове водо вод не 
мре же у Ога ру. Реч је о 
радо ви ма вред ним 16,6 
мили о на дина ра, од којих је 
13,3 обез бе дио Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при
вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство, док је 3,3 мили
о на издво ји ла Општи на 
Пећин ци из буџет ских сред
ста ва.

По речи ма дирек то ра Јав
ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ 
Дра го љу ба Вој ки ћа, сада
шња водо вод на мре жа у 
овом насе љу изгра ђе на је 
осам де се тих годи на про
шлог века, а ПВЦ цеви су у 

међу вре ме ну поста ле крте, 
па је Огар насе ље са нај ви
ше хава ри ја на водо вод ној 
мре жи у општи ни Пећин ци, 
често и са по неко ли ко 
пуца ња цеви у јед ном дану.

– Након изград ње нове 
водо вод не мре же, у Ога ру 
ће бити избу шен још један 
бунар, а потом ће бити 
извр ше на сана ци ја хидро
тех нич ке и елек тро опре ме 
на изво ри шту месног водо
во да, чиме ћемо у овом 
насе љу обез бе ди ти ква ли
тет но водо снаб де ва ње за 
наред них три де се так годи
на – рекао је Вој кић.

Пред сед ник Саве та 
Месне зајед ни це Огар 
Милан Алек сић каже да је 
овај про је кат од изу зет ног 
зна ча ја за мешта не Ога ра, 

јер ће са новом водо вод ном 
мре жом бити ели ми ни са ни 
сви доса да шњи про бле ми 
са водо снаб де ва њем.

– Захвал ни смо и Покра
јин ском секре та ри ја ту за 
пољо при вре ду и Општи ни 
Пећин ци што су има ли слу
ха за про бле ме мешта на 
Ога ра, јер су честе хава ри је 
дово ди ле до пре ки да у 
водо снаб де ва њу што 
посеб но пред ста вља про
блем у лет њем пери о ду. 
Пошто се про је кат ради по 
фаза ма, наши гра ђа ни се 
већ рас пи ту ју који дело ви 
насе ља ће први поста ти 
кори сни ци новог водо во да. 
Исти на је да ће сва дома
ћин ства у истом тре нут ку 
има ти могућ ност да се при
кљу че, јер ће нова мре жа 
бити пуште на у рад тек по 
завр шет ку тре ће фазе – 
пору чио је Алек сић.

У првој фази мре жа ће 
бити изгра ђе на од изво ри
шта кроз Ули цу Бра ће Јер
ко вић, у већем делу Шум ске 
и у делу Нове ули це. У дру
гој фази водо вод ће бити 
изгра ђен у остат ку Шум ске 
и у Пар ти зан ској ули ци, док 
ће тре ћом фазом изград ње 
водо вод не мре же бити обу
хва ћен оста так Нове и цела 
Школ ска ули ца.

Рок за завр ше так прве 
фазе је месец дана. 

Обавештење 
„ЈКП Сава“

Јав но кому нал но пред у
зе ће „Сава“ оба ве шта ва 
кори сни ке систе ма даљин
ског гре ја ња да ће у пери о
ду од 5. до 31. авгу ста, у 
стам бе ним згра да ма у Ули

ци Јове Негу ше ви ћа у 
Пећин ци ма, бити испу ште
на вода из систе ма даљин
ског гре ја ња, што зна чи да 
ће у истом пери о ду ста на
ри ових згра да има ти 
могућ ност да откло не ква
ро ве на сво јим кућ ним 
инста ла ци ја ма.

Без нових
слу ча је ва 
инфек ци је

Како је 7. авгу ста саоп
штио Штаб за ван ред не 
ситу а ци је општи не Пећин
ци, на тери то ри ји општи не 
нема потвр ђе них нових 
слу ча је ва инфек ци је коро
на ви ру сом, што јасно ука
зу је на зна чај но побољ ша
ње епи де ми о ло шке ситу а
ци је. Ипак, из Шта ба апе
лу ју на гра ђа не да буду 
опре зни и одго вор ни како 
би зашти ти ли и себе и сво
је поро ди це, и под се ћа ју 
да су све мере зашти те од 
шире ња инфек ци је и даље 
на сна зи – од забра не оку
пља ња више од 10 људи 
како у затво ре ном тако и 
на отво ре ном про сто ру, 
пре ко забра не орга ни зо ва
ња про сла ва сео ских сла
ва, свад би, свих врста 
про сла ва, све ча но сти и 
мани фе ста ци ја, поста
вља ња забав них пар ко ва, 
лици де ра, улич них про да
ва ца игра ча ка и орга ни зо
ва ња свих оста лих забав
них садр жа ја који под ра зу
ме ва ју оку пља ња гра ђа на, 
до оба ве зног кори шће ња 
заштит не маске у свим 
затво ре ним про сто ри ма, 
као и на отво ре ном про
сто ру тамо где није могу ће 
обез бе ди ти физич ку дис
тан цу.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“
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МАЛИ РАЈ САН ДРЕ ГЕРА ТОВЋ ИЗ ЧАЛ МЕ

Живо ти ње нам пру жа ју
несе бич ну љубав

Одма ле на волим 
живо ти ње, јер оне
пру жа ју несе бич ну 

љубав и пажњу.
Јед ног дана сам 

мами рекла да бих 
желе ла да гајим овце 
и она ме је подр жа ла. 

Ина че, на Фру шкој 
гори на викен ди ци 

чувам овце, а пома же 
ми и један чобан.
Ма тамо је пра ва

ужи ван ци ја! При ро да, 
мир и шта тре ба више, 

каже Сан дра 
Гера то вић

Сан дра Гера то вић из Чал ме је 
посеб на девој ка. Када кажем 
посеб на, не мислим на чиње ни

цу да она има Дау нов син дром, већ на 
њене осо би не, које је кра се. Сан дру по 
њеном осме ху, дру же љу би во сти, 
вред но ћи и вели кој љуба ви пре ма 
живо ти ња ма зна ју сви у селу, али и 
шире. Она са сво јих 29 годи на ради 
мно ге ства ри, које њене вршња ке нај
че шће и не зани ма ју. Ова мла да Чал
ман ка гаји 300 ова ца, а у свом дво ри
шту има 18 коза, коби лу Мици ку, а ту 
су пат ке и гуске.

– Имам и мало куче Хуга и два зеца, 
а од деде сам доби ла и шаре ну крма чу, 
која се недав но опра си ла. Одма ле на 
волим живо ти ње, јер оне пру жа ју несе
бич ну љубав и пажњу. Јед ног дана сам 
мами рекла да бих желе ла да гајим 
овце и она ме је подр жа ла. Ина че, на 
Фру шкој гори на викен ди ци чувам 
овце, а пома же ми и један чобан. Ма 

тамо је пра ва ужи ван ци ја! При ро да, 
мир и шта тре ба више! Међу тим, 
мораш да будеш и опре зан. Јед ном 
при ли ком, када је била олу ја, деси ло 
се да су се овце раз бе жа ле па смо 
неке и изгу би ли. Било је баш стра шно. 
Сре ћом, на кра ју смо их све ску пи ли. 
Волим да на Фру шку гору пове дем и 
сво ју коби лу Мици ку. Нау чи ла сам и да 
јашем. После ова ца, поже ле ла сам и 
козе, па смо их купи ли пре пет месе ци. 
Гаји мо алп ске козе и сири мо сир, који 
про да је мо на Фру шкој гори. Када пому
зе мо мле ко, про ку ва мо га, дода мо 
мало сир ће та и ста ви мо сир да се уси
ри. Заи ста није тешко, каже Сан дра.

Она дода је да њен дан почи ње вео
ма рано и да одмах кре ће да ради око 
сто ке.

– Уста нем сва ко јутро у седам сати, 
попи јем кафу и почи ње мој дан. Прво 
пому зем козе, онда дам свим живо ти
ња ма да једу, а није ми тешко ни да 

Сан дра са сво јим јаг ње том на Дани ма овча ра

Сан дра гаји 18 коза
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очи стим шта лу. У све му томе ми пома
же мама, а посао ми није тежак, нити 
ме ума ра. Све је то мени задо вољ ство. 
Ина че, са мамом пра вим и дома ћи сок 
од зове, матич ња ка, виша ња, а пече мо 
и раки ју од шљи ве и кај си је. Све то 
про да је мо на малом штан ду код викен
ди це на Фру шкој гори, гово ри Сан дра.

Сандрина мајка Љиља на каже да јој 
у почет ку није било лако као мај ци 
дете та са посеб ним потре ба ма, али да 
је нај ва жни ји пози ти ван став, труд и 
вели ки рад.

– Али, морам да кажем да нисмо 

има ли у око ли ни ника квих про бле ма 
због тога што је Сан дра дру га чи ја. Баш 
напро тив, у селу је сви воле и при хва
та ју. Она је често у чал ман ском Удру
же њу жена „Женски цвет“. Ту се лепо 
дру жи. С дру ге стра не, када има те 
дете са посеб ним потре ба ма мора те 
мно го с њим да ради те, да буде те увек 
уз њега и да га увек води те са собом. 
Ми смо заи ста мно го ради ли с њом и 
то се испла ти ло, каже Љиља на.

Она дода је да је одмах подр жа ла 
Сан дру када је рекла да жели да гаји 
овце и козе.

– Као роди тељ увек жели те да ура
ди те све за сво ју децу. Ми смо је сви 
подр жа ли. Она више ради од мене. Ја 
сам само ту да јој пома ло помог нем 
око муже, јер није лако пому сти 18 
коза. У послу је вео ма уред на, све 
мора да је под конац, исти че Љиља на.

Сан дра наво ди да је у току шко ло ва
ња била одли чан ђак.

– Има ла сам све пети це, била сам 
Вуко вац. У шко ли сам нау чи ла мно го 
ства ри, па и да месим, а нај ви ше 
волим да напра вим кро а са не са сиром. 
То ми је спе ци ја ли тет, с поно сом каже 
наша саго вор ни ца. 

Током нашег раз го во ра Сан дра се 
при се ти ла и награ де које је доби ла на 
„Дани ма овча ра“, који су одр жа ни пре 
неко ли ко годи на у Лежи ми ру.

– Била сам тамо са Удру же њем жена 
„Женски цвет“ и пове ла сам са собом и 
јед но мало јаг ње. Доби ла сам прву 
награ ду за нај бо љу фри зу ру и нај бо љу 
чоба ни цу. Било нам је мно го лепо, 
сећа се Сан дра.

Она дода је да је купо ви ном ова ца и 
коза желе ла да има свој посао.

– Иза бра ла сам то, јер сам желе ла 
да имам нешто сво је, а и ужи вам у 
томе. Сви који нема ју неки посао, а 
живе на селу, нека про ба ју да се окре
ну свом дома ћин ству и поч ну да се 
баве неким видом пољо при вре де. Ја 
сам чак успе ла уз малу помоћ да уште
дим и да купим ауто, завр ша ва раз го
вор наша насме ја на саго вор ни ца. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Сан дра и њена коби ла Мици каЉиља на и Сан дра Гера то вић
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ЕПИ ДЕ МИ ЈА КОРО НА-ВИРУ СА И РАД ПРЕД ШКОЛ СКИХ УСТА НО ВА

Деца борав е у поо штре ним 
мера ма пре вен ци је

Сви врти ћи у Срби ји су редов но 
ради ли све до про гла ше ња ван
ред ног ста ња 16. мар та. Након 6. 

маја, када је уки ну то ван ред но ста ње, 
мали ша ни су могли да се вра те 11. 
маја, и то се углав ном односи на децу 
чији роди те љи не могу ради ти од куће. 
Иако је ван ред но ста ње уки ну то, епи
де ми ја није пре ста ла, па у врти ћи ма 
широм Сре ма, пре ма пре по ру ка ма 
Мини стар ства про све те и Школ ске 
упра ве, бора вак деце про ти че уз оштре 
мере пре вен ци је. Врти ћи се спре ма ју 
за редо ван рад од сеп тем бра, али се 
нај пре чека ју пре по ру ке над ле жних.

Дирек тор ка ПУ „Пче ли ца“ у Срем ској 
Митро ви ци Биља на Цви је тић каже да 
се у тој пред школ ској уста но ви при др
жа ва ју свих пре вен тив них мера про тив 
епи де ми је коро навиру са.

– То зна чи да се свим запо сле ни ма и 
оста лим лици ма при ула ску у врти ће 

мери тем пе ра ту ра, про ла зи се пре ко 
дезо ба ри је ре и дез ин фи ку ју руке. Тако
ђе, роди те љи ма није дозво љен ула зак 
у вртић, већ се при јем деце оба ви у 
пре двор ју. Врти ћи су поче ли да раде за 
децу, чији роди те љи не могу да раде од 
куће, а за то је било потреб но доне ти и 
потвр ду од посло дав ца, као и потвр ду 
од педи ја тра да је дете здра во. Пре 
него што смо отво ри ли врти ће, анке ти
ра ли смо роди те ље да бисмо доби ли 
тачан број деце, која мора ју ићи у 
вртић. На самом почет ку је било 300 
деце, касни је се тај број сма њио, а 
сада у току лет њег пери о да, то јест у 
вре ме годи шњих одмо ра, нашу уста но
ву поха ђа од 100 до 130 деце. Врти ћи 
који сада раде су „Масла чак“, „Буба ма
ра“ и „Зве зди ца“. Због сма ње ног бро ја 
деце и свих пре по ру ка које смо доби ли 
од Школ ске упра ве, мора ли смо дру га
чи је да орга ни зу је мо рад. То се пре 

све га одно си на број деце у вас пит ним 
гру па ма, који сада мора бити 50 посто 
од нор ма ти ва, каже Биља на Цви је тић, 
која дода је да се бора вак деце у врти ћу 
од про гла ше ња ван ред ног ста ња до 
сеп тем бра не пла ћа.

