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ХОТЕЛ „СРЕМ“: Град орга ни зо вао про сла ву за митровачке здрав стве не рад ни ке

Захвалност за пожртвованост

У орга ни за ци ји Гра да, а у башти 
хоте ла „Срем“ 5. јула орга ни зо
ва на је про сла ва „Immu no Party”у 

знак захвал но сти здрав стве ним рад ни
ци ма укљу че ним у ковид систем. Про
сла ви је при су ство вао Миро слав Јокић, 
руко во ди лац струч но  опе ра тив ног 
тима за про цес иму ни за ци је. Он је под
се тио на рад и пожр тво ва ност здрав
стве них рад ни ка који су се бори ли са 
пан де ми јом коро навиру са, послед њих 
годи ну дана. 

– Про сла ву смо орга ни зо ва ли за све 
рад ни ке који су били у ковид оде ље њу, 
тако зва ној црве ној зони, ковид амбу
лан ти и кон трол ном ковид пре гле ду. 
На овај начин смо желели да им ода
мо при зна ње за бор бу коју су води ли. 
Тако ђе, морам да се захва лим свом 
тиму за иму ни за ци ју, здрав стве ним 
рад ни ци ма, запо сле ни ма у Град ској 
упра ви и волон те ри ма из Кан це ла ри је 
за мла де рекао је Јокић.

Док тор Дра ган Мало ба бић, в. д. 
дирек то ра Опште бол ни це, радо вао се 
при ли ци да неке од коле га након дужег 
вре ме на види без заштит них ска фан
де ра.

– Није ово прва кри за кроз коју је 
Бол ни ца про шла. Увек су здрав стве ни 
рад ни ци ста ја ли испред сво јих сугра
ђа на. Желим да се захва лим локал ној 
само у пра ви и КП Заво ду који су нам 
омо гу ћи ли да се овде оку пи мо. Поред 
тога што су нас држа ва, Мини стар ство 
и секре та ри ја ти подр жа ли у овој бор би, 
има ли смо и  вели ку подр шку локал не 
само у пра ве, првен стве но Гра да Срем
ска Митро ви ца, затим и свих срем ских 
општи на, рекао је др Мало ба бић.

Тако ђе, др Мало ба бић додао је да је 
53 одсто Митров ча на вак ци ни са но, што 
је један од нај бо љих резул та та у Срби
ји. Потреб но је од 70 до 80 про це на та 
вак ци ни са них како бисмо без стреп ње 
доче ка ли евен ту ал ни нови талас пан
де ми је.  

Прим. др Нада Зец Пет ко вић, дирек
то ри ца Заво да за јав но здра вље, иста
кла је да је очу ва ње јав ног здра вља 
нај бит ни је, што је и постиг ну то, захва
љу ју ћи раду и пожр тво ва но сти здрав
стве них рад ни ка. 

– Функ ци о ни са ње Заво да за јав но 
Здра вље првен стве но се засни ва ло на 
тим ском раду, како у руко во ђе њу тако и 

на нивоу рада меди цин ских сестара и 
тех ни ча ра што се пока зало као битан.
На тај начин, могли смо да постиг не
мо пра ви резул тат, а то је да очу ва мо 
јав но здра вље у зајед ни ци. Ради ло се 
дано ноћ но, без обзи ра на посто ја ност 
ризи ка по здра вље сва ког поје дин ца. 
Овом при ли ком бих се захва ли ла свим 
здрав стве ним рад ни ци ма, и сарад
ни ци ма, поно сна сам што су са нама, 
каза ла је др Нада Зец Пет ко вић.

Здрав стве ни рад ни ци који су се 
више од годи ну дана бори ли са пан
де ми јом кажу да није било лако ради
ти. Јед на од њих је Сла ви ца Мико вић, 
медицинска сестра у гастро ен те ро ло
шкој амбу лан ти.

– Ситу а ци ја, која је била непо зна
та сви ма нама, јако нас је збли жи ла 
и лепо смо сара ђи ва ли. Било нам је 
тешко и напор но, не толи ко због посла 
који смо ради ли, већ због опре ме коју 
смо мора ли стал но да носи мо. Како 
вре ме про ла зи, ми смо се мало и одмо
ри ли, дра го нам је што има мо при ли ку 
да се ску пи мо и дру жи мо рекла је Сла
ви ца Мико вић.  К. Вереш

Фото: Б. Туца ко вић

Миро слав Јокић др Дра ган Мало ба бић

Представници локалне самоуправе и здравствених установа

др Нада Зец Пет ко вић Сла ви ца Мико вић

КЛЕ НАК 

Нај у ку сни је „бре скви це“ из Кра ље ва ца

На Иван дан је у Клен ку одр жа
на пета „Бре скви ци ја да“. На овој 
мани фе ста ци ји која је оку пи ла 

неко ли ко удру же ња жена из Вој во ди не, 
при зво де су изло жи ле жене из ново сад
ске „Вој во ђан ке“, „Кра љев чан ке“ из Кра
ље ва ца, „Фру шко гор ке“ из Сте ја но ва ца, 
„Сур чин ке“ из Сур чи на, Удру же ње „Мај
ка Анге ли на“ из Купи но ва, као и орга
ни за тор ке ове мани фе ста ци је, чла ни це 
Удру же ња „Љиљан“. Ова мани фе ста ци
ја се орга ни зу је у част чуве них, и веро
ват но, сви ма оми ље них кола ча   „бре

скви ца“. Поред изло жбе ног дела, где су 
посе ти о ци могли да виде руко тво ри не 
чла ни ца удру же ња које су уче ство ва ле, 
мани фе ста ци ја је била и так ми чар ског 
карак те ра, а на жири ју је било да оце ни 
чије су „бре скви це“ нај у ку сни је. 

Најбоље бре скви це су напра ви ле 
„Кра љев чан ке“, али ни оста ле које су 
се нашле на изло жби нису пуно зао
ста ја ле за нај бо љи ма. „Кра љев чан ке“ 
су осво ји ле прво место и за изло же ни 
вез. Сне жа на Бог да но вић, пред сед ни
ца овог удру же ња, била је задо вољ на 

овим успе шним уче шћем сво јих Кра
љев чан ки, а рекла је и да уче ству ју 10. 
јула у бео град ској Ска дар ли ји на мани
фе ста ци ји под нази вом „Жене Сре ма, 
Бана та и Бач ке“, а потом сле ди  и мани
фе ста ци ја  „Жетва“ у Кра љев ци ма 18. 
јула. Захвал ни це кле нач ког Удру же ња 
жена „Љиљан“ доби ли су општин ско 
удру же ње пен зи о не ра Рума, Оде ље ње 
за дру штве не делат но сти, Тури стич ка 
орга ни за ци ја и Кул тур ни цен тар „Бра на 
Црн че вић“ за добру сарад њу.

С. Џ.

Бре скви ци ја да у Клен ку
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Мит могу ћег раз до ра
У јед ном од фамо зних јутар њих 

про гра ма наци о нал них теле
ви зи ја, у који ма поли ти ка пре

пу шта несра змер но мало вре ме на 
здрав ству, при вре ди, кул ту ри и спор
ту, нашла се и при ча о неис ко ри шће
ним бла го де ти ма мошти ју Арсе ни ја 
Тре ћег Чар но је ви ћа. Навод но, ако би 
се откри ле могле би, можда и пре суд
но, да оја ча ју једин ство наци је пред 
тешким иску ше њи ма.

Нова небе ска подр шка наци ји пул
си ра ла би у срем ском мана сти ру 
Кру ше дол. Под усло вом да се откри
ју мошти пред вод ни ка Вели ке сео бе 
Срба Арсе ни ја Тре ћег Чар но је ви ћа, 
како је пред ла гао нека да шњи игу ман 
овог мана сти ра др Сте фан Чакић. И 
под усло вом да су заи ста сакри ве не у 
Кру ше до лу.

При чу о мошти ма Арсе ни ја Тре ћег 
Чар но је ви ћа  покре нуо је замо на ше
ни Ново са ђа нин Сте фан Чакић кад је 
поста вљен за ста ре ши ну мана сти ра 
Кру ше дол 1954. годи не. Игу ман је, уз 
оста ле посло ве, мно го пажње посве
тио гро бо ви ма  зна ме ни тих људи 
наци о нал не исто ри је као што су гроф 
Ђор ђе Бран ко вић, патри јарх Арсе ни
је Четвр ти, кне ги ња Љуби ца, краљ 
Милан Обре но вић и дру ги. Хтео је да 
се потру ди и око нај ва жни јег гро ба који 
би, пре ма исто риј ским  пода ци ма, тре
ба ло да се нала зи баш овде. Ништа 
више од тога исто ри ја није оста ви ла. 
Тач ни је,  још није позна то да је оста
ви ла више.

То је вео ма зачу ди ло мла дог ста ре
ши ну мана сти ра,  ина че скло ног нау ци 
и истра жи ва њу, па је тра гао  на све 
стра не и рас пи ти вао се у зате че ном 
брат ству.

Али је увек доби јао исти, нео д ре
ђен, одго вор: патри јарх Арсе ни је Тре
ћи Чар но је вић сахра њен је уну тра у 
мана стир ској цркви! Где и на ком 
месту у цркви, то нико није могао да 
му одго во ри.  

Кад је упо ре дио је исто риј ску гра ђу 
са уну тра шно шћу мана сти ра на њега 
се као гром из ведра неба сру чи ла 
прет по став ка да се са десне стра не 

олта ра нала зи зази да на костур ни ца 
са мошти ма Арсе ни ја Тре ћег Чар но је
ви ћа! Наста вио је истра жи ва ња  и 
нашао да су 1721. годи не из гро ба 
све тог архи е пи ско па Мак си ма, где је 
Арсе ни је Тре ћи био сахра њен, изва
ђе не патри јар хо ве мошти ради њихо
вог бла го твор ног деј ства на народ и 
цркву. Није нашао ника квог тра га о 
томе да ли су мошти, после риту а ла, 
вра ће не на исто место.

Ста ре ши на мана сти ра је о сво јим 
нала зи ма оба ве стио тада шњег епи
ско па срем ског Мака ри ја Ђор ђе ви ћа, 
који  „није пока зао баш ника кав инте
рес за ово откри ће”. Потом је један 
днев ни лист пону дио новац за тех нич
ко истра жи ва ње и откри ва ње костур

ни це, али је то из онда шње вла сти 
зау ста вље но. Завод за зашти ту спо
ме ни ка кул ту ре покре нуо је про блем и 
код Патри јар ши је у Бео гра ду, али је 
Мака ри је ово истра жи ва ње толи ко 
осум њи чио као скр на вље ње мана
стир ске све ти ње да ни Патри јар ши ја 
није била опе ра тив на. Тач ни је, Патри
јар ши ја је одго во ри ла да је ини ци ја ти
ва похвал на, али да није вре ме за њу.

У међу вре ме ну је игу ман оти шао из 
мана сти ра и у Бечу сте као док тор ско 
зва ње. Као један од нај о бра зо ва ни јих 
људи срп ске цркве, мно го доц ни је се 
обра тио и патри јар ху Павлу и молио 
његов архи е пи скоп ски бла го слов за 
откри ва ње гро ба вође Вели ке сео бе 
Срба како би се све те мошти изне ле 

из таме и поло жи ле на ката фалк у 
мана стир ској цркви, поред гро бо ва 
оста лих вели ка на. Петри јарх му је 18. 
децем бра 1992. годи не одго во рио да 
је њего ва ини ци ја ти ва похвал на, али 
да поду хват тре ба оста ви ти за мир ни
је вре ме, кад је већ то миро ва ло толи
ке годи не. Одби ја ње се није про мен ло 
ни кад се кад се гра ђан ски рат сми
рио,  и др Сте фан Чакић је свој сан 
однео у гроб.

Ваља се сети ти да су међу срп ским 
исто ри ча ри ма сво је вре ме но бук та
ле рас пра ве око зна ча ја и после ди ца 
поду хва та Арсен ја Тре ћег Чар но је ви
ћа. Јед ни су га окри вљи ва ли за повла
че ње са исто риј ске срп ске земље, иако 
су Тур ци нуди ли амне сти ју за ста вља
ње Срба на стра ну аустриј ске вој ске 
упа ле у Срби ју, јер је Мето хи ја захва
љуј ћи њему оста ла без Срба. Захва
љу ју ћи њему, они који данас хоће да 
се нази ва ју искљу чи во Албан ци ма 
сишли су, под сво јим пра вим име ном, 
са пла ни на и пре у зе ли напу ште на срп
ска има ња, после чега су Срби поста
ли мањи на на Косо ву и Мето хи ји. Дру
ги су, међу тим, има ли раз у ме ва ње што 
је патри јарх у про до ру аустриј ске вој
ске у Срби ју под Тур ци ма видео при ли
ку за осло бо ђе ње од Тура ка и иза брао 
хри шћан ску стра ну која је обе ћа ва ла 
обно ву срп ске деспо то ви не.

Ми данас не може мо да твр ди
мо да се иза уљуд ног одби ја ња 
патри јар ха Павла да се одло жи  

откри ва ње мошти ју вође Вели ке сео
бе Срба у Кру ше до лу до бољих при
ли ка на Бал ка ну кри ју дубљи раз ло зи 
и стра хо ви. Мито ви су у осно ви пре
да ње на чији садр жај нема замер ки, 
око кога се сви сла же мо. Вели ка сео
ба Срба је чиста исто ри ја коју наци ја  
дожи вља ва као мит што се дожи вља
ва, ско ро сакрал но. Мошти Арсе ни ја 
Тре ћег Чар но је ви ћа, међу тим, могле 
би да покре ну пита ња шта се изгу би
ло а шта доби ло њего вим поду хва том, 
из којих би њихо во прет по ста вље но 
бла го твор но деј ство на веру и наци ју 
могло да могло да изо ста не. Ако не и 
да се изро ди у нешто дру го. 
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Вели ка сео ба Срба  про
из ве ла је срп ску већи
ну у Вој во ди ни и срп
ску мањи ну на Косо ву и 
Мето хи ји, па би откри ва
ње мошти ју Арсе ни ја Тре
ћег Чар но је ви ћа могло да 
пот па ли поде ле које су 
једва сми ре не у срп ском 
дожи вља ју сео бе
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ДОЛА ЗАК НЕМАЧ КОГ ГИГАН ТА МТУ 

Исто риј ски дан
за Ста ру Пазо ву

Овде ћемо запо шља ва ти инже ње ре, али и људе који ће уме ти са тех нич ком сред
њом шко лом да пока жу сво је зна ње и спо соб но сти. МТУ је вели ка про ме на за Пазо ву, 
рекао је Алек сан дар Вучић

Немач ка ком па ни ја МТУ Аеро 
Енџинс, воде ћи про из во ђач авио 
мото ра и гло бал ни играч у ави о

ин ду стри ји, у поне де љак, 5. јула је у 
инду стриј ској зони Нова Пазо ва, запо
че ла радо ве на изград њи фабри ке за 
поправ ку ави о мо то ра МТУ Мејн тејнс 
Срби ја. Почет ку радо ва при су ство вао је 
пред сед ни к Срби је Алек сан дар Вучи ћ, 
покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић, 
мини стар ка при вре де Анђел ка Ата на
ско вић, амба са дор Немач ке у Срби ји 
Томас Шиб, пред став ни ци немач ке Вла
де, МТУ ком па ни је и Општи не Ста ра 
Пазо ва.

Пред сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић је изја вио да ће ова фабри ка 
доне ти вели ке про ме не и пуно зна чи ти 
не само за Ста ру Пазо ву, већ и целу 
Срби ју. 

– Нама је ста ло до тога да МТУ буде 
у Срби ји. Нама је ста ло да запо сли мо 
наше људе. Нама је ста ло да наши 
људи има ју пла ту која ће овде бити три 
пута већа од про сеч не пла те у Срби ји. 
Овде ћемо запо шља ва ти инже ње ре, 
али и људе који ће уме ти са тех нич ком 
сред њом шко лом да пока жу сво је зна
ње и спо соб но сти. МТУ је вели ка про
ме на за Пазо ву. Пазо ва има малу сто пу 
неза по сле но сти, јед ну од нај ни жих у 
Срби ји, испод 5 одсто. МТУ доно си 

– На тери то ри ји Општи не Ста ра 
Пазо ва 2012. годи не било је око 9.400 
запо сле них гра ђа на, а данас тај број 
пре ма шу је цифру од 22.500. Овај пода
так довољ но гово ри о томе, коли ки смо 

рад и труд уло жи ли зајед но са репу
блич ком Вла дом у при вла че њу и стра
них и дома ћих инве сти то ра у последњих 
девет годи на, закљу чио је, изме ђу 
оста лог, пред сед ник Ради но вић. 

22.500 запо сле них у Пазо ви

Алек сан дар Вучић у Старој Пазо ви (фото: фејсбук страница општине Стара Пазова)

Ђор ђе Ради но вић
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нешто ново. И за саму општи ну Ста ра 
Пазо ва доно си мно го више при хо да, 
лак ше и брже ћете ради ти локал не 
путе ве, лак ше ћете реша ва ти све кому
нал не про бле ме. Део наше деце из 
Тех нич ке шко ле у Ста рој Пазо ви ће на 
вре ме и уз дона ци је ове ком па ни је учи
ти како да раде у јед ној од нај мо дер ни
јих, тех но ло шки супер и ор ној ком па ни ји 
као што је МТУ, на ави он ским мото ри
ма, на ави он ским маши на ма, рекао је 
изме ђу оста лог Алек сан дар Вучић.

Инве сти ци ја је вред на око 100 мили
о на евра и у првој фази биће запо сле
но до 500 људи, а укуп но ће бити отво
ре но од 1.800 до 2.000 рад них места.

Извр шни дирек тор ком па ни је МТУ 
Мејн тејнс Срби ја Реј нер Бекер иста као 
је како ће у Ста рој Пазо ви изгра ди ти 
нај са вре ме ни ју фабри ку за про из вод
њу дело ва за ави он ске мото ре. Пара
лел но са изград њом фабри ке, ком па
ни ја је поче ла и са анга жо ва њем ква
ли фи ко ва них рад ни ка и обу ча ва њем 
буду ћих струч ња ка у овој делат но сти: 

– На овом месту ћемо поста ви ти нај
мо дер ни је постро је ње за поправ ку 
ави о мо то ра у југо и сточ ној Евро пи, које 
ће бити нови дом МТУ Срби ја, рекао је 
Бекер.

По речи ма Иго ра Миро ви ћа, пред
сед ни ка Покра јин ске вла де, дола зак 
ове ком па ни је поред отва ра ња нових 
рад них места, јако је важан и због 
науч но – тех но ло шког раз во ја, што ће 
сигур но ути ца ти на дола зак нових 
инве сти то ра.

– Због чиње ни це да нам дола зи јед
на ком па ни ја из ави о и ду стри је која ће 
пре но си ти сво је зна ње нашим запо
сле ни ма, нашим инсти ту ци ја ма и тиме 
додат но раз ви ја ти нашу земљу у нај
со фи сти ци ра ни јој обла сти сасвим 
сигур но, када је реч о науч но – тех но

ло шком раз во ју, изја вио је Миро вић.
Пред сед ник Општи не Ђор ђе Ради

но вић је нагла сио да дола зак ком па ни
је МТУ зна чи додат но сма ње не неза
по сле но сти, у првој фази за два про
цен та, тако да ће бити пре ко 23.000 
запо сле них, али је бит но у ула га ње у 
обра зо ва ње. 

– Ста ра Пазо ва ће деце ни ја ма пам
ти ти овај дан, када је ком па ни ја, каква 
је МТУ дошла у нашу сре ди ну и заи ста 
изра жа вао вели ки понос због тога. 
Хва ла пред сед ни ку Вучи ћу, хва ла 
репу блич кој Вла ди који су учи ни ли 
вели ке кора ке да би се ово данас 
деси ло. Посеб но желим да истак нем и 
сарад њу са Мини стар ством про све те, 
због чиње ни це да ће мла ди људи сте
ћи нео п ход но обра зо ва ње у тех нич ким 
про фи ли ма потреб ним овој ком па ни ји, 
али и дру гим ком па ни ја ма које послу ју 
на тери то ри ји наше општи не, и широм 
Репу бли ке Срби је, рекао је Ради но
вић.

Он је је под се тио на пот пи са ну изја
ву о сарад њи у обла сти дуал ног обра
зо ва ња струч них рад ни ка, налик на 
прак су која се спро во ди у Немач кој. То 
ће омо гу ћи ти мла ди ма да оста ну у 
сво јој сре ди ни након шко ло ва ња и 
има ју могућ ност запо сле ња.

План је да већ за годи ну дана 
постро је ње поч не са радом и у првој 
фази би тре ба ло да има капа ци тет за 
470 хиља да сати поправ ке годи шње.

За крај све ча не цере мо ни је, говор
ни ци, пред став ни ци вла сти и инве сти
то ра сим бо лич но су у црну кути ју, сво
је вр сну вре мен ску кап су лу, уба ци ли 
пред ме те, који ука зу ју на при ја тељ
ство Срби је и Немач ке и тиме озва ни
чи ли поче так изград ње фабри ке ком
па ни је МТУ у Срби ји.

