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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

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Тргвојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

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

Дежурнаслужба:064/8894580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800100122(раднимданомод8до12часова)

www.sremgas.rsEmail:o�  ce@sremgas.rs

[ID I SREMSKA MITROVICA:

Odr`ane Sportske igre mladih



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

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДА

Усвојензавршнирачун
буџетазапрошлугодину
Седница градског Парламента

одржанаје28.маја,анадневном
реду је било 16 тачака. Одбор

ницисунаседнициусвојилиодлукуо
завршномрачунубуџетаГрадазапро
теклу годину. Како је рекао начелник
ГрадскеуправезабуџетДушкоШаро
шковић,усвојенаодлукаописујестање
2020. године, која је имала ризике за
рад јавнихфинансија, нарочито буџе
таГрадаисвихњеговихнадлежности.
– Занимљиво је да је остварење

буџета мање од планираног. Једним
делом је то због тогашто смо донели
одлукедасеодричемоодређенихпри
ходазбогновонасталеситуацијеувези
са епидемијом коронавируса, али и
збогодлукеРепубликекојајерепрогра
мирала обавезе пореских обвезника,
којиделомприпадајуГрадутакодасмо
иутомделуималисмањенеприходе.
Такође, одрекли смо се и активности
као што је продаја земљишта у 2020.
години, јер смо сматрали да није био
моменатзато.Тојеутицалонасмање
њеобимабуџетакодреализације,али
нијеутицалонаостварењеобавезакоје
суутомобимуприхваћенеиреализо
ване.Мисмои2020.годинузавршили
са текућимсуфицитом,аизвршење је
76посто,рекаојеШарошковић,додав
ши да јавна предузећа функционишу
без проблема и да је за сада задово
љанстањемуградскојкаси.
Такође, одборници су на седници

усвојили годишњи програм зашти
те и уређења државног земљишта на
територији Сремске Митровице за
2021. годину. Према речима начелни
ка Градске управе за пољопривреду,
Владимира Настовића, програм пред
стављафинализацијурадаод2020.и
2019године.
– То значи да смо овим програмом

распоредили још око 2500 хектара
земљиштакојејеосталослободно.Ту
мислимнапољопривреднепроизвођа
чекојисебавесточарствомикојисти
чу могућност да закупе површине на
основу права пречег закупа. Око 200
нашихфармерапрошлеипретпрошле
године су добили државну земљу на
дужинизгодинаспрамсвојепроизвод
ње,аоко60пољопривреднихпроизво
ђача, такође сточара, овим усвојеним
програмом су распоређени имоћи ће
дазакупепољопривреднуповршинупо
такозваним бенефицираним ценама.
Тојеустваридржавнапомоћпољопри
вредним произвођачима који се баве
сточарством. Нашим сточарима овим
програмом и претходним програмима
дајемо земљиште по бенефицираним
ценама,атојеунашемслучајуоко200
евра по хектару за земљиште треће

класе. Ако знамо да је тржишна цена
око400евра,ондаселакоможеизра
чунатиколикајепомоћзанашесточа
реуовојситуацији,рекаојеНастовић.
Такође,наседницијев.д.директора

Центра за социјални рад „Сава“ раз
решенсатефункције,анатоместоје
именован Родољуб Божовић, дипло
мираниправникизСремскеМитрови
це. Душица Павловић је разрешена
и потом именована на функцију в.д.
директораАгенцијезаруралниразвој.
Усвојени су чланови Управног одбора
Библиотеке „Глигорије Возаровић“ и
УправногодбораПСЦ„Пинки“
Одборници су усвојили предлог

закључка о одређивању надлежног
органа за давање на коришћење без
плаћања накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини, пред
лог закључка о одређивању надле
жног органа за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљи
шта у државној својини, прву измену
програма пословања за 2021.годину
ЈКП „Топлификација“ сремска митро
вица. Затим, усвојена је информација
о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програ
ма пословања јавних предузећа чији
је оснивач град, предлог споразума
о продужењу рока важења посебног
територијалног колективног уговора
за јавна предузећа и привредна дру
штваукомуналнојделатности,предлог
споразума о продужења рока важења
колективног уговора код послодавца
јп „Срем гас“ и извештај о извршењу
програма рада и развоја апотекарске
установе сремскамитровица за 2020.
годину.

З.Поповић
Фото:Б.Туцаковић

Остварењебуџетаза
прошлугодинујемањеод
планираног.Једнимделом

јетозбогтогаштосмо
донелиодлукедасеодри
чемоодређенихприхода
збогновонасталеситуа

цијеувезисаепидемијом
коронавируса,алиизбог
одлукеРепубликекојаје
репрограмиралаобавезе

порескихобвезника,рекао
јеДушкоШарошковић,

начелникГрадскеуправе
забуџет

Програмом
заштитеиуређења
пољопривредног
земљиштазаовугодину
распоредилисмојошоко
2.500хектараслободног
земљишта.Око60сточа
раовимусвојенимпро
грамомјераспоређенои
моћићедазакупепољо
привреднуповршинупо
бенефициранимцена
ма,рекаојеВладимир
Настовић,начелникза
пољопривреду

ДушкоШарошковић

ВладимирНастовић
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Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Kако напо ји ти магар ца 
који није жедан

ДраматуршкињаБиљанаСрбља
новић (можда јеисправнорећи
идраматургицаакосувећпре

стале да постоје жене дрaматурзи)
осумњичила је севдалинку Проше
тала Суљагина Фата за похвалу
сексуалном насиљу надженом.Пре
ње, учинио је то и редитељ Харис
Пашовић. Пре Пашовића, још 2005.
године,неприхватљивостпорукеове
севдалинке запазиле су хрватске
феминисткиње на концерту  групе
„Мостарсевдахријунион“.НиСрбља
новићева, ни Пашић, ни загребачке
феминисткиње нису појаснили шта
то у песми указује на насиље над
женом, па сами закључујемо да су
спорни стихови  „Превари се
Суљагина Фата,⁄ превари се,
жалоснајојмајка.⁄УђеФатаумагазу
сама,⁄ за њом уђе Мујо замандали
врата“.
Србљановићева и Пашић су

сувише поетички образовани да не
би приметили из контекста целине
севдалинке да је Фата сама
испланирала епилог: поред других
хазнадараумостарскојчаршији,она
јетражилабашМујуиушлаумагазу
упркосњеговомобавештењудатога
дана,збогкваранаваги,немеризла
то. Фата је уз то и богаташка кћер
којојсеможедакупиокузлата,или
1.283грама.Данасбитовределокао
трособни стан у Новом Саду. И то
сама, без пратње слушкиње коју је,
као племкиња, свакакоморала има
ти.
АкотоиСрбљановићеваиПашић

знају, а тврде да песма носи непри
хватљиву поруку, онда су у великој
оскудици открића примера насиља
над женама и других зала на овом
простору.Стогабитребалопријавити
исремачкутамбурашкупесмуСоне
странеДунаваобогатимциганским
сватовима на трави уз масовно
гошћењеоко једне печене гуске, јер

се издалека видида ова песмаима
опасне намере. Ако сва енергија не
оденаоткривањесексуалногзлоста
вљања, Сремци имају изгледа да
скину са себе срамоту подсмевања
једнојсоцијалнојгрупи.
Изгледа, ипак, да је реч о нечему

другом.НаједнојтрибиниуБеограду,
о тачкама сусретања и заједничког
деловања балканских народа, Пре
драгМики Манојловић, глумац и
редитељ, упитао се: „Како јемогуће

да ми учимо историју од Филипа
Вишњића? Имамо једног слепог
човека и усмено преношење народ
нихпесамас коленана колено.Зар
ви мислите да Турска, као једна
напредна, озбиљна империја, није
забележила сваку и најмању ствар,
као што то раде озбиљне државе?
Питамсеколикотовековатребада
прођеда неко одавде зађе у турске
архиве, да научи турски и каже нам
штасезаистадогађало.”

Иакојеинашомиљениипоштова
ни глумац ушколи учионационалну
историјупоВладимируЋоровићу,он
сеипакокомиона„историју”поФили
пу Вишњићу упркос томешто сваки
наставниксрпскогјезикакажедаБој
на Мишару није историја и да два
врана гаврана никако не треба тра
житиутурскимархивама.
Пре годинудве, владама и мини

старствима културе, образовања и
просвете на простору бивше СФРЈ
упућенјеапелзаизузећеизобразов
ногсистема,ваљдалектире,Горског
вијенца ПетраПетровићаЊегоша и
ПешчаникаДанилаКиша,због„садр
жајамржњепремаисламу,муслима
нима, Бошњацима и Албанцима”.
Како је апел био јавни, уследили су
одговори да се уметничка дела не
могуискључиватиизвременаукоме
су настајала и чупати из поетичког
поступкауметникадабиимсесуди
ло пред идеолошким судским већи
ма, али апел није ни предвиђао ни
узимаоуобзиродговоре.

НајгорејепрошаоРадованКара
џић у Хагу: сведоци одбране
истицали су да се оптужени

често позивао на мудрост и чојство
из Горског вијенца, а тужилац је
нашао да „ово дело слави убијање
муслиманаодноснопотурица”.
Невредипреклињатидасепошту

јуконтекстисадржаја,времена,умет
ничког облика и елемената целине,
јернијенипредвиђенодасеодговор
размотри. У послу коме служи сум
њичење једне севдалинке за охра
бривање насиља над женама нико
неће уважити одговор једног
Загрeпчанина лутајућем телевизиј
ском репортеру, поводом открића
загребачкихфеминисткиња: „Фата је
добила што је тражила, не?”  Како
рече Анатол Франс, у Савременој
историји, немогуће је напојити
магарцакојинијежедан.
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Тре ба ло би при ја ви
ти и сре мач ку там бу ра
шку песму „С оне стра не 
Дуна ва” о бога тим циган
ским сва то ви ма на тра ви 
уз масов но гошће ње око 
јед не пече не гуске, јер 
се изда ле ка види да ова 
песма има опа сне наме
ре. Ако сва енер ги ја не 
оде на откри ва ње сек
су ал ног зло ста вља ња, 
Срем ци има ју изгле да да 
ски ну са себе сра мо ту 
под сме ва ња сиро ма штву 
јед не соци јал не гру пе.
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Реконструкција пута од
Великих Радинаца пре
ма Бешенову и Шуљму

започета је 26. маја. Вред
ност радова на саобраћајни
ципремаБешеновуудужини
од3,2километара,износи75
милионадинараифинансира
их Јавно предузеће „Путеви
Србије. Вредност радова на
саобраћајниципремаШуљму
у дужини од 3,5 километара
износе 95милиона динара и
такође их финансира Јавно
предузеће „Путеви Србије”.
Радове на овим саобраћај
ницама обишао је начелник
Градске управе за опште и
заједничке послове Миро
слав Јокић и председнци
месних заједница Бешеново
иШуљам.
Како је рекао Мирослав

Јокић, Град са републичким
органима,упркостомештоје
ујекуборбапротивпандемије
вируса короне, наставља да
улаже у саобраћајну инфра
структуру.
– На траси од Великих

Радинаца према Шуљму и
Бешеновурадисекомплетна
реконструкција,којаобухвата
замену асфалтног слоја, оја
чањеколовознеконструкције,
прављење нових банкина и
потпунуреконструкцијупосто
јећихканалазаодвоњавање.
Натајначинћеседобитина
дуготрајности ове саобраћај
ницеипресвегабезбедности
за све учеснике у саобраћа
ју. Такође, на путном правцу
од Великих Радинаца према

Бешенову ће се радити про
ширењепутасачетиринапет
метара,јерпостојећасаобра
ћајницанеодговарадвосмер
ном саобраћају. Напоменуо
бихдасеовајпутсекористи
нешто више за теретни сао
браћај, јер је у близини коп
Фабрике цемента „Лафарж“.
Реконструкцијомћеседобити
на квалитету и безбедности
саобраћаја, а постављањем
вертикалне и хоризонтал
не сигнализације саобраћај
ћемо учинити додатно без
бедним пре свега за станов
никеБешенова,аисвихоних
који гравитирају и користе
овај путни правац, додао је
Јокић.
ПредседникМеснезаједни

цеБешеновоДрагољубЛаке
тићрекаоједасусемештани
због проблема на овом путу
често жалили и притом је
истакаодаћесереконструк
цијомтесаобраћајницереши

тивишегодишњипроблем.
– Имали смо озбиљних

проблеманаовомделупута,
поготово у зимском периоду
кадасеочистиснегпаиспод
водеостанурупекојесубиле
огромне.Људисучестоима
ли штете на аутомобилима.
Реконструкцијом овог пута
добићемоквалитетнијиживот.
Пут добија и нови нагиб, не
самоканалесастрана.Осве
мусеводилорачунаимисмо
бескрајно захвални. Овим
путем бих се захвалио ини
цијатору пројекта, министру
Браниславу Недимовићу, а
захваљујем се и ЈКП „Путе
ви Србије“ и Граду Сремска
Митровица, јерсмокаомало
село добили вишемилионску
инвестицију,рекаојеЛакетић.
Данијел Веселиновић,

председник Месне зајед
нице Шуљам, истакао је да
реконструкција пута према
ВеликимРадинцимапредста

вља једну од највећих инве
стиција још од 1988. године.
Онсепритомзахвалиомини
стру пољопоривреде Брани
славуНедимовићуиначелни
куЈокућунареализацијиове
инвестиције.
–НапутуШуљам–Велики

Радинци  радови обухватају
подизањестарогидотрајалог
асфалтаудужиниод3,5кило
метараишириниод5метара.
Ради се од центра Шуљма
до раскрснице са Великим
Радинцима.Овомного значи
застановнике,путјебиостар
и дотрајао. До проблема је
дошлозатоштодугонијеула
ганоуинфраструктуру,асада
јеГрадпрепознаопроблеми
потребедасеулажеу наше
место, изјавио је Веселино
вић.
Планједасерадовизавр

шеунареднихмесецдана.
З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Улагање у руралну
саобраћајну инфраструктуру

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ПУТА ОД ВЕЛИ КИХ РАДИ НА ЦА ПРЕ МА БЕШЕ НО ВУ И ШУЉ МУ

Миро слав Јокић Дра го љуб Лаке тић Дани јел Весе ли но вић
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НАМЕН СКИ ТРАН СФЕ РИ ВЛА ДЕ РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ

Пре ко 10 мили о на дина ра
за услу ге соци јал не зашти те
УПалати „Србија“ 26.мајасусапредставни

цималокалнихсамоу
права потписани уговори о
наменскимтрансферимаза
финансирање услуга соци
јалне заштите које доде
љујеМинистарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања. Мини
старка проф. др Дарија
КисићТепавчевићпоручила
јетомприликомдајесоци
јална заштита становника
Србијеједанодприоритета
ВладеРепубликеСрбије.
У име Града Сремска

Митровица, уговор вредно
сти 10.879.436,00 динара,
потписао је заменик градо
начелнице Петар Самар
џић, истичући да је циљ

наменских средставада се
финансијска помоћ усмери
ка онима којима је најпо
требнија.
Наменским трансфери

мамогудасефинансирају
услугесоцијалнезаштитеи
то:дневнеуслугеузаједни
ци (дневни боравак, услуге
свратиштаипомоћиукући);
услугасмештајауприхвати
лиште; услуге подршке за
самосталан живот; услуга
личног пратиоца детету са
инвалидитетом; персонал
на асистенција пунолетним
лицима са инвалидитетом;
саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне услу
ге;осталеуслугесоцијалне
заштитеускладусапотре
бамаиприоритетима.

др Дарија Кисић Тепавчевић и Петар Самарџић

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Одлич ни резул та ти у про мо ци ји 
здра вља
Један од важних циљева

Заводазајавноздравље
јесте да буде лидер у

области превентивне здрав
ственезаштите крозактивно
учешће у националним кон
курсима на различите теме
из области промоцијe здра
вља.Заводзајавноздравље,
као установа на више нивоа
здравственезаштитесвеово
је и доказала, учествујући и
побеђујућинапретходнорас
писанимконкурсима.
И поред изузетно тешке

епидемиолошке ситуаци
је изазване вирусом короне
и проглашењем ванредног
стања у РепублициСрбији у
2020. години, Завод за јав
но здравље је обележавао
важне датуме из Календара
јавног здравља, поштујући
све епидемиолошке мере. У
2020. години поводом обе
лежавања Светске недеље
дојењаиXXXНедеље здра
вља уста и зуба, расписани
су конкурси за избор најбо
љих ликовних и литерарних
радовазадецупредшколских
установаиученикеосновних
школа. Конкурс за Светску
недељу дојења расписан је

под слоганом „Подржи доје
ње– за здравију планету”, а
законкурсповодомобележа
вања Недеље здравља уста
и зуба по слоганом „Здраве
навике за здраве зубе”. Ови
значајни конкурси реализо
ванисуусарадњисасвојим
надлежним институцијама и
партнеримасаокруга.После
избора најбољих радова на
окружномнивоу,дечијирадо
ви прослеђени су на Репу
бличкинивотакмичења.Ових
данадобилисмопотврдуда
смо међу најуспешнијим у
РепублициСрбији.
Наши ученици су показа

ли још један велики успех
на Републичком такмичењу.
Награђенадецанаовомкон
курсусуВањаЗарић, учени
цаV/2разредаосновнешко
ле „Јован ЈовановићЗмај”,
Сремска Митровица, која је
освојила 2. место за ликов
ни рад на конкурсу поводом
обележавања XXX Недеље
здравља уста и зуба иНина
Владимировић, ученица
VII/3 разреда основне шко
ле „Јован Јовановић  Змај”
из Сремске Митровице која
јеосвојила2.местозалите

рарнирадповодомобележа
вања Недеље здравља уста
и зуба. Похвале за ликовне
радове добили су ученица
Магдалена Борковић, VI/a
разред, ОШ „Миливој Петко
вићФећко”,ПлатичевоиПУ
„Дечијарадост”,Ириг.
Циљконкурсаједасераз

вије свест колико је важан
здравственоваспитни рад у
предшколским установама и
основним школама на тему
одржавања оралне хигије
не као и да се од најранијег
детињства промовишу здра
ви стилови живота. Мулти

дисциплинарним приступом
у области промоције здра
вља можемо себи осигурати
успех.Сваканашаактивност,
као и ове награде, и у доба
епидемије изазване корона
вирусом, само су подстицај
за даља напредовања, као
и доказ да Завод за јавно
здрављеодличносарађујеса
свимсвојимпартнерима.


Помоћ ник дирек то ра за 

меди цин ска пита ња ЗЗЈЗ
Др Бран ка Мал ба шић

Зече вић
  спец. соци јал не меди ци не
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ГРАД СКА КУЋА

Саста нак о при ку пља њу 
пести цид ног отпа да

УГрадској кући је 25.маја одржан састанак
са представницима

месних заједница о акци
ји скупљања пестицидног
отпада,којапочиње7. јуна.
Ова акција се спроводи са
Градом Сремском Митро
вицом, Пољопривредном
стручном службом и Аген
цијомзаруралниразвој.
– Искористила бих при

лику да позовем што већи
број пољопривредника да
се одазове да би се пре
машила прошлогодишња
количина прикупљеног
пестицидноготпада,ато је
пет тона. Оператер који се
бави прикупљањем пести
цидног отпада обилазиће
сва насељена места. Циљ

намједасесвамитровачка
селапосетеидасенааде
кватан начин скупи пести
цидни отпад који предста
вља опасност по животну
средину и здравље људи,
реклаједиректоркаАгенци
језаруралниразвојДушица
Павловић.
Стеван Савчић, дирек

тор Пољопривредне струч
не службе, рекао је да ће
пољопривредници,којиуче
ствујууприкупљањупести
цидног отпада имати бене
фите.
– Пољопривредници ће

имати прилику да потпи
шу са Пољопривредном
стручном службом угово
ре о пословнотехничкој
сарадњи и након тога се

издајупотврдекакозаСвет
ску банку, тако и за остале
конкурсе који буду у неком
наредном периоду, изјавио
јеСавчић.

