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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

Mitrova~ki
|aci generacije

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

IGOR MIROVI] U RUMI:
Rekonstruisane ulice

15. maj i 15. avgust

VLADIMIR GAK
U NOVIM KARLOVCIMA:

Nov sportski
teren za decu
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Зеле ни пашња ци
оног вре ме на

Сеоске месне заједнице су сво
јевремено са великим енту
зијазмом притискале државу

да донесе закон о враћању селима
пашњака и утрина. Изгледало је да
ће сеоско сточарство, ако се дру
штвена пољопривредна предузећа
повуку са разораних пашњака добити
снажан развојни импулс. Изгледало
је такође да ће државно власништво
над пашњацима, уступљено на бри
гу локалним самоуправама и сеоским
пашњачкимодборима,битизаштићено
овимдвострукиминтересомдржавеи
корисника.Тосе,међутимнијестекло.
Многелокалнесамуправеипашњачки
одбори,нарочитоуБанату,допустили
сунелегалнопреоравањепашњака,а
готовосвимрегионимазначајнеповр
шинепашњакасузашикаренеизако
ровљене.УСремусескоросавршено
показалокакопостојећизаконможеда
серастегнеиобухватисналажљивост
корисникаоведржавеземље:једнису
нелегалнопреоравањепаметно”лега
лизовали” и прешли на наплаћивање
закупа земљишта, други су са дозво
лом државе променили намену неких
пашњачкихповршина, трећису „истр
говали” делом пашњака за асфалт
нипут.Мартинци, например, нисуни
ималиприликудасеокушајуусточар
ству ослоњеномна пашњак: преДру
гогсветскогратамештанисуудружили
приватноземљиштеупашњакод385
хектаракојимсадагаздују„Војводина
шуме”.
Један податак је врло занимљив:

за целих десет година приспевања
вести о узурпацијама пашњака није
забележенниједанслучај убилокојој
локалнојсамоуправи,дајезбоглошег
газдовањадржавнимтравнатимповр
шинама неко одговарао или сносио
било какаве последице. Нико није
кажњенниједномказномураспонуод
20.000до200.000динара,којепропи
сујеважећизакон.Локалнесамоупра
веипашњачкиодбори,односносела,

показали су се једнко немоћним или
нехајнимуробипротивузурпатораиу
агротехничкомодржавањуи коришће
њупашњака.
Само умаломброју села су заиста

изашла на пашњаке, међуњима су и
некауСрему.Већина јебилазадово
љена испуњењем носталгичне тежње
даимсепашњакврати.
Испоставилоседајејединонеспор

но добро у повлачењу пољопривред
них предузећа са пашњака било што
је овим законом бар нешто склоњено

испредпљачкашкеприватизације која
сеудруштвенојпољопривредиодвија
лаусмислунађивласникаипропадни.
Да није било тог закона, пашњациби
завршилиувласништвутајкунаибило
би неупоредиво више посла и више
неуспехаприњиховомвраћањусели
ма.
Нови посебни закон о пашњацима,

који је био најављен за крај прошле
године, требало би, ако важи интен
цијадржаведаиовимресурсомуна
пређујесеоскосточарство,даотклони

недостаткеууправљањупашњацима.
Акоје,међутим,присутанициљдасе
удовољи локалним апeтитима омогу
ћавањем промене намене пашњака,
нема никакве сумње да ће локалне
самоуправе имати више ентузијазма
према промени намене него према
иновацијамаукоришћењупашњаказа
сточарство.
Е, како су били зелени и пуни

пашњаци оног времена! На оваквим
носталгичним сликама држава је удо
вољиласељацима.Чинилоседа јеу
Србијигрехукидањапашњакасведок
нањемупасеиједнаовцаједнакгре
ху укидања сеоскешколе пре ношто
остене без последњег ђака. Нада да
ћеод једнеовцекадтаднастатиста
доједнакојеживакаонададаћеједи
ниђаксеоскешколепривућиоднекуд
букет девојчица и дечака. Као што је
билоуономвремену.

Утежњидаселаопетимајупашњаке преовладавала је симболика
из које би требало нешто да се

догодиудемографији,аиздемографи
је,разумесе,природноћенастатисли
кепашњакакаоуономвремену.Али,
носталгија плус нада једнако је само
сликаоногвремена.
„Какосте,друговисељаци?”,упитао

ЈосипБрозТито,према једнојанегдо
ти, сељаке у Рађевини. „Било би још
бољекадбисевратилооноаустроуга
срсковреме”,одговориојеједанТитов
вршњак, на запрепашћење и Тита и
његовепратње.„Тадасмо,дружеТито,
нас двoјица имали по двадесет годи
на.”
Недавносмочулиједногуниверзал

нопаметноганалитичаракојизнаодго
ворзанеуспехсапашњацима.Изоста
ли су, каже, иновативни пројекти који
бимесу и млеку са пашњака обезбе
дилибрендирањеицену засамоодр
живост.
Лепосрочено.Чакитачно.Алитачно

самокадсенеузмуобзирдемограф
скипроцесинесамоусрпскомселу.
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Чини  се да је у Срби ји 
грех уки да ња пашња ка 
све док на њему пасе и 
јед на овца јед нак гре ху 
уки да ња сео ске шко ле 
пре но што осте не без 
послед њег ђака. Нада 
да ће од јед не овце 
кад-тад наста ти ста-
до јед на ко је жива као 
нада да ће једи ни ђак 
сео ске шко ле при ву ћи 
одне куд букет девој чи-
ца и деча ка
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ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ ДОБИЛИ СРЕД СТ ВА МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА
И ЕНЕРГЕТИКЕ ЗА ПОВЕ ЋА ЊЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ

Међу 67 локал них
само у пра ва, пет из Сре ма
Потпредседница Владе

Републике Србије и
министаркарударстваи

енергетике Зорана Михајло
вићуручилаје25. јунауКра
љеву уговореододели сред
става локалним самоуправа
ма за повећање енергетске
ефикасности, а међу 67
локалних самоуправа које су
испуниле критеријуме прет
ходнообјављеногјавногпози
вабилојепетсремскихлокал
них самоуправа: Сремска
Митровица, Стара Пазова,
Пећинци, Ириг и Беочин. За
ове локалне самоуправе је
издвојено22милионадинара.
СремскаМитровицаједобила
три милиона динара, Стара
Пазова десет милиона,
општинаПећинципетмилио
на динара, Ириг и Шид по
један милион динара, док је
општина Беочин добила два
милиона динара.Министарка
Михајловић је изјавила да је
потписивање уговора о доде
лисредставалокалнимсамо
управамапочетакреализаци
је националног циља смање
ња потрошње електричне и
топлотнеенергије.
– Јавни позив је трајао

месец дана, а интересовање
јебиловелико.Свекритерију
ме је испунило 67 локалних
самоуправа, а до сада је
опредељено милијарду дина
ра. Ово је важан дан за све.
За државу, градове и општи
не,алиизасвакогаоднас,за
свако домаћинство, које ће
моћи да замени столарију,
изолацију,котловезагрејање,
реклајеминистаркаМихајло
вић.
Она јенајавиладаследеи

позиви за компаније, које ће
битиизвођачирадова.
– Компаније ће морати да

испуне услове, односно да
гарантују цену, рокове и ква
литет.Рокзапозивкомпанија
ма које расписују локалне
самоуправе је10. јул.Следе
ћи корак је позив грађанкама
играђанимакојисузаинтере
совани за овај пројекат. Све
мора бити јавно, доступно и
свироковиморајубитипошто
ваниистаклајеонаидодала
да очекује прве уговоре са
грађанимауавгусту,арадове
у септембру, као да и ће се
обављати контрола процеду
раирадова.

УговоруКраљевујепотпи
сала градоначелница Срем
ске Митровице Светлана
Миловановић. У највећем
сремском граду, програм се
односи на субвенционисање
уградњеизолације,столарије
са термоизолационим свој
ствима,текотлованагасили
пелет, на индивидуалним
стамбеним објектима  поро
дичним кућама. Јавни позив
накојићемоћидааплицирају
Митровчани се очекује током
јула.
У име Општине Пећинци

уговор је потписао председ
никОпштинеСинишаЂокић.
ОнјеистакаодаћеОпштина
издвојити још пет милиона
динараизбуџетскихсредста
ва за реализацију програма
енергетске санације стамбе
нихзграда,породичнихкућаи

станованасвојојтериторији.
–Овајпрограмсуфинанси

рајуМинистарстворударства
и енергетике, Општина
Пећинци и грађани, тако да
ће у унапређење енергетске
ефикасностиунашојопштини
битиуложеноукупно20мили
она динара. То су значајна
средства која ће у многоме
унапредити енергетску ефи
касност стамбених објеката
наших грађана. Општина
Пећинци је индустријски раз
вијенасрединаизбог тога је
важнодасвизаједнорадимо
насмањењупотрошњеенер
гије,какобисмопаралелноса
индустријскимразвојемуспе
ли да сачувамо и здраву
животнусредину–поручиоје
Ђокић.
ИспредОпштинеШид, уго

ворјепотписаозаменикпред

седника Општине Ђорђе
Томић.Зареализацијуугово
ра о повећању енергетске
ефикасности Општина Шид
заједносаРепубликомСрби
јомсносиће50одстотрошко
ва,аосталих50одстоплаћа
домаћинство.
– После потписивања Уго

вораозаменистоларијесле
ди процедура расписвања
два јавна позива Општине–
за извођаче радова и за све
грађане којижеледа замене
столарију на својим кућама
или становима. Средином
августа можемо очекивати
потписивањепрвихуговорао
замени столарије између
ОпштинеиРепубликеСрбије
са једнестранеи грађанаса
друге стране, рекао је заме
ник председника Општине
ШидЂорђеТомићнаконпот
писивањауговора.
Међу представницима

локалних самоуправа који су
потписалиуговоросуфинан
сирању програма енергетске
санације стамбених зграда,
породичних кућа и станова,
био је и председник иришке
општинеТихомирСтојаковић.
Иришкој општини  су одо

брена средства у износу од
милиондинара,штопредста
вља четвртину потребних
средставазаучешћеуреали
зацијиовогпројекта.
Општинаћетакође,обезбе

дити1.000.000динара,одно
сно 25 процената,  док ће
грађаниучествоватисаполо
виномпреосталихсредстава.

Све тла на Мило ва но вић и мини стар ка Зора на Михај ло вић

Председник Општине Пећинци Сини ша Ђокић
на потписивању уговора
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Током прошле недеље
привели су се кра
ју радови на рекон

струкцији пута од Великих
Радинаца према Бешенову
и Шуљму.  Радови су под
разумевали постављање
хабајућег слоја асфалта
након чега ће становници
Бешенова добити савреме
нусаобраћајницу.Мирослав
Јокић, начелник Градске
управе за опште и зајед
ничке послове и имовину,
обишао је завршне радове
25. јунаиистакаодаће се
реконструкцијомовогпутног
правца побољшати квали
тет саобраћаја, безбедност
учесникаусаобраћају.
– Овај пројекат је важан

зато што је ова саобраћај
ница кључни алтернатив
ни правац према Фрушкој
гори. Вредност радова је
92милионадинараиупот
пуности их јефинансирало
Јавно предузеће „Путеви
Србије”сакојимГрадСрем
ска Митровица има дугого
дишњу сарадњу. То јавно
предузеће, захваљујући
потпредседникуВладеБра
ниславуНедимовићу улаже
већ годинама велика сред
ствауревитализацијупутне
инфраструктуре на терито
рији наше општине. Пост
јећа саобраћајница је про

ширенаиојачанисуносећи
слојеви.Садапланумколо
возаизносиосамметара,то
значишестметараасфалта
ипометарбанкинесасваке
стране, казао је Мирослав
Јокић.
У плану је да се уради

каналска мрежа за одвође
ње вода чиме ће се додат
но обезбедити дуготрајност
поменутогколовоза.Радови
су трајали око двадесетак
дана,аизводилоихјепред
узеће „Сремпут” из Руме.
Како истиче председник
Месне заједнице  „Бешено
во“ДрагољубЛакетић,овим
пројектом је решен дугого
дишњипроблеммештана.
– Урађено јесвепопро

јекту и како је договорено,
што ће много побољшати
квалитет живота у Беше
нову. Пут је фантастичан,
проширенје.Занасјеово,
једнаисторијскаствар,пре
кретница села, које добија
једну стасвим другу слику
казаојеЛакетић.
Данијел Веселиновић,

председник Месне заједни
це „Шуљам”, захвалио се
извођачурадоваилокалној
самоуправи на свој подр
шци и помоћи у реализа
цији пројекта асфалтирања
и уређења саобраћајнице
премаВеликимРадинцима.
 Ова инвестиција мно

го значи замештане нашег
села јер смо добили јако

квалитетан пут и брзу сао
браћајницу. Уређени су и
прилази домаћинствима.
Ова иницијатива наишла
је на позитиван одјек међу
мештанима што је мени
лично задовољство.Очеку
јемоипосетупотпредседни
каВладеБраниславаНеди
мовићабезчијеподршкене
бисмоуспелиовакобрзода
реализујемо пројекат, изја
вио је Веселиновић,који се
захвалиоиначелникуЈоки
ћу.
Онједодаодајесамини

стром Недимовићем дого
ворено реновирање цркве
токомовегодине,аплан је
и изградња капеле на сео
скомгробљу. К. В.

ЗАВР ШЕ НИ РАДО ВИ НА ПУТУ ОД ВЕЛИ КИХ РАДИ НА ЦА 
ПРЕ МА БЕШЕ НО ВУ И ШУЉ МУ

Модер не и без бед не
сао бра ћај ни це

Миро слав Јокић Дра го љуб Лаке тић Дани јел Весе ли но вић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Награ де нај бо љим ђаци ма

Свечанадоделанаграда
најбољим ученицима
школске 2020/2021.

године одржана је у Градској
кући,22.јуна,кадајенаграђе
но укупно 20 ученика из
основних и средњих митро
вачких школа. Услови које
треба да испуни ђак генера
ције јестедаима све петице
крозсвегодинешколовањаи
примерно владање. Осим
тога, вреднују се и дипломе
сатакмичења.Градоначелни
ца Светлана Миловановић и
начелник Градске управе за
образовањесууручилинагра
деђацимагенерација.Свеча
ностсуупотпунилиродитељи
ђака који су желели да са
својом децом поделе радост
иуспех.
– Локална самоуправа је

препознала знање, труд, рад
и залагање ових младих
људи. Поред признања, нај
бољи митровачки ђаци су

добили и  новчану награду у
износу од 20.000 динара. У
име Градске управе за обра
зовање и у своје лично име
честитам свим награђеним
ученицима, рекао је Зоран
Ђурић.
МаријаСимић,најбољиђак

у Основној школи „Бранко

Радичевић”уКузмину,казала
једајеуосновнојшколисте
клазнањеимногодругараи
да из основне школе носи
лепеуспомене.
– Бити ђак генерације за

менепредстављаједанвели
ки успех. Планирам да упи
шемопштисмермедицинске

школе, вероватно у Новом
Саду.Било је тешкодоћидо
наградеђакагенерације,али
велика подршка су ми били
породицаинаставници.Ишла
самнамногаокружнаирепу
бличка такмичења, рекла је
МаријаСимић.
НиколаДугошија,ђак гене

рацијеМитровачкегимназије,
рекао јекојасуњеговаинте
ресовањаиплановизабудућ
ност.
– Ова награда за мене

представља подстицај за
даљеучењеидаљеуспехеу
животу. Планирам да се
посветимнауциидаупишем
Електротехнички факултет у
Београду,смерзасофтверско
инжењерство.Највећеуспехе
током школовања остварио
самизматематикеифизике.
Нијебилолако,било јепуно
такмичења и много сам се
припремао за њих, каже
НиколаДугошија. К. Вереш

Награда„Ђакгенерације”,састојисе
оддипломеиновчаненаградеувред
ности20.000динара,анаосновупред
лога Наставничког већа основних и
средњих школа на територији Града
Сремска Митровица ове године иза
брани су следећи ученици: Андреј
митровић–ОШ„ЈованЈовановићЗмај”,
СремскаМитровица;ДушанПењашко
вић – ОШ „Јован Поповић”, Сремска
Митровица; Александра  Јокић – ОШ
„Свети Сава”, Сремска Митровица;
Анастазија Колаути – ШОСО „Радивој
Поповић”,/основна/,СремскаМитрови
ца;ФилипКремић–ОШ„БошкоПалко

вљевић Пинки”, Сремска Митровица;
Милана Апић – ОШ „Слободан Бајић
Паја”, Сремска Митровица; Светлана
Малетић–ОШ„ДобросавРадосавље
вић Народ”, Мачванска Митровица;
Тијана мирић – ош „трива витасовић
лебарник”,Лаћарак;НинаСавић–ОШ
„Јован Јовановић Змај”, Мартинци,
Марија Симић–ОШ „БранкоРадиче
вић”, Кузмин; Соња  Јовановић –
Митровачкагимназија/основна/,Срем
ска Митровица, Исидора Козлина –
Музичка школа „Петар Кранчевић” /
основна/, Сремска Митровица; Дејан
Радуловић –Економскашкола „9.мај”,

Сремска Митровица, Милош  Којић –
Прехрамбеношумарска и хемијска
школа, Сремска Митровица, Марко
Ђенадић – Средња техничка школа
„Никола Тесла”, Сремска Митровица;
Тамара  Грујић – Медицинска школа
„Драгиња Никшић”, СремскаМитрови
ца;МаријаЈовановић–Музичкашкола
„Петар Кранчевић” /средња/, Сремска
Митровица,АнаЧавић–ШОСО„Ради
војПоповић”/средња/,СремскаМитро
вица; Ана  Михаљевић – Митровачка
гимназија,СремскаМитровица;Никола
Дугошија – Митровачка гимназија,
СремскаМитровица.