Зден ка Кожик

Уба ци ва ње пред ме та у вре мен ску кап су лу

ЖЕТВА

Вру ћи не
сма њи ле при нос

Жетва пше ни це у ста ро па зо вач ком 
ата ру у пуном је јеку.  Јесе нас је  под 
хлеб ним зрном на тери то ри ји општи
не Ста ра Пазо ва пше ни цом посе ја но 
2000 хек та ра на пар це ла ма пољо при
вред них пред у зе ћа и задру га, а 3500 
хек та ра у инди ви ду ал ном сек то ру.  

Про из вод ни циклус пше ни це обе ле
жи ло је неста бил но вре ме,  вре мен
ски усло ви су вари ра ли, од сушног 
пери о да, пре ко кише, затим голо мра
зи це до сада шњег топлот ног тала са. 
Иако је добро под не ла голо мра зи цу, 
сада шње висо ке тем пе ра ту ре су ути
ца ле на насил но сазре ва ње, ква ли тет 
и при нос, али гене рал но род је задо
во ља ва ју ћи.   У зави сно сти од пар це
ле, при но си се кре ћу од шрст до девет 
тона по хек та ру, а хек то ли тар тако ђе  
вари ра од 74 до 81 кило гра ма, вла га 
зрна се кре ће од девет до 12 одсто.

Ком бај ни раде ужур ба но, и вршид
ба, која је у Земљо рад нич кој задру зи 
Агро пром поче ла 1. јула, а на инди ви
ду ал ном сек то ру око 4. јула.  З. К.

Про ши ре ње 
наплат не ста ни це 

Лет ња сезо на  је допри не ла поја ча
ном сао бра ћа ју на наплат ној ста ни ци 
Ста ра Пазо ва. Свих девет  кана ла за 
напла ту пута ри не и дистри бу ци ју кар
ти ца су у функ ци ји 24 часа днев но, 
без пау зе и у ту свр ху пове ћан је број 
инка са на та и дру гих запо сле них. Јав
но пред у зе ће Путе ви Срби је пла ни ра 
про ши ре ње 26 наплат них ста ни ца 
које су про јек то ва не и изгра ђе не пре 
око 30 годи на, а при о ри тет ће бити 
про ши ре ње наплат не ста ни це Ста ра 
Пазо ва, која је сагра ђе на 1976. годи не 
и то за знат но мањи обим сао бра ћа ја. 
Из Путе ва Срби је пози ва ју воза че да 
при пре ме тачан износ нов ца за напла
ту и кори сте услу гу елек трон ске 
напла те пута ри не, што ће сва ка ко 
допри не ти бржем  про пу шта њу вози
ла.  Пре пола ска на пут о ста њу у сао
бра ћа ју инфор ми ши те се на  пор та лу 
www.pute visrbi je.rs , путем апли ка ци је 
за мобил не теле фо не Путе ви Срби је 
и путем меди ја.

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.
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ГРУНД ФОС ШИРИ ПРО ИЗ ВОД ЊУ У ИНЂИ ЈИ

Камен теме љац
за нови погон
Пред сед ни ца Вла де Репу бли ке 

Срби је Ана Брна бић, са мини стар
ком при вре де Анђел ком Ата на ско

вић и пред сед ни ком општи не Инђи ја 
Вла ди ми ром Гаком при су ство ва ла је у 
четвр так, 8. јула  пола га њу каме на 
темељ ца за нови про из вод ни погон 
фабри ке „Грунд фос“ у Инђи ји. Пре ми јер
ка је посе ти ла и посто је ћи про из вод ни 
погон у којем је запо сле но око 900 рад
ни ка иста кав ши да ће се изград њом 
новог пого на пове ћа ти број рад ни ка.

– Инђи ја је јед на од нај бо љих европ
ских лока ци ја за ула га ње. У прет ход не 
чети ри годи не чети ри пута сам била на 
отва ра њу нових пого на али и поста вља
њу каме на темељ ца за нове фабри ке, 
што иде у при лог томе да је ова срем ска 
општи на ите ка ко при ма мљи ва инве сти
то ри ма, иста кла је Брна бић и дода ла да 
је фабри ка „Грунд фос“ у Инђи ји тре ћа по 
вели чи ни у све ту када су пита њу посто је
ћа постро је ња дан ског инве сти то ра.

– Кон ку рен ци ја је била огром на, али 
су овда шњи запо сле ни ура ди ли мно го и 
омо гу ћи ли нову инве сти ци ју и да се ком
па ни ја шири овде, а не негде дру где. 
Тако ђе, морам дода ти да за „Грунд фос“ 
епи де ми ја коро на ви ру са као да није 
посто ја ла, јер су про из вод ња и извоз у 
2020. годи ни били већи него у 2019. 
годи ни, иста кла је пре ми јер ка.

Како су иста кли пред став ни ци ком па
ни је „Грунд фос“ по завр шет ку новог 
пого на, оче ку је се да ће бити изгра ђе но 
додат них 17 хиља да ква драт них мета ра 
посто је ћим објек ти ма.

– Ово је важно достиг ну ће за нас. То је 
још један корак ка даљем раз во ју наше 
ком па ни је у Срби ји. Са новим про из вод
ним пого ном, раду јео се да ћемо моћи 
да пру жи мо подр шку целој „Грунд фос 
Гру пи“ са нашом екс пер ти зом у про из
вод њи, иста као је Вељ ко Тодо ро вић, 
дирек тор фабри ке „Грунд фос“ у Инђи ји 
и дирек тор „Грунд фос“ Срби ја.

Про ши ре ње у Инђи ји, изме ђу оста лог, 
омо гу ћи ће уво ђе ње пот пу но нове про из
вод не лини је у нашој земљи, ода кле ће 
„Грунд фос“ саста вља ти цир ку ла тор не 
пум пе послед ње гене ра ци је. 

Пре две годи не отво ре но је и ново 
уна пре ђе но постро је ње за пре ра ду 
отпад них вода, под се тио је пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир Гак и додао 
да је Инђи ја јед на од нај бо љих европ
ских лока ци ја за инве сти ци је.

– Више од 500 мили о на евра директ
них ула га ња је сти гло у Инђи ју. Kада сам 

рекао да ће Инђи ја бити нај ве ће гра ди
ли ште у Сре му, тада је можда неком 
зву чал но пре тен ци о зно, али ово су 
нових 20 мили о на евра и 20.000 ква
драт них мета ра про из вод ног пого на, 
иста као је Гак.

Мини стар ка при вре де Анђел ка Ата на
ско вић у инве сти ци ја ма попут „Грунд фо
са“ види шан су за оста нак мла дих у 
земљи. Како је иста кла, мини стар ство 
зајед но са пред сед ни ком и вла дом ради 
на томе да се што више фир ми отво ри и 
да се што више фабри ка дове де у Срби
ју, а пого то во ова кве тех но ло ги је где је 
важан инже њер ски кадар.

При сут ни ма на све ча но сти пово дом 
пола га ња каме на темељ ца обра ти ла се 
и амба са дор ка Дан ске у Срби ји Сузан 
Шај на која је иста кла да „Грунд фо сов“ 
успех при пи су је рад ни ци ма и струч ња
ци ма који су запо сле ни у инђиј ској 
фабри ци.

– То потвр ђу је и „Злат ни зеле ни сер ти
фи кат“ који ће ове фабри ка има ти, што 
зна чи да ће бити пот пу но енер гет ски 
неза ви сна и која 100 одсто реци кли ра 
отпад не воде,  рекла је Шај на.

„Грунд фос“ је уста но вио сво је при су
ство у Срби ји 2009. годи не. Од тада, 
фабри ка је поста ла јед на од воде ћих 
уну тар „Грунд фос Гру пе“ када је реч о 
цир ку ла тор ним пум па ма и како исти чу 
из менаџ мен та ком па ни је, данас игра 
важну уло гу у снаб де ва њу потро ша ча 
енер гет ски ефи ка сним цир ку ла тор ним 
пум па ма.

М. Ђ.

Пре две годи не отво ре
но је и ново уна пре ђе но 
постро је ње за пре ра ду 
отпад них вода, под се тио 
је пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак и 
додао да је Инђи ја јед на 
од нај бо љих европ ских 
лока ци ја за инве сти ци је

Пола га ње каме на темељ ца за нови погон Грунд фоса (фото: сајт општине Инђија)
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Суфи нан си ра ње мера
енер гет ске ефи ка сно сти

Мак си ма лан износ под сти ца ја за спро во ђе ње мера је 
50 посто од вред но сти укуп не инве сти ци је са ПДВ – ом. 
Када је реч о уград њи и набав ци сто ла ри је, мак си ма лан 
износ под сти ца ја је 100.000 дина ра, док је нај ви ши 
износ суфи нан си ра ња за поста вља ње изо ла ци је 120.000 
дина ра. Под сти цај за набав ку гасне пећи и котло ва је 
70.000, док је  мак си ма лан износ за набав ку пећи и 
котло ва на био ма су 85.000 дина ра, рекао је заме ник гра
до на чел ни це Петар Самaрџић

Сед ни ца Скуп шти не гра да је одр
жа на 8. јула и на днев ном реду 
се нашло седам тача ка. Нај пре 

су одбор ни ци усво ји ли пред лог пра
вил ни ка о суфи нан сир њу мера енер
гет ске сана ци је поро дич них кућа и 
ста но ва. За три мере енер гет ске ефи
ка сно сти, коли ко је пред ви ђе но пра
вил ни ком, издво је но је шест мили о на 
дина ра, од чега је три обез бе дио Град, 
а оста так Мини стар ство рудар ства и 
енер ге ти ке. Мере енер гет ске ефи ка
сно сти се одно се на уград њу и набав
ку  мате ри ја ла за тер мич ку изо ла ци ју 
зидо ва, кро ва и тава ни ца,  заме ну, 
одно сно, набав ку са уград њом спољ
них про зо ра и вра та и набав ку и инста
ла ци ју котло ва, на при род ни гас или 
био ма су.  Циљ спро во ђе ња ових мера 
јесте уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка
сно сти у стам бе ном сек то ру и пове
ћа но кори шће ње обно вљи вих изво ра 
енер ги је у дома ћин стви ма на тери то
ри ји гра да.

– Мак си ма лан износ под сти ца
ја за спро во ђе ње ове три мере је 50 
посто од вред но сти укуп не инве сти ци
је са ПДВ – ом. Када је реч о уград
њи и набав ци сто ла ри је, мак си ма лан 
износ под сти ца ја је 100.000 дина ра, 
док је нај ви ши износ суфи нан си ра
ња за поста вља ње изо ла ци је 120.000 
дина ра. Под сти цај за набав ку гасне 
пећи и котло ва је 70.000, док је  мак си
ма лан износ за набав ку пећи и котло
ва на био ма су 85.000 дина ра. Након 
рас пи са ног јав ног пози ва за при вред
не субјек те, који се баве про да јом 
и уград њом сто ла ри је, изо ла ци је и 
котло ва, сле ди јав ни позив за гра ђа не. 
Сви гра ђа ни, који су заин те ре со ва ни 
за неку од ових мера могу оче ки ва ти 
јав ни позив кра јем јула, рекао је заме
ник гра до на чел ни це Петар Самар џић.

На сед ни ци су усво је ни изве шта ји о 
посло ва њу током 2020. годи не за Јав
но кому нал но пред у зе ће „Кому на ли је“ 
и Јав но кому нал но пред у зе ће „Водо

вод“. Тако ђе, одбор ни ци су усво ји
ли и изве штај о посло ва њу Аген ци је 
за рурал ни раз вој за про шлу годи ну, 
пред лог реше ња о фор ми ра њу избор
не коми си је за спро во ђе ње избо ра за 
саве те месних зајед ни ца и пред лог 
закључ ка о покре та њу поступ ка оту
ђе ња непо крет но сти из јав не сво ји не 
Гра да у ката стар ској општи ни Босут.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Петар Самар џић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Уре ђе ње канал ске мре же
Како је 7. јула на кон фе рен ци ји 

за нови на ре изја вио Вла ди мир 
Насто вић, начел ник Град ске 

упра ве за пољо при вре ду, Покра јин
ски секре та ри јат за пољо при вре ду 
ће суфи на ни си ра ти радо ве на уре
ђе њу канал ске мре же на тери то ри ји 
гра да Срем ска Митро ви ца.

– Тако зва ни трој ни уго вор који 
годи на ма уна зад пот пи су је мо, на 
осно ву кон кур су који Покра јин ски 
секре та ри јат сва ке годи не рас пи су је, 
је зајед нич ко ула га ње Секре та ри ја
та, Гра да Срем ска Митро ви ца и Вода 
Вој во ди не. Ради се о одр жа ва њу 
канал ске мре же како на тери то ри ји 
Вој во ди не тако и код нас на тери
то ри ји гра да Срем ска Митро ви ца. 
Укуп на ула га ња изно се 24 мили о на 

дина ра, од тога по кон кур су 50 одсто 
суфи на си ра Град Срем ска Митро ви
ца, а 50 одсто Покра јин ски секре та
ри јат.  Ела бо ра том смо обу хва ти ли и 
све при го во ре наших гра ђа на. Пред
ви ђе но је  да се ради и на мачван ској 
и срем ској стра ни, а оно што је нај
ва жни је наста вља се редов но одр
жа ва ње у Лаћар ку, Мар тин ци ма и 
Кузми ну. У тим ката стар ским општи
на ма су нај ве ће повр ши не пољо при
вред ног земљи шта и самим тим нај
ду жа је и канал ска мре жа. Ради ће се 
и у Шашин ци ма, Диво шу, Ман ђе ло су, 
Рав њу, Ноћа ју, и Сала шу Ноћај ском. 
Оче ки ва ња су да ће до кра ја годи не 
сви радо ви бити завр шни, рекао је 
Вла ди мир Насто вић. 

К. В.
Вла ди мир Насто вић
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Срем ски пољо при вред ни сајам 
„Агро сирм” одр жан је на митро
вач ком Хипо дро му од 9. до 10. 

јула. Више од сто ти ну дома ћих и стра
них изла га ча пред ста ви ло је сво је про из
во де услу ге и про из во де. Четвр ти „Агро
сирм”је орга ни зо ван уз подр шку Мини
стар ства пољо при вре де, Гра да Срем
ска Митр о ви ца, Реги о нал не при вред не 
комо ре Срем, Казне но – поправ ног 
заво да, а и гене рал ни спон зор је„Дунав 
оси гу ра ње”. Све ча ном отва ра њу су при
су ство ва ли заме ник гра до на чел ни це 
Петар Самар џић са оста лим пред став
ни ци ма локал не само у пра ве, а Сајам је 
зва нич но отво рио пот пред сед ник Вла де 
и мини стар пољо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић. Обра ћа ју ћи се при сту ни ма, 
мини стар Неди мо вић је иста као да је 
Сајам при ли ка да се виде и неке ино ва
тив не ства ри у пољо при вре ди, као што 
је кори шће ње дро но ва за запра ши ва ње 
усе ва.

– Живи мо у 21. веку и пот пу но је нор
мал но да спо ји мо инфор ма ци о не тех но
ло ги је и пољо при вре ду. То су две ства ри 
које ће у будућно сти вели ки успех. У сле
де ћем пра вил ни ку за набав ку меха ни за
ци је, про из во ђа чи који буду наба вља ли 
савре ме не тех нич ке систе ме за обра ду 
пољо при вред ног земљи шта, моћи ће да 

оства ре  о дре ђе ни под сти цај, рекао је 
Неди мо вић.

Мини стар Бра ни слав Неди мо вић је 
додао да је жетва пше ни це у пуном јеку и 
да се оче ку је одли чан при нос. 

‒ Први резул та ти су јако добри, при
но си су од шест и по па чак и више од 
10 тона по хек та ру. Киша нам је пре ко 
потреб на и због тога раз ви ја мо систе ме 

за навод ња ва ње да бисмо спа си ли што 
више усе ва, казао је Неди мо вић.

Он је том при ли ком под се тио да је пот
пи сан спо ра зум са Евр о а зиј ском уни јом, 
што пред ста вља вели ки потен ци јал за 
пољо при вред ни ке.

‒ Има мо про ши ре ни спи сак  про из во
да, који се могу изво зи ти по бес ца рин
ском режи му у пет зема ља Евро а зиј ског 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДР ЖАН ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ САЈАМ „АГРО СИРМ”

Пољо при вре да за 21. век

Живи мо у 21. веку и пот пу но је нор мал но да спо ји мо инфор ма ци о не тех но ло ги је и 
пољо при вре ду. То су две ства ри које ће у будућно сти  доне ти успех. У сле де ћем пра
вил ни ку за набав ку меха ни за ци је,  про из во ђа чи који буду наба вља ли савре ме не тех
нич ке систе ме за обра ду пољо при вред ног земљи шта, моћи ће да оства ре  о дре ђе ни 
под сти цај, рекао је мини стар пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић

Бра ни слав Неди мо вић Петар Самар џић
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саве за. Нај зна чај ни ји про из во ди у том 
погле ду су овчи је и козје мле ко и воћ
не раки је. Извоз пре ма Руси ји је досад 
био око 365 мили о на дола ра, а увоз је 
изно сио око 114 мили о на дола ра. Зна
чи, оства ри ли смо про фит више од 250 
мили о на дола ра, иста као је Неди мо вић. 

Тако ђе, Неди мо вић је иста као зна чај 
оси гу ра ња усе ва и да се све већи број 
пољо при вред ни ка одлу чу је на ту меру.

‒ Ми смо има ли све га 9024 оси гу ра ни
ка 2010. годи не, а 2020. годи не смо има
ли опсег од 28 хиља да људи који су били 
у систе му оси гу ра ња. Све више пољо
при вред ни ка ула зи у систем осигу ра ња, 
наро чи то у сек то ру воћар ства и сто чар
ства. Про из во ђа чи у Доњим Петров ци ма 
и Клен ку су задо вољ ни после ште те од 
гра да, која их је заде си ла у јуну. Видим 
да су и оси гу ра ва ју ће куће добро одре
а го ва ле. У зави сно сти од сте пе на изло
же но сти гра ду, Мини стар ство даје од 40 
до 70 посто повра ћа ја. На нама је да раз

ви је мо ауто мат ски систем про тив град не 
зашти те, који је са оси гу ра њем усе ва 
добит на ком би на ци ја, рекао је Неди мо
вић.

Заме ник гра до на чел ни це Петар 
Самар џић иста као је да је „Агро сирм” 
место сусре та пољо при вред ни ка и при
вред ног сек то ра, пове за ног са пољо при
вре дом, финан сиј ским секо то ром, пре
храм бе ном, ауто мо бил ском инду стри јом 
и свим оста лим секо три ма насло ње ним 
на пољо при вре ду у циљу уна пре ђе ња 
кому ни ка ци је и посло ва ња у агра гу. 

‒ Нови на ове годи не је уво ђе ње кон
фе рен циј ског садр жа ја, про гра ма са 
неко ли ко пане ла и окру глих сто ло ва на 
тему уна пре ђе ња и финан си ра ња пољо
при вред не про из вод ње. Дра го ми је што 
су се након годи ну дана сте кли усло ви 
да се пољо при вред ни ци оку пе, а још ми 
је дра же што је прва при ли ка упра во у 
Срем ској Митро ви ци, рекао је Самар џић.

На отва ра њу Сај ма, при сут ни ма се 

обра тио и Мла ден Зеко вић, дирек тор 
глав не фили ја ле „Дунав оси гу ра ња” у 
Срем ској Митро ви ци, који је ре као да та 
ком па ни ја посве ћу је вели ку пажњу оси гу
ра њу пољо при вред не про из вод ње. 

Бра ни слав Неди мо вић је у прат њи 
Петра Самар џи ћа и управ ни ка Казне но 
– поправ ног заво да Алек сан дром Алим
пи ћем оби шао штан до ве изла га ча. Ове 
годи не, КП Завод је, поред свог широ
ког асор ти ма на, пред ста вио ино ва тив ну  
солар ну при ко ли цу, која даје 13 кило ва та 
стру је и може да се кори сти за зали ва ње 
и до 40 хек та ра земље. 

На више од 10 хиља да ква драт них 
мета ра изло жбе ног про сто ра предс
та вље на  је нај са вре ме ни ја пољо при
вред на опре ма, а посе ти о ци су могли 
да се упо зна ју са вели ким бро јем пољо
при вред них газдин ста ва и удру же ња из 
рурал них под руч ја. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Међу посе ти о ци ма на 
Сај му смо зате кли и Дра го
љу ба Јове ли ћа. Како нам је 
рекао, по про фе си ји је агро
ном те га ова кви дога ђа ји 
вео ма инте ре су ју.

‒ Дошао сам са уну ка ма 
да мало раз гле дам. Видим 
да има мно го савре ме них 
маши на. Пону да је добра. 
Допа да ми се, све је добро 
орга ни зо ва но, казао нам је 
Дра го љуб.

Даган Иван ко вић из Заса
ви це каже да се на Сај му 
могу виде ти нове, модер не 
тех но ло ги је у пољо при вре
ди, које мали број  про из
во ђа ча може себи да при у
шти.

‒ Бавим се сто чар ством. 
Дошао сам само да раз гле
дам, јер као мали про из

во ђач тешко да себи могу 
да при у штим трак тор који 
кошта око 25 хиља да евра, 
па чак и уз помоћ држа ве. 