Председник Месне зајед
нице Дарко Гавриловић
рекао је да је то село већ
годинама уназад успешно
у прикупљању пестицид
ноготпадаидасемештани
одазивајуувеликомброју.
–Трудимоседапресаме

акцијеподелимолетке,како
бисељудиинформисалио
акцији.Коднасјеупротекле
две,тригодинеодазивзаи
ста био изванредан и овим
путемпозивамсвељудеса
територије СремскеМитро
вице да се одазову овој
акцији, која је одлична и
мислимдаћеубудућности
заистазначитисвиманама,
казаојеГавриловић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Заме ник гра до на чел ни це Петар Самар џић, Души ца Павло вић и Сте ван Сав чић

Дар ко Гаври ло вић

ФРУ ШКА ГОРА

Скуп гљи ва ра и тар ту фа ра
Након што је одржа

но прво полагање за
тартуфаре у Сремској

Митровици у суботу 22. маја,
у организацији Миколошко
гљиварског савеза Србије, а
у сарадњи са Градом Срем
скаМитровицаиАгенцијомза
руралниразвој,данкасније,у
недељу23.маја, одржан је и
скуп гљивараитартуфарана
Фрушкој гори, на излетишту
Летенка.
Ова манифестација, под

називом „Дани гљива и тар
туфа“, организовало је Удру
жење тартуфара „Трагач“ и
Удружења гљивара „Лисичар
ка“.Манифестацијајеокупила
не само гљиваре и тартуфа
ре,негоибројнедругељуби

теље природе и стручњаке у
овојобласти,асвизаједносу
могли да присуствују постав
ци изложбе, затим такозваној
гљиварској шетњи, детерми
нацијигљива,азакрајигљи
варскомручку.
Манифестацију су, изме

ђу осталих, посетили проф.
др. Љубинко Ракоњац, пред
седник Одбора за заштиту
животне средине Народне
скупштине Републике Србије,
Томислав Јанковић, народни
посланик, и Душица Павло
вић, директорица Агенције за
рурални развој, која је у име
Агенције пружила подршку
манифестацији и изразила
наду да ће се иста организо
ватииубудуће.

Пре да ва ње о гљи ва ма
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ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ДАНЕ БАСТА ПОСЕ ТИО СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ

Одр жа на три би на и уру че на 
дона ци ја ,,Баји ће вој” шко ли
Покрајински секретар

за спорт и омладину
Дане Баста 27. маја

обишао је Сремску Митрови
цу.УГрадској кући јеодржан
састанак са представницима
Града Сремска Митровица и
општинаБеочин,РумаиШид.
ВасиљШево, начелник Град
ске управе за културу, спорт
и омладину истакао је значај
посете.
Угостилисмопокрајинског

секретара Данета Басту са
којимсмоорганизовали једну
ивишенегокориснутрибину.
То је петарадионица, аради
се о осетљивој теми о уна
пређењу спорта у Војводини.
Трибина јеорганизованакако
бисмо разменили искуства и
добили смернице у даљем
раду и у унапређењу спорта.
Тема јеисарадњакојеимају
локалнесамоуправесаспорт
ским савезима. На основу
тога,направићемоједнустра
тегију,којајеусмеренанараз
војшколскогспорта,објаснио
јеШево.
Наконтрибине,покрајински

секретар Баста је  са пред
седником Савеза за школски
спортВојводинеБраниславом
Тешићем, начелником Град
ске управе за образовање
ЗораномЂурићеминачелни
комВасиљемШевомобишао
Основну школу „Слободан
БајићПаја“ и уручио донаци
јуувидукомплетазаспортски
полигон.

Дане Баста је рекао да се
разговарало о инспекцијским
контролама, и правним ства
рима.
 Идеја је да што више

водимо рачуна о људима на
локалу,дасеставимонарас
полагање као Покрајински
секретаријатзаспортиомла
дину и да помогнемо.Заједно
саСавезомзашколскиспорт
донирали смо реквизите за
бављењеосновнимшколским
активностима. Свима нам је
у интересу да школски спорт
ставимо као приоритет, јер
је то и база за наш врхунски
спорт.Настављамодаулаже моушколуиспорт.Једанод

приоритета јестезаменапар
кетауфискултурнојОШ,,Сло
бодан Бајић Паја”. Надам се
даћепочеткомнареднегоди
не,школаиГрадконкурисати
напокрајинскомнивоуидаће
успетидасеобновипаркету
сали,рекаојесекретарБаста.
Зоран Ђурић, начелник за

образовање, рекао је да је
подршкаПокрајинскогсекрета
ријатазаспортврлозначајна.
 Школа „Слободан Бајић

Паја“једнајеодпетосновних
школа у граду, којој су неоп
ходниоваквиреквизити,јерсу
услови у овој школи слабији
негоунекимдругимшколама.
Циљизадатакјестедаусле
дећих неколико година ову
салуисвесалеуградурено
вирамо и да сва деца имају
исте услове за рад, додао је
Ђурић.
Директор „Бајићеве“ школе

Ђорђе Цвијановић се захва

лионапоклону,којићевеома
значити деци и наставници
ма физичког васпитања. Том
приликом је истакао и зна
чај реновирања фискултурне
сале.
Овадонација је,надамсе

само почетни део сарадње.
Идуће године планирана је
реализација једног капитал
ногпројекта,заменаподовау
сали.Школсказградапуни50
година постојања, тако да је
овај под дотрајао и није упо
требљив. Новим подом доби
ћемо квалитетнију наставу.
Имамо коментаре родитеља
и инспекцијских служби који
су ову салу због бактериоло
шког стања и стања уопште,
прогласили неупотребљивом.
Покушавамо личним сред
ствимаиузпомоћГрададаје
одржавамосведозаменепар
кета,којусвиочекујемо,рекао
једиректорЦвијановић.

К. Вереш

Дане  Ба ста и Васиљ Шево у посети ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“

„Бајићевој“ школи дониран комплет за спортски полигон

Зоран  Ђу рић Ђор ђе  Цви ја но вић



8 2. JUN 2021.  M NOVINE АКТУЕЛНО

СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

У здра вом телу, здрав дух

Спортске игре младих
одржане су 27. маја
на више локација у

Сремској Митровици. Све
чано отварање је организо
ванонаТргуЋиреМилекића
у присуству заменика гра
доначелника Петра Самар
џића, начелника за спорт
и културу Васиља Шева,
НемањеЦрнића,генералног
секретара Спортског саве
за, многобројних истакнутих
митровачких спортиста и
организатора. Основни циљ
овеманифестацијејепромо
цијаздравогначинаживотаи
пријатељства. Васиљ Шево
је свечано отворио овогоди
шњеСпортске игремладих,
који је притом истакао да у
Сремској Митровици имуни
зација грађана против коро
навируса протиче одлично
тедасусестеклиусловида
се ова манифестација одр
жи.
–Спортскеигремладихсе

уСремскојМитровициодржа
вајувећосамгодина.Захва
љујемсејерјенашградиза
бранкаодоследанпартнеру
организацији овако великог
спортског пројекта. Деца су
насмејана,аиграћесечети
ри дисциплине. Има пуно
дечака и девојчица и дан је
каостворензањихкадатре
бајудауживају,дабудурадо
сни,насмејани,срећни.Град
СремскаМитровицајезајед
носасвојимпартнеримаучи

нио све да такмичење има
и више него добре услове
где ће деца постизати запа
жене резултате. Желимо им
самодасенеповреде,даих
послужитакмичарска,спорт
ска срећа и да такмичење
протекне у фер надметању.
КаоГрад смопостиглициљ,
атојепромоцијаспорта,као
што и изрека каже у здра
вомтелу,здравдух,рекаоје
начелникШево.
Компанија „Дунавосигура

ње“јевећосамгодинаспон
зорСпортских игарамладих
и на тај начин сежели дати
подршкадецитокомњиховог
одрастања.
– Сремска Митровица је

увек добар домаћин и радо

долазимо. Поносни смо на
децу Сремске Митровице
која су претходних година
били учесници Спортских
игара младих. Били су са
наманамеђународнимзавр
шницама где су се добро
показалинаспортскимтере
нима,алисуселепоидружи
ли. Волимо да дођемо овде
јерзнамоколикостепоносни
на вашудецуи то с правом
јер деца изСремскеМитро
вицепостижусјајнеспортске
резултате. Имате и олимпиј
це,чекамоТокио,надамосе
даћеједногданауправоова
деца која се сад такмичена
играма младих такође бити
такоуспешни.Спортскеигре
младих и Олимпијске игре

поштују иста начела, спорт
скидух,здравначинживота,
достојанствонатеренуифер
плејванњега,реклајеДали
боркаДелибашић,ПР„Дунав
осигурања.
Она је додала да се ове

годинеСпортскеигремладих
не одржавају у свом пуном
обиму због актуелне ситуа
ције у вези са коронавиру
сом.
Децасусеовегодинетак

мичила у баскету и малом
фудбалунатеренимаиспред
Пословноспортског цен
тра „Пинки“, а на ТргуЋире
Милекићаодржанасутакми
чења у одбојци, атлетици и
измеђудвеватре.

З. Попо вић

Васиљ Шево Дали бор ка Дели ба шић

Деца су пока за ла зна ње и у одбој ци
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СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ  У ШИДУ 

Пра зник спо р та за сву децу
Општина Шид је била

28. маја домаћин
учесницима једне од

највећих спортских мани
фестација на просторима
некадашње Југославије.
Такмичења се одржавају у
23 града у Србији у којима
ће  млади  показати умеће
унеколикоспортскихдисци
плина. „Спортске игремла
дих”су надметањау којем
учествује преко два мили
она ученика основних и
средњих школа из Србије,
Хрватске и Босне и Херце
говине. Свечано отварање
игараодржанојеуфискул
турној сали Основне шко
ле „Бранко Радичевић”, а
председник Општине Шид
Зоран Семеновић се обра
тиоприсутнимаипритомсе
захвалио организаторима
ове манифестације, јер су
одабралиуправоШид.
– Захваљујем се свим

професорима, наставни
цима и желим им успешан
рад. Учесницима такмиче
ња желим да покажу све
своје таленте. Желим вам
да будете срећна и здрава
деца,изјавиојеСеменовић.
МаријаМихајловић,пред

седница „Дунав осигурања
спортских игара младих”,
ималајесамоједнупоруку.
– Добро дошли у нашу

велику породицу. Добро
се забавите и такмичите
се у духу ферплеја. Срећ

но  свима, рекла јеМарија
Михајловић.
Најбољи такмичари са

државног првенства иду у
Сплит на велико међуна
родно такмичење, гдеће се
дружитисадецомизХрват
ске и Босне и Херцегови
не. „Спортске игре младих”
славеовегодине25.година
постојања. Почетак игара
обележенјепламеномприја
тељства,апослетогаусле
диојеодлазаканатерен.
Немања Црнић, генерал

нисекретарСпортскогсаве
за града Сремске Митро

вице, рекао је да „Спортске
игремладих”усвакомграду
донесупонекиосмех,атако
јеисаопштиномШидгдесе
игреодржавајупопрвипут.
– У спорту је сада такво

стање да је све сведено на
клупскиспорт ичланарине,
што оптерећује родитеље,
а „Спортске игре младих”
су нешто другачије. Ово је
празник спорта, такмичења
и све је бесплатно за децу.
Покушавамо да укажемо да
свакодетеможедасебави
спортом, макар рекреатив
но.Спортнијесамоврхунски

спорт, спорт је начин живо
та и нама је битно да деца
одрастууздравељуде,изја
виојеЦрнић.
Више од 500 учесника из

Општине Шид и Сремске
Митровице  надметало се
у кошарци, малом фудба
лу,одбојци, атлетици и игри
измеђудвеватре.„Спортске
игре младих” организова
несууопштиниШидзахва
љујући изузетном залагању
Спортског савеза, спорт
скихрадникаипрвогчовека
ОпштинеШидЗоранаСеме
новића.

ПАЉЕЊЕ БАКЉЕ ПРИЈАТЕЉСТВА: Бранко Новаковић, 
Зоран Семе но вић и Мари ја Михај ло вић

Такмичење у кошарци

Медијски пројекат „НАШЕ ПРИчЕ: Аматерски и школски спорт у Срему“
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ЗАМЕ НИК АМБА СА ДО РА ШВЕД СКЕ ЈОА КИМ ВЕРН ПОСЕ ТИО СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ

Уна пре ђе ње сарадње
у обла сти кул ту ре

Заменик амбасадора
Шведске Јоаким Верн
посетио је Сремску

Митровицу 27. маја. Јоаки
ма Верна је дочекао заме
ник градоначелника Петар
Самарџић,апритомјеодр
жан и састанак у Градској
кући. Заменик амбасадора
јепосетиоиГрадскубибли
отеку„ГлигоријеВозаровић“
и Основну школу „Јован
Јовановић Змај”. Посета
носи симболичан назив
„Приче са севера”што ука
зује на сарадњу и подршку
Амбасаде Шведске Срем
ској Митровици у области

културеиобразовања.
– Ово је друга посета

заменикаамбасадораШвед
ске Јокима Верна Сремској
Митровици, већ смо имали
прилике да га угостимо
поводом откривања споме
ника краљуПетру Карађор
ђевићу.Изузетномиједраго
што се господинВерн радо
враћаунашград.Овапосе
та доприноси јачању капа
цитета наших институција,
школаибиблиотека, омогу
ћаваинајмлађимМитровча
нима да нешто сазнају и
науче о Краљевини Швед
ској. Поред ових тема, на

Саста нак у Град ској кући

Петар Самар џић Јоа ким Верн

Јоа ким Верн у ОШ „Јован Јова но вић Змај“ при су ство вао школ ским ради о ни ца ма
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састанкусуотворенеиброј
недругетемеопотенцијал
ној сарадњи у области при
вреде, пољопривреде, еко
логије, туризма, посебно у
области цивилног друштва,
такодасенадамиочекујем
да ће оваквих посета у
будућности бити много
више,рекаојеПетарСамар
џић.
Јоаким Верн је изразио

задовољствоштојевећдру
ги пут посетио Сремску
Митровицу, посебно што је
овога пута разговарао са
школарцима.
–Билојевеликозадовољ

ство чути младе људе о
томе како функционише
системшколствауСрбији,а
јасамдеципренеоутискео
школском систему у Швед
ској. Основна разлика је у
самом садржају, односно у
принципу преношења зна
ња, с обзиром на то да је
шведскомшколовањунајва
жнија припрема деце да
буду добри грађани. Драго
ми јешто сам токомпосете
школи видеожељу деце да

останууСрбијиидапомогну
даљем развоју образовног
система.Данасћусачелни
цимаГрадаразговаратиио
могућностима даље сарад
ње и реализацији неких
заједничкихпројекатаАмба
саде Шведске и Сремске
Митровице.Такођесамсре
ћаништо јешведскаАмба
сададониралакњигеДечјем
одељењу Библиотеке „Гли
горијеВозаровић”.Упитању
је шведска литература пре
веденанасрпскијезик,ина
тајначинжелимодапромо
вишемо читање које је изу
зетно важно у развоју деце,
рекао је заменик амбасадо
ра Шведске Јоаким Верн,
додавшидајепрочитаодела
ИвеАндрићаиМешеСели
мовића, чијим писањем је
одушевљен, као и да је и
посетио Спомен музеј Иве
АндрићауБеограду.
Јоаким Верн је у Библио

теци „Глигорије Возаровић”
присуствовао презентацији
књига за децу школског и
предшколскогузраста.
– У питању су „Приче са

севера”, а промоцију раде
издавачке куће „Креативни
центар”и „Одисеја”.Мисмо
већ обележили Дан дечјег
одељења 25. маја, а сада
имамотакорећинаставактог
догађаја. Организоване су
радионице са децом пред
школскогишколскогузраста
накојимасеобрађујуприче
саСевера.Циљове посете
јеподизањесвестиоважно
стикултурекодмлађихузра
ста,акадапричамоотоме,
свакакојебиблиотекаправи
синоним за њу, изјавио је
директормитровачкеБибли
отекеСлободанКекић.

З. Попо вић
Сло бо дан Кекић

Посета митровачкој Библиотеци

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Меди ци на ри
сти гли са одмо ра

Другагрупамедицинских
радника, који раде у
ковидсистему,25.маја

сусевратилисаодмора,који
језањихбесплатнооргани
зовао Град СремскаМитро
вица и Казненопоправни
завод. Двадесеторо меди
цинара је провело неколико
дана у Хотелу „Моравица”,
а Градска управа је овим
гестом желела да искаже
захвалност за напоран рад
током лечења пацијената
оболелих од коронавируса.
МедицинаресуиспредПСЦ
„Пинки” дочекали градона
челница Светлана Милова
новићидрСинишаРадова
новић, ОРЛ специјалиста и
помоћник директора за кли
ничкаимедицинскапитања.
– Реч је о здравственим

радницима који су све вре
ме, од почетка пандемије
вреднорадилиуКовидцен
тру. То су радници Опште
болнице, Завода за јавно
здравље и Дома здравља.
Какосмочулиодњих,било
им је јако лепо и забавно.
Успелисудасеодморе,како
би могли даље да настави
да се раде и боре против
коронавируса,реклајеСве
тланаМиловановић.
Уплануједаседаљегру

пе медицинара смењују на
пет дана до краја јуна.Док
тор Милош Добрић ради у
Ковидболнициирекаоједа
имјесвимаовајпредахвео
мапријао.
–Накондугеитешкеборбе

противкоронавирусаодмор
нам је омогућио да напуни
мобатеријеиданаставимо
идаљедасеборимопротив
коронавируса до коначне
победе.ЗахваљујемсеГрад
скојуправии градоначелни
ци Светлани Миловановић,
као и Казненопоправном
заводу на челу са управ
ником Александром Алим
пићем.Ово је дивно и ново
искуство које ће нам омо
гућити да наставимо даљу
борбу против ковида19,
рекаоједрДобрић.
Др Синиша Радовановић

је истакао да су здравстве
нираднициуковидсистему
провели највише времена у
скафандерима, месецима
бдијући над најтежим паци
јентимаиподнелисунајвећи
терет,стогаимјеовајодмор
добродошао.
 – Захваљујем се локал

ној самоуправи, челницима
и КПЗу који су тај одмор
организовали јер сматрам
да је за наше здравствене
раднике одмор био преко
потребан. Мислим да су се
доброодморили,дасевра
ћајуновимраднимпобедама
и да им је то свакако кори
стило. Локална самоуправа
је препознала и одредила
правељудекојисутајодмор
заиста заслужили и који су
највише провели у ковид
систему,рекаоједрСиниша
Радовановић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић и др Сини ша Радо ва но вић 
са меди ци на ри ма по поврат ку с одмо ра
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ХУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ НА ТРГУ ЋИРЕ МИЛЕ КИ ЋА

При ку пље но пре ко 140 хиља да 
дина ра за лече ње Ната ше и Тео до ре

На Тргу Ћире Милекића
25.мајајеодржанхума
нитарниконцертзалече

њетридесетдвогодишњеНата
ше Недић и шестогодишње
девојчице Теодоре Матић.
Овај догађај су организовали
удружења „Бинго“и „Ародиси“
узподршкуГрадскеуправеза
културу и спорт, Библиотеке
„Глигорије Возаровић“ и Цен
тра за културу „Сирмиумарт“.
Посетиоцисууживалиунасту
пима хорова, бендова, вокал
нихгрупаисолиста.Овомпри
ликом је залечењеНаташеи
Теодореприкупљено143,210
динараи95евра.
Иначе, Наташа Недић већ

тригодиневодиборбузаживот
јер болује од ретког и веома
агресивног карцинома грлића
материце, неуроендокриног
типа.Збогтипаболести,лече
ње је отежано и Наташа на

сваки 21 дан прима терапију
која кошта3000евра.Тренут
но је на пола путадоизлече
ња. Наташи се може помо
ћи и  путем Фондације „Буди
хуман“ слањем СМС поруке:
723 на 3030.Теодора Матић
је девојчица, којој је услед
компликација током порођаја
дијагностикована спастична
квадриплегија. Родитељи је
воденасвакодневнефизикал

нетерапијекоддефектолога,а
планиранајеиоперацијастра
бизма.Неопходнајеходалица
и посебно одело које правил
но држи тело. Један третман
вежби кошта 84.000.Теодори
семожепомоћиипутемфон
дације „Буди хуман“ слањем
СМС поруке: 490 пошаљимо
на3030.
–Поводзаконцерт јепосе

бан, и заиста су се колеге у

великом броју одазвале, што
ми је изузетно драго. Надам
седаћемоуспетидаНаташии
Теодорипомогнемоуњиховом
излечењу, рекла је Исидора
Скуратовић испред Удружења
„Ародиси“, иначе и наставни
ца у СредњојМузичкој школи
„ПетарКранчевић“.
Јованка Иванић, наставни

ца у Средњој музичкој школи
„ПетарКранчевић“ипредстав
ницаУдружења„Бинго“,рекла
је да је припремљен интере
сантанпрограм.
– Имамо од најмлађих до

најстаријих учесника. Ту су
етно, класичне композиције,
школскихорови,вокалнегрупе
иостали.Морамдакажемда
сусвибилиодушевљенииде
јом да својим наступимамогу
дадопринесузалечењеНата
шеиТеодоре,реклајеЈованка
Иванић. З. Попо вић

Јован ка Ива нић и Иси до ра Ску ра то вић

На кон цер ту уче ство ва ло пре ко 
20 хоро ва, соли ста и бен до ва

ОШ „ЈОВАН ЈОВА НО ВИЋ ЗМАЈ“

Успех на Репу блич ком так ми че њу из физи ке
На државном такмичењу из

физике у категорији седмих раз
реда ученица  Христина Лозјан
освојила је трећунаграду, док је
НиколинаМићићосвојилапохва
лу.
Основнушколу „Јован Јовано

вић Змај“ су представљале уче
нице седмог разреда – Христи
на Лозјанин, Дуња Милошевић
иНиколинаМићић, које су запа
женимрезултатиманаокружном

такмичењу, као пет најуспешни
јихученикасатериторијеСрема,
обезбедилепласманнадржавно
такмичење.
Ментор ученица била настав

ницафизикеБраниславаБлајваз.
Државнотакмичењеизфизике

за основнешколеодржано је од
29. до 30. маја у Сокобањи. На
такмичењу је учествовало пре
ко 400 ученикашестог, седмог и
осмогразреда.
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ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Дона ци ја кине ске ком па ни је 
„Сан шур”
Републички фонд за здравствено

осигурање и кинеска компани
ја „Саншур Биотех” посетили су

Заводза јавно здравље28.маја,када
су обишли лабораторије и упознали
сесарадомтеустанове.Овакинеска
компанија донирала је Заводу апарат
из молекуларне технологије, то јест
ПЦРапарат.Овомдогађајуприсуство
вала је и градоначелница Светлана
Миловановић.
Прим.дрНадаЗецПетковић,дирек

торицаЗаводазајавноздравље,рекла
једаћесеовомдонацијомомогућити
још боља и квалитетнија здравствена
заштитаизобластидијагностикекови
да19.
– Имали смо прилику да упознамо

представнике компаније „Саншур“ са
радом Завода за јавно здравље, као
и са дијагностиком, процедуром.Овај
апаратизобластимолекуларнебиоло
гије је изузетно специфичан, осетљив
ипредстављазлатнистандардудијаг
ностици. Поред дијагностике кови
да19, овај апарат омогућава и дијаг
ностикудругихвируса.Циљинамена
апаратајебрза,лакаипрецизнадијаг
ностика,реклаједрЗецПетковић.