Тако ђе, она дода је да се ПУ „Пче ли
ца“ при пре ма за редо ван рад у сеп тем
бру, али да се чека ју пре по ру ке Школ
ске упра ве и Кри зног шта ба Гра да.

– Као и сва ке годи не, лето кори сти мо 
како бисмо уре ди ли неке од врти ћа. 
Ове годи не вели ки део тих радо ва се 
одви ја у врти ћу „Леп ти рић“, који је ком
плет но окре чен, уре ђе на је трпе за ри ја, 
као и сто ло ви и сто ли це, сва вра та су 
дове де на у хиги јен ски исправ но ста ње, 
тако да ће деца која бора ве у том врти
ћу има ти мно го боље усло ве за бора
вак. Тако ђе, пла ни ра мо и кре че ње 
тава ни ца у врти ћу „Цвр чак“. Радо ви на 
изград њи врти ћа у Лаћар ку теку и брже 

Свим запо сле ни ма и оста лим лици ма при ула ску у врти ће мери тем пе ра ту ра, про-
ла зи се пре ко дезо ба ри је ре и дез ин фи ку ју руке. Тако ђе, роди те љи ма није дозво љен 
ула зак у вртић, већ се при јем деце оба ви у пре двор ју. Врти ћи су поче ли да раде за 
децу, чији роди те љи не могу да раде од куће, а за то је било потреб но доне ти и потвр-
ду од посло дав ца, као и потвр ду од педи ја тра да је дете здра во, каже директорка ПУ 
„Пчелица“ Биљана Цвијетић
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него што је пла ни ра но, тако да се отва
ра ње оче ку је у новем бру. У Лаћар ку 
има мо децу, која су нажа лост оста ла на 
листи чека ња и по отва ра њу новог 
врти ћа, и након  доби ја ња сагла сно сти 
за отва ра ње нових гру па и нових рад
них места, моћи ћемо да при ми мо сву 
децу која су кон ку ри са ла, а оста ла су 
на листи чека ња. То зна чи да ћемо 
моћи да фор ми ра мо, две гру пе деце 
јасле ног узра ста и две гру пе обда ни
шта, каже Биља на Цви је тић. 

После уки да ња ван ред ног ста ња, 
врти ћи поно во поче ли са радом, у рум
ској општи ни је било отво ре но пет обје
ка та „Поле тар ца“    у Пла ти че ву и 
Путин ци ма, а у гра ду објек ти „Цен тар“, 
„Прво мај ска“ и „Коц ки ца“. Реч је о гру
па ма у цело днев ном борав ку. Било је 
при ја вље но  330 деце, а  од тог бро ја 
днев но је, у про се ку,  у врти ћу бора ви
ло око 220 мали ша на. Тако је било до 
1. јула, када је поче ло лет ње дежур
ство. 

– Од тада нам  раде само два објек та 
„Цен тар“ и „Прво мај ска“ у гра ду, док у 
сео ским сре ди на ма није било заин те
ре со ва них роди те ља да им деца иду у 
вртић и током лета. Тако ћемо ради ти 

до  1. сеп тем бра, а  ради мо по инструк
ци ја ма које смо доби ли од Мини ста ср
тва про све те у мају. Деца су поде ље на 
по вас пит ним гру па ма, у зави сно сти од 
годи на, а у сва кој гру пи може да буде 
50 про це на та од нор ма ти ва. Мора да 
се држи соци јал на дис тан ца, тако је и у 
игра ма напо љу, нема меша ња деце из 
раз ли чи тих гру па, на вра ти ма при ула
ску деци се мери тем пе ра ту ра, као и 
роди те љи ма, који не ула зе у обје кат, 
потом раз вод ни ци воде децу до гру пе 
где их пре у зи ма вас пи тач и  одмах перу  
руке – гово ри за наше нови не дирек тор 
ПУ „Поле та рац“ Радо слав Машић.

У дежур стви ма у јулу про сеч но је 
било око150 деце, а ПУ „Поле та рац“ је 
посе ти ла и покра јин ска сани тар на 
инспек тор ка, која је оби шла све објек те 
и кон ста то ва ла да се,  у објек ти ма 
„Поле тар ца“ који раде,  при др жа ва ју 
свих про пи са них мера.

У уста но ви је завр шен упис, и то по 
први пут  пре ко Еупра ве. У цело днев
ном борав ку је упи са но  57 гру па, одно
сно 1.429 деце.  Упи са но је  и 17 гру па 
полу днев ног при прем ног пред школ ског 
про гра ма који ће поха ђа ти  222 пред
школ ца.

  Оче ку је мо да до кра ја авгу ста 
доби је мо  нове инструк ци је како бисмо 
се могли  при пре ми ти по њима за нову 
рад ну годи ну.  Какве год да буду, сва ка
ко да ће се  и даље инси сти ра ти на  
висо ком  хиги јен ском  сте пе ну  зашти те 
како деце,  тако и вас пи та ча – исти че 
дирек тор Машић.

Да би деца, за сада,  била у врти ћу 
потреб но је да, по посто је ћим инструк
ци ја ма, оба роди те ља буду запо сле на 
и да доне су потвр де за то. Радо слав 
Машић каже да, ако буду мора ли да 
отва ра ју додат не објек те, сва ка ко да ће 
им тре ба ти више запо сле них. Од отва
ра ња у мају, у врти ће су се вра ћа ли 
само мали ша ни из цело днев них гру па, 
али не и пред школ ци који су, до 16. 
јуна, има ли онлајн наста ву. У онлајн 
кон так ту са сво јим вас пи та чи ма су 
била и деца која нису ишла у вртић. 

– За сада функ ци о ни ше мо сасвим 
добро.Има ли смо онлајн иску ства са 
свим гру па ма, а и Мини стар ство нам је 
током јула и у авгу сту при пре ми ло 
семи на ре и бес плат не обу ке за вас пи
та че који су оба ве зни да се обу ча ва ју 
за онлајн рад са децом. Ових дана смо 
попу ња ва ли и при ја ве за наше вас пи
та че и меди цин ске сестре вас пи та че за 
про гра ме за које ће се доби ја ти лицен
це за онлајн наста ву – каже Радо слав 
Машић и дода је да ће, о свим новим 
мера ма, које ће се при ме њи ва ти, зна ти 
више при кра ју авгу ста.

Када је реч о ири шкој општи ни, у ДУ 
„Дечи ја радост“ од маја се оба вља вас
пит нообра зов ни рад у скла ду са пре
по ру ка ма Мини стар ства про све те, нау
ке и тех но ло шког раз во ја, као и Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је ири шке општи
не. Током лет њег рас пу ста број деце 
која бора ве у врти ћу је сма њен, а раде 
оба објек та, у Ири гу и Врд ни ку. 

Деца су поде ље на по вас пит ним гру па ма, у зави сно-
сти од годи на, а у сва кој гру пи може да буде 50 про це-
на та од нор ма ти ва. Мора да се држи соци јал на дис тан-
ца, тако је и у игра ма напо љу, нема меша ња деце из 
раз ли чи тих гру па, на вра ти ма при ула ску деци се мери 
тем пе ра ту ра, као и роди те љи ма, који не ула зе у обје кат, 
потом раз вод ни ци воде децу до гру пе где их пре у зи ма 
вас пи тач и  одмах перу  руке, гово ри дирек тор ПУ „Поле-
та рац“ у Руми Радо слав Машић

Биља на Цви је тић ПУ „Пче ли ца“, Срем ска Митро ви ца

Радо слав Машић
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– Када је реч о при пре ма ма за нову 
рад ну годи ну, може мо да се похва ли мо 
да ћемо од сеп тем бра има ти јед ну гру
пу више и то за децу јасле ног узра ста. 
Ово је посеб но зна чај но и под сти цај но, 
јер смо има ли упра во нај ма њи обу хват 
деце у овом узра сту – каже за наше 
нови не дирек тор ка ДУ „Дечи ја радост“ 
Јеле на Вида но вић.

У току су и радо ви на адап та ци ји про
сто ра, при пре ма ју се рад не собе, обна
вља се ста ри наме штај и раде потреб
не пре прав ке. Обје кат „Вила“ у Врд ни ку 
доби ће нову расве ту и  моби ли ја ре за 
дво ри ште, док ће знат но боље усло ве 
за бора вак има ти и мали ша ни у под
руч ном оде ље њу у Шатрин ци ма, где су 
у току радо ви на ком плет ној сана ци ји 
објек та.

Сања Латас, дирек тор ка шид ске ПУ 
„Јели ца Ста нув ко вић Шиља”, о орга ни
зо ва но сти и мера ма пре вен ци је које се 
пред у зи ма ју у овој уста но ви каже да је 
током лета рад орга ни зо ван у два 
објек та

Реч је о врти ћи ма „Звон чи ца“ и 
„Чаро ли ја“. Рад се оба вља у скла ду са 
инструк ци ја ма Мини стар ства про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја и Мини
стар ства здра вља Репу бли ке Срби је у 
вре ме тра ја ња пан де ми је кови да19,а 
све у сарад њи са локал ном само у пра

вом и Кри зним шта бом.У врти ћи ма 
бора ве деца од јасле ног до пред школ
ског узра ста, а рас по ре ђе ни су у гру пе 
у од по осмо ро деце. Пред школ ска 
уста но ва „Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља“ 
је реа ло зо ва ла упис за наред ну рад ну 
годи ну, а роди те љи су оба ве ште ни 
путем спи ско ва истак ну тим на свим 
објек ти ма уста но ве. При пре ме за 
наред ну годи ну су у у току и чека ју се 
нове инструк ци је, каже Сања Латас.

У усло ви ма пан де ми је у Пред школ
ској уста но ви „Вла да Обра до вић Каме
ни“, која има објек те у свих 15 насе ља 
пећи нач ке општи не, запо сле ним роди
те љи ма су на рас по ла га њу два објек та 
– у Пећин ци ма и Шима нов ци ма. По 
речи ма дирек тор ке ове уста но ве Ани
те Вол чев ски, у објек ту у Пећин ци ма 
тре нут но бора ви 30, а у Шима нов ци ма 
40 деце.

–Рад са децом се реа ли зу је у гру па
ма не већим од 10 деце, а при при је му 
деце и запо сле них у обје кат оба вља се 
три ја жа, која под ра зу ме ва мере ње тем
пе ра ту ре деци, роди те љи ма и запо сле
ни ма, као и дез ин фек ци ју руку. Роди те
љи не ула зе у обје кат, већ децу на 
ула зу пре у зи ма вас пи тач, а роди те љи 
су у оба ве зи да вас пи та чу наја ве уко ли
ко ће дете изо ста ја ти из врти ћа, као и 
када ће се поно во вра ти ти у вртић. 
Поред тога, сва ко днев но се чисти и 
дез ин фи ку је про стор, при бор и опре ма, 
рекла је Вол чев ски и дода ла да су то 
само неке од 35 мера зашти те од шире
ња инфек ци је које ова уста но ва спро
во ди у скла ду са инструк ци ја ма Мини
стар ства про све те.

О томе како ће рад у пред школ ској 
уста но ви бити орга ни зо ван од сеп тем
бра још увек се чека ју инструк ци је 
Мини стар ства.

