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СвиСавинипутеви
Галерија слика „Сава Шумано

вић“ је иовеове годинеобеле
жила дан рођења великог срп

ског сликара, 22. јануар. Запослени
уовој установикултуресетрудеда
сваки рођендан Саве Шумановића
буде изузетна светковина. У про
стору где вас са сваког зида гледа
ју дела великог Саве Шумановића,
присутнe су поздравили директорка
Галерије Весна Буројевић и Влади
мир Томчић, директор „Филмских
новости“, установе која је реализо
вала документарни филм о „нашем
Сави“, који је оставио неизбрисиви
траг у сликарству двадесетог века.
Филмсехронолошкибавиживотним
путем великог сликара са детаљи
маизбиографијекаошто јешколо
вање, одлазак у Париз, прилагођа
вање животу у Француској. Пажња
је посвећена и његовој потреби да
се максимално посвети сликарству,
изложбама,успесимаинеразумева
њу,тетрагичномкрају.
–Овегодинеимамопосебноизне

нађење за наше посетиоце. Вече
расћеуШидубитипремијернопри
казан документарни филм „Сава
Шумановић“. Филм су реализовали
нашипријатељиизустановекултуре
„Филмскеновости“.Идејајењиховаи
свесуониосмислили,иуложилису
средства.Наше је билода оношто
знамооСавиШумановићуисприча
моњима. И да ова прича крене на
велико путовање – рекла је Весна
Буројевић поводом овогодишње
свечаности у част рођендана Саве
Шумановића.
– Велики део нације препознаје

Саву Шумановића као нашег најве
ћег сликара. Мали град као што је
Шид,укомејерастаоисликаоСава,
феномен је за себе.На такомалом
месту, може се видети много капи
талнихдела.Сачуванјенајвећиброј
његовихделана једномместу.То је
довољанразлогзапоштовање.Филм
јенастаоизубеђења,коришћењису
архивски материјали, рађен је три

месеца и садржи неке податке који
сумањепознати–казаојеВладимир
Томчић, директор „Филмских ново
сти“.
По завршетку пројекције филма

Шиђанисуаплаузомпоздравилијош
један документ о свом суграђани
нукојијеоставионеизбрисивтрагу
српскомсликарству.

Д.Попов

ВеснаБуројевићиВладимирТомчић

ПосетиоциуГалеријинапремијерифилма
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По ле ми ка о то ме да ли уки ну ти 
или не рад не де љом по ме ни 
је ис фор си ра на. По ста вље на је 

на иде о ло шку ра ван, ко је за рад не
де љом тај је по де фи ни ци ји екс пло
а та тор, ко је про тив тај је ваљ да не
ка кав ху ма ни ста. Зли ка пи та ли сти за 
Бо га не зна ју не го са мо тла че си ро те 
рад ни ке и ни је им до ста шест да на у 
сед ми ци, не го за пе ли и за онај сед ми, 
све ту не де љу. А зна мо да је и Бог свет 
ства рао шест да на, а сед ми се од ма
рао. Ме ђу тим, ако ра диш у тр го ви ни, 
ни Бог те не ће спа сти ра да баш тог 
сед мог да на, на ро чи то ако је та тр го
ви на у об ли ку тр жног цен тра, не ког су
пер ма р ке та или да ле ко би ло пе ка ре. 
Фа бри ке у ко ји ма се ра ди по сме на ма 
рет ко ко спо ми ње. Ту се ваљ да под
ра зу ме ва да су сви да ни у из ме ша ни, 
да на по сао, ако ти та ко пад не идеш 
у су бо ту и не де љу, а сло бо дан си по
не де љак и уто рак. Међу тим, све је то 
ствар зако на и глав но пита ње је да ли 
је тај рад пла ћен по зако ну или не. Све 
оста ло је сви ра ње.

За што су сви за пе ли за про дав ни
це и про да ва чи це, ме ни ствар но ни је 
ја сно. Ваљ да је то ме диј ски ис пла ти
во. Ду ше бри жни ци ку ка ју над тим же
на ма, а у ве ћи ни слу ча је ва је су же не 
ма да има и по не ки му шкић ме ђу њи
ма, као да ра де у руд ни ци ма, а не у 
про дав ни ца ма и као да ра де 24 са та 
днев но се дам да на у не де љи. Пр во, 
то ни је тач но, дру го, сва ко има ка кву 
та кву мо гућ ност из бо ра. А тре ће, и 
по ме ни нај за ни мљи ви је, те же не би 
и она ко ра ди ле не де љом у сво јим ку
ћа ма, бес плат но, па кад је већ та ко, 
бо ље да ра де за пла ту, ма ко ли ка она 
би ла, а и лак ше им је за ка сом не го у 
ро ђе ној ку ћи за шпо ре том, да ском за 
пе гла ње или над ка дом.

Ни сам уоп ште ци нич на, ни ти прав
дам би ло ка кву екс пло а та ци ју и ово 
ма ло пре на пи са но мо гу и пот кре пим 
по да ци ма. Ево, ова ко. Сви сте чу ли за 
чу ве ни Да вос, град у Швај цар ској у ко
ме се сва ког ја ну а ра ску пља свет ска 
ели та не би ли раз гла ба ла о еко но ми
ји. Сја ти се ту и кур та и мур та, и Трамп 
и Ву чић и сви пла не тар ни бо га та ши. Е 
на том фо ру му у Да во су ове го ди не се 
мо гло чу ти, ка ко пи ше не дељ на „По
ли ти ка“,  да же не ши ром све та сва ког 
да на по тро ше 12 ми ли о на са ти ра да 

у ку ћи. Тај рад се углав ном са сто ји од 
кућ них по сло ва, не ге де це и ста рих и 
тај рад ни је пла ћен и пот пу но је не при
знат. Ка да би се пла ћао ми ни мал ном 
сат ни цом ко штао би не ве ро ват них 11 
ми ли јар ди до ла ра го ди шње. До те ци
фре, пи ше „По ли ти ка“ до шла је ор га
ни за ци ја „Окс фам“ у из ве шта ју ко ји је 
пред ста вљен у Да во су. И не са мо то, 
са ти ко је же не ула жу у бри гу о до ма
ћин ству ор га ни ча ва ју њи хо во шко ло
ва ње и бо ље усло ве на тр жи шту ра да.  
Оне за ра ђу ју ма ње и ти ме гу бе мо гућ
ност да по ста ну фи нан сиј ски не за ви
сне. За кљу чак је сле де ћи: „же не ра де 
пре ви ше и то че сто не пла ће но, без 
при зна ња – не ви дљи во“.