Митро вач ки ђаци гене ра ци је

Светлана Миловановић и награ ђе ни уче ни ци 

Марија Симић Никола Дугошија
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ДАНИ ПОЉА СТР НИХ ЖИТА

Каква нас жетва очекује?

Наогледнојпарцеликод
Чалме из правца
Лаћарка 22. јуна одр

жана је манифестација
„Дани поља стрних жита“,
која се одржава два пута
годишњеипредстављапри
ликудасепрезентујурезул
татиогледнихбиљнихкулту
ра. Уз подршку локалне
самоуправе, манифестацију
је организовала Пољопри
вредна стручна служба.
Пољопривредни произвођа
чи су могли да виде нове
сорте жита, чују какви су
приноси и сазнају нешто
више о њиховом узгоју.
Стручњаци Пољопривредне
стручне службе су оценили
дасеовегодинеочекујенат
просечанпринос,безобзира
натоштојебилонепогодаи
достахладногвремена.
– Најновија достигнућа у

области пољопривреде по
свим питањима морају да
нађу пут до наших поља и
да дају резултате. Томора
модаприменимоакожели
мо максималне резултате
нанашимпољима.Сведоци
смодасеиз годинеу годи
ну клима мења, а с тим се
мењају и услови производ
ње.Затоморамодасепри
лагођавамо, а наука даје
одговоре на такве ствари и
даје максималне резулта

те на њивама. Сарадња са
пољопривредницима посто
ји, они се труде, покуша
вају да примене најновија
достигнућакојаимседоно
се. Међутим све то може
бољеимићемокаолокал
на самоуправа радити да
то унапредимо, изјавио је
начелникГрадскеуправеза
пољопривреду Владимир
Настовић.
Самостални сарадник за

стрна жита Зоран Мартино
вићјерекаодаусевиизгле
дају добро, а род је обећа
вајућиупогледуквалитетаи
приноса
– Очекујем натпросечне

приносе, тачније, тек да се
пређе просек. Добри дома

ћинимогупостићиосамтона
ивишеприносаозимепше
нице,анекебољесорте,као
на нашем огледном пољу,
требалобидаимајупринос
више од девет, девет и по
тона. На огледним пољи
маможеда се види висина
сорте,вишасортажитаодго
вара произвођачу који има
стоку. Ко хоће да постиже
вишеприносе,гајинижесор
те. Какво је стање сада  на
пољима може се процени
ти по величини и броју кла
са, величини и, броју зрна,
рекаојеМартиновић.
Коначне резултате огле

да Пољопривредна стручна
службаобрадинаконжетве,
и они су јавно доступни

како би  сви заинтересова
ни пољопривредници могли
наосновутогадапланирају
производњу.
Директор Пољопривред

не стручне службе Стеван
Савчић је подсетио да је у
претходном периоду спро
ведена акција прикупљања
пестицидног отпада и наја
виодаљеактивности.
– Чим прође жетва, у

СремскојМитровици,Старој
Пазови, Пећинцима и Шиду
ћемо узорковати земљиште
како би се проверио његов
квалитет. Ове услуге су за
произвођаче бесплатне, а
финансирају их локалне
самоуправе,казаојеСавчић.

З. Попо вић

Дани поља стр них жита

Стеван Сав чићВла ди мир Насто вић Зоран Мар ти но вић

Чим про ђе жетва, у Срем ској Митро ви ци, Ста рој Пазо ви, Пећин ци ма и Шиду ћемо 
узор ко ва ти земљи ште како би се про ве рио његов ква ли тет. Ове услу ге су за про из во-
ђа че бес плат не, а финан си ра ју их локал не само у пра ве, казао је Стеван Сав чић
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БРАН КО ЋУР ЧИЋ, ПОТ ПРЕД СЕД НИК ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Осни ва ње агро-бизнис зоне
Потпредседник Покрајинске владе

Бранко Ћурчић је посетио Сремску
Митровицу 22. јуна и том приликом

јеуГрадскојкућиодржансастанаксагра
доначелницом Светланом Миловановић,
заменикомградоначелницеПетромСамар
џићем,заменикомпредседникаСкупштине
ДаниеломБабићемиосталимпредставни
цималокалнесамоуправе.Темасастанка
сеодносиланаженскои социјалнопред
узетништво, пословне инкубаторе и инду
стријскезоне.Какојенаконсастанкарекао
заменикградоначелницеПетарСамарџић,
у току је израда стратешког и планског
документаПокрајинскевладезапериодод
2021.до2027.године.
–Овапосетасеможеокарактерисатикао

сегментједногопсежногистраживања,које
спроводи Покрајинска влада у циљу упо
знавањасаразвојнимшансамаимогућно
стима,алиипретњамаиопасностимакоје
сејављајуурегионалнимцентримаВојво
дине.Насастанкусмодошлидозакључка
дасуСремуиСремскојМитровиципотреб
ни пословни инкубатори, пре свега агро
бизнисинкубатори.Јер,упољопривредној
производњиСремскаМитровицаимаогро
манпотенцијал.Очекујемпозитивнеефек
теовогсастанкаусмислудаћесеуправо
некеоднаведенихтеманаћиустратешком
планскомдокументу,којиреализујеПокра

јинскавлада,изјавиојеСамарџић.
Бранко Ћурчић је рекао да ће агро

област,кадајеречоСремскојМитровици,
битиукљученаустратешкидокумент,који
припремаПокрајинскавлада.
– Циљ је да се у Сремској Митровици

оснујеагробизнисинкубатор кроз којиби
се свим малим потенцијалним произво

ђачимаилиљудима,којисевећбаветим
послом пружила подршка да са микро
нивоапређунамаловећинивопроизвод
ње.Пружилабиимсеподршкаувидупро
стора,едукације,правнихикњиговодстве
нихуслуга,алиисвакадругапомоћкојаје
импотребна,рекаојеЋурчић.

З. Попо вић

Даниел Бабић, Петар Самарџић, Светлана Миловановић и Бран ко Ћур чић

МУЗЕЈ СРЕ МА 

Обе ле жен Свет ски дан избеглица
Музеј Срема 23. јуна посетила је

група миграната са члановима
УНХЦРа из Прихватног кампа

у Моровићу. Посетиоци су дочекани у
лапидаријумуМузејаСрема, а потом су
обишли и сталну историјску поставку.
ОвапосетајеуприличенаповодомСвет
ског дана избеглица, који се иначе обе
лежава 20. јуна.Добродошлицумигран
тимапожелеоједиректорМузејаАндрија
Поповић.
–Јошједномнамјечастдаихугости

моидањиховбораваккоднасучинимо
угоднијим.Прошлапосетајебиласјајна,
ималисмовеликбројпосетилаца,тадаје
билоизмеђу30и40људикоднас.Овај
пут, број је нешто мањи  због изузетно

топлогвремена,аликоликогодљудида
намдођеонисуувекдобродошли,каже
Андрија.
Посету је организовала невладина

организација Хуманитарни центар за
интеграцију и толеранцију, који је парт
нерУНХЦРауСрбији,докјеМузејСре
маиовајпутуулозидомаћина.Зањих
11 била је ово јединствена прилика да
виде изузетно значајне поставкеМузеја
Срема.
Џунајт Чакерзеки је испред УНХЦРа

рекаодасеоваквеактивностивећмесец
данареализујуусвимградовимауСрби
ји.
– Међу мигрантима има људи који

су заинтересовани да остану у Србији,

нарочитозбогсвегаштосудосадапре
живели. У Србији су наишли на госто
примљиве људе. Имамо око две стоти
не избеглица у Србији и на територији
Срема имамо тражиоце азила, рекао је
Џунајт.
Један од миграната је Разван Алпаи

изИрака,којијерекаодамусеСремска
Митровица изузетно допала и захвалио
сесрпскомнародунагостопримству.
–БиосамуТурској,Грчкој,ЦрнојГори,

Босни,Србији.Имамчетвородеце.Могу
самодавам кажемдастевеомаприја
таннарод,иодсвихземаљаукојимасам
бионајпријатнијемијеуСрбији.Такође,
нигденисамнаишаонаосудеинепријат
ности,рекаојеРазван. К. Вереш

Посе та мигра на та Музе ју Сре ма
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ЛАЋА РАК

Отво ре но ново дечи је игра ли ште

УЛаћарку је 27. јунаотвореноновоигралиштезадецу,којесеналази
уФрушкогорскојулици.Иницијати

ву јепокренулоУдружење „Дечијисвет“
из Сремске Митровице, док су у њего
вој реализацији учествовали мештани
Лаћарка, организације и предузећа уз
подршку Града Сремска Митровица.
Свечаном отварању игралишта прису
ствовао је и заменик градоначелника
ПетарСамарџић.
–Новодечијеигралиште„Дечијисвет“

у Лаћарку је резултат сарадње и парт
нерства између јавноцивилног и при
ватногсектора.Тојеобразацкојитреба
следитиипримењивати јернанајбољи
начинприказујекакосетимским,зајед
ничким, удруженим, комшијским радом
изалагањемчинеправестваризасво
је насеље, месну заједницу, рекао је
Самарџић.
Мирјана Крсмановић Мирнић испред

Удружења грађана „Дечији свет“ рекла

једајеизградњаигралиштазапочета6.
априла.
–Занајмлађесмопоставилимобили

јар:клацкалице,љуљашкеидвекућице:
једнусатобоганомидругукућицузнања,
којаћеомогућитидецидакрозигрууче
о бојама, словима и животињама. Нај
пресмоизградиликошаркашкитерени
монтирали кош, поправили смо голове
ипоставилизаштитнемреже.Оградили
смо цело игралиште како би било без
бедно.Зародитеље,бакеидекенапра
вилисмопросторзаодморимонтирали
смотристолаиукупно11клупа.Плани
ралисмодаорганизујемонизспортских
активностизадецуиразличитекреатив
нерадионицекојећебитиинтересантне
занајмлађе,рекла јеМирјанаКрсмано
вићМирнић.
МајаПавловић кажеда јој се допада

новоигралиште.
Децаједвачекајудасеиграју.Радује

мештоћекрозигрунановомигралишту

стећи нова пријатељства. Игралиште је
безбедно што је важно. Захвална сам
нашој учитељици Мирјани Крсмановић
МирићиУдружењу„Дечијисвет”наини
цијативи,каоидонаторимаисвимакоји
субилиукључениуовуакцију,казалаје
МајаПавловић. К. Вереш

Мир ја на Крсма но вић Мир нић

Ново дечи је игра ли ште У Лаћар ку

СВИ ЛОШ 

Након 30 годи на асфал ти ран држав ни пут
Након30година,асфалтиранједржавнипутдругогАреда

(ознака 123) у дужини од два километра. Иницијативу за
асфалтирањепутадаојеСаветМеснезаједнице„Свилош“.
ГрађаниСвилошанаконмногогодинаконачноимајупра

ви, функционалан пут, који значи бољу будућност, како за
њих,такоизасвеграђанеСрбије.
УзвеликупомоћдржавеСрбије,односноПутеваСрбије“и

предузећа„СремПута“каоизвођачарадова,последеценија
чекањаинадања,грађаниСвилошадобилисуновипут,који
ће их на најбољи начин повезати са већим центрима, као
штосуСремскаМитровицаиНовиСад.ДушанЕрдељаниз
СаветаМеснезаједницеСвилошзахвалиоседржавиСрби
ји и председнику Александру Вучићу на помоћи приликом
реализацијеиницијативеСаветамеснезаједнице.
Оваквабрзареакцијадржавепоказуједаинајмањанасе

љанисузаборављена,идаседржаваподједнакобринео
свимсвојимграђанима,безобзираукомделуСрбијеживе.

Извор: Србија данас
Асфал ти ра ње пута у Сви ло шу (Фото: Сремске вести)
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ПУТ НА ИНФРА СТРУК ТУ РА У РУМИ

Пре рока завр ше ни вели ки 
радо ви у две румске ули це

Прошле године 9. јуна
председник Покра
јинске владе Игор

Мировић је присуствовао
почеткуобимнихрадована
комплетној реконструкцији
улица15.маји15.август,а
26. јуна ове године, прису
ствоваојезавршеткурадо
ва и то две недеље пре
предвиђеногрока.
Вреднострадоваудужи

ниокодвакилометраизно
си је 320 милиона динара.
Реконструкција јепромени
лаизгледулица,алиицен
траграда.
Председник Покрајинске

владе Игор Мировић, пот
председник Бранко Ћур
чићиСлађанМанчић,први
човек румске Општине су
се прво провезли фијаке
рима једним делом рекон
струисане улице, а потом
сусеобратилиокупљеним
грађанима.
Председник Општине

Слађан Манчић је подсе
тио на велики број улица
које су реновиране, чиме
је измењена слика путне
инфраструктуре у граду:
улице Мише Убоје, Вељка
Дугошевића,Главна,Срем
ска, Милоша Црњанског и

сада15.мајаи15.августа.
Уз захвалност како Покра
јинскојвладииИгоруМиро
вићу,каоиУправизакапи
тална улагања, Манчић је
истакао да ове две улице
дајуновиживотграду,нада
се ће се добра сарадња
наставити новим пројекти
ма.
–Познатоједаједобро

уређена путна инфрастрк
тура главни предуслов за
долазак нових инвестици
ја и грађење нових про
изводних погона, што је
наша политика, на локал

ном,покрајинском и репу
бличком нивоу– рекао је
Манчић.
Таква политика даје

резултатеурумскојопшти
ни, тако да многе велике
пројекте општина може да
финансира и сама. Ман
чић је подсетио на недав
ни почетак градње вртића
„Коцкица2”,којасефинан
сираизопштинскихсред
става.
– Радовима у овим ули

цамаповећалисмобезбед
ност саобраћаја, уредили
смо тротоаре,колске ула

зе испред сваке куће, тако
да је и цена некретнина у
овим улицама сада већа.
Све радове у овим улица
ма Покрајина је субвенци
онисала са 200 милиона
динара, а ми смо издвоји
ли 120 милиона, што нису
маласредства.Безобзира
на годинуизанас, гденам
јеглавнициљбиозаштита

Оби ла зак Улице 15. мај

Игор Миро вић Сла ђа н Ман чи ћ
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здравља и живота грађа
на,нисмоуспоравалиисви
пројекти су реализовани,
такојеиовајзавршенипре
рока – истакао је Слађан
Манчић.
Председник Покрајинске

владеИгорМировићуказао
једаРуманапредује,дасе
смањујебројнезапослених
и то је најбоља гаранција
да ће све породице бити
сигурније,даћебитивише
новца у кућним буџетима.
То је и гаранција да ћемо
бити уређеније друштво
са бољом перспективом,
да  млади људи треба да
остануусвојојземљи,овде
у Руми, у Срему, у целој
Србији–то је главнамера
заједничкограда.
Он је и подсетио да се

заједнички доста радило у
протеклихпетгодина,дасу
реконструисанебројнеули
цеуРуми,међукојимасуи
оведвепоследње.Радило
сезаједничкииуИндустриј
скојзони,којајебитна,јер
јекључуспехаРумеиуспе
ха сваке општине у запо
шљавању, новим радним
местима,новимфабрикама
гдеРумапредњачи.
 Између осталог то се

реализовало ахваљују
ћи локалном руководству
и заједништву, а највише
захваљујући конкретној
политици,неполитиципра
знихречиипразнихобећа
ња,већполитицикојадово
дидоконкретнихрезултата
–истакаојеМировић.