Пред школ ска уста но ва „Бошко Буха“ 
у Инђи ји ради сма ње ним капа ци те том 
током лета а у скла ду са свим мера ма 
пре вен ци је од коро навиру са које је 
доне ла Вла да Репу бли ке Срби је. Како 
исти чу пред став ни ци врти ћа, дежу ра 
један обје кат и вео ма мали број деце 
бора ви у њему. Тако ђе, пошту ју се 
рани је доне се на упут ства,  која се 
одно се на дез ин фек ци ју про сто ра, 
хиги јен ске нави ке запо сле них и деце, 
поста вља ње дез ин фи ка ци о них бари
је ра на ула зу у вртић и слич но. Дола
зак деце има посеб ну про це ду ру, одно
сно кон тро ли сан је ула зак у про стор 
врти ћа уз дис тан цу од два метра, при
јем деце испред објек та, док роди те

У ири шкој ДУ „Дечи ја 
радост“ од маја се оба вља 
вас пит но-обра зов ни рад у 

скла ду са пре по ру ка ма 
Мини стар ства про све те, 

нау ке и тех но ло шког раз-
во ја, као и Шта ба за ван-
ред не ситу а ци је ири шке 
општи не. Током лет њег 
рас пу ста број деце која 
бора ве у врти ћу је сма-

њен, а раде оба објек та, у 
Ири гу и Врд ни ку

Рад се оба вља у скла ду са инструк ци ја ма Мини стар-
ства про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја и Мини-
стар ства здра вља Репу бли ке Срби је у вре ме тра ја ња 
пан де ми је кови да-19, а све у сарад њи са локал ном 
само у пра вом и Кри зним шта бом. У врти ћи ма бора ве 
деца од јасле ног до пред школ ског узра ста, а рас по ре-
ђе ни су у гру пе у од по осмо ро деце, гово ри Сања 
Латас, дирек тор ка ПУ „Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља“Сања Латас

Јеле на Вида но вић

Вртић „Вила у Врд ни ку“
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Рад са децом се реа ли зу је у гру па ма не већим од 10 деце, а при при је му деце и запо-
сле них у обје кат оба вља се три ја жа, која под ра зу ме ва мере ње тем пе ра ту ре деци, 
роди те љи ма и запо сле ни ма, као и дез ин фек ци ју руку. Роди те љи не ула зе у обје кат, 
већ децу на ула зу пре у зи ма вас пи тач, каже Ани та Вол чев ски, дирек тор ка пећи нач ке 
ПУ „Вла да Обра до вић Каме ни“
љи оба ве зно носе маске. 

Током ван ред ног ста ња, одлу ком 
руко вод ства Пред школ ске уста но ве 
„Бошко Буха“ у Инђи ји, роди те љи су 
били осло бо ђе ни пла ћа ња оба ве за. На 
овај потез тада, кажу над ле жни, одлу
чи ли су се да би помо гли роди те љи ма.

Током апри ла и маја реа ли зо ван је 
упис у Пред школ ску уста но ву „Бошко 
Буха“ елек трон ским путем и како исти
чу пред став ни ци врти ћа, у пита њу је 
прак са која се спро во ди пре ко пор та ла 
Еупра ве. На тај начин избег нут је непо
сре дан кон такт са роди те љи ма који ма 
је, с дру ге стра не, олак шан упис деце у 
сле де ћу школ ску годи ну. Скра ћен је и 
сам про цес при ба вља ња нео п ход не 
доку мен та ци је до које се дола зи, тако
ђе, елек трон ским путем. 

Како исти чу, још увек није позна то 
како ће изгле да ти нова школ ска годи на, 
те се оче ку ју нове одлу ке Вла де Репу
бли ке Срби је од којих све зави си. Без 
обзи ра на цело куп ну ситу а ци ју у 
земљи, пред ви ђе ном дина ми ком одви
ја ју се радо ви на изград њи новог врти
ћа у Инђи ји. Вред ност ове капи тал не 
инве сти ци је је 108 мили о на дина ра и 
финан си ра се из локал ног буџе та.

Пре ма речи ма првог чове ка инђиј ске 
општи не Вла ди ми ра Гака радо ви ће 
бити гото ви до сеп тем бра, а завр шет
ком овог објек та биће упи са на сва 
деца, одно сно њих око две сто ти не који 
се тре нут но нала зе на листи чека ња.

Још 2016. годи не било је око сто ти ну 
деце на листи чека ња, и већ тада је 
ура ђе но про ши ре ње нај ве ћег објек та 
врти ћа „Сун це“, чиме су се ство ри ле 
могућ но сти да се деца упи шурекао је 
Гак.

Он је додао да након чети ри годи не 
има још 200 деце на листи чека ња.

 Оно што је нај ва жни ја пору ка јесте 

да се у Инђи ји заи ста живи, деца се 
рађа ју, поро ди це могу про на ћи место 
за запо сле ње и оно што воли мо да 
каже моИнђи ја је иде ал но место за 
живот сва ке поро ди це, казао је Гак. 

Тако ђе, он је рекао да је циљ локал
не само у пра ве да се кон стант ним ула
га њем у децу, сту ден те и ства ра њем 
могућ но сти за засни ва ње рад ног одно
са, пове ћа број ста нов ни ка на тери то
ри ји општи не Инђи ја. Иста као је да ће, 
након уки да ња листе чека ња, обез бе
ди ти усло ве да вртић буде бес пла тан 
за сву децу.

У Пред школ ској уста но ви „Радост“ у 
Новим Банов ци ма, која рас по ла же са 
девет обје ка та, у току лета раде само 
два – цен трал ни „Жира фи ца“ у Банов
ци ма Дунав, за децу  из овог насе ља и 
Нових Бано ва ца, и обје кат „Леп ти рић“ у 
Ста рим Банов ци ма за децу из овог 
места, Беле ги ша и Сур ду ка. При др жа
ва ју се свих мера пре вен ци је, које важе 
од 11. маја ове годи не, тач ни је,  након 
понов ног отва ра ња пред школ ских уста
но ва.  Како каже дирек тор ка Сан дра 
Сара па, у врти ће сад дола зи све га 10 
до 15 одсто мали ша на, чији роди те љи 
раде, али могу да дођу и она деца, чији 
роди те љи не могу доби ти потвр ду да су 
запо сле ни.  Дола зак дете та се мора 
наја ви ти два дана рани је и потреб на је 
потвр да од педи ја тра да је оно здра во и 
редов но вак ци ни са но. 

У прет ход ном пери о ду су вас пи та чи 
ради ли кори сте ћи раз не плат фор ме и 
вај бер гру пе, а за 1. сеп тем бар се оче
ку ју бли жа упут ства и смер ни це од над
ле жног мини стар ства. Капа ци ти тет ПУ 
„Радост“ је око 900 мали ша на који су 
поде ље ни у 41 гру пу. За сле де ћу школ
ску годи ну упи са но је 250 деце,нај ви ше 
јасле ног узра ста и пред шко ла ца. Кон
курс је стал но отво рен и нема листу 

чека ња, осим за јасле ни узраст, ако 
дете није напу ни ло годи ну дана.

Од 13 обје ка та у који ма свој вапит но 
– обра зив ни рад реа ли зу је ПУ „Поле
та рац“ у Ста рој Пазо ви  у току лет њих 
месе ци отво ра но је отво ре но пет обје
ка та и то у Новој Пазо ви два, у Ста рој 
Пазо ви један и по један обје кат у Голу
бин ци ма и Вој ки да роди те љи чија 
деца мора ју да бора ве у врти ћу не би 
мора ли да напу шта ју место борав ка 
због њихо вог дово ђе ња у врти ће. У 
уста но ви бора ви у про се ку од 25 до 30 
посто од укуп ног бро ја упи са не деце.

По инструк ци ја ма Мини стар ства 
здра вља пред у зи ма ју се све нео п ход
не мере у циљу зашти те деце и запо
сле них, а оба ве за запо сле них је да их 
се стро го при др жа ва ју: ноше ње 
заштит них маски, дез ин фек ци ја обје
ка та и при ла за више пута у току дана, 
дез ин фек ци ја игра ча ка на кра ју рад ног 
дана када деца оду, кон тро ла одр жа
ва ња хиги је не деце уз оба ве зно при су
ство запо сле них док су деца у тоа ле ту, 
мере ње тем пе ра ту ре, дез ин фек ци ја 
теле фо на, руку и то свих осо ба које 
ула зе у обје кат, одла га ње отпа да по 
посеб ној про це ду ри. Тако ђе, деца су 
рас по ре ђе на у мање гру пе, у току 
обро ка пра ви се раз мак од од јед ног и 
по до два метра, мали ша ни спа ва ју на 
уда ље ним кре ве ти ма, а на сва ком се 
нала зи озна ка, посте љи на се пере јед
ном недељ но. Собе се про ве тра ва ју 
пре сва ког ула ска деце, кли ме се не 
пале и рад је орга ни зо ван тако да 
деце што чешће бора ве на дво ри шту. 
За сле де ћу школ ску годи ну упи са но је 
248 деце, што је 20 посто више у одно
су на прет ход ни пери од.  У току месе
ца авгу ста биће фор ми ра не гру пе 
полу днев ног при прем ног пред школ
ског про гра ма.  Е.М.Н.

Ани та Вол чев ски ПУ „Вла ди мир Обра до вић Каме ни“
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Митровачки Ђепето
удахнуо живот дрвету

– Дрво има душу, а у вештим рука ма 
само што не про го во ри, речи су само
у ког сто ла ра из Срем ске Митро ви це.

После 37 годи на рада у мета ло стру
гар ској обла сти Раден ко Про ко пић 
оста је, зајед но са сво јом супру гом из 
Срем ске Митро ви це без посла. Раз ми
шља ју ћи, после толи ко вре ме на шта 
да учи ни како би обез бе дио новац сво
јој поро ди ци, дошао је до закључ ка да 
жели да буде мађи о ни чар за дрво. 

Њему није потре бан чароб ни шта
пић како би напра вио чуде сне рук
отворинe. Довољ не су руке. Буна ри, 
мали и вели ки, таљи ге, разно ра зне 
кор пи це за цве ће у боја ма, као и кући
це за пти це, све то се може наћи у 
ради о ни ци, па и у самом дво ри шту 
овог мај сто ра, а основ ни мате ри јал је 
липа.

– Кори стим искљу чи во фру шко гор
ску липу при ли ком изра де пред ме та, 
коју наба вљам у Бано што ру. Нај пре се 
обра ди дрво, па тако зва но „крај че ње“, 
сече ње по мери, а све у зави сно сти од 
тога шта се пра ви и коли ких је димен
зи ја. Сам себе сам тести рао и пока за
ло се да ми је потреб но десет, па и 
два на ест сати да бих ком пле ти рао 
десет дрве них кући ца за пти це, нарав
но, без фар ба ња, откри ва нам Раден
ко.

Каже још да му то изу зет но при ја и 
да га тај хоби одма ра. Нази ва га хоби
јем, јер га не сма тра послом. Мислио 
је да ће све ста ти због епи де ми је коро
на ви ру са, међу тим деси ло се супрот
но.

– Када је завла да ла ова епи де ми ја, 
супру га и ја смо седе ћи код куће 
закљу чи ли да од ово го ди шње сезо не 

нема ништа. Неће бити посла. Онда је 
дошао поли циј ски час, људи су седе ли 
пред рачу на ри ма и гле да ли пре ко 
интер не та сва шта, па су тако дола зи
ли и до мене. Сло бод но могу рећи да 
су у тој њихо вој доко ли ци „клик та ли“ и 
нару чи ва ли мно го тога, па су се поруџ
би не уве ћа ле пет пута у одно су на 
рани је. Нисам могао да пове ру јем, 
али, имао сам сре ће. Успео сам и све 
на вре ме да испо ру чим, с обзи ром на 
то да сам и сам био дисци пли но ван, 
па нисам ниг де ишао, кроз осмех гово
ри наш саго вор ник.

Кроз руко тво ри не огле да се мај сто
ро ва љубав пре ма при ро ди, живо ти
ња ма и води, те су пред ме ти и пред ви
ђе ни да се држе баш у таквом амби
јен ту. Инспи ра ци ју да започ не све то, 

нашао је током борав ка у Немач кој и 
Аустри ји, када је схва тио коли ко су 
цење ни дрве ни суве ни ри на тим про
сто ри ма. Вра тио се у свој дом, спре
ман да кре не у нове побе де. 

Раден ко дода је и то да никад није 
касно да се живот про ме ни из коре на. 
Бит на је добра воља, а није пре суд но 
то какву дипло му има мо или каквом 
тех ни ком и тех но ло ги јом рас по ла же
мо, јер се зана ти уче увек изно ва.

– Ја немам мно го маши на, као што 
сви могу да виде када дођу. Све што 
радим, углав ном је руч на обра да и то 
је довољ но, скро ман је Раден ко.

Ђепе то је искле сао свог Пино ки ја, а 
какву бај ку при ча Раден ко ва ради о ни
ца, то већ осми сли те сами.

Александра Плавшић

Раденко Прокопић
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Пово дом сео ске сла ве у 
Ога ру 8. авгу ста су венац 
на спо ме ник палим бор ци
ма и жртва ма фажи зма у 
Дру гом свет ском рату поло
жи ли пред сед ник Саве та 
Месне зајед ни це Огар 
Милан Алек сић и члан 
Саве та Сини ша Ђокић.

– Мешта ни Ога ра могу да 
буду поно сни на прет ке 
чија име на се нала зе на 
овом спо ме ни ку, који нас 
под се ћа на то да нам сло
бо да у којој данас живи мо 
није покло ње на, већ да су 
наши пре ци про ли ва ли крв 
за њу. Зато је јако важно да 
одр жи мо тра ди ци ју, да их 
се на дан сео ске сла ве 
сети мо, да им одр жи мо 
помен и да ода мо почаст 
сви ма који су у бор би за 
сло бо ду дали нај дра го це
ни је што су има ли – свој 
живот – изја вио је тим 
пово дом Милан Алек сић.