Ина че, цела ситу а ци ја у 
пољо при вре ди иде ка томе 
да се подр жи већа про из
вод ња и само тако може да 

се опста не. Про шло је вре
ме када је пољо при вре да 
била додат ни посао, рекао 
нам је Дра ган. 

Посетиоци задовољни

Дра го љуб Јове лић са уну ка ма Дра ган Иван ко вић

Четвр ти „Агро сирм” на Хипо дро му
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Откуп сео ских кућа
Мини стар ство за бри

гу о селу је 28. јуна 
рас пи са ло кон курс о 

доде ли бес по врат них сред
ста ва за купо ви ну сео ских 
кућа са окућ ни цом у циљу 
ожи вља ва ња села. Кон курс 
се одно си на паро ве до 45 
годи на, који су у брач ној 
или ван брач ној зајед ни ци, 
само хра не роди те ље или 
пољо при вред ни ке. Про
це ње на вред ност некрет
ни не не сме бити виша од 
1,2 мили он дина ра. Тако ђе, 
при ја ве се неће бодо ва ти, 
одно сно, неће бити ранг 
листе. Важно је да заин те
ре со ва ни што пре пре да ју 
зах те ве, који ће се одо бра
ва ти пре ма редо сле ду под
но ше ња. Зах те ви и при ја ве 
се под но се зајед но са једи
ни ца ма локал не само у пра
ве. 

О уло зи митро вач ке 
локал не само у пра ве у реа
ли за ци ји кон кур са гово ри ли 
су  заме ник гра до на чел ни це 
Петар Самар џић и дирек
тор ка Аген ци је за рурал ни 
раз вој Души ца Павло вић. 

– Град Срем ска Митро ви
ца ће учи ни ти све како би 

сва заин те ре со ва на лица 
могла брзо да дођу до куће 
у неком од митро вач ких 
села. Сви заин те ре со ва ни 
потреб ну помоћ око апли
ци ра ња могу потра жи ти у 
Аген ци ји за рурал ни раз
вој, посеб но у делу про це не 
тржи шне вред но сти пред
мет не некрет ни не, рекао је 
Петар Самар џић.

Души ца Павло вић је 
рекла да под но си о ци при
ја ве само стал но про на ла
зе кућу са окућ ни цом, која 

мора да буде на тери то ри ји 
гра да Срем ске Митро ви це.

– Након кон так ти ра ња 
про дав ца и про на ла ска 
аде кват не куће, попу ња ва 
се обра зац при ја ве, након 
чега се обра ћа једи ни ци 
локал не само у пра ве, одно
сно Аген ци ји за рурал ни 
раз вој. Затим сле ди терен
ска кон тро ла куће и про це
на вред но сти. Про да вац се 
мора сагла си ти са уста но
вље ном тржи шном вред
но шћу те непо крет но сти. 

Даље се утвр ђу је испу ње
ност оста лих усло ва и када 
овла шће но струч но лице 
утвр ди испу ње ност усло
ва, при сту па се ком пле ти
ра њу доку мен та ци је, која 
се шаље Мини стар ству за 
бри гу о селу. Пози вам сва 
заин те ре со ва на лица да 
иско ри сте ову могућ ност 
како бисмо вра ти ли живот 
у наше село, пору чи ла је 
Души ца Павло вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Души ца Павло вић и Петар Самар џић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 

Апли ка ци ја за ани мал ни отпад
Срем ска Митро ви ца у сарад њи 

са раз вој ним про гра мом УН за 
дру штве ни раз вој (УНДП) реа

ли зу је про је кат под нази вом „Реги стар 
зага ђи ва ча ани мал ног отпа да“. Тим 
пово дом 8. јула одр жа на је кон фе рен
ци ја у Град ској кући, на којој су гово
ри ли Душан Фили мо но вић, мена џер 
про јек та, и Дра жен Риђо шић начел ник 
Град ске упра ве за соци јал ну зашти ту 

и зашти ту живот не сре ди не.
– Град је носи лац про јек та, у окви

ру којег ће бити могу ће инста ли ра ње  
апли ка ци је за памет не теле фо не. Та 
апли ка ци ја ће помо ћи да има мо бољи 
увид у уги ну ћа и како су она збри ну та. 
Про је кат под ра зу ме ва и две ради о ни
це које су наме ње не сарад ни ци ма из 
Упра ве за вете ри ну, затим локал ним 
вете ри нар ским уста но ва ма, фар ме

ри ма и инспек циј ским слу жба ма. На 
ради о ни ца ма жели мо да скре не мо 
пажњу гра ђа ни ма на зна чај одла га
ња ани мал ног отпа да његов ути цај 
на живот ну сре ди ну, рекао је Дра жен 
Риђо шић.

Душан Фили мо но вић каже да је 
про блем одла га ња ани мал ног отпа да 
пре по знао УНДП не само у Митро ви ци 
већ и у дру гим локал ним само у пра ва
ма.

– Град је већ пред у зео одре ђе не 
кора ке, све је мапи ра но, и поста вље
но у апли ка ци ји. Има мо 14 сточ них 
гро баља и јама, а у Лаћар ку кон теј
нер ски при хват успе шно функ ци о
ни ше. Крај њи циљ је да се обез бе ди 
аде ква тан обје кат, међу ста ни ца, и 
спе ци јал на вози ла. ЈКП „Кому на ли је“ 
и Зоо хи ги је на су кров не орга ни за ци је 
које се баве овим про бле мом, а за то 
има ју закон ска овла шће ња. Веру јем 
да ће ово бити добар при мер за дру ге 
локал не само у пра ве. Вред ност про
јек та је 19.800 дола ра, казао је Душан 
Фили мо но вић.

К. В.
Дра жен Риђо шић и Душан Фили мо но вић
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ЈКП КОМУ НА ЛИ ЈЕ

Сав ска вода 
без бед на

Јав но кому нал но пред
у зе ће „Кому на ли је“ Срем
ска Митро ви ца оба ве шта
ва гра ђа не о резул та ти ма 
ана ли зе сав ске воде, коју 
је извр шио Завод за јав но 
здра вље  Срем ска Митро
ви ца. Ана ли за сав ске 
воде је извр ше на 30. јуна 
и то на тач ка ма Мала 
пла жа, Поче так пла же, 
Дис пан зер. Узор ко ва њем 
и ана ли зом физич ко  
хемиј ских и микро би о ло
шких пара ме та ра сав ска 
вода на наве де ним лока
ли те ти ма

Одго ва ра зах те ви ма 
Уред бе о гра нич ним вред
но сти ма зага ђу ју ћих 
мате ри ја у повр шин ским 
вода ма и под зем ним 
вода ма и седи мен ту и 
роко ви ма за њихо во 
дости за ње.

Пре по ру ке за здрав
стве но без бед но купа ње: 
избе га ва ти роње ње, гњу
ра ње, прска ње, ска ка ње 
и гле да ње у води, при ли
ком ула ска у воду посте
пе но се рас хла ди ти, оба
ве зно се туши ра ти чистом 
водом са туше ва након 
изла ска из сав ске воде, 
врши ти над зор над купа
њем мале деце (у пли ћа
ку је вода нај за га ђе ни ја), 
после јаке кише и олу је 
не купа ти се два до три 
дана, забра ни ти при ступ 
дома ћим живо ти ња ма, не 
седе ти на вла жном песку 
већ на про стир ка ма.

Моли мо све сугра ђа не 
да се у току борав ка на 
пла жи при др жа ва ју пра
ви ла забра не игре с лоп
том у води и пешча ном 
делу пла же обе ле же ном 
зна ко ви ма забра не, како 
не би оме та ли одмор и 
рекре а ци ју посе ти ла ца 
Град ске пла же у Срем ској 
Митро ви ци.

ЛАЋА РАК 

Очи шће на дивља депо ни ја

Акти ви сти Удру же
ња гра ђа на „Удар
ник“ орга ни зо ва ли 

су акци ју чишће ња кана ла 
код митро вач ке касар не. 
Мала али сло жна дру жи
на некадашњих уче сни ка 
рад них акци ја бив ше Југо
сла ви је, је на овој дивљој 
депо ни ји исе кли дрве ће, 
трње и дру го расти ње. 
Наи ла зи ли су и на гра ђе
вин ски шут, пла сти ку, ста
кло, папир, ста ре тепи хе, 
наме штај, шпо рет и оста ло.  
Рад ну акци ју су 8. јула оби
шли пред ства ни ци локал не 
само у пра ве, гра до на чел ни
ца Све тла на Мило ва но вић 
и Дра жен Риђо шић начел
ник Град ске упра ве за соци

јал ну зашти ту и зашти ту 
живот не сре ди не. 

– Прет ход них 38 дана 
чла но ви удру же ња су зајед
нич ким сна га ма очи сти ли 
канал, који је био дивља 
депо ни ја. Вади ли су белу 
тех ни ку, ства ри, па чак и 
ани мал ни отпад. Желим 
да апе лу јем на гра ђа не, да 
сме ће одла жу на места која 
су пре дви ђе на за то, рекао 
је Дра жен Риђо шић.

Марин ко Кршић и Осто ја 
Перић из Удру же ња „Удра
ник“  кажу да се сме ће 
на овом месту тало жи ло 
и саку пља ло, ства ра ју ћи 
вели ке про бле ме жите љи ма 
у око ли ни. 

– Без обзи ра што се тру

ди мо да сво јим при ме ром 
ути че мо на дру ге, нажа
лост има и оних који поно
во дола зе да баца ју сме ће. 
Сва ко од нас је носи лац бар 
по три удар нич ке знач ке 
на рад ним акци ја ма које су 
биле и теже од ових. Пла
ни ра мо да поста ви мо табле 
са забра ном баца ња сме ћа, 
кажу Кри шић и Перић.  

Акци ја ши ВРБ „Удар ник“ 
наја вљу ју да ће током сеп
тем бра и окто бра чисти ти 
желе знич ки коло сек који 
води од глав не желе знич ке 
ста ни це до Луке Легет и дру
гих фабри ка у тој инду стриј
ској зони, и на дру гу стра ну 
до Новог Митро шпе ра. 

К. В.

Акци ја укла ња ња сме ћа и чишће ња кана ла

Дра жен Риђо шић Марин ко Кршић Осто ја Перић
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ГРАД СКА ПЛА ЖА 

Лето на Сави за малишане
Град ска упра ва за кул ту

ру и спорт је у сарад њи 
са уста но ва ма кул ту ре 

орга ни зо ва ла током јула 
мани фе ста ци ју за нај мла ђе 
„Лето на Сави“ током које ће 
бити реа ли зо ва не раз ли чи
те актив но сти и ради о ни це 
за децу. 

– Сма тра мо да су деца 
про шле годи не била нај ви
ше оште ће на, јер због епи
де ми је нису могла да ужи
ва ју у чари ма пла же, да се 
игра ју и заба вља ју. Зато смо 
одлу чи ли да напра ви мо јед
ну мани фе ста ци ју посве ће
ну упра во њима. За сва ког 
уче сни ка, Град ска упра ва за 
кул ту ру и спорт је спре ми ла 
и одре ђе не покло не. Захва
љу јем се рад ној гру пи, која 
је са коор ди на то ри ма Мари
јом Вуру ном и Дани цом 
Ђукић осми сли ла овај про
грам. У авгу сту, тако ђе, има
мо неко ли ко мани фе ста ци
ја, као што је „Срем фолк
фест“, а 17. авгу ста ће бити 
наступ Вој во ђан ског сим фо
ниј ског орке стра, а затим 
сле ди и „Вин ски парк“, рекао 
је Шево.

Мари ја Вуру на је рекла да 
је иде ја мани фе ста ци је 
„Лето на Сави“ да се нај мла
ђи упо зна ју са радом уста

но ва кул ту ре, али и да се 
еду ку ју и заба ве. 

– Кроз раз не ради о ни це и 
актив но сти, нај мла ђи ма 
ћемо пока за ти како је то 
бити сли кар, архе о лог, 
вајар. Про чи та ће мо и неку 
зани мљи ву књи гу и пока за
ће мо им како раде спа си о ци 
на пла жи. Све додат не 
инфор ма ци је се могу про на
ћи на дру штве ним мре жа ма 
уста но ва кул ту ра, рекла је 
Мари ја Вуру на.

З. Попо вић Васиљ Шево Мари ја Вуру на

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“ се суфинансира из буџета Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ВАК ЦИ НАЛ НИ ПУНКТ НА ГРАД СКОЈ ПЛА ЖИ

Вак ци ни са ни фуд ба ле ри „Рад нич ког“
На вак ци нал ном пунк ту на Град ској 

пла жи 11. јула фуд ба ле ри ФК „Рад
нич ки“ вак ци ни са ни су про тив виру са 
коро не пред сезо ну коју, наста вља ју 
у Првој лиги Срби је.  Како је рекао  
Вла ди мир Мијај ло вић, фуд ба ле ри 
су се одлу чи ли на овај корак како би 
у пуном саста ву могли да тре ни ра ју 
и дају све од себе на тре нин зи ма и 
тере ну.

– Поред тога што сам се вак ци ни
сао због свог и здра вља сво јих нај
бли жих, мислим да је то важно и због 
саме еки пе и так ми че ња. Про шле 
сезо не је у клу бу било неко ли ко игра
ча који због коро не нису могли да тре
ни ра ју и игра ју. Поу че ни иску ством, 
реши ли смо да се вак ци ни ше мо како 
бисмо у наред ну сезо ну ушли спрем
ни, рекао је Мијај ло вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Вак ци на ци ја на пунк ту на Град ској пла жи
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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.

МИНИ СТАР БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ У ПОСЕ ТИ ЕРДЕ ВИ КУ

Срем ске јабу ке
и кру шке за цео свет

У неде љу, 11. јула, мини стар пољо
при вре де Бра ни слав Неди мо вић, 
посе тио је поро ди цу Бали  и њихо

во пољо при вред но газдин ство у Ерде
ви ку. Пре ма речи ма Ати ле Бали, про
из вод њом кру ша ка и јабу ка баве се око 
пет на ест годи на. Толи ко годи на и ула жу 
и пра те све кон кур се, држав не про јек те и 
уче ству ју у њима.

– На мно го кон кур са смо уче ство ва ли 
и мно го тога доби ли. То нам мно го зна чи. 
Пољо при вре да је јед на изу зет на бор ба и 
онај ко се тиме не бави тешко то може 
да схва ти. Обра ђу је мо три хек та ра воћ
ња ка кру шке и хек тар јабу ка. Ове годи

не је због про лећ ног мра за ума њен род. 
Воћ њак зах те ва кон стан тан рад и ула га
ња. По послед њем кон кур су смо доби ли 
мили он и  500.000 дина ра. Купио сам три 
маши не: за коше ње, тре ти ра ње хер би
цид ног поја са и ато ми зер. Гле дао сам да 
то буде што про фе си о нал ни ја вари јан
та и могу да кажем да нам мно го зна чи. 
Вели ке су уште де, а род пла си ра мо на 
руско тржи ште, рекао је Ати ла Бали.

Мини стар Бра ни слав Неди мо вић је 
иста као да извоз јабу ка више није усме
рен само на Руску феде ра ци ју, изво зи се 
и у Инди ју, УАЕ, Ита ли ју, земље Европ
ске уни је.

– Срем се  раз ли ку је од свих про сто ра, 
јер овде нема гото во ни јед ног воћ ња ка 
без систе ма за навод ња ва ње, про тив
град не  зашти те,  више при но си нису 25 
тона по хек та ру већ иде и до 100 тона, 
рекао је Неди мо вић.

Мини стар Неди мо вић се дота као и 
жетве пше ни це. Како каже, задо во љан 
је при но сом, а све је то после ди ца нових 
семе на, нових тех но ло ги ја. 

Пред сед ник Општи не Шид Зоран 
Семе но вић је изра зио захвал ност мини
стру Бра ни сла ву Неди мо ви ћу због посе
те Ерде ви ку и нагла сио.

– Мини стар Неди мо вић пре ко репу
блич ке Вла де, а уз подр шку пред сед ни ка 
Алек сан дра Вучи ћа про ме нио је мно ге 
ства ри у шид ској општи ни дово де ћи нове 
инве сти то ре о област пољо при вре де. 
Јед на од нај у глед ни јих мађар ских ком па
ни ја за про из вод њу сточ не хра не  доби ла 
је гра ђе вин ску дозво лу за град њу фабри
ке у шид ској општи ни, тако да у бли ској 
будућ но сти може мо оче ки ва ти поче так 
радо ва у инду стриј ској зони у Ада шев ци
ма. Важно је за људе који се баве пољо
при вре дом да има ју чвр сту подр шку не 
само Мини стар ства пољо при вре де, већ 
и целе држа ве, рекао је Зоран Семе но
вић.

Мини стар Бра ни слав Неди мо вић је 
током борав ка у Ерде ви ку раз го ва рао са 
пољо при вред ни ци ма овог села о, како је 
рекао, свим тема ма које их инте ре су ју.

Д. Попов

Ати ла Бали, Бра ни слав Неди мо вић и Зоран Семе но вић

Нове маши не
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МИНИ СТАР КА ЗАШТИ ТЕ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ПОСЕ ТИ ЛА СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ

Уручена савре ме на
еко ло шка чисти ли ца

МИНИ СТАР КА ИРЕ НА ВУЈО ВИЋ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ
ТИХОМИР СТОЈАКОВИЋ ПОТПИСАЛИ УГОВОР О ДОНАЦИЈИ ЧИСТИЛИЦЕ

„Стигла је у правом моменту“

Мини стар ка зашти те живот не 
сре ди не Ире на Вујо вић, посе ти
ла је 10. јула ири шку општи ну и 

са пред сед ни ком Тихо ми ром Сто ја ко
ви ћем пот пи са ла уго вор о дона ци ји 
чисти ли це ЈП „Кому на лац“, у којем је 
потом извр ше на и зва нич на при мо пре
да ја ове маши не. Милан Нов ко вић, в. 
д. дирек тор овог Јав ног пред у зе ћа, 
захва лио се како Мини стар ству,  тако и 
Општи ни на овој вред ној и зна чај ној 
дона ци ји како за пред у зе ће, тако  и 
саму општи ну. 

– Сти гла је у пра вом момен ту, лето 
је када су и пра ши не вели ке, а  сма њи

ће нам број људи које би смо анга жо
ва ли на посло ви ма чишће ња. Ова 
миши на, не само да чисти него и дез
ин фи ку је и ску пља чести це ПМ 10 које 
су кан це ро ге не. Ради ком плет но на 
елек трич ни погон. Може да уђе и у 
инду стриј ске објек те, јер нема хидра у
лич ног уља и  цуре ња, тако да нам је 
ово вре дан поклон  Мини стар ства који 
ћемо зна ти да цени мо, ука зао је дирек
тор Нов ко вић.

Први човек ири шке Општи не Тихо
мир Сто ја ко вић је под се тио да је 
локал на само у пра ва пре неколико 
месе ци кон ку ри са ла упра во за ову 

маши ну, која је сада сти гла у ЈП „Кому
на лац“. 

– Маши на је изу зет но зна чај на за ово 
пред у зе ће и  то је само јед на у низу, 
које смо у прет ход ном пери о ду наба ви
ли.  Обез бе ди ли смо три ками о на сме
ћа ра, што је нео п ход но за оба вља ње 
делат но сти коју по зако ну мора мо да 
оба вља мо.  Нада мо  се да ово није и 
послед ња посе та мини стар ке нашем 
месту, иста као је Сто ја ко вић.

Он је под се тио и да им је на прет ход
ном кон кур су Мини стар ства зашти те 
живот не сре ди не про шао про је кат гасне 
котлар ни це за амбу лан ту у Врд ни ку.

Светлана Миловановић и Ирена Вујовић

Маши на је изу зет но зна чај на за ово пред у зе ће и  то је само јед на у низу, 
које смо у прет ход ном пери о ду наба ви ли. Обез бе ди ли смо три ками о на 
сме ћа ра, што је нео п ход но за оба вља ње делат но сти коју по зако ну мора мо 
да оба вља мо. Нада мо  се да ово није и послед ња посе та мини стар ке нашем 
месту, иста као је Сто ја ко вић

 Морам да похва
лим и рад нашег ЈКП 

„Комуналије“,  јер град 
чине чистим, али уз 

помоћ ове чисти ли це, 
Срем ска Митро ви ца ће 

сада бити још чисти
ја, јер ће се помо ћу 
ње моћи очи сти ти 

повр ши не које су до 
сада биле недо ступ не. 
Мислим да је ово поче

так јед не лепе сарад
ње са Мини стар ством 
зашти те живот не сре

ди не, каза ла је Све тла
на Мило ва но вић
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Мини стар ка Ире на Вујо вић је изра
зи ла задо вољ ство што је ова чисти ли
ца оти шла тамо где је ствар но потреб
на, али и добром сарад њом које њено 
Мини стар ство има са ири шком општи
ном и овим  кому нал ним пред у зе ћем. 

