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По сло вич на ба ба ко ја се че шља 
док се ло го ри, ве ро ват но има 
мно го до бру фри зу ру, јер че шља 

се ду го, ду го. Се ло до ду ше не го ри, али 
се гу ши, што му на по слет ку до ђе на 
исто. Али ево, на сву сре ћу ду ну ла је 
ко ша ва и рас те ра ла смог и ма глу, па 
мо же мо, ка жу, лак ше да ди ше мо. И без
бед ни је. Јад ни смо ми, сви на го ми ли, 
кад нам жи вот и здра вље за ви си од 
то га да ли ће по че ти да ду ва ве тар, или 
ће пре ста ти да па да ки ша, или ће по че
ти да па да ки ша, а прес та ти да ду ва 
ве тар. Из ло же ни смо, из гле да, бож јој 
ми ло сти и не ми ло сти, а не ка же џа бе 
по сло ви ца „чу вај се и Бог ће  те чу ва ти“. 
Ми се очи глед но не чу ва мо, па се и Бог 
та ко по на ша.

А ба ба са по чет ка тек ста? Она за пра
во има ве зе са пла стич ним ке са ма ко је 
су за бра ни ли. Не ки дан у про дав ни ци у 
ком ши лу ку ни су ми да ли пла стич ну 
ке су, па сам пот пу но не при пре мље на за 
овај еко ло шки удар хлеб и мле ко од не
ла ку ћи у ру ка ма. Ка же тр гов ки ња, не ма 
ке са још од Бо жи ћа. Ма ша ла. У ве ли
ким са мо у слу га ма има ке са, али ови 
сит ни тр гов ци ни су из гле да на чи сто са 
тим, је л’ то за бра ње но, она ко ди бидуз 
(ко хе ро ин на при мер), или ни је, па ко 
ве ле, дај да ми те ке се из ба ци мо, да 
нас још не га ња тр жи шна ин спек ци ја 
или ко ја је већ над ле жна за пла стич не 
ке се (?), па да још и ка зне пла ћа мо због 
про кле тих пла стич них ке са, до ста нам 

је што се рве мо са ве ли ком тр го вач ким 
лан ци ма и са мо нам фа ли да „пад не мо“ 
на пла стич ним ке сма, бес тра га им гла
ва. И та ко ... што је до зво ље но Ју пи те
ру, ни је во лу, из гле да.

Ни је ово са ке са ма, а по себ но не са 
за га ђе ним ва зду хом и во да ма уоп ште 
ствар за зе за ње, али шта ћу, та ква ми 
на рав, па се пи там где се де ну ше 
по след њих да на струч ња ци за НАТО 
бом бар до ва ње? Чу ди ме да ни је не ко 
од њих овај пр ља ви ва здух ко ји смо 
уди са ли не ка ко по ве зао са бом бар до
ва њем. Ре ал но, то је мо гу ће. Што да 
не? Ов де је све мо гу ће. 

Ме ђу тим, из гле да да овог пу та 
ни је НАТО крив. Ште та, а баш би 
нам до бро до шло. А ко је крив? 

Па ми смо кри ви што ло жи мо шпо ре те 
сме де рев це и во зи мо кр ше ве од двајст 
го ди на. Ле по мо же мо сви да се гре је мо 
на стру ју, има је по це лој Ср би ји, га са 
доду ше не ма, не ћу да гре шим ду шу, ал’ 
стру је има где ти ср це по же ли, чак и на 
Го ло ји. Ал’, не ће наш чо век еко ло шки. 
Не, он хо ће да под ло жи и да пур ња баш 
у инат еко ло ги ји. Не ће ни да во зи но ва 
ко ла. Јок, ви ше во ли јеф ти но да пла ти 
ста ру ди ју, не го ле по ко чо век да узме 
кре дит и за ду жи се до 2068. го ди не и за 
1015 хи ља да евра ку пи но ва ко ла. И 
шта он да др жа ва да ра ди са та ко нео д
го вор ним гра ђа ни ма? Па да сме ни 
ми ни стра еко ло ги је, на рав но. Он је крив 
за све. Кад већ ни је НАТО.
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РУМСКАПЕТЉА:Почелаизградњалогистичкогцентра„HorticentraAdria“

Каментемељац
савременепољопривреде
Камен теме љац за логи стич ки 

цен тар „Hor ti cen tra Adria“ у Руми, 
поло жен је 16. јану а ра на пар це

ли која се нала зи на Рум ској петљи, 
у при су ству пред став ни ка амба са
да Холан ди је и Север не Маке до ни је, 
мини стра пољо при вре де Бра ни сла ва 
Неди мо ви ћа и пред сед ни ка рум ске 
Општи не Сла ђа на Ман чи ћа. „Gre sto“ 
је логи стич ки про је кат који је настао 
као резул тат два де се то го ди шње успе
шне сарад ње изме ђу холанд ског „KG 
Gre en ho u se BV“ и маке дон ског парт
не ра „Bal kan Gre en ho u se“ који су инве
сти то ри и вла сни ци. То је реги о нал ни 
про је кат, јер осим логи стич ког и пока
зног цен тра који се гра ди у Руми, исти 
такав већ посто ји у Северној Маке
до ни ји и Хрват ској. „KG Gre en ho u
se“ и „Bal kan Gre en ho u se“ су пре пет 
годи на осно ва ли свој трго вач ки бренд 
у реги о ну „Hor ti cen tar Adria“, који се 
бави про мо ци јом савре ме них пољо
при вред них систе ма, изград њом ста
кле ни ка, упо тре бом нај са вре ме ни јих 
ђубри ва и тех но ло ги је.

У Руми, поред логи стич ког цен тра 
ће бити и оглед ни ста кле ник у коме ће 
се ради ти обу ке и пре зен та ци је. Повр
ши на логи стич ког цен тра је 4.397 ква
драт них мета ра, инве сти ци ја је вред
на два мили о на евра, а радо ви на 
првој фази би тре ба ло да се завр ше 

до лета. Директ но ће бити запо сле но 
10 људи, али инди рек тан ефе кат је 
знат но већи, јер ће про јек ти који су у 
пла ну, а реч је о неко ли ко ста кле ни
ка, запо шља ва ти знат но више људи. 
Алек сан дар Стој ков, сувла сник и 
копарт нер у овом про јек ту, рекао је да 
је пре пет годи на покре нуо иде ју, да 
оно што се ради у Холан ди ји, пре не се 
у овај реги он. Но, мало је људи веро
ва ло да ће у томе успе ти.

– На моје задо вољ ство, та визи ја 
је нашла раз у ме ва ње код мојих парт
не ра из Холан ди је. Подр шку нам је 
дала и држа ва Холан ди ја, али је иде ја 
наи шла и на отво ре на вра та у Срби
ји. Прин цип нашег функ ци о ни са ња је 
мало дру га чи ји од кла сич не трго ви
не, јер ми тех но ло ги ју пре но си мо кроз 
директ ну интер ак ци ју. Наша визи ја је 
поста ла реал ност, а данас, са овом 
инве сти ци јом, логи стич ким и пока
зним цен тром, само ћемо то кру ни са ти 
– да буде још озбиљ ни је и на дуге ста
зе – рекао је Алек сан дар Стој ков. Он 
је додао да је та визи ја поста ла успе
шна, зато што нису дошли да про да ју 
ђубри во, већ је њихов мото да људи 
хра не сво је биљ ке, јер је то тех но ло
ги ја хра ње ња биља ка, а не баца ња 
ђубри ва.

– Поред тога, фор си ра мо ауто ма ти
за ци ју у пољо при вре ди, овај тип ста

кле ни ка, који ће људи моћи да виде 
и који већ ради мо у реги о ну и остат ку 
све та, затим, енер гет ску ефи ка сност 
и зашти ту око ли не. То су систе ми који 
обез бе ђу ју добре рад не усло ве за 
рад ни ке, ква ли тет и био ло шку зашти
ту. Ово гаран ту је успе шну и дуго роч
ну при чу – иста као је Стој ков. Он је 
напо ме нуо да су он и њего ви парт не
ри задо вољ ни лока циј ским усло ви ма, 
инфра струк ту ром, подр шком по пита
њу папи ро ло ги је када је реч о локал
ној само у пра ви, дакле, свим оним што 
пред ста вља пред у слов да ова инве
сти ци ја што брже поста не реал ност. 
Наја вио је да ће инве сти ци ја бити 
окон ча на до лета, а потом сле ди реа
ли за ци ја дру ге и тре ће фазе.

Сла ђан Ман чић, први човек рум ске 
општи не, изра зио је задо вољ ство што 
су Алек сан дар Стој ков и њего ви парт
не ри из Холан ди је купи ли пар це лу на 
Рум ској петљи и што се у Руми гра ди 
овај логи стич ки цен тар. Он је иста као 
да је општин ска упра ва пре две неде
ље изда ла гра ђе вин ску дозво лу, а 
радо ви су одмах запо че ти. 

– То гово ри да сте озбиљ на ком па
ни ја, са добрим наме ра ма и сва ка ко 
да може мо ради ти у зајед нич ком инте
ре су. Ви, пре све га, да раз ви ја те соп
стве ни бизнис, а ми да раз ви ја мо при
вре ду нашег гра да. Таква је поли ти ка 

СлађанМанчићполажекаментемељац
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и Вла де Срби је и пред сед ни ка наше 
држа ве, да се бори мо за сва ко ново
о тво ре но рад но место, које ће добро 
доћи људи ма на тери то ри ји наше 
општи не. При су ство мини стра Неди
мо ви ћа гово ри о озбиљ но сти Вла де и 
озбиљ но сти нас са лока ла, који пру
жа мо сву могу ћу логи стич ку подр шку 
ова квим и слич ним про јек ти ма и инве
сти ци ја ма – рекао је Ман чић. Он је 
додао да је ово пока за тељ да је Рума 
и даље место са повољ ном послов
ном кли мом, да се наста вља тренд 
нових инве сти ци ја и да ће тако бити 
и убу ду ће. 

– Желим вам да реа ли зу је те овај 
про је кат у року и она ко како сте га 
зами сли ли. Сва ка ко, гаран ци ја све
му томе јесте и уче шће дома ће фир
ме „Мар ти ни“ из Инђи је, која ради на 
изград њи – рекао је Ман чић и обе ћао 
инве сти то ру даљу подр шку локал не 
само у пра ве.

Мари јел ван Мил тен бург, заме ни ца 
амба са до ра Холан ди је, ука за ла је на 
то да су при сут ни на пола га њу каме
на темељ ца све до ци сарад ње три 
држа ве, али и све до ци да је могу ћа 
сарад ња држа ва овог реги о на. Она 
је дода ла да је сарад ња маке дон ског 
и холанд ског парт не ра одлич на и да 
дати ра из 2000. годи не.

– У вре ме када су се парт не ри 
упо зна ли, холанд ска Вла да је има
ла про грам подр шке таквој врсти 
сарад ње и њихо ва визи ја о уна пре
ђе њу сек то ра хор ти кул ту ре је била 
подр жа на изград њом тре нинг цен тра 
„Све ти Нико ла“ у Север ној Маке до
ни ји. Дра го ми је што ће у ова квом 
објек ту фар ме ри и пољо при вред ни ци 
из Срби је моћи да уче јед ни од дру
гих, моћи ће да чују које су то нове 
тех но ло ги је које се при ме њу ју, који су 
то прин ци пи зашти те живот не сре ди
не у овој обла сти, какви су енер гет ски 
ефи ка сни објек ти, који су одр жи ви и 
које су то нај но ви је тех но ло ги је у овој, 
вео ма кон ку рент ној обла сти – рекла 
је заме ни ца амба са до ра и дода ла је 
да се холанд ска тај на успе шно сти 
огле да у „злат ном тро у глу“, одно сно 
у сарад њи изме ђу адми ни стра ци је, 

послов ног и науч ног сек то ра. 
Алек сан дар Попов ски, врши лац 

дужно сти амба са до ра Север не Маке
до ни је, изја вио је да не сум ња у успех 
овог про јек та. 

– Овај дистри бу тив ни и тре нинг цен
тар биће од вели ке важно сти, не само 
за Срби ју, већ и за читав реги он. Знам 
да Холан ди ја и Маке до ни ја већ дужи 
низ годи на има ју сарад њу у овом сек
то ру и да је ово вео ма добар про је кат 
– пору чио је Алек сан дар Попов ски.

Бра ни слав Неди мо вић, мини стар 
пољо при вре де, иста као је да је инве
сти тор нашао одлич ну лока ци ју, јер 
поред посто је ћег аутопута, који је 
уда љен све га 200 мета ра, на истој 
уда ље но сти ће се гра ди ти још један 
аутопут.

– Ово је савр ше но место за делат
ност коју је он осми слио, ово је један 
кла си чан „show room“ где ће бити 
пред ста вље но како се на нај мо дер
ни ји начин узга ја повр ће, можда цве
ће, можда и лале. Овде кад забо де те 
шестар и окру жи те око 2030 кило
ме та ра, доби је те иде а лан про стор за 
пољо при вре ду и повр тар ство, било да 
је реч о Руми, Пећин ци ма или Срем

ској Митро ви ци. Ова при ча са ста кле
ни ци ма је као у видео игри ци – ниво, 
два и три у одно су на наш прет ход ни 
ниво – рекао је Неди мо вић. Он је под
се тио да смо пре 1015 годи на има ли 
узгој повр ћа на отво ре ном и онда смо 
има ли мили он про бле ма, пре све га, 
са вре мен ским усло ви ма, а потом смо 
пре шли на пла сте нич ку про из вод њу. 

– Ово са ста кле ни ци ма је виши ниво. 
Ми често пати мо од пред ра су да, каже
мо да је њима у Северној Маке до ни ји 
лако, јер они има ју сун ца. Међу тим, то 
више нема везе, ово је 21. век и све 
се може ком пен зо ва ти. Ово ће бити 
школ ски при мер како ће се тран сфе
ри са ти зна ње, упра во из ове тач ке у 
око ли ну. У пољо при вре ди је нај ва жни
је да кори сти те модер не тех но ло ги је 
како бисте сни зи ли тро шко ве и како 
бисте има ли про из вод када га нико 
нема. То је сушти на, јер је тада нај ви
ша цена и испла ти вост инве сти ци је, а 
за то тре ба гла ва и зна ње и због тога 
захва љу јем холанд ским при ја те љи ма, 
који ће то зна ње пре но си ти на наше 
пољо при вред ни ке – рекао је мини
стар Неди мо вић. Он каже да ми воли
мо све да пип не мо, не веру је мо на реч 
и у сли ке, а овај логи стич ки цен тар ће 
упра во то и омо гу ћи ти. 

Вла да Срби је је у буџе ту обез бе ди
ла сред ства за подр шку инве сти ци ја
ма, људи ма који отва ра ју ста кле ни ке, 
за систе ме за навод ња ва ње, а ради 
се и елек три фи ка ци ја поља која је 
јако важна за повр тар ство. Бра ни слав 
Неди мо вић је иста као да је одо бре но 
десет нових про је ка та за дво на мен ске 
систе ме за навод ња ва ње, углав ном 
на про сто ру Сре ма.

– Без воде и нау ке ми у будућ но сти 
нема мо шта да тра жи мо. Ја се надам 
да ћемо до лета сви бити у при ли ци да 
види мо и пип не мо како функ ци о ни ше 
савре ме на тех но ло ги ја, али и да види
мо како то код неког од коо пе ра на та 
Алек сан дра Стој ко ва функ ци о ни ше – 
закљу чио је мини стар Неди мо вић.

С.Џакула

БраниславНедимовић

ИнвеститорАлександарСтојков
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НАГРАДСКОМТРГУ

УзБрегууправославну
Новугодину

Румља ни, али и број ни гости из 
дру гих срем ских општи на, у пра
во слав ну Нову годи ну су ушли 

весе ло, у дру штву нашег леген дар ног 
музи ча ра Гора на Бре го ви ћа и њего
вог Орке стрa за свад бе и сахра не, уз 
ватро мет на кра ју дво сат ног кон цер та 
и моле бан све штен ства СПЦО Рума. 
Тем пе ра тур ни минус је надок на ђен 
изу зет ним рас по ло же њем публи ке, 
која је игра ла и пева ла уз Бре гу, њего
ве тру ба че и жен ску вокал ну гру пу. 

Тач но у поноћ, упри ли чен је ватро мет. 
За опро штај од рум ске публи ке, Бре
го вић је извео свој чуве ни „Кала шњи
ков“ и тако завр шио сво је дру же ње са 
Румља ни ма. 

Пре кон цер та смо има ли при ли ку 
да раз го ва ра мо са јед ним од нај по
зна ти јих музи ча ра са про сто ра бив
ше СФРЈ, који је иста као да има мало 
места у бив шој Југо сла ви ји у који ма 
ника да није насту пао, а да је Рума, 
упра во, јед но од њих.

– Ја се надам да ће вам се допа сти, 
сви ра ће мо весео про грам, биће „ко не 
полу ди, тај није нор ма лан“. Када је реч 
о сарад њи са рум ском Општи ном – 
њихо во је да орга ни зу ју, моје је да сви
рам. Као што и ову циви ли за ци ју није 
напра вио рад, него поде ла рада, тако 
смо се и поде ли ли. Они орга ни зу ју, а 
ја бри нем о томе да све оста ло буде 
у реду. Задо во љан сам што сте ме 
позва ли у Руму, оче ку је мо добар про
вод. И мени је Нова годи на, и ја хоћу 

Бреганаконцерту

ГоранБреговић СлађанМанчић Публиканаконцертузадочек
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да се добро про ве дем – рекао је Горан 
Бре го вић.  

Сла ђан Ман чић, први човек рум ске 
општи не, под се тио је да је ово шеста 
годи на заре дом да се орга ни зу је дочек 
пра во слав не Нове годи не на Град ском 
тргу. 

– Вече рас је са нама Горан Бре го
вић са сво јим орке стром. Ми и на овај 
начин пока зу је мо да је Рума, поред 
при вред ног раз во ја и поред све га што 
нас издва ја од оста лих, и у овом сми
слу општи на која иде корак испред 
дру гих општи на. Може мо да дове де мо 
зве зде свет ског рено меа у наш град 
и да нашим гра ђа ни ма, на тре ну так, 
обез бе ди мо лепо ужи ва ње и дру же ње 
са свет ском зве здом Гора ном Бре го
ви ћем – рекао је пред сед ник Ман чић. 
Ман чић дода је да је до дого во ра да 
Бре го вић баш у Руми сви ра за дочек 
пра во слав не Нове годи не, дошло 
захва љу ју ћи људи ма који су при ја те
љи Руме, али и при ја те љи позна тог 
музи ча ра. 

– Захва љу ју ћи томе, вече рас су са 
нама Бре га и тру ба чи, који сим бо ли зу ју 
Срби ју. Успе ли смо да јед но тако вели
ко име дове де мо у нашу општи ну за 
мали новац, јер ми из годи не у годи ну 
има мо гото во исти буџет на рас по ла га
њу. Бре го вић је прво био у Јере ва ну, а 
вече рас је у Руму дошао са Јахо ри не – 
иста као је Сла ђан Ман чић и нагла сио 
је да вече рас сви ма жели да се дру же, 
опу сте и да се добро заба ве. 

После кон цер та и ватро ме та, све
штен ство Срп ске пра во слав не цркве
не општи не Рума је одр жа ло моле бан. 
Про то је реј Сре тен Лаза ре вић, архи је
реј ски наме сник рум ски, поздра вио је 
оку пље не гра ђа не. 

– Ово је сед ми пут, како на овом тргу 
моли тве Богу узно си мо и захва љу је мо 
за про те кло лето господ ње, и моли
мо га да бла го сло ви насту па ју ће дане 
наше га живо та. Нека трго ви наших 
гра до ва буду пре пу ни мла дих нара
шта ја, нека гра ђа ни буду чува ри вере 
и тра ди ци је, достој ни слав них пре да ка 
– рекао је про то је реј Сре тен Лаза ре
вић.  С.Џакула

УДРУЖЕЊЕЖЕНАОПШТИНЕРУМА

Обновљенеактивности

После више го ди шње пау зе, Удру же
ње жена општи не Рума недав но је 
обно ви ло сво је актив но сти. Како 

каже пред сед ни ца овог удру же ња Јован
ка Кокир, основ не актив но сти су усме ре
не на очу ва ње тра ди ци је, која је у вези са 
при пре ма њем сре мач ких сла них и слат
ких јела, али и дома ћих руко то ври на. 

– Оно на чему сада посеб но инси сти
ра мо и оно што нам је при о ри тет, јесу 
хума ни тар не актив но сти. За сада их 
финан си ра мо соп стве ним и сред стви
ма дона то ра, јер за буџет ска сред ства 
може мо да кон ку ри ше мо тек када буде 
про шло две годи не од нашег осни ва ња 
– каже Јован ка Кокир.