ГостиизКинеипредставнициРепу
бличког фонда за здравствено оси
гурање имали су прилике да обиђу
лабораторије Завода за јавно здра
вље,апредставницакомпаније„Сан
шур“КериВенистаклајезначајпосе
те.
–Великојезадовољствоштопред

стављамо нашу компанију  уСрбији.
Веома ценимо велики рад запосле

нихуобластијавногздрављауборби
током ковид пандемије.Надам седа
ћемо радити заједно, веома ценимо
тимски рад у борби ковид19 панде
мије.Такођесенадамнашемдаљем
заједничком раду у елиминацији
коронсвируса,реклајепредставница
компанијеизКинеКериВен.

К. Вереш
Фото: Б. Туца ко вић

Дона ци ја кине ске ком па ни је „Сан шур”

ПСЦ „ПИН КИ“

Вак ци ни са но 50 одсто Митр ов ча на
На територији града Сремска

Митровица вакцинисано је 50
одсто пунолетних грађана. Тим

поводом, 27. маја начелник Градске
управезаопштеизаједничкепослове
и руководилац стручног тима за иму
низацијуМирославЈокићсезахвалио

грађанима и свим здравственим рад
ницима.
–Педесетодстовакцинисанихпуно

летнихграђананатериторијиградаје
фантастичанрезултат.Овомприликом
пре свега честитам грађанима Срем
скеМитровице,затоштосуверовали

својојдржави,здравственомсистемуи
затоштосуодабралијединиисправан
имогућиначиндазаштитесвојездра
вљеиздрављесвојихнајближих.Ово
је фантастичан резултат и тренутак
којипоказуједаћесеСремскаМитро
вица убрзо и победити вирус короне,
рекаојеЈокић.
НачелникОпштемедицинедрАдил

Елхагрекаоједаовајрезултатомогу
ћавадасепостепеновраћамоунор
маланживот.
– Педесет посто вакцинисаних гра

ђананамнадајемогућностдавидимо
светлостнакрајутунелаувезисаепи
демијомкоронавируса.Уковидамбу
лантамаимамосмањењебројапрвих
прегледа.Накораксмоодколективног
имунитета.Подсећам,дабисмоимали
колективниимунитет,требалобидасе
пређе75постовакцинисаних,укључу
јућионекојисупрележаликовид.Бли
зусмотомброју,апедесетпостовак
цинисанихнамомогућавадасеврати
моунормаланживот,даседружимои
ускородаскинемомаске,рекао једр
Елхаг.

К. Вереш
Миро сла в Јо кић др Адил Елхаг
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Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“

ОШ „БОШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ”

Нови каби нет за
Тех ни ку и тех но ло ги ју
Ученица ОШ „Бошко

Палковљевић Пинки”
ИваСелаковић,осво

јилајепрвоместонаРепу
бличкомтакмичењуизТех
нике и технологије, а тим
поводомшколајепредста
вилаиновкабинетзаисту
област.ИгорДошен,дирек
торОШ„БошкоПалковље
вићПинки”,истакао једа
је бивши ученик те школе
ВладимирРадукић са сво
јом породицом реновирао
кабинетзаТехникуитехно
логију.
– Својим средствима и

личнимзалагањемупотпу
ностијереновираокабинет
за технику и технологију.
Његоваупорност,ентузија
зам и чврст карактер
допринели су да је ова
школа добила најсавреме
нији кабинет за Технику и
технологију.Овимпутемсе
захваљујемгосподинуВла
димируРадукићукојијеса
својомпородицомовоучи
ниоиштојеуложиоуобра
зовање,ушколу.Знамода
је улагање у тим области
ма, улагање у будућност.
Да је донација породице
Радукић отишла у правом
смеруидаједошлаупра
верукедоказујеирезултат
ученице седмог разреда
наше школе Иве Селако

вић, која је уз помоћ своје
наставницеДајанеИванко
вић, освојила прво место
наРепубличкомтакмичењу
изпредметаТехникаитех
нологија.Искреносенадам
даћесепослеоваквогула
гањауобразовање,унашу
школу, наставити са ова
ким низом резултата и
честитам Иви и нашој
наставници, рекао је
Дошен.
Дајана Иванковић,

наставницаОсновнешколе
„БошкоПалковљевићПин
ки”,истаклајесјајнерезул
татекоје јеостварилауче
ница Ива Селаковић, и

додалада јењеноинтере
совањезаобласттехникеи
технологијеприметила још
упетомразреду.
–Ива јевредноитален

тованодете,заинтересова
нанарочитозаобласттех
нике,радознала,увекпуна
питањаиинтересовањаза
технику.Коначнојеставила
печатнатајсвојрад,била
је прва на општинском,
прванаокружномипрвана
републичкомсамаксимал
нимбројемпоена60од60.
Подржавамотаквудецу,јер
су они наша будућност.
Радујем се сваком њеном
успеху и ако сам само и

мрвицудопринелатуњеној
љубави према техници ја
ћузаистабитинајсрећнији
наставник на свету. Таква
деца заиста заслужују
пуно.Ивапланираданеко
њено животно опредеље
ње буде техника и у томе
имаимоју подршку, рекла
јенаставницаИванковић.
Ива је у петом разреду

билаучесницаРепубличког
такмичења,итадајебила
међу петоро најбољих у
Србији у њеном узрасту,
када је освојила и прво
место. Прошле године, у
шестом разреду, такмиче
њенијеодржанозбогнепо
вољне епидемиолошке
ситуације. Ива Селаковић
ученица каже да је веома
срећна што је остварила
великиуспеховегодине.
–Овегодинезбогпанде

мије нисмо имали практи
чан рад, али имали смо
тест,којијеиначесаставни
део такмичења. Било је
тешкоалисамспремилаи
радила сам доста. Уче
ствоваласамвећнарепу
бличком такмичењу и у
односунапетиразредово
јетежеградивоаликадсе
научи није. Планирам да
упишемилиприроднисмер
угимназијиилиутехничкој
школи „Никола Тесла”
архитектонскисмер.

К. Вереш
фото: Б. Туца ко вић

Игор Дошен Даја на Иван ко вић Ива Села ко вић

Каби нет за Тех ни ку и тех но ло ги ју
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ХОТЕЛ „СРЕМ“

Кон фе рен ци ја о ефи ка сном 
упра вља њу отпа дом
Упетак 28. маја, у Хотелу „Срем“одржана јеконференцијаповодом

пројекта „Унапређење капаците
та јавних служби у области управља
њаотпадомупрекограничномрегиону“,
којасереализујеуоквирудругогпозива
Интерег – ИПА програма прекогранич
не сарадњеСрбија – Босна и Херцего
вина. Присутнима се обратио Немања
Ерцег,помоћник покрајинског секретара
заурбанизамизаштитуживотнесреди
не.
Вредност пројекта је 516.000 евра,

а Европска унија је издвојила 439.000
евра. Значај овог пројекта огледа се у
побољшаној политици заштите живот
не средине и промоцији биодирвезите
та кроз разне активности које ће бити
праћенетокомсамогпројектаупогледу
отпадних вода и чврстог отпада. Циљ
пројектаје јачање институцијакоје ће
се огледати кроз набавку, првенствено
опремекојадосаданијебилауслужби
прекограничне сарадње и самих инсти
туција, а које су део пројекта. Дакле,
лабараторијске опреме која ће бити
инсталирана у Републици Српској и
опреме која ће бити мобилна.Та опре
ма ће помоћи инспекторима на раду у
погледуутврђивањазагађењаотпадних
вода.Сдругестране,набавићесеизна
чајанбројвозила,опремезаинспекторе
зараднатерену,упогледууниформии
другихпратећихствари.Такође,пројекат
предвиђаипобољшањеквалитетарада
инспекцијских служби у погледу закон
ске регулативе, односно приближавања
свих недостатакакојису усамојрегу
лативи какоби сепревазишлиипости
глиочекиваниефективнирезултатикако
у репресији, а надамсеи у превенцији
даљегзагађењаживотнесредине,обја
сниојеЕрцег.
Водећипартнернапројекту јеПокра

јински секретаријат за урбанизам и
заштитуживотнесредине,апартнерису
Министарствозапросторнопланирање,
грађевинарство и екологију Републике

Српске, Републичка управа за инспек
цијске послове, Инспекторат Републи
кеСрпскеиЈавнанаучноистраживачка
установаинститутзазаштитуиекологију
РепубликеСрпскеизБањаЛуке.
Светлана Радосин, помоћник мини

стра запросторнопланирање, грађеви
нарство и екологију Републике Српске,
реклаједајеовајпројекатвеомаважан.
 Република Српска ће на овај начин

добитилабораторијукојудосаданисмо
имали у јавном сектору. На тај начин
ћемо у области управљања отпадом
омогућити оператерима и институци
ји која се бави стручним пословима у
области заштите животне средине да
имајулабораторијузаиспитивањеотпа
да. Тако ће надлежна инспекција моћи
ефикаснодаделује.Инспекцијскеорга
ни  имају задатак да управљање отпа
домдоведуумногобољииефикаснији
положај. За нас уРепублициСрпској је
овајпројекатзначајанизбогтогаштосе
ослањамонаРепубликуСрбијуитруди
моседајеследимоуовојобласти.Оно
штобихјапоредовогинституалногјача
њаистакла, јестеиразменаискустваи
обликсарадње.Надамседаћеовајпро
јекатбитисамоуводунекедругеивеће
пројекте,додалајеРадосин.

Наконференцијијеозначајупројекта
идаљимплановима говориоиПредраг
Илић, директор јавне научноистражи
вачке установе института за заштиту и
екологијуРепубликеСрпске.
 Институт за заштиту и екологију

Републике Српске као јавно научна
истраживачкаинституција јепартнерна
овомпројекту.Самавредност  пројекта
заинститутјеоко200.000евра,стимда
15проценатаучествујеИнститутуовим
средствима. Кључна ствар и бенефит
пројектакакозаИнституттакоизаРепу
бликуСрпску и Босну и Херцеговину је
формирањепрвелабораторијезаиспи
тивањеотпада.Садајесистемуправља
ња отпадом на доста ниском нивоу и у
РепублициСрбији постоји лабораторија
у одређеној мери, док у Босни и Херц
говини до данас није постојала. Поред
испитивања,отворићесеилабораторија
за отпадне воде и испитивање земљи
шта.Поредсамеопреме којаседобија
упројекту,обезбедићесеједнотеренско
возило и комплетноособљеИнститута
биће обучено за рад са лаборатотијом.
Пореднаведеног,Институтћеспровести
имапирањедивљихдепонијаи загађе
нихподручја. К.Вереш

Фото: Б. Туца ко вић

ПредседникуОпштинеИнђијаВла
димиру Гаку 28. маја у Галерији
МатицесрпскеуНовомСадууручена
јепрестижнанаграда„КапетанМиша
Анастасијевић“ занајпросперитетни
јулокалнусамоуправууВојводини.
Гакјеистакаодајезасамочетири

годинеутојсремскојопштинистигло
12 инвестиција те да је довођењем
јапанског гиганта „Тојотајерс“оства
рен велики успех. Такође, реализо
ванјевеликибројинфраструктурних
пројекаташтоје,измеђуосталог,ути
цалонаодлукужиријадаовегодине

престижнанаградаодеуИнђију.
Изаовенаградестојичитавтим

људи, од Кабинета председника до
директора јавних предузећа и уста
нова. Сви радимо напорно и то је
резултат који смо заједно постигли
рекао је Гак и додао да ће локално
руководство радити још напорније у
циљуостваривањајошбољихрезул
татанапољуекономије.Такође,како
јерекао,тојеједанодпредусловаи
за квалитетнији живот свих грађана
инђијскеопштине.

М.Ђ.

ИНЂИ ЈИ НАГРА ДА „КАПЕ ТАН МИША АНА СТА СИ ЈЕ ВИЋ“

Нај про спе ри тет ни ја општи на

Кон фе рен ци ја у хоте лу „Срем“ о ефи ка сном упра вља њу отпа дом
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СПШ „СТЕ ВАН ПЕТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“

Так ми че ње у вожњи трак то ра 
и пре да ва ње о без бед но сти

УПољопривреднојшколи„Стеван
ПетровићБриле“одржанаје26.
мајарадионицанатему„Безбе

дантракториосталепољопривредне
машинеусаобраћају“чијисуоргани
затори били ова школа и Покрајин
ски секретаријат за пољопривреду. У
оквиру радионице одржано је такми
чењеупознавању саобраћајнихпро
писаиспретностиувожњитрактора,
као и предавање о безбедности сао
браћајаупољопривреди.
Пред почетак такмичења ученике

и њихове госте поздравио је дирек
тор Пољопривредне школе „Стеван
Петровић Бриле“ Душан Стојанац,
а почетку рада ове радионице при

суствовао је председник Општине
Слађан Манчић и начелник Срем
скогуправногокругаПерицаГаковић.
Директор Душан Стојанац је истакао
дајеовојединапољопривреднашко
лауСрему.
Захваљујући локалној самоуправи,

каоиПокрајинскојвладииВладиРепу
бликеСрбије,фондовимаЕУидругим
партнеримаидонаторима,алиисоп
ственим средствима,школа је добро
опремљенаиуњојсеможеизводити
најсавременија настава предвиђена
планом и програмом.Наравно, за то
супоредсавременеопреме,потребни
идобринаставници.
–Децарадодолазеиуписујунашу

школу. Ово је прилика да их позове
мо, каои родитеље који су присутни
наовојвежби,давидедаоноштоми
сталноспомињемоумедијимаствар
ноипостоји.Доброобучени,професо
рисузаистапрофесионалциимисмо
едукованииобученизаовеноветех
нологије–рекаоједиректорСтојанац.
Онјеуказаонатодасуињегапро

фесори изненадили како су реагова
лиуовимновимусловима,такодаје
настава одрађена како треба, чак је
малоиосавремењена.Истовремено,
свештосеморалоодпраксерадити
напарцеламаиликабинетимајеура
ђено,узпоштовањемеракојејеодре
дилоресорноМинистарство.

Сла ђан Ман чић и Душан Сто ја нац

Уче сни ци так ми че ња

чедо мир Божић 
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Задовољан виђеним је био и Сла
ђанМанчићкојијеистакаодајерум
ска Пољопривредна школа „Стеван
Петровић Бриле“ једна од најбољих,
несамоуВојводини,негоиСрбији.
– У кругу школе постоји буквал

но све, од најновије пољопривредне
механизације, па до лабораторије,
засадавоћњака,виновелозе,пласте
ника...Желимдапохвалимдиректора
исвекадровеушколи.Свакакодасве
школе на територији наше општине
имајувеликупомоћ,пресвегалокал
несамоуправе.Школапоседуједоста
добру и квалитетну опрему на којој
деца могу да се обуче, а обезбеди
ли су је на разним конкурсима, што
покрајинским, што преко ЕУ фондо
ва,нештоисопственимсредствима–
рекаојетомприликомМанчић.
Пољопривредна школа обрађу

је преко 100 хектара земље и на тај
начин остварује сопствене приходе.
Такосепоказуједецикојапохађајуову
школу како се на домаћински начин
одржава пољопривредно земљиште,
како се ствара капитал, како се тај
капиталулажеуресурсе.
– Директор и сви професори, на

правиначинуправљајусвојомимови
ном, али користе и све расположиве
конкурсезадобијањесредстава.Они
радеи производеодређене произво
де,којиимајуисвојуцену–истакаоје
СлађанМанчић.
Доделинаградаи затварањуради

онице присуствовао је покрајински
секретар за пољопривреду Чедомир
Божић.
– Данас смо потписали уговор у

износуод380.000динаракојисеупра
воиодносинаовуданашњуманифе
стацију. Поред овог, пре два месеца
смо потписали уговор у износу 2,5
милионадинаразанабавкуприкључ
не механизације – рекао је Чедомир
Божић.
Подршкуједалаикомпанија„Agro

TECH“којајеобезбедилаинаградеза
најбољеученике. С. Џаку ла

ДОМ ЗДРА ВЉА

Скра ће но рад но вре ме 
Ковид амбу лан те
Kовид амбуланта румског Дома

здравља од 26. маја има ново
радно време. Због повољније

епидемиолошке ситуације, Ковид
амбулантајеотворенараднимданима
од7до14часова,авикендомод7до
13часова.
Др ЕмилијаОсвалд, координаторка

Ковидамбуланте, истичедаи, поред
повољне ситуације, управо је Дом
здрављаРума последњи у окружењу
којијетусатницускратио.
– Чекали смо да видимо и добро

размотримо ситуацију, да не бисмо
исхитрили са одлуком. У сваком слу
чају,упоследњетринедељепараме
трисутаквидасмодонелиодлукуда
то радно време смањимо, уз стално
ангажовањедвалекара.Идаљепра
тимоситуацијуиузависностиодтога,
прилагођаваћемо радно време, каже
дрОсвалд.
Онадодаједаовоскраћењерадног

временаКовидамбулантенезначида
лекаринемајупосла,мање јелекара
збоградауковидамбуланти,алиина
вакциналним пункотовима, а прилив
пацијенатауоквируредовнограда је
свевећи.
Др Емилија Освалд истиче и да је

ова ситуација, која даје разлоге за
оптимизам у сенци страха, да ће се
нештопреконоћипроменитинагоре.
Бројпацијенатајезасигурномањиу

Ковид амбуланти, то је у последњих
неколикодана6070пацијенатаупро
секу.Првихпрегледајезначајномање
и не прелази 25 пацијената дневно.
Притом ми, све пацијенте који имају
повишену температуру, шаљемо у
Ковидамбуланту.Имасадаиуринар
них инфекција, упала грла и ухашто
носи овај период и то је уобичајено.
Основни разлог за смањење радног
временајесмањењебројапозитивних
пацијената,истаклаједрОсвалд.
Од 8. новембра прошле године у

Дому здравља се раде антигенски
тестовимаидосаданије билодана
да није било пацијента са ковид19
инфекцијом.
У последњих десетак дана било је

тричетириданабезпозитивнихлица
на корона вирус, 25. и 26. маја није
билопозитивних,док је27.мајабило
трипозитивнапацијента.
 То смањење је разлог скраћења

радногвременаирадујемосесаопре
зом.Наравно, потребно је да се ста
новништво вакцинише у што већем
броју и да се води рачуна о личним
мерамазаштитеипоштујусвепропи
санемере.Све је на грађанима како
ћеседаљеситуацијаразвијати,дали
ћемоправитивесеља,којихсмосвих
жељни, у затвореним просторима са
500људиилисвестинаминимум, то
свезависиоднассамих–поручуједр
ЕмилијаОсвалд.
Онаупозоравадасмосеипрошле

годинеуововремерадовали,ондаје
ситуација варирала да би од 16.
новембраималиенормнецифрепаци
јената.
Уударнимталасимакоронвирусау

Домуздрављадневно јерадилоидо
седамлекарскихекипа,билојепо300
прегледа дневно, првих прегледа је
билоод40до60свакогадана,аброј
позитивнихсекретао15до20лица.