С. Џаку ла

У Срему је било доста
послаупротеклихнеколико
година. Од аутоматизаци
је противградних станица
на чак 118 локација. Сада
један човек управља свим
лансирним станицама са
радарског центра и захва
љујући томе Рума се спа
силапредветриседмице
одмногевећештетенаусе
вима.
Ту јеипутодЈаменедо

границе са Хрватском и
БиХ,завршавасеноввртић
у Шимановцима, школа
у Сремској Митровици је
завршена,уређујусепуте
винаФрушкојгори.

 Почели сморадовена
изградњи Фрушкогорског
коридора, који је важан
за све, а посебно за Ириг.
Убрзаћемосаобраћај.Неће
проћи много времена када
ћеседоНовогСадастиза
тиза15минута.НовиСад
ће отворити своје потен
цијале за Руму, можда не
верујете,алимногиНовоса
ђанићерадитиуРуми, јер
Нови Сад нема индустриј
скезоне,аРумаима.Свеје
то један велики заједнички
посаоважанзасвекрајеве,
иСремиБачку–поручиоје
у Руми председник Покра
јинскевладеИгорМировић.

Вели ка ула га ња у Срем 
про те клих годи на

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ

Сен зор ске 
чесме

Уоквиру партиципа
тивног буџетирања у
граду je постављено

шестсензорскихчесми.Од
тога,двераденанапајање
електричноменергијомито
сучесменаЗеленојпијаци
иБродићупаркићу.
Преостале четири, функ

ционишу  преко панела за
сакупљање сунчеве енер
гије и оне су постављене
на Градском тргу, уМалом
парку,кодДомаздрављаи
кодВртића„Јаслице“.
Занимљиво је и да три

чесмеимајуусеченидеоза
флаше,докдругаполовина
има чесмеинсталиране на
стуб.
Да се водило рачуна о

грађанимаговорииподатак
да су славине поставље
неучетиринивоа:задецу
иинвалиде,заодрасле,за
кућнељубимцеичесмаза
точењеводеуфлашице.
Вредност ових сензор

ских чесми је 1,3 милиона
динарасаПДВом.
Владислава Јаснић из

Одељења за локални еко
номски развој подсетила
једасеурумскојопштини
већшест година реализује
пројекат партиципативног
буџетирања, кроз који се
у буџет укључују пројекти
које су сами грађанипред
ложили, а који су потом

добилинајвишегласова.
Уовојгодиниимамопет

пројеката, који се реали
зујуу граду,алиисеоским
месним заједницама, а за
њихово финансирање је у
буџету обезбеђено око 15
милиона динара. Један од
пројеката је постављање
сензорских чесми на шест
градскихлокација.Реакције
грађанасувишенегопози
тивнеиапелујемнасвенас
даихчувамо, јерћенами
текакозначитиупредстоје
ћимтоплимданима–иста
клајеВладиславаЈаснић.
Поредсензорскихчесми,

кроз партиципативно буџе
тирање ће се реконструи
сатиМалафонтана и про
сторокоњеуцентруграда,
обезбедиће се паметне
табле за 11 основнихшко
ла, четири у граду, седам
у селима,  поставиће се
инклузивно игралиште код
вртића „Ливаде“, уреди ће
се дрвореди и повећати
обимзеленилауРуми.
Досадасушколедобиле

табле, постављене су сен
зорскечесме,апочелосеи
са озељењавањем, прво у
комплетно реконструисаној
улици15.мај,анаставиће
сеуУлици15.август.
Седмициклуспартиципа

тивногбуџетирањапочиње
усептембру.

Вла ди сла ва Јаснић
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ПРО ЈЕ КАТ „ХОРИС“

Хипо те ра пи ја и коњич ки спорт

Специјализовани објекат за пружа
ње услуга за децу, младе али и
одрасле са сметњама у развоју

крозхипотерапијусвечанојеотворен22.
јуна.
Осимштоћепружатиједнуновусоци

јалнууслугу,овајкомплексјеосмишљен
такоидаширитуристичкупонудуРуме,
алииафирмишекоњичкиспорт,јерћету
радитиишколајахања.
Подсетимо, део пројекта „Хорис –

коњичке руте Срем“ је настао у оквиру
програма прекограничне сарадње
„Интеррег ИПА ХрватскаСрбија 2014
2020“.
Партнери у пројекту су биле општине

Рума и  Нијемци, Коњогојско удружење
„Вранац“,румскаСредњапољопривред
нопрехрамбена школа „Стеван Петро
вићБриле“ и  Удружење Коњички клуб
„Срем“изСремскеМитровице.Учеснику
пројекту је и новооснована Установа
„Солидарност“.
Објекат је саграђен на општинском

земљиштунаповршиниоко1,1хектараи
обухватаотворенизатворенмањеж,као
ишталуукојојсусмештеникоњиобуче
низарадсадецом.
Објекат јесвечаноотвориопредседник

ОпштинеСлађанМанчић,априсуствовао
јеивеликибројдецеизрумскихшколаи
вртића, међу којима су била и она из

Дневног боравака за децу и младе са
сметњамауразвојукојаћебитиукључена
ухипотерапију.РумскаОпштинајезареа
лизацијупројектадобила396.000евра.
– Циљ је првенствено хипотерапија,

терапеутскојахањезадецукојаборавеу
нашем Дневном центру, али је свакако
циљдаидругадецаиљубитељикоња
будуовде.Поредтогаштоћемо,уоквиру
социјалне заштите, задовољити тај део
којинамјепримаран,мислимнатерапе
утско јахање, садруге стране употпуни
ћемотуристичкупонуду, јеровакавцен
тар нема нико уСрему – рекао јеМан
чић.

С. Џакула

Слађан Манчић Ново о тво ре ни обје кат ХОРИС-а

ДРЖАВ НА СЕКРЕ ТАР КА МИНИ СТАР СТВА ЗА ДЕМО ГРА ФИ ЈУ У РУМИ

При ме ри добре прак се
МилкаМиловановићМинић,држав

на секретарка уМинистарству за
бригу о породици и демографи

ју, посетила је 21. јуна румску општину.
ОнајесапрвимчовекомрумскеОпшти
не Слађаном Манчићем, разговарала о
демографији,којејеједнооднајважнијих
националнихпитања,каоимерамакоје
сепредузимајузаподизањестопената
литета.
Државна секретарка ових дана оби

лазилокалнесамоуправе какобисена
терену упознала са ситуацијом у свакој
од њих, проблемима, али и примерима
добрепраксе.
–Похваљујемовеактивности,јерјето

приликадасечујупримеридобрепарк
се,разменеискустваидрагомиједасмо
ималиприликудаизнесемооноштоми
радимо.Свеуциљудапомогнемопоро
дицамаунашојопштини,алиидаутиче
модаседемографскаситауцијакоднас
поправи–истакаојеСлађанМанчић.
Румскаопштинаимадостаразлогада

буде задовољна оним што ради, јер је
у многим мерама које реализује прва у
Србији.Тосеодносинабесплатнивртић
за сву децу, бесплатне уџбенике за све

основце,давањазанезапосленепороди
ље,субвенционисањепревозаиостало.
–Захвалиобихсесекретаркинапосе

ти и конструктивном разговору који смо
имали.Чулисмоинекедобрепримереиз
другихопштина,видећемоштајошможе

дасепримениодтихискустава–рекао
јеСлађанМанчић.Онједодаодалокал
насамоуправаулажезначајнасредствау
поправкусвихобјеката,одпредшколског
досредњегобразовања.
 С. Џ.

Држав на секре тар ка у посе ти врти ћу
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РУМА НА ВИДОВ ДАН

Уру че не награ де за 
94 најбољa уче ни ка

Најбољи ученици румске општине, они
са Вуковом дипломом или добрим
резултатиманарепубличким такмиче

њима,потрадицији,наВидовдансудобили
признањаиновчаненаграде.
Уминулојшколској години право на ове

наградесуостварила94ученикаосновних
исредњихшкола.Одтогброја,њих51има
Вуковудиплому,37ђакајеостварилодобре
резултатенарепубличкимилимеђународ
ним такмичењима, док шесторо ученика
имаиВуковудиплому,алиидобререзул
татенатакмичењима.Кадајеречоновча
нимнаградама,87ученика једобилонов
чанунаградуод5.000динара,докшесторо
добија6.000динара.Занаграђивањенајбо
љих румских ученика локална самоуправа
јеобезбедила476.000динара.Александра
Ћирић, заменица председника Општине,
истаклаjeдајелокалнасамоуправапоно

снаштоимавеликибројдобрихученика.
Овашколскагодинајебилазаистатешка

за све њих, иако нису похађали наставу у
редовнимусловима,успелисудасавладају
градиво и да постигну тако добар резултат.
ОпштинаРумаће увек помагатии награђи
ватисвеученикекојисвојимтрудомизала
гањемпостижутакодобререзултате.Онису
поноснашеопштине–рекла јеАлександра
Ћирић и пожелела свим награђеним учени
цимадабудудобристуденти,алипресвега,
добриљуди.
Председник Скупштине општине Стеван

Ковачевић је рекао да сваки успех младих
људи треба подржати,  јер та подршка је
њимастимулансзановеуспехе.
–Овагодинајебилаизузетнонеуобичаје

наикадајеупитањуспровођењеобразовног
циклуса,такодајерезултаткојисуовиуче
нициостварилитимвећи.Тосумладиљуди
на којеможеморачунатиубудућностиина
којесвакакоОпштинаРумарачунакаоноси
оцењеногразвоја–поручиојеСтеванКова
чевић,председникСОРума.
Међу награђенима је и Александар Трку

ља, матурант Гимназије „Стеван Пузић“
општегсмера,закогајеовашколскагодина
билавишенегоуспешна.Првоједобио„Све
тосавску повељу“, потом и признање Ђак
генерације,каоиВуковудиплому.
–Намајесваканаградадобродошла,она

јеподстрекимотивацијазајошбољеучење.
Евобашсутраимампријемниизматематике
наПриродноматематичкифакултетуНовом
Саду, смер за професора математике, пет
годинаинтегрисаненаставе.Тоједостатра
женозанимање.Важнами јеованаградаи
забројбодоваизаупискакобихдобиости
пендију.Имаосамиприватнечасове,алии
наПМФбесплатнеонлајнприпреме–рекао
намјеАлександарТркуља. С. Џаку ла

Алек сан дар Трку ља и Алек сан дра Ћирић

Награ ђе ни уче ни ци

УДРУ ЖЕ ЊЕ РАТ НИХ 
ВОЈ НИХ ИНВА ЛИ ДА 

Годи шња 
скуп шти на
Чланови Удружења рат

них војних инвалида /
УРВИ/уРумиодржалису
23.јунасвојуредовнускуп
штинску седницу, а пре
тога и помен свим палим
борцимаупоследњирато
вима,којијеодржануСоби
сећања.
 Удружење се труди

да, кад год има прилику,
подсети ширу друштвену
заједницу на губитак који
седесиоод1991.до1999.
године. То  су  људи чије
сликеимамонаовомзиду
у Соби сећања. Тренут
ноимамо85фотографија,
од укупно 167 погинулих
– рекао јеМилија Вереси
ја, председник Удружења
ратних војних инвалида и
породица  палих бораца
Рума.
Пројекат Собе сећања

улази у трећу годину и из
УРВИ стиже стални позив
свима који су изгубили
некогсвогуратовимадеве
десетихгодина,дадоставе
фотографије својих најми
лијихитакосачувајусећа
њенањих.
Послепоменајеодржана

и редовна годишња скуп
штина Удружења, на којој
јеусвојенизвештајорадуу
прошлојипланрадазаову
годину.Некихвећихактив
ностипрошле године, због
пандемије коронавируса,
није било, а  Удружење је
осталоумањенозанеколи
копреминулихчланова.
Трудимоседачланови

маУдружењапомогнемода
очувајусвојездравље,зато
сваке године обезбеђује
моњиховборавак убања
ма. То финансира румска
Општина, док Покрајински
секретаријат за демогра
фију финансира  пројекат
Соба сећања. Ове године
уврднички„Термал“шаље
мо12особанаопоравак–
кажеМилијаВересија.
Оддодајеидасвакират

ни војни инвалид може,
мимо конкурса за беспла
танборавакубањи,дасе
пријави преко Удружења
и да плати цену од 2.750
динара за одмор у Врдни
ку, ако сматра да му је то
потребно.

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.



14 30. JUN 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ШИД

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ШИД: Усвојен завршни рачун буџета за 2020. 

Буџет ски суфи цит 10 мили о на
Одборници скупштине Општине

Шид, одржали су 24. јуна сед
ницунакојојсурасправљалио

двадесеттачака,коликојебилопред
виђенодневнимредом.Тачка којој је
посвећенапосебнапажњајеусвајање
завршнограчунабуџетаОпштинеШид
запрошлугодину.Отојтачки јегово
рилаЈадранкаНедић,начелницаОде
љењафинансијаОпштинскеуправе.
– Када је реч о пословању током

2020.године,свизнамоколикојеона
билатешкаикарактеристична,паиу
рачуноводственом смислу. Тешкоће
су определиле и динамику остваре
њаприхода,такодасмоостваривали

устаљен и усклађен приход на бази
већ планираног прихода. Остварен
је суфицит у износу од 10,5милиона
динара,реклајеЈадранкаНедић.
После излагања Јадранке Недић,

одборницима се обратио председник
ОпштинеЗоранСеменовић.
– Веома сам задовољан што смо

прошлу годину завршили са суфи
цитом, јер нам је 2020. година била
компликована. Ималисмопандемију
вирусакороне,којаиданданастраје,
ималисмовеликуборбудазадржимо
свако радно место у шидској општи
ни, сваком предузећу. Борили смо се
дапомогнемосвакомдетету којеиде

у школу или студира. И успели смо
у томе. Само великим одрицањем и
штедњомупретходнојгодини,Општи
наШидједошладотогадазаједноса
свимјавнимпредузећимаиустановам
које улазе у консолидовани завршни
рачуностваримосуфицитод10мили
онадинара.
Пошто су чланови Савета месне

заједнице Ердевик, поднели оставке
зановогповереникаименованјеПре
драгСремчић,предузетникизЕрдеви
канапериододшестмесециНасед
ницисуразматранеиусвојенеизмене
идопунепрограмарадајавнихпреду
зећаиустановакултуре.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
Срем ска куле ни ја да
ОпштинаШидсапоносомнајављуједаћесе

3. јула уЕрдевику одржати традиционална22.
„Сремска куленијада“ у организацији Општине
Шид,МеснезаједницеЕрдевик,Културнообра
зовног центра Шид, Туристичке организације
Шид и Привредне коморе Срема. Отварање
манифестацијејеу11часова,азакрајпрогра
ма,у21часпредвиђенјевечерњиконцертгру
пе„Лапсусбенд“.
ВећтрећудеценијуопштинаШидимаприлику

да угости велики број посетилаца који ће на
посебан начин, кроз укусе, мирисе,  музику и
игруупознатитрадицију,културуиживотуСре
му. Манифестацију посети преко 5.000  људи
којисуумогућностидаобиђуокостотинуизла
гача, од којихоко80 учествује у такмичарском
делу за најбољи кулен године. И ове године,
велики број произвођача аутохтоног  сремског
производа–куленаиквалитетнихвинасафру
шкогорског виногорја имаће прилику да пред
стависвојепроизводе,узпригоданцелодневни
културноуметничкипрограмкрознаступепреко
15културноуметничкихдруштаваиетногрупа.
Манифестацијајеизложбенопродајногитакми
чарског карактера, где се поред кулена, могу
купити  и други сухомеснати производи, као и
разниспецијалитетиизсремачкекухиње.

Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

МУЗИЧ КА ШКО ЛА ,,ФИЛИП ВИШЊИЋ” 
Годи шњи кон церт
Уприсуствупредставникалокалнесамоуправеиброј

непублике22.јунајеналетњојпозорнициновогпросто
раМузичкешколе,обележавајућиСветскиданмузике,
одржанГодишњиконцертученикаовешколе.
Изведбомдвадесетдвемузичкетачкеруководствои

ученициобележилисукрајшколскегодине.Залагањем
иподршкомлокалнесамоуправе,решенјенајвећипро
блемсакојимсесуочавалаовашкола,ато јенедоса
так адекватног простора, и од септембра 2020. године
музичкашколасеуселилаусвојновидомукојемстиче
музичкообразовање,развијаинегујесвојталенат204
ученика.

Шиђа ни на Змајевим играма

УНовомСаду22.јунасуотво
рене64.Змајеведечјеигре,нај
већа и најзначајнија манифе
стација стваралаштва за децу
и младе у региону. Под мотом
,,Речи су дрвета, од њих шума
бива» игре су отворене ради
оницом о књизи, библиотеци и
интернетукојусуводилебибли
отекаркеизНароднебиблиотеке

„СимеонПишчевић“изШида.
Поред Народне библиотеке

„Симеон Пишчевић“ кроз креа
тивне радионице на Змајевим
дечјим играма представили су
сеМузејнаивнеуметности„Или
јанум“ са бојанком и колажем
делаИлијеБашичевићаБосиља
иГалеријаслика„СаваШумано
вић“радионицомпортрета.
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Деца ће бити задо вољ на. Роди те љи ће бити задо вољ ни ји, сигур ни ји, мир ни ји. Има-
ће где да у мно го бољим усло ви ма оста ве децу, да је пове ре струч ним људи ма у 
окви ру пред школ ске уста но ве. И то је оно што је нај ва жни је, иста као је Миро вић

ПРЕД СЕД НИК ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ИГОР МИРОВИЋ ОБИ ШАО РАДО ВЕ
НА ИЗГРАД ЊИ НОВОГ ВРТИ ЋА У ШИМА НОВ ЦИ МА

Деца ће бити задовољна

ПредседникПокрајинскевладеИгор
Мировићобишаоје28.јунарадове
на изградњи новог објекта Пред

школске установе „Влада Обрадовић
Камени“уШимановцима,гдегаједоче
каопредседникОпштинеПећинциСини
шаЂокићсасарадницима.
Покрајинскавладајенедавнододели

ла пећиначкој општини додатних 59,7
милионадинаразазавршетакрадоваи
за опремање шимановачког вртића, а
наконобиласка,председникМировић је
рекаодасеопштинаПећинциинасеље
Шимановциубрзаноразвијају,тедасто
гапостојипотребазадодатнимкапаци
тетима у предшколској установи, као и
да очекује да објекат буде завршен до
септембра, најкасније до октобра ове
године.
–Децаћебитизадовољна.Родитељи

ћебити задовољнији, сигурнији,мирни
ји.Имаћегдедаумногобољимуслови
ма оставе децу, да је повере стручним

људимауоквирупредшколскеустанове.
Итојеоноштојенајважније.Акосудеца
задовољна, ако су родитељи задовољ
ни,акосвеовефабрикеипогоникојисе
овденалазебудууспешнорадили,биће
пунији кућнибуџетиито јеосновсваке
политике.Сведругетемесумањеважне
у односу на ову због које смо се данас
окупилиизбогкојесуПећинциједнаод
најуспешнијихопштина,несамоуВојво
дини, већи уцелојСрбији–истакао је
Мировић.
ПредседникпећиначкеОпштинеСини

шаЂокићнагласиојејошједномдајеу
питању савремен објекат од 1.700 ква
дратнихметара, којићемоћидаприми
300малишанаикојићеокончатилисте
чекањазауписдецеуШимановцима.
–Објекатимаседамулаза,одкојихсу

петзадецуидвазазапослене.Петпро
сторија је намењено за боравак деце
узраста од 8 до 36 месеци, две деци
узрастаодтридопетгодинаитрипро

сторијесузаборавакпредшколаца.Све
просторије имају засебне тоалете. Сва
хранаћесеприпрематиумодернојкухи
њи, а трпезарија може да прими 100
деце одједном. Ту је и вишенаменска
салакојаћебитикоришћеназаспортске
активности и приредбе. Овакав објекат
не бисмо могли да изградимо без све
срднепомоћиПокрајинскевладеиподр
шкепредседникаМировића–изјавио је
Ђокићидодаодаће,кадаобјекатбуде
отворен, Пећинци бити једна од ретких
општинаукојиманећебитилистечека
њазауписувртић.
У пратњи председника Покрајинске

владе били су заменик покрајинског
секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине – нацио
налне заједнице Милан Ковачевић и
директор Управе за капитална улагања
АПВојводинеНедељкоКовачевић.
ПројекатизградњевртићауШиманов

цима суфинансирају Покрајинска влада
иОпштинаПећинци.Покрајинскавлада
једосадазаовунаменуиздвојила280
милионадинара,докјепећиначкалокал
на самоуправа уступила земљиште,
финансирала трошкове израде пројект
не документације, трошкове надзора,
као и прикључке на водоводну, канали
зациону,електроигаснумрежууукупној
вредностиод46,6милионадинара.

Председник Општине Синиша Ђокић и председник Покрајинске владе Игор Мировић обишли радове 

Пред сед ник пећи нач ке Општи не Сини ша Ђокић нагла-
сио је још јед ном да је у пита њу савре мен обје кат од 
1.700 ква драт них мета ра, који ће моћи да при ми 300 
мали ша на и који ће окон ча ти листе чека ња за упис деце 
у Шима нов ци ма
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ: Усвојен завршни рачун буџета

Нови директор „Комуналца“
Завршни рачун општин

ског буџета за протеклу
годинуусвојен јенасед

ници Скупштине општине
Ириг,којајеодржана24.јуна.
Он је урађен у складу са

одредбама Закона о буџет
ском систему и правилника о
начину припреме, саставља
ња и подношења финансиј
ског  извештаја корисника
буџетских  средстава. Изве
штај о реализацији буџета
одборницимајеподнелаМир
јана Бабић, шефица Службе
зафинансијеибуџетОпштин
скеуправеИриг.
–  Остварење прихода и

примања,заједносапренетим
и неутрошеним средствима
износи699,9милионадинара
што је реализација планира
ног буџета са 77 процената.
Укупно извршење  расхода је
685,8милионадинара,што је
извршењеод76одстоплани
раних расхода, док је висина
оствареног суфицита 13,9
милиона динара – рекла је
МирјанаБабић.
По врстама јавних прихода

и примања, остварење код
пореза на доходак, добити и
капиталнедобиткеје90одсто
одплана,кодпорезанаимо
вину96одстоуодносунапла

ниранасредства,доксутран
сфериоддругихнивоавласти
остварениса91одстоуодно
сунаплан.
Наовој седнициодборници

судонелирешењеопрестан
ку мандата директора Јавног
предузећа„Комуналац“,којије
поднеооставкунаовуфункци
ју,пајезав.д.директораиме
нован Милан Новковић, про
фесор физичке културе из
Врдника.
Извештај о спроведеним

изборима за чланове савета
меснихзаједницаМалаРеме
та, Јазак, Нерадин и Круше

дол Село поднео је Драган
Стојић, секретар Скупштине
општине.
Подсетимо, избори су одр

жани13.јуна,абирачкаместа
су отворена на време и цео
изборни процес је протекао
безикаквихпримедби.
– Сав потребан материјал

су чланови бирачких одбора
Изборној комисији предали у
прописаном року, а потом су
донета и сва потребна реше
ња која су постављена на
општинскисајт–рекаојеДра
ганСтојић.
Подсетимо да је на ове

изборе за чланове савета
четири месне заједнице иза
шла готово половина уписа
них бирача на тим изборним
местима.
Треба истаћи и да су у

законскомрокуконституисани
саветиовихмеснихзаједница
иизабранипредседници.
За председника Савета

МеснезаједницеМалаРемета
изабран је Драган Милоше
вић,уЈаскуЖиванРадојчић,у
Крушедол Селу Јован Гарић,
док је председник Савета
меснезаједницеНерадинСте
ванАврамовић. С. Џ.

Мирјана Бабић Драган Стојић Милан Новковић

Бесповратна средства за угоститеље
На основу конкурса за доделу бесповратних

средставаугоститељимасатериторијеопшти
неИриг,којисуразврстаникаомикропривред

на друштва и предузетници за субвенционисање
набавке машина, односно опреме, или за набавку
софтвера у 2021. години. По одлуци председника
Општине, а на предлог комисије, средства је доби
ло16 угоститеља.Висина средстава се креталаод
62.200динарападонајвише187.800динара.
Иришким угоститељима је уговоре уручио пред

седникОпштинеТихомирСтојаковићусвечанојсали
локалнесамоуправе22.јуна.
Подсетимо, овај конкурс је расписала Општина

Ириг,ареч јеобесповратнимсредствимаувисини
оддвамилионадинара,којасекористезаповећања
укупногпривреднограстаиразвојапредузетништва
уобластиугоститељствапутеминвестирањаусред
ствазарад.
Средства су опредељена одлуком о општинском

буџету, а машине, опрема и софтвер морају бити
новиинамењенизапрофесионалнуупотребуускла
дусашифрамаделатности.
–Одлучилисмодапомогнемоугоститељимакоји

субилипогођени,јерсујединоонибилизатварани
токомпандемијекоронавирусаинадамседатаквог
затварањавишенећебити.Потрудићемоседакон
курсубудућебудепракса,дасвакегодинепомажемо
угоститељству,каоијошнекимгранамапривредеи
тосавећимсредствима–рекаојеТихомирСтојако
вић,председникОпштинеИриг. С. Џаку ла Доде ла уго во ра у Ири гу
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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.

ВРД НИК

Одр жан Видов дан ски сабор
Видовдански сабор у

Врднику нераскидиво је
повезан са неговањем

сећања на кнеза Лазара, а
први пут још 1697. године,
када су мошти часног кнеза
донесене у манастир  Рава
ницу. Потом је, пре тачно
132 годинепопрвипуторга
низован Видовдански сабор,
традиција је прекинута, да
би опет оживела, тако да је
ове године организован 19.
Видовданскисабор.Сабор је
свечано отворен25. и трајао
је до28. јуна уз разноврстан
програмиучеснике.
Циљеви манифестације

су неговање пијетета према
светом кнезу Лазару, очува
ње историјске, материјалне
и духовне културе Врдника,
неговање традиције, народ
них обичаја и веровање,
презентовање ношњи, јела,
старих заната, рукотворина,
домаћих природних произво
да овог краја, културно уме
ничког стваралаштва, али и
унапређењетуристичкепону
де,Врдника,иришкеопштине
иширеоколине.
Славко Станишић, пред

седник Друштва Врдничана
„Видовдан“, које је организа
тор овог сабора, каже да су
сеиорганизовањемовогоди
шњег,каоионогпрошлегоди
неуспецифичнимусловима,
трудили да одрже континуи
тет.
–Овојеиуводујубиларни,

20.Видовданскисаборзакоји
ћемосепотрудитидасеорга
низујенаједномвишем,наци
оналном нивоу. Мислимо да
ћемоуспетиу томе,алинам

јепотребанједанновименаџ
ментимлађиљуди–рекаоје
Станишић.
Иначе,„Видовданскисабор“

јепројекатЛазараПилипови
ћаизаштићен јеуЗаводуза
интелектуалнусвојину.
– Kонцепцијски  је зами

шљен као спој традиције,
историје и садашњости –
истакаојеСлавкоСтанишић.
Званично је сабор отворио

професордрТомиславЦигић,
познати неурохирург,који је
рођен у Врднику 6. августа,
управонаДанрудара.
– У животу мало ствари

бирамо,небирамоместогде
ћемо се родити и не бирамо
своје родитеље. Кад год сам
кретаонаоперацију,увексам
себи рекао „срећно“,као и
рудари када улазе у рудник.
Дакле, Врдник је говорио из
мене све ове године. Поред

свог значаја које то место
носи,онојезаменепресве
га,великаемоција.Мојизвуци
из детињства су звуци звона
са Раванице, то је мој мали
лични рај из детињства који
дубокодржимусебиисвугде
је са мном. Да бисте имали
леп живот морате да имате
лепасећања–поручио једр
ТомиславЦигић.
Малишаниизвртића„Вила“

уручули петла др Томиславу
Цигићу, који је соларни сим
болинајављуједаниСунце,
симболизује светлост, ускр
снуће и живот, борбеност у
двобоју,асветикнезЛазарга
јеносиоизвезеногнавећини
својих одора, као  и на свом
печату.
Симболе сабора Печат,

хрисовољу и пехар кнеза
ЛазарадрТомиславуЦигићу
је уручио Славко Станишић,

председник Друштва Врдни
чана„Видовдан“.
Потом је подигнута сабор

сказастава,анаконтоганај
успешнији спортски чланови
АК„Соко“изВрдникадобили
супризнањакојеимјеуручио
професорфизичке културе и
спортаГоранЖугић.
„Видовданскисабор“уВрд

никуподразумеваојеинарод
но саборовање у Прњавор
скомпаркууцентруВрдника,
али и духовне свечаности у
манастиру Раваница. У про
граму отварања је учество
ваоАнсамбл„Вила“изНовог
Сада, потом позната група
„Легенде“којајеусуботуодр
жала свој концерт, као иХор
„Вивак“изСремскеМитрови
це.
Организатор„Видовданског

сабора“ јеДруштвоВрднича
на „Видовдан“, а суорганиза
тори Савет месне заједнице
Врдник, Актив жена „Врдни
чанка“ и Туристичка органи
зацијаИрига,апокровитељје
локалнасамоуправа.

С. Џаку ла

Слав ко Ста ни шић

Награ ђе ни спор ти сти

Ансам бл Вила из Новог Сада
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ВИДОВ ДАН СКИ САБОР СРБ СКИХ ВИТЕ ЗО ВА У РУМИ

Спо мен - пло ча херо ји ма
са Коша ра и Паштри ка
Уоквиру традиционал

ног, осмог по реду,
Видовданског сабора

србскихвитезова,којиорга
низујеАкадемијaвидовдан
ских витезова србских, 26.
јуна је у градском Великом
парку откривена спомен
плоча. Тим чином, проме
њено је име парка, који
се сада зове „Парк херо
ја са Кошара и Паштрика“.
Иницијативу за нови назив
Румљанимаомиљеног пар
ка је управо и потекао од
овог Удружења, а уз војне
почасти,споменплочу,која
ће подсећати на све изги
нуле хероје ових битака,
открили су генерал –мајор
у пензији Божидар Делић,
генерал Стојан Коњиковац
ипуковникДушкоШљиван
чанин, тадашњи командант
53. граничног батаљона на
Kошарама.
Генералмајор Божидар

ДелићјеистакаодајеРума
град који зна да се сећа и
поштује  херојима који су
далиживотезаотаџбину.
–Оваквеиницијативетре

ба да се реализују на сли
чан начин у сваком граду
Србије – поручио је Божи
дарДелић.
Душко Шљиванчанин се

захвалио општинском руко
водству, грађанима, Вој
сци,Сћ Сабору и организа
торима манифестације на
исказаном поштовању бор
цима.
На споменплочу у име

локалнесамоуправе,венац
су положили Стеван Кова
чевић, председник Скуп
штине општине, и Алек
сандра Ћирић, заменица

председникаОпштине.
Александра Ћирић је

рекла да је дужност и оба
веза свих нас да негујемо
културусећањанасвехеро
јекојисудалисвојеживоте
заслободуземље,народи
отаџбину.