Чла ни це Удру же ња то није спре чи ло 

да недав но, соп стве ним сред стви ма, 
купе теле ви зор који су дони ра ле Днев
ном цен тру за децу и мла де са смет ња
ма у раз во ју. Тако ђе, уочи ново го ди шњих 
пра зни ка су у про сто ри ја ма Црве ног 
крста Рума уру чи ли ново го ди шње паке
ти ће деци.

– Од фир ме „Falc East“ у Руми доби
ли смо 30 пари ципе ла које смо уру чи ле 
деци без роди тељ ског ста ра ња, која су 
сме ште на у хра ни тељ ске поро ди це. Пла
ни ра мо, како смо и наја ви ле, још набав
ки за Днев ни цен тар за децу и мла де 
са смет ња ма у раз во ју. Садр жај набав
ки ћемо дого во ри ти са њима – каже за 
наше нови не Јован ка Кокир.

С.Џакула

Јавнипозивза
куповинусеоскихкућа
Општи на Рума наја вљу је да ће 

јав ни позив за доде лу помо ћи 
за реша ва ње стам бе них потре

ба избе гли ца за купо ви ну 15 сео ских 
кућа, у окви ру Реги о нал ног стам бе ног 
про гра ма, бити обја вљен 12. фебру а
ра на огла сним табла ма општи не Рума, 
месних зајед ни ца, као и на интер нет 
пре зен та ци ји Oпш тине Рума: www.ruma.
rs и Коме са ри ја та за избе гли це и мигра
ци је: www.kirs.gov.rs. Позив се одно си 
на избе гли це и бив ше избе гли це које 
су, услед дога ђа ја из пери о да од 1991. 
годи не до 1995. годи не, сте кле ста тус 
избе гли це у Репу бли ци Срби ји, без обзи
ра на њихов ста тус у вре ме реша ва ња 
стам бе не потре бе. Реч је о избе гли ца ма 
које живе у колек тив ним цен три ма или 
неком дру гом виду колек тив ног сме шта
ја, фор мал ног или нефор мал ног, угро же
ним избе гли ца ма у при ват ном сме шта ју 
и бив шим носи о ци ма ста нар ског пра
ва, који су без трај ног реше ња у земљи 
поре кла или Репу бли ци Срби ји, пре ма 
утвр ђе ним кри те ри ју ми ма угро же но сти.

Помоћ је бес по врат на и одо бра ва се 
за реша ва ње стам бе них потре ба избе
гли ца, које има ју при ја вље но место 

бора ви шта / пре би ва ли шта на тери
то ри ји општи не Рума, кроз купо ви ну 
сео ске куће у мак си мал ном изно су до 
9.500 евра у динар ској про тив вред но сти 
и доде лу паке та помо ћи (гра ђе вин ски 
мате ри јал и опре ма у циљу побољ ша ња 
усло ва живо та) у мак си мал ном изно су 
до 1.500 евра у динар ској про тив вред
но сти, по поро дич ном дома ћин ству. Иза
бра ни кори сник помо ћи може додат но 
да уче ству је соп стве ним сред стви ма у 
реа ли за ци ји помо ћи за реша ва ње стам
бе них потре ба у изно су до 50 про це на та 
од изно са наме ње ног за купо ви ну сео ске 
куће. Помоћ се доде љу је за купо ви ну 
сео ске куће која се нала зи на тери то ри
ји Репу бли ке Срби је. Пред мет на сео
ска кућа мора бити упи са на у ката стру 
непо крет но сти, без тере та на објек ту и 
земљи шту и мора испу ња ва ти основ не 
усло ве за живот и ста но ва ње.

Jавни позив се отва ра 12. фебру а ра 
и тра је до 27. мар та. Све инфор ма ци
је у вези са поме ну тим јав ним пози вом, 
заин те ре со ва на лица могу доби ти путем 
теле фо на: 022/479–162 и код пове ре ни
ка за избе гли це, Глав на 107, Рума, кан
це ла ри ја 13. 

Поклонизановогодишњепразнике
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БОГОЈАВЉЕЊЕУСРЕМУ

Пливањезачасникрст

У Сре му је Бого ја вљен
ско пли ва ње за часни 
крст орга ни зо ва но на 

више лока ци ја. У Срем ској 
Митро ви ци, на Сави код 
цркве Све тог Сте фа на одр
жа но је по 21. пут. Укуп но је 
уче ство ва ло 117 пли ва ча, 
од којих је било седам дево
ја ка, али и деце раз ли чи тог 
узра ста. Орга ни за то ри овог 
дога ђа ја су Град Срем ска 
Митор ви ца, црква Све тог 
Сте фа на и удру же ње „Све
ти Дими три је“. Пре пли ва ња 
слу же на је све та архи је реј
ска литур ги ја, осве шта на је 
вода и бла го си ља ни пли ва
чи, а потом је на оба ли Саве 
слу жен моле бан за одбра
ну пра во слав них све ти ња у 
Црној Гори. 

Ове годи не, као и про
шле, зва нич ног побед ни ка 
није било. Ипак, Вале риј 
Лешћа нов из Москве је први 
допли вао до часног крста. 
Ина че, Вале риј је мај стор у 
пра вље њу посла сти ца, тако 
да је за све уче сни ке напра
вио спе ци јалн тор ту, коју је 
донео из Москве. Дра ган 
Сабљов из удру же ња „Све
ти Дими три је“ је рекао да су 
сви уче сни ци награ ђе ни.

– Сви пли ва чи су добли 
крст изра ђен од дрве та, које 
је изва ђе но из реке Саве, 

маји цу и меда љу. Награ
де су уру чи ли пред став ни
ци рони лач ког клу ба „Жуте 
фоке“. Пли ва чи су дошли 
и из Љубља не, дија спо ре, 
Србо бра на, Шида. Надам 
се да ће нас сле де ће годи не 
бити и више, рекао је Дра
ган Сабљов.

Моско вља нин Вале риј 
Лешћа нов је иста као да 
први пут уче ству је на пли ва
њу за часни крст.

– Вели ка је част да будем 
данас овде. Емо ци је су ми 
сада поп туп но поме ша не. 
Захва љу јем се орга ни за то
ри ма, и брат ском срп ском 
наро ду. Волим Срби ју и 
Србе, и у томе нема места 
поли ти ци, на првом месту 
тре ба  да су људи и пра во
слав на вера, рекао је Вале
риј. 

На Бор ко вач ком језе
ру у Руми по деве ти пут је 

орга ни зо ва но пли ва ње за 
часни крст, а ове годи не 
је било нај ви ше уче сни ка, 
чак 50. Међу њима је први 
до Часног крста допли вао 
Огњен Бабић (19) из Руме. 

– Морам при зна ти да је 
било заи ста вео ма хлад но, 
али сам ипак, више осе ћао 
понос, него хлад но ћу, када 
сам иза шао из воде. Пре
сре ћан сам што сам допли
вао први и сигур но је да ћу 
пли ва ти и наред не годи не – 
рекао је Огњен Бабић. 

Ове годи не је нај мла ђи 
пли вач био Лав Кне же вић, 
рођен 2011. годи не, који је 
добио велик апла уз и сим
па ти је рум ске публи ке. Он је 
наја вио да ће уче ство ва ти и 
наред не годи не. Лав је, ина
че, спор ти ста и бави се бок
сом. Међу жен ским уче сни
ци ма, ове годи не је нај бр жа 
била Мили ца Пау ко вић. Она 
је већ иску сна уче сни ца, 
с обзи ром на то да по тре
ћи пут пли ва за часни крст 
и исти че да се увек осе ћа 
одлич но.

– Нарав но да је хлад но, 
али је исто вре ме но то нео
пи сив осе ћај сре ће и адре
на ли на. Упра во зато поно во 
пли вам – рекла је Мили ца 
Пау ко вић.

Пред сед ник СО Рума Сте

ЛукаШкрбић,победникипредседник
OпштинеИнђијаВладимирГак

ВалеријЛешћановиучесници
пливањауСремскојМитровици

НајбољинаБорковачкомјезеру:Милица,ОгњениЛав
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ван Кова че вић је ука зао да 
ово пли ва ње за часни крст 
није так ми че ње изме ђу уче
сни ка, већ је то испо ља ва
ње сна ге вере и чвр сти не 
карак те ра. 

– Има ју ћи у виду ово го
ди шњи број уче сни ка, ову 
мани фе ста ци ју гра ђа ни 
пре по зна ју као вред ну и 
зато има сво ју будућ ност. Из 
годи не у годи ну, број пли ва
ча расте и желим да захвал
ним орга ни за то ри ма на 
орга ни за ци ји, а уче сни ци ма 
да чести там на хра бро сти 
да данас уско че у ову хлад
ну воду – ука зао је Кова че
вић.

Орга ни за то ри пли ва ња 
на Бого ја вље ње су Срп
ска пра во слав на цркве на 
општи на Рума и Спорт ски 
савез општи не. Милош Мар
ко вић, гене рал ни секре тар 
рум ског Спорт ског саве за 
је рекао да је и ове годи не 
локал на само у пра ва награ
ди ла побед ни ка, нај бр жу 
девој ку и нај мла ђег уче
сни ка са по 10.000 дина ра, 
док је све уче сни ке СПЦО 
дари ва ла бла го дар ни ца
ма, ико ни ца ма на дрве ту, а 
побед ник је награ ђен и злат
ним крстом. Про то је реј Сре
тен Лаза ре вић, архи је реј ски 
наме сник рум ски, захва лио 
је свим пли ва чи ма, пого то во 
мла дим, овој див ној дечи ци, 
која су се одва жи ла да сво ју 
веру и делом потвр де. 

– И ове годи не смо се оку
пи ли на језе ру, да осве ће
њем и пли ва њем за часни 
крст про сла ви мо Бога и 
вели ки пра зник. Захвал ност 
и свим орга ни за то ри ма, а 
пого то во нашој општи ни, 
која пре по зна је и тру ди се 
у сва кој обла сти да да свој 

допри нос ево и ова ко, чува
ју ћи нашу тра ди ци ју, нашу 
веру, чува ју ћи оно што смо 
насле ди ли од наших све тих 
пре да ка – пору чио је Сре тен 
Лаза ре вић.

На Јар ко вач ком језе ру 
су дани ма су тра ја ле при
пре ме како би 49 пли ва ча 
узе ло уче шће у пли ва њу за 
часни крст. Цркве на општи
на Љуко во је тре ћу годи
ну заре дом, у сарад њи са 
Општи ном Инђи ја, орга ни
зо ва ла поме ну то так ми че
ње. Међу уче сни ци ма je ове 
годи не било седам уче ни ка, 
два так ми ча ра из Чешке, 
а по дру ги пут, уче шће је 
узео пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак. Јереј 
Нема ња Мар ти но вић иста
као је да је ове годи не вла
да ло вели ко инте ре со ва ње 
за уче шће у овом, сада већ 
тра ди ци о нал ном так ми че
њу, које орга ни зу ју Цркве на 
општи на Љуко во и локал на 
само у пра ва.

– Пли ва ње за часни крст 
сва ке годи не иза зи ва све 
већу пажњу наших сугра ђа
на због чега смо изу зет но 

задо вољ ни. Нисмо могли да 
веру је мо да се за само један 
дан при ја ви ло 50 уче сни ка, 
коли ко је гор ња гра ни ца 
– иста као је јереј Нема ња 
Мар ти но вић.

Након цркве ног обре да, 
са пла же Јар ко вач ког језе
ра су запли ва ли ово го ди
шњи уче сни ци, а први међу 
њима био је, ујед но, и један 
од нај мла ђих так ми ча ра, 14 
 годи шњи Лука Шкр бић из 
Инђи је, којег су бодри ли так
ми ча ри, али и вели ки број 
оних који су дошли како би 
испра ти ли овај дога ђај. Лука 
је за „М нови не“ иста као да 
је хтео и про шле годи не да 
се при ја ви, али да се ипак уз 
подр шку роди те ља тек ове 
годи не при дру жио так ми ча
ри ма на Јар ко вач ком језе ру.

– Јако сам сре ћан што 
сам први сти гао до часног 
крста. Било је хлад но, али 
сам желео да уче ству јем 
и да први стиг нем, а жеља 
ми се оства ри ла – рекао је 
Лука.

Пли ва чи ма се и ове годи
не при дру жио пред сед ник 
Oпш тине Инђи ја Вла ди мир 

Гак. Како је иста као, и ове 
годи не je уче ство вао са чла
но ви ма њего вог каби не та.

– Вели ко је узбу ђе ње и 
поме ша не су емо ци је када 
сте део јед ног ова квог дога
ђа ја. Пози вам сва ког да се 
одва жи и да сле де ће годи
не, ако му здра вље дозво
ља ва, уче ству је у пли ва њу 
за часни крст. Тре ћу годи ну 
орга ни зу је мо пли ва ње за 
часни крст, све је већи број 
так ми ча ра и све више људи 
који посма тра ју овај дога ђај. 
Посеб но сам поно сан на нај
мла ђе так ми ча ре, јер није 
лако пли ва ти у хлад ној води 
и на мину су – рекао је Гак.

Два де се то го ди шњи Лука 
Пре о ча нин из Ста рих Бано
ва ца, побед ник је ово го ди
шњег пли ва ња за часни крст 
у ста ро па зо вач кој општи ни. 
Тре ће уче шће доне ло му је 
крст и вите шки плашт. Од 
33 уче сни ка, који су пли ва
ли јуче код пла же Вене ци ја 
било је чак пет дево ја ка и 
сви су доби ли меда ље за 
хра брост. Мани фе ста ци ји 
која се одр жа ла по шести 
пут при су ство вао  је Ђор
ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва, која 
гене рал ни покро ви тељ, а 
бла го слов дао про то на ме
сник пазо вач ки, све ште ник 
Миле Јокић. Пра зник Бого
ја вље ња почео је литур ги
ја ма у хра мо ви ма а затим је 
усле ди ло оку пља ње испред 
хра ма Све тог оца Нико ла ја, 
ода кле се лити ја пред во ђе
на коња ни ци ма спу сти ла до 
оба ле Дуна ва. Број ни посе
ти о ци, као и свих годи на, 
дошли су да подр же уче
сни ке а све ча ни тре ну так је 
сво јим насту пом уве ли ча ла 
етно гру па Колев ка. Е.М.Н.

33учесникауСтаримБановциманаДунаву
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Ускоровидеонадзорна
раскрсницикодДомаЈНА
На сед ни ци која је одр жа на 17. 

јану а ра, реше њем чла но ва 
Општин ског већа Рума из теку ће 

буџет ске резер ве је издво је но 400.000 
дина ра за суфи нан си ра ње капи тал ног 
про јек та за који су сред ства доби је на 
са виших нивоа вла сти. Реч је о про јек
ту уво ђе ња видео над зо ра на рас кр
сни ци ули ца Глав не и Павло вач ке. За 
овај про је кат Покра ји на је обез бе ди ла 
1,1 мили он дина ра. Начел ник Општин
ске упра ве Душан Љуби шић каже да је 
план да се све нај ва жни је рас кр сни це у 
гра ду покри ју видео над зо ром, као и да 
је нај ве ћи део посла већ ура ђен.

– Поче ли смо 2015. годи не, када је 
глав на рас кр сни ца, Глав не и Орло ви
ће ве ули це обез бе ђе на видео над зо
ром. Исто смо ура ди ли на рас кр сни ци 
ули ца 15. мај и 15. август са Орло ви ће
вом ули цом, а потом и на рас кр сни ци 
Желе знич ке ули це и ЈНА. Сле де ћа по 
при о ри те ту, за коју смо доби ли сред
ства, јесте рас кр сни ца код Дома ЈНА. 
Покра јин ски секре та ри јат за при вре ду 
и тури зам нам је одо брио сред ства у 
изно су од 1,1 мили он дина ра, а ми смо 
из општин ског буџе та обез бе ди ли 
400.000 дина ра за суфи нан си ра ње 
овог про јек та – каже Љуби шић.

Он дода је да ће се видео над зор 
поста ви ти током ове годи не, а циљ је 
да се посте пе но, за све нај ва жни је рас
кр сни це у гра ду обез бе ди видео над
зор.

– Под се ти ћу да посто ји видео линк 
који иде до Поли циј ске ста ни це у Руми 
и тиме је без бед ност ста вље на на 
виши ниво, јер прак тич но у Поли циј ској 
ста ни ци у сва ком момен ту могу да 
виде шта се деша ва на нај ва жни јим 

рас кр сни ца ма у нашем гра ду – иста као 
је начел ник Душан Љуби шић.

На овој сед ни ци је усво јен и Закљу
чак о пре но су пра ва јав не сво ји не без 
накна де Поли циј ској ста ни ци Рума. – 
Реч је о мото ци клу који смо наба ви ли 
за потре бе сао бра ћај не поли ци је наше 
Поли циј ске ста ни це. Нешто смо наба
ви ли у 2019. годи ни, али то су више 
теку ће мате ри јал не потре бе које ПС 
има, као што су пан цир прслу ци, фото
граф ска опре му за уви ђа је и слич но. 
Мото цикл је нај вред ни ји у целој овој 
набав ци и њего ва вред ност је око 
750.000 дина ра – рекао је Душан 
Љуби шић.

На 95. по реду сед ни ци Општин ског 

већа доне та је и Одлу ка о суфи нан си
ра њу про је ка та из буџе та општи не 
Рума ради оства ри ва ња јав ног инте ре
са у обла сти јав ног инфор ми са ња у 
2020. годи ни. За ове наме не је локал на 
само у пра ва опре де ли ла 29.650.000 
дина ра. Чла но ви Општин ског већа су 
дали сагла сност и за пла но ве јав них 
набав ки Општин ске упра ве, пред сед
ни ка Општи не, Општин ског пра во бра
ни ла штва и СО Рума за 2020. годи ну. 
Дата је и сагла сност на Годи шњи про
грам уре ђе ња, одр жа ва ња и зашти те 
јав них зеле них повр ши на за шта је 
обез бе ђе но 17 мили о на дина ра, а план 
реа ли зу је ЈП „Кому на лац“ Рума. На 
овој сед ни ци, чла но ви Општин ског 
већа су усво ји ли жал бу Биља не Ста
нић (46) из Малих Ради на ца на Реше
ње Оде ље ња за дру штве не делат но
сти у вези са накна дом тро шко ва за 
ван те ле сну оплод њу. Иако је прво бит
но одби је на, јер има више годи на но 
што је кри те ри јум у важе ћој одлу ци, 
локал на само у пра ва је зау зе ла став да 
се свим паро ви ма пру жи могућ ност 
ван те ле сне оплод ње и за то издва ја по 
220.000 дина ра. Како је иста кла Боба
на Мале тић, шефи ца Оде ље ња за дру
штве не делат но сти, у при пре ми је и 
изме на посто је ће одлу ке која би ишла 
у том прав цу, да се сви ма, без обзи ра 
на годи не, пру жи могућ ност ван те ле
сног заче ћа, али и пове ћа ју сред ства 
за те наме не. У сада важе ћој општин
ској одлу ци гор ња ста ро сна гра ни ца је 
44 годи на, а и по том кри те ри ју му рум
ска општи на је била изнад репу блич ког 
кри те ри ју ма, где је гор ња ста ро сна 
гра ни ца 42 годи не.

С.Џакула

ДушанЉубишић

Иухладнимзимским
данима,кориснициу

Геронтолошкомцентру
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пљајукорисницевичне
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нимотививезуна
памучнеторбезакупо
вину.Оветорбебројни
гостиипријатељиуста
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штосеопетуклапау

трендове,дасеприли
комкуповине,некори

степластичнекесе.
С.Џ.
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Засаданема
измрзавањапшенице
Пше ни ца се на нај ве

ћем делу повр ши на у 
рум ској општи ни тре

нут но нала зи у фази боко ре
ња. То је фаза у којој је пше
ни ца нај от пор ни ја на ниске 
тем пе ра ту ре и у ста њу је 
да издр жи мра зе ве и до 15 
сте пе ни Цел зи ју са, без сне
жног покри ва ча.

– У прет ход ном пери
о ду није било екс трем но 
ниских тем пе ра ту ра, тако 
да нису забе ле же не ште те 
од измр за ва ња. Сва ка ко да 
би сне жни покри вач у овом 
тре нут ку добро дошао и 
као топлот ни изо ла тор, али 
и ради пове ћа ња зали ха 
вла ге у земљи шту – исти
че Горан Дроб њак, струч ни 
сарад ник у Пољо при вред ној 
струч ној слу жби Рума.

Пољо при вред ни ци су 
ових дана поче ли са вађе
њем узо ра ка земљи шта, 
ради утвр ђи ва ња садр жа ја 
мине рал ног азо та. На осно
ву утвр ђе ног садр жа ја овог 
хран љи вог еле мен та, доби

ће се нај тач ни ја пре по ру ка 
за упо тре бу одго ва ра ју ће 
коли чи не ђубри ва при при
хра ни пше ни це.