С. Џаку ла

УДРУ ЖЕ ЊЕ РАТ НИХ ВОЈ НИХ ИНВА ЛИ ДА

При ја ве за бањ ско лече ње
Удружењератнихвојнихинвалидау

Руми у сарадњи са локалном самоу
правом спроводии ове годинеакцију
бањскоглечењасвојихчланова.
Утокусуприпремеиформирање

групазаодлазакуСпецијалнуболни
цузарехабилитацију „Термал“уВрд
нику.Заинтересованичлановимогуда

дођу у наше просторије и пријаве се
свакоградногданаод8до12часова
– каже Милија Вересија, председник
румскогУдружењаратнихвојнихинва
лида.
Пријавезабањсколечењетрајудо

14.јуна
С. Џ.

Др Еми ли ја Освалд

Све повољ ни ја 
епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја
Закључно са 30. мајем, у румској

општини је17.421грађанавакцини
сано,ауистомпериоду јеревакци
нисано14.314Румљана.
Како сазнајемо од др Татјaнe

Винокић,координаторкезавакцина
цију у румском Дому здравља, и у
наредномпериодубићенастављена
ревакцинација, према редоследу
како грађани треба да приме другу
дозу, али и нова вакцинација коју
грађанинеморајузаказивати.
Урумскојопштиниуовомпериоду

има тридесетакактивнихслучајева,
односнограђанакојисуоболелиод
коронавируса. С. Џ.
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Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ 

Зани мљи ва пре да ва ња
о сло вен ској писме но сти

Манифестација„Данисловенске
писмености и културе“ отво
рена је21. и трајала једо28.

маја.
Ова11.манифестација јеотворена

уонлајнформату,атакосуприказана
идвафилма„Црнеочи“и„Последњи
дуел“.
Други део програма овогодишње

манифестацијечиниласупредавања,
којасуреализованаучитаонициГрад
скебиблиотеке „АтанасијеСтојковић“
уприсуствумањегбројапосетилаца,
сходноепидемиолошкојситуацији.
Овај програм је започео 24. маја

предавањем познатог књижевника и
публицисте Мухарема Баздуља, који
јеговорионатему„Вукданас“.
Онјеуказаодајезањегаувекпрва

асоцијацијанасрпскуписменоступра
воВукСтефановић.
–Нигденемамотоликуважностјед

ногчовека,акопосматрамосвеевроп
скенароде,иутицајнајезик,каошто
јетокоднасбиоВук.Заменејенајва
жнијиСрбинсвихвременабиоВук,он
јенајвишеурадиобашзаСрбе.Дефи
нисаојесрпскијезик,културуинаци
ју–рекаојеБаздуљ.
Наравно,имајошпознатихСрбаза

којесезнаусвету,поменуо јеТеслу,
алињеговоделобаштиничитавсвет,
аВук јеконкретнонајвишеурадиоза
свој народ.ВукСтефановићКараџић
јерођенудубокојпровинцијиотоман
скогцарства,кадасусеусветудеша
валавеликаоткрићаиразвој,аупра
во је он својим властитим напорима
смањионашзаостатакзасветом.

Одговарајући на наше питање,
Баздуљјерекаодајезаовуманифе
стацијучуоираније,каоидаонаима
релативно висок профил за манифе
стацијукојасенеодржаваунекомод
великихцентара.
– Када суме звали, знао сам камо

идемибиломи је драгошто се при
дружујем низу људи који је дошао.
Овеманифестацијесуважне,првипут
самнаовој, алисамбионасличним
догађајимауЛозници,Шапцу,Краље
ву...Умомискуствуједајечакинтерес
публикеумањимсрединамазатакве
стваривећинегоувеликимградовима
каоштосуБеоград,НовиСад,Ниш...
Људисумождавишежељникултуре.
Сигурно је значајно,ибез куртоазије,
значајнозаобестране,даљудидођу
да нас чују, али и ми имамо прилику
дасеупознамосапубликомкојаима
интерес за културне манифестаци
је–рекаојезанашеновинеМухарем
Баздуљ.
Гојко Божовић из Издавачке куће

„Архипелаг“је25.мајаговорионатему
„100словенскиромана:сликадруштва
у новијим словенским романима“, а
следећегданајеоутицајуВизантијеи
Свете горенаживот ЈужнихСловена
предавањеимаоСветиславБожић.
„Рађање словенске писмености“ је

предавање које је одржала Јасмина
Грковић Мејџор, професорка Фило
зофског факултета у Новом Саду, на
Одсеку за српски језик и лингвисти
ку.Предајеиизучавастарословенски
језик,његовусинтаксуилексику,затим
српскословенскијезикињеговефунк

ционалнестилскераслојености,каои
историјскусинтаксусрпскогисловен
скихјезикауиндоевропскимоквирима,
историјску семантикуилексикологију,
укључујући законитости семантичког
развоја.
Последњегдана11.манифестације

„Данисловенскеписменостиикулту
ре“означају„Законоправила“Свето
гаСаве засловенскенароде говори
лаједрСтанкаСтјепановић,редовна
професорка на Правном факултету
Универзитета у Источном Сарајеву,
гдеруководи КатедромзаГрађанско
право.
Сматра се да је „Законоправило“

Светог Саве настало почетком 13.
века,последобијањааутокефалности
српске цркве. Први је српски правни
актиписанјенанародномјезику.
Говорећиоовој теми,дрСтјепано

вић јеистакладанам јеначинекако
да се владамо и како да поступамо
дао Свети Сава управо кроз своја
законоправила.
Она је примерак „Законоправила“

поклониладиректоруГрадскебиблио
текеДамируВасиљевићуТоскићу.
Овим предавањем су и званично

завршени11.„Данисловенскеписме
ностиикултуре“.
Подсетимо, покровитељи ове зна

чајне културне манифестације су
ОпштинаРума,Министарствокултуре
иинформисања,каои
Покрајински секретаријат за култу

ру,информисањеиодносесверским
заједницамаАПВојводина.

С. Џаку ла

Др Стан ка Стје па но вић и Дамир Васи ље вић ТоскићМуха рем Баздуљ 
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СЕДНИЦА ОПШТИН СКОГ 
ВЕЋА РУМА

Одлука
о завр шном
рачу ну буџе та 
Чланови Општинског већа

Руме,наседницикојајеодр
жана 27. маја, усвојили су
нацрт одлуке о завршном
рачуну буџета са извештајем
оизвршењубуџетазапроте
клу годину и упутили га, као
предлог, одборницима Скуп
штинеопштиненаусвајање.
Према извештају, прошло

годишњи буџет који је изно
сио 2.354.884.211  динара,
остварен јесаготово88про
цената.
Акосепосматрајупроценти

остварења по ставкама, про
центуалнонајвећеостварење
имају трансфери са других
нивоавластикојисуреализо
вани са 98 процената, потом
порези на доходак, добит и
капиталне добитке са оства
рењем од 92,8 процената и
приходиодпорезанаимови
ну са реализацијом од 92,6
процената.
Расходи су износили око

милијардуи15милионадина
раиреализованисусаскоро
82процента.
Такође, усвојен је и изве

штај  Изборне комисије о
спроведеним изборима за
члановесаветамеснихзајед
ницакојисузасвеМЗурум
ској општини одржани 23.
маја.
Чланови Општинског већа

суутврдилиипредлогодлуке
о промени назива парка у
Руми.
Наиме, Комисија за називе

улица и тргова у румској
општини јеутврдилапредлог
одлукеопромениназивапар
ка у граду који је до сада
носионазивГрадскипарк.
На  иницијативу Удружења

грађана „Академија видов
данскихвитезовасрбских“из
Руме, парк би требало да
носи име „Парк хероја са
КошараиПаштрика“.
Општинско веће је дало и

сагласност Општинском пра
вобранилаштвуопштинеРума
на закључивање вансудских
поравнања ради накнаде
материјалне и нематеријалне
штете због повреда насталих
уједомпасалуталица.
Реч је о шест случајева, а

висинанакнадештетесекре
ћеод15до25.000динара.

С. Џаку ла

ЦРВЕ НИ КРСТ У ПЕЋИН ЦИ МА

При ку пље на 41 једи ни ца крви

ЦрвеникрстуПећинцимаусарадњиса
Заводом за трансфузију крви Војводине,
организоваоje28.мајадвеакциједобро
вољногдавањакрвинатериторијипећи
начкеопштинеуПећинцимаиШиманов
цима.
КакосунамреклиупећиначкомЦрве

ном крсту, акција уПећинцима је била у
границама очекиваног. У просторијама
Културногцентра, упериодуод12.00до

15.00часова,крвјепонудило38давала
ца,аликакојеосмороодбијеноизмеди
цинских разлога, крв је укупно дало 30
добровољнихдавалаца,ањихшестороје
првипутдалокрв.
Наакцији уШимановцима, која јеодр

жана јеупросторијамаМеснезаједнице,
од8.00до11.00часова,крвјепонудилои
дало11давалаца,ањихтројејепрвипут
далокрв.

ПЕЋИНЦИ
Про те клог викен да без обо ле лих
НатериторијиопштинеПећинци током

викенданијезабележенниједанновислу
чајзаразевирусомковид19.Токомвикен
да је у Ковид амбуланти у Пећинцима
прегледано11пацијената,накоронавирус
јетестираноседампацијената,алисусви
тестовибилинегативни.
Упротеклихнедељуданаупећиначкој

општинијепотврђеноукупно17случајева
инфекцијевирусомковид19.
–Тојенештовишенегоупротекледве

недеље,алијеепидемиолошкаситуација
и даље стабилна. У протеклој недељи
смоималитриданабезиједногновогслу
чаја,алисмо,нажалост,учетвртакујед
номдануимали11новихслучајева,што

јевероватнопоследицаопуштањаивећих
приватних славља током претходног
викенда. Управо тај случај показује да и
даљетребапоштоватисвемерезаштите
одширењаинфекцијеиизбегавативећа
окупљања,јерјевирусидаљеприсутану
локалној заједници–изјавио је председ
никпећиначкеОпштинеикомандантШта
базаванреднеситуацијеСинишаЂокић
ијошједномупутиоапелграђанимадасе
у што већем броју вакцинишу, јер је то
једини сигуран начин за заустављање
заразе.
УопштиниПећинциједосадавакцини

саноукупно5.562,аревакцинисано4.057
грађана.

ГРА НИч НИ ПРЕ ЛА ЗИ „ШИД“ И „БАТРОВ ЦИ“

Воза чи ками о на чека ли сати ма
Срединомпрошлеседмицевозачитеретњака

суочили су се са непријатном ситуацијом, када
су због гужви на излазу из земље са суседном
Хрватскомчекалиупросеку8сати,премапода
цима Ауто мото савеза Србије. Највеће гужве
стваралесусенапрелазима„Шид“и„Батровци“.
Колона јеу једномтренуткубилаодсамоггра
ничногпрелазауШидудонасељеногдела,што
јевишеодчетирикилометра.Званичнапотврда
збогчегасупојединивозачидочекалиинаредни
данукамионима,нијестигла.Оноштосувозачи
претпоставили, јесте да је са хрватске стране
настаопроблем,односноствориласе гужвана
поменутадвапрелаза,јерсудругиправцибили
затворенизапролазактеретњацима.
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ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ О НАМЕН СКИМ ТРАН СФЕ РИ МА ЗА ФИНАН СИ РА ЊЕ УСЛУ ГА 
СОЦИ ЈАЛ НЕ ЗАШТИ ТЕ НА НИВОУ ЛОКАЛ НИХ САМО У ПРА ВА

Помоћ за нај у гро же ни је
кате го ри је ста нов ни штва
УПалати „Србија“ 26. маја, потписани суса представницима локалних самоупра

вауговорионаменскимтрансферимаза
финансирање услуга социјалне заштите које
додељује Министарство за рад, запошљава
ње,борачкаисоцијалнапитања,аминистарка
проф.дрДаријаКисићТепавчевићпоручилаје
томприликомдајесоцијалназаштитастанов
никаСрбије један од приоритетаВладеРепу
бликеСрбије.
Уговоронаменскимсредствимауизносуод

4.092.658динара,уимеОпштинеШид,потпи
сао је заменик председника Општине Ђорђе
Томић.Министарка Кисић Тепавчевић је иста
кладалокалнесамоуправеимајунајбољиувид
гдејетапомоћнајпотребнијаипозвалајепред
ставникелокалнихсамоуправадаукажуМини
старствунакоје јошначинебибилопотребно
дасеинтензивирапомоћнајугроженијимкате
горијама становништва.Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања
јеовегодинезафинансирањеуслугасоцијал
не заштите из надлежности јединица локалне
самоуправеиздвојило556милионадинара.

Д. П.
Др Дари ја Кисић Тепав че вић и Ђор ђе Томић

ОПШТИ НА ШИД ПОТ ПИ СА ЛА МЕМО РАН ДУМ О РАЗ У МЕ ВА ЊУ У ОКВИ РУ ПРО ЈЕК ТА 
РЕФОР МЕ ЛОКАЛ НИХ ФИНАН СИ ЈА У СРБИ ЈИ  RELOF 2

Подр шка локал ним
само у пра ва ма
Пред сед ник Oпш тине Шид 

Зоран Семе но вић пот
пи сао је 26. маја, Мемо
ран дум о раз у ме ва њу у 

окви ру Про јек та рефор ме 
локал них финан си ја у 

Срби ји (RELOF 2) са Швај
цар ским секре та ри ја том 

за еко ном ске посло ве 
(SECO).

Циљ про јек та RELOF 
2 је да пру жи подр шку 

локал ним само у пра ва ма 
у Срби ји да раз ви ју спо
соб но сти за ефек тив но 

и ефи ка сно упра вља ње 
јав ним финан си ја ма. 

Д. П.
Зоран Семе но вић и Ђор ђе Вуко вић
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Медијски пројекат „Шид општина будућности“

УРУ чЕ НИ УГО ВО РИ БЕС ПО ВРАТ НЕ ПОМО ЋИ ИЗБЕ ГЛИМ ЛИЦИ МА

Избе гли и расе ље ни
нису забо ра вље ни
Председник Општи

не Шид Зоран Семе
новић уручио је 24.

маја, уговоре о бесповрат
ној помоћи у виду грађе
винског гранта у вредности
до200.000динаразадесет
избегличких породица које
живе на територији општи
неШиди којима су у прет
ходном периоду откупљене
куће. Један од потписника
уговора је и Милан Расто
вић који је 1994. године из
Хрватске стигао у Србију.
ЖивиуБикићДолу.
– Овај уговор ми пуно

значи и материјал ћу иско
ристити за реконструкцију
крова. Радим на реновира
њукуће,аовојевећаинве
стиција–рекаојеРастовић.
– Велико је задовољство

нас који радимо са кори
сницима да су људи задо
вољни.Мизанедељудана
имамо нову јавну набавку
запоследњихпетгрантова,
такодаОпштинаШидспада
уредвреднихиодговорних
општина.Сваизбеглалица

која су у ранијем периоду
добила кућу у наредна два
месеца ће добити гранто
ве.Поредтога,мисмоових

дана завршили јавни позив
заједно са Комесаријатом
заизбеглицезаграђевински
материјал, који подразуме

ва да подносиоци захтева
имају стамбене објекте и
њима ћемо у наредна два
тримесеца,доделитиседам
пакета грађевинског мате
ријала до 600.000 дина
ра и три пакета грађевин
ског материјала за интерно
расељеналицасаКосоваи
Метохије–рекаојеНебојша
Илић,повереникзаизбегла
лицаимиграцијепослеуру
чивањауговора.
Средства су обезбеђена

из буџета Републике Срби
је, Аутономне Покрајине
Војводине и Општине Шид
уз организацију и подршку
Комесаријата за избеглице
имиграције.

Д. П.

УКИ НУ ТА ВАН РЕД НА СИТУ А ЦИ ЈА У ОПШТИ НИ ШИД

Све боља ситу а ци ја
На предлог Штаб за ванредне

ситуације општине Шид председ
никОпштинеШидЗоранСеменовић
донео је25.маја, одлукуо укидању
ванредне ситуације за целу терито
рију општинеШид. Ванредна ситуа

цијанатериторијиопштинеШидуки
дасепочевод10часова25.5.2021.
године, због значајног побољшања
епидемиолошке ситуације изазване
ширењемзаразнеболестиковид19.
Ванреднаситуацијасеукидајерје

ниво преваленције активних случаја
30што износи 91,08/100.000 оболе
лих унутар једног дана и на основу
закључкаОпштинскогштабазаван
реднеситуације.
 Д. П.

Зоран Семе но вић уру чу је уго во ре

Милан Расто вићНебој ша Илић
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ИРИГ

Више обје ка та локал не
само у пра ве у новом руху
Протеклеиове годинеу

иришкој општини су
реализованирадовина

реконструкцији објеката у
заисталошемстањуукојима
функционишумеснезаједни
цеимеснеканцеларије,поје
динеустанове,алисуиместа
окупљањаграђана.
Тако су у Малој Ремети у

току радови на санацији и
реконструкцијизградеМесне
заједнице.Вредност помену
тих радова, које финансира
иришкаОпштина,износиоко
400.000 динара, а зграда би
требало да буде завршена
токомовенедеље.
Истовремено, изводе се и

радови на санацији општин
ске зграде у којој је и  МЗ
Ириг,аукојојсеодржавајуи
скупштинске седнице. Реч је
о објекту у самом центру
Ирига, грађанимапознат као
„Рајковац“.Уговорзасанаци
јуовогобјекта јепотписан1.
априла, а вредност радова,
које финансира иришка
Општина, износи 2,6 милио
надинара.Рокзазавршетак
радова је 60 дана. На овој
зградијепрошлегодинеура
ђен комплетно нови кров, за
чега је локална самоуправа
обезбедиласредстваувиси
ниод4,5милионадинара.
Ланејезавршениобјекату

Шатринцима, а радило се о
комплетној енергетској сана
цијиобјектаукојемсеналазе
просторије МЗ и Месне кан
целарије,школа,вртић,алии
просторије за окупљање
житеља Шатринаца. Укупна
вредностовихрадовајебила
16,3 милиона динара, а
финансирали су их  Мини
старстворударстваиенерге
тикеииришкаопштина.

Такође,било јерадоваиу
КрушедолПрњаворунаенер
гетској санацији зграде МЗ.
Радови су започели прошле,
а завршени у фебруару ове
године.Речјеозградиувла
сништву иришке Општине, а
уњојсеналазилаМеснакан
целарија, Ловачки дом као и
салакојаслужизаокупљање
свих мештана. Укупна вред
нострадовајебила16мили
онадинара,аиришкаОпшти
на је обезбедила у тој суми
шестмилионадинара.Прео
сталих10милионадинараје
добијено по конкурсу Мини
старства енергетике за
реконструкцију зграда једи
ница локалне самоуправе.
Сада, у комплетноуређеном
објектусеналазиМеснакан
целарија, амбуланта и једна
већасалакојаћесекористи
ти за прославе и окупљање
грађана.
–Преизборасмонајавили

даћемосеунашеммандату
трудити да уредимо што
више објеката који су у вла
сништву иришке општине, а
којисубилиујаколошемста
њу. Побољшали смо услове
зараднашихмеснихзаједни
цаиканцеларијаиомогућили
пристојне услове за окупља
ње грађана уШатринцима и
Крушедол Прњавору, а сада
и у Иригу и Малој Ремети.
Преостаје нам да реновира
мо јошнеколикотаквихобје
катаунашојопштини–каже
Тихомир Стојаковић, пред
седникиришкеОпштине.