–Овимчиномсмонаделу
показали да поштујемо све
жртве, све људе који су,
када је било најтеже, исту
пили и борили се за своју
земљу–истаклајеАлексан
драЋирић.
Стеван Ковачевић је

рекао да је на последњој
скупштинскојседницидоне
таодлукадасеподржиини
цијатива за промену имена
Градског парка, али је на
тојседниции једнаулицау
КленкудобилаимепоДеја
ну Костићу,младићу који је
херојски погинуо управо на
караули Кошаре, у априлу
1999.године.
– Као локална самоупра

ва смо посвећени и тра
дицији и будућности. Томе
најбоље сведочи чињеница
да су пуштене у саобраћај
две важне реконструисане
улице15.маји15.август,у
којејеуложено320милиона

динара.  У исто време смо
домаћини и манифестаци
је „Видовдански сабор срб
скихвитезова“, којаокупља
родољубеизчитавеземље,
оне који су делима доказа
ли љубав према отаџбини
рекаојеКовачевић.
На8.Видовданскомсабо

руучествоваласуудружења
ветеранаизСрбијеиРепу
блике Српске, представни
циХуманитарног удружења
„Гардијско срце“, војници
којисубранилинашуземљу
уратовимадеведесетих,за
време НАТО агресије, при
падници полицијских и вој
них специјалних јединица,
Свесрпски Козачки савез,
Друштво српскоруског
братство „Александар Нев
ски“иостали.
По традицији, на Видов

данском сабору српских
витезова уручена су и при
знањаАкадемије. С. Џ.

Почиње Културно лето
ОвогодишњерумскоКултурнолето

званичнопочиње1.јулаитрајаћедо
крајаавгуста.
Румљаниће сеобрадовати садр

жајима које ће им установе културе
припремити током два летња месе
ца,послепрошлогодишњепаузезбог
пандемијекоронавируса.
Културно лето започиње концер

томПевачког друштва ,,СветиСава“
изБеоградаиГрадског тамбурашког
оркестра „Бранко Радичевић“ из
Руме.
Концерт ће се одржати  1. јула на

Градскомтргусапочеткому19часо
ваи30минута.
На специјално постављеној бини,

сапрофесионалнимозвучењемисто

времено ће наступити 110 учесника
концерта80хориста,каои30члано
ватамбурашкогсаставаГТО„Бранко
Радичевић“. Међу песмама у којима
ћепубликамоћидауживабићеи„Ој
Србијомиламати“, „ВостаниСерби
је“,„Kосовскибожурови“иостале.
Организатор овог концерта, је

Kултурницентар,,БранаЦрнчевић“.

Сте ван Кова че вић и Алек сан дра Ћирић

Нови ца Тодо си је вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Усво јен завр шни рачун буџе та
Седница Скупштине

општинеБеочинјеодр
жана25.јунаинаднев

номредусенашло19тачака.
Између осталог, одборници
су усвојили и одлуку о завр
шномрачунубуџетаопштине
запротеклугодину.Какостоји
уизвештају,укупноостварени
приходи и примања у 2020.
години су били 882 милио
на динара. Укупни расходи и
издаци у прошлој години су
били 908 милиона динара.
Утврђен јебуџетскидефицит
уизносуод26милионадина
ра.Овакоутврђенмањакпри
ходаипримањајекоригован
задеопренетихнеутрошених
средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхо
да и издатака текуће године
уизносуод36милионадина
ра,такодајенакрајукориго
вањем буџетског дефицита,
утврђен је суфицит у износу
од10милионадинара,којије
наменскиопредељенза2021.
годину.Директниииндирект
никорисницикаоикорисници
наменских подрачуна кори
стиће га занаменеза које је
опредељен.Какостојиуизве
штају, реализација буџета је
билаоко84процента.
На седници је дошло и

до промене у редовима
одборничке групе „Алексан
дар Вучић: За нашу децу“.
Утврђен је престанак ман

дата Весни Поповић, док је
одборници Биљани Јанковић
потврђенмандатионајетом
приликом положила свечану
заклетву.
Тачкедневног реда које су

се односиле на регресирање
трошковапревозазаученике
средњих и основних школа,
каоиОперативнипланмобил
ногтимазаинклузијуРомаи
Ромкиња за 2021. годину су
подржали и одборници Срп
скенапреднестранке,доксу
при гласању за остале тачке
дневногредабилиуздржани.
Одборници су усвојили

предлог одлуке о промени
граница насељених места
Беочин и Черевић, предлог
одлукеоусловимаиначини

ма стицања права на упла
ту доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање и
доприноса за здравствено
осигурањезалицекојесамо
сталнообављауметничкуили
некудругуделатност уобла
стикултуре.Такође,већином
гласова је усвојена одлука о
отуђењунепокретностинепо
средном погодбом из јавне
својине општине, измене и
допуне Правлиника о кри
теријумима и начуну одо
бравања програма и доделе
средстава за финансирање
суфинансирање потреба и
интереса грађана у области
спорта, годишњи извештај
програма заштите, уређе
ња и коришћења државног

пољопривредног земљишта
и предлог решења о давању
сагласностинаодлукуоизме
намаидопунамаСтатутаЈКП
„Беочин.
Усвојенјеиизвештајораду

Општинске управе, финан
сијски извештај ЈКП „Беочин“
за прошлу годину, решење о
утврђивањупрестанкадужно
сти председника и чланова
Надзорног одбора ЈКП „Бео
чин“ и решење о именова
њу.Такође,кадајеречоЈКП
„Беочин“одборницисуусвоји
лииодлукуНадзорногодбора
о начину покрића губитка по
годишњем обрачуну за 2020.
годину.Наседницијеусвојен
Годишњи извештај послова
њаЈП„Топлана“. З. П.

Сед ни ца Скуп шти не општи не

Посе та укра јин ског амба са до ра
Амбасадор Украјине Његова ексе

ленција Олександар Александро
вић посетио је 23. јуна општину

Беочин.ПредседницаОпштинеМирјана
МалешевићМилкићјенасастанкуамба
садору Украјине представила Беочин и

његовепотенцијале,ипредложиладаљу
сарадњуупогледукултуре,што јеЊ.Е.
Олександар Александровић прихватио.
Украјински амбасадор је упознао девој
чицеАрсенуСапииДуњуШушак,којеће
се такмичити  на фестивалу „Србија у

ритмуЕвропе“ и изводиће евровизијску
песму„1944“,украјинскепевачицеЏама
ле.
–Кадасеуказалаприликадасеукљу

чимоуовајпројекат,нисамсениу јед
ном моменту предомишљала. Мислим
да ће девојчице одлично представити
Беочин и сматрам да им то неће бити
тешко,јерсмомидванародасличнапо
темпераменту, рекла је Мирјана Мале
шевићМилкић.
Њ. Е. Олександар Александровић је

рекао да је одушевљен Беочином и
гостопримством.ОнјеподсетиодаСрби
и Украјинци имају дуге културне, обра
зовне и религијске везе, а посебно је
истакаозначајукрајинскогучитељаЕма
нуелаКозачинског,којиједопринеораз
војуобразовањаикултуремеђуСрбима
у тадашњој Хабзбуршкој монархији. Он
једодаодаАрсенаСапииДуњаШушак
имају изузетан таленат и да ће бити
одличне нафестивалу „Србија у ритму
Европе“. З. П.

Саста нак у Општи ни

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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НОВИ КАР ЛОВ ЦИ

Нов, модер ни ји терен за децу
Упретходном периоду

уређено је неколико
спортских терена у

селима инђијске општине.
Последњиунизу јеотворе
ни спортски терен у оквиру
Основне школе „Слободан
БајићПаја“уНовимКарлов
цима. Терен је опремљен
мултифункционалном под
логомалису,недавно,обез
беђени и нови рукометни
головиикошаркашкетабле
каодонацијаСавезаспорто
ваопштинеИнђија.
Терен је у оквиру ново

карловачке основне школе
почетком прошле недеље
обишаопредседникОпшти
не Инђија Владимир Гак,
који је истакао да је циљ
локалне самоуправе да се
обновеспортскитереникоје
користедецакакобимогли
да се баве спортом у аде
кватнимусловима.
– Терен сада изгледа

модерно и деца ће моћи
да сеиграју и тренирају на
најсавременијој подлози.
Настављамо да улажемо
у села и спортску инфра
структуру у селима рекао

је приликом посете школи
председникОпштинеИнђи
јаВладимирГак.
Он је додао да се у

последње четири године у
свакоселозначајноулагало

идаћесетонаставитииу
наредном периоду како би
се надокнадила вишедеце
нијсказапуштеност.
– Поред терена у Новим

Карловцима,замесецдана

бићереконструисанитерен
у оквиру Основне школе
„ПетарКочић“уИнђији,тако
даћедецамоћидасебаве
спортом и да на томместу
проведу и летњи распуст
рекаојеГак.
Секретар Савеза спорто

ва општине Инђија Љубо
мир Ковачевић изјавио је
дајеСавезнарасполагању
школама, јерсууправооне
„резервоар“зарегрутовање
успешних спортиста, те је
улагање у спортску инфра
структуруиопремуодвели
когзначаја.
– Донирали смо голове

и кошаркашке табле деци
у Новим Карловцима и то
ћемо чинити и убудуће за
најмлађеиуосталимсели
ма нашеопштине рекао је
Ковачевић. М. Ђ.

Спорт ски терен у Новим Кар лов ци ма

Владимир Гак оби шао спорт ски терен 

ЈКП,,ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА”
Апел за раци о нал но кори шће ње воде
Tоком прошле недеље потрошња

воде на територији општине Инђије
достигла је овогодишњи врхунац те
су надлежни из Јавног комуналног
предузећа„Водоводиканализација“
упутили апел грађанима и привред
ним субјектима. Због новонастале
ситуације повећане потрошње воде
апеловало се да се обуставе нена
менскаинерационалнапотрошња.

– Молимо суграђане и привред
не субјекте да не заливају зелене
и пољопривредне површине, да не
пуне индивидуалне резервоаре,
поливајуихладеплочнике,терасеи
дворишта.Упериодуизузетновисо
кихтемпературеикадајепотребаза
водом знатно повећана, ЈКП „Водо
вод и канализација” Инђија настоји
да максималним ангажовањем свих

својихпроизводнихкапацитетаобез
бедидовољноводезасвепотроша
че. Међутим, и поред тога, резерве
водесесвакодневносмањујуиуко
ликосетренднаставинастаћевише
сатнипрекидуводоснабдевањудок
серезервеводенеобнове.истакао
је Драгољуб Трифуновић, директор
инђијског“Водовода“.

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

Уциљу очувања традиције и њеног
стављања у службу локалног раз
воја и запошљавања жена од 23.

до25. јунауКлубу„Двориште“уКрчеди
нуодржана јепрва„Колонијавезаизла
товеза“.Организатори Колоније  су Етно
мрежа, Удружење „Етнодом Гороцвет“,
Туристичка организација општинеИнђија
иОпштинаИнђија.
Удружење „Етнодом Гороцвет“ година

ма гради партнерство с удружењима из
целеСрбијеокупљенимуЕтномрежи,и
узподршкуопштинеИнђијаиагилнеТури
стичке организације, ради на очувању и
оживљавању технике веза, златовеза и
белогвеза.Удружењенегујерадсадецом
и младима у сарадњи саСредњомшко
лом„ДрЂорђеНатошевић“чијиученици
шијукостимезаКелтскоселокојећебити
отворено3.јулауИнђији.
Како је истакла Виолета Јовановић,

извршнадиректоркаНАЛЕДаипредстав
ницаЕтномреже,уоквируПрве„Колони
јевезаи златовеза“окупилесусеврсне
везиље из Великог Градишта, Панчева,
Београда, Сремске Митровице, Новог
Пазара,Кладова,Шапца,СомбораиБеле
Паланке.
– Покровитељ ове колоније јеЊегова

Екселенција амбасадор Краљевине Бел
гије,АдамКунистаклајеЈовановић.
Она једодалада је једаноднајчешће

коришћених поклона у протоколу Владе

РепубликеСрбијеуправоазбукаузлато
везукојувезеудружењеизИнђије.
– Поносна сам што смо трећег дана

Колоније имали прилику да угостимо и
дипломате из амбасада САД, Белгије,
КанадеБразилаиМексика.Овомприли
комжелимдаистакнеми снажандопри
нос амбасаде Канаде као покровитеља
нашихколонија2019.и2020.годиненакон
којихсмоузподршкуамбасадаНемачкеи
Канаде покренули иницијативу да се три
ћилима из Србије номинују за међуна

родну УНЕСКО листу културног наслеђа
и пратимо напредак. Овом приликом се
захваљујемои запројектнуподршку коју
јеамбасада кроз канадскифондопреде
лилазаЕтномрежукаопомоћупревази
лажењупоследицапандемијеистаклаје
Јовановић.
Како је истакао директор Туристичке

организације општине Милан Богојевић
учесницеКолонијевезаизлатовезамогле
сутокомтриданадаобиђунеколиколока
цијаидасеупознајусатуристичкомпону
домовесремскеопштине.
– Потрудићемо се да очувамо техни

кувезаизлатовезаунашимкрајевимаи
да одржавање колонија буде традиција
у нашој општини. Такође, следеће годи
не овај догађај ће бити одржан у нешто
другачијемамбијенту,уКелтскомнасељу,
рекаојеБогојевић.
Осим амбасадора и дипломата прву

„Колонију веза и златовеза“ у Крчедину
посетио јеипредседникОпштинеИнђија
ВладимирГак.
–Великијеуспехштосуженеизнашег

града успеледа уђу удржавнипротокол
ишто државници из различитих земаља
добијајуњиховзлатовезкаопоклонтоком
званичних посета Србији. Заиста смо
поносни нањих и из године у годину се
трудимодаимпружимоштовећуфинан
сијскуподршку.
 М. Ђ.

Владимир Гак

Прва Коло ни ја веза и зла то ве за

КРЧЕ ДИН

„СЦЕ НА ФЕСТ“ ОД 2. ДО 5. ЈУЛА

Чети ри дана одлич не свир ке
„Сценафест“уИнђијидоносивелики

број изненађења, а то се пре свега
односинабројконцератанајпознатијих
музичкихименаданашњице.Од2.до5.
јуланаспортскимтеренимакодКултур
ногцентра,љубитељимузикеипозори
шта уживаће у добро испланираном
програму за чији су садржај задужени
представнициКЦИнђија.Овуманифе

стацију отвориће представа „Цимет и
ванила“, након чега следи и концерт
СергејаЋетковића,најављујуорганиза
тори.Другогданафестиваланаступају
група„Кал“од21часкаоувертирапред
концертХарисаЏиновића,чијиконцерт
почињеу23сата.Трећегданафестива
ла, 4. јул, резервисан је за концерте
„Real tribute band Бијело дугме“ и

„Рибљечорбе“.Последњегданафести
вала, на спортским теренима код Кул
турног центра наступиће Тамбурашки
оркестар Љубинка Лазића у 21 сат, а
овогодишњи „Сцена фест“ затвориће
група „Гарави сокак“, чији наступпочи
ње у 23 сата.Организатор је Културни
центар,апокровитељјеОпштинаИнђи
ја. М. Ђ.
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Услед пове ћа не потра жње 
за новим стам бе ним једи ни ца-
ма Општи на Инђи ја недав но је 
усво ји ла одлу ку о про ши ре њу 
зоне за колек тив но ста но ва ње. 
Про ши ре ње се одно си на Ули цу 
Душа на Јер ко ви ћа, од исто и ме-
не основ не шко ле до рас кр сни це 
са Зана тлиј ском ули цом. Како је 
недав но потвр дио и пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, 
вели ка потра жња за ста но ви ма 
и инте ре со ва ње инве сти то ра 
усло вље но је нај ве ћим делом 
дола ском вели ког бро ја нових 
инве сти то ра, од којих је нај ве ћа 
јапан ске ком па ни је „Toyo tires“.

И то није све, у току је про це-

ду ра за дола зак још две нове 
инве сти ци је. 

– Има ју ћи у виду висок сте пен 
запо сле но сти и при лив новог 
ста нов ни штва из мање раз ви-
је них дело ва Срби је, ста бил-
ност зара де и лако дола же ње до 
новог посла, нагло је пора сла 
потра жња за новим ста но ви ма- 
обја снио је Гак.

Осим наве де ног, одлу ку да 
гра де стам бе не једи ни це у 
Инђи ји инве сти то ре је сти му ли-
са ла одлу ка локал не само у пра-
ве да сма њи так су за кому нал но 
опре ма ње са сто ти нак евра на 
12 евра по ква дра ту, кажу над-
ле жни.