Огар чува сећа ње
на бор це и жртве

ЖЕЉ КА АВРИЋ ДОБИТ НИ ЦА ЗЛАТ НЕ ЗНАЧ КЕ

При зна ње за допри нос 
раз во ју кул ту ре

Жељ ка Аврић, срем ско ми
тро вач ка песни ки ња, добит ни
ца је при зна ња „Злат на знач ка“  
Кул тур нопро свет не зајед ни це 
Срби је, за 2020. годи ну.

У зва нич ном оба ве ште њу које 
су пот пи са ли проф. Мило ван 
Вите зо вић пред сед ник жири
ја, проф. др Зоран Авра мо вић 
пред сед ник Кул тур нопро свет
не зајед ни це Срби је и гене рал
ни секре тар Живо рад Ајда чић, 
сто ји да се ово при зна ње доде
љу је „за дуго го ди шњи допри нос 

раз ви ја њу кул тур них делат но
сти – за несе би чан, пре дан и 
дуго тра јан рад и ства ра лач ки 
допри нос на шире њу кул ту ре 
наро да и народ но сти Репу бли ке 
Срби је“.

Све ча но уру че ње „Злат не 
знач ке“ Кул тур нопро свет не 
зајед ни це Срби је биће орга ни
зо ва но у Народ ном позо ри шту 
у Бео гра ду, чим буду посто ја ли 
усло ви у скла ду са мера ма ван
ред не ситу а ци је иза зва не пан
де ми јом коро на виру са.

ДРУ ШТВО ЉУБИ ТЕ ЉА
ФОТО ГРА ФИ ЈЕ „БЕО ФО ТО“
„Пра во сла вље
на интер не ту 2020“ 

Дру штво љуби те ља фото гра фи је, филм ских и 
видео оства ре ња „Бео фо то“ из Бео чи на рас пи са ло је 
кон курс за уче шће на 15. Међу на род ној изло жби 
фото гра фи ја „Пра во сла вље на интер не ту“. Ова тра
ди ци о нал на мани фе ста ци ја која се орга ни зу је под 
покро ви тељ ством Општи не Бео чин, први пут одр жа
на 2006. годи не, при ре ђу је се у сла ву Све тог испо
вед ни ка Вар на ве Насти ћа, вла ди ке хво стан ског и 
бео чин ског. За тра ди ци о нал ну смо тру фото гра фи ја 
са пра во слав ним садр жа јем  шаље се до пет фото
гра фи ја у елек трон ском обли ку, фор ма та 20 х 30 
цен ти ме та ра (20,3 х 30,5) у 300 dpi. Пра во уче шћа на 
кон кур су има ју радо ви који су прет ход но обја вље ни 
на било којој интер нет адре си, што ауто ри дока зу ју 
сла њем лин ка. Фото гра фи је се шаљу на мејл адре су 
ade mov ski@g mail.com   Коти за ци ја, за уче шће на 
овом кон кур су се не пла ћа.

У кон ку рен ци ју за избор нај у спе шни јих ула зе фото
гра фи је при сти гле закључ но са 15. окто бром ове 
годи не. Жири Фото кино и видео саве за Вој во ди не од 
при хва ће них радо ва иза бра ће оне који ће се наћи у 
ката ло гу и на 15. изло жби.  

При зна ња и похва ле доде ли ће се у поје ди нач ној 
кон ку рен ци ји и за колек ци ју, као и награ да „Сава 
Дра гој ло вић“ за нај бо љу фото гра фи ју дома ћег ауто
ра у избо ру жири ја орга ни за то ра. 

Дета ље веза не у вези са кон кур сом као и за све 
прет ход не изло жбе могу се про на ћи на сај ту „Бео фо
та“ на адре си  http://www.beo fo to.rs/

Рок за сла ње фото гра фи ја са пра во слав ном тема
ти ком је 15. окто бар.

Дру штво „Бео фо то“ Бео чин
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ЛАЗАР НИКОЛ ЧИЋ ИЗ СУСЕ КА СЕ БАВИ ПРЕ РА ДОМ МЕСА

Сремачки специјалитети, баш!
Кулен може да се једе тек у мају, а нај бо-

ље је да одсто ји до авгу ста. Поред тога, 
мора бити ква ли тет на папри ка и со. Шун-
ка мора ста ја ти шест неде ља у сала му ри 
и после тога тре ба ло би да се одне се у 
пушни цу, а касни је и на про ма ју. Нај бо ље 
је да одсто ји годи ну дана, па тек онда да 
се нач не. Али, ко ће издр жа ти да не про-
ба, каже кроз смех Лазар Никол чић

Лазар Никол чић из Сусе
ка бави се про из вод њом 
месних пре ра ђе ви на 

већ девет годи на. Сво је про
из во де пра ви по тра ди ци о
нал ној рецеп ту ри, без кон зер
ва на са, ади ти ва и оста лих 
вештач ких састо ја ка. Како 
Лазар каже, то су про из во ди 
са „срем ским уку сом“. Месо за 
сво је про из во де наба вља од 
про ве ре них сусеч ких сто ча ра. 

– У овом послу сам од 
детињ ства. Насле дио сам га 
од оца, који је, када су сви њо
ко љи били попу лар ни, ишао у 
дома ћин ства клао сви ње и 
пра вио месне пре ра ђе ви не. 
Сећам се тих ста рих сви њо
ко ља, уста не се рано ују тру, 
оку пи се дру штво и поч не са 
кува ном раки јом. Онда сле ди 
кла ње, затим дору чак, а ту је 
и музи ка. Доруч ку је се џиге
ри ца с белим луком, а руча се 
папри каш у под не, пеку се 
кроф не. Сви њо кољ се завр
ша вао вече ром на којој се 
слу жи ла црве на чор ба са 
репо ви ма и пап ци ма, пече но 
месо и коба си це. Тога сада 
све мање има, све се сво ди 
на услу жно кла ње, запо чи ње 
раз го вор наш саго вор ник.

Лазар дода је да је 2011. 
годи не решио да зна ње доби
је но од оца и иску ство сте че
но у фир ма ма које су се бави
ле пре ра дом меса, спо ји и 
отво ри меса ру. 

– Желео сам да будем 
само ста лан, сам свој газда. 
Уви део сам да има мно го 
викен да ша у Сусе ку и око ли
ни, али нема ју где да купе 
све же месо и тако кре ће цела 
при ча. Касни је сам отво рио у 
ста рој поро дич ној кући меса
ру. Има мо јед ну минипре ра
ду меса у којој на днев ном 
нивоу може да се напра ви до 
100 кило гра ма пре ра ђе ви на. 
Поред пушни це, ту је и један 
про стор са тиле ви ма у ком 
месо зри, а купи ли смо и 
хлад ња чу да месо може и 
лети да се суши, одно сно, да 
послу жи као комо ра за зре
ње. Про из во ди мо шун ке, 
коба си це, сла ни ну, буђо лу, 
кулен и оста ле спе ци ја ли те те, 
каже Лазар.

Он дода је да у послу уче
ству је цела поро ди ца.

– Супру га је ради ла 22 
годи не као меди цин ска 
сестра, али је напу сти ла тај 
посао и сада две годи не води 

адми ни стра ци ју у нашој фир
ми. Пома жу ми и ћер ке, а 
мла ђа често буде у меса ри од 
сре де до пет ка. Ми тек сада 
поста је мо поро дич на фир ма 
и пола ко ста је мо на сво је 
ноге. При том бих додао да је 
данас вео ма тешко наћи рад
ни ка на селу. Моги су се одсе

ли ли, а неки не желе да раде. 
Раз вој малог пред у зе ћа је у 
Срби ји вео ма тежак, али се 
труд и рад мора ју испла ти ти. 
Све што смо од меса ре зара
ди ли, уло жи ли смо у даљи 
раз вој, исти че Лазар. 

Наш саго вор ник каже да 
поред све жег меса, у сво јој 

Лазар Никол чић

Лазар по ста рој рецеп ту ри пра ви 14 сухо ме сна тих про из во да
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пону ди има чак 14 про из во да, 
који су декла ри са ни и има ју 
нутри тив ну вред ност у ХАС
САП систе му.

– Све про из во де сам пра
вим. Осим меса, које купу јем 
од про ве ре них сусеч ких сто
ча ра и нешто мало од сто ча
ра из око ли не, дода јем бели 
лук и бегеч ку папри ку, коју већ 
годи на ма наба вљам. Месо је 
дома ће, зачи ни су дома ћи, 
нема ника квих вештач ких 
дода та ка. Ако нешто од све
жег не про дам у току неде ље, 
не замр за вам га, већ пра ви мо 
коба си це, пече ни це или 
нешто слич но. Задо вољ ство 
ми је када видим да се муште
ри је вра ћа ју, то је знак ква ли
те та, каже Лазар.

Он дода је да се про из во ди 
меса ре „Лаки“, могу купи ти у 
самој меса ри, код њега у 
дома ћин ству, али се могу и 
про ба ти у поје ди ним ресто ра
ни ма у Новом Саду и Бано
што ру. 

– Има мо мно го муште ри ја 
из Срем ске Митро ви це, 
Новог Сада, а све више и из 
Бео гра да. Нај ви ше се купу је 
дома ћа и роштиљ ска коба си
ца. Што се тиче цена, њу дик
ти ра ју вели ки про из во ђа чи и 
мар ке ти. Ту је и увоз меса, 
који уни шта ва малог про из
во ђа ча, али се ква ли те том на 
неки начин може опста ти, 
каже Лазар.

По њего вом мишље њу, да 
би кулен или шун ка били 
доброг уку са, нај ва жни ји 
састој ци су дома ће месо, без 
вештач ких састо ја ка и зачи

на, али је битан и пери од 
зре ња меса. 

– Кулен мора бити зрео. На 
при мер, данас се зако ље 
сви ња, сутра се месо обра
ди, затим одле жи да вода 
иза ђе, а после се пуни у цре
ва и иде у пушни цу. Кулен 
може да се једе тек у мају, а 
нај бо ље је да одсто ји до 
авгу ста. Поред тога, мора 
бити ква ли тет на папри ка и 
со. Шун ка мора ста ја ти шест 
неде ља у сала му ри и после 
тога тре ба ло би да се одне се 
у пушни цу, а касни је и на 
про ма ју. Нај бо ље је да одсто

ји годи ну дана, па тек онда да 
се нач не. Али, ко ће издр жа
ти да не про ба, каже кроз 
смех Лазар.

Он дода је да жели да свој 
посао раз ви ја у прав цу тури
зма, јер је општи на Бео чин 
позна та по лепим викенд 
насе љи ма и оба лом Дуна ва.

– Спој хра не и тури зма би 
био пра ви пого дак. Раз вио би 
се сео ски тури зам, који је све 
попу лар ни ји, завр ша ва раз
го вор Лазар Никол чић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Шун ку је нај бо ље про ба ти у мају

Никол чи ћи су нај пре отво ри ли меса ру у ста рој поро дич ној кући

Медијски пројекат „Живот у  Беочину – Између Дунава и Фрушке горе“.  Пројекат је суфинансиран 
средствима буџета Општине Беочин. Ставови изражени у овом медијском садржају су одговорност аутора

и његових сарадника и не представљају нужно званичан став општине Беочин.
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (31)
ЂОР ЂЕ ПОПО ВИЋ ДАНИ ЧАР

Пише: Др Сне жа на Булат

Орга ни за тор књи жев ног живо та 
из пери о да роман ти зма
Ђор ђе Попо вић Дани чар је 

рођен 20. окто бра 1932. у 
Буков цу. Истак ну ти нови нар и 

књи жев ник шко ло вао се у Вара ди ну, 
Кар лов ци ма, Врба су, Сеге ди ну, Загре
бу и Бечу, где је мату ри рао 1851. Док
тор прав них нау ка постао је 1855. Део 
рад ног анга жма на про вео је у Прес
бироу, био је секре тар Мини стар ства 
спољ них посло ва, гене рал ни кон зул 
Кра ље ви не Срби је у Ско пљу, библи о
те кар у Народ ној библи о те ци, те лич
ни библи о те кар кра ља Петра I (Вој но
вић). Поча сни члан Мати це срп ске 
постао је 1863. годи не, а годи ну дана 
касни је и члан Књи жев ног оде ље ња. У 
Одбор Књи жев ног оде ље ња је биран 
1865. и 1866. Био је допи сни члан Дру
штва срп ске сло ве сно сти (1862) и 
Срп ског уче ног дру штва (1864) (Мале
тин). Уре ђи вао је „Срп ски днев ник“, 
„Сед ми цу“, „Напре дак“ „Срп ски народ“, 
„Срба ди ју“. У Пан че ву, код „Бра ће 
Јова но ви ћа“, покре нуо је и уре ђи вао 
зна чај ну „Народ ну библи о те ку“, у којој 
је обја вио 146 све за ка дела нај по зна
ти јих наших и стра них писа ца, и то 
нај че шће у свом пре во ду. Исто вре ме
но, био је и уред ник, и изда вач више 
кален да ра (Матиц ки). Вео ма су зна чај
ни њего ви мно го број ни пре во ди са 
шпан ског, руског, пољ ског, мађар ског и 
са сло ве нач ког јези ка. За први пре вод 
Сер ван те со вог „Дон Кихо та“ на срп ски 
језик, који се поја вио 1895. годи не, а 
изда вач је била Колар че ва заду жби на, 
заслу жан је упра во Дани чар, а њего ва 
дуго веч ност нас оба ве зу је да му посве
ти мо мало више пажње (Павло вић 
Саму ро вић).