– Ова чисти ли ца је од изу зет ног зна
ча ја јер не еми ту је буку, не еми ту је 
угљен диок сид, дакле сачи ње на је по 
свим еко ло шким стан дар ди ма. Важно 
је да могу да се чисте јав не повр ши не, 
тро то а ри, пар ко ви, про стор око врти ћа 
и основ них  шко ла. Ујед но, она  и дез
ин фи ку је про стор, а та дез ин фек ци ја 
тра је чети ри месе ца. Ово је један од 
при ме ра и поди за ња све сти у зашти ти 
живот не сре ди не, али и коли ко је зна
чај но да сва опре ма буде по еко ло
шким стан дар ди ма,  уко ли ко хоће мо 
да сви зајед но бри не мо о зашти ти 
живот не. Сарад ња са ири шком општи
ном је изу зет но добра, они су уче ство
ва ли и на прет ход ним кон кур си ма, па 
када гово ри мо о аеро за га ђе њу  осво ји
ли су уго вор о заме ни котлар ни це у 
Дому здра вља у Врд ни ку.  Тако ђе, одо
бри ли смо им зна чај на  сред ства за 
пошу мља ва ње и то ћемо све ура ди ти 
до кра ја годи не,  тако да ћемо се често 
виђа ти у Ири гу – пору чи ла је мини
стар ка Вујо вић.

С. Џаку ла

Град Срем ска Митро ви ца 
је од Мини стар сва зашти
те и живот не сре ди не добио 

модер ну еко ло шку чисти ли цу, а то 
је био и повод посе те мини стар ке 
Ире не Вујо вић 10. јула. Нај пре је у 
Град ској кући одр жан саста нак на 
ком је при су ство ва ла и гра до на
чел ни ца Све тла на Мило ва но вић 
и њен заме ник Петар Самар џић. 
На састан ку је пот пи сан уго вор 
о при мо пре да ји чисти ли це, али 
је било и речи о тема ма као што 
је упра вља ње ани мал ним отпа
дом и укла ња ње дивљих депо
ни ја. Након састан ка, мини стар ка 
Ире на Вујо вић је оби шла и Јав но 
кому нал но пред у зе ће „Кому на ли
је”. 

Како је реклa градоначелница 
Светлана Миловановић, ово је 
још један корак ка уна пре ђе њу 
кому нал ног стан дар да у Срем ској 
Митро ви ци. Она се при том захва
ли ла Мини стар ству за зашти ту 
живот не сре ди не и мини стар ки 
Вујо вић.

– Министарство је имало слуха 
за наш проблем. Морам да похва
лим и рад нашег Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа „Комуналије“,  јер град чине 
чистим, али уз помоћ ове чисти ли це, 
Срем ска Митро ви ца ће сада бити још 
чисти ја, јер ће се помо ћу ње моћи очи
сти ти повр ши не које су до сада биле 
недо ступ не. Мислим да је ово поче так 
јед не лепе сарад ње са Мини стар ством 
зашти те живот не сре ди не, каза ла је 
Све тла на Мило ва но вић.

Ире на Вујо вић је иста кла да нова 

чисти ли ца може да очи сти деч ја игра
ли шта и у исто вре ме да дез ин фи ку је 
јав не повр ши не, а дез ин фек ци ја тра
је до чети ри месе ца. Она је дода ла 
да је Град вео ма акти ван када је реч 
о сарад њи са Мини стар ством зашти те 
живот не сре ди не и то захва љу ју ћи гра
до на чел ни ци и њеном тиму.

‒ Ускоро ћемо се опет видети, јер 
је Град на конкурсу Министарства 
добио канте и контејнере, који су 

заиста непоходни. На састанку 
смо разоварали и о упра вља
њу чвр стим отпа дом. Срем ска 
Митро ви ца се нала зи на спи ску 
осам реги о на, који ће ради ти у 
сарад њи са Европ ском бан ком 
за обно ву и раз вој како би се 
фор ми ра ла реги о нал на депо ни
ја и реци кла жни цен тар. Јав но 
кому нал но пред у зе ће „Кому на
ли је“ и Град ска упра ва су актив
ни у при ку пља њу доку мен та ци је.  
Раз го ва ра ли смо и о ани мал
ним депо ни ја ма на чему ради
мо зајед но са Мини стар ством 
пољо при вре де. Посто ји иде ја 
да Мини стар ство пољо при вре
де гра ди тран сфер ске ста ни це 
искљу чи во за ани мал ни отпад, 
а Мини стар ство зашти те живот
не сре ди не тран сфер  ста ни це 
за пре то вар кому нал ног отпа да, 
рекла је Ире на Вујо вић.

Порт па рол ка ЈКП „Кому на ли је” 
Тама ра Мил ко вић је рекла да је 
вео ма важно што је нова чисти
ли ца на елек трич ни погон јер је 
енер гет ска ефи ка сност на првом 
месту.

 – Нама ће ова чисти ли ца омо гу ћи
ти да град буде још чисти ји и да мно
го ефи ка сни је оба вља мо сва ко днев не 
посло ве. Вели ко је задо вољ ство успо
ста ви ти ова кву сарад њу са Мини стар
ством зашти те живот не сре ди не. Ми 
има мо јед ну малу ова кву маши ну која 
је нефунк ци о нал на за недо ступ ни
је про сто ре, а ова ће нам бити мно го 
ефи ка сни ја, изја ви ла је Тама ра Мил
ко вић. З. П.

Ире на Вујо вић, Тихо мир Сто ја ко вић и Милан Нов ко вић
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Више нов ца за
пољо при вре ду

Годи на ма смо из буџе та обез бе ђи ва ли пет мили о на 
дина ра за суб вен ци је кама та на крат ко роч не кре ди те и пет 
мили о на за оси гу ра ње усе ва. Сада смо опре де ли ли још 10 
мили о на дина ра за те наме не,  рекао је Сла ђан Ман чић

Првим реба лан сом општин ског 
буџе та, пове ћа на су и сред ства 
за пољо при вре ду и рурал ни раз

вој. Тако је за спро во ђе ње пољо при
вред не поли ти ке у локал ној зајед ни ци 
уку пан износ од 54,8 мили о на дина ра 
наме њен за реа ли за ци ју про гра ма 
зашти те, уре ђе ња и кори шће ња пољо
при вред ног земљи шта, кон тро лу плод
но сти обра ди вог земљи шта, суфи нан
си ра ње про тив град них стре ла ца, уре
ђе ње атар ских путе ва, канал ске мре
же, као и за набав ку про тив град них 
раке та. У окви ру ове про грам ске 
актив но сти сред ства су пове ћа на за 
износ од 20 мили о на дина ра која су  
доби је на од АП Вој во ди не за радо ве 
на уре ђе њу атар ских путе ва и отре си
шта, а ума ње на су за  1,5 мили о на  
дина ра за сред ства која су пла ни ра на 
за суфи нан си ра ње рада про тив град
них стре ла ца. Наи ме, ауто ма ти за ци
јом лан сир них ста ни ца пре ста ла је 
потре ба за њихо вим анга жо ва њем. 

За про грам ска актив ност мере подр
шке рурал ном раз во ју, 20 мили о на 
дина ра је наме ње но за спро во ђе ње 
тих мера.У овој обла сти на посто је ћих 
10 мили о на дода то је још исто толи ко. 

– У усво је ном првом реба лан су 
општин ског буџе та, дошло је и до про
ме не, одно сно пове ћа ња сред ста ва у 
обла сти пољо при вре де. Оно што смо 
из годи не у годи ну ради ли у погле ду 
пољо при вре де, а то је да смо пет 
мили о на обез бе ђи ва ли на суб вен ци је 
за кама те на крат ко роч не кре ди те и 
пет мили о на за оси гу ра ње усе ва, пла
ну ло је за неде љу дана. Одлу чи ли смо 
се зато да опре де ли мо још 10 мили о на  
за ту пози ци ју и да поно во пусти мо ту 
меру, рекао је Сла ђан Ман чић. 

А ове мере, пого то во оси гу ра ње усе
ва, пока за ло се као изу зет но бит но код 
невре ме на које је 11. јуна захва ти ло 
део рум ске општи не. Тада су од јаког 
ветра и гра да стра да ли усе ви, нај ви ше 
у Доњим Петров ци ма, Клен ку и нешто 
мање Путин ци ма. Да би се утвр ди ла 
ште та  фор ми ра на је Коми си ја чији је 
пред сед ник др Јован Кром пић. Коми
си ја је на тере ну и обра ђу је се још 
ште та наста ла у Доњим Петров ци ма 
где је пого ђен цео сео ски атар. Како 
сазна је мо, усев се, пого то во куку руз, а 
потом и соја, доста и опо ра вио од тог 
гра да, а потом се кре ће у про це ну ште
те од невре ме на у Клен ку. С. Џ.

ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ДРУ ШТВЕ НЕ ДЕЛАТ НО СТИ РУМА

Бри га о бор ци ма
и инва ли ди ма
У рум ској општи ни, у над ле жно сти 

Оде ље ња за дру штве не делат
но сти, као и Мини стар ства за 

рад, запо шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња, сек тор за борач ко – 
инва лид ску зашти ту, пра те се при ма
ња и пра ва 387 кори сни ка. 

– Рат ни вој ни инва ли ди пред ста вља
ју посеб ну и врло осе тљи ву кате го ри
ју гра ђа на. Тро је запо сле них у нашем 
Оде ље њу, у овој обла сти, воде рачу на 
о тих 387 кори сни ка и  за свој рад одго
ва ра ју над ле жном Мини стар ству. Када 
је реч о лич ним и поро дич ним инва
ли дима и борцима, има мо три врсте 
пра ва: лич на инва лид ни на, поро дич на 
инва лид ни на, као и пра ва бора ца на 
борач ки дода так  и месеч но нов ча но 
при ма ње.Из ова три основ на пра ва 
изве де но је још 11 пра ва, каже за наше 

нови не Боба на Мале тић, шефи ца Оде
ље ња за дру штве не делат но сти.

У Оде ље њу за дру штве не делат но
сти  се доно се реше ња која под ле жу 
реви зи ји Мини стар ства, врши се заво
ђе ње и ускла ђи ва ње са сва ком изме
ном држав них ака та, врши се кон тро
ла испла те, сама испла та зао ста лих 
при ма ња по оста ви ни или зака сне лој 
испла ти, даје се уве ре ње за ове ру 
здрав стве не књи жи це, затим уве ре ње 
о виси ни при ма ња за кре дит и слич на 
реше ња. Када је реч о раду Удру же ња 
рат них вој них инва ли да, он се финан
си ра у окви ру општин ског буџе та кроз 
про јек те удру же ња по посеб ном кон
кур су. То се одно си на рад УРВИ који 
има 176 чла но ва, као и на СУБ НОР 
који има 611 чла но ва.

С. Џ.

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Деце ни ја
посто ја ња

У овој годи ни Тури стич ка орга ни
за ци ја општи не Рума обе ле жа ва 
свој јуби леј, деце ни ју посто ја ња. 

– Кроз све ове годи не смо се тру
ди ли да сво јим радом и тру дом 
при ка же мо нашу општи ну и град у 
нај леп шем могу ћем све тлу. Рума 
је данас модер но, урба но насе ље 
разно ли ких кул тур но  умет нич ких, 
али и спорт ско рекре тив них садр
жа ја. Наш циљ је увек био уве ћа ње 
бро ја посе ти ла ца, као и побољ ша
ње ква ли те та њихо вих дожи вља ја 
на самој дести на ци ји, каже Татја на 
Дошен, дирек тор ка Тури стич ке орга
ни за ци је. 

Да је циљ испу њен пока зу ју и сами 
ста ти стич ки пода ци  који ука зу ју на 
раст посе те гости ју из годи не у годи
ну. Тако је 2019. годи ну обе ле жио 
рекор дан број посе ти ла ца 35.000.   

– То је први пока за тељ да Рума 
има потен ци ја ла и да ћемо ради
ти у циљу пове ћа ња бро ја тури ста.  
За ову, јуби лар ну годи ну спре ма мо 
број на изне на ђе ња, каже Татја на 
Дошен.

Тако је 4. јула на Град ском тргу, 
уз музи ку јед ног ново сад ског ради
ја, обе ле жен 10. рођен дан рум ске 
Тури стич ке орга ни за ци је.  Оно што 
сле ди је  јуби лар ни, 10. „Рум фест“ 
који ће се одр жа ти  2. и 3. авгу ста 
на Град ском тргу. То је мани фе ста
ци ја која сла ви вино и хра ну, а поред 
стан дард ног изла гач ког дела, пла
ни ра на су и два вели ка кон цер та, 
као и низ дру гих изне на ђе ња која се 
при пре ма ју.

–  Рума је иде ал на за један садр
жа јан викенд одмор, али и као пола
зна тач ка за оби ла зак ширег реги о
на Сре ма, као и Бео гра да и Новог 
Сада,  зато ми каже мо да сви путе ви 
воде у Руму, исти че Татја на Дошен.

С. Џ.

Татја на Дошен
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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.

УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“ РУМА

У цело днев ном борав ку 316 мали ша на
При ја ва деце за при јем у УПВО 

„Поле та рац“ за нову школ ску 
годи ну је реализована пре

ко еУпра ве, а за децу из соци јал но и 
мате ри јал но угро же них поро ди ца при
ја вљи ва ње за упис се могло врши ти и 
у пред школ ској уста но ви. Еви ден ти ра
но је 458 при ја ва. 

– При ли ком фор ми ра ња вас пит них 
гру па при ме ње ни су важе ћи пра вил
ни ци. При пре ма ју ћи  се за импле мен
та ци ју осно ва про гра ма пред школ ског 
вас пи та ња и обра зо ва ња „Годи не 
узле та“ ново фор ми ра не вас пит не гру
пе су хете ро ге не по узра сној струк ту
ри, што је у  скла ду са про ме на ма у 
про грам ској кон цеп ци ји, исти че Радо

слав Машић, дирек тор УПВО „Поле та
рац“ у Руми.

У јун ском упи сном року при мље но је 
укуп но 249 деце у цело днев ном борав
ку у гра ду. Деца која нису при мље на 
због неза по сле но сти јед ног или оба 
роди те ља оста ла су, за сада на листи 
чека ња, а посто ји могућ ност њихо вог 
при кљу чи ва ња у про грам „Игра о ни
це“ у објек ту Лива де у окви ру про јек та 
„Подр шком до јед на ких могућ но сти“.

У цело днев ном борав ку у сели ма 
при мље но је укуп но 67 деце, на листи 
чека ња је оста ло у Добрин ци ма пет, 
Пла ти че ву 17 и Путин ци ма  девет 
мали ша на.

С. Џаку ла
Радо слав Машић

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ДОМА ВОЈ СКЕ РУМА

Вра ћа ње ста рог сја ја

Почет ком јула, запо че ли су радо
ви на ком плет ној рекон струк ци ји 
јед не од нај по зна ти јих згра да у 

Руми – сада Дома вој ске, али већи ни 
је овај обје кат познат као Дом ЈНА. 
Поче так радо ва је каснио јер се чека ла 
потвр да одлу ке локал не само у пра ве 
да се посао пове ри фир ми ГП „Асинг“ 
из Бео гра да и то због жал бе јед ног од 
пону ђа ча. Одлу ку рум ске општи не је 
потвр ди ла Упра ва за зашти ту пра ва 
пону ђа ча.

Радо ве на рекон струк ци ји је 9. јула, у 
прат њи изво ђа ча, оби шао пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић који је иста
као да Румља ни жељ но ишче ку ју да 
овај, нека да репре зен та ти ван обје кат, 
по којем је град пре по зна тљив, забли
ста у ста ром сја ју. 

– Уве рио сам се коли ко је овај обје
кат запу штен, деце ни ја ма је про па дао. 
Довољ но је само погле да ти коли чи ну 
сме ћа и отпа да, који ови људи крче 
већ седам дана, да се стек не јасна 
сли ка да је тотал на рекон струк ци
ја нео п ход на. Реч је о вели ком послу, 
али оче ку јем да се до кра ја годи не тај 
посао завр ши, каже Ман чић.

Под се ти мо, овај обје кат је локал
на само у пра ва купи ла за 40 мили о на 
дина ра, уз дого вор да га испла ти у пет 
јед но го ди шњих рата, по осам мили о
на дина ра, а до сада су испла ће не три 
годи шње рате. 

– Нисмо још пре ци зи ра ли да ли ће 
овде бити јед на или више кул тур них 
уста но ва, важно је да прво обје кат 
уре ди мо, то је при о ри тет, а лако ћемо 

када се радо ви завр ше, доне ти одлу
ку ко ће је кори сти ти. Циљ нам је, пре 
све га, био да згра да, која је један од 
сим бо ла Руме, а деце ни ја ма је про
па да ла, поно во изгле да тач но она ко 
како је рани је била, на понос свих нас 
– рекао је Сла ђан Ман чић.

Вред ност радо ва је 47,6 мили о
на дина ра, што је по Ман чи ћу, доста 
добра цена за радо ве, ако се узме у 
обзир ста ње и запу ште ност у којем се 
обје кат нала зи. Бру то повр ши на објек
та је око 960 ква драт них мета ра, а 
врши се њего ва ком плет на спо ља шња 
и уну тра шња рекон струк ци ја, али и 
пот пу на заме на хидро тех нич ке, елек
тро е нер гет ске, теле ко му ни ка ци о не и 
машин ске инста ла ци је, као и зашти та 
од пожа ра. С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић:
Пред сто ји вели ки посао
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НАГРА ДЕ ЗА НАЈ БО ЉЕ ИРИ ШКЕ УЧЕ НИ КЕ

Уру че не награ де
нај у спе шни јим ђаци ма
За нај бо ље уче ни ке ири

шких основ них и сред
ње шко ле, као и оде ље

ња ОМШ „Тео дор Тоша 
Андре је вић“ локал на само у
пра ва је обез бе ди ла нов ча не 
награ де и књи ге које су им 
уру че не 7. јула у Срп ској 
чита о ни ци у Ири гу. Ради се о 
укуп но 32 награ де: по 12.000 
дина ра и књи гу доби ли су 
Душан Мија то вић, који је ђак 
гене ра ци је у ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ у Ири гу и Вик то
риа Јова но вић, уче ни ца ОШ 
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп
ки ња“ из Врд ни ка. Ђак гене

ра ци је у једи ној ири шкој 
сред њој шко ли „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ је уче ник 
Сте фан Ђурић који је добио 
нов ча ну награ ду од 15.000 
дина ра и књи гу. Пето ро „вуко
ва ца“ из основ них шко ла су 
доби ли по 10.000 дина ра, док 
носи о ца ове дипло ме у сред
њој шко ли није било, већ су 
одлич ни уче ни ци, који су 
четвр ти раз ред завр ши ли са 
чистом пети цом,  награ ђе ни 
са по 5.000 дина ра. Награ де 
су доби ли и уче ни ци за добар 
успех на међу на род ним и 
покра јин ским так ми че њи ма, 

док је нај ви ше награ ђе них 
било за постиг нут успех на 
окру жним так ми че њи ма и 
они су доби ли књи ге. 

Пред сед ник ири шке општи
не Тихо мир Сто ја ко вић је 
иста као да ће се локал на 
само у пра ва потру ди ти да 
сле де ће годи не и они доби ју 
одго ва ра ју ћу нов ча ну награ
ду. Он је свим награ ђе ни ма 
чести тао и рекао да је за ове 
нов ча не награ де локал на 
само у пра ва издво ји ла 
120.000 дина ра.

У ири шкој општи ни се 
стал но ради на побољ ша њу 

усло ва рада у  шко ла ма и на 
без бед но сти деце.

–  Рено ви ра ли смо ком
плет ну шко лу у Шатрин ци ма, 
која се нала зи  у скло пу Дома 
кул ту ре, пла ни ра мо ове годи
не да ура ди мо шко ле у Риви
ци и Нера ди ну, да рекон стру
и ше мо одре ђе не учи о ни це и 
заме ни мо кров. Ради ли смо и 
на поправ ка ма у  врд нич кој 
основ ној шко ли, где су  роди
те љи били анга жо ва ни на 
изво ђе њу радо ва, а општи на 
је финан си ра ла мате ри јал, 
каже Тихо мир Сто ја ко вић. 

Он дода је да је ОШ „Мили

Сте фан Ђурић је  ђак гене
ра ци је у ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ смер 
вино гра дар – винар. 

– Јед но став но, мора се 
учи ти и тру ди ти, то је све. 
Нарав но, и да се воли то што 
се упи ше, ја сам баш хтео 
ову шко лу, то ми је била прва 
жеља. Сад сам упи сао Тех
но ло шки факул тет у Новом 
Саду, пре храм бе ну био тех
но ло ги ју, да наста вим оно 
што сам почео да учим у 
сред њој шко ли.  Задо во љан 
са резул та ти ма на упи су, 

можда је могло мало боље, 
али опет бићу на буџе ту, 
рекао је за наше нови не Сте
фан.

Душан Мија то вић је ђак 
гене ра ци је у ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ у Ири гу.

– Ја сам и оче ки вао да ћу 
бити вуко вац и ђак гене ра ци
је, веро вао сам у себе. Дра го 
ми је да сам добио ову награ
ду, то ми је и под стрек за 
даљи рад и уче ње. Упи са ћу  
меди цин ску шко лу за физи о
те ра пе у та у Новом Саду, 
каже Душан Мија то вић.

Под стрек за даљи рад

Нај бо љи ири шки ђаци

Мио драг Бебић и Тихо мир Сто ја ко вић
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ВРД НИК

Укла ња ње отпа да
ЈП „Кому на лац“ Ириг ових 

дана реа ли зу је акци ју чишће
ња и одно ше ња сме ћа како у 
Врд ни ку, због пове ћа ног оби
ма тури ста, тако и у дру гим 
дело ви ма ири шке општи не. 
До сада је у Врд ни ку уре ђен 
про стор око згра де Каси не, 
игра ли шта ФК „Рудар“, амбу
лан те, Господ ског реда и Уго
ре.