– На овај начин се могу 
напра ви ти зна чај не уште де 
у упо тре би ђубри ва и избе
ћи штет не после ди це, које 
наста ју при упо тре би већих 
или мањих коли чи на азо та. 
Са првим при хра њи ва њем 
ће се кре ну ти у фебру а ру, а 

при хра њи ва ње ваља завр
ши ти до кра ја мар та – каже 
Дроб њак. 

Пре по ру ка је да про из во
ђа чи оби ла зе сво је пар це ле 
и ради пра ће ња број но сти 
пољ ских гло да ра. Уко ли
ко су ште те при мет не, тре
ба ло би извр ши ти њихо во 
сузби ја ње, воде ћи рачу на 
о зашти ти пти ца и дивљих 
живо ти ња. С.Џ.

ГоранДробњак

ПОЉОПРИВРЕДНАСТРУЧНАСЛУЖБА

Анализеминералног
азотауземљишту
У лабо ра то ри ји Пољо при вред не струч

не слу жбе Рума запо че ло се са ана ли
зом мине рал ног азо та Нмин мето дом. 

На осно ву доби је них резул та та ове ана ли зе 

даје се пре по ру ка за при хра њи ва ње пше ни
це азот ним ђубри вом. Узор ко ва ње се врши 
сон дом на три дуби не: до 30 цм, од 30 до 
60 цм и од 60 до 90 цм, дија го нал ним кре та
њем по пар це ли.

 – По завр ше ном узор ко ва њу земљи шта, 
потреб но је да се узор ци доне су у лабо ра
то ри ју, али би тре ба ло да се раз дво је по 
дуби на ма и тако обе ле же. Ана ли за се ради 
из вла жних узо ра ка, одмах по доста вља
њу у лабо ра то ри ју – поја шња ва Сне жа на 
Мушиц ки, струч на сарад ни ца за лабо ра то
риј ску ана ли зу.

По окон ча њу про це са ана ли зе утвр ђу је 
се пре ци зно коли ко има азо та у земљи шту 
и коли ко га тре ба дода ти, да би се пше ни
ца мак си мал но избо ко ри ла. На тај начин 
се избе га ва поја ва касни јег поле га ња пше
ни це због пре ви ше мине рал ног азо та у 
земљи шту. Сне жа на Мушиц ки исти че да је 
потреб но пра вил но узор ко ва ње земљи шта, 
како не би дошло до меша ња сло је ва, а за 
све потреб не инфор ма ци је заин те ре со ва ни 
могу доћи у лабо ра то ри ју ПСС Рума.

С.Џ.
СнежанаМушицки

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Излицитирано
400хектара

Дру ги круг лици та ци је 
пољо при вред ног земљи шта 
у држав ној сво ји ни завр шен 
је 17. јану а ра. Лици та ци ја је 
тра ја ла два дана због вели
ког бро ја над ме та ња. Заин
те ре со ва ним пољо при вред
ни ци ма је пону ђе но укуп но 
579,0827 хек та ра обра ди вог 
држав ног земљи шта, а било 
је 54 над ме та ња. Вла ди мир 
Насто вић, начел ник Град ске 
упра ве за зашти ту живот не 
сре ди не, иста као је да су 
поје ди не пар це ле изли ци ти
ра не по дупло већој цени од 
пону ђе не.

– Све пону ђе не обра ди ве 
повр ши не, чак и одре ђе не 
пар це ле под пашња ци ма 
нашле су сво је закуп це. 
Гото во сва земља је изли ци
ти ра на по почет ној цени, 
изу зев одре ђе них повр ши на 
у Лаћар ку у и Шашин ци ма. 
Нај ма ња изли ци ти ра на 
цена је 36.493 дина ра по 
хек та ру за одре ђе ну пар це
лу у Шашин ци ма, док је нај
ви ша изли ци ти ра на цена 
62.399 дина ра по хек та ру. 
Реч је о дуго го ди шњем заку
пу обра ди вог земљи шта у 
Лаћар ку. Укуп но је изли ци
ти ра но 402,8146 хек та ра 
пољо при вред не земље, 
рекао је Насто вић.  З.П.

МЗБЛОКБ

„Чваркијада“
наредног
викенда

Дру ги базар сухо ме сна тих 
и млеч них про из во да „Чвар
ки ја да“ одр жа ће се 25.јану а
ра на пла тоу испред Месне 
зајед ни це Блок Б. Поче так 
ове мани фе ста ци је је зака
зан за 9.00 часо ва, док кул
тур ноумет нич ки про грам 
почи ње у 11.00 сати. Орга
ни за то ри су Месна зајед ни
ца Блок Б”, Удру же ње кра
ље ви на Срби ја, зави чај но 
удру же ње „Мосто ви на Дри
ни”, зави чај но дру штво 
„Мања ча”, а покро ви тељ је 
Град Срем ска Митро ви ца.

Ове годи не „Чвар ки ја да” 
ће има ти хума ни тар ни 
карак тер, те ће се нов ча на 
сред ства од про да је поје ди
них про из во да дони ра ти за 
потре бе лече ња малог 
Митров ча ни на Павла Мора.
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KВАЛИТЕТВАЗДУХАУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Загађенваздухчешћиутокузиме

Мерењаградскогмониторингазаконтролуква
литетаваздухапоказујуда јеваздух,натерито
рији града (од кадасемерењаПM10спроводе),
тренутнонајоптерећенијисуспендованимчести
цамаПM10 и такви резултати га сврставају у III
категорију квалитета. Већа концентрација ПM
честицаутокузимејестепојаваприсутнауцелом
свету и углавном је узрокована стабилнимвре
менскимприликама,кажеМилкаБурлица

У послед ње вре ме врло акту ел на 
тема, која је дигла вели ку пра
ши ну јесте ква ли тет вазду ха. 

Пре ма про це на ма Свет ске здрав стве
не орга ни за ци је аерозага ђе ње је јед
но од нај ве ћих иза зо ва, ако не и нај ве
ћи иза зов за људ ско здра вље. Сигур
но су при мар ни зага ђи ва чи инду стри
ја, сао бра ћај, инди ви ду ал на ложи шта, 
посеб но она која кори сте чвр ста гори
ва, па и сви ми као поје дин ци. Још је у 
сеп тем бру про шле годи не Аген ци ја за 
зашти ту живот не сре ди не наве ла да је 
ваздух пре ко мер но зага ђен у више 
гра до ва Срби је. Поред Бео гра да, Сме
де ре ва, Косје ри ћа и Ужи ца, и Срем ска 
Митро ви ца се нашла у гру пу гра до ва 
са зага ђе ним вазду хом. Закон о зашти
ти ква ли те та вазду ха одре ђу је три 
кате го ри је ква ли те та вазду ха пре ма 
нивоу зага ђе но сти, пола зе ћи од про
пи са них гра нич них и толе рант них 
вред но сти, а на осно ву резул та та 
мере ња. У прву кате го ри ју спа да чист 

или незнат но зага ђен ваздух, где нису 
пре ко ра че не гра нич не вред но сти 
нивоа ни за јед ну зага ђу ју ћу мате ри ју, 
у дру гу кате го ри ју ула зи уме ре но зага
ђен ваздух, где су пре ко ра че не гра нич
не вред но сти нивоа за јед ну или више 
зага ђу ју ћих мате ри ја, али нису пре ко
ра че не толе рант не вред но сти нијед не 
зага ђу ју ће мате ри је, док се тре ћа кате
го ри ја одно си на пре ко мер но зага ђен 
ваздух, где су пре ко ра че не толе рант не 
вред но сти за јед ну или више зага ђу ју
ћих мате ри ја.У нај ве ћем гра ду у Сре
му се од 2013. годи не мери ква ли тет 
вазду ха, и то је у над ле жно сти Заво да 
за јав но здра вље. Ква ли тет вазду ха се 
мери на три места у Срем ској Митро
ви ци: Завод за јав но здра вље, код 
Еко ном ске шко ле „9. мај“ и код фабри
ке „Метал фер“. Мил ка Бур ли ца, дипло
ми ра ни инже њер зашти те живот не 
сре ди не, наво ди да се основ не инфор
ма ци је о пра ће њу кон цен тра ци ја зага
ђу ју ћих мате ри ја у вазду ху доби ја ју 

кон тро лом нивоа зага ђу ју ћих мате ри ја 
поре клом од ста ци о нар них изво ра 
зага ђи ва ња и од покрет них изво ра 
зага ђи ва ња, али и пра ће њем ути ца ја 
зага ђе ног вазду ха на здра вље људи и 
живот ну сре ди ну. 

–Систе мат ско пра ће ње ква ли те та 
вазду ха обез бе ђу је се ради пра ће ња 
сте пе на зага ђе но сти вазду ха у одно су 
на гра нич не вред но сти (ГВ) и толе
рант не вред но сти (ТВ), пра ће ња трен
до ва кон цен тра ци ја по зона ма, иден
ти фи ка ци је изво ра зага ђе ња, инфор
ми са ња јав но сти и дава ња пре по ру ка 
за пона ша ње у ситу а ци ја ма пре ко ра
че ња гра нич них вред но сти зага ђу ју ћих 
мате ри ја у вазду ху, про це не изло же но
сти попу ла ци је и пред у зи ма ње мера 
за зашти ту вазду ха од зага ђи ва ња и 
сагле да ва ње ути ца ја пред у зе тих мера. 
На осно ву пода та ка о нивоу зага ђу ју
ћих мате ри ја у вазду ху, оце њу је се 
ква ли тет вазду ха, каже наша саго вор
ни ца. 

МилкаБурлица
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Она дода је да се на осно ву Зако на о 
зашти ти вазду ха и Уредбe о усло ви ма 
за мони то ринг и зах те ви ма ква ли те та 
вазду ха, оце њи ва ње ква ли те та вазду
ха врши на осно ву кон цен тра ци ја сум
пор ди ок си да, азот ди ок си да и окси да 
азо та, суспен до ва них чести ца (ПM10, 
ПМ2.5), оло ва, бен зе на, угљен мо нок
си да, при зем ног озо на, арсе на, кад ми
ју ма, живе, никла и бен зо(а)пире на у 
вазду ху.

– Пре ма пода ци ма Аген ци је за 
зашти ту живот не сре ди не Срби је, 
током 2018. Бео град је свр стан међу 
гра до ве у који ма кон цен тра ци ја зага
ђи ва ча више пута пре ма шу је пре по ру
че не вред но сти, а угро же ни су још и 
Пан че во, Ужи це, Косје рић, Ваље во, 
Сме де ре во, Кра ље во, Кра гу је вац, 
Субо ти ца, Срем ска Митро ви ца и Бор. 
У Срем ској Митро ви ци посто ји ауто
мат ско мере ње кон цен тра ци ја зага ђу
ју ћих мате ри ја у вазду ху, коју врши 
Аген ци је за зашти ту живот не сре ди не 
Репу бли ке Срби је и она пре зен ту је 
резул та те ауто мат ског мони то рин га 
ква ли те та вазду ха у реал ном вре ме ну. 
Гра ђа ни има ју могућ ност да на сај ту 
пра те обје ди ње ни при каз ауто мат ског 
мони то рин га ква ли те та вазду ха у 
Репу бли ци Срби је за пара ме тре сум
пор ди ок си да, азот ди ок си да и угљен 
монок сид. Тако ђе, у Срем ској Митро
ви ци посто ји Локал на мре жа мер них  
места за пра ће ње ква ли те та вазду ха. 
Локал на мре жа се састо ји од три мер
на места, од којих је јед но у инду стриј
ској зони, а два у стам бе ној. У локал
ној мре жи мер них места пра те се сум
пор ди ок сид, азот ди ок сид, чађ и 
суспен до ва не чести це  ПМ10. Мере ња 
град ског мони то рин га за кон тро лу ква
ли те та вазду ха тре нут но пока зу ју да је 
ваздух на тери то ри ји гра да (од када се 
мере ња ПM10 спро во де) нај оп те ре ће
ни ји суспен до ва ним чести ца ма ПM10 
и такви резул та ти га свр ста ва ју у III 
кате го ри ју ква ли те та, каже наша саго
вор ни ца.

Онда дода је да је тај резул тат карак
те ри сти чан за зим ски пери од, посеб но 
када су вре мен ске при ли ке ста бил не и 
нема ветра.

– Већа кон цен тра ци ја ПM чести ца у 
току зиме јесте поја ва при сут на у 
целом све ту и углав ном је узро ко ва на 
ста бил ним вре мен ским при ли ка ма, 
које карак те ри ше ветар мале брзи не и 
тем пе ра тур на инвер зи ја као и еми си
ја ма из дим ња ка при ват них кућ них 
ложи шта на чвр сто гори во. Висо ке 
кон цен тра ци је се обич но јавља ју у 
мир ним ведрим ноћи ма, када је дис
пер зи ја огра ни че на. Ути ца ју на пораст 
ПМ у вазду ху допри но се и кон стант ни 
изво ри током целе годи не као што је 
сао бра ћај, што нам пока зу ју пре ко ра
че ња током про ле ћа и лета (сезо на 
без ложе ња), која не тре ба да буду 
зане ма ре на. Суспен до ва не чести це 
ПМ 10  су зага ђу ју ће мате ри је наста ле 
као после дич на “ком би на ци ја” ути ца ја 
гре ја ња, сао бра ћа ја и инду стри је, с 
обзи ром да пред ста вља ју сме шу 
дима, чађи, пра ши не, кисе ли не и мета
ла, а од хемиј ских еле ме на та могу да 
садр же и тешке мета ле, пре све га оло
во, кад ми јум, никал и арсен. Реше ње 
цело куп ног про бле ма аеро за га ђе ња, 
зах те ва мул ти ди сци пли нар ни при ступ. 
Тре ба се фоку си ра ти на сао бра ћај и 
вози ла на дизел погон, која испу шта ју 
угљен диок сид, угљен монок сид, азот 
монок сид, азот диок сид. Они у реак ци
ји са вла жним вазду хом дају кисе ли не 
и један су од узро ка тако зва них „кисе
лих киша”. Посеб на пажња се мора 
обра ти ти на ста рост ауто мо би ла и 
њихо ву потро шњу и саго ре ва ње гори
ва, обја шња ва наша саго вор ни ца.

Мил ка Бур ли ца исти че да крат ко
трај на и дуго трај на изло же ност људи 
зага ђе ном вазду ху може дове сти до 
сма ње не функ ци је плу ћа, респи ра тор
них инфек ци ја и погор ша ња аст ме. 

– Тако ђе, изла га ње труд ни ца зага ђе
ном вазду ху пове за но је са непо вољ
ним исхо ди ма рође ња бебе, као што је 
мала поро ђај на тежи на или пре вре ме
ни поро ђај. Нови дока зи ука зу ју на то 
да зага ђе ње вазду ха може ути ца ти на 
поја ву дија бе те са и неу ро ло шки раз вој 
деце. Од вели ког зна ча ја је и сто па 
зага ђе но сти вазду ха и тра ја ња изло
же но сти таквом вазду ху, па и при сут
ност више фак то ра ризи ка исто вре ме
но. Здрав стве ни ризик од зага ђе ња 
вазду ха већи је код људи који су већ 
боле сни, а рањи ва попу ла ци ја су и 
деца и ста ри ји људи. У дани ма када је 
при сут на тем пе ра тур на инвер зи ја, 
дола зи до задр жа ва ња зага ђу ју ћих 
мате ри ја у при зем ном сли ју, и оне 
непо вољ но делу ју на здра вље људи, 
тада је потреб но да се ризич на гру па 
ста нов ни штва што мање изла же 
таквом вазу ду ху, гово ри Мил ка Бур ли
ца.

Гра ђа ни резул та те о ква ли те ту 
вазду ха у Срем ској Митро ви ци могу 
пра ти ти на сај ту Гра да: www.srem ska
mi tro vi ca.rs. 

З.Поповић

Начел ник Град ске упра ве за пољо
при вре ду и зашти ту живот не сре ди не 
Вла ди мир Насто вић је иста као на 
кон фе рен ци ји за меди је, одр жа ној 
17. јану а ра, да сва ке годи не у вре ме 
греј не сезо не дола зи до нару ша ва ња 
ква ли те та вазду ха.  Тако ђе, он је 
иста као да је у току изра да Пла на 
ква ли те та вазду ха, који ће бити зва
ни чан доку мент, и биће јав но досту
пан. 

– У њему ћемо пред ви де ти све 
мере, који ма ћемо моћи да кори гу је
мо евен ту ал но нару ша ва ње ква ли те
та вазду ха. Ми смо у току 2019. годи
не фор ми ра ли Локал ни реги стар 
потен ци јал них зага ђи ва ча на тери то
ри ји Срем ске Митро ви це и овим 
путем пози ва мо наше при вред не 
субјек те да доста ве потреб не подат
ке веза ну за ову тему, рекао је Насто

вић, који је додао да је од децем бра 
2019. годи не уве де на накна да за 
кори шће ње јав них доба ра по Зако ну 
о накна да ма за кори шће ње доба ра, а 
она се одно си на при вред не субјек те. 

– Град ски инспек то ри за зашти ту 
живот не сре ди не биће на тере ну и уз 
сво је редов не кон тро ле кон тро ли са
ће и доста ву пода та ка о сте пе ну еми
си је штет них гасо ва свих при вред них 
субјек та који су на листи потен ци јал
них зага ђи ва ча. Вели ки при вред ни 
субјек ти, у оба ве зи су да доста вља ју 
подат ке Аген ци ји за зашти ту живот не 
сре ди не, сред њи и мали субјек ти 
локла ној само у пра ви, која свој реги
стар тако ђе шаље Аген ци ји. Сви они 
који не не доста ве пок треб не подат ке 
ће у првом тре нут ку бити упо зо ре ни, 
а већ сле де ћи пут ће бити кажње ни, 
рекао је Насто вић.

Планквалитетаваздухауизради

ВладимирНастовић

Градски инспектори
за заштиту животне
средине биће на тере
ну и уз своје редовне
контроле контролиса
ће и доставу података
остепенуемисијештет
них гасова свих при
вредних субјекта који
су на листи потенци
јалнихзагађивача.Сви
они који не доставе
потребне податке ће у
првом тренутку бити
упозорени, а већ сле
дећипутћебитикажње
ни,рекаојеНастовић
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ОШ„ЈОВАНГРЧИЋМИЛЕНКО“

Модернашколапомериђака

Основ на шко ла „Јован Грчић 
Милен ко“ је јед на од две основ
не шко ле које посто је на тери

то ри ји општи не Бео чин. Име је доби ла 
по чуве ном срп ском лека ру и песни ку 
који је рођен у Чере ви ћу. Цен трал ни 
обје кат шко ле се нала зи у Бео чи ну и 
састо ји се од два дела. Први део објек
та је сагра ђен 1967. годи не, а дру ги у 
који иду ђаци од првог до четвр тог 
раз ре да, 1981. годи не. Поред тога, 
посто је и под руч не шко ле у Бео чин 
Селу, Чере ви ћу и Раков цу. Тре нут но 
ОШ „Јован Грчић Милен ко“ поха ђа 980 
уче ни ка. Татја на Сакан, дирек то ри ца 
шко ле, наво ди да је ова шко ла нека да 
има ла већи број ђака. 

– Нажа лост, ни нас није зао би шао 
тренд сма ње ња бро ја ђака. Током 
годи на број уче ни ка се сма њи вао. Пре 
чети ри годи не смо има ли 1104 ђака, а 
сада 980. Нека да је у нашој шко ли 
било 51 оде ље ње, а сада је тај број 
42. Нажа лост, пре ма нашим про це на
ма, у наред не чети ри годи не има мо 
још пад бро ја оде ље ња. Међу тим, без 
обзи ра на број ке, наша шко ла се сма
тра међу већим у Вој во ди ни, каже 
наша саго вор ни ца.

Татја на Сакан наво ди да је 2015. 
годи не, када је нај пре поста ла врши
лац дужно сти дирек то ра Основ не шко
ле „Јован Грчић Милен ко“, зате кла 
вео ма лоше ста ње.

– Посто јао је вели ки дуг за гре ја ње, 
није се мно го ула га ло у објек те шко ле. 
Заи ста је ста ње било лоше. Међу тим, 
у року од три месе ца дуг је изми рен. 
Вео ма сам задо вољ на сарад њом са 
локал ном само у пра вом, јер су све 
наше суге сти је саслу ша ли и помо гли 
оно ли ко коли ко су и могли. Ту бих 
издво ји ла и Школ ски одбор, који се 
вео ма актив но бави реша ва њем про
бле ма и актив но уче ству је у живо ту 
шко ле. Заи ста сам захвал на локал ној 
само у пра ви, јер за Школ ски одбор 
бира ју људе које су спрем ни за сарад
њу, исти че Татја на Сакан. 