Дани чар је био човек добре нара ви 
и често је при ја те љи ма у нево љи 
помо гао. Позна то је да су он и Ђура 
Јак шић били вео ма добри при ја те љи. 
Упра во на пре по ру ку Ђор ђа Попо ви
ћа, Јак шић је успео да доби је место 
учи те ља црта ња у Јаго дин ској гим на
зи ји. Међу тим, убр зо је остао без овог 
посла. Наи ме, у Мини стар ству про све
те радио је начел ник Сава Сре те но
вић. Шко ло вао се у Руси ји и сма трао 
себе за вео ма уче ног чове ка. Издао је 
„Сло вен ску гра ма ти ку“ за школ ску 
упо тре бу и због тога је себе сма трао 
вели ким књи жев ни ком. Јед ном при ли
ком, сти гао је Сре те но вић и у Јаго дин
ску гим на зи ју, те је наре дио свим 
настав ни ци ма да дођу у кан це ла ри ју. 
Неки, који га нису зна ли, пажљи во су 
слу ша ли начел ни ко ве „при че“ о вас
пи та њу. Но, Ђура Јак шић је ста јао крај 
про зо ра, гле дао у дво ри ште и с вре

ме на на вре ме бацио поне ки рав но ду
шан поглед на бесед ни ка. Иста ситу а
ци ја се дого ди ла и код „Шаре не меха
не“. Сре те но вић угра би тре ну так да 
заме ри Јак ши ћу, баш кад је овај иска
пио чашу: „Па докле ћеш ти, Ђуро, 
тако?“ Ђура изма че цига ру с уса на, не 
пома че се с места, него му суво и рав
но ду шно одго во ри: „Вазда док ми се 
ова ко буде сви де ло!“ Сре те но вић 
набра обр ве: „Е... То тако не сме и не 
може оста ти... Има, ваљ да, неко га 

ста ри је га, који је позван да се о шко ли 
и осо бљу ста ра?“ Ђура набу си то одго
во ри: „Ни досад се ти ниси ста рао о 
мени, нити ми то што тре ба... Гле дај 
ти себе, а за мене се немој бри ну ти.“ 
Сре те но вић се осе ти јако увре ђен: „Ја 
не допу штам да ти будеш само во
љан...“ На то ће Јак шић: „А, ја не допу
штам да ти будеш неуч тив... Шта се 
тебе тиче како ја живим? Питам ли ја 
тебе за твој при ват ни живот?... Још и 
тебе да питам како да живим и шта и 

Ђор ђе Попо вић Дани чар (Вики пе ди ја)
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коли ко да једем и пијем!“ Сре те но вић 
се збу ни. Није оче ки вао ова кав одго
вор, па дода де: „Али ти си на изве
сном поло жа ју, који...“ Гла сан Јак ши
ћев смех пре ки де начел ни ка. Ђура 
пла ну: „Бата ли ћора ва посла! Да Ђура 
не живи како живи, он би одав но био 
на месту на коме је Сре те но вић, а 
Сава Сре те но вић, по зна њу и паме ти 
сво јој, једва би доспео да може бити 
оно што је сада Јак шић... Него, оста ви 
ти те ства ри, нек иду како иду; кад 
теби Ђура на сен ку не ста је, немој ти 
њему на реп... Ако ти је ста ло до дру
штва и весе ља, до раз го во ра и песме, 
оста ви зач ко љи це и дај да мало посе
ди мо и при ја тељ ски вече да про ве де
мо...“ Начел ник Сре те но вић, чим се 
вра тио у Бео град, зва нич но је опту
жио Јак ши ћа, оцр тао његов живот у 
нај цр њој боји и пред ло жио мини стру 
да га отпу сти из држав не слу жбе. Чак 
је и сво је руч ну одлу ку за отпуст напи
сао. Мини стар је одлу ку пот пи сао – и 
Јак шић се још јед ном нашао на ули ци. 

Тешко се Јак шић сна ла зио у живо
ту, а ода ни Ђор ђе Дани чар, често 
му је пома гао. Тако је јед ном при

ли ком, у немо гућ но сти да се скра си у 
Бео гра ду, Ђура Јак шић решио да 
поно во дође у Нови Сад. Тамо је ста ри 
при ја тељ Ђока Попо вић Дани чар, он 
ће га при хва ти ти, као и увек што је. За 
пре ла зак гра ни це, било је нео п ход но 
да доби је дозво лу. Тада се Ђура обра
ти тада шњем управ ни ку варо ши Јако
ву Туца ко ви ћу. Туца ко вић га доче ка 
доста суво, иако га је позна вао и рече: 
„Шта тра жиш?“ Ђура одвра ти: „Да ми 
дате обја ву за пре лаз, хоћу пре ко, 
идем у Нови Сад.“ На то ће Туца ко вић: 
„А ко си ти? Како се зовеш?“ Одвра ти 
наш писац: „Ђор ђе Јак шић“. Туца ко
вић опет поста ви пита ње: „А шта си 
ти“? Ђура поно сно рече да је књи жев
ник. Туца ко вић мало набу сит поди же 
гла ву и погле да Јак ши ћа, испи ту ју ћи: 
„Не питам те то, него реци ти мени 
зани ма ње, чиме се зани маш?“ Јак шић 
хлад но одго во ри: „Немам дру гог зани
ма ња – ја сам књи жев ник. Попу сти 
Туца ко вић и рече: „Добро, добро…“ 
Управ ник варо ши поди же се и уда ри у 
звон це. На вра ти ма се тада поја ви 
дежур ни прак ти кант. Наре ди управ ник 
и пока за на Јак ши ћа: „Звао сам те да 
ово ме овде обја ву напи шеш... Зове се 
Ђура Јак шић.“ Прак ти кант при пола
ску запи та какво зани ма ње да ста ви 
на обја ви. Управ ник дода де: „Напи ши 
књи жев ник без зани ма ња.“ Пошто је 
прак ти кант одго во рио на дату му 
наред бу и напи сао обја ву, он се поно
во обра ти управ ни ку с пита њем: „Да 
ли да рече ном Јак ши ћу издам обја ву 
бес плат но ?“ Туца ко вић одмах одлу чи: 
„Дабог ме, бес плат но. То је по Цуки ће
вој поли циј ској уред би. У 49. чла ну 
сто ји да скит ни це, музи кан ти и дру га 
слич на лица, без стал ног зани ма ња, 
доби ја ју обја ву бес плат но. Издај и ово
ме Јак ши ћу, књи жев ни ку без зани ма
ња, бес плат ну обја ву“ (Попо вић Миле).

Нади мак Дани чар, Ђор ђе Попо вић 

је добио због ново сад ског часо пи са 
„Дани ца“, који је покре нуо 1870. годи
не. Ђор ђе се у јесен 1859. годи не 
обра ћа вла сти ма у Теми шва ру, где је 
од 1849. до 1860. било седи ште фор
мал но уста но вље не Срп ске Вој во ди
не. Тра жио је дозво лу за покре та ње 
књи жев ног часо пи са који би изла зио 
на срп ском јези ку. У писму које је 27. 
новем бра 1859. из Новог Сада Јован 
Ђор ђе вић писао Анто ни ју Хаџи ћу, који 
је тада био у Пешти, сто ји: „Од нове 
годи не изла зи ће ако Бог да под Ђоки
ним уред ни штвом „Дани ца“, три пута у 
месе цу.“ Пла но ви о „Дани ци“, посто ја
ли су још у сеп тем бру. Наи ме, Попо
вић је 24. сеп тем бра 1859. годи не 
писао Ђури Јак ши ћу: „Нау ман сам још 
један пут иска ти кон це си ју за изда ва
ње књи жев ног листа, и ако је доби јем, 
онда ћеш ми ваљ да и ти поко ји пут 
што год посла ти. Ако што буде од тога 
посла, јави ћу ти“ (пре ма Вуче нов).

У то вре ме, Ђор ђе Нато ше вић, зва
ни Баба, био је управ ник свих шко ла у 
Вој во ди ни и ста но вао је у Теми шва ру. 
Годи не 1859. обра тио се Нато ше ви ћу 
Дани чар са мол бом, да му изра ди кон
це си ју за изда ва ње књи жев ног листа 
„Дани ца“ који је, дакле, наме ра вао да 
покре не од нове 1860. Сти гла је већ и 
1860. годи на, а дозво ла ника ко да 
стиг не. Тада је Ђор ђе Попо вић решио 
да му поша ље теле грам у коме су се 
нала зи ли ови редо ви: „Јави те ми 
одмах шта је са Даницом.“ Када је 
теле грам сти гао у Теми швар, Нато ше
вић није био код куће, па га је отво ри
ла и про чи та ла њего ва госпо ђа. Нато
ше ви ће ва супру га није има ла ника кве 
инфор ма ци је о часо пи су „Дани ца“, а 
има ли су кће р ку Дани цу. Про чи тав ши 
теле грам, мисли ла је да Ђока Попо
вић пита за мале ну Дани цу, те одмах 
одго во ри теле граф ски: „Дани ца је хва
ла Богу здра ва и весе ла“ (Огња но
вић).

У првом бро ју Дани чар наја вљу је 
да ће „Дани ца“, доно си ти члан ке 
и вести „о свим ства ри ма, који

ма је згод ни је место у забав ном, поуч
ном и књи жев ном листу, но у поли тич
ном“. Дода је да ће „Дани ца“ бити 
„лист, који ће наро чи то Срп ки ње чита
ти“. Обја вљи ва ће „зани мљи ве при по
вет ке и нове ле, па кра сне песме 
наших нај бо љих песни ка. Осим тога 
биће у ’Дани ци’ живо то пи си, члан ци 
исто риј ски (…) напи са ни на зани мљив 
начин“. „Дани ца“ је јед но вре ме била 
глав но гла си ло срп ске роман ти чар ске 
књи жев но сти, а као сарад ни ке, оку пи
ла је све знат ни је оно вре ме не срп ске 
писце и ште дро отво ри ла сво је стра
ни це мла дим почет ни ци ма. Изме ћу 
оста лих, сарад ни ци „Дани це“ били су 
и ста ри на Вук и Дани чић (Милин че
вић).

Ђор ђе Попо вић Дани чар, човек
инсти ту ци ја срп ске књи жев но сти и 
орга ни за тор књи жев ног живо та из 
пери о да роман ти зма (Дере тић) пре
ми нуо је у Бео гра ду, 25. мар та 1914. 
годи не. 

Био је допи сни
члан Дру штва срп ске 

сло ве сно сти (1862)
и Срп ског уче ног
дру штва (1864)

(Мале тин). Уре ђи вао
је „Срп ски днев ник“, 

„Сед ми цу“,
„Напре дак“ „Срп ски 
народ“, „Срба ди ју“.

У Пан че ву, код
„Бра ће Јова но ви ћа“, 

покре нуо је
и уре ђи вао зна чај ну 

„Народ ну
библи о те ку“, у којој

је обја вио 146 све за ка 
дела нај по зна ти јих 

наших и стра них
писа ца, и то нај че шће 

у свом пре во ду.
Исто вре ме но, био је
и уред ник, и изда вач 

више кален да ра 
(Матиц ки). Вео ма

су зна чај ни њего ви 
мно го број ни пре во ди 
са шпан ског, руског, 

пољ ског, мађар ског и 
са сло ве нач ког јези ка
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ОВАН: Тре нут но  по
сто је  не ке  ком пли ко
ва не  о кол но сти  са 
 ко ји ма  ће те  мо ра ти  

да  се  су о ча ва те  у  хо ду, без  пре
да ха  и ли  о дла га ња. Посеб но  
вам  при ја  по ро дич на  хар мо ни ја  
и  не чи је  при су ство, јер  на  тај  
на чин  мо же те  да  о ства ри те  
бо љу п си хо ло шку  рав но те жу. 
Ста ло  ва м је  да  у сре ћи те  во ље
ну  о со бу  и  спрем ни  сте  на  сва ку 
 вр сту  љу бав но г и за зо ва.

БИК: Обра ти те  па
жњу  на  но ве  про фе
си о нал не  мо гућ но
сти, како  би сте  про

ши ри ли  са зна ња  и  по бољ ша ли  
сво ју  у куп ну  по зи ци ју. Ако  пре пу
сти те  да  ства ри  са ме  и ду  сво јим 
 то ком, неко  дру ги  и зне на да 
 мо же  да  ва с пре ду хи три. Све т 
о ко  се бе  по сма тра те  дру га чи ји м 
о чи ма, у ве дрим  то но ви ма, осе
ћа те  се  за до вољ но  и  срећ но  у з 
во ље ну о со бу.