С. Џаку ла

Радо ви у Малој Реме ти

Згра да Рај ко вац у Ири гу

Кру ше дол Прња вор
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Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Минула, али и ова година, због
пандемије корона  вируса,
неповољно се одразила на

рад туристичких организација, одно
снореализацијуњиховихпланираних
активности. Са друге стране, оваква
ситуацијајепомоглатуристичкимрад
ницимауземљи,јерсевећинаграђа
напрошле,алииовегодине,опреде
љивала да одмор користи у Србији,
чему свакако доприносе и ваучери,
који им омогућавају одмор по заиста
приступачнимценама.
Драган Драгичевић, директор Тури

стичкеорганизацијеИрига, истичеда
је,кадасуплановиупрошлојгодиниу
питању,реализованооноштосемогло
у постојећој ситуацији. Што се тиче
сајамских посета и представљања
потенцијала иришке општине, реали
зованајесамопосетаСајмууЉубља
нииучешћенаБеоградскомсајму.
–Све остало смо отказали, успели

смо још да организујемо Новогоди
шњибазартокомкојегсмоподелилии
пакетићесвимиришкиммалишанима.
Урадили смо пројекат пешачкобици
клистичке стазе у Врднику. Вредност
целог тог пројекта је око 40 милиона
динара,амисмодобили12милионаи

реализовалисмотрећинуодпланира
нихпројектнихактивности,узучешће
иришкеОпштине од десет процената
вредностипројекта–кажеДраганДра
гичевић.
Други значајан пројекат је Кули

нарска академија у Врднику, у којем
је Туристичка организација партнер,

а ради се о прекограничној сарадњи
Србија–Хрватска.Вредностпомену
тог пројекта је око 1,4милиона евра,
а то је пројекат чија се реализација
настављаиуовојгодини.
Прошле године Туристичка органи

зација јеиздалаоко5.000потврдаза
ваучере.
– Туристичка организација добија

око три процента провизије и од тих
средставасмоузелислужбениауто–
кажедиректорДрагичевић.
Иовагодинаје,збогсличнихуслова,

проблематична за планирање актив
ности.
– Планирали смо наше традицио

налне манифестације које смо рани
је одржавали, видећемо шта и како
ћемомоћиодржати.Радимоиздавање
потврда за ваучере, до сада имамо
преко 3.000 издатих потврда. Плани
рамоиизградњусувенирницеуокви
руИнфоцентра.Планиралисмоисве
сајмове, као и раније, али је питање
штаћемоћидасереализује–истиче
ДраганДрагичевић.
Ондодаједајепландасерадиина

даљојпромоцијитуристичкепонудеи
потенцијалаиришкеопштине.

С. Џаку ла

ТУРИ СТИч КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Ради се у скла ду
са акту ел ном ситу а ци јом

Дра ган Дра ги че вић

Већ десе так данa 
без пози тив них 
слу ча је ва 
Уиришкојопштиниепидемиолошкаситуа

цијајесвеповољнија,такода,премапослед
њим подацима од 28. маја, има свега пет
активних случајева оболелих од корона
вируса.
Истовремено, наставља се вакцинација

житељаиришкеопштине и на вакциналном
пункту у иришком Дому здравља, али и по
селима,итобезпретходногзаказивања.
Како сазнајемо од др Небојше Ацина,

директора Дома здравља, до сада је дато
укупно6.700вакцина,акомплетнојеимуни
зованооко3.600грађана.
–ПослеНерадина,извршенајевакцинаци

јабеззаказивањаиуВрднику,гдесмовакци
нисали тридесетак грађана. Сада нам је
план да наша екипа медицинских радника
сличнуакцијуреализујеиуКрушедолу.Када
је реч о прегледима, дневно имамо два до
трипацијента,ауназаддесетакдананисмо
забележили ниједан случај оболелих од
коронавируса–рекаојезанашеновинедр
НебојшаАцин. С. Џ.

Реха би ли та ци ја пута 
Јазак – Мала Реме та
Радовинарехабилитацијилокал

ногпутаЈазак–МалаРеметасуу
токуипремаочекивањимабитре
балодасеокончајузазанеколико
дана. Ради се о путу у дужини од
4,65километарасадветраке,укуп
неширине5,5метара.
ОверадовејефинансиралоЈП

„Путеви Србије“, док је извођач
„Сремпут“.
–Локалнасамоуправајеусарад

њи са пословним партнерима из
овог краја, припремила пројект
нотехничку документацију. Реха
билитацијомовогпутаобезбедиће
се стабилно одвијање саобраћаја,

побољшање безбед
ности свих учесника у
саобраћају, а биће то
и подршка руралном
развоју и предузетни
цимауовомделуири
шкеопштине–истиче
Тихомир Стојаковић,
председникОпштине.
Ускоросенаставља

ју и радови на рекон
струцкији државног
пута313IIбредаИриг
– Ривица –Врдник  у
договору са ЈП „Путе
виСрбије“. С. Џ.

Уре ђен пут Јазак – Мала Реме та
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Општи ни Пећин ци 3,5 мили о на 
за кана ли за ци ју у Ога ру

УНовомСаду је21.мајапотписануговор између Покрајинског
секретаријата за урбанизам и

заштиту животне средине и Општине
Пећинциосуфинансирањуизрадепро
јектнотехничке документације за
изградњуканализационемрежеуОга
ру.
УговоромјепредвиђенодаПокрајин

скисекретаријатзаовунаменуиздвоји
3,5милионадинара,докћепећиначка
локалнасамоуправаизбуџетаиздвоји
ти преко 3,6 милиона динара. У име
ОпштинеПећинциуговорјепотписала
Верица Бастајић Север помоћница
председника Општине Синише Ђоки
ћа, који каже да је у питању изузетно
значајна инвестиција у комуналну
инфраструктуру.
– Пећиначка локална самоуправа

припрема пет капиталних инвестиција
уканализационемреже,аједнаодњих

је изградња канализационе мреже у
Огару.Припремамопројектнотехничку
документацију за изградњу канализа
ционихмрежа уПопинцима,Прхову и
Брестачу, као и за проширење пречи
стачаотпаднихводауПећинцимакако
би се створио довољан капацитет за
прикључење нових канализационих
мрежа, истакао је Ђокић, и додао да
локална самоуправа припрема квали
тетнепројектекакобиискористилашто
вишесредставанамењенихзаизград
њуводоводнихиканализационихмре
жа,каоидајеОпштиназаизрадупро
јектнотехничкедокументације заових
петинвестицијаиздвојила25милиона
динараизсопственихсредстава.
Представницима12локалнихсамоу

права, уговоре за финансирање и
суфинансирање израде пројектнотех
ничке документације за пројекте у
области управљања комуналним

отпадним водама вредне 50 милиона
динара,уручиојепредседникПокрајин
ске владе Игор Мировић, који је том
приликомрекаодајеречопројектима
изобластизаштитеживотнесрединеи
одрживогразвоја–заизградњусисте
ма за третман комуналних отпадних
вода,запречистачекомуналнихотпад
них вода и потребну инфраструктуру,
пројекте канализационе мреже и пра
тећеопреме.
–Овојевеомаважнаобласт.Плани

рамо да у току ове и наредне године
повучемоидодатнафинансијскасред
ствауизносуод1,2милијардединара
кадајеречодругимаспектимазашти
теживотнесредине,најпреу успоста
вљању стандарда више енергетске
ефикасности и замени постројења на
чврста горива у јавним објектима на
територијиВојводине,изјавио јепред
седникМировић.

Синиша Ђокић Верица Бастајић Север

Поводом Светског дана
пчела,којисеусветуикод
нас обележава 20. маја,
ученици нижих разреда
Основнешколе„ДушанЈер
ковић Уча” Шимановци
посветилисутајдануправо
пчелама.
Како су нам рекли у овој

образовнојустанови,шима
новачка школа је тај дан
билаубојамапчела–црна
ижута, абројнимпаноима,
презентацијама, порукама,
израдомбеџевасамотивом
пчела,ученицисупоказали
дасусхватиливажностових

малих бића.На крају дана,
ученициод1.до4.разреда
матичне школе отплесали
суплеспчела,чимесу,како
сурекли,наједанданпчеле
ставилиуцентарзбивањаи
указалинањиховуважност,
алииподстаклиакцијекоје
стварају пријатније окруже
њезапчеле.
Светскиданпчелаобеле

жава се од 2018. године са
циљемдасеукаженазначај
иулогукојепчелекаофан
тастични опрашивачи имају
за нашекосистем, као и на
потребудаихзаштитимо.

ОШ „ДУШАН ЈЕР КО ВИЋ УчА“, ШИМА НОВ ЦИ

Обе ле жен Свет ски дан пче ла

Ученици обележили Светски дан пчела
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Пали бор ци и мешта ни
се чува ју од забо ра ва
Иако, због тренутне епидемиолошке

ситуације, није биломогуће организо
вати прославу сеоске славе,мештани

СремскихМихаљеваца нису заборавили на
пале борце и мештане који су настрадали
токомДругогсветскограта.
Тим поводом су, 21. маја, председник

СаветамеснезаједницеСремскиМихаљев
циГоранСтранковићи чланСаветаСтеви
цаГајић,заједносазаменикомпредседника
ОпштинеПећинциЗораномВојкићем,поло
жиливенценаспоменобележјапалимбор
цимаижртвамафашизмауДругомсветском
ратууцентрунасељаипортиМихаљевачког
храма.
Заменик председика Општине Зоран Вој

кић је том приликом рекао да је изузетно
важно не само сећати се предака, него и
поштоватињиховежртвеихеројскадела,јер
суонизаслободудалиононајвреднијешто
једанчовекможедаима,атојеживот.

Полагање венаца у Сремским Михаљевцима

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“

МАТУ РАНТ СКА ПАРА ДА У ПЕЋИН ЦИ МА

Плес са Евро пом
уз Штра у са и коло
Тачно у подне 28. мајафанфаре

су означиле почетак Матурант
ске параде, а пећиначки мату

рантисузаигралинајвећиквадрилна
свету, заједно са својим вршњацима
изцелеСрбијеиЕвропе.Каоисваке
године и ове су матуранти средње
Техничке школе „Миленко Веркић
Неша” радошћу и музиком испунили
пећиначкошеталиште.
Покровитељ манифестације је

ОпштинаПећинци, а испред локалне
самоуправе матурантима су подршку
пружилипредседникОпштинеСиниша
Ђокић, начелница Општинске управе
Драгана Крстић, начелница општин
скогОдељењазадруштвенеделатно
стиЗорицаЛукач,каоибројнивршња
ци,родбинаипријатељи.
ПрепочеткаПлесазаЕвропу,мату

рантима се обратио председник
Општине Синиша Ђокић, који им је
поручио да је пећиначка локална
самоуправа била и биће увек ту за
њих, да им помогне током наставка
школовања, али и током проналаска
жељеногзапослењаусвојојопштини,
адајезнањекојесустеклиикојеће
текстећизалогзањиховубудућост.
–Тешкагодинајеизавас.Збогпан

демијестеморалидасеприлагодите

сасвим новим условима учења, али
ево,дошаојеиовајдан.Успелистеда
сеизборитесановонасталомситуаци
јом, ида јој задате коначан ударац–
матурантским плесом. Честитам вам
завршетак једног дела школовања –
рекаојеЂокић.
Уз пећиначке матуранте је био и

директорТехничкешколеДанилоТеп

ша,којијетомприликомрекаомату
рантимада се науружају знањем, јер
ћеимуживотууззнањеиљубавсве
битилакше,авршњакејепоздравила
и Милица Одобашић председница
ученичкогпарламента.
Након Штрауса, матуранти су заи

гралииколозаједносасвојимпрофе
соримаидиректоромТепшом.

Плес матураната
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ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Запо сле ни у Вој сци Срби је 
мар ши ра ли кроз Инђи ју
ПрипаднициЦентразакомандно

информационе системе и
информатичку подршку Војске

Србије, 26. маја марширали су кроз
општинуИнђију.Посетајеорганизова
наусклопуредовнихактивностиВој
скеСрбијеуоквирукојихсупредвиђе
ни кондициони маршеви и обиласци
културноисторијских знаменитости и
туристичкихдестинацијаширомнаше
земље.
Марширање кроз инђијску општину

почело је, симболично, од споменика
МилункиСавић,српскојхероини.При
падници Војске на лицу места могли
су да чују више детаља о историји
нашег народа, али и о инђијској при
вредиитуризму.
ПуковникБобанТрајковићистакаоје

да су од колега али и са различитих
сајтовасазналидајеопштинаИнђија
веомабогатамногобројнимсадржаји
матејетоједанодразлогазбогкојег
сусеодлучилизапосету.
–Одвојилисмоизтогразлогаједан

дандабисмореализовалиипланске
активности, да се упознамо са овим
крајемнашеземљеидазапослениу
Генералштабузнајудаданассутраса
својимпородицамамогупосетитијед
нувеомазанимљивуопштину којасе
налази у близини Београда, рекао је
пуковникТрајковић.
Домаћинипосетебилисупредстав

ници Општине Инђија, који су се
похвалили вишегодишњом добром
сарадњом са Војском Србије, Мини
старством одбране и Министарством
унутрашњихпослова.Какосуистакли,
и војска и полиција учествовали су у
многобројним манифестацијама које
је организовала локална самоуправа
па је ово један од начина да им се
захвале.
–Великанамјечастижелимодаи

у наредним годинама остваримо још
тешњу сарадњу са Војском Србије.

Нашигостиимајуприликудаупознају
нашу општину боље, да чују неке
информацијекоједосаданисузнали
идавидесвеоноштонудимо,рекаоје
Немања Милојевић,шеф Кабинета
председникаОпштинеИнђијаидодао.
ОсимИнђијетокомпосететојсрем

скојопштинивојницисуборавилииу
СтаромСланкаменугдесусазапосле
нима из Туристичке организације
општинеобишлиспоменикСланкаме
начкојбицииВинарију„Акуминкум“.

М.Ђ.

Посе та Вој ске Инђи ји

ДОМ ЗДРА ВЉА

Више од 50 одсто вак ци ни са них гра ђа на
Скоро25хиљадапуно

летних становника са
територије општине

Инђије примило је до кра
ја прошле недеље прву
или обе дозе вакцина про
тив коронавируса. Како је
истакла докторка Даније
ла Бељић, начелница слу
жбе Опште праксе Дома
здравља у Инђији, упоредо
са процесом вакцинације
током ове недеље вршиће
се ревакцинација око 700
грађана који су прву дозу
вакцине примили пре три
недеље,када јеутојсрем
скојопштиникренуопроцес
имунизацијебезпретходног
заказивања.
– Ревакцинисаћемо гра

ђане којисупримилицепи
воуИнђијиалиипоселима
нашеопштине.Занеколико

дана очекујемо да ће број
пацијената који је примио
обе дозе неке од вакцина
битизначајновећиобјасни
лаједрБељић.

Са повећањем броја вак
цинисаних на територији
општине смањује се број
новозаражених и активних
случајева. Шездесет осам

особабило јепозитивнона
коронавирус до 28. маја.
ДокторкаБељићистичеда,
када јеупитањубројново
откривених случајева, они
се на дневном нивоу крећу
окочетири,пет.
На дневном нивоу још

увекимамооко50прегледа
у Ковид амбуланти, али се
у највећем броју случајева
радиоконтролама,објасни
лаједокторкаБељић.
Из инђијског Дома здра

вљакажудаћеунаредним
данима бити организована
вакцинација за становнике
Јарковаца као и да постоји
могућностдасекрајемјуна
наГрадскомбазенууИнђији
реализујеимунизација,уко
ликозатобудуобезбеђени
адекватниуслови.

М.Ђ.

Дом здра вља у Инђи ји
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Отва ра ње Келт ског музе ја 3. јула
Радови на изградњи Келтског насеља у

Инђијиулазеузавршнуфазу.Какојеиста
као Милан Богојевић, директор Туристич
ке организације општине Инђије, капије
насеља, које су несвакидашња туристичка
атракција за посетиоце свечано ће бити
отворене3.јула.
– Последња фаза радова обухвата

изградњу вештачког језера са платфор
момнакојојћесеналазитималиресторан.
Осталисадржајисудосадазавршениили

сеналазеузавршнојфази.Финализирамо
радовенакелтскоммузеју,којијепрвитакве
врстеуСрбијиалииуопштиниИнђија.
БогојевићјеобјасниодасеуоквируКелт

скогнасељаналазиитематскипарккојије
намењеннајмлађимаикојићерадитисубо
томинедељомод9до21часова.Децаће
моћидаучествујууразличитимрадионица
ма,потврдиоједиректорТОопштинеИнђи
ја.

М.Ђ. 

На базе н од 11. јуна
ГрадскибазенуИнђијисвојекапијеза

посетиоце отвориће у четвртак, 11. јуна.
Тогдана,какојепотврдиоИлијаТрбовић,
директорУстановеСпортскицентар,улаз
ће бити бесплатан.Ових дана су откло
њениситнинедостацинакоритубазена,
односно извршено јефуговање на неко
ликоместа,азатосубилизадуженирад
нициЈавногкомуналногпредузећа„Водо
водиканализација“.

– Приводимо крају припремне радове
предзваничноотварањеградскогкупали
шта.Утокујефарбањеклупа,ивичњакаи
јошнекихситнихрадовапреднаступајућу
летњусезонуистакаојеТрбовић.
Онједодаоданаконтогаследипуње

њебазенакојећетрајатидва,тридана.
–Ценаулазницеостаћеиста,300дина

ра,атекследећегодиневидећемодали
ћемојемењати. М.Ђ.

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Нова тури стич ка
сиг на ли за ци ја

Натериторији општине Инђије ускоро
ћебитипостављенановатуристичка
сигнализација, захваљујући којој ће

посетиоцимоћилакшедапронађуодређе
нелокалитетеиуживајууприроднимлепо
таматеопштине.Стимувезипотписанје
уговор о изради и постављању туристич
ке сигнализације вредности 1,74 милиона
динара.Упитањусусредствакојасуобез
беђена за ту намену из буџета Општине
Инђија.
–Свакооднасјеишаоунеку„туристичку

мисију“изнамоколикојезначајнодапосто
јиадекватнасигнализација.Акожелимода
развијамо туризам, мора да се уради од
почеткадокрајаоноштојенеопходно.Уто

се убраја и постављање знакова и табли.
Након постављања сигнализације, циљ су
нам и радови на побољшању постојеће и
изградњиноветуристичкеинфраструктуре.
Мислимдаћепостављањемсигнализације
исамаопштинаутомделуизгледатимного
озбиљније.Наравно,поготово јетозначај
нозасвакогтуристукојинамдођеупосе
ту, истакао је Владимир Гак, председник
ОпштинеИнђија.
Гакјенавеодауговоренирадовиобухва

тају пешачку сигнализацију и допуну сао
браћајнотуристичке сигнализације у насе
љу Инђија и туристичку сигнализацију за
регистроване винарије на територији целе
општинеИнђија. М.Ђ.