Она дода је да се на инфра струк ту ри 
цен трал ног објек та у прет ход ном 

Многосерадилонамодернизацији
школе.Замењенајерасвета,такода
садауцентралнојшколиимамонову
ЛЕДрасвету.Садаимамокабловски
ибежичниинтернет.Уоквиру
пројекта„Двехиљадедигиталних
учионица“добилисмо16рачунара,
пројектораиносача.ОпштинаБеочин
јемногопомогла.Уређенесу
дверачунарскеучионице
укојимасадапостојеновирачунари,
кажеТатјанаСакан

ТатјанаСакан

ОШ„ЈованГрчићМиленко“
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пери о ду мно го ради ло. 
– Заи ста смо мно го ради ли на 

модер ни за ци ји наше шко ле. На кон
кур су Покра јин ске вла де смо доби ли 
сред ства који ма је заме ње на расве та, 
тако да сада у објек ту цен трал не шко
ле има мо нову ште дљи ву ЛЕД расве
ту. Заме ње на је сто ла ри ја у јед ном 
делу шко ле, а план је да се то ура ди и 
у дру гом делу. Ради ло се мно го и на 
рачу нар ској мре жи, па тако сада има
мо и каблов ски и бежич ни интер нет. У 
пла ну је и да се у под руч ним оде ље
њи ма спро ве де оптич ки интер нет. У 
окви ру про јек та „Две хиља де диги тал
них учи о ни ца“ доби ли смо 16 рачу на
ра, про јек то ра и носа ча. Тако ђе, иста
кла бих да нам је и Општи на Бео чин 
мно го помо гла. Уре ђе не су две рачу
нар ске учи о ни це у који ма сада посто је 
нови рачу на ри. У две учи о ни це је пот
пу но про ме њен наме штај, а подо ви су 
сре ђе ни у јед ном делу згра де цен
трал не шко ле. Рено ви ра ни су тоа ле ти 
2015. годи не у делу шко ле. Про шле 
годи не смо пре шли на елек трон ски 
днев ник, у ско ро сва кој учи о ни ци 
посто ји лап топ. Уве ли смо и видео 
над зор моде ран про шле годи не. 
Општи на нам је пове ћа ла буџет за око 
чети ри мили о на у про се ку у послед ње 
чети ри годи не гово ри Татја на, која 
дода је да би у наред ном пери о ду на 
цен трал ном објек ту ОШ „Јован Грчић 
Милен ко“ требало реши ти про блем 
про ки шња ва ња кро ва. 

Татја на Сакан исти че да се и на 
објек ти ма под руч них оде ље ња Основ
не шко ле „Јован Грчић Милен ко“ исто 
мно го ура ди ло.

–У Чере ви ћу је пот пу но рено ви ран 
мокри чвор, рекон стру и са ни су тоа ле
ти за уче ни ке, а изгра ђе на је и нова 
ста за. У Бео чин Селу је ура ђе на  фаса
да. У Раков цу је уре ђен део школ ског 
дво ри шта. У Раков цу је локал на само
у пра ва изгра ди ла и фискул тур ну салу, 
каже Татја на.  

У ОШ „Јован Грчић Милен ко“ се 
поред редов не наста ве, орга ни зу је 
рад више сек ци ја, кул тур не мани фе
ста ци је и спорт ске актив но сти.

– Наша шко ла уче ству је у про јек ту 
„Џудо у шко ле“. Мно го наших уче ни ка 
се бави неком врстом спор та. Има мо 
сек ци је руко ме та, одбој ке. Међу тим, 
понос наше шко ле  јесу награ де у 
пева њу. Наи ме, наша шко ла редов но 
уче ству је на фести ва лу ДЕМУС.  Наша 
шко ла редов но на том фести ва лу 
осво ји неку од прве три награ де. Тако
ђе, и на так ми че њу у етно пева њу, 
наши уче ни ци увек буду успе шни. Ту 
су изван ред не Мили ца Вељ ко вић, уче
ни ца петог раз ре да, и Еле на Гве ро, 
која је тре ћи раз ред, исти че Татја на.  

Поред тога што су ђаци ове шко ле 
вео ма успе шни на раз ли чи тим так ми
че њи ма, уче ни ци ОШ „Јован Грчић 
Милен ко“ се исти чу и сво јом хума но
шћу. Заси гур но је то резул тат добре 
атмос фе ре у шко ли, радом целог 
колек ти ва и сарад њом са роди те љи
ма. 

– Јед ном нашем уче ни ку је недав но 
пре ми ну ла мај ка, тако да су се наши 
ђаци орга ни зо ва ли про да ју кола ча и 
ску пи ли сред ства како би помо гли 
свом дру га ру. Поно сна сам што се у 
тим акци ја ма сви ода зо ву. Тако ђе, јед
ној девој чи ци, која има одре ђе ни сте
пен инва ли ди те та, била су потреб на 
сред ства за одла зак на вежбе код 
физи ја тра.  Њено оде ље ње је напра
ви ло изло жбу, пра ви ли су мафи не и 
про да ва ли су их. Сви су заи ста уче
ство ва ли. Сећам се и хума ни тар ног 
кон цер та у Кул тур ном цен тру за јед ну 
девој чи цу која је има ла тежак облик 
артри ти са. Уче ни ци су се тада сами 
орга ни зо ва ли, а од сред ста ва је тој 
уче ни ци купљен таблет рачу нар, лап
топ и мобил ни теле фон, исти че Татја
на Сакан.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

ОШ„СЛОБОДАН
БАЈИЋПАЈА“

Хуманост
наделу

У Деч јем селу у Срем ској Каме
ни ци бора ви око осам де сет мали
ша на, које вас пи та чи насто је да 
нау че пра вим вред но сти ма и оспо
со бе их за живот када се оса мо
ста ле. На пред лог Уче нич ког пар
ла мен та уче ни ка ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“ у Срем ској Митро ви ци 
покре ну та је ини ци ја ти ва да се у 
окви ру божић них и ново го ди шњих 
пра зни ка хума ни тар ним паке ти и ма 
обра ду ју шти ће ни ци Деч јег села у 
Срем ској Каме ни ци. Деца матич не 
шко ле и под руч них оде ље ња у 
Ман ђе ло су, Лежи ми ру и Шиша тов
цу анга жо ва ла су се да доне су што 
више слат ки ша игра ча ка и нове 
гар де ро бе. Акци ји се испред каби
не та гра до на чел ни ка ода зва ла и 
Све тла на Мило ва но вић, заме ник 
гра до на чел ни ка, која је при пре ми
ла вели ки пакет школ ског при бо ра 
за црта ње и писа ње.

Дирек тор шко ле др Ђор ђе Цви
ја но вић пре дао је паке те оду ше
вље ним мали ша ни ма, који су упу
ти ли пору ке захвал но сти вршња
ци ма из Митро ви це. Сарад ња ОШ 
„Сло бо дан Бајић Паја“ и Деч јег 
села биће про ши ре на посе том 
деце из Срем ске Каме ни це Баји
ће вој шко ли већ у про ле ће, када 
шко ла обе ле жа ва Дан шко ле и 
када ће у окви ру све ча не при ред
бе, део изво ђа ча кул тур ноумет
нич ког про гра ма чини ти и уче ни ци 
Деч јег села. 
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Поклонизабебе

Током про шле неде ље, у општи ни 
Пећин ци, поде ље ни су хиги јен
ски паке ти поро ди ца ма које су 

доби ле ново ро ђен че у 2019. годи ни. 
Паке ти су уру че ни на кућ не адре се, а 
поро ди ца ма са при но вом из Доњег 
Товар ни ка и Купи но ва, хиги јен ске 
паке те je уру чио лич но пред сед ник 
Oпш тине Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић.

– Моји сарад ни ци и ја, оби ћи ћемо 
данас и у наред на два дана сва ку 
поро ди цу на тери то ри ји општи не, која 
је током про шле годи не доби ла бебу и 
уру чи ће мо хиги јен ске паке те, као 
мали знак пажње и подр шке од стра не 
локал не само у пра ве. Ујед но, раз го ва
ра мо са роди те љи ма. Ово је добра 
при ли ка да чује мо њихо во мишље ње, 
њихо ве пред ло ге и суге сти је, како да у 
будућ но сти уна пре ди мо мере подр
шке поро ди ци. Паке ти су само јед на 
од мера које спро во ди пећи нач ка 
локал на само у пра ва. Сва ка поро ди ца 
са ново ро ђен че том од Општи не доби
ја јед но крат ну нов ча ну подр шку у 
изно су од 40.000 дина ра, а од про шле 
годи не за сва ко ново ро ђен че обез бе
ђу је мо и аутоседи ште и обу ку за 
роди те ље о пра вил ној упо тре би ауто
седи шта, јер нам је без бед ност деце 
на првом месту. Свим овим мера ма 
шаље мо сна жну пору ку мла дим паро
ви ма, да има ју на кога да се осло не и 
да неће у одга ја њу деце бити пре пу
ште ни сами себи, са циљем да их под
стак не мо у одлу ци да засну ју или 

про ши ре поро ди цу – изја вио је пред
сед ник Трбо вић.

Он је изра зио задо вољ ство што 
мере подр шке поро ди ци дају резул та
те и што се број ново ро ђен ча ди у 
пећи нач кој општи ни не сма њу је. Ујед

но је нагла сио да је циљ локал не 
само у пра ве зна чај но пове ћа ње ната
ли те та и да ће сто га, како је наја вио, 
све мере подр шке поро ди ци наста ви

ти да се спро во де и током 2020. и 
наред них годи на. Да су мере подр шке 
добро до шле, потвр ди ли су нам и 
роди те љи које смо данас посе ти ли.

– Поред хиги јен ских паке та, од 
Општи не смо за сва ко дете доби ли по 
40.000 дина ра, укуп но 80.000 и ауто
седи ште за сва ко дете, а све то нам 
пуно зна чи – каже Рад ми ла Сарић из 
Доњег Товар ни ка, мај ка бли зна ки ња 
Тија не и Тама ре.

Мали Нико ла је четвр то дете у поро
ди ци Вуче тић из Доњег Товар ни ка. 
Расте окру жен љуба вљу сеста ра, 
десе то го ди шње Еме и деве то го ди шње 
Уне, и бра та Михај ла који има седам 
годи на.

– За 40.000 дина ра могу да се купе и 
коли ца, и одел ца, и све што је потреб
но беби у првим месе ци ма живо та, а 
дана шња посе та пред сед ни ка зна чи 
нам и због тога што зна мо да има мо 
пот пу ну подр шку наше општи не – каже 
мај ка Дија на Вуче тић.

Током три дана, пред став ни ци пећи
нач ке локал не само у пра ве уру чи ли су 
укуп но 223 хиги јен ска паке та поро ди
ца ма које су при ја ви ле при но ву у пери
о ду од 1. јану а ра до 31. децем бра 
2019. годи не, а поро ди це са при но вом, 
паке ти ма су обра до ва ли, поред пред
сед ни ка Општи не, и његов заме ник 
Зоран Вој кић, пред сед ни ца Скуп шти не 
општи не Пећин ци Дубрав ка Кова че
вић Субо тич ки и начел ни ца Општин
ске упра ве Дра га на Крстић. 

Поредхигијенских
пакета,одОпштине
смозасвакодете
добилипо40.000
динара,укупно

80.000и
аутоседиште
засвакодете,

асветонампуно
значи,каже

РадмилаСарић
изДоњегТоварника,
мајкаблизнакиња
ТијанеиТамаре

ПредседникОпштинемрЖељкоТрбовићуручиохигијенскепакетезабебе
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Каналштититротоаридворишта
Про шле неде ље je завр ше но уре

ђе ње дела канал ске мре же у 
Школ ској ули ци у Пећин ци ма, а 

пре ма речи ма дирек то ра Јав ног кому
нал ног пред у зе ћа „Путе ви општи не 
Пећин ци“ Миро сла ва Петро ви ћа, 
радо ве изво ди Срем пут у коор до на ци
ји са Путе ви ма Срби је и пећи нач ком 
локал ном само у пра вом.

– С обзи ром на то да се рекон струк
ци ја држав ног пута А 128 Попин ци – 
Пећин ци при во ди кра ју, зајед но са 
Путе ви ма Срби је смо дого во ри ли и 
уре ђе ње пут ног поја са. Тре нут но је 
очи шћен упи ја ју ћи канал са десне 
стра не Школ ске ули це, који ће у зна
чај ној мери, у слу ча ју већих пада ви на, 
спре чи ти сли ва ње атмос фер ских вода 
са коло во за на тро то ар, као и сли ва ње 
у дво ри шта ста нов ни ка те ули це. 
Канал је очи шћен и изни ве ли сан, а на 
гра ђа ни ма је да редов но одр жа ва ју 
про ход ност ћупри ја испред сво јих 
домо ва, како не би дошло до загу ше
ња – рекао је Петро вић и додао да ће 
се радо ви на даљем уре ђе њу пут ног 
поја са уз држав ни пут Попин ци – 
Пећин ци одви ја ти у скла ду са вре мен
ским усло ви ма.

Конкурс
заудружења

Општи на Пећин ци рас
пи са ла је кон курс за 
доде лу сред ста ва из 
општин ског буџе та, која 
су наме ње на за актив но
сти и про гра ме удру же ња 
са тери то ри је пећи нач ке 
општи не у 2020. годи ни. 
Сред ства по овом кон
кур су ће се доде љи ва ти 
за про гра ме удру же ња у 
скла ду са Пра вил ни ком о 
начи ну и поступ ку доде
ле сред ста ва за про гра
ме удру же ња веза но за 
одре ђе не обла сти.

Про гра ми удру же ња 
мора ју бити реа ли зо ва ни 
на тери то ри ји општи не 
Пећин ци, а тро шко ви 
мора ју бити оправ да ни, 
ствар ни и у непо сред ној 
вези са циље ви ма удру
же ња. Кон курс је отво рен 
до утро шка сред ста ва 
опре де ље них Одлу ком о 
буџе ту општи не Пећин ци 
за 2020. годи ну.

Текст кон кур са и обра
зац при ја ве могу се пре у
зе ти на зва нич ној интер
нет стра ни ци Општи не 
Пећин ци у одељ ку кон
кур си: www.pecinci.org/
konkursi.

Санацијаударнихрупа

На општин ским путе ви ма у току су 
радо ви на сана ци ји удар них рупа. У 
Јав ном кому нал ном пред у зе ћу „Путе

ви општи не Пећин ци“, које је над ле жно за 
одр жа ва ње општин ских путе ва, кажу да оче
ку ју да радо ви, у зави сно сти од вре мен ских 
при ли ка, буду уско ро завр ше ни.

– До сада смо сани ра ли удар не рупе у 
Обре жу, као и део ни цу пута од Купи но ва ка 
Про га ру. Данас смо завр ши ли део ни цу у 
цен тру Кар лов чи ћа ка ули ци Бели ветар, а 
почи ње мо и са сани ра њем коло во за у ули ци 
Цара Лаза ра у Шима нов ци ма. Након Шима
но ва ца, у зави сно сти од вре мен ских усло ва, 
наста вља мо у Пећин ци ма и Сиба чу, а циљ 

нам је да током зим ског пери о да нај о ште ће
ни је део ни це пута сани ра мо како би биле 
без бе ди је за сао бра ћај – рекао је заме ник 
дирек то ра ЈКП „Путе ви општи не Пећин ци“ 
Милан Сте па но вић, који је у петак оби шао 
радо ве. Он је том при ли ком под се тио да су 
радо ви на сана ци ји удар них рупа поче ли 
још током децем бра, када су сани ра не удар
не рупе на изу зет но оште ће ној део ни ци пута 
Шима нов ци – Деч – Пре ка кал др ма – Аша
ња, као и да пећи нач ка локал на само у пра
ва, у сарад њи са Мини стар ством гра ђе ви
нар ства сао бра ћа ја и инфра струк ту ре, за 
про ле ће при пре ма ком плет ну рекон струк ци
ју пута Шима нов ци – Аша ња.
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ИРИГ

Рехабилитацијадела
Гребенскогпутадо23.јула
Радо ви на реха би ли та

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

рас кр сни це са држав ним 
путем Iб реда 21 (Нови Сад 
– Рума) до рас кр сни це са 
држав ним путем IIб реда 
313 (Рако вац – Врд ник) тре
ба ло би да се окон ча ју до 23. 
јула. Јав на набав ка за нај по
вољ ни јег изво ђа ча радо ва 
је рас пи са на 20. новем бра 
про шле годи не, а са иза
бра ним изво ђа чем радо
ва уго вор је закљу чен 23. 
децем бра. Посао су доби
ле рум ске фир ме „Ката го“, 
која је носи лац зајед нич ке 
пону де, и АД „Сокак агре га
ти“, као и „Карин комерц“ из 
Ветер ни ка. Струч ни над зор 
је пове рен ново сад ској фир
ми „Кон струк ци је НС“. 

Реви та ли за ци ја се одно си 
на део ни цу пута у дужи ни од 
4.750 мета ра. На путу ће се 
одви ја ти дво смер ни сао бра
ћај, а укуп на шири на пута је 
пет мета ра. Радо ви под ра зу
ме ва ју при прем не и земља
не радо ве, поста вља ње 
коло во за, као и све потреб
не сао бра ћај не сиг на ли за
ци је. Про је кат рекон струк ци
је пута је ради ла Реги о нал на 

раз вој на аген ци ја Срем, чије 
је седи ште у Руми. Вред ност 
ових радо ва је 220.713.491 
дина ра са ПДВом. Сред
ства за јав ну набав ку су 
одре ђе на у општин ском 
буџе ту за про шлу годи ну, 
а доде ли ла их је Упра ва за 
капи тал на ула га ња АП Вој
во ди не, по јав ном кон кур су 
за финан си ра ње и суфи нан
си ра ње про је ка та у обла сти 
локал ног и реги о нал ног еко
ном ског раз во ја. 

СтеванКазимировић

РанијеуређенпутдоБанстола

ВРДНИК

ГрадићесеКулинарскаакадемија
Тури стич ка орга ни за ци ја 

општи не Ириг је парт
нер на про јек ту Интер

рег – ИПА про грам пре ко
гра нич не сарад ње Хрват ске 
и Срби је. Носи лац про јек та 
је Уни вер зи тет Еду конс из 
Срем ске Каме ни це, а парт
не ри из Хрват ске су град 
Вин ков ци и Аген ци ја за раз
вој и инве сти ци је Вин ко ва
ца. У окви ру овог про гра ма 
пре ко гра нич не сарад ње одо
бре на су сред ства за изград
њу Кули нар ске ака де ми је у 
Врд ни ку. Поче так радо ва на 
изград њи Кули нар ске ака де
ми је је пла ни ран на про ле ће 
ове годи не, а рок за завр
ше так радо ва је две годи не. 
Кули нар ска ака де ми ја би 
тре ба ло да се гра ди у ули ци 
Мики це Лесја ка, пре ко пу та 
тени ских тере на у Врд ни ку. 

Укуп на вред ност про јек та је 
1,4 мили о на евра, док су пла
ни ра на сред ства за део про
јек та у Врд ни ку око 700.000 
евра. 

Како сазна је мо од Дра га
на Дра ги че ви ћа, дирек то ра 
Тури стич ке орга ни за ци је, 
обје кат гра ди Уни вер зи тет 
Еду конс, док су сред ства из 
про јек та наме ње на за опре
ма ње Кули нар ске ака де ми је 
и реа ли за ци ју њених актив
но сти. 

– Обје кат ће зау зи ма ти 
1.200 ква драт них мета ра и 
има ће еду ка тив ну и тури стич
ку функ ци ју. Ту ће се орга ни
зо ва ти семи на ри за кува ре, 
пре зен та ци је и изло жбе. 
Тури сти који дођу у Врд ник, 
моћи ће да посе те про дај не 
изло жбе, да их погле да ју и 
да евен ту ал но нешто купе. 

ПројектованиизгледКулинарскеакадемијеуВрднику
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Уго вор Општи не Ириг и 
Упра ве за капи тал на ула га
ња је закљу чен 31. окто бра 
2019. годи не. Како исти че 
први човек ири шке општи не 
Сте ван Кази ми ро вић, нај
ве ћи зна чај реви та ли за ци је 
део ни це Гре бен ског пута од 
Ири шког вен ца до Зма јев ца, 
јесте у обла сти раз во ја тури
зма. 

– Захва љу ју ћи уре ђе њу 
ове део ни це, тури сти ма, 
посеб но из Новог Сада и 
Бео гра да, олак ша ће мо при
ступ Бањи Врд ник, која се 
убр за но раз ви ја као важна 
тури стич ка дести на ци
ја. Тако ђе, обез бе ди ће мо 
и лак ши при ступ недав но 
отво ре ном лук су зном хоте
лу „Фру шке тер ме“, као и 
дру гим број ним сме штај ним 
капа ци те ти ма и садр жа ји
ма. Нарав но да је ком плет на 
реви та ли за ци ја зна чај на и за 
пове ћа ње без бед но сти сао
бра ћа ја на Фру шкој гори – 
исти че Сте ван Кази ми ро вић. 