БЛИ ЗАН ЦИ: У 
до сто јан стве ном  сти
лу  и  без  су ви шних  
пи та ња  при хва ти те 

 све  ко ри сне  су ге сти је  и ли  кри ти
ке  ко је  ва м у пу ћу ју  бли ски  са
рад ни ци. Желе ли  би сте  да  у спо
ста ви те  бо љу  кон тро лу  над  
но вим  до га ђа ји ма у  љу бав ном 
 жи во ту, међу тим  ни шта  зна чај но 
 не  мо же те  да  у чи ни те  бе з прет
ход ног  до го во ра  са  сво јим  парт
не ром.

РАК: Раз ми сли те  о  
про ме ни  о дре ђе ни х 
кри те ри ју ма  и  у сло ва  
у  до го во ру  са  са рад

ни ци ма  ка ко  би сте  по бољ ша ли  
сво ју  по слов ну  по зи ци ју. Инси
сти рај те  на  сво ји м и де ја ма, јер 
и ма те  вр ло  по у зда не  по ка за те
ље  о  у спе ху. У сво м е мо тив ном 
 за но су  спрем ни  сте  да  у чи ни те  
не што  по себ но  ка ко  би сте  
им пре си о ни ра ли  свог  парт не ра.

ЛАВ: При жељ ку је те 
 да  се  о ства ре  не ке 
 ва жне  про ме не  у  
ва ше м о кру же њу. 

Важно  је  да  бу де те  до вољ но  
про ми шље ни  при ли ком  по слов
них  су сре та, јер у  же љи  да  про
на ђе те  не ко  и де ал но  ре ше ње 
 не по треб но  се  оп те ре ћу је те  ра
зли чи тим  де та љи ма. Делу је те 
 за до вољ но  у  љу бав ном  жи во ту  
и  сјај но  се  у скла ђу је те  у  од но су 
 са  парт не ром. 

ДЕВИ ЦА: Потру ди те 
 се  да  по ти сне те  сво ју 
 про фе си о нал ну  су је
ту ка да  се  јав но  по

ле ми ше  о пра вил ном  вред но ва
њу  не чи јих  за слу га. Про ла зи те 
 кро з ра зли чи те  фа зе  е мо тив но г 
ра спо ло же ња. У мо мен ти ма  
о се ћа те  ве ли ки  е мо тив ни  за но с 
и ли  ин спи ра ци ју, али  вам  се 
 чи ни  да  вам  не до ста ју  до бре  
при ли ке  да  у  пот пу но сти  и зра зи
те  сво је  на ме ре.

ВАГА: Осми сли те  
до бар  пла н и  о ста ни
те дослед ни  у  сва кој  
фа зи  спро во ђе ња, 

посеб но  ка да  се  на ла зи те  пред 
 са рад ни ци ма  ко ји вас о спо ра ва
ју. Пре пла вље ни  сте  ра зли чи тим 
 ми сли ма  и  е мо ци ја ма, тако  да 
 па жљи во  од ме ра ва те  до бру  
при ли ку  у  ко јој  мо же те  да  и зра
зи те  сво је  же ље. Парт нер  ва с 
и скре но  по др жа ва  и  под сти че  на 
 ак тив ну  у ло гу.

ШКОР ПИ ЈА: На 
по мо лу  су  но ве  по
слов не  о ба ве зе  ко је  
зах те ва ју  да  се  до

дат но  ан га жу је те  и ли  но ве  ди ле
ме  ко је  ће те  мо ра ти  да  ре ша ва
те  вр ло  ек спе ди тив но. Затра жи
те  на  вре ме  не чи ји  са вет  при ли
ком  фи нан сиј ски х про це на  и 
 у ла га ња. Има те  у ти сак  да  парт
нер  не што  ве што  при кри ва, што  
до дат но  у ти че  на  ва шу  не си гур
но ст и ли  по ја ча ва  ва шу  нер во зу.

СТРЕ ЛАЦ: Добре  
и де је  ко је  и ма те  зах
те ва ју  и  ши ру  по др
шку  о д о не  ко ју  тре

нут но  у жи ва те  у  кру гу  са рад ни
ка. Све  што  же ли те  мо же те  и  да 
 о ства ри те, али  уз  по др шку. 
Довољ но  сте  ве шти и сна ла
жљи ви да  при во ли те  во ље ну  
о со бу  на не ке  сво је  за ми сли. 
Нема  ра зло га  да  ва с на пу шта  
до бро  ра спо ло же ње, нала зи те 
 се  на  ко рак  до  за јед нич ке  сре ће.

ЈАРАЦ: Доно си те  ни з 
ва жни х о длу ка  и  
де лу је те  о длуч но  у 
 сво јим  на ме ра ма 

 пред  са рад ни ци ма. Пре о ста је 
 вам  да  спро ве де те  у  де ло  све 
 о но  што  сте  у го ва ра ли  у  про те
клом  пе ри о ду. Нема  по тре бе  да  
се  ра спра вља те  са  не и сто ми
шље ни ци ма  и  да  гу би те  вре ме  
на  не ке  спо ред не  си ту а ци је. 
Оче куј те сре ћан  ра спле т у  од но
су  са  во ље но м о со бом. 

ВОДО ЛИ ЈА:Осе ћа те 
 до дат ни  при лив  кре а
тив не  е нер ги је  и 
 спрем ни  сте  да  се 

мак си мал но  ан га жу је те  у  ви ше  
пра ва ца. Успех  ће  ва с пра ти ти  и  
на  фи нан сиј ском  по љу, тако  да 
 и ма те  сјај ну  при ли ку  у  по ве зи ва
њу  по слов ни х и  при ват ни х ин те
ре са. Потру ди те  се да  де лу је те 
 за но сно  и  да  у скла ди те  сво је  
а фи ни те те  у  од но су  са  парт не
ром.

РИБЕ: Неко  вам  да је 
 ко ри сне  ин фор ма ци
је  и  на  тај  на чин  вам 
 по ма же  да  пра вил ни

је  про це њу је те  ра зли чи те  
по слов не  мо гућ но сти  ко је  и ма те 
 на  ра спо ла га њу. Јасно  ва м је  да  
за јед нич ки  до го во ри  пред ста
вља ју   по ма к у  ре ша ва њу   по
слов ни х и ли  при ват ни х ин те ре
са. Сло бод но  и зра зи те   сво ја  
по ти сну та  о се ћа ња  и ли  на ме ре.

VREMEPLOV
12. ав густ

1914. По че ла Цер ска бит ка, 
за вр ше на 20. ав гу ста по бе дом 
срп ске над аустро у гар ском вој
ском. То је би ла пр ва срп ска и 
пр ва са ве знич ка по бе да у Пр вом 
свет ском ра ту. 
2000. У Ба рен цо вом мо ру по то
ну ла ру ска ну кле ар на под мор
ни ца „Курск“, по сле две екс пло
зи је узро ко ва не ква ром. По ги ну
ло свих 118 чла но ва по са де

13. ав густ
1923. Му ста фа Ке мал Ата турк 
по стао пр ви пред сед ник Тур ске. 
То ком вла да ви не, до смр ти, 
1938, спро вео ра ди кал не 
ре фор ме у зе мљи, при бли жив
ши Тур ску Евро пи. 
1961. По че ла из град ња Бер лин
ског зи да

14. ав густ
1457. Гу тен бер го ва штам па ри ја 
у Мајн цу из да ла је пр ву штам па
ну књи гу у бо ји. „Мајн ци шки 
псал тир“ био је штам пан у цр ве
ној и цр ној бо ји. 
1945. Ја пан је при хва тио са ве
знич ке зах те ве за без у слов ну 
ка пи ту ла ци ју, чи ме је окон чан 
Дру ги свет ски рат. Ка пи ту ла ци ја 
је пот пи са на 2. сеп тем бра на 
аме рич ком бој ном бро ду “Ми су
ри” у То киј ском за ли ву. 

15. ав густ
1965. Кон церт Битлса у Њу јор ку 
оку пио 55.600 љу ди, чи ме је 
по ста вљен свет ски ре корд у 
бро ју по се ти ла ца и за ра ди на 
поп кон цер ту. 
1994. У Су да ну ухап шен и из ру
чен Фран цу ској је дан од нај по
зна ти јих свет ских те ро ри ста 
Иљич Ра ми рес Сан чес, по знат 
као „Кар лос Ша кал“.

16. ав густ
1819. У та ла су про те ста ен гле
ских рад ни ка и при пад ни ка 
сред ње кла се, ко ји су тра жи ли 
пар ла мен тар не и дру ге ре фор
ме, у Ман че сте ру уби је но ви ше 
љу ди, а не ко ли ко сто ти на 
по вре ђе но, ка да су Вла ди не 
тру пе по сла те да раз би ју про
тест ни ми тинг. 
1977. У Мем фи су у 42. го ди ни 
умро аме рич ки му зи чар Ел вис 
Арон При сли, “краљ ро ка“. Про
дао ви ше од 150 ми ли о на пло ча 
и играо у два де се так фил мо ва. 

17. ав густ
1896. Џорж Кар мак от крио зла то 
у при то ци ре ке Клон дајк у Ка на
ди, иза звав ши јед ну од нај ма
сов њих “злат них гро зни ца”. 
1987. Не мач ки рат ни зло чи нац 
Ру долф Хес, за ме ник Адол фа 
Хи тле ра, из вр шио са мо у би ство 
у 93. го ди ни у бер лин ском за тво
ру „Шпан дау“, у ко јем је из др жа
вао ка зну до жи вот не ро би је на 
ко ју је осу ђен у Нир нбер шком 
про це су 1946.

18. ав густ
1805. Ср би су на бр ду Иван ко
вац код Ћу при је, у јед ној од нај
ве ћих би та ка то ком Пр вог срп
ског устан ка, пр ви пут по ту кли 
тур ску вој ску. 
1850. Умро фран цу ски пи сац 
Оно ре де Бал зак. 

HOROSKOP

Сре да,12. август (30. јул)
Пре по доб на мати Анге ли на 
Срп ска

Четвр так,13. август (31. јул)
Све ти муче ник Евдо ким; Све та 
муче ни ца Ју ли та (Госпо јин ске 
покла де)

Петак,14. (1) август 
Изно ше ње Часног крста; Све
ште но му че ни ци Ма ка ве ји 
(Поче так поста)

Субо та,15. (2) август
Пре нос мошти ју Све тог прво
му че ни ка и архи ђа ко на Сте фа
на

Неде ља,16. (3) август 
Пре по доб ни Иса ки је, Дал мат и 
Фауст

Поне де љак,17. (4) август 
Све тих седам муче ни ка у Ефе
са

Уто рак,18. (5) август 
Све ти све ште но му че ни к Ев сиг
ни је (Прет пра зни штво Пре о
бра же ња)

Crkveni
kalendar

• Ако нађеш пут без пре-
пре ка, он веро ват но не 
води нику да.
• Све бих дао за домо ви-
ну, чак и народ.
• Позна јем их као свој 
џеп. Нема ништа у њима. 

Бурек с месом 
од гото вих 
кора

Састој ци: 500 гра ма гото вих 
кора, 300 гра ма мле ве ног меса, 
гла ви ца црног лука, бибер, со, 
200 мили ли та ра кисе ле воде 
поме ша не са 80 мили ли та ра уља

При пре ма: Про пр жи ти лук на 
уљу док не доби је злат ну боју, 
дода ти месо, посо ли ти и поби бе
ри ти и упр жи ти. Теп си ју поу љи ти, 
затим ста ви ти две коре, па поче ти 
са ређа њем кора, ста ви ти фил, 
попр ска ти кору са водом и уљем. 
Пона вља ти про цес док има мо 
мате ри ја ла. Пећи на 180 сте пе ни 
30 мину та. 
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КУ ЋЕ – СТА НОВИ

• Про да јем јед но и по соб ни стан 
35,5 м2 у Новом Саду код Футо
шке пија це, пого дан за сту ден
те и изда ва ње, тел. 064/31884
63
• Изда јем нена ме ште ну кућу 
Ули ца Пла нин ска 154, Срем ска 
Митро ви ца, гре ја ње на каље ву 
пећ, кућа је рено ви ра на, цена 
по дого во ру, тел. 064/2492309
• Изда јем стан 50 м2, пра зан, 
нов, све тао, код Општи не на 
дуже вре ме, тел. 622232 
• Про да јем кућу у Ада шев ци ма, 
тел. 630398, 064/2178072
• Про да јем кућу у Ерде ви ку, 
тел. 630398, 064/2178072
• Про да јем кућу у Мачван ској 
Митро ви ци, тел.062/639220

• Изда јем нов ком плет но опре
мљен јед но со бан и мањи дво
со бан стан  + тв тотал у Срем
ској Митро ви ци, тел. 065/361
1638
• Про да јем кућу у Срем ској 
Митро ви ци, тел. 630398, 
064/2178072
• Изда јем дво со бан нена ме
штен стан у С. Митро ви ци, Ули
ца Фру шко гор ска  број20, цена 
80 евра + депо зит 80 евра, тел. 
611515 
• При мам ђака на стан, Мати је 
Хуђи, тел. 625209 064/90923
62
• Изда јем нов мањи дво ос бан 
стан, ком плет но опре мљен, 
плус тотал тв и интер нет, тел. 
065/611638
• Изда јем гар со ње ру Мати је 
Хуђи 25м2 тел. 063/448345

• Купу јем јед но и по со бан стан, 
до 45м2, са одво је ном спа ва
ћом собом, пред ност, Мати је 
Хуђи, Хали но насе ље, и згра де 
нови је град ње, тел. 064/70059
46
• Изда јем собу уче ни ци ма и 
сту ден ти ма, у Мати је Хуђи, тел. 