Па ви сад ви ди те. Пр ва бих би ла 
за уки да ње ра да не де љом, ка да би 
то има ло су штин ског сми сла. Ова ко, 
не ви дим ни ка кву на ро чи ту ко рист за 
рад ни це. Не де ља за же ну ни је ни ка
кав дан од мо ра, већ дан нај те жег рм
ба ња. Многе од њих бо га мо ле да оду 
на по сао и од мо ре се од кућ них оба
ве за. А оне, кућ не оба ве зе, не не ста
ју од ла ском на по сао, не го стр пљи во 
че ка ју да се му че ни ца вра ти ку ћи и 
за ско че је већ на вра ти ма. Та ко да би 
за же не пра во пи та ње би ло ка ко сма
њи ти рад не де љом у соп стве ној ку ћи. 
Кад сре диш ства ри у вла сти том до му, 
ла ко ћеш иза ћи на крај и са остат ком 
све та. 

Недељазаженунијеникакавданодмора,већданнај
тежегрмбања.Многеодњихбогамоледаодунапосао
иодморесеодкућнихобавеза.Аоне,кућнеобавезе,не
нестајуодласкомнапосао,негострпљивочекајудасе
мученицавратикућиизаскочејевећнавратима.Тако
да би за жене право питање било како смањити рад
недељомусопственојкући.Кадсредишствариувла
ститомдому,лакоћешизаћинакрајисаостаткомсвета
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Комплетиранонових
25аутобускихстајалишта
Радо ви на поста вља њу ауто бу ских 

ста ја ли шта у рум ској општи ни, у 
окви ру про јек та пар ти ци па тив

ног буџе ти ра ња, окон ча ни су пред крај 
про шле годи не, а 22. јану а ра је завр
ше но поста вља ње клу па и кан ти за 
сме ће на сва ком ауто бу ском ста ја ли
шту. Под се ти мо, прво бит но је пла ни ра
но поста вља ње 12 ста ја ли шта, али је 
захва љу ју ћи повољ ној цени постиг ну
тој на тен де ру, одлу че но да се поста ви 
укуп но 25, у осам села и у самом гра ду. 
У Руми, Клен ку, Пла ти че ву и Кра љев
ци ма су поста вље на чети ри, у Хрт ков
ци ма три, у Добрин ци ма и Жар ков цу 
два и по јед но у Доњим Петров ци ма 
и Сте ја нов ци ма. Завр ше так радо ва на 
ста ја ли шту у Сте ја нов ци ма оби шао је 
Душан Љуби шић, начел ник Општин
ске упра ве, који је рекао да су роко ви 
нешто мало про ду же ни због број них 
пра зни ка, као и вре мен ских усло ва.

– Сада су ста ја ли шта ком плет но 
завр ше на, а она ће омо гу ћи ти нашим 
сугра ђа ни ма да лак ше и боље путу ју 
ауто бу си ма. Из буџе та је за ову наме
ну издво је но 8.125.000 дина ра, без 
ПДВа. Наста ви ће мо са овом прак сом 
инфра струк тур ног и кому нал ног опре
ма ња наших сео ских месних зајед
ни ца, али и самог гра да – рекао је 
Љуби шић. Он је додао да су, када је 
пар ти ци па тив но буџе ти ра ње у пита њу, 
сео ске месне зајед ни це боље орга ни
зо ва не када дође до гла са ња, јер број 
доби је них гла со ва одре ђу је који ће се 
про јек ти ради ти. 

– У овој годи ни је за те наме не 
пред ви ђе но 36,5 мили о на дина ра, 
за про јек те које су гра ђа ни изгла са
ли. Нај вред ни ји је про је кат пешач ко
бици кли стич ке ста зе изме ђу Доњих 
Петро ва ца и Пути на ца. За про јек то ва
ње и изво ђе ње радо ва на овој ста зи 
је пред ви ђе но нај ви ше сред ста ва, чак 
20 мили о на дина ра – рекао је начел
ник Општин ске упра ве Душан Љуби
шић.

Биља на Попо вић Јова но вић из Сте
ја но ва ца каже да су жите љи задо вољ
ни. 

– Наше село је мало, али нам је 
ово бит но, пре све га, због деце. Наша 
деца већ од петог раз ре да основ не 
шко ле путу ју у Руму, јер ми има мо 
само четво ро го ди шњу шко лу. Деца 
су до сада, буквал но на отво ре ном, 
чека ла ауто бус. Има и доста људи 
који раде по ново о тво ре ним фабри ка
ма, има ју обез бе ђен пре воз и ауто бу
си дола зе по њих, али су те ауто бу се 
чека ли на отво ре ном, тако да је ово 
изу зет но кори сна ствар – каже Биља
на Попо вић Јова но вић.

С.Џакула

СтајалиштеуКленку

ДушанЉубишић БиљанаПоповићЈовановић
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ЈП„КОМУНАЛАЦ“

Стигаоновиаутосмећар
Како је наја вље но кра јем 

про те кле годи не, 21. 
јану а ра је у ЈП „Кому

на лац“ Рума сти гао нови и 
нај са вре ме ни ји ауто сме ћар, 
знат но већег капа ци те та од 
посто је ћих које је има ло ово 
јав но пред у зе ће. Реч је о 
ками о ну мар ке „Ive co stra lis“ 
са немач ком над град њом 
„Stum mer“. 

– То је један од нај са
вре ме ни јих ками о на у овој 
делат но сти, а позна то је да 
је наша основ на делат ност 
саку пља ње, одво же ње и 
депо но ва ње сме ћа. „Кому
на лац“ је имао потре бу за 
јед ним ова квим вози лом, с 
обзи ром на ста ње посто је
ћег возног пар ка и ауто сме
ћа ра. Желим да захва лим 
локал ној само у пра ви што 
су нам иза шли у сусрет и 
што су реба лан сом буџе та 
за про шлу годи ну одо бри
ли сред ства од 10 мили
о на дина ра за помоћ при 
купо ви ни – рекао је при ли
ком при мо пре да је Дра ган 
Панић, дирек тор ЈП „Кому
на лац“. Вред ност ками о на 
који је купљен на лизинг 
изно си 240.000 евра. Његов 
капа ци тет је 22 куб на метра 
и захва љу ју ћи томе овим 
ками о ном ће се у јед ном 
навра ту поку пи ти коли чи на 
сме ћа за коју је рани је било 
потреб но два до три пута 
изла зи ти на терен.

– Нов ками он не зах те
ва толи ко одр жа ва ња, што 
јесте јед на вели ка уште да. 
Ових дана је акту ел но зага
ђе ње вазду ха, а овај ками он 
је са евро 6 мото ром, што 
зна чи да је зага ђе ње мини
мал но или да гото во и не 
посто ји. О потро шњи гори ва 
да и не гово рим. Сам начин 
на који ради и ску пља сме

ће је такав да ћемо има ти 
зна чај не уште де у људ ству 
и екс пло а та ци ји ками о на – 
додао је дирек тор Панић. 