КУЋА ВОЈНОВИЋА

Фестивал фрушкогорских вина

ЧетвртиФестивалфрушкогорских
винаодржанјеу26.јунанапла
тоуиспредгалеријеКућеВојно

вића уИнђији. Традиционалнамани
фестацијаокупилајеоко30винарија,
које су представиле своја најбоља
вина . Како су истакли организатори
из Удружења „Вина Инђије“, фести
валјеприликадасепредставебројна
вина из рејона Фрушке горе ишире.
МанифестацијусуподржалиОпштина
Инђија, Културни центар и Туристич
ка организација. Апсолутни победник
четвртог Фестивала фрушкогорских
вина у Инђији је Винарија „Авен“ из
Инђије,којаједобиланаградузанај
боље црвено вино мерлот из 2018.
године.Премаоценистручнекомиси

је у категорији белих вина, победила
јеРадионица вина „Иваниш“ сашар
донеомиз2020. године.У категорији
розевинапобедникјеВинарија„Кома
зец“ изИнђије са вином „Миларозе“
из 2020. године, док су у категорији
специјалнихвинапобеднициВинари
ја„Комазец“иРадојаКонтићсавином
бермет.
– Имали смо прилику да оцењује

мо више од 130 различитих узорака
винаимогу рећида су сваке године
свеквалитетнија,штозначидаинаши
винаринапредују.Заразликуодпрет
ходних година, ове смо имали дале
ко мање дисквалификованих вина,
свега око тричетири, што опет гово
ри о њиховом квалитету, објаснио је

ВукВулетић,сомелијерипредседник
комисије.
КакојерекоСашаИванишизУдру

жења „Вина Инђије“, манифестација,
алиивинасуизгодинеугодинубољи.
–Свакегодинефестивалдобијана

свевећемзначајуиимамоприликуда
пробамосвебољаибољавина.Како
традицијаналажеупретходномпери
оду,стручнакомисијаначелусасоме
лијеромВукомВулетићемодабралаје
најбољавинарекаојеСашаИваниш.
Након доделе награда најбољи

ма, посетиоци су имали прилику да
дегустирају вина са Фрушке горе а
за музички ужитак биле су задужене
„Старекуке“.

М. Ђ.

Побед ни ци 4. Фести ва ла фру шко гор ских вина

ПРО ШИ РЕ НА ЗОНА ЗА КОЛЕК ТИВ НО СТА НО ВА ЊЕ

Мања такса за комунално опремање

Зграда Општине Инђија
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СТА РА ПАЗО ВА

При јем за кошар ка ши це

За  кошакрашице Ста
ре Пазове приређен
је пријем у Општини

поводом успеха и пласма
наувиширангтакмичења.
Захвалносттренеруикоша
крашицама за постигнуте
резултате и популаризаци
јуженског спортаисказала
је помоћница председника
Општине Наташа Милић
Милаш.
– Ово је велики успех

како за вас, тако и за
општину, клуб, тренере,
помоћнетренереизаком
плетно руководство. Хва
ла вам што афирмишете
женскиспортнатериторији
општине Стара Пазова. То
јевеомабитно,јерсемла
ђе генерације угледају на
успехе старијих генераци
ја. Општина Стара Пазова
улаже велике напоре како
бисесвакодневноспортна
територији општине разви
јаоподједнакоимеђудевој

чицама и дечацима. ЖКК
„СтараПазова” је један од
75 клубова који су обухва
ћени буџетом Општине.

Локална самоуправа се
трудидаулажеуспорт,али
и да гради спортске тере
не како за професионално

бављење спортом тако и
рекреативно.Битноједасе
обезбедештобољиуслови.
ГодинамауназадЖКК„Ста
ра Пазова” показује изузе
танконтинуитетиквалитет
у раду у домену женске
кошарке.Овајклубјеизне
дриовеликибројрепрезен
тативаца поготово у мла
ђим категоријама, изјавила
је помоћница председника
Општине Наташа Милић
Милаш.
Доказ   да се квалитетно

радијеуправоипласману
виширангтакмичењауДру
гу женску лигу Србије. Из
редова овог клуба је и нај
бољи играч лиге Славица
Симеуновић,алиинајбољи
тренерРенатаМужевић.
Женскакошаркаимадугу

традицију у овој општини,
анекокојеоставиовелики
печат, како играчки тако и
тренерскијеуправоРената
Мужевић.

Годи на ма уна зад ЖКК ,,Ста ра Пазо ва” пока зу је изу зе тан кон ти ну и тет и 
ква ли тет у раду у доме ну жен ске кошар ке. Овај клуб је изне дрио  вели-
ки број репре зен та ти ва ца пого то во у мла ђим кате го ри ја ма, изја ви ла је 
помоћ ни ца пред сед ни ка Општи не Ната ша Милић Милаш

ЖКК Ста ра Пазо ва

Ната ша Милић Милаш
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НАД ВО ЖЊАК ПРЕ МА ГОЛУ БИН ЦИ МА

Радови готови у сеп тем бру
Пре пет месеци, 25.

јануара,  почели су
радови на изградњи

надвожњака преко пру
жногпрелазаизмеђуСтаре
ПазовеиГолубинаца,иод
тада је обустављен друм
скисаобраћај.
Иако  је било планирано

дасенадвожњакпрекопру
жногпрелазаизмеђуСтаре
ПазовеиГолубинаца,завр
ши до почетка јула, јасно
једаћерокбитипомерен,
јер је било непредвиђених
ситуација са подземним
инсталацијама.
Радове изводи конзорци

јум кинеских компанија, а
преманајновијиминформа
цијама, комплетна рекон
струкцијапругеодБеограда
доСтареПазовебитребало
да буде завршена до кра
ја септембра.  Надвожњак
је део реконструкције брзе
пруге Београд – Будимпе
шта, јер на међународним
и брзим колосецима није
дозвољено укрштање са
друмским саобраћајем.  У
јануару је било најављено
дасезавршавадојула,али
рок завршетка се помера

досептембра,објашњавају
из Инфраструктуре Желе
знице Србије уз  нагласак
даћесеинтензивнорадити
прекоцелоглета.
Дужина надвожњака ће

бити 323 метра са девет
носећихстубова,азавршен

јенајтежисегментудужи
ниод41метрапрекосаме
пруге.  До краја године би
требало да буде завршен
и део реконтрукције брзе
пруге од Старе Пазове до
НовогСадакојурадеруске
компаније, анацелојдео

ници,одБеоградадоНовог
Сада  гради се 120 нових
објеката.НадвожњакуСта
ројПазове један је од зах
тевнијих, наглашавају у
Инфраструктури Железни
цеСрбије.

З.К. 

Иако  је било пла ни ра но да се над во жњак пре ко пру жног пре-
ла за изме ђу Ста ре Пазо ве и Голу би на ца, завр ши до почет ка 
јула, јасно је да ће рок бити поме рен, јер је било непред ви ђе них 
ситу а ци ја са под зем ним инста ла ци ја ма

Над во жњак Ста ра Пазо ва-Голу бин ци

КРЊЕ ШЕВ ЦИ 

Гром уда рио у кућу

У петак, 25. jуна нешто
пре17часовавеликоневре
мејезадесилоСтаруПазо
ву. Олуја праћена кишом
је десетак минута дувала
кидајући лишће и грање
са дрвећа, а на појединим
шупамаигаражамајеподи
зала кровове од салонит
плоча. На неколико места
су оборена или поломље
на читава стабла, а у Ули
ци Ћирила и Методија две
оборене брезе су покидале
струјнекаблове,збогчегасу
становници тог дела места

неколико сати остали без
струје и кабловске телеви
зије.Великостаблојепало
и на путу између Старе и
Нове Пазове, због чега је
саобраћај једно време био
упрекиду,аекипеЕлектри
дистрибуцијеи„Чистоће”су
врлобрзоизашленатерен
какобиотклониликваровеи
рашчистилиулице.УКрње
шевцима је гром ударио у
једнукућу,збогчегајеизбио
пожартакодасуиватрога
снеекипемораледаинтер
венишу. З. К.

ЦЕН ТАР ЗА ПРЕ ВЕН ЦИ ЈУ

Вак ци нал ни пункт
Вак ци нал ни пункт 

од 23. јуна нала зи се у 
Цен тру за пре вен ци ју у 
Ста рој Пазо ви у Ули ци 
Кра ља Петра и осо ло бо-
ди о ца број 5, пре ко пута 
Поште. Раз лог пре ме шта-
ња са  пазо вач ких базе-
на  је поче так купа ли шне 
сезо не. 

Првог јутра на новој 
адре си, у прва два сата 
дато је 70 доза вак ци на, 
јер  је било и паци јен-
та, који прет ход ног дана 
нису могли да буду при-
мље ни због при пре ме 
пунк та, који је реор га ни-
зо ван, очи шћен и дез-
ин фи ко ван. По речи ма 
дежур них здрав стве них 
рад ни ка,  нај ви ше паци-
је на та буде у пре по днев-
ним сати ма.

 Тре нут но се нај ви ше 
оба вља иму ни за ци ја дру-
гом дозом,  а прва се даје 

и паци јен ти ма, који нема-
ју позив Сер ви са јав ног 
здра вља и Е упра ве у 
зави сно сти од заин те ре-
со ва но сти и рас по ло жи-
вост одре ђе ном дозом 
цепи ва,  нај ви ше Сино-
фар мом.  До сада је иму-
ни за ци јом обу хва ће мо 
пре ко 52 одсто ста нов ни-
штва, од тога 23 одсто је 
при ми ло обе дозе, тач ни-
је дато је 36.700 вак ци на, 
а лека ри се нада ју да ће 
вак ци на ци ја тећи добрим 
интен зи те том.  

При ме ће но  је да се 
мла ђи сла би је ода зи ва-
ју  и сто га се апе лу је на 
сугра ђа не ста ро сти 20 
до 40 годи не, да се ода-
зо ву иму ни за ци ји про тив 
коро на-виру са, јер то је 
једи ни начин да се стек-
не колек тив ни иму ни тет 
и да се вра ти мо  нор мал-
ном живо ту.   З. К.
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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.

СТА РО ПА ЗО ВАЧ КА ГИМ НА ЗИ ЈА

Милош Мом чи ло вић ђак гене ра ци је
Милош Момчиловић из Старе Пазове, матурант

Гимназије„БранкоРадичевић”понеојетитулуђака
генерацијеуовојшколскојгодини.Милошпонавља
успеходпречетиригодине,кадајебиођакгенера
цијеуОШ„Пинки”,апоредВуковедипломе,припа
ломујеиниззахвалницаидипломазаучешћана
многимтакмичењима,међукојимајерепубличкоиз
српскогјезикаикњижевностииматематике.Кажеда
сумуипаквеомаблискеприродненауке,такодаће
својеобразовањенаставитиутојобластинанеком
од факултета Београдског универзитета. За спор
тисткињугенерацијепроглашена јеИринаМилано
вић,којадолазиизБача,првенственозбогодбојке,
гдебижелеладанаставикаријеру.
У овој школској години, старопазовачку гимнази

ју језавршио121матурат,одкојих33саодличним
успехомамеђуњимајечак12Вуковацаасвечано
уручењедипломабилојеипонедељак,21.јунаове
године.

З. К.
Милош Мом чи ло вић

ШОСО ,,АНТОН СКА ЛА”

Свет ски дан јоге

Осим у Индији, љубитељи јоге
широм света сваки 21. јун славе као
Дан јогеинатајданизносепростир
кенапољекакобивежбали.Крозигру,
покрет и забаву и ученици Школе за
основноисредњеобразовање,,Антон
Скала”изСтареПазовеобележилису
међународнидановедревневештине.
У дворишту ове образовне устано

веуприсуствуеминентнихјогаструч
њака из Индије –Моханђија, светски
признатогхуманитарцаиМадхусудан
Рајагопалана,директораХСТYшколе
децасувежбалајогу.
Јога је фантастичан начин да се

деца стабилизују и функционишу са
свимстваримакојесуокоњих.Састо
ји се од различитих аспеката, има
ју физичке вежбе, такозване асане,
вежбе дисања и медитацију. Све то
заједно помаже да се оснаже инди
видуе, посебно деца. Јога помаже у
подизањуимунитетаидајенамснагу
дабисмобилиздравијинагласио је
Рајагопалан.
Уједињене нације су 2014. године

увеле Међународни дан јоге чиме је

јогаприхваћенауцеломсвету.Турезо
луцијуУНојогијепредложилаИндија,
аподржао ју јерекорданбројдржава
чланица чак 175, а међу којима је и
Србија.

БИБЛИОТЕКА

Промоција романа
Послескорогодинуиподана,ново

пазовачкаБиблиотека,,ПетарПетро
вићЊегош” и Културни центар   22.
јуна,организовалисукњижевновече.
Уамбијентубиоскопскесалеузброј
не учеснике и публику представљен
је роман ,,Грумен подно Проклети
ја” младог романописца Борислава
Косановића.Косановић је изабрао
да прослави јунака косовске мисли
Ђорђа Мартиновића, и вешто се и
храбро суочио са пречуткиваним и
заташкаваним догађајима. О роману
је осимаутораговорилаЈањаТодо
ровић, главна уредница Издавачке
куће ,,Словенско слово” , док су  у
програмуучествоватиБошкоВујачић,
гуслар, као и Алекса Недељковић и
Ангелос , интерпретатори традицио
налнихпесамасаКосоваиМетохије.

Одломке из најновијег романа Коса
новићачитао јеглумацЈованМиље
вић.

ГАЛЕРИЈА

Изло жба ,,Коре ни 7”

У Старој Пазови у Галерији ,,Мира
Бртка”  21. јуна отворена је изложба
радовамалогформатаументикаСло
вакакојиживеуСрбији,подназивом
„Корени7”.Упитању јеседма година
ове изложбе на којој се овом прили
ком представља 22 аутора. Јан Ага
рски, један од иницијатора изложбе,
на отварању је рекао да је жири ове
годинеглавнунаградудоделиоМари
јиГашкоизКисача,такодањуочекује
самостално излагање. Такође, награ
да је додељена  иШтефициРадова
новизСремскеМитровицезадугого
дишњи рад и присуство на ликовној
сцени,којаствараиусвојојдеведесе
тојгодини.
Радови малогформата разних тех

никаи тематика,могу сепогледати у
старопазовачкојгалеријидополовине
јула.
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Видов дан ски кон церт

Послевишеодгодинуиподанаод
последњегнаступазбогепидемије
изазванекоронавирусом,пећинач

коДруштвозанеговањенароднетради
ције одржало је традиционални Видов
дански концерт у недељу 27. јуна на
Платоупалимборцимаижртвамафаши
змауцентруПећинаца.
Директор пећиначког Културног цен

траЈованДеврњаподсетиоједасукул
турноуметничка друштва на територији
општиневажанчинилацкултурнихдеша
вањауПећинцима.
–Интересовањедецеимладихзаочу

вање народне традиције кроз песму и
игрунемањкаунашојсредини,аузима
јућиуобзирмногобројносткадајеупита
њучланство,увекћемоихрадоподржати
уњиховомраду.Каоцентралнаустанова
културе и даље ћемо пружати техничку
идругу врсту подршке у раду свихдру
штава.Подсетиобихдаимамоизузетно

добру сарадњу са свим културноумет
ничким друштвима у нашој општини –
рекаојеДеврња.
ЧлановиДННТизПећинацапредстави

лисусесплетомпесамаиигаразадецу,
каоииграмаизГњилана,Димитровграда
и Ужица које су извели чланови четири
ансамбла: најмлађи који функционишу
у оквиру школе фолклора, затим чла
нови трећег, другог припремног и првог
извођачког ансамбла. Поред домаћина,
концерт су као гости употпунили члано
ви Културноуметничког друштва „Извор
Доњи Товарник” и Културноуметничко
друштво„Будућност“изДобановаца.
Председник пећиначког ДННТ Лазар

Јовичић изразио је задовољство је што
су се стекли услови и што су чланови
послескоровишеодгодинуданаимали
приликуданаступеиприкажузнањекоје
сустеклиупретходномпериоду.
–Нашедруштвоовегодинеобележава

40 годинаодкако јеоснованоиодсеп
тембраћемоувеликокренутисаприпре
мамазагодишњиконцерткојисеодржа
вакрајемгодине.Друштвозасадаброји
стотинакчлановаициљнамједаидаље
промовишемотрадицијукаконашег,тако
идругихкрајеванашеземљеиоколине
када је игра и песма у питању.Истакао
бих изузетну сарадњу са уметничким
руководиоцем и кореографијом Влади
миром Радоњићем, који је већ десетак
година ангажован у нашем Друштву и
верујемдаћесенапредстојећимнасту
пимаитакмичењиманаштрудисплати
ти. Велику захвалност дугујемо родите
љимачлановимакојипружајунесебичну
подршкуурадунашегдруштва–казаоје
Јовичић.
Традиционални Видивдански концерт

одржанјеуприсуствумногобројнепубли
кекојајепосвемусудећижељнакултур
ноуметничкихсадржајанаотвореном.