Наи ме, током тури стич ке 
сезо не број лица који бора
ви у Бањи Врд ник се пове ћа 
са око 4.000 на пре ко 12.000, 
дакле буде три пута више 
оних који бора ве у Врд ни
ку. Сход но томе се пове ћа ва 
и коли чи на сме ћа за чије је 

одво же ње над ле жан  упра во 
ЈП „Кому на лац“. Ван сезо не 
сме ће се одво зи јед ном до 
два пута недељ но, а у току 
сезо не и до чети ри пута, а по 
потре би, и чешће.

Због чиње ни це да је обим 
посла пове ћан, као и да запо
сле ни раде у усло ви ма изу
зет но висо ких тем пе ра ту ра, 
из овог пред у зе ћа су упу ти
ли апел гра ђа ни ма да има ју 
раз у ме ва ња ако се кон теј
не ри одмах не пра зне, али и 
да кру пан отпад, као што је 
наме штај или оста ци гра ђе
вин ског мате ри ја ла не оста
вља ју поред кон теј не ра, већ 
да зову „Кому на лац“ на теле

фон 0800 100 383 , а овај 
позив је бес пла тан.

– Акци ју уре ђе ња и оста
лих дело ва Врд ни ка, као и 
целе општи не наста вља мо, 
али пози ва мо и гра ђа не на 
раз у ме ва ње и сарад њу, јер 

само тако може мо учи ни ти и 
Врд ник и целу ири шку општи
ну добрим местом за живот, 
каже Милан Нов ко вић, в. д. 
дирек то ра ЈП „Кому на лац“ 
Ириг.

С. Џ.

Уре ђе ње Врд ни ка

ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ 
из Врд ни ка доби ла вели ка 
сред ства од Кан це ла ри је за 
упра вља ње јав ним ула га њи
ма. 

Вред ност про јек та је око 
150 мили о на  дина ра, што 
под ра зу ме ва ком плет ну  
рекон струк ци ју шко ле, као 
што је био слу чај са шко лом 
„Доси теј Обра до вић“ у Ири гу. 
Про шле годи не, реа ли за ци ја 
про јек та је сто пи ра на због 
пан де ми је и локал на само у
пра ва оче ку је да ће доби ти 
та сред ства. 

– Локал на само у пра ва је у 
прет ход ном пери о ду финан
си ра ла пут не тро шко ве за 

ђаке, што је и наша оба ве за, 
а по први пут у овој годи ни ми 
ћемо обез бе ди ти ђаци ма 
прва ци ма бес плат не уџбе ни
ке, као и неке при год не 
покло не. Виде ће мо, има мо 
пред лог да бес плат ни уџбе
ни ци можда буду и за уче ни
ке петог раз ре да, то ће зави
си ти од ста ња у општин ском 
буџе ту,  рекао је награ ђе ним 
уче ни ци ма и настав ни ци ма 
Тихо мир Сто ја ко вић.

Потом су он и Мио драг 
Бебић, заме ник пред сед ни ка 
Општи не нај бо љим ђаци ма 
уру чи ли њихо ве заслу же не 
награ де.

С. Џаку ла

ЗАВР ШЕ НА ШКОЛ СКА ГОДИ НА

Задо вољ ни
успе хом уче ни ка

Завр шни тесто ви су иза 
осма ка, а већи на њих 
ће, до изла ска овог бро

ја, веро ват но и упи са ти шко ле 
које су желе ли. О томе како 
је, после пре да ва ња делом 
онлајн, текао завр шни испит, 
као и почет ку нове школ ске 
годи не за наше нови не гово ре 
дирек то ри ири шких основ них 
шко ла.

Гор да на Фодог, дирек тор ка 
ОШ „Доси теј Обра до вић“ у Ири
гу, исти че да су, с обзи ром  на то 
каква је била школска година, 
вео ма задо вољ ни успе хом уче
ни ка на завр шном испи ту. 

– Има мо чети ри вуков ца и 
ђака гене ра ци је који су изу
зет но добро ура ди ли завр шни 
испит, а на тесто ве је иза шло 
47 осма ка. Надам се да ће сви 
уче ни ци успе ти да упи шу неку 
од три жељене школе. Задо
вољ ни смо и бро јем упи са них 
прва ка за пред сто је ћу нову 
школ ску годи ну и нада мо се да 
ће се такав тренд наста ви ти и 

наред них годи на, рекла је Гор
да на Фодог.

Саша Мате шић, дирек тор 
врд нич ке ОШ „Мили ца Сто ја
ди но вић Срп ки ња“ је ука зао на 
чиње ни цу да су тесто ви били 
лак ши него про шле годи не, 
тако да су уче ни ци завр шног 
раз ре да у шко ли има ли више 
бодо ва него прет ход не гене ра
ци је. 

– Без про бле ма је про шло, 
нај ма ње бодо ва су има ли на 
мате ма ти ци, а на тесту из 
срп ског јези ка нај ви ше пое на. 
Било је мало про бле ма, тесто
ве смо ради ли у сали, било је 
пре то пло. И у нову школ ску 
годи ну иде мо са јед ним оде ље
њем прва ка као и прет ход них 
годи на, тако да неће бити про
бле ма. У Врд ни ку смо рани је 
има ли пад бро ја прва ка, сада 
је нека стаг на ци ја, са бла гим 
пора стом бро ја прва ка. Надам 
се да ће наред них годи на бити 
још боље, каже Саша Мате
шић. С. Џаку ла

Гор да на Фодог и Саша Мате шић

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.
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ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА

Ново вози ло
Мини стар ка прав де Маја Попо

вић уру чи ла је 30. јуна уго во ре о 
доде ли сред ста ва при ку пље них 

по осно ву одла га ња кри вич ног гоње
ња за 139 про је ка та од јав ног инте ре
са, и то за про јек те из обла сти здрав
ства, кул ту ре, про све те и соци јал не 
зашти те, међу који ма и Пред школ ској 
уста но ви „Вла да Обра до вић Каме ни“ 
Пећин ци за набав ку терен ског вози ла.

Уго вор је пот пи са ла дирек тор ка 
Пред школ ске уста но ве Ани та Вол чев
ски, по чијим ће речи ма сред ства у 
изно су од пре ко два мили о на дина ра 
бити утро ше на за купо ви ну намен ског 
терен ског вози ла које ће овој вас пит
но  обра зов ној уста но ви омо гу ћи ти и 
олак ша ти сва ко днев ни рад, с обзи ром 

да су до сада функ ци о ни са ли само са 
јед ним терет ним вози лом.

– Наша уста но ва, поред цен трал ног 
објек та у Пећин ци ма, у свом саста ву 
има још 14 под руч них обје ка та, који 
су доста раз у ђе ни. Нај у да ље ни ји обје
кат је на 30 кило ме та ра од цен трал ног, 
тако да ће нам набав ка новог терет ног 
вози ла омо гу ћи ти доста ву потро шног 
мате ри ја ла и опре ме, али и олак ша ти 
одр жа ва ње обје ка та, пре воз посте љи
не, а све у циљу несме та ног функ ци
о ни са ња вас пит нообра зов ног рада. 
Тако ђе, омо гу ћи ће струч ној слу жби 
наше уста но ве да пра во вре ме но пру
жи подр шку сва ком дете ту, као и вас
пит ном осо бљу – изја ви ла је Вол чев
ски. Директорка Ани та Вол чев ски

Деца из Ога ра доби ла су 
још један садр жај којим 
ће моћи да испу не дане 

рас пу ста. Ново деч је игра ли
ште поста вље но је ових дана 
у цен тру насе ља, у дво ри шту 
иза згра де Месне зајед ни це, 
а како нам је рекао пред сед
ник Саве та МЗ Огар Милан 
Алек сић, изград њу игра ли
шта је финан си ра ла Општи
на Пећин ци.

– Захва љу ју ћи подр шци 
пећи нач ке локал не само у
пра ве, која је и ово га пута 
пока за ла раз у ме ва ње за 
потре бе деце из Ога ра. 
Мали ша ни су доби ли игра
ли ште у самом цен тру насе
ља, чиме смо упот пу ни ли 
уре ђе ње пар ка који ће бити 
одлич но место за оку пља ње 
и одмор како одра слих, тако 

и деце у нашем насе љу. 
Иако се нала зи у самом цен
тру, игра ли ште је без бед но 
за мали ша не, јер је изгра ђе
но у дво ри шту и одво је но од 
глав них сао бра ћај них токо ва 
кроз насе ље, рекао је Алек
сић.

Он је додао да је ових 
дана, тако ђе захва љу ју ћи 
Општи ни Пећин ци, у Ога ру 
насут део неас фал ти ра ног 
пута у Новој ули ци. Овај пут 
је посеб но зна ча јан у вре ме 
жетве када се, обја шња ва 
Алек сић, поја ча ва фре квен
ци ја сао бра ћа ја око мли на, а 
наси па њем ове део ни це пута 
омо гу ћа ва се кру жно одви ја
ње сао бра ћа ја кроз насе ље. 
На тај начин сао бра ћај ће се 
одви ја ти јед но став ни је, брже 
и без бед ни је.

Пред став ни ци Саве
та месне зајед ни це 
Субо ти ште, поло жи ли 

су 7. јула, пово дом сео ске 
сла ве, венац на спо ме ник 
палим бор ци ма и жртва ма 
фаши зма у Дру гом свет ском 
рату. 

Пола га њу вен ца је, 
испред пећи нач ке локал
не само у пра ве, при су ство
вао помоћ ник пред сед ни
ка општи не Пећин ци Дејан 
Жива но вић, који је том при
ли ком пору чио да гра ђа ни 

пећи нач ке општи не пам те 
бор це и жртве свих осло бо
ди лач ких рато ва у који ма је 
Срби ја уче ство ва ла, и да су 
с пра вом поно сни на сво је 
прет ке.

Ове годи не Ивањ дан је у 
Субо ти шту обе ле жен бога
тим про гра мом – так ми че
њем у спре ма њу пасу ља у 
котли ћу, шица ром и тур ни
ром у малом фуд ба лу, док 
су у вечер њим часо ви ма за 
мла де орга ни зо ва не жур ке у 
месном Дому кул ту ре.

СУБО ТИ ШТЕ

Пола га ње вена ца
ОГАР

Постављено 
деч је игра ли ште
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ВОДО ВОД У ОБРЕ ЖУ

Сви при кључ ци
до краја сеп тем бра
Пред сед ник Општи не 

Пећин ци Сини ша Ђокић 
оби шао је 8. јула са 

сарад ни ци ма и пред став ни
ци ма Месне зајед ни це Обреж 
радо ве на изра ди при кљу ча
ка на новој водо вод ној мре жи 
у овом насе љу. Пред сед ник 
Ђокић је након оби ла ска изја
вио да је изград њу нове водо
вод не мре же у Обре жу са 23,8 
мили о на дина ра финан си ра
ла Покра јин ска вла да, пре ко 
Упра ве за капи тал на ула га ња 
АП Вој во ди не, док је Општи
на Пећин ци издво ји ла бли зу 
мили он дина ра за изра ду про
јект но  тех нич ке доку мен та
ци је и за тро шко ве над зо ра. 
Он је нагла сио да изра ду при
кљу ча ка на новој водо вод ној 
мре жи у пот пу но сти финан си
ра Општи на Пећин ци са 16,9 
мили о на дина ра буџет ских 
сред ста ва.

– Водо вод не мре же у нашим 
насе љи ма махом су ста ре 
изме ђу 30 и 40 годи на и деце
ни ја ма у њих није озбиљ ни је 
ула га но. Због тога је пећи нач ка 
локал на само у пра ва у послед
њих неко ли ко годи на зна чај на 
сред ства уло жи ла у сана ци
ју тех нич ке опре ме на изво
ри шти ма месних водо во да у 
више насе ља, као и у буше ње 
нових буна ра. Нова водо вод на 
мре жа је изгра ђе на у Обре жу, 

док је у Ога ру завр ше на прва 
фаза изград ње нове водо вод
не мре же. У неко ли ко насе ља 
има мо азбест не цеви у водо
во ди ма и већ уве ли ко при пре
ма мо про јек те са који ма ћемо 
апли ци ра ти за сред ства за 
изград њу нових мре жа и у тим 
насе љи ма. Крај њи циљ нам је 
да обно ви мо водо вод не мре же 
у свим насе љи ма, како бисмо 
нашим гра ђа ни ма обез бе ди ли 
што ква ли тет ни је водо снаб де

ва ње, пору чио је Ђокић.
Пред сед ник Саве та месне 

зајед ни це Обреж Зоран Јова
но вић је оце нио да ће нова 
водо вод на мре жа, зајед но 
са већ угра ђе ном новом тех
нич ком опре мом на буна ру, у 
зна чај ној мери реши ти дуго
го ди шњи про блем са пија ћом 
водом у овом насе љу.

– Завр ше так радо ва на изра
ди при кљу ча ка се оче ку је кра
јем сеп тем бра, након чега ће 

поче ти при кљу че ње кори сни ка 
на нову водо вод ну мре жу. Оно 
што је важно да се нагла си је 
да наши гра ђа ни неће поно во 
пла ћа ти при кључ ке ЈКП „Водо
вод и кана ли за ци ја“ тако да с 
те стра не неће има ти додат
них тро шко ва, рекао је Јова
но вић и додао да ће када буде 
избу шен и резер вни бунар гра
ђа ни Обре жа има ти врло ква
ли тет но и ста бил но снаб де ва
ње пија ћом водом.

Пред сед ник Општи не Сини ша Ђокић у оби ла ску радо ва у Обре жу

ПЕЋИ НАЧ КИ БАЗЕ НИ

Бес плат на шко ла пли ва ња
На пећи нач ким базе ни ма 7. јула је 

поче ла бес плат на шко ла пли ва ња 
за сву децу која, не само да желе 

да нау че да пли ва ју, него и за оне мало 
ста ри је спрем не да уса вр ше раз не тех ни
ке пли ва ња. И ове годи не Базе ни Пећин
ци су спрем но доче ка ли сезо ну купа ња и 
у сарад њи са Спорт ским саве зом „Раз вој 
спор то ва“ а под покро ви тељ ством пећи
нач ке локал не само у пра ве при пре ми ли 
базе не и рекви зи те за пли ва ње за мали
ша не.

Како нам је рекао Иван Сто ја ко
вић настав ник физич ког вас пи та ња и 
инструк тор пли ва ња ове годи не се оче
ку је више деце него про те клих годи на, 
што сва ка ко дока зу је први тре нинг који је 
оку пио око 60 мали ша на.

– Наста вља се лепа тра ди ци ја и 
сарад ња пећи нач ких базе на, Спорт ског 
саве за и Општи не Пећин ци дуга пре ко 

јед не деце ни је. Бес плат на шко ла пли
ва ња ће свој деци која је поха ђа ју обез
бе ди ти ква ли те тан и заба ван садр жај 
током лет њег рас пу ста, а посеб но ми је 
дра го да данас видим децу у ово ли ком 
бро ју весе ле и спрем не да раде на себи. 
Као и прет ход них годи на има ће мо две 
узра сне кате го ри је, мла ђе и ста ри је, а у 
окви ру тих кате го ри ја биће фор ми ра не 
гру пе пли ва ча и непли ва ча са који ма ће 
се посеб но ради ти, рекао је Сто ја ко вић и 
додао да се заин те ре со ва ни непли ва чи и 
пли ва чи могу упи са ти у шко лу у било ком 
тре нут ку дола ском на један од тре нин га 
који се одр жа ва ју поне дељ ком, сре дом 
и пет ком од 19 часо ва и тра ја ће током 
чита ве купа ли шне сезо не, до 1. сеп тем
бра. По Сто ја ко ви ће вим речи ма циљ 
бес плат не шко ле пли ва ња је да се сва
ком дете ту у пећи нач кој општи ни омо гу
ће јед на ки усло ви за сти ца ње пли вач ких 

вешти на, као и да се на кра ју купа ли шне 
сезо не сва ком дете ту које је поха ђа лу 
шко лу уру че дипло ме пли ва ча, а да деца 
пли ва чи уса вр ше тех ни ке пли ва ња тако 
да на кра ју запли ва ју и леп тир стил. 

Роди те љи који су дошли са децом на 
базе не пом но су пра ти ли први тре нинг. 
Нека од деце су већ поха ђа ла бес плат
ну шко лу пли ва ња и сада само уса вр
ша ва њу тех ни ке, а нека су по први пут 
на Базе ни ма. Сања Лазић из Бре ста ча 
дове ла је сво је две девој чи це Дуњу (8 
годи на) и Машу (5 годи на) први пут, да 
нау че да пли ва ју.

– Пуно нам зна чи што је Општи на 
обез бе ди ла ову бес плат ну шко лу пли
ва ња, јер деца могу да нау че да пли ва
ју, пого то во сада када због ове ситу а ци је 
нису ниг де ишле. Ово им је супер и као 
дру же ње и један вид заба ве, а нау чи ће 
да пли ва ју, каза ла је Лазић.

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.
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КЕЛТ СКО СЕЛО

Бес пла тан 
улаз 

Келт ско село у Инђи ји 
једин стве ни, темат ски 
парк и музеј на отво ре
ном за посе ти о це је 
отво рен 3. јула и за само 
пар дана кроз капи је 
музе ја про шло је пре ко 
две хиља де посе ти ла ца. 
Како су иста кли пред
став ни ци ТО општи не 
Инђи ја изград ња Кел
стког села тра ја ла је 
девет годи на. У послед
ње две годи не нај ви ше 
се ради ло на изград њи 
темат ског пар ка а 
Општи на Инђи ја уло жи
ла је 15 мили о на дина
ра, о чему су на све ча
ном отва ра њу гово ри ли 
пред став ни ци Општи не 
Инђи ја и Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не 
Инђи ја. 

Келт ским селом упра
вља Тури стич ка орга ни
за ци ја општи не Инђи ја. 
Како је  иста као дирек
тор Милан Бого је вић 
због вели ког бро ја посе
ти ла ца у првих неко ли ко 
дана али и пози тив них 
реак ци ја на садр жа је у 
Кел стком селу, до кра ја 
јула улаз за све посе ти о
це биће бес пла тан. 
Након тога, цена ула зни
ца биће сим бо лич на, за 
одра сле 200 дина ра и за 
децу ста ри ју од седам 
годи на 100 дина ра.

– Рад но вре ме Келт
ског села биће викен дом 
од 9 до 21 час. За орга
ни зо ва не посе те ради ће
мо по потре би рад ним 
дани ма. Вео ма сам 
задо во љан како посе ти
о ци реа гу ју на све садр
жа је у окви ру Келт ског 
села јер нам је и циљ 
био да сви који га посе те 
про ве ду ква ли тет но вре
ме, иста као је Бого је вић 
и под се тио да посе ти о ци 
има ју при ли ку да погле
да ју музеј ску постав ку, 
деца могу да ужи ва ју у 
раз ли чи тим врста ма 
ради о ни ца, пред ста ва ма 
и мађи о ни чар ским три
ко ви ма. У окви ру Кел
стког села нала зи се и 
вештач ко језе ро поред 
аутен тич них келт ских 
кућа као и место за пре
дах. М. Ђ.

СИСТЕМ 48

Повољ на епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја
На послед њем састан ку Систе ма 48 у 

Инђи ји одр жа ном у петак, 9. јула пред
став ни ци Дома здра вља оба ве сти ли су 

при сут не и јав ност да од 21. јуна није забе ле
жен није дан нови слу чај зара зе коро на  ви ру
сом на тери то ри ји те срем ске општи не. Пре
ма речи ма док то ра Јове Кома зе ца, дирек то ра 
Дома здра вља актив но је све га пет слу ча је ва 
а у послед њих неко ли ко дана зна чај но се сма
њио број првих пре гле да у Ковид амбу лан ти.

– Тре нут ну епи де ми о ло шку ситу а ци ју у 
нашој општи ни оце нио бих као добру, али док 
год има зара же них не може мо рећи да смо 
задо вољ ни. Тре нут них пет зара же них има ју 
бла жи облик обо ље ња тако да нема мо неких 
дра ма тич них ситу а ци ја када је у пита њу здра
вље тих људи, каже др Кома зец.

Он је под се тио је да Ковид амбу лан та ради 
сва ког дана сем неде ље, када су паци јен ти ма 
на рас по ла га њу еки пе хит не слу жбе у Инђи ји 
и Бешки.

– Днев но има мо око 20 пре гле да, али је реч 
о пост ковид паци јен ти ма који дола зе на кон
тро ле,  каже док тор Кома зец.

Вак ци на ци ја се одви ја без про бле ма, каже 
он, али не и дина ми ком каква је нео п ход на.

– Еви дент на је мања заин те ре со ва ност гра
ђа на за иму ни за ци јом у послед њих неко ли ко 
дана. До сада је укуп но ревак ци ни са но око 15 

хиља да гра ђа на што је око 40 одсто од укуп ног 
бро ја пуно лет них ста нов ни ка у нашој општи
ни, обја снио је док тор Кома зец и додао за крај 
да је ситу а ци ја у Инђи ји на задо во ља ва ју ћем 
нивоу те да је број ревак ци ни са них у тој срем
ској општи ни већи у одно су на мно ге општи не 
и гра до ве у нашој земљи. 