Под се ти мо, после обно ве 
Гре бен ског пута од Ири шког 
вен ца до Бан сто ла, наста
вља се обно ва део ни це од 
Ири шког вен ца пре ма запа
ду, одно сно до рас кр сни це 
за Рако вац и Врд ник. Циљ је 
да се обно ви ком пле тан Гре
бен ски пут. Гре бен ски пут, 
рани је познат као Пар ти зан
ски пут, спа ја више општи на 
на чијим се тери то ри ја ма 
про сти ре Наци о нал ни парк 
Фру шка гора. 

С.Џакула

Нарав но, те изло жбе су у 
вези са про мо ци јом хра не и 
пића – каже Дра ги че вић.

У згра ди ће бити и 15 соба 
наме ње них за сме штај уче
сни ка, који ће дола зи ти на 
кули нар ске еду ка ци је. Оба
ве зе Тури стич ке орга ни за ци
је Ири га у овом про јек ту су 
да про мо ви ше сам про је кат, 
а потом и актив но сти Кули
нар ске ака де ми је. С.Џ.

ДраганДрагичевић

ПРОМОЦИЈАУМУЗЕЈУ„СРЕМ“

Монографијаостваралаштву
МирољубаВујичићаВује

У Музе ју „Срем“ 17. јану
а ра пред ста вље на је 
Моно гра фи ја о сли

кар ству ака дем ског сли ка ра 
Миро љу ба Вуји чи ћа Вује. 
О овом делу на про мо ци ји 
су гово ри ли Енес Кише вић, 
позна ти песник из Загре
ба, про та Мило рад Голи јан, 
Горан Вид Лакић, књи жев
ник, и Све тла на Суба шић, 
исто ри чар ка умет но сти. 
Пре зен та ци ју Моно гра фи је 
су пра ти ле и сли ке Миро
љу ба Вуји чи ћа, на који ма су 
при ка за ни вер ски моти ви на 
некон вен ци о лан начин и то 
на плат ни ма вели ких димен
зи ја без рамо ва. Упра во 
Моно гра фи ја садр жи сли ке 
овог спе ци фич ног умет ни ка 
и тек неко ли ко тек сто ва. 

– У току свог ства ра ла
штва сам имао узо ре у сли
ка ри ма који су у касни јим 

годи на ма живо та сли ка ли 
боље и све тли је. Упра во 
се то и мени оства ри ло у 
послед њих  десет годи
на. Изло жба у Гале ри ји 
„Лазар Воза ре вић“ про шле 
годи не и ова Моно гра фи
ја пред ста вља ју оства ре

ње мојих жеља. Две годи не 
сам радио на Моно гра фи ји, 
углав ном сам је ја кон ци пи
рао и није кла сич на моно
гра фи ја. Желим да неко кад 
буде отва рао Моно гра фи ју, 
посма тра ју ћи сли ке, да му 
се нешто лепо деша ва, да 
пози тив но делу ју на чове ка, 
рекао је Миро љуб Вуји чић, 
који је додао да је умет ни ку 
вео ма тешко да то и оства
ри, али сма тра да је у томе 
успео.

Овај позан ти митро вач ки 
сли кар је навео да је тираж 
Моно гра фи је 200 при ме
ра ка. С обзи ром на то да 
је Миро љуб Вуји чић Вуја 
познат по томе да сво је сли
ке не про да је, ова Моно гра
фи ја је начин да сва ко ко 
жели „доби је“ њего ва умет
нич ка дела. З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

ЕнесКишевић,МирољубВујичић,МилорадГолијан,ГоранВидЛакићиСветланаСубашић

МирољубВујичић

Посетиоципромоције
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БЕШКА

Реновиранафискултурнасала

Општи на Инђи ја je из буџе та 
издво ји ла око 4,5 мили о на дина
ра за радо ве на рекон струк ци ји 

фискул тур не сале у окви ру Основ
не шко ле „Бра ћа Гру ло вић“ у Бешки. 
У току изво ђе ња радо ва, пот пу но је 
рено ви ра на школ ска сала, ход ни ци, 
свла чи о ни це, тоа ле ти и туш каби не, 
а купље ни су и спорт ски рекви зи ти за 
оба вља ње наста ве физич ког вас пи та
ња. Пред сед ник Oпш тине Инђи ја Вла
ди мир Гак, оби шао је шко лу у Бешки 
15. јану а ра и том при ли ком je иста као 
да локал на само у пра ва ула же у мла де 

и њихо во обра зо ва ње, како у град ској, 
тако и у сео ским сре ди на ма.

– Наста ви ће мо да ула же мо у сео
ске сре ди не, како се раз ли ка изме ђу 
села и гра да не би при ме ти ла. Шко
ла у Бешки може да послу жи као при
мер, како јед на обра зов на инсти ту ци ја 
тре ба да функ ци о ни ше и то не само у 
општи ни Инђи ја, него и у већим сре ди
на ма – рекао је Гак.

Пре ма речи ма дирек тор ке ОШ „Бра
ћа Гру ло вић“ Наде Џамић Шепе, 
фискул тур на сала је оспо со бље на и 
за дру ге актив но сти.

– Недав но смо одр жа ли и Фести вал 
нау ке у рено ви ра ној сали. Фести ва лу 
је при су ство вао вели ки број уче ни ка и 
роди те ља, који су пози тив но реа го ва
ли на све што је до сада ура ђе но у 
окви ру објек та шко ле – иста кла је 
дирек тор ка ОШ „Бра ћа Гру ло вић“.

Пред став ни ци Општи не Инђи ја су 
под се ти ли да је у послед њих месец и 
по дана завр ше на рекон струк ци ја 
врти ћа у Бешки, као и радо ви на 
асфал ти ра њу цен трал не сео ске ули
це, ули це Кра ља Петра I.

М.Ђ.

ВладимирГакуобиласкуфискултурнесале

У поне де љак, 20. јану а ра, 
поче ла је са радом шко ла 
кли за ња на инђиј ском кли
за ли шту. Како су иста кли 
над ле жни из Уста но ве 
Спорт ски цен тар, уче ни ци 
свих основ них шко ла са 
тери то ри је те општи не, 
осно ве кли за ња савла да ће 
по рани је утвр ђе ном рас по
ре ду, који је доста вљен 
обра зов ним уста но ва ма, а 
тер ми ни су сва ког рад ног 
дана у пери о ду од 10 до 12 
часо ва. Актив ност на леду 
води про фе сор физич ког 
вас пи та ња Бојан Алек сов, 

док актив ност дола ска на 
кли за ли ште воде учи те љи 
или настав ни ци у орга ни зо
ва ним гру па ма. 

Како исти чу над ле жни, 
уче ни ци који се нала зе на 
спи ску ове ре ном од стра не 
шко ле не пла ћа ју ула зни цу. 
Шко лу кли за ња могу поха ђа
ти само они који се уред но 
нала зе на спи ску ове ре ном 
од стра не дирек то ра шко ле 
и учи те ља или про фе со ра 
физич ког вас пи та ња и спор
та. Сва ки уче ник доби ја кли
заљ ке, а након кли за ња и 
чај – бес плат но. М.Ђ.

Ове неде ље, поста вља
њем каме на темељ ца, тре
ба ло би да поч не изград ња 
новог врти ћа у Инђи ји. Како 
је иста као пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак, 
изво ђач радо ва биће уве ден 
у посао и кре ћу први радо ви 
на изград њи поме ну тог 
објек та који ће се нала зи ти у 
непо сред ној бли зи ни Хра ма 
Све тог цара Кон стан ти на и 
цари це Јеле не.

– Све је спрем но за поче
так радо ва и овом при ли ком 
желим да захва лим свим 
роди те љи ма на стр пље њу и 

раз у ме ва њу, јер нисмо били 
у при ли ци да рани је кре не
мо са радо ви ма. Раз лог се 
добро зна, а то су вели ка, 
насле ђе на дуго ва ња. Ипак, 
успе ли смо да обез бе ди мо 
сред ства и када се завр ши 
изград ња новог врти ћа, 
бора вак за сву децу пред
школ ског узра ста биће бес
пла тан – рекао је Гак. Гак је 
додао да је нај ва жни је да 
више ника да неће посто ја ти 
листа чека ња за упис мали
ша на у Инђи ји и у новом 
врти ћу ће моћи да бора ви 
250 мали ша на. М.Ђ.

Школаклизања Изградњановогвртића
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

ОпремазаПолицијскустаницу
Прва, ово го ди шња сед ни ца 

Општин ског већа у Инђи ји одр
жа на је у петак, 17. јану а ра. 

Изме ђу оста лог, већ ни ци су доне ли 
Одлу ку о рас пи си ва њу јав ног пози ва 
за уче шће на Кон кур су за суфи нан си
ра ње про је ка та сред стви ма из буџе та 
Општи не Инђи ја у циљу оства ри ва
ња јав ног инте ре са у обла сти јав ног 
инфор ми са ња у 2020. годи ни. За те 
наме не, како је истак ну то у обра зло
же њу, опре де ље но је 25 мили о на 
дина ра из буџе та. На сед ни ци је доне
то и Реше ње којим је одре ђен нов ча ни 
износ Све то сав ске пове ље. Ове годи
не, као и прет ход не, виси на нов ча ног 
дела Све то сав ске пове ље изно си 20 
хиља да дина ра, а биће доде ље но пет 
пове ља. Већ ни ци су доне ли и Закљу
чак о при ба вља њу опре ме за Поли
циј ску ста ни цу у Инђи ји. Пред ви ђе на 
је, изме ђу оста лог, набав ка опре ме 
за врше ње уви ђа ја за потре бе рада 
сао бра ћај не поли ци је у изно су од 600 
хиља да дина ра. Тако ђе, пред ви ђе на 
је и набав ка рачу нар ске опре ме и кан
це ла риј ског наме шта ја у вред но сти од 
1,2 мили о на дина ра.

– 16 годи на ни динар није уло жен у 
Поли циј ску ста ни цу и то је пода так на 
који морам да под се тим. Зна те коли ко 

смо у послед ње три и по годи не уло
жи ли сред ста ва у опре ма ње Поли циј
ске ста ни це како би се за сте пен више 
поди гао ниво без бед но сти. Издво ји ли 
смо сред ства за набав ку вози ла, која 
су јед но вре ме била вели ки про блем 
јер поли цај ци и инспек то ри нису има
ли чиме да иду на терен. Данас смо 
дошли у ситу а ци ју да жели мо да им 
покло ни мо два вози ла на шта смо 
доби ли одго вор да им је потреб но 
само јед но – иста као је пред сед ник 

Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак.
Гак је нагла сио да локал на само

у пра ва сада има корек тан однос са 
Поли циј ском ста ни цом и план је да се 
дра стич но уна пре ди њихов рад.

– Сигу ран сам да ћемо уско ро има ти 
јед ну од нај о пре мље ни јих поли циј ских 
ста ни ца, што ће допри не ти њихо вом 
ква ли тет ни јем раду и још бољој сарад
њи са локал ном само у пра вом – рекао 
је пред сед ник Општи не Инђи ја.

М.Ђ.

Саседнице

ВаздухуИнђији
једоброгквалитета
Ква ли тет вазду ха на тери то ри

ји општи не Инђи ја је задо во
ља ва јућ, незва нич не су 

инфор ма ци је доби је не од стра не 
овла шће ног инсти ту та за пра ће
ње ква ли те та вазду ха. Како је 
потвр дио пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, након 
састан ка Систе ма 48 у петак, 17. 
јану а ра, гра ђа ни општи не Инђи ја 
нема ју раз ло га за бри гу, јер се сви 
пара ме три нала зе у гра ни ца ма 
нор ма ле.

– Пре ма незва нич ним инфор ма
ци ја ма, а незва нич не су јер се 
резул та ти мере ња доби ја ју на кра
ју месе ца, једи но је за Божић, 7. 
јану а ра, и у пери о ду од 10. до 12. 
јану а ра реги стро ва но бла го пове
ћа ње чађи у изно су од 60 микро
гра ма по куб ном метру, а дозво
ље но је 50 једи ни ца. Оста лим 
дани ма кон цен тра ци ја чађи, сум
пордиок си да и азотдиок си да 
кон стант но је била у гра ни ца ма 
дозво ље ног – иста као је Гак.

Један од раз ло га ква ли тет ни јег 
вазду ха је тај што се у Инђи ји као 
енер гент махом кори сти гас, као 

нај чи сти је гори во, али и непо сто
ја ње вели ких инду стриј ских зага
ђи ва ча. Тако ђе, сва ке годи не се 
пред у зи ма ју мере за уна пре ђе ње 
живот не сре ди не, како кроз 
чишће ње дивљих депо ни ја, тако и 
пошу мља ва њем и слич ним акци
ја ма.

– Све држа ве има ју про блем са 
зага ђе њем и оно није наста ло 
зато што се у неком тре нут ку 
нешто ура ди ло или није ура ди ло. 
Чита ју ћи изве шта је из прет ход них 
годи на, еви дент но је, да је при 
ова квим вре мен ским при ли ка ма 
ситу а ци ја са ква ли те том вазду ха 
била слич на. Међу тим, морам 
рећи, тада се није бли жи ла избор
на кам па ња – рекао је Гак. Тако ђе, 
Гак је додао да су се мно ги вео ма 
забри ну ли за мини мал но пове ћа
ње чађи у вазду ху, а за вре ме 16 
годи на вла да ња Инђи јом нису 
били кадри да цен трал ни обје кат 
врти ћа „Сун це“, где бора ви 500 
деце, при кљу че на град ску кана
ли за ци ју која се сва ко днев но 
изли ва ла, услед чега су деца била 
изло же на ути ца ју фека ли ја. М.Ђ.

Куппријатељства
Инђија2020

Мину лог викен да, 18. и 19. јану а ра, у 
инђиј ској спо рт ској хали одр жан је први 
Међу на род ни руко мет ни тур нир за девој ке 
„Куп при ја тељ ства Инђи ја 2020.“ на којем 
су уче ство ва ле еки пе из Север не Маке до
ни је, Босне и Хер це го ви не и Срби је. Поред 
дома ћег „Желе зни ча ра“ уче шће су узе ле 
еки пе из брат ских гра до ва Ђев ђе ли је и 
Јабла ни це, као и ком шиј ска еки па „Мла
дост“ из Нове Пазо ве, која се тако ђе так
ми чи у нај ви шем ран гу у Срби ји. Поред 
так ми че ња сени ор ских еки па, у неде љу су 
оди гра не и утак ми це мини руко ме та и 
мла ђих кате го ри ја. Тур нир су отво ри ли 
пред став ни ци Руко мет ног саве за Срби је и 
Вој во ди не, Саве за спор то ва општи не 
Инђи ја и пред сед ник Oпш тине Инђи ја Вла
ди мир Гак. – Желе ли смо да брат ске одно
се подиг не мо на виши ниво, а да се они не 
сво де само на поли тич ку сарад њу. Зато се 
про шле годи не роди ла иде ја да орга ни зу
је мо Куп при ја тељ ства и вео ма сам сре ћан 
што смо уго сти ли наше при ја те ље из 
Босне и Север не Маке до ни је – рекао је 
Гак на отва ра њу тур ни ра.

Иде ја и ини ци ја ти ва за покре та ње тур
ни ра поте кла је од пред сед ни ка Општи не 
Инђи ја Гак Вла ди ми ра на састан ку брат
ских гра до ва пово дом Дана осло бо ђе ња 
Инђи је у Дру гом свет ском рату, као још 
један вид збли жа ва ња гра до ва који има ју 
дуго го ди шњу сарад њу.  М.Ђ.
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ДрБраниславМауковић
изСПСпрешаоуСНС

Прва ово го ди шња сед ни ца Скуп
шти не општи не, одр жа на је у 
сре ду, 15. јану а ра, а сазва на је 

по хит ном поступ ку. Пред одбор ни ци
ма се нашло више од 30 тача ка днев
ног реда о који ма су рас пра вља ли и 
одлу чи ва ли. Вели мир Рани са вље вић, 
пред сед ник Скуп шти не општи не, на 
почет ку сед ни це је оба ве стио одбор
ни ке да је др Бра ни слав Мау ко вић из 
одбор нич ке гру пе СПСа, пре шао у 
одбор нич ку гру пу СНСа. Током сед ни
це су раз ма тра ни и усво је ни про гра ми 
рада: Музе ја наив не умет но сти „Или
ја нум“, Гале ри је сли ка „Сава Шума но
вић“, Уста но ве за физич ку кул ту ру и 
спорт ску рекре а ци ју „Пар ти зан“, Цен
тра за соци јал ни рад Шид, Кул тур но 
обра зов ног цен тра Шид и Тури стич
ке орга ни за ци је Шид, за 2020. годи ну. 
Одбор ни ци ма је пред ста вљен и План 
јав ног здра вља oпш тине Шид за пери
од од 2020. до 2025. годи не, а изве сти

лац је била Вуки ца Крмек, пред сед ни
ца Саве та за здра вље општи не Шид.

– Да би се дошло до потреб них пода
та ка, који су нео п ход ни за реа ли за ци ју 
ова квог доку мен та, кори шће ни су број
ни инди ка то ри. Пре све га, инди ка тор 
доступ но сти и ква ли те та здрав стве не 
зашти те, а њимe су обу хва ће ни сви, од 
нај мла ђих до нај ста ри јих ста нов ни ка. 
Обу хва ће на је и ром ска и мигрант ска 
попу ла ци ја. Обра дом свих инди ка то ра 
ура ђе на је ана ли за у којој су при ка за
не сна ге, сла бо сти и могућ но сти. Акци
о ни план ће омо гу ћи ти реа ли за ци ју и 
спро во ђе ње низ актив но сти за пери од 
од 2020. до 2025. годи не – иста кла је 
Вуки ца Крмек. 

Потом се у рас пра ву укљу чио и 
заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић, који је овај план 
јав ног здра вља пове зао са мен тал ним 
ста њем људи, који на нај бе зоб зир ни
ји начин изно се неи сти не, апо стро

фи ра ју ћи народ ну посла ни цу Мари
ни ку Тепић. Наи ме, госпо ђа Тепић је, 
како наво ди Семе но вић, изја ви ла да 
се изме ђу Шида и гра нич ног пре ла
за пре ма Хрват ској (Товар ник) нала
зи фабри ка за про из вод њу орган ског 
пара дај за, која тро ши пуно стру је. 
Нарав но, то нема везе са исти ном. 
Сле де ћа њена изја ва је да се у Вој ној 
уста но ви „Моро вић“ нала зи погон за 
про из вод њу мари ху а не са суша ром. У 
том објек ту се ина че одга ја ју коко шке. 
Семе но вић је наја вио тужбу про тив 
Мари ни ке Тепић, јер све што је рекла 
није исти на, а нару шен је и углед шид
ске општи не. 

Јед на од нови на је било раз ма тра
ње и усва ја ње финан сиј ских пла но ва 
директ них кори сни ка јав них сред ста
ва, а одно се се на Скуп шти ну општи не 
Шид, пред сед ни ка општи не, Општин
ско веће, Oпш тинско пра во бра ни ла
штво и Општин ску упра ву. Јадран
ка Недић, руко во ди лац Оде ље ња 
за финан си је и буџет, поја сни ла је о 
каквим нови на ма је реч.

– На дана шњој сед ни ци дата је 
сагла сност за финан сиј ске пла но ве 
директ них кори сни ка јав них сред ста ва 
буџе та Општи не Шид за 2020. годи ну. 
За сва ког директ ног кори сни ка донет 
је посе бан финан сиј ски план, а oни су 
садр жа ни у Одлу ци о буџе ту. На осно
ву ових финан сиј ских пла но ва, као и 
код инди рект них кори сни ка, доно си
ће се пла но ви јав них набав ки, који ће 
бити усво је ни у закон ском року – рекла 
је Јадран ка Недић.

На сед ни ци  су усво је ни и финан сиј
ски пла но ви свих 19 месних зајед ни ца 
за 2020. годи ну.

Д.Попов
Одборницинаседници

ЗоранСеменовић ВукицаКрмек ЈадранкаНедић
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Шидскаархеолошказбирка
узбуркалајавност
Кон фе рен ци ја за меди је, 

одр жа на у про сто ри ја ма 
ОО СНСа, у четвр так 

16. јану а ра, била је посве
ће на шид ској архе о ло шког 
збир ци. Како то обич но иде у 
вре ме савре ме них тех но ло
ги ја, све је поче ло од обја ве 
на дру ште ној мре жи Феј сбук. 
При ча се шири ла, а исти на је 
чека ла свој ред. Обја ва која 
се одно си ла на оту ђе ње шид
ске архе о ло шке збир ке, доби
ла је посеб ну тежи ну. Дирек
тор ка Народ не библи о те ке 
„Симе он Пишче вић“ Сла ви ца 
Вар ни чић и архе о лог и дирек
тор Музе ја наив не умет но сти 
„Или ја нум“ Љубин ка Пан тић, 
поја сни ле су мно ге спор не 
момен те у вези са овим дога
ђа јем. 