Деч је кул тур но лето
КултурницентаруПећинцима,под

покровитељствомОпштине,организу
јеДечјекултурнолетоод1.до31.јула
овегодинеусвимнасељимапећинач
ке општине. Током месец дана, нај
млађи у свих 15 насеља сваког
четвртка,петкаисуботеод19часова,
биће у прилици да уживају у дечјим
представаманаотвореном.
Најмлађићемоћидапогледајудве

представерађенеупродукцијипећи
начкогКултурногцентра.Упитањусу
интерактивне представе за децу под
називом„Девојчицасацрвенимкачке
том“и „Дечаккојинијехтеодаодра
сте“, рађене по мотивима бајки

„Црвенкапа”и„ПетарПан”.
Директор Културног центра Јован

Деврња позвао је све малишане да
предстојеће топле дане током јула
проведу на креативан и забаван
начин.
–Ове године акценат смо ставили

на најмлађе са циљем да културне
садржаје учинимо доступним сваком
дететуунашојопштини.Собзиромна
то да смо се у претходном периоду
суочили са пандемијом изазваном
коронавирусом,тесмокултурнепро
граме организовали онлајн путем
нашегзваничногЈуТјубканала,жељ
нисмодружењасапубликом,апого

тово са најмлађима за које смо при
премили и пригодне поклоне. Иначе,
Дечје културно лето је уводна мани
фестација за Пећиначко културно
лето које је планирано током друге
половинеавгуста–истакаојеДеврња.
Представећесеодржаватинаотво

ренимпросторима,односнонаплато
имаусамомцентрунасеља,паркови
маилиудвориштимашкола,ауколи
ковременскиусловибудунеповољни
представећебитиизведенеусалама
домовакултуре.Дечијекултурнолето
се реализује у партнерству са обра
зовним институацијама и месним
заједницама.
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Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ШИМА НОВ ЦИ

Вече уз бај ке ре и рок музи ку
Мото клуб „Ортодокс“ из

Шимановаца организовао је
26. јуна трећи Меморијални
мото скуп у знак сећања на
Предрага Гајића, члана клу
ба, трагично настрадалог 9.
јула2017.године.
 – Успели смо да после

једногодишње паузе, наста
вимо традицију организова
њамото скупа“Желели смо
да се представимо у најбо
љемсветлу,узпомоћнаших
пријатеља, истомишље
ника, братских клубова од
СуботицедоНиша.Посебну
драж овом дружењу бајкера
дало је учешће мото клубо
ва из Републике Српске, из
Кречара и Батковића (код
Бијељине). На овом скупу

учествовали су и чланови
Међународног мото клуба
„Ноћнивукови“,којиимасво
јеподружницеувишеместа
у Србији и широм света, –
казаојеБранкоЂурић,пред
седникМК„Ортодокс“.
Скуп су подржали пећи

начка локална самоупра

ва, Спортски савез „Развој
спортова“, Месна заједница
ШимановцииОШ„ДушанЈер
ковићУча“,абајкересупосе
тили заменик председника
Општине Пећинци Зоран
Војкић, председник Савета
меснезаједницеШимановци
АлександарМандићидирек

тор ЈУ „Спортски центар“
ТомиславЋирковић.
Мото скуп је почео дефи

леом учесника улицама
Шимановаца,узпратњупри
падника МУПа, настављен
јеуобичајенимтркамаубрза
њана400метараитакмиче
њимаубацањугума,повла
чењуконопца,обарањуруку
умушкојиженскојконкурен
цији,азапобедникепокате
горијамабилесуобезбеђене
награде.
Уз дружење на мото ску

пуувекидеирокмузика,за
шта су се побринулибендо
виДМВизДоњихПетроваца
и Рајфершлус из Београда,
каоиDJПекменизШимано
ваца.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР, ПЕЋИН ЦИ

Изло жба „Све моје гита ре“

Упећиначком Културном центру
свечаноје25.јунаотворенаизло
жбаакустичнихикласичнихгита

ра под називом „Свемоје гитаре“ чији
јеауторВладанВуковићизОбрежа.У
оквирупоставкеизложенојеокотриде
сет примерака овог инструмента, које
заинтересованимогупогледатиикупи
ти.
ОрганизаторовеизложбејеКултурни

центарукојемсепопрвипутодржава
овакав тип изложбе, истакао је прили

комотварањадиректорустановеЈован
Деврња.
–Трудимоседапублициомогућимо

интересантне садржаје, те смо радо
успоставилисарадњусаауторомизло
жбе, који јепећиначкојпублиципознат
као просветни радник који гаји велику
љубавпремамузици–кажеДеврња.
Професорфизичкогваспитањаупен

зијиВладанВуковићдеценијамајепри
купљаоакустичнеикласичнегитаре.
– Позивам све заинтересоване да

токомпогледајупоставкуисигурансам
даћесеродитиљубавпремамузиции
интересовање за гитару. Бићу срећан
акоједнодетенаконовеизложбепочне
дасвирагитару–истакаојеВуковић
Отварањесуумећемнагитариупот

пунилиауторовидугогодишњипријате
љи,музичариИгорСадријаиВладимир
ДамјановићизРуме.Изложбајепродај
ногкарактераиотворенајеод25.јуна
до2.јула,свакогданаод10до17часо
ваухолуКултурногцентра.

Са отварања изложбе
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ФК „ДОЊИ СРЕМ 2015“

Пећи нач ки фуд ба ле ри
у вишем ран гу

Већ после прве утакмице баража и
резултата 1:3 било је мањевише
све јасно–предност „ДоњегСрема

2015“предреваншутакмицубилаје,ипак,
превелика. Чудан ток је имала утакми
цанапопуларној„Сувачи”.Виђенјесамо
једанпогодак,алиинеколикосјајнихпри
лика. Прва акција вредна пажње виђена
јеудеветомминуту:лепуакцијудомаћи
на,којујезапочеоМитровић,наставиоје
Мркела,алиПејчиновићније успеода је
“материјализује”.Неколикоминутакасни
је, гости су у прилици за нешто више:
Косић бежи домаћој одбрани, али после
његовог шута лопта завршава у корне
ру.После убачене лопте из угла, Кнеже
вић упућује лопту поред гола. У размаку
од самонеколикоминута, играчи „Доњег

Срема2015“удванавратапогађајуоквир
голаВојводића:Митровићу15.иЈуришић
у18.минуту.Мркеласемогаопрославити
у32.минуту,алисвесезавршилонекон
тролисанимшутем.
Наставак утакмице доноси равноправ

нију игру. Ђанковић, нападач ТСКа, у
неколиконавратајеозбиљноугрозиогол
Јелаче.Коначно,променарезултатау62.
минуту: после сјајаног шута Ђанковића
са20метара,лоптазавршаваумрежи.У
75.минутуистииграчпогађапречкугола
домаћина.Коначно,у87.минуту,Алексан
дарЉубојевићшутираудоњилевиугао
гола Војводића, али резултат 0:1 остаје
као коначан. После последњег звиждука
судијеБикића,уследилојевеликославље
играчаинавијача„ДоњегСрема2015“.

Шеф струке пећиначког тима Здрав
коТривковићизнеојепрвеутискепосле
утакмицеипласманаувиширанг.
– После утакмице против Радничког

изШида, рекао сам да се на крају сво
дерачуни.Било је заиставеома тешко.
Нанекимутакмицамаимало смои сре
ће,алионапратихрабре.Момцисудали
све од себе. Најважније је да се пећи
начкифудбалполаковраћанапутстаре
славе.Пласманћемопрославити,акако
је “јутро паметније од ноћи”, сешћемои
размислитикакодаље–изјавио јеТрив
ковић.
У сваком случају, огроман успех ФК

„ДоњегСрема2015“, који је однаредне
сезонеуконкуренцијиклубоваВојвођан
скелиге–Југ.

АНИП „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

И ове годи не „Кра љи це“ међу Румља ни ма
„Даинашимшоромкраљицекрену“почеоје

каопројекатрумскогAнсамбланароднихига
ра и песама „БранкоРадичевић“ и реализује
севећвишегодина.Тојестаринародниоби
чај који јепоновоуспостављентакодасваке
године,21.јуна,надругиданДухова„краљи
це“пролазерумскимулицама.Младедевојке
обученеулепеношњепевајународнепесмеи
пролазеулицама,обилазедомове,аграђани
идомаћиниихдарују,узжељезауспехиздра
вље.КраљичкиобичајјеобновљенуАНИПу
„БранкоРадичевић“уциљунеговањатради
цијесрпскогнарода,аухришћанствујевезан
за празник Духови. После једног периода
застоја, ангажовањем АНИПа „Бранко Ради
чевић“, поново је постао део лепе традиције
међуРумљанима.

Рум ске „Кра љи це“
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ФК „РАД НИЧ КИ“ ИРИГ

Избо ри ли место у Срем ској лиги

Фудбалска сезона која је недавно завршена, била је
успешна заФудбалски клуб „Раднички“ изИрига, с
обзиром на то да ће фудабалери овог клуба нову

сезонузапочетиувишемрангутакмичења,Сремскојлиги.
Накрајусезоне,онисубилидруги,икрозбаражсуизбо

рилисвојеместоујачојлиги.
УбаражусуигралисаФК „Јединство“изРуме.Упрвој

утакмици,којајеигранауРуми,екипа„Радничког“јепобе
диласарезултатом0:1,доксунасвомтеренуигралинере
шено1:1.
 –Од 15. августа креће нова сезона уСремској лиги у

којојћесесадатакмичитиинашФК„Раднички“–казаоје
ЖељкоКерлета,председникОпштинскогфудбалскогсаве
заИриг. С. Џаку ла

Еки па ФК „Рад нич ки“ Ириг

БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ

Брон за на меда ља за Мари ју Вуче но вић
УСмедереву је прошлог викендаодржана„Балканијада“уатлети

ци за сениоре и сениорке. Так
мичењејеодржаноулепомамбијенту
средњовековне тврђаве на новој
атлетскојстази.
Наступила су четири члана АК

„Срем”,абронзаноммедаљомсеоки
тила,јединадамамеђуњима,Марија
Вученовић која је освојила треће у
дисциплини бацање копља резулта
том 55,65 метара. Медаља са овог
такмичења је била очекивана, али је
Маријадоњестигламноготеженего
штојеочекивала,јерјетокомтакмиче
њабилапрехлађена.
–Лоше сам се осећала и од самог

почеткатакмичењаималасамвеликих
проблема” – рекла је Марија након
такмичења,реклајеМарија.Изаиста,
препочеткавиделоседанемажара,
данештонијеуредуидаћеовотак
мичење проћи безњеногмаксимума.
Такмичење је започела резултатом
51,59метара,апотомједругасерија
биламалобољасарезултатом53,63
метара.Својнајбољихитацнатакми
чењујеод56,55метараутрећојсери
ји.  У четвртој, петој и шестој серији

Маријанијеималаснагезадужехице
инакон трипреступаиспоставило се
да јој припада бронзана медаља.
Победила је одлична Гркиња Елина
Тзенгко,докјесреброосвојиламлада
нада српске атлетике Адриана Вила

гош са хицем у последњој серији
од60,94метара.Удисциплинибаца
њекопљазасениореВедранСамацје
освојио пето место. Након кашњења
сатнице од 40 минута он је остварио
најбољирезултатдужине74,52мета
ра у првој серији и након тога није
успео да га пребаци. Славко Стевић
се удисциплини скок у виспласирао
на седмо место са прескочених 2,13
метара, што је резултат који имају и
такмичари на петом и шестом месту.
Славкојеконачнувисинупрескочиоиз
првогпокушајаштоједавалонадуда
ће и 2,16 метара бити достижно али
трипокушајанатојвисининисубила
довољна.ПобедиојеДмитроЈаковен
коизУкрајинеса2,22метара.Клади
ваш Војислав Гверо освојио је осмо
место. Он је у прве две серије имао
проблемајерсуобахицазавршилау
мрежи, па је трећу серију бацао „на
сигурно“самодасенађеуфиналуи
створисебишансузајоштрихица.У
последњојсеријијебацио62,82мета
раштојеблизуњеговогличногрекор
да (63,36метара), остварио је очеки
вањаиосмоместојереалноуоваквој
конкуренцији.
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MУЗЕЈ СРЕ МА

У сусрет изло жби „Испри чај при чу“

Музеј Срема припрема несваки
дашњу изложбу поводом 80.
годишњицеизбијањаНародно

ослободилачкеборбе.Усврхуреали
зацијеизложбеосамимпочецимаДру
гогсветскогратауСрему,истакнутим
народнимхеројима,ипочеткуустанка,
позвани су сви заинтересовани гра
ђани да посетите Музеј Сремакако
бииспричалисвојеличнедоживљаје,
сећања,илипричесвојихпредакакоји
субилидиректниучесницитихдогађа
ја. ДиректорМузеја Андрија Поповић
истакаојезначајовеизложбе.
– Пошто је антифашистички карак

тер веома важан за цео, желели смо
да спојимо корисно и лепо тако што
ћемо позвати све наше суграђане да
учествују у стварању изложбе.Они
могудоћиданамиспричајусвојепри
че,којенеморајубитиличнаискуства
него породична сећања, која ће бити
документована,апослећевероватно
битииобјављивана.Мићемоихсада
користитикаоједанвидаудиопрезен
тацијеисторијеунашојизложби.Циљ
овеакцијеједасачувамосватасећа
ња која постоје. То могу бити важне

историјскеприче.Нетребазаборави
ти да је усмено предање валидан
историјскиизвор,прематоме,важноје
даимамојошљудикојисубилиживи
утомпериоду,којисудоживљајепре
нелисвојимнаследницима,желимода
то забележимо и да то постане део
нашеисторије,кажеАндирија.
ЈеленаПопов,супругапокојногака

демика Чедомира Попова, одазвала
седаучествујеуовојнесвакидашњој
изложби, такошто је 17. јуна уМузеј
Сремадонелапородичнефотографи
је на којој се налазе чланови њене
породице.Тусуписма,одликовањаи
испричалајесвојупричу.
– Радо сам се одазвала на позив

директораскојимсамхтеладаразго
варам,ина тајначинпренесемсвоја
сећањаиздавне1941.године.Изтог
ратног доба се највише сећам суза
мојемајке,иоцакојијебиомобилисан
кад је рат почео.Заову прилику сам
понелафотографију стрицаНедељка
Шуљманца Пиркана. Он је основну
школузавршиоуЛаћарку,агимназију
у Сремској Митровици. Матурирао је
школске1938/39.годинеиистесеупи

саонаТехничкифалкутетуБеограду.
Као студент, припадао је напредном
студентском покрету и због тога од
полиције био хапшен и затваран. По
окупацији земље 1941. прекинуо је
студије,вратиосеуродноселоипри
ступио народноослободилачком
покрету.ПостаојенајпречланСКОЈа,
а потом и члан КПЈ. Уфрушкогорски
партизански одред ступио је у лето
1942. иод тада активно учествовао у
свим ратним операцијама партизан
скогодредаиПрвеВојвођанскебрига
де. Након завршетка Другог светског
рата 1945. демобилисан је у чину
капетана,кажеЈелена.
Она с поносом додаје да је њен