Пот пи сан уго вор за нову сиг на ли за ци ју

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

СТАРА ПАЗОВА

Упис у
средње школе
Припреме за завршни

испит упис у средње школе
већ увелико трају. Осмаци
старопазовачке општине и
овегодинемогубиратибуду
ћа занимања у три средње
школе. Уколико постоји
област,којајеувекактуелна,
онда је то сасвим сигурно
економија. Економскотрго
винска школа „Вук Караџић”
у Старој Пазови  наставља
традицију економске школе
основане 1956. године као
одговорнапотребеопштине
за кадровима економске
струке.
Старопазовачка Економ

скотрговинска школа Вук
Караџићиовегодинеуписује
150 првака и већ у првом
уписном кругу традиционал
нопопуњава98постосвојих
капацитета.Ученицимогуда
сеопределезаобразовање
наподручјуекономије,права
иадминистрације

– У овој школи ученици
могудасеопределеизмеђу
дваподручјарада:економи
ја, право и администација
као и трговина, угоститељ
ство и туризам. Као школа
нудимо пет образовних про
филаи ту имамообразовне
профиле економски техни
чар, финансијски админи
стратор, пословни админи
стратор, правни пословни
техничаритрговац.Трговац
нам је трогодишњи смер, а
овачетирипоменутапрофи
ласучетворогодишњи,,изја
вио је Владимир Маринков,
директорЕТШ„ВукКараџићׅ“.
Током претходних недеља

Економскотрговинскашкола
представиласебудућимуче
ницимаионлајннановосад
ском сајму образовања
„Путокази“,ађацииродите
љисупотребнеинформаци
је о образовним профилима
добили и кроз летке, које је
ова средња школа достави
ласвимосновнимшколамау
општини Стара Пазова, али
иуБатајници,одакледолази
све више  првака средњо
школаца. Д. Г.
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БАНО ВАч КА ПЛА ЖА „ВЕНЕ ЦИ ЈА“

При пре ме за нову сезо ну

Плажа„Венеција“уСтаримБанов
цимаједнојеодомиљенихместа
запредахграђанастаропазовач

кеопштине.Привлачисвевишељуби
тељаДунава и све је више оних који
својим пловилима долазе до чувеног
купалишта.Недавнојеспустзачамце
на„Венецији“знатнопроширен.
– Због повећаног броја посетилаца

изоколнихместа,аишире,којидола
зесвојимпловилима,чамцима,глисе
рима имањим јахтама, спуст на пла
жи постао је мали.Управо због тога
смозаједносалокалномсамоуправом
почели проширење спуста како би се
омогућио лакши прилаз пловилима,
рекао јеРадославСавић, председник
савета Месне заједнице Стари Бано
вици.
На „Венецији“ ће током  лета бити

постављане лежаљке и тушеви за
купаче,аочекујесеиотварањеспла
ва,што ће свакако допринети даљем
развоју локалног туризма. Приликом
недавног сусрета покрајинског секре
таразапривредуитуризамдрНена
да Иванишевића са председником
Општине Старе Пазове, наглашена
је одлична сарадња  између локалне
самоуправеиТуристичкеорганизаци
је,привреднихсубјеката којисебаве
разнимвидовиматуризмаимештана.
–Натериторијинашеопштинеима

мо24километраобаленаДунаву,која
ниједоброискоришћена.Ово јевели
кипотенцијалјерсепланираизградња
кејауСтаримБановцимакодрестора
на  „Венеција“, најавио је председник
Општине Стара Пазова Ђорђе Ради
новић.
Наовомприродномлокалитетуодр

жавајусебројнетрадиционалнемани
фестације, а у бановачком амбијенту
сниманојеинеколикоТВсеријаифил
мова. Д. Г

Ђор ђе Ради но вић и др Нена д Ива ни ше ви ћ

Пла жа Вене ци ја

Дунав Ста ри Банов ци
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Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ОШ „МИЛАН ХАЏИЋ“ У ВОЈ КИ

Обе ле жен Дан шко ле
УОсновној школи „Милан Хаџић“уВојки,24.маја јеобележенДан

школе,атајдатумјеиДансловен
скеписменостиикултуре.Темапросла
веовогодишњегданашколе,којупохађа
392ученика,посвећенајеЈовануЈова
новићуЗмајуичасопису„Невен“.Учени
цисурецитовалипесме,алии извели
минипредставу„Покондиренатиква“.
ТрадицијаједасезаДаншколеувек

се бира нека историјска личност која
је карактеристична за Војку. Ове годи
не због Јована Јовановића Змаја, због
позоришта, изабран је Бошко Зековић

који је био учитељ у основној школи
пре рата, ратни дипломата и културни
посланикуНовомСаду.
–Овегодине је140годнинаодизла

жења првог броја дечијег часописа
„Невен“.Великибројученикаовомпри
ликомјенаграђен,анаградесуимуру
чили ментори и разредне старешине
у учионицама, како се не би стварале
гужве због ситуације са пандемијом,
рекаојеСлободанГрујић,вероучитељу
овојшколи,начијипредлогјеишкола
усвојилабаш24.мај за прославу дана
школе.

Дан школе прошле године обележен
јеонлајнзбогситуацијесапандемијом.
–Овегодинејемалоповољнијаепи

демијска ситуација, па смо решили да
овајданобележимоушколиузпошто
вањесвихепидемиолошкихмера,рекла
једиректоркашколеСлавицаСтошић.
Од2017.годинешколаславиовајдан

каоДаншколе,аовајдатумуведенјеиз
дваразлога,јерсеобележаванеколико
данапослецрквенесеоскеславе,адру
ги разлог је мотив за културну писме
ностданашњихгенерација.

Ј. Б. 

СТА РА ПАЗО ВА

253 аутоседи шта за
поро ди це са више деце
ОпштинаСтараПазова,

којајеуоквируактив
ности Савета за без

бедност саобраћаја, почет
комовегодинедодељивала
бесплатна ауто седишта за
прворођену децу у 2020.
години, наставила је и про
ширила акцију поклањајући
аутоседишта и породица
ма које имају више деце.
Међу њима је и породица
Јованчевић из Нове Пазове
изчије кућесе свакодневно
чујувеселигласовичетвори
це дечака. Деветогодишњи
Михајло Јованчевић је нај
старијиодчетворицебраћа,
затим се после њега родио
Гаврило,паЈованинакрају
Ђорђекојиимагодинудана.
МихајлоЈованчевићјебио

веомасрећанкадајечуода
су добили аутоседиште, од
радости је трчао, скакао и,
јер није могао да верује да
субашониизабранизаову
награду.
Организација било каквог

путовањабилајезапороди
цуЈованчевићнеизводљива,
јерјеувекједнодетеморало
остати код куће због мањ
ка аутоседишта. Како каже
мајка Јелена, сваки дан јој
је другачији и занимљив на
свој начин са пуно обавеза.
Животсачетвородецејесте
лепалиувекимастварикоје
недостају.
– Временом сам се на

такав живот навикла, и сви
смо се уходали. Старији
дечацимипомажуокобебе.
Захвалност јемалареч коју
могу да кажем за подршку
породицама, која је реали
зованаузпомоћпредседни
ка Општине Ђорђа Радино
вића и његових сарадника.
Свака врста помоћи је под
стрекмладимадасеунашој
земљи роди што већи број
беба,реклајеЈелена.
Поштовањепородицамаје

указаоипредседникОпшти
не Стара Пазова Ђорђе

Радиновић, уручивши лично
још23аутоседиштародите
љима.
–Мислимдајеовапомоћ

јако важна, јер се ствара
могућностседецавозебез
бедно. На овај начин смо
родитељима финансијски
олакшали,јерсмоимпокло
нили седишта.Нису сви
родитељи у могућности да
ихкупе.Сматрамодајеизу
зетноважнодасеоваакција
настави,идаћесвакодете
које се у наредном периоду
родинатериторијиопштине

Стара Пазова добити седи
ште,какобисасвојимроди
тељима могло безбедно да
се вози у аутомобилу, изја
виојеЂорђеРадиновић.
Безбеднавожњајекључна

стваркојетребадаседрже
свивозачи,апосебнупажњу
требаобратитинадецучија
безбедност може бити угро
женауколиконисудовољно
доброосигурана.Овомакци
јом породицама на терито
рији општине Стара Пазова
уручено је 253 седишта за
децу. Д. Г.

Пред сед ник Општине Ђорђе Радиновић уру чу је седи шта
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МИЛАН ПУПО ВАЦ, ПОЉО ПРИ ВРЕД НИК ИЗ РУМЕ

Међу ред на кул ти ва ци ја је
вео ма важна агро тех нич ка мера

Међуредна култивација или
шпартањеусеваједнајеоднај
значајнијихмеранеге.Њомесе

постиже проветравање површинског
слојаземљишта,поготовоуусловима
високевлагеилиуслучајузабарива
ња земљишта. У условима суше, на
овај начин чува се влага у дубљим
слојевима,јерсекултивацијомпреки
дакапиларитетземљиштаиспречава
испаравањеводе.Међуредномобра
дом земљишта обавља се и сузбија
ње корова и проветравање земљи
шта,штопозитивноутиченаинтензи
вирање минерализације органске
материјеуземљишту.
У пољопривредном газдинству

МиланаПуповцаизРуме,иначемеха
низаторапоструци,међуреднокулти
вирање је обавезна агротехничка
мера.Миланкажедајевеомаважна,
јерутиченасузбијањекороваипро
ветравањеземљишта,атребајепри
мењивати докле год механизација
моћедауђеугајениусев.
–Међуреднакултивацијајеједнаод

битних агротехничких мера код свих
широкоредних култура. Ове године
збогвременскихприликатајпосао је
малопролонгиран,аменисечинида
многи пољопривредници од ове вео
маважнемереполакоодустају.Про
блемкороварешавајухемијскимпре
паратима, док механичко сузбијање

стављају у други план, каже  Милан
Пуповац.
Он додаје да је поред сузбијања

корова,култивацијавеомаважназбог
аерације земљишта, његов топлотни
режим је сасвим другачији, па гајена
биљнаврстабољенапредујенегона
земљиштимакојасутврда,сабијенаи
којасухладна.
– Култиватори су имали уређај за

прихрануусева,такодајеузкултиви
рање могућа и прихрана, односно
додавање азотних ђубрива која су у
датомтренуткупотребна,додајеПупо
вац.
Веомајеважноупосаоућисадобро

припремљеноммеханизацијомиводи
тирачунаодубиникултивирања,али
изаштитнојзонизакултивирање.
– Као и код све пољопривредне

механизације,икултиваторморабити
добро спремљен за посао.Веома је
важнокултиваторомућипотрагусеја
лице, јерсередморапратити,пошто
сетаконајбољечуваусевионданема
ломоваусева.Уколико,примераради,
култивирамо кукуруз, потребно је
одредитизаштитнезонекултивирања
.Тосуповршинелевоидесноодусе
ва које се не култивирају и када је
кукурузмањи,њиховаповршинајеоко
15центиметара,акакоусеврастеита
зона се повећава како се не би уни
штилебочнежилекојеслужедакуку

рузу дају стабилност.Овдеморамда
додамдакултивирањенетребаради
тиујутарњимсатимакадајепритисак
биљке јак, посебно код кукурза јер
тада може да дође до лома усева,
такодајетајпосоаонајбољерадитиу
поподневним сатима, објашњава
МиланПуповац.
Он додаје да је приликом култиви

рања потребно и чистити култиватор
од земље и корова како не би било
застојаураду.
– На култиватору постоје  радни

органи – круте мотичице које секу
коров,ауновијевремепостојеиела
стичниносачимотичицамногобоље
чупајукоровивадегаизкорена.При
том, мотичице треба подесити на
одређену дубину у зависности од
структуре земљишта. Ако је земљи
штевише,лошијегмеханичкогсаста
ва култивације иде дубље, док код
тврдог и тешко збијеног земљишта
посао се обавља плиће, напомиње
Пуповац.
Бројкултивирањазависиодузраста

биљакаиколичинепадавина.Препо
рука је да кукуруз треба култивирати
послесвакеобилнијекише,какобисе
конзервирала влага, додао ваздух
кореновомсистемуиразбилаевенту
алнапокорица,сведоктракторможе
ућиуњиву,аданеоштетиусев,али
немањеоддвапута.

Међу ред на кул ти ва ци ја је јед на од бит них агро тех нич ких мера код свих широ ко
ред них кул ту ра. Ове годи не због вре мен ских при ли ка тај посао је мало про лон ги
ран, а мени се чини да мно ги пољо при вред ни ци од ове вео ма важне мере пола ко 
оду ста ју, каже  Милан Пупо вац
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СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ „ЗАСА ВИ ЦА“

Одр жа ни дани кра јо ли ка

Усклопу пројекта АДРИЛИНК Интерпретациј
ска мрежа јадранског

крајолика, који спроводи
Туристичка Организација уз
подршку Градске управе, 29.
маја уСпецијалном резерва
туприроде„Засавица“ одржа
ни су „Дани крајолика“ који
представљају део мреже
сличних међународних дога
ђаја чија је сврха стварање
заједничке визије крајолика
као покретача локалног раз
војамедитеранскојадранско
јонске економије, а који ће
паралелно бити одржани у
седам земаља Јадранске
регије  Италији, Словенији,
Хрватској,БиХ,Србији,Алба
нијииГрчкој.
– Веома смо задовољни

штојеградСремскаМитрови
ца део овако значајног међу
народногпројектаиштоћемо
крозњегауспетидапревази
ђемосезонскикарактертури
стичке понуде, рекао је
директор Туристичке органи
зацијеградаДушанДрча.
Чланица пројектног тима

СветланаСабо истакла је да
је циљ оваквих окупљања
заједничка визија крајолика
каопокретачалокалногразво
ја медитеранскојадранско
јонскеекономије.
– Пројекат подразумева

кориштењесавременеинфор
мацијскокомуникацијскетех
нологије која би туристима
требала приближити нове
дестинације и учинити их
атрактивнијим, а сезону

дужом од уобичајене, изјави
лајеСабо.
У контексту приближавања

потенцијаларегије,иодабира
најбољих примера крајолика
који ће госте из Србије и из
целог света мотивисати да
долазетокомцелегодине,за
више од 100 директних уче
сника,сарадникаутуризмуи
шире,одржанасутриокругла
стола и једна пленарна кон
ференцијанакојимасуизла
гали Светлана Сабо, струч
њак за област туризма Дејан
Веселинов који је учесници
ма заједно са професором
Александром Станојловићем
представио елементе локал
ног крајолика сагледане кроз
природнеи културнеелемен
те,ДраганаМарељ,представ

ницаГрадскеуправеиструч
њакиња за категоризацију
објеката у туризму, Анђелка
Коџокојајеговорилаоулозии
важноституристичкихагенци
ја у креирању итинерера и
туристичких програма,  и на
крајуредовнипрофесорАрхи
тектонскогфакултетаУнивер
зитета у Београду, проф. др
ЗоранЂукановић,којијеуче
снике округлог стола прибли
жиоконцептуалатазаплани
рањеиидентификацијупејза
жа.
Завишеод500посетилаца

СПРЗасавица,уприличенису
пригодни програм, промоција
туристичке понуде Сремске
Митровице, праћени садржа
јимазадецукаоикултурним
изабавнимсадржајима.

МУЗЕЈ СРЕ МА

Посе та
мигра на та
МузејСремапосетилаје27.мајагрупа

миграната са члановима УНХЦР а из
избегличког кампа уШиду.Посетиоци су
дочеканиулапидаријумуМузеја,апотом
су обишли и сталну историјску поставку.
Прилику да посете значајне поставке
МузејаСремаималојеоко20миграната.
–Ситуација није једноставна, уСрему

сетренутноналазивеликибројмиграна
та.Онисусмештениукамповеимисмо
одлучилидаимизађемоусусрет,идаих
позовемокоднаскакобимоглидадоживе
једно лепо искуство и да искусе богату
културну понуду нашег краја. Ми смо се
одлучилидаихдочекамо,идаимобезбе
димобесплатанулаз.Посетајезамишље
наиздвадела,ускладусаепидемиоло
шкиммерама.Пресвега,посетиоцидола
зеулапидаријумудвегрупе,затимпре

лазеувеликузградугдеобилазеинашу
сталнуисторијскупоставку.Можеморећи
да је ово генерална проба, јер 20. јуна,
кадасеобележаваСветскиданмиграна
та,долазијошједнавећапосета:званич
ници УНХЦРа и представници локалне
самоуправе, рекао је директор Музеја
СремаАндријаПоповић.
Посета је организовала невладина

организација Хуманитарног центра за
интеграцију и толеранцијуНВО, у сарад

њи са УНХЦРом, док је Музеј Срема у
улозидомаћина.
АхмадСамарајизИранарекаоједасу

свизахвалниорганизацијиидасусрећни
што су овде, јер имају прилику да виде
стари римски град. Ахмад је рекао да
живиуСрбијисапородицомнештовише
одједнегодине.
–СвиђамисеСрбијаиљудиуњој,нај

важнијеједанисурасисти,рекаојеСама
рај. К. Вереш
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СНС БЕО чИН

Уре ђе ње сео ског гро бља у Сусе ку
Недељно јутро 30. маја, активисти Општинског

одбора Српске напредне странке Беочин и Месног
одбора Сусек, искористили су како би покосили и
уредилисеоскогробљеуСусеку.
–Усвакодневнојкомуникацијисамештанимауочи

ли смо да запуштено и неодржавано гробље пред
стављавеликипроблем.Данассмосеорганизовали
испровелиакцијуукојојсмопокосилизеленеповр
шиненагробљу,уклонилишибљеипокупилисмеће.
Оваквимакцијама,активистиСрпскенапреднестран
ке показују друштвену одговорност према животној
средини,асаоваквимисличнимакцијаманастави
ћесесвакакоиунаредномпериоду,истакаојеЛука
Апић,повереникМесногодбораСНСуСусеку.
Заједносаактивистима,акцијујеподржаоиВлади

мирМихићповереникОпштинскогодбораСНСБео
чин.
Средствазареализацијуакцијеобезбеђенасулич

нимдонацијамачлановастранке.

Конференција поводом почетка про
јекта „СроботомнаТи“одржана је
27.мајауТехничкојшколи„Миленко

БрзакУча“уРуми.
ВладимирЛалошевић, директорЦен

тра нових технологија из Руме и пред
седник Уније послодаваца Војводине,
указао је да је ЦНТ прва компанија,
односно фирма, која је носилац једног
школског пројекта у оквиру програма
Еразмус+.
Партнери у пројекту су им Техничка

школа из Руме, као и две партнерске
школе, једна из Португала и једна из
Словеније.
Идејапројекта једасеподигнуком

петенције и ђака и професора, стица
њем знања и новости везаних за ИТ
технологију. Поред тога, желимо да
штампамо једануџбеник којићеводити
неформално образовање и може да се
користикаснијеунеформалномобразо
вању за обуку ђака за програмирање
дронова,роботаикоришћење3Дштам
пача–рекаојеЛалошевић.
Управооваситуацијавезаназапанде

мију коронавируса, показала је да је
потребнабрзадигитализација.
 Овајпројекатдоприносидасепри

вредаполакопомеранапочетакланцау
едукацији, не само да будемо неко ко
примађаке,негонекокоћедапомогне
дасеђациедукујуиспремноизлазена
тржиште рада. Било да се у привреди
запослеилинаправесвојапредузећа,а
главни циљ је да они остану у нашој
земљииданапредујемодаље–истакао
јеВладимирЛалошевић,говорећиораз
лозима за креирање реализацију овог
пројекта.
ВеснаИлић,директоркаТехничкешко

ле „Миленко Брзак Уча“, изразила је

задовољствоштојебашовашколаиза
бранакаопартнерупројекту.
Идосадасмосетрудилидауђемоу

системдуалногобразовања,дадецауче
узрад.Аовајвиднеформалногобразо
вањаунапређује јошвишенашеучени
ке,којитребадабудуспремнизатржи
штерада.Пројекаттраједвегодине,ау
том периоду подижемо компетенције
каконашихученика, такоинаставника.
ОбезбеђенесуобукеуСрбији,Португа
лијииСловенији,такодајепројекаткао
целиназамишљендапромовишеинаше
смерове који су везани за компјутере,
истичедиректоркаИлић.
У овој школи,  у области машинства

постојисмермашинскитехничарзаком
пјутерско конструисање и у области
електротехнике за електротехничара
рачунара. Упројекатћебитиизабрани
вероватноученицидругогразредаито
почетвороизобаовасмера.
–Онићесанаставницимапутоватина

обукеипозавршеткудобитисертифика

те да су учествовали у неформалном
образовању. Велики број ученика је
заинтересовандаучествујеупројекту,а
миморамобиратииученикекојидобро
знају језик, јерћекомунициратисауче
ницима из других земаља, тако да и о
томеморамоводитирачуна,кажеВесна
Илић.
Пројекат јефинансиран из средстава

ЕУ, кроз програмЕразмус+, ациљпро
јектајестручнаобуканаставникаиуче
ника и приближавање привреде ифор
малногинеформалногобразовања.
Урадупанелдискусијеуправонаову

темуучествоваојеиНиколаБожић,про
грамски директор у Истраживачкој ста
нициПетница.
Петницаследећегодинеобележава40

година  рада и бави се додатним науч
ним и технолошким образовањем мла
дих.У20областипрошло је, зачетири
деценијерада,скоро50.000учесникаи
реализованојепреко4.000програма.