Са новим ками о ном ЈП 
„Кому на лац“ сада има укуп
но пет ауто сме ћа ра. Небој
ша Гајић, гене рал ни дирек
тор ком па ни је „West Тruck“, 
овла шће ног дистри бу те ра 
„Ive co“ вози ла и „Stum mer“ 
надо град ње, при су ство вао 
је при мо пре да ји ауто сме ћа
ра и том при ли ком иста као 
да су ова вози ла и надо град
ња нај мо дер ни ји у све ту и 
да испу ња ва ју нај са вре ме
ни је еко ло шке стан дар де.– 
Када је и еми си ја гасо ва и 

све оно што нега тив но ути
че на ваздух у пита њу, ово 
је нешто што је апсо лут но у 
ран гу европ ских гра до ва и 
чести там „Кому нал цу“ и гра
ду Рума што су се одлу чи ли 
за набав ку нај бо ље могу ће 
опре ме која у овом момен ту 
посто ји – рекао је Гајић.

Он је додао да је ЈП 
„Кому на лац“ у овој набав
ци имао и подр шку KWFа, 
а реч је о Фон ду немач ке 
Вла де, који у набав ци пар
ти ци пи ра са осам про це на
та, упра во ради уна пре ђе
ња еко ло шких стан дар да за 
сма ње ње еми си је издув них 
гасо ва за више од 20 посто. 

На овај начин је напра вље
на еко но ми за ци ја уште да и 
у еко ло шком, и еко ном ском 
сми слу.

– Одр жа ли смо и обу
ку за рад ни ке. Испо ру ку 
наших вози ла ради мо на 
нај про фе си о нал ни ји могу ћи 
начин. Прво, због без бед
но сти, дру го, да би сви они 
који су кори сни ци директ
но на вози лу нау чи ли на 
који начин да упра вља ју, 
на који начин да реша ва ју 
евен ту ал не про бле ме и да 
буду оспо со бље ни у сва ком 
момен ту за оно што тре ба 
да раде – рекао је Небој ша 
Гајић. С.Џакула

ДраганПанићиНебојшаГајић

СедницаПривредногсавета
Сед ни ца При вред ног саве та рум

ске општи не, на којој се раз го ва
ра ло о буџе ту за теку ћу годи ну, 

одр жа на је 22. јану а ра у Град ској кући. 
Одлу ку о буџе ту, посеб но рас хо де пла
ни ра не за ову годи ну, чла но ви ма При
вред ног саве та обра зло жи ла је Мари
ја на Колон џи ја, шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и пољо при вре
ду. Она је ука за ла и да се ова одлу ка 
нала зи на зва нич ном општин ском сај
ту, али да се о буџе ту заин те ре со ва

ни могу инфор ми са ти и пре ко Гра ђан
ског води ча кроз буџет за 2020. годи ну. 
Јасми на Сто ја нац Зорић из Оде ље ња 
за локал ни еко ном ски раз вој гово ри
ла је о про јек ти ма про гра ма „Пар ти
ци па тив но буџе ти ра ње“ који ће бити 
финан си ра ни у 2020. годи ни, а који су 
изгла са ни про шле годи не на пред лог 
гра ђа на рум ске општи не.

На сед ни ци је било речи и о капи тал
ним инве сти ци ја ма које ће се реа ли зо
ва ти у теку ћој годи ни. Ове годи не биће 

финан си ра ни важни про јек ти попут 
рекон струк ци је Дома вој ске, ком плет
не рекон струк ци је ули ца 15. мај и 
15. август и изград ња котлар ни це у 
насе љу Соли дар ност, а било је речи 
и о акту ел ним радо ви ма на изград њи 
котлар ни це у насе љу Тивол. Чла но
ви При вред ног саве та раз го ва ра ли су 
и о могућ но сти про ши ре ња саста ва у 
буду ћем пери о ду и начи ну свог функ
ци о ни са ња.

С.Џ.
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ДОДЕЉЕНЕСВЕТОСАВСКЕПОВЕЉЕ

Награђено15најбољихученика

Пово дом школ ске сла ве Све тог 
Саве, у рум ској општи ни Све то
сав ска ака де ми ја је одр жа на 26. 

јану а ра у вели кој дво ра ни Кул тур ног 
цен тра, у при су ству број них уче ни ка, 
настав ни ка и све штен ства Срп ске пра
во слав не цркве. Ове годи не дома ћин 
Све тосавске ака де ми је је била Тех нич
ка шко ла „Милен ко Брзак Уча“. Упра во 
зато, при сут ни ма се прво обра ти ла 
дирек тор ка шко ле Весна Илић која је 
иста кла да је част бити дома ћин ове 
Ака де ми је посве ће не Све том Сави, 
који у исто ри ји срп ског наро да зау зи ма 
посеб но место, те да су овом дома ћин
ству при сту пи ли заи ста озбиљ но, уз 
укљу чи ва ње вели ког бро ја уче ни ка и 
про фе со ра.

– У нашим доку мен ти ма нисам 
нашла да је наша шко ла икад била 
дома ћин Све то сав ске ака де ми је, тако 
да је нама посеб на част, пого то во што 
је лане обе ле же но и 800 годи на ауто
ке фал но сти Срп ске пра во слав не 
цркве. Наша шко ла има дугу тра ди ци ју, 
осно ва на је 1961. годи не, па са поно
сом каже мо да смо на пра гу шезде се
то го ди шњи це посто ја ња и рада – рекла 
је дирек тор ка Весна Илић. 

У име Срп ске пра во слав не цркве о 
Све том Сави је гово рио све ште ник 
Бра ни слав Мишко вић. Он је иста као 
да, још од вре ме на упо ко је ња Светог 
Саве, Срби негу ју неу га си ви пла мен 
бла го дар но сти и при зна ња, љуба ви и 
пије те та пре ма овом нашем вели ком 
пре по ро ди те љу и про све ти те љу. 

У име локал не само у пра ве на Све то
сав ској ака де ми ји је гово рио Сте ван 

Кова че вић, пред сед ник Скупштине 
општине Рума. Гово ре ћи о Све том 
Сави Кова че вић је рекао: 

– Чуће мо да нам он из дуби не веко ва 
пору чу је да је данас, не само за наше 
шко ле, нај ва жни ји зада так да оне, пре 
све га буду пуне деце, а затим и да буду 
опре мље не и оспо со бље не да вас пи
та ва ју и обра зу ју у све то сав ском духу 
гене ра ци је које ће поно си ти његов бар
јак кроз 21.век. 

Он је додао да шко ле посто је, пре 
све га, због наше деце и да су и нај о
пре мље ни је шко ле без дечи јег жамо ра 
и гра је хлад не и пусте гра ђе ви не. Сва
ки напре дак је обе сми шљен ако шко ле 
не буду из годи не у годи ну све пуни је 
деце. Ука зао је да рум ска општи на 
спрем на да поне се свој део тере та у 
томе, и када су мере попу ла ци о не 
поли ти ке, соци јал на дава ња и побољ
ша ње усло ва рада у шко ла ма у пита
њу. Наја вио је про је кат бес пл ат них 
уџбе ни ка за све уче ни ке основ них шко
ла који почи ње ове годи не, као и рани
је бес плат ни врти ћи за сву децу. 