022/611865 065/4064699
• Изда јем стан у Мати је Хуђи 
јед но со бан, 35м2 кли ма, цен
трал но, тел. 064/1355972
• Изда јем наме ште ну гар со ње
ру у цен тру Срем ске Митро ви
це, тел. 063/8317674 658001 
623767
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агенција
за промет 

некретнина

Општи на Рума
Општин ска упра ва
Оде ље ње за урба ни зам
и гра ђе ње
22400 РУМА 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Посту па ју ћи по зах те ву за изме ну дозво ле опе ра те ра 

“KIMEX RECI KLA ŽA” ДОО Нови Сад, из Новог Сада, ул. 
Срем ска бр. 2а/1/2, за скла ди ште ње и трет ман нео па
сног отпа да на к.п. 6683/4 К.О. Рума, над ле жни орган је 
уви дом у доста вље ну доку мен та ци ју уз Зах тев и по 
спро ве де ном поступ ку раз ма тра ња Зах те ва утвр дио да 
за пред мет ни про је кат могу ћа је изме на дозво ле о чему 
је одлу че но Реше њем бр. 501 43/20VIII од 28. 07.2020. 
годи не.

Про тив овог реше ња заин те ре со ва на јав ност може да 
изја ви жал бу Покра јин ском секре та ри ја ту за урба ни зам 
и зашти ту живот не сре ди не, Нови Сад, путем овог орга
на, у року од 15 дана од дана обја вљи ва ња овог оба ве
ште ња.

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Фуд бал ске
при ја тељ ске утак ми це

У окви ру при пре ма пред нову так ми
чар ску годи ну 2020/2021. фуд бал ски 
клу бо ви из пећи нач ке општи не оди
гра ли су про те клог викен да више кон
трол них утак ми ца:

Сло бо да (Доњи Товар ник) – Брат
ство 1946 (Апа тин) 2:0,

Гра ни чар (Гра бов ци) – Каме ни 
(Аша ња) 4:2,

Доњи Срем 2015 (Пећин ци) – Сре
мац (Вој ка) 2:0,

Будућ ност (Салаш Ноћај ски) – 
Напре дак (Попин ци) 7:0,

Каме ни (Аша ња) – ОФК Бре стач 4:0,
Сло бо да (Доњи Товар ник) – Сло га 

(Вогањ) 3:4,
Гра ни чар (Обреж) – Једин ство (Пла

ти че во) 2:0,
Срем (Срем ски Миха љев ци) – ПСК 

(Путин ци) 1:1.
Ово су, на неки начин, биле гене рал

не про ве ре тре нут не фор ме, с обзи
ром да нова сезо на почи ње сле де ћег 
викен да и то за клу бо ве Вој во ђан ске 
лиге – Југ, Срем ске лиге и Међу оп
штин ске лиге Срем – Исток.

Отка за на
Рега та Мај ке 
Анге ли не

Како је саоп ште но из Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Пећин ци, Рега та 
Мај ке Анге ли не је отка за на због епи де
ми о ло шке ситу а ци је. По речи ма дирек
тор ке пећи нач ке ТО Љуби це Бошко
вић, Тури стич ка орга ни за ци ја се, у 
дого во ру са пећи нач ком локал ном 
само у пра вом која је покро ви тељ мани
фе ста ци је, на овај корак одлу чи ла зато 
што на пло ви ли ма не посто је усло ви за 
спро во ђе ње про пи са них мера зашти те 
од шире ња инфек ци је коро на виру сом.

– Рега та Мај ке Анге ли не има десе то
го ди шњу тра ди ци ју и јед на је од нај ма
сов ни јих мани фе ста ци ја у нашој 
општи ни. Због тога је нисмо ола ко отка
за ли и до послед њег тре нут ка смо се 
нада ли да ће бити усло ва за њено одр
жа ва ње. Када је поста ло јасно да 
бисмо орга ни зо ва њем Рега те дове ли у 
пита ње здра вље уче сни ка, одлу чи ли 
смо да је без бед ност на првом месту и 
отка за ли мани фе ста ци ју. Сада је нај ва
жни је да сви буде мо одго вор ни и да 
сачу ва мо здра вље наших сугра ђа на, а 
ја се надам да ћемо већ сле де ће годи
не сви зајед но запло ви ти Савом у част 
срп ске деспо ти це Анге ли не Бран ко вић 
и надок на ди ти оно што смо ове годи не 
силом при ли ка про пу сти ли – рекла је 
Бошко вић.



3312. AVGUST 2020.            M NOVINE

MALI OGLASI 022/611-556

• Про да јем спрат ну кућу у 
Срем ској Митро ви ци, 167м2 
тел. 065/2000484
• Про да јем  ку ћу у Але ји, тел. 
064/1915814
• Про да јем кућу у При ви ној Гла
ви, цена 2.000еура, тел. 710
759
• Изда јем већу дво ри шну гар со
ње ру, наме ште ну, код виле 
Ласта, тел. 065/5750247
• Изда јем јед но и по со бан стан у 
Мати је Хуђи полу наме штен 
цен трал но, каблов ска, цена 
100еура и рачу ни, тел. 063/71
55331

 ВО ЗИ ЛА

• Про да је мО пел Век тру 16 оцу
ва на реги стро ва на годи ну 
дана, тел. 065/3453273
• Про да је мО пе лА стру Х 2007 
год. 17 Дизе ло длич но ста ње ре
ги стро ва на, тел. 064/2135384
• Про да јем Пежоа 307, 2001. 
год, тел. 064/9931672.
• Про да јем тамић – 80, 1989. 
годи ште, кипер, реги стро ван на 
Б кате го ри ју до 18. апри ла 
2020. тел. 069/1707965

• Про да јем алфу 156 дизел, 
лиму зи на 19, 81 кw 176 хиља да 
км, 2001 год. реги стро ва на, 
цена 1100 евра није фик сно, 
тел. 064/6437715
гара жи ран, црве на боја, цена 
по дого во ру, тел. 065/3453273

ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА

• Про да јем викен ди цу са воћ
ња ком у цен тру Ада ше ва ца, 
тел. 630398, 064/2178072
• Про да јем козу „Алпи ну“, ста ру 
годи ну дана није се јари ла и 
два жен ска јаре та ста ро сти 
шест месе ци , тел. 063/17956
39
•Про да јем зе мљу у Вели ки мРа
дин ци ма, 4 јутра, тел. 022/660
171
• Про да јем се мен ску соју. Сор та 
апо ло, 400 кг, тел. 065/2224
512 
• Про да јем зр но со је пар ко ва но 
по 25 кг, цена 50 дина ра, тел. 
063/535276.
• Про да јем земљи ште 4,5 јутра 
у Вог њу, тел. 064/4793694

ЛО КА ЛИ

• Изда јем лока ли Буле вар Кон
стан ти на Вели ког 32, пре ко 
пута бив ше бен зин ске, тек. 
063/8166501
• Изда јем локал 50 ква дра та 
желе знич ка 26, Ср. Митро ви ца 
дого вор лич но.
• Изда јем локал у Буле ва ру 
Конст. Вели ког (пре ко пута бен
зин ске пум пе), тел: 063/81665
01
• Изда јем локал код бол ни це, 
тел: 064/1731929
• Изда јем локал повр ши не 
75125м2, у зави сно сти од 
дого во ра, лока ци ја повољ на за 
све врсте делат но сти, ули ца 
Палан ка бр. 9, тел: 063/11588
26

ПЛА ЦЕ ВИ

• Про да јем има ње у Сре му, 
цена 13.000 евра, тел: 060/554
1198

РА ЗНО

• Про да јем суве хра сто ве даске 
и бар ске сто ли це, тел. 624371
• Кућ ни мај стор, дола зим по 
пози ву, тел. 069/4011960 
• Про да јем 2 вуне на јор га на 2х2 
димен зи је и боров тру пац 2 
кома да, тел 622232
• Потреб на жена за помоћ у 
кући, тел. 063/7795112
•Про да јем замр зи вач 3 год. 
стар беков 400л , Лежи мир, 
тел. 064/4151401
• Про да јем нов ранац носи вост 
60кг, при змин мерач, бош пегла 
на пару, 8 вре ћа по 50кг итд. 
тел. 064/3170001
• Про да јем пла стич не кан ти це 
од 5 и 10 лита ра јед ном корис
ће не, тел. 062/505208.

• Про да јем сто лар ску фре зу, 
тел. 064/5712125 650008
• Про да јем опре му за грил, 
064/9142607
• Про да јем замр зи вач веков, 
400 лита ра 3 годи не стар, 
лежи мир, тел. 064/4151401
• Покла њам кучи ће зва ти уве
че, тел 632237 065/5184516 
• Про да јем алу ми ни ум ски гли
сер дуѕине 5м нео ште ћен, тел. 
060/1375261
• Про да јем наме стајѕа кућу, 
бату ре и кауч, ремен хра стов, 
резер во ар метал ни за пен ту, 
кан ту за маст, тел. 460553 
• Про да јем микро та ла сну пећ и 
сименс екел трич ни шпо рет, 
064/3144789
• Про да јем полов не кухињ ске 
дело ве 2 висе ћа, судо пе ру, 
рад не повр ши не ладле, све 
7.000 дина ра, тел 064/2188
090
• Про да јем 3 мла де козе, и 4 
јаре та, тел. 650008 064/5712
125
• Про да јем кучи ће зва ти уве че, 
тел. 632237, 065/5184516 
• Про да јем испра ван замр зи вач 
од 310 лита ра, тел 614266
• Про да јем ста ру гра ђу, тел. 
065/2224512
• Про да јем нове уга о не гар ни
ту ре рума, тел. 065/8478883
• Про да јем гоблен, девој чи ца 
са шеши ром  ура ђен са ори ги
нал виле ро вим кон цем, тел. 
064/1332153
• Про да јем гра бље бале ри ну, 
коса чи цу, и пре са вер ге ли ца 52 
за бали ра ње, тел. 064/17829
17
• Про да јем јасле за овце, кан
тар мери до 300кг, тел. 064/ 
4151401
• Про да јем гасну пећ на дим
њак лам пар до ва мало кори
шће на, тел. 064/4627254
• Про да јем каље ву пећ 56 
каље ва, цена 100 евра, пре ко 
пута СДК, тел 062/8004505
• Дајем часо ве енгле ског за 
уче ни ке, 60 мину та 500 дина ра, 
дола зим на адре су, тел. 
060/7658200
• Меди цин ска сестра пома же 
боле сним и ста рим осо ба ма, 
цена по дого во ру, тел. 060/765
8200
• Спре ма ла бих лока ле и кафи
ће, тел. 060/7658200
• Жена 49 годи на тра жи озби
љан посао, тел. 060/7658200
• Про да јем стил ски наме штај, 
бицикл пла ни нац, фран цу ски 
лежај, кало ри фер 6 kw, лежај 
на раз вла че ње, тел. 064/479
3694
• Про да јем два нова вуне на 
про ши ре на јор га на 2 метра х 2 
метра, тел. 622232
• Про да јем при бор за кла ње, 
Ули ца Јалиј ска, тел. 640722
• Про да јем повољ но нов рад ни 
сто и кауч, демон та жну скло
пљи ву гара жу од цера де са 
метал ном кон струк ци јом, тел. 
тел. 064/2939049

POQOPRIVREDA

VOZILA

RAZNO

PLACEVI

LOKALI

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

ДОБИ ЛИ СИНА: Милу тин 
и Жељ ка Њежић  Лаћа рак, 
Дејан и Дани је ла Шаро вић  
Нова Пазо ва, Борис и Тама
ра Госпо је вић  Бер ка со во, 
Милош и Биља на Сте фа но
вић  Ста ра Пазо ва, Михај ло 
и Јова на Вла ди са вље вић  
Кузмин, Мила дин и Тама ра 
Петро вић  Срем ска Митро
ви ца, Стра хи ња и Јова на 
Баро вић  Шабац, Дра ган и 
Алек сан дра Сте па но вић  
Кра љев ци, Радо је и Дани је
ла Жива но вић  Вогањ, 
Петар и Јеле на Крнић  Жар
ко вац, Дар ко и Биља на Гли
го рић  Таба но вић.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Деси
мир и Сан дра Дра ги че вић  
Салаш Ноћај ски, Живан 
Вујић и Мари ја на Вуњак 
Вујић  Вогањ, Тибор и Дра
га на Хај нал  Добро дол, 
Пре дра ги Мари на Сава рин 
 Срем ска Митро ви ца, Радо
ван и Вања Савић  Шашин
ци, Урош и Мили ца Дукић  
Рав ње, Милан и Нико ли на 
Вукић  Ерде вик, Јован и 
Јеле на Мило ву ко вић  Срем
ска Митро ви ца, Ненад 
Утвић и Вале ри ја Ворот њак 
Утвић  Рума, Бран ко и 
Тама ра Кова че вић  Лаћа
рак, Или ја и Јеле на Дро бац 
 Лаћа рак, Жар ко и Дани је ла 
Мила ди но вић  Рума, Мар ко 
и Алек сан дра Мило са вље
вић  Крње шев ци, Мар ко и 
Боја на Јели кић  Ноћај, 
Стра хи ња и Алек сан дра 
Андре ас  Шабац, Небој ша и 
Жеља на Кусић  Ман ђе лос.