Дирек тор инђиј ског Дома здра вља још јед
ном је апе ло вао на ста нов ни штво да се вак ци
ни ше иста кав ши да се вак ци на ци ја Сино фарм 
вак ци ном врши сва ког рад ног дана без прет
ход ног зака зи ва ња код Е упра ве а паци јен ти 
који зака жу иму ни за ци ју неким дру гим цепи
вом чека ју све га један до два дана до пози ва.
 М.Ђ.

Др Јово Кома зец

ШЕК СПИР ФЕСТИ ВАЛ

Завр ше но „прво полу вре ме“
Пред ста вом „Мој Шек

спир“ Ники те Мили во је
ви ћа спу ште на је заве са 

на први део Осмог међу на
род ног Шек спир фести ва ла у 
Чор та нов ци ма који се од ове 
годи не одр жа ва у јулу и окто
бру. Како су иста кли орга ни за
то ри, за поме ну ту пред ста ву 
тра жи ла се кар та више, а сво
јим интер пре та ци ја ма публи ку 
у Вили Стан ко вић оду ше ви ли 
су Ани та Ман чић, Воји слав 
Бра јо вић, Све то зар Цвет ко
вић, Борис Иса ко вић, Дра ган 
Мића но вић, Тео до ра Мар че та 
и кости мо граф Мари на Меде
ни ца мае страл но пред ста вља

ју ћи нај ве ћег драм ског писца 
кроз сво ја лич на позо ри шна 
иску ства. 

Под се ти мо да је ово го ди
шњи Шек спир фести вал отво
рио фран цу ски теа тар пред
ста вом „Тра ге ди ја Хамле та“ 
а публи ка је има ла при ли ку 
да види и пред ста ву Народ ни 
теа тар Бито ла у режи ји Андра
ша Урба на. У пра те ћем про
гра му, при ка за не су филм ске 
адап та ци је Шек спи ро вих дела 
„Кори о лан“ и „Бура“.

– Шек спир, ове годи не обу
чен у фуд бал ски дрес, дао је 
три сјај на гола у првом полу
вре ме ну. У позо ри шту не 

посто ји леп ша сли ка од пре
пу ног гле да ли шта на почет ку 
пред ста ве и огром ног апла у за 
на кра ју. Упра во то се деша ва
ло сва ке вече ри на ово го ди
шњем Шек спир фести ва лу. У 
таквим ситу а ци ја ма обич но се 
каже: Тим који побе ђу је не тре
ба мења ти! иста као је дирек
тор и осни вач Шек спир фести
ва ла Ники та Мили во је вић. 

У „дру гом полу вре ме ну“ 
осмог Шек спир фести ва ла на 
сце ни Срп ског народ ног позо
ри шта у Новом Саду 16. окто
бра биће изве де на чуве на 
пред ста ва „Маг бет“ Сар дег на 
Теа тро из Ита ли је.  М.Ђ.

Шек спир фести вал
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ЗАВР ШЕ НА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ПУТА ОД НОВИХ КАР ЛО ВА ЦА ДО НОВОГ СЛАН КА МЕ НА

Пут као огле да ло
После рекон струк ци је пута од Нових 

Кар ло ва ца до Новог Слан ка ме на, 
ова део ни ца пре неко ли ко дана 

пуште на је у сао бра ћај. У поне де љак, 
12. јула нову, модер ну сао бра ћај ни цу 
оби шао је пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак са сарад ни ци ма, иста кав
ши да су се пре го во ри са Јав ним пред у
зе ћем „Путе ви Срби је“ води ли више од 
две годи не, те да сада могу бити задо
вољ ни сви ста нов ни ци инђиј ске општи
не који кори сте поме ну ту део ни цу која је 
деце ни ја ма уна зад била у вео ма лошем 
ста њу.

– Захва лио бих се и народ ном посла
ни ку Мари ја ну Ристи че ви ћу, који нам је 
пру жио вели ку подр шку. Сада има мо 
један од нај мо дер ни јих путе ва и може
мо сви бити задо вољ ни с обзи ром на 
то да је део ни ца од Нових Кар ло ва ца 

до Новог Слан ка ме на јед на од нај фре
квент ни јих у нашој општи ни. Ова кве 
путе ве смо сања ли до пре пар годи на 
и при жељ ки ва ли да нам пут на инфра
струк ту ра изгле да као што је то данас, 
иста као је Гак.

Пре сед ник Општи не Инђи ја обја снио 
је да су изве де ни радо ви на делу пута 
од ула за у Нове Кар лов це из прав ца 
Инђи је, кроз село, а затим и до изла за из 
Нових Кар ло ва ца до Новог Слан ка ме на. 

– Желим само да нагла сим да нам је 
сада нео п ход на опре зност у вожњи јер 
воза чи нерет ко, када се путе ви рекон
стру и шу возе брже, те апе лу јем на њих 
да воде рачу на о томе, рекао је Гак.

Пред став ни ци Јав ног пред у зе ћа 
„Инђи ја пут“ под се ти ли су да су радо
ви изве де ни на 7,3 кило ме та ра пута од 
Нових Кар ло ва ца до Новог Слан ка ме на. 
Од тога кроз Нове Кар лов це је рекон
стру и са но нешто више од два кило ме
тра пута.

– Тако ђе, сао бра ћај ни ца је про ши ре
на за метар и сада је широ ка више од 
шест мета ра. Ми вео ма води мо рачу на 
о без бед но сти уче сни ка у сао бра ћа ју и 
може мо потвр ди ти да је на путу Нови 
Кар лов ци  Нови Слан ка мен без бед ност 
зага ран то ва на, рекао је Урош Три фу но
вић из ЈП „Инђи ја пут“.

Током оби ла ска рекон стру и са ног пута 
Нови Кар лов ци  Нови Слан ка мен, пред
сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир Гак 
иста као је да је сао бра ћај на инфра
струк ту ра у послед ње чети ри и по годи
не у дале ко бољем ста њу него што је то 
било рани је, те да ће се наста ви ти даља 
ула га ња али и радо ви на одр жа ва њу 
посто је ћих и рекон стру и са них део ни ца.
 М.Ђ.

Желим само да нагла
сим да нам је сада 

нео п ход на опре зност 
у вожњи јер воза чи 

нерет ко, када се путе
ви рекон стру и шу возе 
брже, те апе лу јем на 

њих да воде рачу на о 
томе, рекао је Гак

Пут Нови Кар лов ци  Нови Слан ка мен

Владимир Гак са сарад ни ци ма оби шао пут

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

Обе ле жи ли Петров дан
Пово дом сео ске сла ве Петров да на у 

Доњем Товар ни ку су у неде љу, 11. 
јула, поло же ни вен ци на два спо

мен обе леж ја  палим бор ци ма и жртва ма 
фаши зма у цен тру насе ља и на месном 
гро бљу. Палим бор ци ма у цен тру насе
ља почаст су ода ли заме ник пред сед ни
ка општи не Пећин ци Зоран Вој кић, пред
сед ник Саве та месне зајед ни це Милан 
Алек сић, док је испред борач ког удру же
ња био мешта нин Жар ко Митро вић.

При сут ни ма се том при ли ком у име 
пред сед ни ка Општи не обра тио заме
ник Вој кић, који се захва лио пре све га 
мешта ни ма Доњег Товар ни ка на више
го ди шњем тру ду и посве ће но сти обе ле
жа ва њу овог дату ма зна чај ног не само за 
сва ког мешта ни на, него и за све жртве 
Дру гог свет ског рата и њихо ве потом ке.

– Про шле годи не је изо ста ло обе ле жа
ва ње Петров да на на ова кав начин, али 
ми је дра го да сви ви зајед но, на челу са 
пред сед ни ком Саве та Мила ном Алек си
ћем уз несе бич ну логи стич ку подр шку 
Кул тур ног цен тра Пећин ци, наста вља те 
тра ди ци ју сећа ња на жртве фаши стич
ког теро ра. Нажа лост, данас са нама 
није наш дуго го ди шњи при ја тељ, један 
од уче сни ка НОБа Мило ван Гру јић наш 
деда Мика, који је сва ке годи не ода вао 
почаст на овом месту сво јим сабор ци
ма, те вас молим да мину том ћута ња ми 
данас њему ода мо почаст, рекао је Вој
кић.

Ово го ди шњу све ча ност у цен тру Доњег 
Товар ни ка обе ле жи ло је сећа ње свих 
при сут них мешта на и њихо вих гости ју 
на стра да ња пре да ка и њихо ве жртве, 

а по први пут за све стра да ле помен су 
одр жа ли јереј Саша Мили ја ше вић и јереј 
Милан Тома ше вић. Све ча ност је наста
вље на кон цер том дома ћег Фол клор ног 
дру штва „Извор Доњи Товар ник“. 

Пово дом обе ле жа ва ња сео ске сла ве 
Петров да на, дан пре, у субо ту 10. јула, 
на игра ли шту Фуд бал ског клу ба “Сло бо
да”, оди гра на је мемо ри јал на утак ми ца 
изме ђу вете ра на Сло бо де и еки пе Луки 
комер ца, у част и сећа ње на Пре дра
га Алек си ћа – Реги ја, пре ми ну лог 2011. 
годи не, сво је вре ме но игра ча Сло бо де и 
рад ни ка Луки комер ца. Иако је резул тат 
био у дру гом пла ну сви уче сни ци су се 

свој ски потру ди ли да на тере ну при ка жу 
сво је вешти не, а побе ди ли су вете ра ни 
Сло бо де резул та том 4:3.

Нешто касни је одр жан је и тур нир у 
малом фуд ба лу где је уче ство ва ло шест 
еки па. У фина лу су се саста ле еки пе из 
Доњег Товар ни ка  „Трифт трио“ и „Нај 
Срем ци“ који су одне ли побе ду резул та
том 3:2.

У поне де љак, 12. јула, на Петров дан 
обе ле же но је и 50 годи на хра ма Све тих 
апо сто ла Петра и Павла, а све ту архи
је реј ску литур ги ју у хра му, у при су ству 
пред сед ни ка Општи не Пећин ци, слу жио 
је епи скоп срем ски госпо дин Васи ли је.

ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Позо ри ште за децу
Након што су пред ста ве за децу 

одр жа не у три нај ве ћа насе ља у 
општи ни Пећин ци, Дечи је кул тур

но лето у орга ни за ци ји пећи нач ког Кул
тур ног цен тра под покро ви тељ ством 
пећи нач ке локал не само у пра ве наста

вље но је у још три насе ља.
Нај пре су у четвр так 8. јула нај мла

ђи у Дечу на пла тоу испред цркве 
има ли при ли ку да погле да ју пред ста
ву „Дечак који није хтео да одра сте“ 
рађе ну по моти ви ма при че „Петар 

Пан“. Дан касни је, у субо ту, 9. јула због 
кише пред ста ва „Девој чи ца са црве
ним кач ке том“ рађе на по моти ви ма 
при че „Црвен ка па“ изве де на је у холу 
Основ не шко ле „Душан Вука со вић Дио
ген“ у Аша њи, док су нај мла ђи Обреж
ци пред ста ву „Дечак који није хтео да 
одра сте“ погле да ли у субо ту 10. јула у 
дво ри шту шко ле. Кул тур ни цен тар је за 
све мали ша не који су при су ство ва ли 
дога ђа ји ма обез бе дио при год не покло
не у виду бало на.

Дирек тор пећи нач ког Кул тур ног цен
тра Јован Девр ња изра зио је задо
вољ ство што се нај мла ђи ода зи ва ју 
ова квим про гра ми ма и иста као да ће 
и у наред ном пери о ду кул ту ра бити 
доступ на у сва ком насе љу општи не, 
пого то ву када се ради о нај мла ђи ма.

У обе интер ак тив не пред ста ве рађе
не у про дук ци ји пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра игра ју Јеле на Недељ ко вић и 
Бојан Наић, а режи рао их је сту дент 
позо ри шне и радио режи је на Факул
те ту драм ских умет но сти у Бео гра ду, 
Сло бо дан Стан ко вић из Пећи на ца.
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Ово је при ли ка да 
се сети мо свих 

жрта ва, а да их је 
само у Сре му било 
око 40.000 и да је и 

то пода так који ука
зу је коли ка је била 
наша жртва у бор

би про тив фаши
зма, рекао је покра

јин ски пре ми јер 
Игор Миро вић

НА ИРИ ШКОМ ВЕН ЦУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН 7. ЈУЛ ДАН УСТАН КА 

Јул ске ватре

Про сла ва осам деце ни
ја од поди за ња устан
ка наро да Срби је про

тив фаши зма, 7. јул Дан 
устан ка, одр жа на је по тра
ди ци ји, код спо ме ни ка „Сло
бо да“ на Ири шком вен цу.

На про сла ви је гово рио 
Игор Миро вић, пред сед ник 
Покра јин ске вла де, који је 
иста као да се данас ода је 
почаст нај у зви ше ни јим и 
нај трај ни јим људ ским вред
но сти ма, а то су сло бо да, 
родо љу бље, хра брост и 
спрем ност на жртву.

– У побе ду над фаши змом 
срп ски народ, нај ви ше на 
про сто ру бив ше Југо сла ви
је, угра дио је огро ман број 
живо та сво јих нај бо љих и 
нај хра бри јих сино ва и кће

ри, свр став ши се тако у ред 
вели ких, хра брих и поно
сних наро да који су том злу 
ста ли на пут и спре чи ли га 
да завла да све том, рекао  је 
Игор Миро вић.

Он је додао да је ово при
ли ка да се сети мо свих 
жрта ва, а да их је само у 
Сре му било око 40.000 и да 
је и то пода так који ука зу је 
коли ка је била наша жртва у 
бор би про тив фаши зма.

Покра јин ска вла да и 
Мини стар ство за рад, запо
шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња вра ти ли су 
ста ри сјај спо ме ни ку „Сло
бо да“, који је био пот пу но 
запу штен. 

Обно вљен је и дева сти ра
ни Музеј Батин ске бит ке код 

Без да на, јед не од нај ве ћих 
и нај те жих бита ка у завр
шни ци Дру гог свет ског рата.

– На то смо изу зет но 
поно сни. То је наш однос 
пре ма хра бро сти и вели чи
ни оних који су, у јед ном 
вели ком људ ском невре ме
ну, за сло бо ду свог наро да 
били спрем ни да жртву ју 
соп стве не живо те, иста као  
је пред сед ник Миро вић.

За допри нос раду и афир
ма ци ји СУБ НО Ра на него
ва њу сло бо дар ских тра ди
ци ја и кул ту ре сећа ња, 
пред сед ни ку Иго ру Миро ви
ћу је уру че на  пла ке та.

На обе ле жа ва њу Дана 
устан ка гово рио је и пред
сед ник СУБ НОРа АП Вој во
ди не Јово Баро шев чић, као 

и исто ри чар Милан Коља
нин.

Вен це на спо ме ник поло
жи ли су и пред сед ник Скуп
шти не АП Вој во ди не Иштван 
Пастор, пред став ни ци амба
са да Руси је и Бело ру си је, 
Вој ске Срби је и СУБ НОРа, 
као и пред став ни ци општин
ских орга ни за ци ја СУБ
НОРа, међу који ма су били 
и пред став ни ци Руме и Ири
га.

Спо ме ник „Сло бо да“ је 
подиг нут 1951. годи не и 
дело је ваја ра Сре те на Сто
ја но ви ћа, а од тада се на 
Ири шком вен цу сва ке годи
не обе ле жа ва 7. јули, датум 
посве ћен сећа њу на бор це 
који су уче ство ва ли у Дру
гом свет ском рату. С. Џ.

Игор Миро вић на Ири шком вен цу

РУМА

Пове зи ва ње Желе знич ке
и Гро бљан ске ули це

У Руми су, почет ком јула, запо че ли и радо
ви у ули ци која пове зу је Желе знич ку и Гро
бљан ску ули цу. Ови радо ви под ра зу ме ва ју 
изград њу кана ли за ци о не и водо вод не мре
же, а потом и дово ђе ње елек трич не енр ги је 
у пар кућа коли ко их има у овој ули ци. Дужи
на кана ли за ци о не мре же је 256 мета ра, а 
водо вод не 220 мета ра. После ових радо ва 
на поста вља њу потреб не хидро тех нич ке и 
елек тро е нер гет ске инста ла ци је, сле ди ће и 
асфал ти ра ње, а укуп на вред ност радо ва је 
око 10,3 мили о на дина ра, без ПДВ. Пре ма 
уго во ру рок за завр ше так свих пла ни ра них 
радо ве је три месе ца. С. Џ.

Поче так радо ва
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ПРО ГРАМ ЕXCHAN GE 5: Уна пре ђе ње рада општи на Бео чин и Шид

Завршна конференција

Чла но ви Општин ског већа Шид Ката ри на Митро вић и 
Бра ни слав Сарић и пред сед ник Општин ске упра ве Бео чин 
Секу ла Петро вић су уче ство ва ли на завр шној кон фе рен ци
ји Про гра ма EXCHAN GE 5 у Бео гра ду.

Током завр шне кон фе рен ци је су пред ста вље ни глав ни 
резул та ти про гра ма EXCHAN GE. На кра ју кон фе рен ци је су 

уру че не захвал ни це пред став ни ци ма гра до ва и општи на за 
уче шће у про гра му.

Про грам EXCHAN GE 5 је реа ли зо ва ла Европ ска уни ја у 
сарад њи са Мини стар ством држав не упра ве и локал не 
само у пра ве, Мини стар ством финан си ја и Стал ном кон фе
рен ци јом гра до ва и општи на.

ИЛИН ЦИ

Гради се амбу лан та

Пред сед ник Општи не Шид Зоран Семе
но вић са сарад ни ци ма, дирек тор Дома 
здра вља Шид др Крсто Куреш и пред сед
ни ца Месне зајед ни це Илин ци Тија на Ђур
ђе вић оби шли су лока ци ју на којој ће се 
нала зи ти нова сео ска амбу лан та у Илин
ци ма, а чија изград ња је запо че та 5. јула.

Прве паци јен те нова амбу лан та у Илин
ци ма при ми ће почет ком децем бра ове 
годи не годи не када се оче ку је крај радо
ва. Радо ви се реа ли зу ју захва љу ју ћи Вла
ди Репу бли ке Срби је – Кан це ла ри ји за 
упра вља ње јав ним ула га њи ма и Општи ни 
Шид.

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Насипање 
ули ца

У про те кла два месе ца 
гра ђа ни су могли да 
изне су сво је зах те ве и 
потре бе за уре ђе њем 
ули ца. Општи на Бео чин 
је одлу чи ла да ули це, 
које нису обу хва ће не 
про гра мом асфал ти ра
ња, уре ди стру га ном 
асфал том. Мате ри јал и 
пре воз је обез бе ди ла 
Општи на, а поче так испо
ру ке стру га ног асфал та 
се оче ку је у наред ном 
пери о ду. При одре ђи ва
њу при о ри тет них зона у 
обзир се узи мао и број 
дома ћин ста ва која су 
обу хва ће на овим уре ђе
њем. 
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ГРА БО ВО

Ода та пошта жртва ма

Пред сед ни ца Општи не Бео чин, 
Мир ја на Мале ше вић Мил кић и пред
сед ник Скуп шти не општи не Нема ња 
Вилић 7. јула су поло жи ли венац на 
спо мен  обе леж ју жртва ма фаши стич
ког теро ра за вре ме Дру гог свет ског 

рата у Гра бо ву. Нема ња Вилић у свом 
гово ру иста као је да је изу зет но важно 
чува ти сећа ње на оне који су живот 
дали за буду ће гене ра ци је и сло бо ду и 
да је част и оба ве за да се сачу ва сећа
ње на жртве фаши стич ког теро ра.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Било и про гра ма
и публи ке

Иако је гото во целу про те клу годи ну 
обе ле жи ла пан де ми ја коро на виру са, 
ван ред но ста ње и ван ред не ситу а ци
је, Зави чај ни музеј Рума је имао сво
јих актив но сти, како оних које посе ти
о ци и не виде, али је било и про гра ма 
и изло жби за публи ку, уз пошто ва ње 
свих про пи са них мера. Било је поред 
изло жби, про мо ци ја публи ка ци ја, 
пре да ва ња, еду ка тив них ради о ни
ца. Отво ре на је и стал на музеј ска 
постав ка на тему вој во ђан ске куће са 
кра ја 19. и почет ка 20. века.  Посе ће
ност је била огра ни че на због про тив
пан де миј ских мера, али поје ди нач но 
и кроз наја вље не гру пе, ове про гра ме 
виде ло је око 4.000 посе ти ла ца. 

Осим тога, музеј ски фонд је уве
ћан вели ким бро јем покло на, на 
при мер, збир ке тек сти ла, сит ним 
кућ ним инвен та ром, а кроз про је кат 
„250 годи на од досе ља ва ња Сло ва
ка у Срем“ Зави чај ни музеј је добио 
два изу зет на кома да наме шта ја 
шифо њер и кре де нац, део дево јач ке 
опре ме из 1929. годи не, као и дело
ве ношње. Отку ље на је и трпе за
ри ја која дати ра с почет ка про шлог 
века, која уз рани је купље ну спа ва ћу 
собу, пред ста вља стал ну етно ло шку 
постав ку, а наба вљен је и кухињ ски 
штед њак и каље ва пећ. Исто ри ју гра
да пред ста вља и Учи о ни ца из про
шло сти, као део исто риј ске постав ке 
која би тек тре ба ла да се реа ли зу је, а 
вред ну дона ци ју овој учи о ни ци чине 
школ ски при бор и настав на сред ства  
које је дони рао Педа го шки музеј из 
Бео гра да.