– Дру го је побољ ша ње усло ва рада у 
шко ла ма и попра вља ње мате ри јал ног 
поло жа ја запо сле них. Поди за ње при
вред них актив но сти даје нам вели ке 
могућ но сти у том прав цу и користи тог 
резул та та наше шко ле већ осе ћа ју. Али 
ништа од тога неће бити вред но пажње, 
ако нам шко ле не буду све пуни је. 
Оства ри ва ње тог циља кључ ни је залог 
за нашу будућ ност – пору чио је Сте ван 
Кова че вић.

У про гра му о Све том Сави су уче
ство ва ли уче ни ци Тех нич ке шко ле 

„Милен ко Брзак Уча“, као и хор при 
цркви Сила ска светог духа на апо сто ле 
и Срп ско певач ко дру штво. 

Сва ке годи не на Све то сав ској ака де
ми ји се доде љу је 15 „Све то сав ских 
пове ља“, нај бо љим уче ни ци ма из свих 
рум ских основ них и сред њих шко ла. 
Носи о ци „Све то сав ске пове ље“ ове 
годи не су из град ских основ них шко ла 
Ката ри на Дупор из ОШ „Душан Јер ко
вић“ , Урош Кур је га из ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“, Еле на Џам бас из ОШ „Иво 
Лола Рибар“, Јова на Вра ње ше вић из 
ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“, Сања Божић 
из ОШ „Небој ша Јер ко вић“Буђа нов ци, 
Бран ка Трку ља из ОШ „23.окто бар“ 
Кле нак, Мили ца Ороз из ОШ „Бран ко 
Ради че вић“ Никин ци, Павле Сто ја нац 
из ОШ „Мили вој Пет ко вић Фећ ко“ Пла
ти че во, Дани је ла Такач из ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ Путин ци, Тео до ра Шка ро 
из ОШ „Милош Црњан ски“ Хрт ков ци, 
Андреј Петро вић из ОШ „6. удар на вој
во ђан ска бри га да“ Гра бов ци, као и уче
ни ци сред њих шко ла: Мили ца Вујић из 
Гим на зи је „Сте ван Пузић“, Огњен 
Ћирић из СТШ „Милен ко Брзак Уча“, 
Алек са Нена дић из СППШ „Сте ван 
Петро вић Бри ле“ и Јеле на Ђикић из 
ССШ „Бран ко Ради че вић“.

Сва ки нај бо љи уче ник сво је шко ле 
добио је „Све то сав ску пове љу“ и нов
ча ну награ ду у изно су од 10.000 дина
ра.

Пре Све то сав ске ака де ми је отво ре
на је у вели ком холу Кул тур ног цен тра 
изло жба радо ва рум ских уче ни ка о 
Све том Сави.

С.Џакула

ДобитнициСветосавскеповеље
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Радо ви на изград њи нове котлар
ни це на гас која ће, уме сто ста ре 
на мазут, гре ја ти рум ско насе ље 

Тивол, запо че ли су зва нич ним пола га
њем каме на темељ ца, 19. новем бра 
про шле годи не. Само неко ли ко месе ци 
касни је, изве сно је да ће ови обим ни 
радо ви бити завр ше ни пре зва нич ног 
рока, а то је 1. сеп тем бар ове годи не. 
Начел ник Општин ске упра ве и пред
сед ник Рад ног тела за ЈП „Стам бе но“ 
Душан Љуби шић каже да за то посто је 

уве ра ва ња изво ђа ча радо ва, инђиј ске 
фир ме „ГасТех“.

– У кон тек сту акту ел них про бле ма 
у вези са зага ђе њем вазду ха, о чему 
се доста гово ри у послед ње вре ме, 
може мо да потвр ди мо да Рума иде 
корак напред. Овим ћемо реши ти про
блем гре ја ња, али и котлар ни це која је 
кори сти ла мазут. Уме сто ње, има ће мо 
модер ну гасну котлар ни цу за неко ли ко 
месе ци. Врло брзо ће бити рас пи сан и 
тен дер за изград њу котлар ни це у насе

љу Соли дар ност, тако да ћемо на тај 
начин откло ни ти можда и два нај ве ћа 
зага ђи ва ча, која су у нашој над ле жно
сти. Те две котлар ни це ће кори сти ти 
гас, који је еко ло шки мно го при хва тљи
ви ји – исти че Љуби шић.

Под се ти мо, вред ност прве котлар
ни це у насе љу Тивол је 120 мили о на 
дина ра и гра ди се искљу чи во сред стви
ма из општин ског буџе та. Про јек то ва на 
вред ност дру ге котлар ни це је, тако ђе, 
120 мили о на дина ра. С.Џакула

КОТЛАРНИЦАУНАСЕЉУТИВОЛ

Очекујесезавршетак
радовапрерока

КотларницаунасељуТивол,радовиутоку

Школскиспорт
Све ча ност доде ла при

зна ња нај бо љим шко ла ма у 
Сре му у обла сти спор та 
одр жа на је 22. јану а ра у 
Инђи ји. Том при ли ком је 
доде ље но укуп но 15 пеха ра 
у кате го ри ја ма пио ни ра и 
омла ди на ца, а награ ђе не су 
и нај у спе шни је основ не и 
сред ње шко ле.

Рум ска ОШ „Вељ ко Дуго
ше вић“ је осво ји ла прво 
место у кон ку рен ци ји пио
нир ки и прво место у укуп
ном пла сма ну када су 
основ не шко ле у пита њу. 
ОШ „Змај Јова Јова но вић“ је 
у укуп ном пла сма ну била 
дру га, а у кате го ри ји пио ни
ра и пио нир ки зау зе ла је 
тре ће место. У кон ку рен ци ји 
сред њих шко ла нај бо ље 
резул та те је, у одно су на 
дру ге рум ске сред ње шко ле, 
оства ри ла Гим на зи ја „Сте
ван Пузић“ која је осво ји ла 
тре ће место у кон ку рен ци ји 
омла дин ки. 

Шко ле су се над ме та ле у 
укуп но 13 спор то ва.

С.Џ.

Лепо вре ме у јану а ру је иско ри шће но да 
се ура ди оно што је обе ћа но гра ђа ни ма у 
рум ском насе љу Аеро дром. Наи ме, жите љи 
овог насе ља су упу ти ли ини ци ја ти ву локал
ној само у пра ви да им се реви та ли зу је пут на 
мре жа. Радо ви на уре ђе њу при ступ ног пута 
насе љу су реа ли зо ва ни 24. јану а ра, а 
пошљун че но је укуп но 700 мета ра пута у 

шири ни од пет и шест мета ра. Насе ље 
Аеро дром се нала зи у бли зи ни наплат не 
рам пе и има пет на е стак кућа, а до ових 
дома ћин ста ва водио је неас фал ти ра ни пут 
који је био у лошем ста њу. Локал на само у
пра ва је сто га одлу чи ла да ван гра ђе вин ске 
сезо не, а захва љу ју ћи лепом вре ме ну, реа
ли зу је оно што је обе ћа но. С.Џ.