УМР ЛИ: Бра ни сла ва 
Вало вић рођ. 1950, Радо
ван Вук ми ро вић рођ. 1963, 
Јавор ка Сто ја но вић рођ. 
1963, Дра ги ца Медић рођ. 
1947, Дејан Којић рођ. 1963, 
Мило рад Туфег џић рођ. 
1955, Душан Томић рођ. 
1940, Миле та Сте ва но вић 
рођ. 1959, Цви је та Никић 
рођ. 1950, Шеф шет Риза ни 
рођ. 1946, Дико Митро вић 
рођ. 1948, Душан ка Свра
бић рођ. 1950, Лепо са ва 
Ата нац ко вић рођ. 1937, 
Жив ка Игња то вић рођ. 1937, 
Мари ца Ката нић рођ. 1937, 
Вој ко Миша но вић рођ. 1954, 
Нада Јова но вић рођ. 1941, 
Вла ди слав Васић рођ. 1954, 
Фати ја Митро вић рођ. 1964, 
Јован Жилић рођ. 1954, 
Саво Берић рођ. 1951.

RUMA

УМР ЛИ: Дра ган Буди мир, 
рођ. 1984, Бошко Рада но
вић, рођ. 1952, Сте ван 
Сибин чић, рођ. 1931, Душан 
Бабић, рођ. 1935, Хил да 
Ива но вић, рођ. 1936.

Prognoza vremena

Мин. 17
Макс. 30
Облач но

Мин. 17
Макс. 31
Сун ча но

Мин. 18
Макс. 31
Сун ча но

Мин. 31
Макс. 17
Облач но

Мин. 18
Макс. 29
Облач но

Мин. 18
Макс. 30
Облач но

Сре да, 12. август

Четвр так, 13. август

Петак, 14. август

Субо та, 15. август

Неде ља, 16. август

Поне де љак, 17. август

Уто рак, 18. август

Мин. 17
Макс. 29
Облач но
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У БАШТИ ПОРО ДИ ЦЕ ЈАКО ВЉЕ ВИЋ У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Један парадајз за шест салата
На сто стру ка дома ће сор те јабу ча ра и волов ског срца Миле на и Милан Јако вље вић 

набе ру тону и по пара дај за, а гото во је сва ки пара дајз тежи од кило гра ма

Милан Јако вље вић (66), пен зи о
ни са ни ауто е лек три чар, и 
њего ва супру га Миле на из 

Мачван ске Митро ви це, има ју поврт
њак у коме растe џинов ски пара дајз. 
Али, и кра став ци им нису уоби ча је ни, 
као код дру гих башто ва на, који ма 
повр тар ство доно си при сто јан при
ход. Башту су поди гли у свом малом 
дво ри шту, у коју могу да заса де сто ти
нак стру ка парадaјза, десе так кући ца 
кра ста ва ца и још неко ли ко врста 
повр ћа. Све то раде за сво је потре бе, 
да помог ну рођа ци ма и при ја те љи ма 
који живе у стам бе ном про сто ру где 
нема ју при ли ке да узга ја ју повр ће. 
Рет ко који пара дајз из њихо ве баште 
има мање од кило гра ма. Сјај ног је 
уку са и може да се једе без хле ба. 
Довољ но је мало соли и да има те 
осе ћај задо вољ ства ужи ва ња у оми
ље ној воћ ки после руч ка.

– Моји пре ци су гаји ли дома ће сор
те пара дај за. Деда Љуби сав и баба 
Мили ца узга ја ли су повр ће у селу 
Цари ни код Осе чи не, а тај посао су 
наста ви ли мој отац Бори вој и мај ка 
Гро зда на, овде у ата ру Сала ша Ноћај
ског, у њива ма поред Саве. Они су 
про из во ди ли мно го више од мене. 
Про да ва ли су нај че шће у поврт ња ку. 
Дола зи ли су им вла сни ци пиљар ни ца 
и пре про дав ци са вели ких бео град
ских и ново сад ских пија ца. Моји пре
ци су живе ли од рада у пољо при вре
ди, па и од башто ван лу ка. Сад сам у 
пен зи ји, а имам при ли ку да у мом 
дво ри шту наста вим ту кори сну тра ди
ци ју. Супру га и ја то ради мо из задо
вољ ства, да нам у башти не ниче 
коров. Не при ме њу је мо ника кву хеми
ју, само добро нађу бри мо стај ња ком и 
зали ва мо – гово ри Милан Јако вље
вић.

Мила но ва супру га Миле на није 
желе ла да ста не пред фотоапа рат, 
али нас уве ра ва да је њен пара дајз 
нај бо љи за зим ни цу.

– Није дан пара дајз нема тако добар 
укус и дуго трај ност, а да се не уква ри, 
као овај наш јабучар. Дола зе код нас 
и они који има ју раз не хибрид не сор те 
пара дај за, који кува ју, али кад про ба ју 
наш пара дајз, оба ве зно пита ју шта 
све ста вља мо у њега кад је тако уку
сан. Кажем им сaмо јед ну реч – ништа. 

Јед но став но саме ље мо и кува мо – 
исти че Миле на.

Кад има ју госте и ако их није више 
од шесто ро, Јако вље ви ћи за сала ту 
убе ру само један пара дајз, који обич
но буде кило грам и по. Милан нам је 
при чао о јед ној згод ној при ли ци.

– Оно мад, у посе ти су нам били 
неки наши при ја те љи. За сто лом их је 
било шесто ро. Пред њима сам рекао 
Миле ни да спре ми то што има и да им 
пону ди за јело, док ја одем у башту да 
убе рем један пара дајз за сала ту. Мој 
при ја тељ није могао да издр жи, а да 
ми не каже како се хва лим толи ким 
пара дај зом. Ја се насме јем, одем и 

брзо се вра тим са пара дај зом у руци 
пра во пред госте. Само уздах. Био је 
тежак кило грам и шест стотина педе
сет гра ма. Пре те кло им је за сала ту. 
Дао сам сва ком по један да поне су, 
али не баш толи ки, били су мало тежи 
од кило гра ма – испри чао је Милан.

У башти поро ди це Јако вље вић, кад 
је ства ра на ова при ча за нови не, кра
став ци су били на изма ку. Неко ли ко 
кома да које смо зате кли били су тежи 
од кило гра ма. Пара дајз је тек сазре
вао, а неки зеле ни су озбиљ но пре ти
ли да обо ре рекорд оног који је био 
тежак кило грам и шестсто педе сет 
гра ма.
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Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ, ЗАМЕ НИК ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ ШИД

Чека ју нас нови
послов ни иза зо ви
Зоран Семе но вић, заме ник пред

сед ни ка Општи не Шид, у раз го
во ру за М нови не, одго ва рао је, 

изме ђу оста лог, и на пита ња која се 
одно се на епи де ми о ло шку ситу а ци ју, 
„Кул тур но лето“ и нови сазив локал
ног пар ла мен та.

Ста нов ни ке општи не Шид у овом 
тре нут ку нај ви ше инте ре су је епи
де ми о ло шка ситу а ци ја. Она се сва
ко днев но мења, а какви су тре нут
но пода ци?

– За сада је ста бил на епи де ми о ло
шка ситу а ци ја, људи се углав ном при
др жа ва ју мера, а оне који се не при
др жа ва ју мера, упо зо ра ва мо да поч ну 
да их се при др жа ва ју. Било је неко
ли ко дога ђа ја за које смо ми касно 
сазна ли, а кад смо сазна ли, све смо 
регу ли са ли. Наи ме, одр жан је тур нир 
у фуд ба лу у Ерде ви ку, а ми о томе 
нисмо ништа зна ли, чули смо да је 
на три би на ма било 150 људи, а такво 
оку пља ње је забра ње но. Уко ли ко се 
нешто деси, одго ва ра ће лица која 
су то орга ни зо ва ла. Од почет ка епи
де ми је, до сада је у шид ској општи
ни било зара же но 34 лица, а у овом 
тре нут ку (4. август) има 17 зара же них 
осо ба. Овде је про блем некон тро ли
сан ула зак људи из целе Евро пе на 
тери то ри ју наше општи не. Све осо бе 
које су зара же не, вирус су поку пи ле 
ван тери то ри је општи не Шид.

Инспек циј ске слу жбе су на тере
ну. Има ли кажње них?

– Инспек циј ске слу жбе раде дано
ноћ но без пре ки да. Захва љу јем 
инспек циј ским слу жба ма и за сада 
нико није кажњен, али сигур но да ће 
бити и таквих.

Оно што Шиђа не у ово доба инте
ре су је јесте да ли ће бити „Кул тур
ног лета“ или је и оно „на чека њу“?

– Нарав но да га неће бити у оном 
обли ку како је одр жа ва но прет ход
них годи на, још увек се дого ва ра мо 
са Кул тур нообра зов ним цен тром 
и дру ги ма који су укљу че ни у орга
ни за ци ју. Врло веро ват но да ћемо 
поку ша ти нешто да напра ви мо вир
ту ел но. То би био сни мљен кон церт, 
а потом пуштен путем дру штве них 
мре жа. Има мо мно го мла дих шид
ских музи ча ра који се дуго спре ма ју 
баш за „Кул тур но лето“. У зави сно сти 
од пан де ми је и мера, не видим није
дан раз лог да ова ко нешто не ура ди
мо. То би било ура ђе но изме ђу 15. и 
19. авгу ста.

За 21. август зака за на је Скуп
шти на општи не Шид у новом сази

ву. Каква су оче ки ва ња?
– Гра ђа ни су на избо ри ма дали 

апсо лут но пове ре ње Срп ској 
напред ној стран ци на локал ном 
нивоу. Осво ји ли смо 28 од 39 одбор
нич ких места и сигу ран сам да ћемо 
фор ми ра ти већи ну у Шиду. Да ли 
ћемо има ти коа ли ци о них парт не ра 
зави си од ква ли те та пону де оста
лих стра на ка или коа ли ци ја које су 
про шле на локал ном нивоу. Оче ку
јем да у наред ном пери о ду Општи ну 
Шид воде, пре све га, обра зо ва ни и 
мла ђи струч ни људи, који ће у сле
де ће чети ри годи не да посве те свој 
живот бољит ку гра ђа на, а не да седе 
на сво јим рад ним мести ма и глу ме 
функ ци о не ре. Може да се оче ку је и 
неко ли ко изне на ђе ња у самом функ
ци о ни са њу локал не само у пра ве где 
ће неко ли ко нeстраначких људи да 
уђе у саму извр шну власт и сво јим 
зна њем помог ну нашим гра ђа ни ма. 
Они који су ради ли добро у прет
ход ном пери о ду оста ће на сво јим 
рад ним мести ма. Чека ју нас вели ки 
посло ви и иза зо ви, град ња путе ва, 
нови инве сти то ри, поче так јед ног 
вели ког про јек та у вези са тури змом. 
Пре све га мислим на неис ко ри шће
на језе ра, реке и шуме. До кра ја 
годи не пону ди ће мо про је кат који 

ће се одно си ти на раз вој тури зма у 
општи ни Шид.

Како теку радо ви у инду стриј ској 
зони?

– Радо ви одлич но напре ду ју и 
сигур но је да ће до кра ја окто бра 
бити изгра ђе на фабри ка „Тер мо вул“. 
После тога кре ће проб на про из вод
ња, а кра јем годи не почи њу са редов
ном про из вод њом. 

После дуго годи на Шид ће има ти 
и народ ног посла ни ка у репу блич
кој Скуп шти ни.

– Јако је зна чај но да је на осно ву 
воље гра ђа на шид ске општи не апсо
лут но пове ре ње дато Срп ској напред
ној стран ци. Шид је овог пута добио 
и репу блич ког посла ни ка Милен ку 
Субић и два покра јин ска посла ни ка. 
Од 2012. годи не нисмо има ли посла
ни ка у репу блич кој Скуп шти ни, тако 
да ћемо бити општи на чији глас ће 
се чути, а Милен ка Субић је изу зет
но виспре на, одго вор на, жена која је 
оства ре на и као роди тељ, као струч
њак у обла сти финан си ја и сигу ран 
сам да ће на пра ви начин засту па ти 
инте ре се гра ђа на шид ске општи не у 
репу блич ком пар ла мен ту.

Д. Попов

Зоран Семе но вић
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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610069, 624657, 621065
Факс: 022/610070

Дежурна служба: 064/8894580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800100122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsEmail: o�  ce@sremgas.rs

Mali raj
Sandre Geratovi}
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