– На дру штве ним мре жа ма 
су се поја ви ле лажне инфор
ма ци је од стра не Радо ва на 
Срем ца, а ми као одго вор
на власт одлу чи ли смо да се 
обра ти мо свим гра ђа ни ма и 
изне се мо пра ву исти ну. Ради 

се о усту па њу архе о ло шког 
мате ри ја ла, архе о ло шке 
зави чај не збир ке „Гра ди на 
на Босу ту“ која се нала зи при 
Народ ној библи о те ци „Симе
он Пишче вић“. Збир ка се усту
па на кори шће ње за одре ђе ни 
вре мен ски пери од Народ ном 
музе ју у Бео гра ду. То је јед
на редов на сарад ња, која се 
деша ва сва ко днев но на тери

то ри ји Репу бли ке Срби је. Све 
је дефи ни са но зако ном, уго
во ром и свим про пи си ма које 
под ра зу ме ва Закон о кул ту ри 
– рекла је Сла ви ца Вар ни чић.

Збир ка ће бити усту пље на 
ради науч ноструч ног рада 
кусто са који је запо слен у 
Народ ном музе ју у Бео гра
ду, а за изра ду док тор ске 
дисер та ци је чија ће тема бити 

„Брон за но доба архе о ло шке 
збир ке у Шиду“. Збир ка ће 
бити у Бео гра ду годи ну дана 
и за то вре ме ура ди ће се раз
вр ста ва ње и обра да ком плет
не гра ђе. Ура ди ће се и база 
пода та ка са свим реле вант
ним чиње ни ца ма веза ним за 
ову збир ку. После тога, збир
ка ће бити вра ће на у Шид, а 
шид ска општи на и све уста
но ве кул ту ре ће помо ћи да се 
про на ђе про стор где ће збир
ка бити сме ште на.

– Ја сам овде при сут на у 
уло зи неког ко је име но ван 
за чла на Коми си је за при
мо пре да ју и при су ство ва ла 
сам почет ку те при мо пре да
је. Усту па ње мате ри ја ла и 
доступ ност за науч на истра
жи ва ња је уоби ча је на прак са. 
Про блем око збир ке је што 
нема кусто са, већ библи о те ка 
води рачу на о збир ци – нагла
си ла је Љубин ка Пан тић, 
архе о лог и члан Коми си је за 
при мо пре да ју.

Д.Попов

ЉубинкаПантићиСлавицаВарничић

НОВОГОДИШЊИМАРАТОН

Новагодинапочеламаратоном
Заљу бље ни ци у пеша че ње, трча ње 

и дру же ње и овог 14. јану а ра, када 
се по Јули јан ском кален да ру обе

ле жа ва Нова годи на, упу сти ли су се у још 
јед ну аван ту ру, укљу чив ши се у сед ми по 
реду Ново го ди шњи мара тон. Оку пља ње 
уче сни ка у Спорт ском цен тру, поче ло је 
по не баш иде ал ним вре мен ским усло
ви ма, али ни магла није спре чи ла љуби
те ље овог спор та да кре ну у још један 
иза зов. Човек од кога је поте кла иде ја за 
орга ни зо ва ње мара то на је др Сло бо дан 
Лалић, дуго го ди шњи пла ни нар и про мо
тер све га што је веза но за при ро ду.

– Као орга ни за тор, нај ви ше се при бо
ја вам вре мен ских усло ва, али су они, за 

сада, под но шљи ви. Може мо да под не се
мо и кишу и снег, а магла је већ про блем. 
Ста зе се мора ју добро мар ки ра ти да би 
се у магли виде ле. Има мо три ста зе и то 
од 17,1 кило ме тар, 32,4 кило ме тра и нај
ду жа од 42,2 кило ме тра. Већи број так
ми ча ра се не оче ку је, због тога што није 
нерад ни дан. Орга ни за ци ја мара то на је 
кре ну ла 2014. годи не, када је било речи 
да ће Нова годи на по Јули јан ском кален
да ру бити нера дан дан. Иако овај датум 
није нера дан дан, оста ла је тра ди ци ја да 
се мара тон одр жа ва овог дату ма. Надам 
се да ће јед ног дана поста ти нера дан 
дан – каже др Лалић.

Међу првим так ми ча ри ма се при ја ви ла 

и Љиља на Тасић из Пан че ва, која каже 
да јој је ово четвр то уче шће на Ново го ди
шњем мара то ну.

– Редов но тре ни рам и уче ству јем на 
број ним мара то ни ма. И данас ћу уче
ство ва ти у нај ду жој трци, а то је она од 
42,2 кило ме тра. Пла ни рам да трчим, али 
то зави си и од усло ва који ће бити на тра
си. Ако буде пуно бла та, биће про блем 
– каже Љиља на Тасић.

У мара то ну је уче ство ва ло 47 так ми
ча ра на све три ста зе и том при ли ком 
су пока за ли сву одва жност у овом зами
мљи вом над ме та њу. Било је так ми ча ра 
не само из Шида, већ и из Босан ског Бро
да, Пан че ва, Инђи је, Руме и Новог Сада. 
Углав ном су то чла но ви пла ни нар ских 
дру шта ва, али доста има и рекре а ти ва
ца. Орга ни за тор Ново го ди шњег мара то
на је Пла ни нар ско сму чар ско дру штво 
„Желе зни чар“ из Новог Сада, подру
жни ца у Шиду. Так ми чи ло се у жен ској и 
мушкој кон ку рен ци ји. Код жена је одр жа
но так ми че ње у две кате го ри је. На тра си 
од 17,5 кило ме та ра побе ди ла је Ста ни
сла ва Пејић, а на тра си од 42,2 кило ме
тра нај бо ља је била Љиља на Лати но вић. 
У кате го ри ји мушких так ми ча ра у трци на 
17,5 кило ме та ра побе дио је Горан Унгу
ро вић, Милан Векић је био нај бо љи у 
трци на 32,4 кило ме тра, док је у нај дру
жој трци од 42,2 кило ме тра побе ду однео 
Дра жен Јови чић. Д.Попов

Новогодишњимаратон
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ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАД

Новикоординатор
заромскапитања

Пре ко 500 кори сни ка ром ске наци
о нал но сти нала зи се на еви ден ци ји 
ста ро па зо вач ког Цен тра за соци јал ни 
рад, од којих су чак поло ви на деца. 
О њихо вим про бле ми ма и потре ба ма 
у наред ном пери о ду бри ну ће коор ди
на тор ка за ром ска пита ња која је уз 
помоћ Покра јин ске вла де анга жо ва на 
у поме ну тој уста но ви соци јал не зашти
те. Два де се тро го ди шња Мила на Раду 
из Беле ги ша у наред ном пери о ду оба
вља ће посао коор ди на то ра за ром
ска пита ња у ста ро па зо вач ком ЦСР. 

Мила на би уско ро тре ба ло да поста
не дипло ми ра ни прав ник и како каже 
социј лна зашти та је област њеног 
инте ре со ва ња у којој жели да помог не 
свом наро ду. У ста ро па зо вач ком Цен
тру за соци јал ни рад исти чу да ће се 
њеним анга жо ва њем у изве сној мери 
побољ ша ти усло ви живо та ове попу
ла ци је, с обзи ром на то да су на тери
то ри ји општи не при пад ни ци ром ске 
наци он ла но сти кори сни ци раз ли чи те 
мате ри јал не подр шке цен тра, одно сно 
кори сни ци пра ва на нов ча ну соци јал ну 
и јед но крат ну помоћ, бес пла тан угаљ 
или оброк. На еви ден ци ји Цен тра тре
нут но је 525 кори сни ка ром ске наци
о нал но сти од којих 205 деце, пре ко 
50 мла дих и више од 40 ста ри јих. У 
овој локал ној зајед ни ци Роми могу да 
рачу на ју на коор ди на то ра за инклу зи ју 
рома, здрав стве ног меди ја то ра, педа
го шке аси стен те и настав ни ка ром ског 
јези ка.

СОЦИЈАЛНОЕКОНОМСКИ
САВЕТ

СузанаИлић
председавајућа
Осно ван пре седам годи на, Соци

јал ноеко ном ски савет општи не Ста ра 

Пазо ва, који чини по три пред став ни
ка локал не само у пра ве, син ди ка та 
и посло да ва ца, у свом раду се бави 
реша ва њем соци јал ноеко ном ских 
про бле ма. На почет ку кален дар ске 
годи не иза бра но је ново руко вод ство. 
Соци јал ноеко ном ски савет општи не 
Ста ра Пазо ва је на сво јој првој ово го
ди шњој сед ни ци за пред се да ва ју ћег у 
2020. годи ни име но вао Суза ну Илић, 
начел ни цу за при вре ду, чла ни цу Саве
та испред локал не само у пра ве а Вла
ди ми ра Ћула ју, испред Уни је посло
да ва ца Срби је, посло да ва ца Ста ре 
Пазо ве, за њеног заме ни ка. Под се ти
мо, Соци јал ноеко ном ски савет бро ји 
девет чла но ва и осно ван је пре седам 
годи на са циљем зајед нич ког реша ва
ња соци јал ноеком ких пита ња.

КОНЦЕРТ

Фестивалске
успомене

На кон цер ту под нази вом Фести вал
ске успо ме не у субо ту уве че у позо
ри шној сали у Ста рој Пазо ви могло 
се чути два де сет лир ских песа ма 

са фести ва ла сло вач ке попу лар не 
музи ке Злат ни кључ, који је настао у 
Селен чи пре пола века. Овим кул тур
ним про гра мом, запо че ло је обе ле жа
ва ње 250 годи на од дола ска Сло ва ка 
у Ста ру Пазо ву, а Селен ча ни су први 
чести та ли јуби леј, с обзи ром на то да 
су се прве поро ди це досе ли ле у Пазо
ву упра во из овог места. На дуго го ди
шњу сарад њу је под се тио Јан Шимо
њи, осни вач фести ва ла Злат ни кључ, 
док је Љибу шка Лака тош, пре сед ни ца 
СКУДа „Херој Јан ко Чме лик“ и Наци
о нал ног саве та сло вач ке наци о нал не 
мањи не, изра зи ла наду да ће се иста 
наста ви ти и наја ви ла цен трал ни про
грам про сла ве послед ња три дана 
у мају. Орга ни за то ри овог про гра ма 
билу су Месни одбор Мати це сло вач ке 
и СКУД „Херој Јан ко Чме лик“.

СЛУЧАЈ„ЈОВАЊИЦА“

Продуженпритвор
осумњиченима

Спе ци јал ни суд у Бео гра ду про ду
жио је за још 30 дана при твор већин
ском вла сни ку ком па ни је „Јова њи ца“ 
Пре дра гу Колу ви ји и оста лим осум
њи че ним за узга ја ње мари ху а не на 
том пољо при вред ном добру. При твор 
им је про ду жен због опа сно сти да би 
могли да у крат ком року поно ве кри
вич но дело, рекла је за „Танјуг“ порт
па рол суда Татја на Тешић. Истра га се 
наста вља, а наред них дана оче ку је се 
и вешта че ње вибер кому ни ка ци је поје
ди них окри вље них. Колу ви ја и оста ли 
ухап ше ни су 14. новем бра, а истра га 
про тив њих се води због сум ње да су 
извр ши ли кри вич но дело нео вла шће
на про из вод ња и ста вља ње у про мет 
опој них дро га. Поли ци ја је по нало гу 
тужи ла штва ушла на пољо при вред
но добро „Јова њи ца“ у бли зи ни Ста ре 
Пазо ве, и како је тада саоп ште но, тамо 
је про на шла иле гал ну лабо ра то ри ју за 
про из вод њу мари ху а не у вештач ким 
усло ви ма. Запле ње но је 649,4 кило
гра ма осу ше не мари ху а не и 65.581 
ста бљи ка ове опој не дро ге у сиро вом 
ста њу, тежи не ско ро чети ри тоне.
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ГАЛЕРИЈА„ЛАЗАРВОЗАРЕВИЋ“

Данирускекултуре

У гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ 
15. јану а ра је све ча но отво ре
на мани фе ста ци ја „Дани руске 

кул ту ре“ која ће тра ја ти до 25. јану а
ра. Орга ни за тор ове мани фе ста ци је 
је Исто риј ски архив „Срем”. Све ча но 
отва ра ње је упот пу нио хор „Русин ски 
зра ци“, као и сти хо ви Јасне Арба нас и 
Мар ги те Вујо вић. „Дани руске кул ту ре“ 
су запо че ли отва ра њем три изло жбе: 
„Лица руске кул ту ре”, „75 годи на осло
бо ђе ња Мин ска и Бело ру си је” и „Обре
ди пре ла за у фоку су објек ти ва фото
гра фа Будим ских”. 

Дејан Уме тић, дирек тор Исто риј ског 
архи ва „Срем”, отво рио је изло жбу и 
при том иста као да ова мани фе ста ци ја 

има вели ки зна чај за Срем ску Митро
ви цу. 

– Посе ти о це оче ку је разно вр стан 
про грам. Орга ни зо ва ли смо разна 
пре да ва ња, кон цер те, три би не о теми 
одно си Руси је и Срби је у сред њем 
веку. Посеб но бих иста као кон церт 
пија ни сте Кра сниц ког. Уве ли смо нови
ну ове годи не, а то је да ћемо  18. и 
19. јану а ра орга ни зо ва ти изло жбу раса 
руских голу бо ва, рекао је Уме тић

Заме ник начел ни ка за обра зо ва ње 
кул ту ру и спо рт гра да Срем ска Митро
ви ца Зоран Мишче вић је навео да ова 
мани фе ста ци ја гово ри о добр ој орга
ни за ци ји Архи ва.

– Тако ђе,  овај дога ђај гово ри нешто 

и о брат ском и добр ом одно су изме ђу 
Срби је и Руси је, гово ри о нашој бли
ској вези са Руси ма у мно гим сег мен
ти ма живо та, рекао је Мишче вић

Ата ше за кул ту ру Руске Феде ра ци је 
Денис Кру гов је иста као да су кул тур не 
и исто риј ске везе Руса и Срба вео ма 
бли ске, што и потвр ђу је дога ђај „Дани 
руске кул ту ре

Током Дана руске кул ту ре публи ка 
ће моћи да чује пре да ва ња о срп ско
руским одно си ма и кул тур ним веза ма, 
при су ству је јав ном часу руске кул ту ре, 
погле да про јек ци је неко ли ко фил мо ва 
и ужи ва у насту пи ма раз ли чи тих хоро
ва. 

З.Поповић

ДејанУметић ЗоранМишчевић ДенисКругов

Отварање„Данарускекултуре“окупиловеликибројпосетилаца
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ШИД

ОбележенНационални
празникРусинауСрбији

Наци о нал ни пра зник Руси на у 
Срби ји (17. јану ар) јесте под
се ћа ње на дан када је 1751. 

годи не Франц Јозеф де Редл, савет
ник цари це Мари је Тере зи је, пот пи
сао први зва нич ни доку мент – Уго вор 
о насе ља ва њу 200 грко ка то лич ких 
русин ских поро ди ца на дана шњем 
про сто ру Руског Крсту ра. Ово го ди шња 
цен трал на про сла ва Наци о нал ног 

пра зни ка Руси на, одр жа на је у субо ту, 
18. јану а ра у Шиду. Као и увек, Шид се 
пока зао као добар дома ћин, а глав ни 
носи о ци ове про сла ве били су при
пад ни ци русин ске наци о нал не зајед
ни це. Обе ле жа ва ње овог зна чај ног 
дату ма запо че ло је слу жбом у Цркви 
Пре о бра же ња Господ њег, наста вље
но у Русин ском дому где је поста вљен 
етно сто са свим спе ци ја ли те ти ма који 

су карак те ри стич ни за русин ску наци
о нал ну зајед ни цу, а спре ми ле су их 
чла ни це Удру же ња жена „Мар ја“ које 
делу је у окви ру Кул тур нопро свет ног 
дру штва „Ђура Киш“. Сле ди ло је отва
ра ње изло жбе фото гра фи ја Иво не 
Тор ма Џамић и сли ка које су наста ле 
током ликов не коло ни је „Руски двор“ у 
холу Скуп шти не општи не Шид. Мани
фе ста ци ја је завр ше на све ча ном ака

ЦентралнапрославауШиду

Гостинасвечаности
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де ми јом у сали Кул тур но обра
зов ног цен тра. Све ча но сти је 
при су ствао вели ки број гости ју, 
а међу њима су били и амба са
дор Укра ји не у Срби ји Олек сан
др Алек сан дро вич, пред сед ник 
Покра јин ске вла де Игор Миро
вић и пред став ни ци локал не 
само у пра ве.

– Раду јем се да сам вече
рас у Шиду, у гра ду где посто
ји вели ка русин ска зајед ни ца. 
Про шло је 269 годи на откако су 
прве русин ске поро ди це дошле 
на ово под руч је са тери то ри је 
дана шње Укра ји не. Као амба
са дор Укра ји не у Срби ји пра
тим и видим ову везу Укра ји не 
и Срби је. Раду јем се да Руси ни 
подр жа ва ју сво ју кул ту ру, фол
клор, тра ди ци ју. Ја често дола
зим на ова кве дога ђа је где год 
има пред став ни ка русин ске 
наци о нал не зајед ни це – изја вио 
је амба са дор Алек сан дро вич.

– Руси ни у Ауто ном ној Покра
ји ни Вој во ди ни кроз сарад њу са 
Покра јин ском вла дом и локал
ним само у пра ва ма иска зу ју сво
ју посеб ност и раз ли чи тост, и ми смо 
им на томе захвал ни, јер на тај начин 
негу је мо свој иден ти тет – нагла сио је 
пред сед ник Наци о нал ног саве та Руси
на Бори слав Сакач.

– Заи ста ми је част што вече рас 
могу да вам се обра тим и чести там 
ваш наци о нал ни пра зник. Поно сни 
смо што смо зајед ни ца у којој сте успе
ли да сачу ва те свој иден ти тет и да га и 
даље раз ви ја те. Пре све га мислим на 
вер ти ка лу обра зо ва ња на матер њем 
јези ку од пред школ ског до факул тет
ског обра зо ва ња. Ту је и систем јав
ног инфор ми са ња, недељ ник „Руско 

сло во“, редак ци ја на русин ском јези
ку Радиотеле ви зи је Вој во ди не, као 
и подр шка Заво ду за кул ту ру вој во
ђан ских Руси на. Очу ва ње и побољ
ша ва ње усло ва за русин ску, као и за 
дру ге наци о нал не мањи не, сма тра мо 
јед ним од нај ва жни јих зада та ка, како 
бисмо нашу Вој во ди ну и Срби ју учи ни
ли бога ти јом, успе шни јом и леп шом – 
рекао је Игор Миро вић.

Ово го ди шњи Наци о нал ни дан Руси
на орга ни зо ван је уз подр шку Заво да 
за кул ту ру вој во ђан ских Руси на, Наци
о нал ног саве та русин ске наци о нал не 
мањи не и Општи не Шид.  Д.Попов

ИгорМировић

ЕтностоУдружењажена„Марја“

„ВОРКИТИМ“

Следициклус
холандскогфилма

Удру же ње „Вор ки тим“ из Руме и 
„Бал кан Култ фон да ци ја“ из Бео гра да 
наста вља ју сво ју сарад њу и у овој 
годи ни. Први циклус фил мо ва које ће 
рум ска публи ка моћи да види јесте 
циклус холанд ског фил ма. Циклус је 
запо чео 16. јану а ра про јек ци јом доку
мен тар ног фил ма „Послед ња побе да“ 
сце на ри сте и режи се ра Џона Апе ла. 
Реч је о доку мен тар ном фил му из 
2003. годи не, који гово ри о томе како 
се ста нов ни ци ита ли јан ског гра да 
Сије на годи ну дана при пре ма ју за 
чуве ну коњ ску трку „Палио“. Циклус 
холанд ског фил ма обу хва та чети ри 
фил ма, три доку мен тар на и један 
игра ни. 

Поред „Послед ње побе де“ која је 
при ка за на 16. јану а ра, рум ска публи ка 
ће има ти при ли ку да погле да још два 
доку мен тар на фил ма: „Ја и моји роди
те љи“ и „По исти ни тој при чи“, као и 
игра ни филм „Симон“ који је 2005. 
годи не био холанд ски кан ди дат за 
„Оска ра“. За све љуби те ље сед ме 
умет но сти улаз је бес пла тан, а про јек
ци је се одр жа ва ју у Кул тур ном цен тру 
„Бра на Црн че вић“.  С.Џ.