Шљунчењепута
унасељуАеродром

Шљунчењепута
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СВЕТОСАВСКААКАДЕМИЈА

Награђено105ученика
У Град ској кући је у поне де љак, 27. 

јану а ра одр жа на Све то сав ска 
ака де ми ја, на којој је упри ли че на 

доде ла Све то сав ских пове ља. Награ
ђе но је 105 нај у спе шни јих уче ни ка 
основ них и сред њих шко ла у школ ској 
2018/2019. годи ни. Нов ча ни део награ
де изно сио је десет хиља да дина ра за 
добит ни ке Пове ља, а њихо вим мен то
ри ма је при па ло по три хиља де дина
ра. Награ де су уче ни ци ма и мен то ри
ма уру чи ли Или ја Недић, начел ник 
Град ске упра ве за обра зо ва ње, и Све
тла на Мило ва но вић, заме ни ца гра до
на чел ни ка. Томи слав Јан ко вић, пред
сед ник град ске Скуп шти не, овом при
ли ком је чести тао награ ђе ним уче ни
ци ма и њихо вим настав ни ци ма. 

– Ове годи не доде љу је мо 105 Све
то сав ских пове ља нај бо љим и нај
вред ни јим уче ни ци ма са про сто ра 
нашег гра да. Овим жели мо да ука же
мо и зна чај дана шњег пра зни ка, али и 
на зна чај ула га ња у обра зов ни систем. 
Мла ди ма Све ти Сава, сва ка ко, тре ба 
да буде узор, јер он он наш први архи
е пи скоп, први све тац Срп ске Пра во
слав не цркве, али и вели ки дипло ма
та, изја вио је Јан ко вић.  

Или ја Недић је навео да је ове годи
не награђено 56 уче ни ка основ них 
шко ла и 49 уче ни ка сред њих шко ла. 

– Морам да истак нем да ове годи не 
има мо и  један кури о зи тет. Про фе со

ри ца био ло ги је Љиља на Фун дук из 
ОШ „Јован Јова но вић Змај“, добит ни
ца је чак 15 Све то сав ских пове ља. То 
гово ри да се неиз ме ран труд, рад и 
ула га ње у обра зо ва ње, како код коле
га, тако и код уче ни ка, и нарав но уз 
подр шку роди те ља, заи ста испла ти. 
Надам се да ћемо сле де ће годи не 
има ти још већи број добит ни ка, с 
обзи ром на то да већ тре ћу годи ну 
заре дом је број добит ни ка већи, рекао 
је Недић. 

Уче ни ца четвр те годи не Митро вач ке 
гим на зи је Јеле на Вито ро вић из Срем
ске Митро ви це, добит ни ца је две Све
то сав ске пове ље. 

– У про те клој школ ској годи ни сам 
осво ји ла прво место на Репу блич ком 
так ми че њу из еко ло ги је и дру го место 
на Књи жев ној олим пи ја ди. Пре две 
годи не, када сам била први раз ред, 
осво ји ла сам на Књи жев ној олим пи ја
ди дру го место, и тада сам доби ла 
Све то сав ску пове љу. Морам да истак
нем да су ова кви дога ђа ји и награ де 
вели ки под сти цај, каза ла је Јеле на 
Вито ро вић.  

Међу основ ци ма у обла сти срп ски 
језик и књи жев ност награ ђе ни су Неве
на  Сикер, уче ни ца ОШ „Јован Јова но
вић Змај“, Мар тин ци, Зоран Махо вац, 
Митро вач ка гим на зи ја, Тама ра Јова но
вић, Митро вач ка гим на зи ја, Иси до ра 
Божић, Митро вач ка гим на зи ја, Сара 

Ради во је вић, Митро вач ка гим на зи ја, 
Ива на Симић, Еко ном ска шко ла „9. 
мај“, Јеле на Вито ро вић, Митро вач ка 
гим на зи ја, Миха и ло Махо вац, Митро
вач ка гим на зи ја, Дуња Панић, Митро
вач ка гим на зи ја, Ђор ђе Дабић, Митро
вач ка гим на зи ја, Игор Пејић,  Митро
вач ка гим на зи ја, Вине та Стој ко вић, 
Митро вач ка гим на зи ја. У обла сти при
род не нау ке Пове ље су доби ли:  
Милен ко Лаћа рац, ОШ „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“, Нађа Чер гић, ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“, Срем ска 
Митро ви ца, Раша Павло вић, ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“, Срем ска 
Митро ви ца, Ања Крстић, ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“, Срем ска Митро ви ца, 
Мила Нико лић, ОШ „Јован Јова но вић 
Змај“, Срем ска Митро ви ца, Ната ли ја 
Вуле тић, ОШ „Јован Јова но вић Змај“, 
Срем ска Митро ви ца, Маша Кова че
вић, ОШ „Јован Јова но вић Змај“, 
Срем ска Митро ви ца, Раст ко Павло
вић, ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“, Срем
ска Митро ви ца, Мили ца Росић, ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“, Срем ска 
Митро ви ца, Дуња Гру ји чић, ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“, Срем ска Митро ви ца, 
Андре ја Вучић, ОШ „Јован Јова но вић 
Змај“, Срем ска Митро ви ца, Ана Мар
ко вић, ОШ „Јован Јова но вић Змај“, 
Срем ска Митро ви ца, Вука шин Боса
нац, ОШ „Јован Јова но вић Змај“, 
Срем ска Митро ви ца, Јован Ђур ђе вић, 
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ОШ „Јован Јова но вић Змај“, Срем ска 
Митро ви ца, Мар ко Јова но вић, ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“, Срем ска 
Митро ви ца, Еле на Гим ба ров ски, ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“, Срем ска 
Митро ви ца, Ана Ђор ђе вић, ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“, Срем ска Митро ви ца, 
Лара Нико лов ски, ОШ „Јован Јова но
вић Змај“, Срем ска Митро ви ца, Ива 
Лалић, ОШ „Јован Јова но вић Змај“, 
Срем ска Митро ви ца, Јова на Трни нић, 
ОШ „Јован Јова но вић Змај“, Срем ска 
Митро ви ца, Слав ко Крстић, Митро вач
ка гим на зи ја, Мар ко Ђанић, Митро вач
ка гим на зи ја, Јеле на Вито ро вић, 
Митро вач ка гим на зи ја, Дани ло Митро
вић, Митро вач ка гим на зи ја, Слав ко 
Крстић, Митро вач ка гим на зи ја, еки па 
уче ни ка Митро вач ке гим на зи је: Дани
ло Митро вић, Нико ла Дуго ши ја, Душан 
Ђури чић, Слав ко Крстић, Душан 
Костић, Митро вач ка гим на зи ја, Ева 
Мунић, Митро вач ка гим на зи ја, Нађа 
Фун дук, Митро вач ка гим на зи ја, Михај
ло Зорић, Митро вач ка гим на зи ја, 
Душан Ђури чић, Митро вач ка гим на зи
ја, Слав ко Крстић, Митро вач ка гим на
зи ја.