С. Џаку ла

ТЕХ НИч КА ШКО ЛА „МИЛЕН КО БРЗАК УчА“, РУМА

Кон фе рен ци ја про јек та
„С робо том на Ти“

Уче сни ци панел диску си је у Тех нич кој шко ли
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181 ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА ТОМА СА ХАР ДИ ЈА

„Вели ки мај стор умет но сти“
Томас Харди, истакнути енглески

књижевник,рођен је2. јуна1840.
годинеумаломселублизуДорче

стера, у југозападном делу Енглеске.
ОкончаојешколузаархитектеуДорче
стеру,кодархитектеЏонаХикса.Годи
не1862.уписаојеКраљевскиинститут
британске архитектуре у Лондону.
Поштомусеживотуградунијесвидео,
повлачисе,напуштаархитектуруиоко
својетридесетегодине,враћасенатраг
уселоиупотпуностисеодајекњижев
ности. С временом је постао „велики
мајсторуметности“.Живео јеповучено
населу,стварајућиремекдела.Усвим
својим делима, Харди се показује као
непомирљив реалиста, сликајући село
епскомширином;аликаореалистакоји
не гледа само спољне манифестације
живота, него продире дубоко у опште
човечанско, у душевне борбе, жеље,
прегнућа и стремљења. Хардијева
уметност,уметностјегенија,ињеговоје
местоугалеријиенглескекњижевности
међу најкрупнијим именима енглеске
прозе:Филдинга,Скота,Дикенса,Џор
џа Елиота и Мередита. Његова умет
ност, мада ограничена само на један
део Енглеске, у ствари, кроз борбе
локалногсвета,сликаиобухватачита
во човечанство. Много истине има у
онојизрецидакадсуЕнглезитражили
некогсвогроманописца,когабисмели
поредитисаТолстојемиДостојевским,
они су измислили Томаса Хардија (А.
В.). Супруга Ема, била му је вечна
инспирација.НедугонаконЕминесмр
ти, настала је збирка песама Veteris
vestigia flammae,аовепесмесесраз
логом сматрају „најснажнијимпесмама
написаним на енглеском језику“. Четр
наестмесеципослеЕминесмрти,Хар
дисепоновожени.Другањеговажена
– Флоренс, била је скоро четрдесет
годинамлађаодњега.Живелисузајед
нодопишчевесмрти(Финхам).
Након неуспелог покушаја да буде

архитекта, Харди је проживео свој
животуродномкрају.Усвојимделима
приказивао је енглеско село и мали
град,иникодоњега,анипослењега,
није боље и уметнички инвентивније
описаоенглескупровинцију.Њенживот,
карактере и прилике познавао је до у
најмањедетаље,паму јеуспелода је
својом стваралачком маштом ингенио
знообликује.ТесаодД’Убервила сма
трасезанајзрелијиинајбољиХардијев
роман и за један од најбољих романа
енглескекњижевности.Светуромани
маТомасаХардија,чврстојеукорењен
уконкретнодоживљеномивиђеном,у
историјскипостојећимљудимаиприли
кама Енглеске његовог доба. У том
новомсветукојијебиотекзакорачиоу
индустријску цивилизацију, Харди није
видеоништадобро.Хардијевиромани
проткани су идејом укорењености и

присности са праљудским, са вечним,
биолошкимнагонимаистрастима.Кроз
свечаности и обреде, кроз приказе
стравичнихлепотаЕнглеске,уњеговим
романима, наговештава се далеки
одсјај некадашњег хармоничног, радо
снијегживотасељачкезаједнице.Ендр
јуРедфордуделуТомасХардииоста
цивременапроучаваначиненакоје је
Хардизадираоупрошлост,уобредеи
обичајекојисуопстајалиидоњеговог
доба.Редфордмеђуреткимазапажада
је велики утицај на Хардијево писање
оставио Џејмс Фрејзер и његово кла
сично,антрополошкоделоЗлатнагра
на.Редфорднаводида јеХардичитао
Златнугранутокомдеведесетихгоди
наXIXвека,дакле,уономпериодукада
јенаписаонајвећибројсвојихромана,и
да јебројнеидејенасталеподФрејзе
ровимутицајемуткаоусвојеромане–
Повратак домороца, Незнани Џуд,
ТесаодД’Урбервила(Радосављевић).
Случајовогавеликогенглескогписца

веома је занимљив и можда најбоље
илуструјеприликеуенглескомдруштву
предкрајXIXвека.У55.годиниживота,
упуној стваралачкој снази,управо кад
јенаписаоиобјавиосвојанајзначајнија
и најбоља дела, огорчен и повређен
злонамерношћу, којом је енглеска јав
ност (публика и критика) дочекала
његове последње романе, а нарочито
романеНезнаниЏудиТесаодД’Убер
вилаилиЧистажена,каоихајкомкоја
јеповодомтогаприређенапротивњега
–Хардисезаричеданећевишеписати

романе.СвојеобећањеизаклетвуХар
дијеииспунио.Одгодине1895.кадје
објављенНезнаниЏуд,пасведосвоје
смрти (1928) Харди није објавио, а ни
написао, ниједно веће прозно дело.
Тиме јенанетаогромнаштетанесамо
енглеској, већ и светској књижевност.
Због тога што је написао истину о
енглеском друштву свога времена
(касневикторијанскеепохе),јерјеопи
сао Енглеза из средњег сталежа она
квог, какав јесте, јер је немилосрдном
анализомиголемомстваралачкомсна
гом приказао психу викторијанског
човека, без улепшавања и оправдава
ња, ма и у најмањој ситници, јер је
рекаоискреноиуметничкиснажнокао
никопрењега,дау томи таквомдру
штвукакво јењегово,побеђујухуљеи
злочинци – то ондашње друштво није
могло Хардију ни опростити, нити му
заборавити.Огорчењенањега јебило
неописиво,агаламалажнихморалиста
надасве бучна. Оспораван му је тале
нат, назван је порнографом, те безбо
жником. Требало је да прође пуних
тридесетгодина,падановегенерације
признајуХардијакаовеликогписца,јед
нога од најбољих енглеских прозаика
свихвремена (Симић).ТомасХарди је
преминуо11. јануара1928.Извршиоци
тестамента су, према жељи Томаса
Хардија,спалилињеговаписмаиднев
нике,штојенанелонепроцењивуштету
истраживачима Хардијевог живота и
дела.

Сне жа на Булат

У сво јим дели ма при ка зи вао је енгле ско село и мали 
град, и нико до њега, а ни после њега, није боље и умет
нич ки инвен тив ни је опи сао енгле ску про вин ци ју. Њен 
живот, карак те ре и при ли ке позна вао је до у нај ма ње 
дета ље, па му је успе ло да је сво јом ства ра лач ком 
маштом инге ни о зно обли ку је

Томас Хар ди (Вики пе ди ја)
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ТК „ЗМАЈ“, РУМА

Јова на Мушиц ки
држав на шам пи он ка
Млада Румљанка ЈованаМушиц

ки, изузетно успешна спортист
киња Теквондо клуба „Змај“,

настављаданижеуспехеусвојојспорт
скојкаријери.
Тако је на сениорском државном

првенству освојила титулу шампионке
Србије у категорији до 49 килограма.
Првенство је одржано 23. и 24. маја у
Крагујевцу.
Онајепосталашампионкауолимпиј

ској категорији у којој ће нас у Токију
представљати Тијана Богдановић, која
је 2019. године изборила пласман на
Олимпијаду.
Подсетимо,Јована јепрошлегодине

билапрвакињаСрбијеиукатегоријидо
53килограма,кадајеисавладалаупра
вонашуолимпијкуТијануБогдановић.
Одличан је био и Никола Вучковић

којијеосвојиосребрнумедаљуукате

горијидо74килограма.
УКрагујевцујенаступилоукупно110

такмичара из 34 клуба, а румски ТК
„Змај“ је у коначном пласману заузео
четвртоместо.
 Задовољан сам наступом наших

такмичара.НиколаВучковић је проме
ниокатегоријуииако јебиоповређен,
уписаоједведобрепобедепрефинал
ногмеча.ЈованаМушицкијепотврдила
титулуодпрошлегодине,садаусвојој
олимпијскојкатегоријидо49килограма.
Тојевеликиподстрекзању,ализасве
младетакмичареданаставедатрени
рају, јер се рад увек исплати  каже
БориславКрстић,тренерТК„Змај“.
Одличне резултате имали су и нај

млађичлановиТК„Змај“намеђународ
номтурниру5.АстериксопенууНишу.
Натакмичењујеучествовало864так

мичара из  97 клубова из 18 земаља.

Румљани су освојили чак 13 медаља:
четири златне, две сребрне и седам
бронзаниходличја.

С. Џаку ла

Нико ла, Бор ко и Јова на

РУМА

Вели ки успех
рум ских шахи ста

Млади шахисти из шест румских
основних школа постигли су запажен
успехнаОкружномтакмичењуушаху
за ученике основних школа Срема.
Такмичење јеодржано22.мајауОШ
„Растко Немањић – Свети Сава“ у
НовојПазови.
У појединачној конкуренцији, у 16

такмичарских група, осам женских и
осаммушких,ученицирумскихшкола
су постигли до сада највећи успех.
Они су освојили више од половине
медаља, односно26од48могућихи
то осам златних, осам сребрних и
десет бронзаних. Свих 26 младих
шахиста из Руме су, освајањем ових
медаља,стеклиправодаучествујуна
Државном првенству у шаху ученика
основнихшкола.
Занимљиво је да је на Окружном

такмичењууНовојПазовисудиоинај
млађишаховскисудијауСрбији.Тоје
АлександарТодоровић,ученикрумске
Гимназије о којем су, као успешном

младомфизичару,нашеновинеписа
ле.

С. Џ.
КИКБОКС КЛУБ „РУ – 09“

Шест меда ља
на Првен ству БиХ
ТакмичариКикбоксклуба„Ру–09“

наставилисусадобримнаступимаи
медаљамана такмичењима у земљи
и иностранству. На Првенству БиХ у
дисциплинамалоукикикиклајт, које
је одржано 22. маја на Палама, сви
члановиовогклуба,којисусетакми
чили,освојилисумедаље.

Румљани су на овом првенству
освојили шест медаља, четири злат
не, једну сребрну и једну бронзану.
Младен Честић, сениор А класе,
МиланаМихајловић, сениоркаА кла
се, Јована Kасап, јуниорка и Мишо
Воркапић, кадет, освојили су златна
одличја.Сребројеотишлоурукејуни
орке Николине Касап, док је кадет
Кристијан Лукић освојио бронзану
медаљу. Поред златних медаља,
Милана Михајловић и Јована Kасап
судобилеипехарекаонајбољатак

мичарка и најбоља јуниорка на овом
првенству.

С. Џ.
АК „СРЕМ“

Осво је не чети ри 
меда ље

НаПрвенствуСрбијезастаријејуни
оре, такмичареиспод20 година,одр
жаномпротеклогвикендауКрушевцу
атлетичарисремскомитровачког„Сре
ма“освојилисучетиримедаље.Првог
данатакмичењаТеодораСамацосво
јилајебронзанумедаљуудисциплини
копља(600грама)истигладоличног
рекордаод39,60метара,само12цен
тиметара мање од другопласиране
Вираг Бачи из Сенте. Победила је
такођечланицаСАК„Сента“Адриана
Вилагош. У недељу 30. маја су у
дисциплинебацање кладивамедаље
освојиле две такмичарке МилаМиљ
ковић,којајеса34,04метарапобеди
ла и освојила златну медаљу и Ања
Шкорић, која је била трећепласирана
са25,34метара.АндрејЈоксимовићје
утрцина3000метарасапрепрекама
освојиотрећеместоибронзанумеда
љу резултатом 10:45,52. Солидна
осмабила јеМиланаСимићудисци
плинискокудаљсапрескочених5,45
метара.
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Нови Банов ци: Омладинац
–ПрвиМај2:0;Бач каПалан ка:
Стари Град – ОФК Вршац 2:7;
Пер лез:Војводина1928–Бач
ка 1901 2:4;Банат скоВели ко
Село:Козара–Хајдук19122:5;
Сом бор: Раднички 1912 –
Дунав 7:1; Ста ра Пазо ва:
Јединство – Слога 3:0; Бечеј:
Бечеј1918–Слобода4:0;Зре
ња нин: Раднички (З) – Борац
4:2; Ста ра Пазо ва: Феникс
1995–Динамо19452:2;Нови
Сад:Младост–Тиса2:1.

01.Младост 37 29 4 4 94:26 91
02.ОФКВршац 37 23 7 7 69:32 76
03.Раднички 37 21 9 7 86:35 72
04.Бечеј1918 37 20 4 13 79:55 64
05.Борац 37 20 4 13 61:45 64
06.Омладинац 37 16 12 9 55:30 60
07.Радн.(З) 37 17 9 11 60:52 60
08.ПрвиМај 37 15 13 9 43:31 58
09.Феникс 37 16 9 12 61:51 57
10.Хајдук1912 37 16 7 14 66:50 55
11.Тиса 37 16 7 14 56:45 55
12.СтариГрад 37 15 8 14 50:47 53
13.Динамо 37 15 7 15 52:50 52
14.Јединство 37 12 12 13 44:46 48
15.Бачка1901 37 12 5 20 47:65 41
16.Слобода 37 9 8 20 32:74 35
17.Слога 37 7 7 23 30:70 28
18.Козара 37 7 5 25 36:93 26
19.Дунав 37 5 7 25 31:88 22
20.Војводина 37 3 8 26 20:87 17

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Мачван скаМитро ви ца:Под
риње – Подунавац 2:3; Вој ка:
Сремац – Младост 3:3; Ерде
вик: Слога (Е) – Цемент 3:0;
НовиСад:Индекс–Југовић4:0;
Румен ка: Јединство –Слобода
3:0; Нови Сад: Црвена Звезда
– РФК Н.С 1921 1:3; Шај каш:
Борац–Раднички5:1;Теме рин:
Слога (Т)–Јадран4:1;Дивош:
Хајдук–Будућност2:4.
01.Јединство 33 21 8 4 59:21 71
02.Борац 33 22 4 7 68:30 70
03.РФКН.С 33 20 9 4 58:31 69
04.Хајдук 33 21 1 11 68:43 64
05.Слобода 33 19 3 11 47:34 60
06.Индекс 33 15 7 11 53:42 52
07.Цемент 33 15 7 11 47:38 52
08.Подунавац 33 14 7 12 45:43 49
09.Слога(Е) 33 16 3 14 55:39 48
10.Раднички 33 15 1 17 38:37 46
11.Слога(Т) 33 13 7 13 31:30 46
12.Младост 33 13 6 14 61:52 45
13.Будућност 33 13 5 15 52:61 44
14.Сремац 33 12 7 14 46:59 43
15.Ц.Звезда 33 8 8 17 47:52 32
16.Подриње 33 9 5 19 36:58 32
17.Јадран 33 1 5 27 32:88 8
18.Југовић 33 2 3 28 23:108 6

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Рума: Јединство – Ердевик
20175:2;Рав ње:ЗекаБуљуба
ша – ОФК Бикић 1:0; Ноћај:
Змај–Обилић19934:1;Ман ђе
лос:Фрушкогорац–Слога4:0;
Бер ка со во:Сремац(Б)–Сло
бода 4:1; Јарак: Сремац (Ј) –
Трговачки 3:3; Кузмин: Грани
чар(К)–ФрушкаГора1:0;Шид:
Једнота–Граничар(А)1:6.

01.Фрушкогор. 29 21 4 4 68:18 67
02.Јединство 29 18 6 5 63:27 59
03.Гранич.(К) 29 17 8 4 60:25 59
04.ОФКБикић 29 16 9 4 46:14 57
05.Обилић 29 16 7 6 65:37 54
06.Ф.Гора 29 16 5 8 64:30 53
07.Сремац(Б) 29 14 5 10 55:39 47
08.Змај 29 13 6 10 73:48 45
09.Гранич.(А) 29 13 3 13 48:40 41
10.ЗекаБуљ. 29 12 3 14 46:50 39
11.Ердевик 29 7 9 13 40:52 30
12.Трговачки 29 7 6 16 31:50 27
13.Слобода 29 7 5 17 35:64 26
14.Сремац(Ј) 29 5 6 18 35:78 21
15.Слога 29 4 6 19 26:78 13
16.Једнота 29 1 2 26 21:126 5

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Нови Кар лов ци: Полет –
ЧСК 6:2; Крче дин: Фрушкого
рац–Крушедол1:1;Жар ко вац:
Напредак – Јединство (П) 1:0;
Бре стач:ОФКБрестач–Срем
5:3; Аша ња: Камени – Грани
чар 4:1; Деч: Сремац (Д) –
Шумар 2:1; Буђа нов ци: Мла
дост – Хртковци 3:2; Нови
Слан ка мен: Дунав –Раднички
1:3.
01.Сремац(Д) 29 21 5 3 73:34 67
02.Раднички 29 20 3 6 64:22 63
03.Полет 29 17 3 9 65:52 54
04.Напредак 29 15 8 6 56:34 53
05.Младост 29 15 4 10 73:58 49
06.Срем 29 14 5 10 61:44 47
07.Једин.(П) 29 12 7 10 41:30 43
08.Граничар 29 12 7 10 52:45 43
09.Фрушкогор. 29 11 8 10 36:37 41
10.Шумар 29 13 1 15 46:48 40
11.ЧСК 29 10 6 13 49:53 36
12.Крушедол 29 9 7 13 52:54 34
13.ОФКБрест. 29 9 5 15 37:57 32
14.Хртковци 29 8 3 18 37:70 27
15.Камени 29 4 2 23 25:77 13
16.Дунав 29 2 6 21 19:71 12

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Инђи ја: Железничар – Сре
мац (Д) 1:1; Врд ник: Рудар –
Доњи Срем 2015 0:4; Рума:
Словен – БСК 1:2; Срем ска
Митро ви ца: Митрос – Напре
дак2:1;Путин ци:ПСК–Слога
(В)0:3;Мар тин ци:Борац(М)–
Раднички 5:1; Вишњи ће во:
Хајдук (В) – Партизан 0:0;
Љуко во: Љуково – ЛСК 4:1;
Бешка: Хајдук (Б) – Борац (К)
3:0.

01.Раднички 33 23 6 4 80:25 75
02.ДоњиСрем 33 22 5 6 75:26 71
03.Напредак 33 21 4 8 73:35 67
04.Словен 33 19 8 6 65:25 65
05.Железнич. 33 17 6 10 73:51 57
06.Љуково 33 15 9 9 64:39 54
07.Борац(М) 33 14 6 13 53:44 48
08.Партизан 33 14 5 14 57:42 47
09.Слога(В) 33 13 8 12 54:49 47
10.Хајдук(Б) 33 12 9 12 49:45 45
11.Борац(К) 33 13 5 15 46:68 44
12.Сремац(Д) 33 13 4 16 45:46 43
13.БСК 33 12 6 15 62:70 42
14.Митрос 33 11 6 16 51:57 39
15.Хајдук(В) 33 9 7 17 43:55 34
16.ПСК 33 6 5 22 32:123 23
17.ЛСК 33 5 6 22 40:88 21
18.Рудар 33 3 5 25 36:110 14

Крње шев ци: Слога (К) –
Планинац 7:1; Шатрин ци:
27.Октобар – Полет 0:7;Нера
дин:Војводина–ЦарУрош1:3;
ДоњиПетров ци:ДоњиПетров
ци–Слога(М)3:0(прекид68′);
Јар ков ци: Борац (Ј) – Борац
(С) 5:1; Мали Радин ци: Фру
шкогорац – Граничар 0:1;
Јединствојебилослободно.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

01.Граничар 23 19 1 3 65:31 58
02.Јединство 23 17 3 3 74:25 54
03.Полет 23 15 2 6 61:34 47
04.Фрушкогор. 23 13 1 9 77:50 40
05.Војводина 23 11 5 7 64:47 38
06.ЦарУрош 23 11 4 8 67:42 37
07.ДоњиПетр. 23 11 3 9 45:45 36
08.Планинац 23 10 3 10 53:44 33
09.Слога(М) 24 8 4 12 37:50 28
10.Слога(К) 23 8 2 13 49:64 26
11.Борац(Ј) 23 5 2 16 28:74 17
12.Борац(С) 23 4 0 19 27:78 12
13.27.Октобар 23 3 0 20 20:83 9

Прхо во: Младост 1935 –
Купиново4:3;Сибач:Словен–
Хајдук 1932 1:5; Кар лов чић:
Ловац–Витез6:3.

1.Хајдук 19 18 1 0 96:12 55
2.Ловац 19 15 1 3 77:33 46
3.Младост 20 9 0 11 35:60 27
4.Купиново 20 5 6 9 29:42 21
5.Словен 20 6 3 11 39:63 21
6.Витез 20 0 1 19 26:83 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Ваши ца: Напредак – Борац
9:1;Јаме на:Граничар–Омла
динац 2:1; Љуба: Јединство
(Љ) –Синђелић 2:3;Бачин ци:
ОФК Бачинци – Јединство (М)
2:3; ОФК Бингула је била сло
бодна.

1.ОФКБачинци 16 14 0 2 51:17 42
2.Напредак 16 13 1 2 72:15 40
3.Синђелић 16 9 2 5 39:36 29
4.Омладинац 16 6 1 9 31:29 19
5.Једин.(Љ) 16 6 1 9 33:46 19
6.Граничар 15 5 2 8 29:38 17
7.Једин.(М) 15 5 1 9 26:51 16
8.ОФКБингула 16 4 3 9 17:37 15
9.Борац 16 3 1 12 29:58 10

ОФЛ ШИД

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Пред ста ва „читач“ пред Румљанима
Румски Културни центар „Брана

Црнчевић“ познат је по свом ква
литетном позоришном програму

који је протеклих година омогућио, не
само румској  публици да види неке
од најбољих позоришних представа,
углавном београдских, али и других
позоришнихкућа.
Имајући у виду све бољу актуелну

епидемиолошку ситуацију, после сед
момесечне паузе, стекли су се услови
да поново оживе позоришне даске у
Културномцентру.
Тако ће бројна позоришна публика

иматиприликуда16.јунауживауодлич
нојпредставииодличнимглумцима.