ГАЛЕРИЈАСЛИКА
„САВАШУМАНОВИЋ“

Премијерафилма
овеликомсликару

Пово дом обе ле жа ва ња дана рође
ња сли ка ра Саве Шума но ви ћа у шид
ској гале ри ји сли ка  20. јану а ра у 18.00 
часо ва одр жа ће се пре ми је ра доку
мен тар ног фил ма „Сава Шума но вић“, 
који је реа ли зо ван у сарадњ и са репу
блич ком уста но вом „Филм ске ново
сти“. Поздрав на реч ће при па сти 
Весни Буро је вић, дирек то ри ци Гале
ри је, а о фил му ће гово ри ти Вла ди мир 
Том чић, дирек тор „Филм ских ново сти”. 
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(10)
ЈОВАНРАЈИЋ

Пише:ДрСнежанаБулат

НајученијиСрбинсвогадоба

Јован Рајић „син Радо сла ва и 
Мари је Јац ко ви ћа, рођен је у Кар
лов ци ма у Гор њем Кра ју, у кући 

под дана шњим бро јем 71, 11. новем
бра 1726. годи не [...] а крштен је 13. 
истог месе ца у кар ло вач кој гор њој, 
све товаве ден ској цркви. Крште ни кум 
зва ше се Јован Кре стић, ста нов ник 
кар ло вач ки, а све ште ник који га је 
крстио поп Мар ко Цве јин, парох исте 
цркве“ (Рува рац). Поха ђао је кар ло
вач ку шко лу Ема ну и ла Коза чин ског, а 
„ради наук и јази ков“, како и сам исти
че у сво јој крат кој био гра фи ји, оти шао 
је у Комо ран. Гим на зи ју латин ску језу
ит ску, поха ђао је у Комо ра ну чети ри 
годи не, а у опа сно сти од пока то ли че
ња, 1748. пре шао је у про те стант ску у 
Шопрон, коју је окон чао 1752. Да би се 
уса вр шио у нау ка ма, пошао је у Руси ју. 
Гото во пешке, 1753. сти же у Кијев, где 
се задр жа ва до 1756, те изу ча ва тео
ло ги ју, слу ша руске про по вед ни ке, 
наро чи то вред но пре пи су је руска 
цркве на дела. 1756. је у Москви и у 
Смо лен ску. 1757, путу ју ћи годи ну дана 
пре ко Пољ ске и Угар ске, вра ћа се у 
Кар лов це. Не добив ши место настав
ни ка у Покро воБого ро ди чи ној шко ли, 
увре ђен и раз о ча ран, напу шта Кар лов

це и по дру ги пут одла зи у Руси ју. 
1757. се опет нала зи у Кије ву, али се 
ту дуго не задр жа ва. Исте годи не, пре
ко Пољ ске, Вла шке, Мол да ви је и 
Цари гра да, сти же у Хилан дар. Остав
ши ту неко ли ко месе ци, пре ко Маке до
ни је и Срби је, вра ћа се у Кар лов це 
исте годи не. Тек 1759. доби ја место 
настав ни ка гео гра фи је и рето ри ке у 
Покро воБого ро ди чи ној шко ли у Кар
лов ци ма. Ту је остао три годи не, док 
није дошао у сукоб са зави дљи вим 
при двор ним калу ђе ри ма, који нису 
трпе ли мла дог обра зо ва ног тео ло га, 
па и са самим митро по ли том Павлом 
Нена до ви ћем. 1762. одла зи у Теми
швар, па у Нови Сад, где је пре да вао 
бого слов ске пред ме те на Духов ној 
коле ги ји. 1772. се зака лу ђе рио у мана
сти ру Кови љу и неду го затим је постао 
архи ман дрит. Оста так сво га живо та 
про вео је у мана сти ру, као чувен бого

слов ски писац, пишу ћи бого слов ске 
књи ге и уџбе ни ке и спре ма ју ћи сво ју 
вели ку Историју. Неко ли ко пута му је 
нуђе но да буде вла ди ка, али то није 
при хва тао. Сла бо га здра вља, раз дра
жљив, у зава ди са оста лим калу ђе ри
ма, у суко би ма са Сино дом, он је 
послед ње годи не живо та про вео у 
неми ру. Умро је у Кови љу, 11. децем
бра 1801. годи не. Митро по лит Стра ти
ми ро вић, наро ду је обја вио њего ву 
смрт: „Цер ков свја та ја наша изгу би в 
њем уче на го и заслу же на го свја шче
ни ка, обшче ство добро дје тел на го 
чело вје ка...“ (Скер лић). 

Из лите рар ног пера Јова на Раји ћа 
про ис те као је низ бого слов ских пре во
да и пре ра да. Пре во дио је руског испо
вед ни ка Геде о на и јеро мо на ха Пла то
на Лев ши на, а напи сао Катихизис
мали. Сти хо ви Јова на Раји ћа сабра ни 
су у две песнич ке збир ке под нази вом 

ЈованРајић

Рајићјенајзначајнији
представниксрпске

историографије18.века.
Ослањаосенаразне

домаћеистранеизворе,а
највишенаБранковићеву
Хронику.Сврхањеговог
делајестеродољубиваи
просветитељска.Рајић
узвисујеиславиуспехе

српскихвладара
ууправљањудржавом,

уратовима,алиих
икритикујезбог

недовољнебриге
зашколеинауку.

Сматрадасвенесреће
народаимајудва
извора–неслогу
инепросвећеност
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Во споминанију смерти и На
господскија праздники. Рајић је, 
изме ђу оста лог, обја вио рели ги о
зноморал ни Кантовоспоминани
јусмрти и збир ку морал них при ча 
Цветники, као и але го рич ноисто
риј ски спев на народ ном јези ку 
под нази вом БојЗмајасорлови. У 
овом епу је поет ски обли ко ва на 
при ча о рату, који је вођен изме ђу 
Аустри је и Руси је, од 1788. до 
1790. Запра во, Јован Рајић „ства
ра ју ћи први еп у срп ској књи жев
но сти, одмах је, пот пу но неу о би ча
је но за нове књи жев не врсте, 
паро ди рао жанр“ (Сте фа но вић). 

Свој допри нос, Јован Рајић је 
дао и када је реч о драм ској 
књи жев но сти. Наи ме, уз име 

Ема ну и ла Коза чин ског, про фе со ра 
кар ло вач ке латин ске шко ле, веза
ни су поче ци срп ског позо ри шта у 
Вој во ди ни. Позо ри ште је почео да 
ства ра са гим на зиј ским ђаци ма, 
што ће се доц ни је наста ви ти и са 
уче ни ци ма основ них шко ла. Коза
чин ски је тво рац прве дра ме у 
Срба, Траедокомедије. Дра ма је 
напи са на по угле ду на руске школ
ске дра ме. Ори ги нал ни текст дра
ме је изгу бљен, али га је обно вио 
Јован Рајић, који је, као што је 
напо ме ну то, био један од Коза чин ско
вих уче ни ка. Годи не 1798, дра ма је 
штам па на у Буди му под нази вом Тра
гедија сирјеч печалнаја повјест о
смерти последњаго царја сербскаго
УрошаПјатаго,иопаденијусербска
го царства. Рајић је Kозачинскову 
дра му пре ра дио пре ма свом уку су, 
испра вио је исто риј ске нетач но сти и 
изба цио неке неса вре ме не при зо ре 
(Томандл). Ерчић каже да је „Траедо
комедија изве де на школ ске 1736/37. 
годи не, сигур но пре одла ска Козан чин
ског ’в Хор ва ци ју’ , у про ле ће 1736. 
годи не“. До рекон струк ци је Коза чин
ско ве Траедокомедије, дошао је Вла
сти мир Ерчић и то на осно ву Гру ји ће
вих одло ма ка, Рај ко ви ће ве пре пи ске, 
Рајићевe Трагедијe и Вла ди ми ра Тео
фа на Про ко по ви ча. Упо ре ђи ва њем 
тих тек сто ва може се успо ста ви ти, уз 
безна чај не огра де и тешко ће, гото во 
пот пу но и пра во дело Ема ну и ла Коза
чин ског. Истра жи ва ње Вла сти ми ра 
Ерчи ћа, пока за ло је да се код нас, до 
првих исто риј ских дра ма срп ских, које 
су писа ли Срби (!), углав ном поја вљу је 
тако зва на „пре вод на исто риј ска дра
ма“. Изме ђу оста лог, тре ба скре ну ти 
пажњу на сле де ће пре вод не дра ме: 
Јели се јић, Мар ко Александеръ и
Наталіа или Петаръ Велики царъ
росискій (немач ки); Јоси фо вић, Анто
ни је Стрěлцы: хероическо позорище
у четыри дěйствія: истинное
приключеніевъРоссіивовремяПетра
Великаго (немач ки); Јоа ким Вујић 
Сербскиј вожд Георгиј Петрович 
(мађар ски) и др.

Вео ма зна чај не јесу Раји ће ве речи: 
„Народ који хоће држа ву мора има ти 
писа ну исто ри ју“. Овај срп ски велик је 

оста вио тра га и када је реч о исто
ри о гра фи ји, обја вив ши у чети ри 
тома исто ри ју Буга ра, Хрва та и 
Срба под нази вом: Историја
разнихславенскихнародовнајпа
че Болгар, Хорватов и Сербов. 
Пово дом Историје, писао је Ила
ри он Рува рац: „Каква су бла же на 
вре ме на била, кад је наш Јован 
Рајић у про шлом веку писао сво ју 
исто ри ју Буга ра, Хрва та и Срба. 
Он је почео ту исто ри ју писа ти г. 
1760, кад му је било 45 г. Од рође
ња, кад још није био калу ђер ни 
мана сти рац, и био је за осам годи
на готов с том исто ри јом. Па кад је 
г. 1768. довр шио ту исто ри ју, – а 
још није се био зака лу ђе рио, нит’ 
је живео у мана сти ру, већ у све ту... 
– довр шио велим, и лепо на чисто 
пре пи сао и у твр де кори це везао 
тај грдан том in folio и оста вио, па 
се тек после неко ли ко годи на зака
лу ђе рио и у мана сти ру про ду жио 
књи жев ни рад, пишу ћи и саста
вља ју ћи разна бого слов ска и 
цркве ноисто риј ска дела и трак та
те, а поме ну те сво је исто ри је за 
пуних 26 годи на, и све до г. 1794–
5, кад је исто ри ја та угле да ла све
та, није се више ни дотак нуо, нити 
је што испра вљао у њој, нити је 

што додао [...] А како је данас у том 
погле ду [...] данас напи ши не том и 
књи гу, већ само малу исто риј ску рас
пра ву, па неће про ћи ни тричети ри 
годи не, и ти ћеш већ мора ти испра
вља ти или дода ва ти што у тој рас пра
ви ци. И та неза до вољ ност с јед ним 
напи са ним и рас пра вље ним, то вечи то 
испра вља ње и дода ва ње, – и то чини 
јед ну црту у сиг на ту ри дана шњег 
немир но га и узпун дра вље но га века и 
вре ме на, – о оном бла же ном задо
вољ ству са јед ном напи са ним, не 
може бити данас ни гово ра“. 

Рајић је нај зна чај ни ји пред став ник 
срп ске исто ри о гра фи је 18. века. 
Осла њао се на раз не дома ће и 

стра не изво ре, а нај ви ше на Бран ко ви
ће ву Хронику. Свр ха њего вог дела 
јесте родо љу би ва и про све ти тељ ска. 
Рајић узви су је и сла ви успе хе срп ских 
вла да ра у упра вља њу држа вом, у 
рато ви ма, али их и кри ти ку је због 
недо вољ не бри ге за шко ле и нау ку. 
Сма тра да све несре ће наро да има ју 
два изво ра – несло гу и непро све ће
ност. Тре ба иста ћи, иако некри тич на 
по мето ду, писа на непри сту пач ним 
цркве но сло вен ским јези ком, Историја 
је зна чај на како за књи жев ност, за 
њену темат ску ори јен та ци ју пре ма 
про шло сти, тако и шире, за обли ко ва
ње наци о нал не све сти код нас (Дере
тић). Рајић је несум њи во „нај плод ни ји 
и нај зна чај ни ји писац руско сло вен ског 
пери о да у срп ској књи жев но сти“ (Грди
нић), сма тран je нај у че ни јим Срби ном 
сво га доба, а митро по лит Стра ти ми ро
вић је окру жни цом одре дио да се у 
свим црква ма одр жи помен пово дом 
песни ко ве смр ти (Сте фа но вић).

Фото:ДигиталнаБМС
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Наја ва да ће се забра ни ти увоз 
ауто мо би ла са евро 3 мото ри
ма, као и да ће таква вози ла 

вла сни ци теже реги стро ва ти, дигла је 
вели ку пра ши ну кра јем 2019. годи не. 
Чиње ни ца је да је у про те клом пери о
ду у Срби ју уве зе но пре ко 500.000 
ауто мо би ла са овим типом моторa, а 
да је возни парк у Срби ји гото во пуно
ле тан. Пре ма речи ма струч ња ка, 
ауто мо би ли са евро 3 мото ром, било 
они који кори сте дизел гори во или 
бен зин, више стру ко су штет ни за око
ли ну. Таква вози ла испу шта ју изу зет но 
отров не чести це, које су јед ни од кри
ва ца зато што уди ше мо зага ђен 
ваздух. С дру ге стра не, лека ри те 
чести це окри вљу ју за настанак рака 
плу ћа, брон хи јал не аст ме, хро нич не 
опструк тив не боле сти плу ћа. Пре ма 
наја ва ма мини стра зашти те живот не 
сре ди не Гора на Три ва на, од 2021. 
годи не мери ће се издув ни гасо ви при
ли ком реги стра ци је вози ла, а забра
ни ће се и увоз ауто мо би ла са евро 3 
мото ри ма до краја 2020. године. 
Ником сигур но нису неја сни раз ло зи 
због којих се наја вљу је забра на уво за 
ауто мо би ла са евро 3 мото ром. Међу
тим, неја сно је шта ће онда вози ти сви 
они које вози ла, иако су ста ра, још 
увек слу же. О овој теми смо раз го ва
ра ли са ауто ме ха ни ча рем Бран ком 

Рако ви ћем из Срем ске Митро ви це. 
Пре ма њего вом мишље њу, ова ква 
наја ва се неће одјед ном спро ве сти у 
дело.

– Још увек није јасно шта ће се 
деси ти са ауто мо би ли ма који има ју 
евро 3 мото ре. Чиње ни ца је да су 
такви ауто мо би ли вели ки зага ђи ва чи, 
али с дру ге стра не, пита ње је коли ко 
ће гра ђа ни има ти нов ца да свој ауто
мо бил при ла го де про пи са ним стан
дар ди ма. Цео тај про цес се, по мом, 
мишље њу, не може деси ти пре ко 
ноћи. Чак ни запад не земље нису у 
пот пу но сти забра ни ле упо тре бу вози
ла са евро 3 мото ри ма. Међу тим, у 
тим земља ма је огра ни чен ула зак 
вози ла са евро 3 моторима у гра до ве 
који су пре за си ће ни сао бра ћа јем, 
каже Бран ко Рако вић.

Он дода је да су нај ве ћи про блем 
ката ли за то ри, који је сва ки уве зе ни 
ауто мо бил са евро 3 мотором морао 
има ти.

– Ауто мо би ли, који су у послед њих 
десе так годи на уве зе ни, има ли су 
ката ли за то ре, што је про из во ђач и 
пред ви део. Ката ли за тор сма њу је еми
си ју издув них гасо ва. Међу тим, пошто 
је одр жа ва ње ауто мо би ла са ката ли
за то ри ма врло ску по, они су махом 
изва ђе ни и завр ша ва ли су на црном 
тржи шту. Про да ва ни су због тога што 

БранкоРаковић

Аутомобилисаевро3моторима
ћесетежерегистровати
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у себи има ју пле ме ни те мета ле, који 
се могу пре та па ти, гово ри Бран ко.

Наш саго вор ник исти че да ће се на 
тех нич ком пре гле ду мери ти коли чи на 
саго ре ва ња издув них гасо ва.

– На тех нич ким пре гле ди ма, при 
реги стра ци ји, и пре су се мери ли 
издув ни гасо ви, али то до сада није 
стро го кон тро ли са но. Међу тим, пре ма 
сада шњим наја ва ма, није дан ауто мо
бил неће сме ти да има емисију 
штетних гасова изнад 4,5 про це на та. 
Такво вози ло неће моћи да се реги
стру је. С дру ге стра не, власник аута 
ће моћи такво возило да при ла го ди, 
одно сно да купи нови ката ли за тор и 
угра ди га у мотор. Али, пита ње је 
коли ко је то испла ти во. То би кошта ло 
сигур но од 1000 до 1500 евра. Ауто
мо би ли се неће вла сни ци ма оду зи ма
ти, али се неће моћи вози ти ако се ови 
стан дар ди не буду испо што ва ли. 
Тако ђе, каро се ри ја мора бити исправ
на, као и коч ни це, пред њи и зад њи 
трап, исти че Бран ко. 

Бран ко каже да једи но на тех нич ком 
пре гле ду вла сник ауто мо би ла са евро 
3 мото ром може доби ти потвр ду да ли 
њего во вози ло има или нема ката ли
за тор.  

– Нарав но, вла сник и сам може да 
оде код свог ауто ме ха ни ча ра да то 
про ве ри, чак и пре тех нич ког пре гле да 

за реги стра ци ју. Деша ва се да је 
метал, који се нала зио у ката ли за то ру 
изва ђен, а да је оста вље на обло га. 
Тако ђе, ауто ме ха ни чар на осно ву 
коли чи не издув ног гаса може да види 
да ли посто ји ката ли за тор или не. То 
је једи ни сигу ран начин да се потвр ди 
посто ја ње ката ли за то ра. Пре све га, то 
се одно си на сва вози ла про из ве де на 
после 2000. годи не. Такви су про пи си 
у Европ ској уни ји. Нису сме ла да се 
про из во де вози ла без ката ли за то ра. 
Одно си се и на бен зин це и дизе ла ше. 
Дакле, нема везе с мар ком ауто мо би
ла. Моја про це на је да мно ги људи 
неће моћи да обез бе де ката ли за тор 
за сво ја вози ла и да ће веро ват но 
мно га вози ла завр ша ва ти на отпа ду. 
Сви ма који сада желе да купе неки 
поло ван ауто мо бил, саве ту јем да код 
свог ауто ме ха ни ча ра про ве ре да ли у 
том вози лу посто ји ката ли за тор, обја
шња ва Бран ко.

Поред еко ло шке добро би ти, одлу ка 
да се забра ни увоз вози ла са евро 3 
мото ри ма има ће и сво ју без бед но сну 
корист. Јер, ауто мо би ли са евро 4 
мото ри ма има ју бољи без бед но сни 
стан дард: више вазду шних јасту ка, 
систе ме АБС (про тив про кли за ва ња 
точ ко ва), ЕСП (кон тро ла ста бил но сти) 
и слич но. 

Е.М.Н.

Александар Чупић, Салаш
Ноћајски: Подр жа вам такву одлу ку. 
Чиње ни ца је да код нас у сао бра ћа ју 
у послед ње вре ме има мно го ста рих 
и небе збед них ауто мо би ла који су и 
зага ђи ва чи. Међу тим, таква одлу ка 
ће допри не ти да већи на неће моћи да 
себи при у шти неки нови ји ауто мо бил. 
Владимир Урошевић, Рума: По 

мени је то одлич на иде ја, зато што ће 
та вози ла, која су ста ра бити укло ње
на са ули ца. Тако  неће бити зага ђи
ва ња ваздух. Вла сни ци вози ла која 
нема ју ката ли за то ре мора ће да вра
те ката ли за то ри у кола, сва ка ко да ће 
то бити изда так, али ипак су нам 
потреб на нови ја вози ла на путу, то је 
сигур ни је. Али , као што рекох, дру го 
је пита ње какве су наше финан сиј ске 
могућ но сти. Подра жа вам сва ка ко, јер 
ти ста ри ауто мо би ли ства ра ју про

бле ме, нај ви ше има уде са баш код 
тих вози ла. То су ста ра вози ла, мало 
се сре де како би про шла тех нич ки 
пре глед. Али то није у ре ду и таква 
вози ла тре ба укло ни ти. 
ПетарРемецки,Рума:Подр жа вам 

ту одлу ку, јер је доста ста рих вози ла 
која пред ста вља ју опа сност по без
бед ност сао бра ћа ја, али и зага ђу ју 
нашу живот ну сре ди ну. Сад, пита ње 
је како ће то ути ца ти на финан си је 
воза ча, јер су нови ја вози ла нарав но 
и ску пља.
НаташаКолар,Шид:Да ли на сре

ћу или жалост, мене лич но ова мера 
неће пого ди ти јер возим ста ри ји ауто
мо бил који тро ши без о лов ни мотор ни 
бен зин БМБ 95. Сва ка ко да је добро 
што Срби ја све више бри не о еко ло
шким стан дар ди ма одно сно побољ
ша њу ква ли те та вазду ха, али је 

чиње ни ца да би забра на уво за 
полов них ауто мо би ла са евро 3 стан
дар дом, мно ги ма, па тако и мени, 
ускра ти ла могућ ност купо ви не нови
јег вози ла пошто би, после дич но, 
полов ни ауто мо би ли поску пе ли, а то 
су упра во они који су у већи ни и нај
до ступ ни ји. Дале ко смо ми од европ
ског стан дар да. 
МиладинКовачевић,Шид:Тре ба 

да се уве де реда. Све су то ста ри 
ауто мо би ли, пре ви ше зага ђу ју 
живот ну сре ди ну. Ја возим ауто мо
бил мар ке фиат бра во, за њега кори
стим плин. Мало зага ђу је и мало 
тро ши. 
Лазо Ковачевић, Шид: Ја сам 

про фе си о нал ни возач у пен зи ји. Сла
жем се да се уве де забра на јер се 
пуно зага ђу је ваздух. Мора доћи вре
ме да се и то уре ди.