Добит ни ци Пове ља у окви ру дру
штве них нау ка су: Мари ја Тодо ро вић, 
ОШ „Добро сав Радо са вље вић Народ“, 
Вла ди мир Пашић, Еко ном ска шко ла 
„9. мај“, Ана Соко ло ва, Митро вач ка 
гим на зи ја, Бошко Јан ко вић, Митро вач
ка гим на зи ја, Ана Миха ље вић, Митро
вач ка гим на зи ја, Дани ло Митро вић, 
Митро вач ка гим на зи ја.

Добит ни ци Све то сав ских пове ља у 
обла сти музи ке су уче ни ци Музич ке 
шко ле „Петар Крањ че вић“: Иси до ра 

Козли на, Ким Срет ко вић, Ире на Панић, 
Тара Вука ди но вић, кла вир ски дуо Ким 
Срет ко вић и Михај ло Црно ја кић, Жар
ко Леон, Мар ко Јова но вић, еки па соли
ста: Иси до ра Козли на, Жар ко Леон, 
Бошко Пет ко вић, Али са Божић, Мар ко 
Јова но вић, Бошко Пет ко вић, Нико ли на 
Бје лић, Јова на Трни нић, Зоран Махо
вац, Ива Лукач, Мари ја Јова но вић, 
Ива на Велбл, Лука Ива нић, Мари ја 
Јова но вић, Бог дан Бибић, Сара Нико
лић, Тео до ра Гли го ро вић. 

У обла сти физич ка кул ту ра награ ђе
ни су: Мари на Бурум џи ја, ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“, еки па ОШ 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“: Анђе ла 
Ћур гуз, Ања Жунић, Мари на Бурум џи
ја, Андреј Јок си мо вић, ОШ „Све ти 
Сава“, Сара Стар че вић ОШ „Јован 
Попо вић“, Лана Гаври ло вић ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“, Срем ска Митро ви ца, 
Мила Миљ ко вић, ОШ „Све ти Сава“, 
Ања Чан ча ре вић, ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“, Мио на Мурић, ОШ „Јован Јова
но вић Змај“, Срем ска Митро ви ца, 
Сара Заска лиц ки ОШ „Јован Јова но
вић Змај“, Нико ли на Гру би ша, ОШ 
„Јован Попо вић“, Тео до ра Анто нић, 
ОШ „Три ва Вита со вић Лебар ник“, Ката
ри на Томић, ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“, Биља на Дра гој ло вић, ОШ „Јован 
Попо вић“, Сара Киш, Меди цин ска шко
ла „Дра ги ња Ники шић“, Јова на Гња то
вић, Меди цин ска шко ла „Дра ги ња 
Ники шић“, Мир ја на Дасо вић, Меди
цин ска шко ла „Дра ги ња Ники шић“, 
еки па уче ни ца Меди цин ска шко ла 
„Дра ги ња Ники шић“ Сара Киш, Јова на 
Гња то вић, Мир ја на Дасо вић, Нико ли на 
Шуман, Тања Тра вар, Јова на Радо је

вић, Ања Лајић, Вален ти на Вуко вић.
У обла сти ликов ног ства ра ла штва 

награ ђе на је Ива на Чуту рић, уче ни ца 
Митро вач ке гим на зи је. 

У обла сти тех ни ка/тех нич ко и  
инфор ма тич ко обра зо ва ње нај бо љи 
уче ни ци су Ната ша Дво штан ски, ОШ 
„Добро сав Радо са вље вић Народ“, 
Јова Стан ко вић, ШОСО „Ради вој Попо
вић“, Маја Бај рић ШОСО „Ради вој 
Попо вић“, Јаков Јан ко вић ОШ „Сло бо
дан Бајић Паја“, Или ја Ста ни ми ро вић, 
ШОСО „Ради вој Попо вић“, Дани јел 
Нико лић, ШОСО „Ради вој Попо вић“, 
Алек сан дар Јова но вић, ШОСО „Ради
вој Попо вић“, Лана Вуји но вић, ОШ 
„Све ти Сава“, Елвис Бај рић, ШОСО 
„Ради вој Попо вић“, еки па Нико ли на 
Васи ље вић, ОШ „Јован Попо вић“, 
Нико ла Дивљак ОШ „Све ти Сава“, 
Лана Вуји но вић ОШ „Све ти Сава“, 
Петар Лукић ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки. 

Награ ђе ни у обла сти тех ни ка / прак
тич на наста ва су: Сте фа на Кра су ља, 
МШ „Дра ги ња Ник шић“, Маја Бог да но
вић Пре храм бе ношумар ска и хемиј
ска шко ла, Божи дар Вита јек, ШОСО 
„Ради вој Попо вић“, Милан Вило тић, 
ШОСО „Ради вој Попо вић“, Тана си је 
Машић, ШОСО „Ради вој Попо вић“, 
еки па МШ „Дра ги ња Ник шић“ Тео до ра 
Пал ко вић, Ана ста си ја Павле шин, 
Нико ли на Бла го је вић, Нико ла Трнић, 
Ања Јова но вић, еки па Еко ном ске шко
ле „9. мај“ Давид Митрић, Ива на Иван
ко вић, Ива на Дугај лић, Маја Јове лић, 
Урош Нова ко вић, Јова на Секу лић. 

 З.Поповић
фото:Б.Туцаковић
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Афричкакугасвиња,
биткакојаћетрајати
При су ство мини стра Бра ни сла ва 

Неди мо ви ћа на пола га њу каме
на темељ ца за изград њу логи

стич ког цен тра „Hor ti cen tar Adria“ на 
Рум ској петљи, нови на ри су иско ри
сти ли и да поста ве пита ња која су 
нај ак ту ел ни ја у њего вој обла сти, 
посеб но она која су у вези са африч
ком кугом, чије је при су ство забе ле
же но у пирот ском кра ју. Мини стар 
Неди мо вић је иста као да поја ва 
африч ке куге уоп ште није беза зле на и 
да се чита ва Источ на Евро па са овим 
про бле мом мучи већ неко ли ко годи
на.