Када је реч о изда вач кој делат но
сти током мину ле годи не штам пан 
је Збор ник бр 10, који доби ја фор
му истин ске пери о ди ке, као струч ни 
часо пис са кон ти ну и те том у изла же
њу. 

Када је реч о реа ли за ци ји пла ни ра
них актив но сти у првих шест месе ци 
ове годи не, дирек тор ка Зави чај ног 
музе ја Бра ни сла ва Коње вић исти
че да се оне одви ја ју по пла ни ра ној 
дина ми ци. 

– Што смо пла ни ра ли до сада смо 
и ура ди ли, чак и више јер смо били 
недав но и дома ћин скуп шти ни Музеј
ског дру штва Срби је. Чим је уки ну та 
ван ред на ситу а ци ја поче ла је публи
ка да дола зи у наш Музеј, што нас 
је посеб но обра до ва ло. Били смо 
задо вољ ни посе том и до сада, која 
се одви ја ла уз пошто ва ње свих мера. 
Оства ри ли смо и изу зет ну интер ак ци
ју са шко ла ма, има ли смо јако лепе 
ради о ни це са децом, каже Бра ни сла
ва Коње вић.

Осим тога, Зави чај ни музеј ће дати 
свој допри нос пону ди у окви ру Кул
тур ног лета, а тако ђе се при во де кра
ју актив но сти на пред ло гу про гра ма 
рада ове уста но ве кул ту ре за наред
ну годи ну.

С. Џаку ла

У субо ту 3. јула у Новим Банов ци ма 
је одр жа на  тури стич ко  гастро ном ска 
мани фе ста ци ја „Срем у срцу“. Јед на, 
од 12 мани фе ста ци ја од посеб ног зна
ча ја за ста ро па зо вач ку општи ну, и ове 
годи не, по пети пут заре дом, про мо ви
са ла је сре мач ку тра ди ци ју, оби ча је, 
јела, ношње, песме и игре.

У бога том цело днев ном про гра му 
уче ство ва ло је више од 20 удру же ња 
жена из ста ро па зо вач ке општи не и 
целог Сре ма. Нај леп ши штанд по оце
ни жири ја аран жи ра ле су деби тант ки

ње на овој мани фе ста ци ји чла ни це 
„Удру же ње жена Банов ци Дунав“, за 
нај у ку сни ји ста рин ски колач про гла
шен је колач на куку ру зо ви ни Удру же
ња „Мари на Очо вај“ из Ста ре Пазо ва. 
По мишље њу струч ног жири ја нај леп
ши руч ни рад је поен тлес Удру же ња 
жена „Јефи ми ја“ из Сур ду ка. Орга ни
за тор петог „Сре ма у срцу“ је било УГ 
„Еко Бан“из Нових Бано ва ца, док су 
глав ни покро ви те љи и ове годи не 
били општи на Ста ра Пазо ва и МЗ 
Нови Банов ци. Д. Г.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Сре мац у срцу

Нема ња Вилић и Мир ја на Мале ше вић Мил кић
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ДИРЕК ТОР КА ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА „УРБА НИ ЗАМ“ МИР ЈА НА ВАШУТ  

Како оживети јав не про сто ре

У послед ње вре ме у гра ду, као и у 
насе ље ним мести ма, може се 
уочи ти да урба ни стич ка и про

стор но – пла нер ска прак са тешко нала
зе одго во ре на иза зо ве уре ђе ња јав них 
про сто ра. О томе на који начин се могу 
уре ди ти јав ни про сто ри и како им дати 
нову функ ци ју и сјај, раз го ва ра ли смо 
са дирек то ри цом Јав ног пред у зе ћа 
„Урба ни зам“ Мир ја ном Вашут. 

– Ста ње јав них про сто ра, а пре све га 
пешач ке зоне,  тре нут но пока зу је 
несра змер изме ђу кон цен тра ци је ква
ли тет ног, углав ном исто риј ског насле
ђа јав ног про сто ра цен трал ног град
ског про сто ра, и недо стат ка ква ли тет
но уре ђе них јав них про сто ра у ширим 
зона ма гра да. Навела бих пример пла
тоа испред Послов но  спорт ског цен
тра „Пин ки“. Тако ђе, јав ни про сто ри у 
цен трал ној зони гра да, уре ђу ју се да 
буду визу ел но атрак тив ни и кори шће ни 
као лепа кули са у свр ху комер ци јал ног, 
нај че шће уго сти тељ ског садр жа ја. 
При том мислим на лет ње баште, кио
ске, објек те за про да ју коки ца и слич
но. Посеб но се тај при ти сак осе ћа у 
вре ме сезон ских мани фе ста ци ја као 
што је „Магич ни трг“, „Срем фолк фест“ 
и оста ле. Ван тих сезон ских  мани фе
ста ци ја, врло је мало одго ва ра ју ћих 
садр жа ја осми шље них за гра ђа не. Са 
дру ге стра не, у ширим град ским зона

ма и насе ље ним мести ма недо ста ју 
ква ли тет но уре ђе ни јав ни про сто ри и 
садр жа ји који би бит но уна пре ди ли 
ква ли тет живо та и поди гли сте пен 
урба ни те та про сто ра. Посто је ћи јав ни 
про сто ри, често су нео др жа ва ни и 
запу ште ни и недо ста је им и мини мум 
кому нал не опре мље но сти, напо ми ње 
Мир ја на Вашут, дода ју ћи да се на оба

ли Саве, лети често јавља тако зва на 
при ва ти за ци ја када се про ши ру ју уго
сти тељ ске тера се да се нор мал на 
пешач ка кому ни ка ци ја озбиљ но нару
ша ва.

Мир ја на Вашут  ука зу је на зна чај ква
ли тет но уре ђе них јав них про сто ра, који 
су јав но добро свих гра ђа на. Угод ност 
живо та у гра ду зави си од бро ја, ква ли

Мир ја на Вашут

Парк код Хоте ла „Сир ми јум“ један је од про сто ра који би тре ба ло ожи ве ти

При вре ме ним кори шће
њем неког јав ног про сто
ра, кроз одре ђе но вре ме 

се може испи та ти њего ва 
могу ћа наме на да би се 

дошло до дуго роч ног 
реше ња, које ће бити 

кори сно за гра ђа не. На 
при мер, поста вља ње лет

ње баште или лет ње – 
зим ске баште на про сто ру 
код Међу на род ног при ста

ни шта, може дове сти до 
иде је да се на том месту 

поја ви и трај ни обје кат
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те та и рас про стра ње но сти јав них про
сто ра, те они има ју зна ча јан ути цај на 
сре ћу и задо вољ ство, и гене рал но, 
добро бит гра ђа на. На при мер, добро 
пла ни ра на мре жа јав них про сто ра 
чини хода ње и вожњу бици клом атрак
тив ни јом опци јом те под сти че кре та ње 
и бора вак на отво ре ном. У гра ду посто
ји вели ки број напу ште них и недо вољ
но уре ђе них јав них про сто ра, које је 
нео п ход но ожи ве ти. Такав је, на при
мер, про стор јав ног међу на род ног при
ста ни шта на кеју у ули ци Про ме на да 
или Пио нир ски парк око Хоте ла „Срем“ 
и архе о ло шког нала зи шта. Пре ма 
речи ма, дирек тор ке Урба ни зма, такви 
про сто ри се могу ожи ве ти при вре ме
ним кори шће њем или тако зва ним 
малим и умет нич ким интер вен ци ја ма. 

– При вре ме ним кори шће њем неког 
запу ште ног јав ног про сто ра, кроз одре
ђе но вре ме се може испи та ти њего ва 
могу ћа наме на да би се дошло до дуго
роч ног реше ња, које ће бити кори сно 
за гра ђа не. На при мер, поста вља ње 
лет ње баште или лет ње – зим ске 

баште на про сто ру код Међу на род ног 
при ста ни шта, може дове сти до иде је 
да се на том месту поја ви и трај ни 
обје кат са разно вр сним садр жа ји ма у 
функ ци ји при ста ни шта – одно сно тури
зма. Ту је и кафић „Ауре ус“ у пар ку, који 
као при вре ме ни обје кат може про ме
ни ти наме ну у тури стич ки инфо – цен
тар са додат ним уго сти тељ ским садр
жа јем. Нагла си ла бих у том слу ча ју, да 
инфо – цен тар не би тре ба ло да буде 
без уго сти тељ ског садр жа ја. Кроз при
вре ме но кори шће ње неког јав ног про
сто ра који је запу штен, гра ђа ни ма се 
пре зен ту ју њего ве могућ но сти. Исто
вре ме но доби ја мо и увид о томе шта 
јав ност мисли и како га дожи вља ва.То 
је начин да се неки напу ште ни про стор 
што брже и уз мини мал на финан сиј ска 
ула га ња ста ви у функ ци ју и исто вре ме
но спре чи њего во даље про па да ње. 
Такви су и објек ти под зашти том као 
што је Војар на, кула и објек ти у про ла
зу Зеле но дрво, ста ри био скоп, ватро
га сни торањ и слич но. За при вре ме но 
кори шће ње напу ште них про сто ра нај

че шће су заин те ре со ва ни умет ни ци, 
при вред ни ци и поје дин ци и то би тре
ба ло иско ри сти ти, обја шња ва Мир ја на 
Вашут.

Тако зва ним малим и умет нич ким 
интер вен ци ја ма се, тако ђе, могу ожи
ве ти запу ште ни про сто ри.  

– На при мер, у зони рас кр сни це на 
зеле ној повр ши ни уз посто је ће или 
пла ни ра но зеле ни ло може се поста ви
ти клу па  сто ли ца за пре дах уз „стрит 
арт“ инста ла ци ју, или испред про дав
ни це, амбу лан те, шко ле врти ћа. Нарав
но, уко ли ко то про стор дозво ља ва сво
јом повр ши ном и поло жа јем. И то би 
био при мер „мале интер вен ци је“. Умет
нич ке интер вен ци је под ра зу ме ва ју да 
јав ни про стор може бити место умет
нич ког ства ра ња, којим се побу ђу је 
инте рес, про пи ту је, мења и сагле да ва 
про стор из дру ге пер спек ти ве. Циљ 
умет но сти у јав ном про сто ру није реви
та ли за ци ја тог про сто ра, него кори ште
ње јав ног про сто ра као поли го на за 
дело ва ње, каже Мир ја на Вашут. 

З. Попо вић

Кафић „Ауре ус“ у цен тру гра да могао би доби ти 
фор му инфо – цен тра са уго сти тељ ским делом

Плато испред ПСЦ „Пинки“

Кафић „Ауре ус“ у 
пар ку као при вре
ме ни обје кат може 
про ме ни ти наме ну 
у тури стич ки инфо 
– цен тар са додат

ним уго сти тељ ским 
садр жа јем. Нагла

си ла бих у том слу
ча ју, да инфо – цен

тар не би тре ба ло 
да буде без уго сти

тељ ског садр жа ја
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За раз ли ку од про шле годи не, 
када је лето ва ње у ино стран
ству било ско ро немо гу ће, ове 

годи не, одла зак на море је, барем 
док епи де ми о ло шка сли ка дозво
ља ва, ипак оства рив. При лог томе 
је и чиње ни ца да су држа ве у које у 
које Срби тра ди ци о нал но воле да 
лету ју, као што је Грч ка Црна Гора 
или Хрват ска, отво ри ле сво је гра ни
це. Коли ка је заин те ре со ва ност 
међу Митров ча ни ма за одла зак на 
море ове годи не, и које дести на ци је 
нај че шће бира ју, раз го ва ра ли смо 
са вла сни цом Тури стич ке аген ци је 
„Цепе лин“ Све тла ном Пепел че вић. 
Како је рекла за М нови не, људи су 
жељ ни путо ва ња, што се и види по 
резер ви са ним аран жма ни ма. 

– Тре нут но се нај ви ше људи одлу
чу је да лету је у Црној Гори и Грч кој. 
Исто тако, вели ки број људи је заин
те ре со ван и за одмор у Алба ни ји, 
што до сада није био слу чај. Веро

ват но је то зато што је ула зак у 
Алба ни ју јед но став ни ји, јер не тре
ба ништа од додат них доку ме на та, 

попут дока за о нега тив ном ПЦР 
тесту или потвр да о вак ци на ци ји. 
Тра ди ци о нал но, има доста заин те
ре со ва них и за лето ва ње у Еги пат и 
Тур ску. За ула зак у Еги пат и Тур ску 
је потреб на потвр да о нега тив ном 
ПЦР или анти ген ском тесту, или 
потвр да о вак ци на ци ји.  Када је реч 
о Грч кој, за децу до 12 годи на је 
потреб но при ба ви ти само нега ти
ван анти ген ски тест 72 часа пре 
пута. Док је за одра сле потреб на 
потвр да и вак ци на ци ји или потвр да 
о нега тив ном ПЦР тесту. Тако ђе, у 
Грч кој сада више није на сна зи 
мера да се заштит не маске мора ју 
носи ти на отво ре ном. Мањевише, 
све је исто као код нас у Срби ји. За 
Црну Гору, од тако зва них ковид
папи ра, није ништа потреб но. Пре
по ру ка је да се, без обзи ра на 
дести на ци ју, поред пут ног здрав
стве ног оси гу ра ња, упла ти и ковид
оси гу ра ње због пре вен ти ве, каже 

Све тла на Пепел че вић

Најтраженије дестинације 
Грчка и Црна Гора

ЛЕТО ВА ЊЕ ИЗВАН СРБИ ЈЕ У ВРЕ МЕ ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ

Тре нут но се нај ви ше људи одлу чу је да лету је у Црној Гори и Грч кој. 
Исто тако, вели ки број људи је заин те ре со ван и за одмор у Алба ни ји, 
што до сада није био слу чај, каже вла сни ца Тури стич ке аген ци је „Цепе
лин“ Све тла на Пепел че вић
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Огњен Ћирић, Рума: Сту дент 
сам и сада имам, после испи та и 
сло бод ног вре ме на, али не пла ни
рам ниг де ван Срби је да идем. Идем 
до Новог Сада, мало на југ Срби је 
да посе тим род би ну и то је то. Слич
но је било и про шле годи не.

Гор да на Вука ши но вић, Рума: 
Ове годи не сам у мају оти шла у Грч
ку. Иако је пре лаз „Евзо ни“ тих дана 
„про ра дио“, путо ва ли смо пре ко 
Бугар ске. На грч кој гра ни ци десе так 
људи из ауто бу са је тести ра но и, на 
сре ћу, сви су били здра ви. По 
поврат ку из Грч ке, сре ди ном јуна, 
била сам крат ко и на Зла ти бо ру, 
где, тако ђе, сва ки пут ужи вам.При
ми ла сам вак ци ну, тако да сам пре 
неко ли ко дана у рум ској Пошти узе
ла „зеле ни пасош“, да ми буде при 
руци. Ако коро на на јесен дозво ли, 
веро ват но, ћемо затво ри ти сезо ну 
кра јем сеп тем бра у Грч кој. Уко ли ко 
пре тога не оде мо у бугар ски Несе
бар, чији ста ри град лепо том мами 
тури сте из целог све та. 

Милош Дуду ко вић, Рума: Ове 
годи не нећу ићи на годи шњи одмор. 
Радим у фир ми за обез бе ђе ње обје
ка та и дога ђа ја, тако да сам стал но 
анга жо ван. Упра во због тога немам 
пла но ва за одмор.

Мари ја Чупић, Салаш Ноћај ски: 
За ову годи ну још увек нисмо испла
ни ра ли одмор. Видим да се епи де
ми о ло шка ситу а ци ја побољ ша ва 
тако да можда наћи вре ме на да 
оде мо у Црну Гору барем седам 
дана.

Ива на Васи ље вић, Салаш 
Ноћај ски:  Због епи де ми је коро на

виру са, ове годи не неће мо ићи на 
неки дужи одмор. Пла ни ра мо да 
оде мо један викенд на Зла ти бор и 
Пли твич ка језе ра. У прин ци пу, то ће 
бити све када је реч о одмо ру за ову 
годи ну.

Даро слав Хеме ла, Шид: Не идем 
на море ове годи не, а није ми у пла
ну ни нека дру га дести на ци ја. Ово 
лето ћу про ве сти на послу. Годи шњи 
одмор пла ни рам тек сре ди ном јесе
ни, можда про ве дем неки викенд 
ван куће.

Мили ца Гарић, Инђи ја: Сре ди
ном јуна сам са поро ди цом бора ви
ла неко ли ко дана на Тари а то је 
ујед но била при ли ка да посе ти мо 
Сара је во и још неке лока ци је у 
Босни и Хер це го ви ни. До кра ја лета 
пла ни рам и одла зак на хрват ско 
при мор је. С обзи ром на то да Дал
ма ци ја сло ви за јед но од нај а трак
тив ни јих тури стич ких одре ди шта 
Хрват ске то ће бити дефи ни тив но 
мој избор.

Иси до ра Голу бо вић, Стара 
Пазова: Нисам још  одлу чи ла коју 
дести на ци ју ћу иза бра ти, Еги пат 
или Грч ку. Имам  још мало вре ме на, 
а гужве за резер ва ци ју нису вели ке 
па сло бод них места има. Грч ку  сам  
посе ти ла неко ли ко пута и оста ви ла 
је вели ки  ути сак на мене,  што због 
доброг госто прим ства, што због 
пре кра сних пла жа и азур не боје 
мора. У Егип ту још никад нисам 
била па ћу  се можда  одлу чи ти  да 
свој одмор про ве дем  баш тамо.  На 
одмор ћу ићи са дру штвом и сво јом 
јачом поло ви ном, а за сме штај увек 
бира мо  хотел.

АНКЕТА: Да ли ове године
идете на море?

Огњен Ћирић, Гор да на Вука ши но вић, Милош Дуду ко вић и Мари ја Чупић

Ива на Васи ље вић, Даро слав Хеме ла, Мили ца Гарић и Иси до ра Голу бо вић

Све тла на, дода ју ћи да је инте ре со
ва ње за одмор у Срби ји ове годи не, 
оче ки ва но, мање.

Она дода је да се већ неко ли ко 
гру па пут ни ка и вра ти ло са путо ва
ња. Тако ђе, исти че да се цене аран
жма на нису бит но мења ле, а кори
сте се и тако зва ни замен ски вау че
ри. 

– Три, чети ри гру пе пут ни ка су се 
вра ти ле и људи су углав ном задо
вољ ни и нису има ли ника квих про
бле ма. Могу се иско ри сти ти и замен
ски вау че ри. Реч је о аран жма ни ма 
који су били упла ће ни 2019. годи не, 
а због епи де ми је се нису могли реа
ли зо ва ти током 2020. годи не. Људи 
јесу жељ ни путо ва ња, то је баш при
мет но, али без обзи ра на све, осе ти 
се бес па ри ца и углав ном про да је мо 
нешто повољ ни је аран жма не. Ми 
као Аген ци ја даје мо отпла ту на рате 
и до 15. децем бра теку ће годи не, 
каже Све тла на.  

Како наша саго вор ни ца каже, 
тури стич ки рад ни ци се гене рал но 
нада ју мно го бољој сезо ни ове годи
не, али ће све то зави си ти од епи де
ми је.

– Тури зам је можда пре жи вео већи 
удар од после ди ца епи де ми је коро
навиру са, него уго сти тељ ство. 
Сма трам да ће нам тре ба ти још која 
годи на да бисмо се наше посло ва
ње опо ра ви ли. Нада мо се да ће нам 
ова сезо на бити коли котоли ко успе
шна и да ћемо моћи сле де ће годи не 
још боље да послу је мо, завр ша ва 
Све тла на. З. Попо вић
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ГРЧ КА ЦРКВА РУМА

Ивањ дан ски
кон церт

Срп ско певач ко дру штво у Руми, 
тра ди ци о нал но на Ивањ дан, одр жа
ва свој кон церт хор ске музи ке у 
цркви Сила ска Св духа на апо сто ле, 
Румља ни ма позна тој као Грч ка 
црква. Ове годи не на кон цер ту је 
уче ство ва ло и Срп ско цркве но 
певач ко дру штво „Вера“, а хоро ви ма 
су наиз ме нич но дири го ва ле дири
гент ки ње оба хора, Зор ка Ухрик и 
Јеле на Рако вић. Кон церт је, пред 
вели ким бро јем посе ти ла ца, отво
рен хим ном Срп ског певач ког дру
штва, коју је за овај хор ком по но вао 
наш  чуве ни ком по зи тор Иси дор 
Бајић, а која је баш у Грч кој цркви 
први пут изве де на дале ке 1902. 
годи не. 

Током кон цер та могле су се чути 
духов не ком по зи ци је, а за крај су 
изве де на и три ком по зи ци је све тов
ног карак те ра: „Заспо Јан ко“, При
мор ски напје ви за жен ски хор и „Ово 
је Срби ја“. 