АНКЕТА:Далиподржаватезабрану
увозавозиласаевро3моторима?

АлександарЧупић,ВладимирУрошевић,ПетарРемецки,НаташаКолар,МиладинКовачевићиЛазоКовачевић
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ОВАН: Посто је пита
ња која се реша ва ју 
или тај не које се 
откри ва ју, искљу чи во 

у бли ском сусре ту са дра гом осо
бом. У дого во ру са сарад ни ци ма 
потреб но је да оства ри те сагла
сност и ува жа ва ње раз ли чи тих 
инте ре со ва ња или прак тич них 
циље ва. Нала зи те се у сјај ној 
фор ми. Важно је да пра вил но 
ускла ди те сво је жеље и могућ но
сти како бисте избе гли нове 
непри јат но сти. 

БИК: Без обзи ра 
коли ко делу је те тајан
стве но пред воље ном 
осо бом, не успе ва те 

да при кри је те сво је нерас по ло же
ње или ства ри које поти ску је те у 
себи.Не дозво ли те да вам неко 
покре ће ниске стра сти или жељу 
за послов ним ривал ством. Добро 
раз ми сли те о сво јим пред но сти
ма и недо ста ци ма. Олак шај те 
сво ју савест у искре ном раз го во
ру са бли ском осо бом. 

БЛИЗАНЦИ:Уко ли ко 
наи ла зи те на хла дан 
при јем у нечи јем дру
штву, раз ми сли те о 

сво јим мана ма. Негде сте погре
ши ли. Избе га вај те непо зна те 
ситу а ци је или сарад ни ке који сво
јим пона ша њем реме те вашу кон
цен тра ци ју. Важно је да сачу ва те 
при себ ност духа и само кон тро лу. 
Дина ми ка нових деша ва ња и зао
штре на послов на кли ма нате ра ће 
вас да пову че те нове поте зе. 

РАК: Уме сто да раз
ми шља те о нечи јим 
мана ма боље је да 
озбиљ ни је ана ли зи

ра те сво је пона ша ње. Поку ша вај
те да импре си о ни ра те сво ју око
ли ну на раз ли чи те начи не. Ста ло 
вам је да при ву че те нечи ју пажњу 
и да оправ да те свој углед. Важно 
је да има те јаку моти ва ци ју и 
добру вољу. Раз ми сли те на који 
начин тре ба да саоп шти те свом 
парт не ру неке одлу ке о уре ђе ње 
зајед нич ког живо та.

ЛАВ: Делу је те врло 
амби ци о зно и непре
кид но про ши ру је те 
пла но ве или дого во ре 

које има те са сарад ни ци ма. Неко 
може успе шно да реши ваше 
финан сиј ске диле ме, потреб но је 
да се обра ти те одго ва ра ју ћој осо
би. Сво јом ком плет ном поја вом 
или сти лом изра жа ва ња, при вла
чи те вели ку пажњу и делу је те 
врло шар мант но да дру штво око 
себе. 

ДЕВИЦА: У свом сте 
еле мен ту. Као да је 
добра вила узе ла свој 
шта пић и ода гна ла 

све те мале поте шко ће ко је сте 
има ли послед њих дана. Ужи вај те 
у овој неде љи осло бо ђе ни свих 
бри га. Што се тиче вашег љубав
ног живо та пред вама су сјај не 
могућ но сти. Добро отво ри те очи, 
шта год да ради те не дозво ли те 
да вам про мак ну.

ВАГА:Делу је те напе
то, буди те довољ но 
стр пљи ви пред парт
не ро вим зах те ви ма. 

Не пре на гљу је те сво јим одлу ка
ма. У одлу чу ју ћим ситу а ци ја ма 
потреб на вам је нечи ја аси стен
ци ја. Нема раз ло га да пре це њу је
те сво је могућ но сти. При ја ће вам 
изла зак или шет ња као релак са
ци ја. Важно је да пра вил но ускла
ди те свој разум и осе ћа ња. 

ШКОРПИЈА: Прак ти
чан дух и пред у зи
мљи вост коју изра жа
ва те гаран ту ју успе

шне резул та те на раз ли чи тим 
стра на ма. Уме то да намет не те 
сво је ста во ве, чак и у неким ситу
а ци ја ма када око ли на не пока зу је 
посеб но инте ре со ва ње за ваше 
иде је. У одно су са парт не ром 
све сни сте да има те одре ђе ну 
пред ност и неће те дозво ли ти да 
зајед нич ка деша ва ња иду мимо 
ваше воље. 

СТРЕЛАЦ: Неде ља 
ће кре ну ти кроз потре
бу да буде те мак си
мал но одго вор ни и 

посве ће ни сво јим оба ве за ма. Не 
пре ска чи те неке ства ри и не 
оста вљај те их за сутра, јер је 
више него изве сно да ћете бити 
искри ти ко ва ни од стра не парт не
ра или над ре ђе них. Доно си те 
закљу чак на осно ву субјек тив ног 
ути ска, уза луд раз ми шља те о 
сусре ту са осо бом која није у 
вашем емо тив ном доме ту.   

ЈАРАЦ: Има те неке 
лепе и рела тив но 
мир не и спо кој не дане 
иза себе али изгле да 

да је са тим завр ше но. Мно го 
тога вам сме та када је пона ша ње 
емо тив ног или брач ног парт не ра 
у пита њу. Често обо је неће те 
успе ва ти да се суздр жи те од кри
ти ко ва ња. Послов на ситу а ци ја је 
доста повољ на. Оче куј те неде љу 
са вели ким актив но сти ма

ВОДОЛИЈА: Саче кај
те да чује те нечи ји 
комен тар, пре него 
што доно се те нову 

одлу ку. Нема раз ло га да ула зи те 
у нову рас пра ву са неис то ми
шље ни ци ма већ сво ју енер ги ју 
посве ти те кон крет ном реша ва њу 
неких акту ел них пита ња. Сло бод
но може те да се осло ни те на сво
је при ја те ље и да им пове ри те 
неке дели кат не задат ке. Супрот
ста ви те се осо би која под ри ва 
ваш послов ни углед.  

РИБЕ: Ове неде ље 
ћете бити у при лич но 
мут ном рас по ло же њу, 
неси гур ни и забри ну

ти јер се ништа не одви ја она ко 
како сте пла ни ра ли. Парт не ра не 
може те и даље зава ра ва ти само 
лепом при чом. Пре ђи те на дела. 
Неко олак ша ње и побољ ша ње 
рас по ло же ња јесте у дани ма 
викен да. Води те рачу на на шта 
тро ши те новац, извла чи вам се 
из џепа без ика квог пла на. 

VREMEPLOV
22.јануар

1894. Умро пе сник Во ји слав 
Илић, ко ји се сма тра осни ва
чем мо дер не срп ске ли ри ке и 
твор цем ве ри стич ког из ра за.
1901. Умр ла бри тан ска кра љи
ца Вик то ри ја. То ком ње не ду го
го ди шње вла да ви не од 1837, 
ко ја је обе ле жи ла епо ху (вик то
ри јан ско до ба), Бри тан ска 
им пе ри ја би ла је на вр хун цу 
при вред не и по ли тич ке мо ћи.

23.јануар
1898. Ро ђен је Сер геј Ми хај ло
вич Еј зен штејн, нај зна чај ни ји 
ру ски филм ски ре жи сер. Ње гов 
филм “Оклоп ња ча По тем кин” 
(1925), јед но је од ре мекде ла 
филм ске умет но сти.
1928. Ро ђе на је фран цу ска 
филм ска глу ми ца Жа на Мо ро.

24.јануар
41. У за ве ри Се на та, вој ске и 
пре то ри ја на ца, при пад ни ци 
пре то ри јан ске гар де уби ли су 
рим ског ца ра Ка ли гу лу. Омра
жен због ра сип но сти, ме га ло
ма ни је и де спо ти зма у сво је 
вре ме, у исто ри ју је ушао као 
јед на од нај гро теск ни јих цар
ских лич но сти.
1965. Умро је ен гле ски др жав
ник и пи сац Вин стон Чер чил, 
пре ми јер Ве ли ке Бри та ни је 
194045. и 195155, јед на од 
нај мар кант ни јих по ли тич ких 
лич но сти 20. ве ка, до бит ник 
Но бе ло ве на гра де за књи жев
ност 1953. го ди не за ме мо а ре 
из Дру гог свет ског ра та.

25.јануар
1904. У Бе о гра ду по чео да 
из ла зи днев ни лист “По ли ти ка”, 
чи ји је осни вач и пр ви уред ник 
био Вла ди слав Риб ни кар. 
1919. Осно ва на Ли га на ро да, 
пре те ча Ује ди ње них на ци ја.

26.јануар
1788. Бри тан ски бро до ви с 
пр вим на се ље ни ци ма из 
Ен гле ске, укљу чу ју ћи гру пу 
ро би ја ша, упло ви ли у за лив 
Бо та ни Беј, Сид неј, у Аустра ли
ји, где су осно ва ли ко ло ни ју.
1990. Умр ла аме рич ка филм
ска глу ми ца Ава Гард нер. Сни
ми ла око 60 фил мо ва.

27.јануар
1235. У Тр но ву у Бу гар ској умро 
Са ва Не ма њић, све ти Са ва, 
уте ме љи вач Срп ске пра во
слав не цр кве, др жа ве и школ
ства. 1219. из деј ство вао ауто
ке фал ност СПЦ, а ње го ва де ла 
“Но мо ка нон” и “Си но дик пра во
сла вља” по ста ли прав ни и 
ду хов ни сту бо ви срп ске др жав
но сти.
1926. Ен гле ски про на ла зач Џон 
Ло ги Берд у Лон до ну пр ви пут 
јав но де мон стри рао те ле ви зи ју. 

28.јануар
1573. По че ла ве ли ка хр ват ско
сло вен ска се љач ка по бу на под 
вођ ством Ма ти је Гуп ца. По бу на 
у кр ви угу ше на 9. фе бру а ра, а 
њен во ђа за ро бљен и по сле 
не ко ли ко да на умро од по сле
ди ца му че ња.

HOROSKOP

Среда,22.(9)јануар
Све ти муче ник Поли евкт; Све ти 
Филип Москов ски

Четвртак,23.(10)јануар
Све ти Гри го ри је Ниски; Пре по
доб ни Доме ти јан Мити лин ски

Петак,24.(11)јануар
Пре по доб ни Тео до си је Вели ки; 
Пре по доб ни Миха и ло

Субота,25.(12)јануар
Све та муче ни ца Тати ја на; Ико
на Мле ко пи та те љи ца

Недеља,26.(13)јануар
 Све ти муче ни ци Ермил и Стра
то ник (Ода ни је Бого ја вље ња)

Понедељак,27.(14)јануар
Све ти Сава, Први архи е пи скоп 
срп ски – Савин дан

Уторак,28.(15)јануар
Пре по доб ни Павле; пре по доб
ни Гаври ло Леснов ски

Crkveni
kalendar

• Желите ли да забора
вите свевашеневоље?
Носитетеснеципеле.
• Одрастао си онда кад
престанешрастиувиси
ну, а почнеш расти у
ширину.
•Желеобихдасамоно
што сам био кад сам
желео да сам оно што
самсад.

Лењапита
Састојци: 200 гра ма масти, 

250 гра ма шеће ра, два јаје та, 
шољи ца мле ка, каши чи ца пра шка 
за пеци во, пола кило гра ма бра
шна, кило грам јабу ка, гриз и и 
цимет по жељи. 

Припрема: Сје ди ни ти добро 
све састој ке, сем јабу ка, гри за и 
циме та. Уме си ти тесто и поде ли
ти га на два дела. Први део теста 
сипа ти у под ма зан плех и пре ко 
нарен да не јабу ке сје ди ње не са 
гри зом и циме том. Ста ви ти пре ко 
дру ги део теста и пећи на уме ре
ној тем пе ра ту ри. Печен колач по 
жељи пре ли ти гла зу ром од чоко
ла де или посу ти прах шеће ром.
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Егзотика
Про шле неде ље је као бом ба одјек ну ла 

вест да ће тре нер Ден вер Нагет са Мајкл 
Мело ун бити у струч ном шта бу репре зен та
ци је Срби је и пома га ти Иго ру Коко шко ву.

Вест је била, сама по себи нео бич на, а да 
ствар буде чуд ни ја, после два дана је исти тај 
тре нер деман то вао све. Ником ништа није 
јасно. Како је Кошар ка шки савез Срби је дао 
себи толи ку сло бо ду да обја ви ову непро ве
ре ну инфор ма ци ју.

Спорт ски нови на ри су се од муке ухва ти ли 
за гла ву, јер су већ пусти ли у етар сво је тек
сто ве на ову тему, мисле ћи да је ствар гото
ва.

До неке сарад ње ће сигур но доћи, с обзи
ром на то да је Мело ун слаб на Нико лу Јоки
ћа и да га држи као мало воде на дла ну. 
Једи но је пита ње у каквом аран жма ну ће се 
наћи овај аме рич ки тре нер у нашој селек ци ји. 
Једи но што зна мо је, да неће бити помоћ ник 
Иго ра Коко шко ва већ више неки савет ник који 
ће да се пра ви паме тан и усме ра ва игру ка 
Јоки ћу. Па добро, можда то и није тако лоше 
јер  Срби ја сада има селек ци ју игра ча који 
има ју запа же ну уло гу у НБА. Па зашто онда 
неби и тре не ри дошли из Аме ри ке. Мора се 
при зна ти, биће то чиста егзо ти ка. 

Дајштадаш
Фуд ба ле ри Црве не зве зде и Пар ти за на 

нала зе се на зим ским  при пре ма ма и пола ко 
шти ма ју фор му за наста вак сезо не. Да нам 
лига није сме шна сама по себи, ова прет ход на 
рече ни ца би и има ла неког сми сла. Ова ко, 
може мо само да пра ти мо изве шта је из Тур ске 
и Кипра где се веде те нашег дома ћег фуд ба ла 
пра ве да тре ни ра ју и спре ма ју се за про ле ће. 
Жали боже пара уту че них у њихо во зимо ва ње 
на мору.

И док они сун ча ју дупе, упра ве и јед ног и 
дру гог клу ба вред но раде на тотал ној демон
та жи и рас про да ји све га што ваља од игра ча.

Из Пар ти за на наја вљу ју неке више ми ли он

ске тран сфе ре, нарав но у сми слу про да је нај
бо љих игра ча. Хва ле се и дупе та ју да ће за 
поје дин це доби ти 1015 мили о на, као да су им 
ти игра чи нај љу ћи непри ја те љи па желе да их 
се ота ра се што пре. Јасно је да клуб тре ба од 
нечег да живи, али пита ње је коли ко ће нов ца 
уоп ште и сти ћи до клу ба. 

Мар ко Марин је завр шио свој ман дат у Зве
зди и про дат је неким ара пи ма. Бео гра ђа ни су 
навод но зара ди ли два и по мили о на евра, а 
цео тран сфер је вре дан седам мили о на. И ајд’ 
сад буди паме тан. Неко се лепо овај дио. А то 
што су се одре кли нај бо љег игра ча, нема 
везе. Дале ко је сле де ћа сезо на, ко зна да ли 
ће ова гар ни ту ра и бити у клу бу. Дај шта даш.

Гладијатори
У поне де љак, 20. јану а ра, зва нич но је почео 

први тени ски Грен слем у овој годи ни – Аустра
ли ан  Опен. Тра ја ће до 2. фебру а ра, а Новак 
Ђоко вић је рекор дер по бро ју осво је них титу
ла и има при ли ку да побе ди на овом тур ни ру 
по осми пут.

На путу до тро на чека га Феде рер у полу фи
на лу, док је са дру ге стра не жре ба Надал, који 
има пакле но тежак зада так про тив напа ље них 
кли на ца Кир јо са, Тима и Медве де ва.

Нарав но, нада мо се да неко од њих већ није 
кик снуо у вре ме штам па ња овог бро ја М нови
на.

Пуно се пра ши не, тач ни је дима, дигло око 
ово го ди шњег тур ни ра у Мел бур ну. Аустра ли ју 
су опу сто ши ли пожа ри који су поште но зага ди
ли ваздух и било је пита ње да ли ће тур нир 
уоп ште и поче ти на вре ме. Виде ли смо да су 
се у ква ли фи ка ци ја ма поје ди ни тени се ри 
мучи ли, а неки мече ви су и пре ки ну ти.

Ипак, нов ци су огром ни, одла га ња неће 
бити, а вас тени се ре ко јебе, ви сте само гла
ди ја то ри у савре ме ним аре на ма. У при лог 
томе иде и пода так да је буџет за ову годи ну 
чак 71 мили он дола ра што је три пута више у 
одно су на 2007. годи ну. Побед ни ку иде „скром
них“ 4 мили о на. Шоу ће се одр жа ти, па макар 
диса ли на шкр ге.
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АТЛЕТИКА

Новиуспеси
Срема

 У сре ду 22. јану а ра у Новом 
Месту у Сло ве ни ји, одр жа ће се 
дво ран ски тро меч сени ор ских 
атлет ских репре зен та ци ја Сло
ве ни је, Хрват ске и Срби је. 
Сања Весе ли но вић, чла ни ца 
АК „Срем“, позва на је од стра не 
селек то ра наше репре зен та ци је 
да насту пи у дисци пли ни скок 
мот ком. То је њен први наступ 
за репре зен та ци ју и леп увод у 
нову так ми чар ску годи ну. У 
субо ту, 18. јану а ра на Отво ре
ном првен ству Бео гра да за 
сени о ре у дво ра ни, Јова на 
Шуба тли ја је осво ји ла сре бр ну 
меда љу у трци на 3000м резул
та том 11:59,73. И поред тога 
што је ово њена прва трка у 
затво ре ном, одлич но се сна
шла. За две неде ље је оче ку је 
Сени ор ско првен ство Срби је, 
где ће поку ша ти да истр чи и 
брже, и сигур ни је. Дејан Анту
но вић је у трци на 3000м за 
сени о ре био пети. У неде љу је у 
истој дво ра ни одр жа но Отво ре
но првен ство Бео гра да за пио
ни ре и нај у спе шни ја „Сре ми ца“ 
била је Мила на Симић, која је 
осво ји ла сре бро у ско ку у даљ 
резул та том 5,37м. Ово је била 
добра про ве ра за Мила ну пред 
пред сто је ћа првен ства Срби је 
јер је одлич но ска ка ла, али се 
реа лан резул тат да наслу ти ти 
тек када ускла ди још све еле
мен те зале та.  Б.К.

Тримедаље
заСирмиум

У субо ту 18. јануара у Новом 
Саду одр жа но је Првен ство Вој
во ди не за јуни о ре/ке у дво ра ни. 
На поме ну том так ми че њу, атле
ти ча ри Сирмиум осво ји ли су 3 
меда ље. Киш Сара је убе дљи
во три јум фо ва ла у трци на 60 
мета ра и наја ви ла бор бу за зла
то на пред сто је ћем Првен ству 
Срби је иду ћег викен да. Радо је
вић Јова на је у скло пу при пре
ма за више бој била одлич на у 
баца њу кугле лич ним рекор дом 
и резул та том од 10.81 мета ра, 
чиме је зау зе ла друго место. 
Нај при јат ни је изне на ђе ње и 
вели ки под стрек, при ре ди ла је 
Дасо вић Мир ја на, која је побе
ди ла у баца њу кугле хицем од 
12.49 мета ра, којим је попра ви
ла лич ни рекорд за цео метар, 
те поста ви ла нај бо љи резул тат 
ове сезо не, како за јуни ор ке, 
тако и за сени ор ке. Ово так ми
че ње је пока за ло да се атле ти
ча ри Сирмиума нала зе на 
добром путу у при пре ма ма за 
Првен ство Срби је у дво ра ни, 
које нас оче ку је иду ћег викен да 
у Бео гра ду, напо ми ње задо
вољ ни тре нер Маца но вић Сло
бо дан. 