– Послед ње две и по годи не спро
во ди мо интен зив не вете ри нар ске 
мере зашти те на тере ну. Ми кугу 
нема мо у попу ла ци ји дома ћих сви ња, 
што је добро, већ у попу ла ци ји 
дивљих сви ња, која се деси ла због 
мигра ци ја дивљих сви ња са про сто ра 
Руму ни је и Бугар ске. Тамо све бук ти 
од жари шта африч ке куге сви ња. Ми 
се бори мо, уве ли смо зоне зашти те, 
пред у зи ма мо мере које су пред ви ђе
не нашим про гра мом, еду ку је мо и 
стал но кому ни ци ра мо са људи ма. Ми 
тамо (пирот ски крај) нема мо мно го 
дома ћих сви ња и то је добро. Вео ма 
нам је важно да спре чи мо да зара за 
уђе у про стор Мачве и Сре ма, где 
има мо нај ве ћу попу ла ци ју дома ћих 
сви ња. Ово ће бити бит ка која ће тра
ја ти. Сузби ће мо африч ку кугу на про
сто ру Бор ског и Пирот ског окру га. То 
јесу мали про сто ри, али су бли зу гра
ни це и ви не може те забра ни ти 
дивљим сви ња ма да пре ла зе гра ни цу 
– рекао је Бра ни слав Неди мо вић. Он 
је додао да се изме ђу Немач ке и 
Пољ ске диже зид.

– Сигур но је да су људи тамо мисли
ли да у Евро пи неће више бити пре
пре ка и зидо ва, а сада поно во посто
је. Све је то поста ла наша реал ност, 
са кре та њем ста нов ни штва, кре ћу се 
и виру си. Без бед ност хра не ће бити 
јед на од нај до ми нант ни јих тача ка 
бор бе сва ке држа ве за зашти ту свог 
тери то ри јал ног инте гри те та у будућ
но сти. Како бисмо се ухва ти ли у 
коштац са тим, осно ва ли смо Лабо ра
то ри ју за без бед ност хра не – рекао је 
мини стар Неди мо вић.

Оно што је дани ма у мно гим гра до
ви ма пред ста вља ло про блем јесте 
зага ђе ност вазду ха. Сто га је одр жа на 
и сед ни ца Вла де на ту тему, а фор ми
ра но је и рад но тело на чијем је челу 
пре ми јер ка Ана Брна бић. 

– У окто бру и новем бру, када се 
укла ња ју жетве ни оста ци, ми из пољо
при вре де смо више засту пље ни. Про
шле годи не смо лан си ра ли про је кат 

иден ти фи ка ци је пожа ра. Има мо пот
пу ни сате лит ски систем пра ће ња и 
зна мо ко шта ради у сва ком тре нут ку, 
у реал ном вре ме ну. Ова прак са ће 
бити наста вље на и у 2020. годи ни. 
Пону ди ће мо и неке мере под сти ца ја, 
они ма који желе да на нај ква ли тет ни
ји и нешко дљив начин откло не жетве
не остат ке, било да их зао ру или про
да ју. Међу тим, кажња ва ће мо оне који 
не буду хте ли да се при ла го де. 
Мислим да је важно људи ма прво 
пону ди ти алтер на ти ву и подр шку, па 
тек онда ићи са репре сив ним мера ма 
– рекао је мини стар Неди мо вић.

Много пажње је иза зва ла и мера 
бес плат не доде ле држав ног пољо
при вред ног земљи шта. Бра ни слав 
Неди мо вић исти че да је вео ма важно 
да је попи са но сво држав но земљи
ште. Посто ји ката стар држав ног 
пољо при вред ног земљи шта, који је 
пот пу но тран спа рен тан. Сва ко може 

да види коли ко пар це ла посто ји, ко их 
ради, под којим усло ви ма, да ли је 
заку пље но или не. 

– Про шле годи не смо откри ли 2.500 
хек та ра тог земљи шта и дали смо га у 
закуп. На тај начин смо обез бе ди ли и 
новац, али је од нов ца мно го важни је 
то што се шипраж је и трсти ка крче и 
што се људи ма даје да поди жу сво је 
вино гра де, воћ ња ке... То су, углав
ном, били ста ри вино гра ди и воћ ња
ци, које су нека да ради ле дру штве не 
фир ме, а напу сти ле су их пре два де
сет, три де сет годи на. Били су и извор 
шире ња виру са за окол не њиве. Тако 
да ми из мину са иде мо у плус. Пону
ди ли смо људи ма да то искр че и да 
првих пет годи на не пла ћа ју накна ду 
за то земљи ште, одно сно закуп пар
це ле, а онда да у наред них 25 годи на 
пла ћа ју повла шће ну цену и да има ју 
више го ди шње заса де – рекао је мини
стар Неди мо вић. С.Џакула

БраниславНедимовић
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ЗавршетакрадовауНоћају
У току ове годи не оче ку

је се завр ше так радо ва 
на изград њи водо вод не 

мре же у Ноћа ју. То је нај ве ћи 
инве сти ци о ни поду хват у про
те клих неко ли ко годи на, када 
је реч о про ши ре њу водо вод не 
мре же на тери то ри ји општи не 
Срем ска Митро ви ца. Тако ће 
бити зао кру жен систем јав ног 
водо снаб де ва ња у мачван ском 
делу општи не.

Изград ња водо вод не мре же 
поче ла је кра јем 2015. годи
не и одви ја ла се фазно. Од 
пла ни ра них 11 кило ме тра, до 
сада је поста вљан цево вод у 
дужи ни од око 10. Реа ли за ци
ја овог про јек та биће завр ше
на радо ви ма у јед ном кра ку 
Ули це Саве Сре те но ви ћа (300 
метара) и у Ули ци Мило ра да 
Јели ки ћа (700 метара). Упо
ре до са изград њом дистри бу
тив не мре же раде се и при
кљу че ња потро ша ча. До сада 
је при мље но око 200 зах те ва, 
а при кљу че но је око 175 дома
ћин ста ва и у наред ном пери о ду 
ће тај посао бити наста вљен. 
Ком плет на цена при кљу че
ња на водо вод ну мре жу је од 
25 до 30 хиља да дина ра. Сви 
заин те ре со ва ни за при кљу че
ње потреб ну доку мен та ци ју 

могу да под не су у Про јект ни 
биро ЈКПа „Водо вод“.

Мешта ни Ноћа ја водом за 
пиће снаб де ва ли су се путем 
арте ских чесми, а у дома ћин
стви ма су кори сти ли копа не 
буна ре и хидро фо ре. Изград
њом водо во да они сада кори
сте здрав стве но исправ ну 
воду за пиће, одно сно, водом 

се снаб де ва ју на без бе дан и 
орга ни зо ван начин. Вода која 
кроз јав ни систем водо снаб де
ва ња сти же у Ноћај хиги јен ски 
и бак те ри о ло шки је исправ на, 
по свим про пи са ним пара ме
три ма.