Реч је о представи „Читач“ Београд
ског драмског позоришта коју је режи
раоБорисЛијешевић,алииуз глумце
као што су Мирјана Карановић, Мар
ко Грабеж, СлободанБода Нинковић,
ЈадранкаСелец,МилицаЗарићиИван
Томић.
Подсетимо, романoм „Читач“ немач

ког књижевникаиправникаБернхарда
Шлинкајеушаомеђувеликанесветске
књижевности.
Роман је анализа конфликта после

ратне генерације с холокаустоми кон
центрационим логорима и покреће
моралнапитањаоисправностисуђења
нацистимаупослератнојНемачкој.

Радњаседешавадесет,петнаести
двадесетпетгодинапослеДругогсвет
скограта,кадасупоследицејошживе,
а злочинци су и даље ту, преображе
ни у мирне грађане. Питање је какав
став заузети према некоме ко је почи
ниоратнизлочин,гледатигаискључиво
крозпризму грехаилиу тојособи која
је поред тебе потражити и нешто дру
гокажеоромануипредставиредитељ
БорисЛијешевић.
Ова прва представа, после више

месечне паузе, играће се пред упола
мањим бројем гледалаца него раније,
уз поштовање свих епидемиолошких
мера. С. Џаку ла
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Три јумф воље
Фудбалска Европа је

добила нове шампи
оне. Прошле суботе

имали смо прилику да гле
дамо један од најбољих
мечева сезоне. У финалу
Лиге шампиона Челзи је
добиоСити.Резултатод1:0
неговоритоликооквалите
туфудбалакојисмогледа
ли. Ипак, чињеница је да
смо видели на делу две
екипе које дефинитивно
играју најбољи фудбал у
Европи.
Да се разумемо, и даље

навијампротивсвакеекипе
коју води Гвардиола, и не
кријем то. Али то не значи
да његове екипе не играју
квалитетан фудбал. Ово
финалејебилозанимљиво
башзбогтогашто јеЧелзи
имао задатак да размонти
рамашинеријукоју јество
риошпанскитренеруСити
ју.Утомесууспелиибило
је милина гледати их како
тораде.
Што се тиче Гвардиоле,

не свиђа ми се такав кон
цепт по којем преузимаш
само безобразно богате
екипе,којесувећипретвог
доласка имале на својој
страниисторију,традицијуи
позамашна улагања. Онда
гледашданаправишсистем
и да доведеш у екипу све
што се може купити на
тржишту. Нафрљаш 20ак
врхунских играча које кон
стантноможешдаротираш
и да мељеш своје нејаке
противнике у домаћем
првенству. Међутим, када
сесвесведена једнуутак
мицу,нереткооманеш.
СвејепочелоГвардиоли

ном изненађујућом такти
комнапочеткумеча.Госпо
дин је поново покушао да
испадне паметнији него
што јесте. Епилог – још
један у низу неуспеха у
покушајудасепосле,сада
већ давне саге у Барсело
ни, поноводомогне ушатог
пехара.Гвардиолајепочео
мечсагомиломкреативних
играча у тиму, оставивши
несрећног Гундоана на
ветрометини као задњег
везногиграча.Инаравно–
поново је извео на терен

екипубезкласичногшпица.
Екипа Челзија је била

конкретнија у току читаве
утакмице. Гледали су да
искористе свакушансу коју
су им противници омогући
ли, и то су и успели у 42.
минуту.КаиХаверцјесјајан
напад и пас кроз средину
крунисаопоготком.
У наставку смо гледали

бесомучнепокушајеСитија
дауопштеупутишуткаголу
противника.Билисунемоћ
ни. Томас Тухел је до те
мереутегаоекипу,дасиро
тани из Манчестера нису
могли да нађу решење и
пробијуседогола.
ОТухеловојневероватној

полусезони у Челзију сам
већ писао. Свима је јасно
да јечовекнаправиорене
сансууклубукојемсесме
шила сезона за заборав. У
овом мечу победила је
вољаидисциплина.Једно
ставно, играчи Челзија су
усвакоммоментузналигде
имјеместонатеренуишта

требадараде.Тојеискљу
чивозаслугатренера.
Аконасветојошдодамо

и чињеницу да Плавци у
својимредовимаимајунеу
морног Кантеа, ствари нам
постају јасније. Дечко
нестварнотрчиистиминте
зитетому90.каоиупрвом
минуту утакмице. Покрива
цеотерениједанјеоднај
захвалнијих играча у екипи
из Лондона. Има да пређе
још милион километара до
великогсервиса.
Одзанимљивијихдогађа

ја после великог финала,
треба споменути и први
сусрет тренера Челзија и
његовог послодавца. Наи
ме, Роману Абрамовичу је
већнеколикогодиназабра
њенулазуВеликуБритани
ју,тејеовајискористиопри
лику да се на територији
Португалије први пут срет
не са тренером који му је
донео другу титулу првака
Европе.Претпостављамда
је руски милијардер већ

имао спреман продужетак
уговорасаТухеломуџепу.
Иначе, треба истаћи још

једну битну ствар коју смо
видели у овом финалу. На
страну приче о доминацији
енглеских екипа у европ
скомфудбалу.Овдесмона
делумоглидавидимонеко
ликовансеријскихталената
који је острвски фудбал
успеодаизнедриупослед
њихнеколикогодина.Мом
ци попут Џејмса, Маунта и
Фоденасуизбилинавелику
сцену и показали сав свој
квалитет.  Ако им додамо
још и колеге попут Кејна,
Рашфорда, Стерлинга и
Лингарда, јасно је да ће
репрезентација Енглеске
бити један одфаворита на
предстојећем Европском
првенству. Нема сумње да
ћемо уживати у добром
фудбалу Гордог Албиона.
Овофиналепослужићекао
лепа најава европске фуд
балске смотре која нам
предстојиујуну.

МИЛИ ОН ДО ВЕЛИ КОГ СЕР ВИ СА: Нго ло Кан те са пехаром Лиге шампиона
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Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“

БЕО чИ Н: Стони тенис

Спо ји ли се клу бо ви 
„Бео чин“ и „Рад нич ки“

УСпортском центру у
Беочину 28. маја одр
жана је конференција

за медије на којој је потвр
ђенодаједошлодоспајања
Стонотениског клуба „Бео
чин“ и Стонотениског клуба
„Раднички“изНовогСада.
Тимеће,какоочекујуспорт
ски радници Беочина, тај
градпостатисвојеврснираз
војни центар стоног тениса,
што ће свакако допринети
богатијим спортским садр
жајима, али и анимира
ти младе да се више баве
спортом. Александар Кара
кашевић, председник Сто
нотениског Савеза Србије
јенаконференцијирекаода
је спајање два клуба прави
потез, алиидобраприлика

да се стонотенисери врате
европскимтакмичењима,јер
добрихиграчаипотенцијала
задобререзултатеима.
–Показаћемо на делу да

имамо потенцијале, а наши
добрирезултатибићеафир
мација за младе да нам се
прикључе и ја бих волео
дазанеколико годинаовде
буде више од педесеторо
деце која ће себавити сто
ним тенисом, а од њих ће
барем петоро бити репре
зентативци,рекаојеКарака
шевић.
Тоисто јепотврдиоиРај

коСтојановићизбеочинског
Стонотениског клуба, који
није крио задовољство због
спајањаиштојеместоодр
жавања тренинга баш бео

чинскаСпортскахала.Онје
истакао да се нада добрим
резултатима, али је додао
дајепредсвимамногорада
итрудакакобиседошлодо
жељених резултата. Стоно
тенисериће, како јеречено
на Конференцији за медије
иматипунуподршкулокалне
самоуправе, а председница
Општине Мирјана Малеше
вић Милкић је истакла да
је Беочин више од 30 годи
на град спорта, па не чуди
чињеница да ће општина и
у наредном периоду значај
насредстваиздвојитизасве
спортскеклубове,којибити
шунатомподручју.
– Наша подршка је увек

ту,апосебнокадазнамода
ће допринети афирмацији
спорта и привући младе на
бројнеспортскеактивности.
Спајањедва клуба је и нај
бољиначиндапромовише
моопштинуБеочинунајбо
љемсветлу,аспортјеправа
прилика за то. Драго ми је
штоћемосадаиматиприли
кудамладезаинтересујемо
застонитенис,јерсуовдеса
нама најбољи. Дајемошан
су најбољима јер желимо
да сви живимо у спортском
духу, закључила је Мирјана
МалешевићМилкић.

З. Мар ко ви но вић
Мир ја на Мале ше вић Мил кић

Одлу че но да се сто но те ни сер ски клу бо ви „Бео чин“ и „Рад нич ки“ спо је

ЗАКЉУ чИ ЛИ БРАК: Миро
славФилиповићиСоњаРасто
вић,СлободанКологнатиМир
јанаЂурђевић,ДаниелЈовано
вић и Слободанка Јовановић,
Миленко Маричић и Славица
Клинцов,

ДОБИ ЛИ СИНА: Дејан и
Марта Владисављевић –
МачванскаМитровица,Влади
мир и Марина ПауљевСрем
скаМитровица,ДамириАлек
сандраБухаСремскаМитро
вица,АлександариАндријана
Гаџурић–МачванскаМитрови
ца,ВојиславиИванаСпасоје
вић – Сремска Митровица,
СтеваниДраганаЛазић–Шид,
НадицаиБошкоВасићОгар,
Милош и Милица Поповић –
МачванскаМитровица

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Стефани
Николина Костић – Никинци,
НенадиДраганаРунтићШид,
ЈефтоиМајаШегртСремска
Митровица, Страхиња Стокин
и Јелена Ђуричић Стокин 
Рума,БобаниБранкаСавић
Ноћај, Владимир и Мирјана
Вукајловић–Кузмин,Живорад
иТамараМирчетин–Манђлос,

УМР ЛИ: Живанко Теодоро
вић рођ. 1964, Јово Комленић
рођ. 1954, Нада Маленковић
рођ. 1961, Живана Ловчевић
рођ.1927,  Јованка Пошарац
рођ. 1931, Љиљана Маринко
вићрођ. 1948,  ГорданаСкле
наррођ.1955,МиланКалаузо
вић рођ. 1943, Радојка Мале
шевић рођ. 1940, Душанка
Лазовић рођ. 1944, Даринка
Јевремовић рођ. 1939, Бори
славНиколићрођ.1954,Зоран
Станковић рођ. 1956, Миро
славНикићрођ.1970,Љубица
Радусин рођ. 1929, Јелица
Митровић рођ. 1951, Витомир
Марићрођ.1965,СлавицаСта
рацрођ.1959,ВладицаСтано
јевић рођ. 1934, Ђорђе Жега
рацрођ.1933,ДивнаШимонко
вићрођ.1950,ДрагињаЈанко
вићрођ.1936,ЈованкаПротић
рођ. 1939, Ана Марковић рођ.
1936, Радомир Дринић рођ.
1943, Богдан Бојанић рођ.
1948,Фрањо Џал рођ. 1943,
Софија Чубрило рођ. 1940,
Мирјана Јефтовић рођ. 1953,
Мира Арсенијевић рођ. 1954,
Мира Дујаковић рођ.
1957,Јасмина Пењашковић
рођ. 1964, Славко Ђокић рођ.
1955, Бранко Ђукановић рођ.
1936, Славко Радишић рођ.
1974, Јово Вукадиновић рођ.
1943, Цвијета Терзић рођ.
1956,ДраганаМилановићрођ.
1968.

УМР ЛИ: Милка Јеж, рођ.
1920, Никола Грујић, рођ.
1951, Рада Кузмановић, рођ.
1953, Јека Драгишић, рођ.
1944, Драгиња Црнчевић,
рођ. 1942, Маи Тхи Тханх,
рођ.1925.
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ОВАН: Стало вам је
да осмислите добру
пословну стратегију
на основу које ћете

успешно реализовати скоро све
штостеизамислили.Наставите
дасепонашатедовољнопроми
шљено у процени правих вред
ности. Очекује вас позитиван
обрт у љубавном животу, парт
нер ће вас изненадити на неки
посебанилепначин.

БИК: Делујете енер
гично у сусрету са
сарадницима и
постављатеновезах

тевеуочекивањудасветечепо
вашим проценама. Ипак, прете
ранимистицањемличнихзахте
ва побуђујете различите комен
таремеђусарадницима.Потреб
ноједаимате„широкевидике“у
свакомпогледу.Љубавнеразми
рице прихватите као пролазну
фазу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Потреб
ноједасеусаглаша
ватесасвојимсарад
ницима око уважава

њаразличитихинтереса,какоби
сви око вас осетили моралну и
материјалну сатисфакцију.
Пажњаиразумевање,коједоби
јатеукругусвојепородице,делу
ју врло подстицајно. Потрудите
седаобрадујетесвеблискеосо
бенанекинеуобичајениначин.

РАК: Неко вам даје
кориснеинформације
и на тај начин вам
помажедаправилни

је процењујете различите
пословнемогућности којеимате
нарасполагању.Јасновамједа
заједнички договори предста
вљају позитиван помак у реша
вањуважнихпословнихилипри
ватних интереса. Слободно
изразите нека своја потиснута
осећањаилинамере.

ЛАВ: Потребно једа
осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фазиспровођења,посебнокада
се налазите пред сарадницима
којивасоспоравају.Накондужег
пословногубеђивања,ситуација
ће се променити у вашу корист,
алимораћетедаостанетеупор
ни и доследни. Партнер вас
искреноподржаваиподстичена
активнуулогу.

ДЕВИ ЦА: Делујете
као особа која нема
времена за неке
површнесусретеили

задогађајекојисенеуклапајуу
вашу сферу интересовања.
Боље је да се понашате што
умереније, јер својим енергич
ним понашањем код неких
сарадникаподстичетеразличите
реакције и негодовање. Стало
вам је да својој породици и
вољеној особи приуштите више
радостиузаједничкомживоту.

ВАГА: Имате добар
предосећај и успех
вам се налази на
дохватруке.Посебно

ће вас обрадоватифинансијско
побољшањеи бољиматеријал
ни стандард.Не самода имате
добре пословне процене, већ
добијате и нови број пристали
ца, тако да у већини ситуација
пролазите лакше или боље од
других.Осећатедасеналазите
наемотивнојпрекретници.

ШКОР ПИ ЈА: Делује
те врло амбициозно
пред својом околи
ном и свима јасно

дајетедознањаданежелитеда
вам се неко супротставља по
билокојојоснови.Пажљивопро
цените ситуације које захтевају
некивидризикаиливећеулага
ње новца. Неопходна вам је
породична хармонија и нечије
присуствокакобистеостварили
бољу психолошку равнотежу и
приливекреативнеенергије.

СТРЕ ЛАЦ: Делујете
позитивно и ангажо
вани сте наразличи
тим странама. Умете

да пренесете стваралачки
импулс на своју околину, што
вамолакшаваостварењемногих
планова које имате. Обратите
пажњу на трошење новца,
немојте да се задужујете или
упуштатеунекеновчанеризике.
Ослонитесенасвојуинтуицију.

ЈАРАЦ: Понекадтре
ба прихватити оне
најтеже околности,
како бисте себи и

другимадоказалидастедовољ
но дорасли пред најразличити
јимизазовима.Пажљивијеослу
шкујте поруке које добијате од
блискихособа.Бољеједапока
жете више скромности у пона
шању. Поведите рачуна када је
речоисхрани.

ВОДО ЛИ ЈА: Некоод
сарадника нема
довољно интересо
вања да испоштује

заједнички пословни договор,
што неминовно условљава
одређени губитак. Упорно поку
шавате да у најкраћем року
решите неке велике проблеме.
Склони сте честим променама
расположења. Нема разлога да
се јогуните и да приговарате
свомпартнерузбогнекихситни
ца.

РИБЕ: Постоје одре
ђене компликације
пословне природе
којерешаватеу ходу

и уз додатну упорност, очекује
вас добар епилог у сваком
погледу. Немојте дозволити да
васнеконаговаранаусловекоји
вамсенедопадајуилидадоно
си одлуке у ваше име. Партер
уме лако да вас подстакне на
позитивну реакцију и изливе
емоција.

VREMEPLOV
2. јун

1924. Амерички Конгрес при
знаоједржављанствоИндијан
цима,староседеоциманатери
торијинакојојсустворенеСАД.
1953. Британска краљицаЕли
забетIIкрунисанајеуВестмин
стерској катедрали у Лондону.
То је било прво крунисање у
историји које је преносила
телевизија.

3. јун
1968. УБеограду, а потоми у
другим универзитетским цен
тримауЈугославији,почелесу
студентске демонстрације,
прве у комунистичкој Југосла
вији.Протестпротивпривиле
гијакомунистичкихфункционе
ра, незапослености и угрожа
вања основних демократских
правапрекинутјепослеседам
дананаконштосестудентима
преко ТВ Београд обратио
председник СФРЈ Јосип Броз
Тито,којијеподржаостуденте
и обећао им брже решавање
друштвенихпроблема.

4. јун
1942.Почелајечетвородневна
битка за пацифичка острва
Мидвеј, у којој су Американци
нанели први озбиљан пораз
Јапанцима у Другом светском
рату.
2003. Хрватска влада је на
шест месеци суспендовала
визнирежимзаграђанеСрбије
иЦрнеГоре,којијебионасна
зиоко12година.

5. јун
1968.ПалестинацСирханСир
хануатентатууЛосАнђелесу
смртно ранио америчког сена
тораРобертаКенедија,млађег
братапредседникаЏонаКене
дија, који је такође убијен у
атентату, 1963. у Даласу.
Роберт Кенеди је наредног
данаподлегаоранама.

6. јун
1933.УЊуЏерсију јеотворен
првиаутобиоскоп,којијемогао
даприми400аутомобила.
1944.Савезничке снаге уДру
гомсветскомратуискрцалесе
у Нормандији у највећем
десанту у историји, названом
“ДДаy”.
1949.Објављена књигаЏорџа
Орвела “1984”, визија света
којимвладаВеликиБрат.

7. Јун
1861. У америчком граду Њу
Орлеансуизведенапрвапред
ставастриптиза.
1971. Совјетски васионски
брод “Сојуз II” спојио се у
земљиној орбити са свемир
скомстаницом“Саљут”.
1981. Израелски авиони разо
рилиирачкинуклеарниреактор
“Осирак”близуБагдада.

8. јун
1942. Јапанске подморнице у
Другом светском рату бомбар
довале највећи аустралијски
градСиднеј.

HOROSKOP

Сре да, 2. јун (20. мај)
Св. муч. Талалеј; Преподобни
СтефанПиперски(ОданијеПре
половљења)

четвр так, 3. јун (21. мај)
СветицарКонстантиницарица
Јелена; Преподобна Јелена
Дечанска

Петак, 4. јун (22. мај)
Свети мученик Јован Влади
мир,Кнезсрпски

Субо та, 5. јун (23. мај)
ПреподобниМихаилоИсповед
ни

Неде ља, 6. јун (24. мај)
Преподобни Симеон Дивного
рац

Поне де љак, 7. јун (25. мај)
Треће обретање главе Светог
ЈованаКрститеља

Уто рак, 8. јун (26. мај)
СветиапостолиКарпиАлфеј

Crkveni 
kalendar

• Јед ном сам про бао да 
про на ђем себе и од тада 
ми се губи сва ки траг!
• Да би жена наба ци ла 
пер је, прво мора неко га 
да оче ру па!

Сла до лед
од јаго де

Састој ци: 400 милилитара
слатке павлаке, мало соли, два
јаја,150грамашећера,450грама
сецканих јагода, пола кашике
лимуновогсока.

При пре ма: Сједините слатку
павлакуисоушерпиипуститеда
прокључа, а затим склоните са
ватре. У посебну чинији умутите
јаја са половином шећера, па
додајте врућ крем – сипајте га
полако уз непрекидно мућење.
Вратите у шерпу и кувајте на
нижој температури,недозволите
да прокључа. Кувајте уз стало
мешање, док се смеса благо не
згусне. Охладите фил на собној
температурииповременопроме
шајте. Нека се хлади најмање 2
сата.Доксефилхлади,убленде
ру умутите јагоде са преосталим
шећеромисокомодлимуна,док
не постане глатко. Смесу проце
дитеисипајтеуохлађенфил,па
добро измешајте. Сипајте у
жељенепосудеиоставитедасе
заледиузамрзивачу.