– Заи ста смо ужи ва ли у кон цер ту, 
буду ћи да смо удру жи ли певач ке 
сна ге са Цркве ним хором „Вера“. 
Што је више пева ча на сце ни, звук је 
моћ ни ји, а самим тим и ужи ва ње у 
музи ци веће. Надам се да ће бити 
још ова квих зајед нич ких кон це ра та, 
каже Зор ка Ухрик, дири гент ки ња 
Срп ског певач ког дру штва. С. Џ.

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Две ликов не изло жбе

Рум ско кул тур но лето је запо че ло 1. 
јула, а у мину лој неде љи публи ка 
жељ на кул тур них дога ђа ја има ла 

је при ли ку да посе ти две изло жбе. Прва 
је отво ре на 8. јула у Зави чај ном музе ју, а 
реч је о тре ћој само стал ној изло жби 
мла де сли кар ке Мили це Никол чић. Број
на рум ска публи ка могла је да види три
де се так њених радо ва на тему „Мета фи
зи ка бли ско сти“. То су црте жи, рађе ни 
махом тех ни ком угље на на папи ру и 
нешто лави ра ног туша и чине сво је вр
сни  мали оглед о бли ско сти и о начи ни
ма на који је изра жа ва мо. 

Дирек тор ка Зави чај ног музе ја Рума 
Бра ни сла ва Коње вић је иста кла да овом 
изло жбом и зва нич но почи ње Кул тур но 
лето, у делу који реа ли зу је ова уста но ва 
кул ту ре. 

Потом, 10. авгу ста сле ди и  јед но лепо 
сећа ње на нашег сугра ђа ни на Бог да на 
Раја ков ца  о коме ће гово ри ти музеј ски 
савет ник исто ри чар Ђор ђе Бошко вић, а 

про грам Кул тур ног лета у овој уста но ви 
се завр ша ва тро днев ним про јек ци ја ма 
архе о ло шког фил ма које је ода брао  
кустос архе о лог Урош  Нико лић. Изло
жба „Мета фи зи ка бли ско сти“ је отво ре на 
до 20. авгу ста. 

Дру га изло жба је отво ре на 9. јула у 
Кул тур ном цен тру „Бра на Црн че вић“ а 
реч је о изло жби „Човек у реље фу“ 
Миро сла ва Сав ко ва. Овај само стал ни 
умет ник, гра фи чар је побед ник 20. Рум
ског ликов ног сало на 2018. годи не, а 
прва награ да му је омо гу ћи ла само стал
ну изло жбу која је реа ли зо ва на тек сада. 
Заин те ре со ва ни је могу погле да ти до 24. 
јула. О ауто ру и њего вим радо ви ма гово
ри ла је Љиља на Вој во дић, ака дем ска 
вајар ка.

Она је ука за ла да се Миро слав Сав ков 
углав ном, бави гра фи ком, тако да је од 
матри ца на који ма је радио сво је гра фи
ке, напра вио један иско рак у про стор и 
зашао у област скулп ту ре.  С. Џ.

Отва ра ње изло жбе у Кул тур ном цен тру

Жен ска одбој ка шка јуни ор ска репре зен та
ци ја Срби је осво ји ла је Бал кан ско првен ство 
које је одр жа но про те кле неде ље у Бео гра ду. 
Наша репре зен та ци ја је на путу до злат не 
меда ље побе ди ла Север ну Маке до ни ју, 
Алба ни ју, Црну Гору а у фина лу и Тур ску са 
убе дљи вих 3:0, завр шив ши првен ство без 
изгу бље ног сета. За јуни ор ску репре зен та ци
ју насту па ле су и одбој ка ши це Једин ства из 
Ста ре Пазо ве, Иси до ра Коц ка ре вић, Бран ка 
Тица и Миња Осма јић која је про гла ше на и за 
нај бо љег сред њег бло ке ра на првен ству. 
МВП так ми че ња је Вања Савић која је до пре 
месец дана бра ни ла боје Једин ства из Ста ре 
Пазо ве. Жен ска јуни ор ска репре зен та ци ја 
Срби је у сре ду 7. јула отпу то ва ла је у Бел ги ју 
где ће бра ни ти боје наше земље на Свет ском 
првен ству. Д. Г.

ОДБОЈ КА

Зла тне јуни ор ке
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АЛЕК САН ДАР ЖИЛИЋ ИЗ МАР ТИ НА ЦА СЕ БАВИ МЛЕЧ НИМ ГОВЕ ДАР СТВОМ

Мај стор од девет врста сира
Цена мле ка је недо вољ на да би се нешто зара ди ло. Толи ко коли ко кошта литар мле

ка кра ва данас поје де, тако да ту неке рачу ни це нема. Зато смо ми одлу чи ли да мле
ко кори сти мо за про из вод њу сира јер то је једи но испла ти во, каже Алек сан дар 
Жилић

Све више мла дих пољо
при вред ни ка у Сре му 
почи ње да се бави 

млеч ним гове дар ством. 
Један од њих је и Алек сан дар 
Жилић из Мар ти на ца који 
про из во ди девет врста сире
ва за које има обез бе ђе но 
тржи ште. Каже да је без обзи
ра што има више посла, про
из вод ња сира дале ко испла
ти ви ја од про из вод ње мле ка.

У дома ћин ству Алек сан дра 
Жили ћа у Мар тин ци ма од 
2016. годи не  сва ко днев но се 
пра ве раз ли чи те врсте сире
ва. Жили ћи тре нут но има ју 
два на ест музних кра ва, а 
млеч но гове дар ство је Алек
сан дар заво лео још као дете. 
Завр шио је сред њу вете ри
нар ску шко лу па не чуди 
зашто је и донео одлу ку да се 
бави млеч ним гове дар ством.

– Наше дома ћин ство се од 
пам ти ве ка бави гове дар
ством. Нека да су то ради ли 
моји баба и деда, затим роди
те љи и ево сада сам ја то 
наста вио. Било је пре ки да, 
али се пола ко вра ћа мо на 
ста ре гра не. Ја сам почео са 
јед ном музном кра вом, а сада 
их имам 12, као и шест жен
ских јуна ди. Бави мо се про из
вод њом мле ка и сира, али 
морам рећи да сво мле ко које 
про из ве де мо кори сти мо за 
про из вод њу сира, јер је то 
дале ко испла ти ви је, каже  
Алек сан дар Жилић про из во
ђач сира из Мар ти на ца. 

Тре нут на цена мле ка је 
изме ђу 30 и 33 дина ра што не 
доно си ника кву зара ду про из

во ђа чи ма, дода је Алек сан
дар.

– Та цена је недо вољ на да 
би се нешто зара ди ло. Толи
ко коли ко кошта литар мле ка 
кра ва данас поје де, тако да 
ту неке рачу ни це нема. Зато 
смо ми одлу чи ли да мле ко 
кори сти мо за про из вод њу 
сира и тако да може мо да 
зара ди мо дупло више нов ца 
у одно су на сада шњу цену 
мле ка, сма тра Жилић.

У про из вод њи сира има 
доста посла и није ни мало 
лако, али се сва ки труд 
испла ти. Жили ћи тре нут но 
про из во де девет врста сире
ва, пра те ћи тра жњу на тржи
шту.

– Морам да кажем да про
из вод ња сира није лак посао, 

али пошто смо одлу чи ли да 
нам то буде при о ри тет мора
мо да издр жи мо. Тре нут но 
про из во ди мо девет врста 
сире ва, који се добро про да ју. 
Насто ји мо да има мо добар 
ква ли тет како би били кон ку
рент ни на тржи шту и како 
пла сман не би дове ли у пита
ње, каже наш саго вор ник.

За пла сман сво јих сире ва, 

а има девет врста Алек сан
дар не бри не. Тржи ште има а 
ква ли те том опста је. Сви који 
су јед ном про ба ли сир из овог 
дома ћин ства поно во га радо 
купу ју. Пла но ва за будућ ност 
сва ка ко има. Жили ћи ће 
пола ко уса вр ша ва ти сво ју 
про из вод њу, од које кажу 
може вео ма лепо да се живи. 

З. Мар ко ви но вић

Жили ћи обра ђу ју сво јих 
11 хек та ра земље на којој 
се нала зе соја, куку руз и 
дете ли на што се иско ри сти 
као сточ на хра на.

– Ми има мо шест хек та
ра земље у свом вла сни
штву, а на име музних кра
ва доби ли смо још пет хек

та ра земље у држав ном 
вла сни штву. Све што ски
не мо са њива про пу сти мо 
кроз сточ ну хра ну, јер без 
ква ли тет не сточ не хра не, 
нема ква ли тет ног мле ка, а 
самим тим ни доброг и ква
ли тет ног сира, дода је 
Жилић.

Гове дар ство не може 
без ратар ства

Ква ли тет мле ка зави си од ква ли те та сточ не хра не

Алек сан дар Жилић

Жили ћи пра ве девет врста сира
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АК „СРЕМ“

Сте вић осми на
Европ ском првен ству

Слав ко Сте вић, атле ти чар АК 
„Срем“ осво јио је осмо место на 
Првен ству Евро пе за мла ђе сени
о ре у Тали ну у дисци пли ни скок у 
вис. Након пре ско че них 2,15 
мета ра у ква ли фи ка ци ја ма, у 
фина лу је доско чио до 2,14 мета
ра. Имао је два неу спе шна поку
ша ја на 2,17 мета ра и један на 

2,20 мета ра што је било довољ но 
за осму пози ци ју. Од укуп но десет 
срп ских репре зен та ти ва ца на 
овом так ми че њу, Сте вић је по 
пла сма ну трећ и нај у спе шни ји. 
Слав ку је ово тре ћи наступ за 
репре зен та ци ју ове годи не и 
достој но је репре зен то вао Срби ју 
на свим так ми че њи ма.

Фуд ба лу се
не иде кући

Конач но виде смо епи лог европ ског 
лоп та ња које је зао ку пи ло пажњу 
фуд бал ских фано ва послед њих 

месец дана. За нама  је тур нир спе ци фи
чан по више став ки. Пре све га, конач но 
смо били у при ли ци да гле да мо врхун ски 
фуд бал пред публи ком. После годи ну и 
по дана заје бан ци је са коро ном, нави ја
чи су похр ли ли на ста ди о не жељ ни пива 
и доброг про во да. Добро, није баш све 
ишло тако глат ко. У неким земља ма 
дома ћи ни ма није било могу ће напу ни ти 
ста ди о не због анти е пи де миј ских мера. 
Ипак, завр шне утак ми це у полу фи на лу и 
фина лу су се игра ле пред при лич но 
попу ње ним Вем бли јем.

Још један кури о зи тет је чиње ни ца да 
се ово Европ ско првен ство игра ло у 11 
раз ли чи тих гра до ва широм Ста рог кон
ти нен та. У почет ку се сте као дојам да је 
то све, само не добра иде ја, али како је 
тур нир одми цао, ква ли тет фуд ба ла и 
сјај ни мече ви нате ра ли су нас да забо ра
ви мо на ту чиње ни цу.

Ово је тур нир који је обо рио неке 
рекор де. Сада се може рећи да је оди
гра но јед но од нај бо љих Европ ских 
првен ста ва. Гле да ли смо неке дра ма тич
не дуе ле у нока ут фази, а на овом 
Европ ском је и зва нич но постиг нут нај ве
ћи број голо ва у исто ри ји. Исти на, број 
уче сни ка јесте пове ћан, али је про сек од 
2.8 голо ва по утак ми ци, убе дљи во нај ве
ћи. Тре ба спо ме ну ти и сулу ди пода так да 
је на овом првен ству пало више ауто го
ло ва него на свих прет ход них 15 зајед но.

Што се тиче уче сни ка овог цир ку са, 
може се рећи да смо виде ли при ли чан 
број изне на ђе ња. Овај тур нир је, као и 
сва ко вели ко так ми че ње, имао пепе љу гу 
која је живе ла сво ју бај ку до саме завр
шни це. Дан ци су, попут Хрва та оно мад у 
Руси ји, изне на ди ли мно ге сво јом игром и 
резул та ти ма. На кра ју, уда ри ли су у зид у 
полу фи на лу про тив Енгле ске, при мив ши 
гол из непо сто је ћег пена ла у про ду же ци
ма. Сва ка ко да им се може при ка чи ти 
епи тет морал них побед ни ка, посеб но 
због чиње ни це да им је глав ни играч 

једва пре жи вео тур нир због колап са који 
је дожи вео већ у првом мечу.

Нај ве ћи лузе ри су сва ка ко Фран цу зи 
који су уз кри ла ти цу „лако ћемо“ дозво
ли ли Швај цар ској репре зен та ци ји да их 
обру ка у нока ут фази. Госпо да свет ски 
прва ци су, после вођ ства од 3:1 у 80. 
мину ту, дали себи за пра во да се опу сте 
и пот це не про тив ни ка. На кра ју су доби
ли по уши ма у пенал сери ји и спа ко ва ли 
кофе ре већ у шесна е сти ни фина ла.

Узев ши све у обзир, нај бо љи фуд бал 
на тур ни ру су ипак оди гра ли фина ли сти 
Енгле ска и Ита ли ја. Није ту било вели ких 
осци ла ци ја и виде ло се да су так тич ки, 
али и мен тал но, нај спрем ни је еки пе. 
Мле ли су редом сво је про тив ни ке, нису 
им дозво ља ва ли мно го шан си, док су 
сво је углав ном кори сти ли.

Енгле зи су, ина че, били први фаво ри ти 
на овом Европ ском, посеб но због чиње
ни це да су јед ни од дома ћи на, а да се 
фина ле игра ло на Вем бли ју. Прва вели
ка при ли ка да пока жу сво ју моћ била је 
утак ми ца са Нем ци ма у нока ут фази у 
којој су их оду чи ли од фуд ба ла.

Са дру ге стра не, Ита ли ја ни су нека ко 
дошли из при крај ка и пока за ли сав свој 
потен ци јал на изне на ђе ње мно гих. Нико 

није оче ки вао тако убе дљи ву и утег ну ту 
игру Жаба ра, који су до фина ла изба ци
ли, изме ђу оста лих, Бел ги јан це и Шпан
це.

Фина ле је при ча за себе. Као шлаг на 
тор ти дошла је узбу дљи ва утак ми ца која 
је реше на у пенал сери ји. Реал но, који 
год од ова два тима да је узео титу лу, 
било би заслу же но. На кра ју су се Ита ли
ја ни, као нај при јат ни је изне на ђе ње овог 
тур ни ра, попе ли на кров Евро пе.

Може мо да при ча мо о так ти ци обе 
еки пе, али то у овом момен ту није 
бит но. Пена ли су одлу чи ли 

побед ни ка и то је оно што се рачу на. 
Несрећ ни Саут гејт је решио да пру жи 
при ли ку неким клин ци ма да реша ва ју 
суд би ну ове еки пе која је игра ла сјај но 
чита во првен ство. Гур нуо је у ватру Раш
фор да да пуца пенал, иако деч ко није 
оку сио акци ју на овом тур ни ру.

Енгле ска кри ла ти ца „Фуд бал се вра ћа 
кући“ која је акту ел на у прет ход них неко
ли ко годи на, мора ће да саче ка неку нову 
при ли ку. Можда већ на сле де ћем Свет
ском првен ству у Ката ру. Можда се фуд
бал није вра тио у земљу поре кла, али је 
сва ка ко побе дио на овом исто риј ском 
тур ни ру.  
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ФК „ДОЊИ СРЕМ“

Нова лига, нови иза зо ви
Помоћ ни фуд бал ски 

терен на пећи нач кој 
Сува чи, након кра

ће пау зе, у четвр так 8. јула, 
поно во је оку пио фуд ба ле
ре Доњег Сре ма 2015. Као 
нови зонаш, Доњи Срем 2015 
запо чео је са при пре ма ма за 
деби тант ску сезо ну у Вој во
ђан ској лиги – Југ. Пред сед
ник клу ба Милош Гми зић и 
тре нер Здрав ко Трив ко вић, 
извр ши ли су прву про зив
ку игра ча. Поред уоби ча је
ног упо зна ва ња и раз го во ра, 
иза шло се на помоћ ни терен 
Спорт ског цен тра „Сува ча“ и 
одра дио први рад ни дан.

За чел ни ке клу ба није било 
одмо ра. Од реванш утак ми це 
бара жа за попу ну Вој во ђан
ске лиге – Југ про шло је тек 
две неде ље.

– Сами смо кри ви што смо 
има ли крат ку пау зу. Да смо 
иско ри сти ли шан се које смо 
има ли, не бисмо мора ли 
игра ти утак ми це бара жа. За 
нас у упра ви, али и за тре не
ра, пау зе није ни било. Што 
се кадров ских про ме на тиче, 
еки пу су за сада напу сти ли: 
Чуч ко вић, Кри во ку ћа и нај ве
ро ват ни је капи тен Митро вић. 
Дове ли смо шест нових игра
ча. Но, о томе, када се све 

завр ши. То није крај, јер су у 
току пре го во ри са још неко
ли ко зани мљи вих фуд ба ле
ра, рекао је Гми зић.

Пред мла дим тре не ром 
Здрав ком Трив ко ви ћем је 
нова лига, а самим тим и 
нови иза зо ви.

„Лига у коју смо ушли је 
попри лич но јача од прет ход
не. Мора мо мно го више ради
ти. Оче ку је нас до првог јесе
њег кола, седам кон трол них 
утак ми ца. Амби ци је су, као 
и про шле годи не, да буде мо 

ста би лан клуб“ – изја вио је 
тре нер Трив ко вић.

У овој гене ра ци ји фуд ба ле
ра Доњег Сре ма 2015 један 
од иску сни јих фуд ба ле ра је 
Сло бо дан Јури шић.

– Добро сам упо знао сре
ди ну и мен та ли тет људи. 
Дошао сам у Пећин це у полу
се зо ни 2019/2020. годи не, 
када нас је коро на спре чи ла 
да се пла си ра мо у виши ранг. 
Нажа лост, про шло првен ство 
нисмо запо че ли сјај но. На 
зим ску пау зи смо оти шли са 

девет бодо ва зао стат ка иза 
лиде ра, и шест иза дру го
пла си ра не еки пе. Добро смо 
се поја ча ли, пре гру пи са ли. 
Нови тре нер Здрав ко Трив
ко вић нас је „добро зате гао“. 
Иако је мало ко веро вао за 
нас, дошли смо до конач ног 
циља. Дра го ми је да је гро 
игра ча, који су изне ли сезо
ну, оста ли на оку пу. Уз поја
чан рад и све же сна ге, видим 
Доњи Срем 2015 у гор њој 
поло ви ни табе ле, каже Јури
шић.

ДОЊИ ТОВАР НИК

Фуд ба ле ри „Сло бо де“ на при пре ма ма
Завр шен је лет њи одмор 

за фуд ба ле ре Сло бо
де из Доњег Товар ни

ка. Првој про зив ци тре не ра 
Мило ша Ђокић и њего вих 
помоћ ни ка Дар ка Ашће ри ћа, 
Мати је Дер ви ше ви ћа и Ђор ђа 
Вуја ко ви ћа, ода зва ло се два
де се так фуд ба ле ра. 

По оби ча ју, сва ки пре ла

зни рок, чел ни ци клу ба мак
си мал но кори сте. За сада, 
новај ли је су: Алек сан дар Гли
шић (Мачва, Бога тић), Мар ко 
Мило ше вић (Мла дост, Рачић), 
Миро слав Јаго дић (Омла ди
нац, Нови Банов ци), Нема
ња Сто ја ди но вић (Сту ден ски 
град, Нови Бео град), Алек
сан дар Димић (Јадран, Голу

бин ци), Зоран Кома зец (Рад
нич ки, Нова Пазо ва) и Милош 
Петро вић (Желе зни чар, Лај
ко вац).

Од самог стар та, тре нер 
Милош Ђокић, намет нуо је 
сво јим игра чи ма жесток тем
по.

– Успе ли смо да задр жи
мо око сни цу еки пе. Уз ква ли

тет на поја ча ња и добар рад, 
веру је мо да ћемо нај о збиљ
ни је кон ку ри са ти за сам врх. 
Већ наред не сре де има ће мо 
прву кон трол ну утак ми цу и то 
про тив Рад нич ког из Шида. 
Потом ће нам рива ли бити 
Једин ство из Уба, Мачва из 
Бога ти ћа. Део при пре ма одра
ди ће мо на Лепен ском Виру, 
где ћемо игра ти про тив Хај дук 
Вељ ка из Него ти на, Бора и 
Ђер да па из Голуп ца. Касни
је нас оче ку је утак ми ца про
тив Бор ца из Шај ка ша, а као 
гене рал на про ве ра биће нам 
меч про тив Феник са из Ста ре 
Пазо ве, изја вио је Ђокић.

У одно су на про шлу так ми
чар ску годи ну, клуб су напу
сти ли и у дру гим сре ди на
ма поку ша ће да се дока зу ју: 
Јован Опар ни ца, Дејан Шиво
љиц ки, Вла дан Нинић, Слав
ко Вуко тић, Горан Сте вић, 
Алек сан дар и Мар ко Симић, 
Нема ња Пар ма ко вић, Ненад 
Ђури чић, Милош Радо ше вић, 
Урош Дими трић и Угље ша 
Ради во је вић.