стриц, између осталог, био и члан
Савета Ребуплике Србије, носилац
„Споменице 1941“ и других ратних и
послератних одликовања. Уз кратку
биографију,писмаифотографије,које
су настале у ратном периоду, Јелена
каже да се уз све потешкоће, које је
преживелакроздетињство,радосећа
моменатакоје јепровеласастрицем,
али и са осталим чалновима своје
породице. К. Вереш

Андри ја Попо вић и Јеле на Попов

МШ ,,ТЕО ДОР ТОША АНДРЕ ЈЕ ВИЋ”

Завр шни кон церт
У холупозоришнесале усреду,23. јуна  јеодржанзавр

шниконцертученикаОсновнемузичкешколе ,,ТеодорТоша
Андрејевић”из Руме, издвојеног одељања у Старој Пазови.
Представилисусе најбољиученициодпрвогдопетограз
реда,прекодвадесетполазникасаодсекаклавира,флауте,
хармоникеивиолине, којисусвирали класичнаделапрема
свом наставном програму.   Овом концерту су претходила
четиријавначаса.ИздвојеноодељењеМузичкешколе,,Тео
дорТошаАндрејевић”изРуме,уСтаројПазовијеотвореноод
2012.године,итренутнорадиупросторијамаСКУДаЧмелик.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Повра так

отпи са них
Прошленедељеседесионесва

кидашњи догађај у свету спор
та.Једаноднајбољих(аконеи

најбољи) кошаркашких тренера у
Европи је преузео екипу која је
последњих година упала у егзистен
цијалнепроблемеидоживљавапра
ву агонију. Свакако догађај који је
одјекнуоукошаркашкомсвету.
Жељко Обрадовић је и званично

нови тренер Партизана. После 30
година,враћасекућикаомесијакоји
битребаодавратисвојклубнастаре
стазеславе.Овавестјеизазвалашок
иневерицуувећемделусрпске јав
ности. Неколико дана се у медијима
спекулисало о његовом преузимању
црнобелих.Првијеовувестобјавио
једанопскурнидневнитаблоид,паје
јавност углавном  са резервом при
хваталаовегласине.Накрају,званич
напотврда јестиглаодпредседника
Партизана Остоје Мијаиловића. Уго
ворјепотписаннатригодине.
Којисумотивиовог,наизгледсулу

догпотезапопуларногЖоца,видеће
се врло брзо. У време писања овог
текстајошнијеодржанаконференци
јазаштампунакојој јеОбрадовићи
званично требао да буде предста
вљенјавности.Оноштојесигурноје
тоданашстручњаксигурнонебитек
такодошаоуклубкојијеубананивећ
дужевреме,азасобомимасезонуза
заборав. Немој да се лажемо, нико
нијетоликолуддасеумоментукада
може да преузме било коју екипу у
Европи,вратиуматичниклубиодрек
неновцаипривилегија.
Прво што ми пада на памет је

могућностдаПартизанпоновозаигра
у Евролиги. Место у Еврокупу му је
загарантовано,алисумњамдабисе
наша жива легенда задовољила
мрвицама.Познато јеколикиугледу
свету кошарке ужива Обрадовић и
тешкојезамислитидаводинекуеки
пу у лиги која је по квалитету испод
најјаче уЕвропи.Само он зна какав
аранжманимасаПартизаном,алии
са челницима Евролиге, и врло је
могућедаћецрнобелидобитипозив
заовогодишњетакмичењеуелити.
Наравно, такве околности изискују

и значајна финансијска средства, а
олакшавајућаоколностјеитоштоби
малокојииграчпропустиоприликуда
гатрениравеликиЖоц.Тујенаравно
имоменатсамогОбрадовићевогуго
вора. Биће занимљиво видети за
каквунакнаду јеЧачанинпристаода
севрати кући.Уколиконебудеобја
вљенонапресконференцији,могуће
датоникаднећемонисазнати.
Јошједанзанимљивмоменатвезан

заовутрансфербомбу јеиреакција
Звездиних навијача. Скупили су се
као јазавци у своје рупе и ретко се
усуђујуда коментаришубилошта.У
почеткујевладаланеверицапраћена
подјебавањем црнобеле стране јер
стварно ником живом није пало на
паметдаћегласинеједногтаблоида
дасеостваре.Када јепостало јасно
дајеврагоднеошалуидасенешто
великостварноваљаизабрда,настао
јемук.Адојучесуигралинакомши
јиномгробуочекујућиконачникрахи
суноврат ривалског клуба. Као оно
мадкадасупартизановциликовалиу
моментимакадајеЗвездаморалада
заложисвојгрбдабивратиладугове
иосталауживоту.Карма је кучка.И
товажизаобестране.
Сада када смо обишли један круг

посртањаипроблемадвабеоградска
љута непријатеља, очекујемо рас
плет. Партизановци поново могу да
одахнупослетурбулентнихгодинајер
долазак нашег славног стручњака
гарантује нека боља времена. Са
правомсенадајуучешћууЕвролиги
и довођењу неких звучних појачања.
Са друге стране, Звезда се увелико
припремазаследећусезонуинаста

вља где је стала. Не постоје неке
назнаке кризе и резања трошкова.
Такође,јасноједаједоласкомЖељ
ка Обрадовића, АБА лига постала
јачаиатрактивнијанегоикад.Садаје
већ очигледно да Срби воде главну
речурегионалномтакмичењуитешко
је замислитидаће сенекаекипаиз
суседства појачати до те мере да
будеконкурентзатитулу.

Повратак Обрадовића у српску
клупску кошарку је свакако до
садаспортскавестгодине.Има

ћемо прилику да на делу гледамо
човека који је девет пута био првак
Европе и који је са репрезентациом
узимао злато на Европском и Свет
ском првенству. Биће занимљиво и
због чињенице да господин није у
добримодносимасанашимнајпозна
тијим менаџером Мишком Ражнато
вићем,којиподсвојимокриљемдржи
свештоваљаоддомаћих(алиистра
них)играча.Усвакомслучају,живимо
уузбудљивимвременимаштосетиче
кошарке на нашим просторима. А
какодругачијекадасмосветскасила?
ДоласкуЖељкаОбрадовићауПарти
зантребадасерадујусви,безобзира
набоједресовакојеподржавају.
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ОдељењезаурбанизамиграђењеОпштинскеуправе
општинеРума,наосновучлана10.Законаопроцени
утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, број
135/04и36/09)објављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Поступајућипозахтевуинвеститораносиоцапројекта

“KOSANOVIĆGROUP”DOORUMA,ВладимираНазора
92б,Рума,заодлучивањеопотребипроценеутицајана
животнусрединупројекта“Повећањекапацитетапосто
јећегпостројењазаскладиштењеитретманнеопасног
отпада”нак.п.6859/1и6859/2КОРума,ОпштинаРума.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта,можесеизвршитиупросторијамаОдељења
за урбанизам и грађење Општинске управе Oпштине
Рума, ул. Орловићева бр.5 соба бр. 24 у периоду од
30.06.2021.до09.07.2021.год.увременуод1014часо
ва.Уистомроку,заинтересованајавностможедостави
ти мишљења о потреби процене утицаја предметног
пројектанаживотнусредину,овоморгану.
Овајорганћеурокуод10данаодданаистекарока

изстава2.овогобавештењадонетиодлукуотомеда
ли језапредметнипројекатпотребнапроценаутицаја
наживотнусредину,очемућеблаговременообавести
тијавност.

РУМ СКЕ ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ

Завр шни тесто ви 
за основ це

Овегодинеосмиразред
у румским основним
школама завршава

укупно474ученика.Зависно
одуспехаушколи,каоисаку
пљенихбодованазавршном
тесту,ученицићезнатиукоју
од школа са листе жеља,
могудасеупишу.
Према школском кален

дару, осмаци су тестиз срп
скогјезикаполагали23.јуна,
изматематикеданкасније,а
комбинованитест25.јуна,уз
поштовањемеракоје јепро
писао Кризни штаб и Мини
старствопросвете.
Ученици пријаву за сред

њушколузакојусураспоре
ђени, подносе електронским
путемнапорталуод12. јула
у8 часовападо18. јуладо
поноћи.
Непосредно се уписују 12.

и13. јулаод8до15часова
и то у средњимшколама за
којесусеодлучили.
Када јеречодругомкругу

уписа, он ће се реализовати
16.јулаод8до15часоваито
непосредноусредњојшколи.
МинистарБранкоРужић је

најавиодаћезавршнитесто
ви бити лакши него прошле
године, а према утисцима
ученика, изгледа да је тако
и било. Томе сведочи пода
так да су тестови почели у
9 часова, а први ученици са
завршених тестова су изла

зилијошпре10часова.
МеђуњимајебиоиДамјан

Богичевић који нам је рекао
су тестови ове године били
лакшиуодносунапрошлого
дишње.
– Српски језик је био лак

ши од математике и пре
ма оном што сам проверио,
већинаодговорами је тачна
и мислим да ћу имати пуно
бодова.
Ишао сам и на приватне

часове за да бих се добро
спремио за испите – рекао
намјеДејанБогичевић.
Дејан је одличан ученик и

планира да упише Техничку
школу, смер електротехнику
рачунара.
Јелени Бабић је такође

требаломањеодсатвреме
надазавршитестизматема
тике.
– Мало ми је тежа мате

матика, а српски ми је био
лак.Гледаласамодмахуве
черешењазасрпски језики
само ми је један погрешан
одговор. Код математике
мало су ми била тежа два
последња задатка из геоме
трије,остало јеуреду.Врло
добарсамђак,аопределила
сам се да упишем Техничку
школу, смер за компјутере
илитехничкушколуСремској
Митровици,смерархитектон
ски техничар – рекла нам је
ЈеленаБабић.

Јеле на Бабић Дејан Боги че вић

МУЗИЧ КА ШКО ЛА ЉУБИН КА ЛАЗИ ЋА

Јубиларни кон церт

У холу Позоришне сале
у Старој Пазови 24. јуна је
одржан годишњи концерт
полазника Музичке школе
Љубинка Лазића у Војки.
Ђацисупоказалинаученоу
овојјубиларнојдесетојгоди
ни постојањашколе, и то у
класама клавира, виолине,
флауте, гитаре, тамбуре,
контрабаса а наступали су
соло,узпратњупрофесора
икаооркестар.Првинаступ
суималииполазниципрпи
ремне предшколске групе
овешколе.
Презентацијутрубеновог

инструмента који ће бити
у понуди од идуће годи

не, урадио је проф. Душан
Мурић, докторант на овом
инструменту на Академији
уметностиуНовомСаду.
МагистарЉубинко Лазић

кажедајезадовољанмиси
јом коју јешколаспроводи
ла предходних десет сезо
на,укојимајесвакињенђак
имаонарасполагањуопре
мљене просторије, врхун
ске професоре, инструмен
те и организоване бројне
наступе.Отуданечудиброј
награда које освајају њени
полазници и број оних који
су наставили школовање у
средњим музичким школа
маинаакадемијама. Ј. Б.
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МИТРОВАЧКА ГРАД СКА ПЛА ЖА

Спас од лет ње жеге

Спасодвисокихлетњихтемпера
тура многи Митровачани потра
жили су протекле недеље  на

купањууСави,користећиуслугеокол
нихугоститељскихобјекатакојипружа
јудебеохладиосвежавајућенапитке.
Како је и познато, ове године Град
ска плажа има доста тога да понуди.
Доступнисуразнизанимљивисадржа
јикакозадецутакоизаодрасле.Нај

млађисуграђанивремезаигрупроводе
надечјиммобилијарима,аоноштоим
свакако привлачи пажњу је брод екс
понат. Такође спортисти, рекреативци,
алииостали,могукориститиновутере
танунаотвореномсаспортскимрекви
зитима, док сви они који се до сада
нису вакцинисали,могу то учинити на
вакциналномпункукоји јесмештенна
плажи и ради сваког дана од 8 до 20

часова.Обезбедностисвакогпливача
бринуспасиоци,безбедноснекамереи
Хитнапомоћ.Премаречимасуграђана
сакојимасморазговараливрелоглет
његдана,24.јуна,плажајевишенего
посећена, а због врелих температура
многијепосећујуупреподневнимчасо
вима.Токомлета,планиранесуразне
манифестације,штоћепосвемусуде
ћи гарантовати узбудљиво и угодно

Нико ла Васић Сте ван Орло вић

При ме тио сам да дола-
зе људи и из оста лих 
гра до ва, Руме, Шап ца, 
Шида, што гово ри да 
је при влач на за све, 
како за мла ђе тако и за 
ста ри је, каже Нико ла 
Васић

Митровачка пла жа је више него посе ће на, а због вре лих тем пе ра ту ра мно ги је посе-
ћу ју и у пре по днев ним часо ви ма. Током лета, пла ни ра не су раз не мани фе ста ци је, 
што ће по све му суде ћи гаран то ва ти узбу дљи во и угод но лето сви ђа који се одлу че 
да ово лето про ве де на пла жи

ПРОВЕРЕНА ДЕСТИНАЦИЈА: Митровачка градска плажа
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летосвиђакојисеодлучедаоволето
проведенаплажи.
НиколаВасићизСремскеМитровице

радопроводивременаплажи.
–Овегодинеједалеколепшаисре

ђенија плажа. Вода је топла и чиста.
Временаплажипроводимтакоштопли
вам,азатимсесклонимиухлад.При
метиосамдадолазељудииизосталих
градова,Руме,Шапца,Шида,штогово
ридајепривлачназасве,какозамлађе
такоизастарије,кажеНикола.
Митровчани су такође позитивно

коментарисалиитокакоодовегодине,
наобалиимајупесак.ДамираФлањака
смозатеклисапородицом.
–Собзиромна тодасамове годи

не дошао први пут, свиђа ми се пла
жа, нарочито због песка. Високе лет
ње температуре тешко подносим, али
Савајеспас.Водајетоплачиста.Има
достасадржајазадецу,најзаниљивији
имјесвакакоекспонатброд.Долазимо
кадимамовремена,супругаидетесу
чешћенаплажи,поштојарадим,каже
Дамир.

Од када су епидемилошке мере
попустиле, познато је да се у животе
младихвратиоиноћнипроводпатако
суграђанинСтефанОрловић кажеда
узависностиодузраста,засвакогима
понештозанимљивонаплажи.
– Плажа је сигурно боља и лепша

негопрошлегодине,свиђамисешто
јенаобалипосутпесак.Врућинепод
носим тако што се склоним у хладо
вину. На  плажу обично долазим пре
поднезаједносапријатељима.Приме
тиосамдаимадостамладихувечер
њимсатима,којиборавеукафићима.
Волим да посећујем плажу, и овде
долазимсвакегодине.Вода јеодлич
на,казаојеСтеванОрловић.
Спасодлетњежегенаплажинала

зе и мајке са малом децом. Мили
цаДикић је једна одњих. Како каже,
времезакупањеурециСавијошније
искористила, али свакако оно што је
чини задовољном, јесте садржај за
децу.
– Баш задовољна ове године како

јеплажауређена,поготовоштоможе

идасеуживасамаломдецом.Тешко
издржавамо врућину, углавном дође
мо пре подне на плажу да се мало
освежимо и избегнемо врелину. Још
сенисам купала, алипланирамуско
ро,бићемоухладу,уживаћемоикупа
ћемосе.Такође,драгомијештојејед
наодпогодностиибесплатанулазна
плажу,кажеМилицаДикић.
Температурапоследњихданадости

зала је и 40 степени, што је знатно
изнадпросека заовајпериод године.
Управозбогтропскихврућина,препо
рученоједасеборавакнасунцуизбе
гава у периоду од 10 до 17, 18 часо
ва, односно у најтоплијем делу дана.
Стручњаци указују да је за спас од
врућиненеопходнаправилнанадокна
датечности,лаганаисхрана,адекват
ноодевање,јертропскетемпературе,
висок степен УВ зрачења, спарина,
високваздушнипритисак,могуизазва
ти здравствене проблеме не само за
болесне, него и за здраве особе које
сепревишеизлажусунцу.

К. Вереш

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“

Дамир Фла њакМили ца Дикић

Вода је топла чиста. 
Има доста садр жа ја 
за децу, нај за ни љи-

ви ји им је сва ка ко 
екс по нат брод. Дола-
зи мо кад има мо вре-
ме на, супру га и дете 

су чешће на пла жи, 
пошто ја радим, каже 

Дамир Флањак

Многи траже спас у хладовини