Вред ност радо ва је око 
осам мили о на дина ра. Про
је кат финан си ра Град Срем

ска Митро ви ца сред стви ма 
које обез бе ђу је Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре
ду, шумар ство и водо при вре ду 
у изно су од око шест мили о на 
дина ра, а за које је Град кон
ку ри сао у прет ход ном пери о ду. 
Део радо ва финан си ра и ЈКП 
„Водо вод“ из соп стве них сред
ста ва.

ДВОДНЕВНАОБУКАУМИТРОВАЧКОМЦРВЕНОМКРСТУ

ЗдравственазаштитаРома
Митровач ки Црве ни крст је у 

новем бру про шле годи не почео 
спро во ђе ње про јек та „PRO 

HEALTH for Roma“, одно сно „Здра
вље за Роме“. Про је кат се одно си на 
здрав стве ну зашти ту при пад ни ка ром
ске наци о нал не мањи не, а финан
си ра га Европ ска уни ја. План је да 
„PRO HEALTH for Roma“, тра је годи ну 
дана, а реа ли зо ва ће га осам парт нер
ских орга ни за ци ја из Срби је, Бел ги је и 
Хрват ске. Циљ про јек та јесте инфор
ми са ње, пре вен ци ја, подр шка Роми
ма, како би се дуго роч но решио њихов 
при ступ здрав стве ној зашти ти. Парт
не ри на Про јек ту су: Црве ни крст Вој
во ди не, Црве ни крст Срем ска Митро
ви ца, Реги о нал на Раз вој на Аген ци ја 
Срем, Цен тар за еко ном ско уна пре
ђе ње Рома (ЦЕУР). Из Бел ги је парт
не ри су Лека ри све та (МдМБЕ), а из 
Хрват ске Међи мур ска жупа ни ја, Град 
Чако вец, Завод за јав но здрав ство 
Међи мур ске жупа ни је. У окви ру овог 
про јек та орга ни зо ва на је и дво днев на 
обу ка, 23. и 24. јану а ра у про сто ри ја ма 
митро вач ког Црве ног крста. 

– Сарад ни ци ће се кроз ову обу ку 
упу ти ти на који начин да се при бли жи 
ром ској зајед ни ци здрав стве на зашти
та. Чиње ни ца је да мали број Рома 
одла зи код лека ра, а живот ни њихов 
живот ни век је у про се ку до 55 годи на. 

Из тог раз ло га је врло важно да Роми
ма при бли жи мо доступ ност лече ња. 
Не само Роми ма, већ и здрав стве
ним рад ни ци ма. Често се деша ва да 
Роми  из раз ли чи тих раз ло га нема ју 
здрав стве не књи жи це. Међу тим, мали 
број при пад ни ка ром ске зајед ни це зна 
да закон ски има ју пра во да се лече и 
без здрав стве не књи жи це. Кроз овај 
про је кат, ми ћемо помо ћи Роми ма да 
дођу до сво јих здрав стве них књи жи ца,  
рекла је Сла ђа на Тео до ро вић из Цен
тра за еко ном ско уна пре ђе ње Рома. 

Татја на Јован че вић, секре тар Црве
ног крста у Срем ској Митро ви ци, рекла 
је да је коор ди на тор про јект хума ни
тар на орга ни за ци ја „Лека ри све та“.

– Про је кат ће се спро во ди ти у насе
љи ма на тери то ри ји где посто ји већи 
број при пад ни ка ром ске попу ла ци
је у Срем ској Митро ви ци, Лаћар ку 
и Мачван ској Митро ви ци. Терен ски 
рад ни ци ће бити на тере ну у директ
ном кон так ту са Роми ма. Веро ват но ће 
бити орга ни зо ва на и темат ска пре да
ва ња , рекла је Татја на Јован че вић. 

З.Поповић

ТатјанаЈованчевић
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ИРИГПАРТНЕРУПРОЈЕКТУ„PROEU“

ИрижаниуСловенији
Ири шка општи на је парт

нер у про јек ту „Про
мо ви са ње европ ског 

начи на живо та, под сти ца ње 
соли дар но сти и интер кул ту
рал ног дија ло га (PRO EU)“, те 
је делeгација из oве општи не 
при су ство ва ла глав ном дога
ђа ју који је од 17. до 19. јану
а ра одр жан у сло ве нач ком 
гра ду Ормо жу. Носи лац про
јек та је удру же ње „Људ ска 
уни вер за“ из Ормо жа које је 
било и дома ћин глав ног дога
ђа ја у којем су уче ство ва ли: 
Удру же ње удо ми те ља и поро

дич них домо ва „Нада“ Ива нец 
из Хрват ске, „Битом – Миа сто 
на пра вах пови јат“ из Пољскe, 
„Соца ла Гим на зи ја ла“ Таснад 
из Румунијe и Општи на Ириг 
као пред став ник Срби је.

Про је кат „PRO EU“ је запо
чео 10. сеп тем бра про шле 
годи не и тра је до 20. апри ла 
ове годи не. Циљ му је пове ћа
ње уче шћа гра ђа на у локал
ним и европ ским ини ци ја ти ва
ма које под сти чу дру штве но 
дело ва ње, волон ти ра ње и 
интер кул ту рал ни дија лог на 
нивоу ЕУ. Глав не про јект не 

актив но сти у Ормо жу запо че
ле су пред ста вља њем парт
не ра из пет зема ља, уче сни
ца про јек та. Парт не ри су се 
пред ста ви ли крат ким спо то
ви ма и пред ста вља њем парт
нер ских орга ни за ци ја ради 
бољег упо зна ва ња и изград
ње соли дар но сти. Тако ђе, 
одр жа но је и пет занат ских 
ради о ни ца, а потом су одр жа
не и изло жбе радо ва наста
лих у окви ру њих. Ири жа ни 
су у окви ру сво је пред ста ви
ли нашу тра ди ци ју пле те ња 
и хекла ња. Циљ ради о ни ца и 

изло жби је био да се пове жу 
сви уче сни ци, да се про мо ви
ше интер кул ту рал ни дија лог, 
да упо зна ју и при хва те раз ли
чи те кул ту ре и тра ди ци је, али 
и да се оја ча соли дар ност. 
Про јект ни дога ђај у Ормо жу је 
завр шен ева лу а ци јом актив
но сти, одно сно про це ње ни су 
постиг ну ти резул та ти про јек
та, а било је речи и о даљим 
акци ја ма усме ре ним на соли
дар ност и интер кул ту рал ни 
дија лог.

– Из ири шке општи не је 
ишло нас 30, а то су били 
пред став ни ци локал не само у
пра ве, шко ла, месних зајед ни
ца, као и један број пољо при
вред ни ка. Са нама је ишао и 
пред сед ник Општи не Сте ван 
Кази ми ро вић. Посе ти ли смо и 
мани фе ста ци ју „Чуркаријада“ 
која је одр жа на у МЗ Ког, у 
Ормо жу. То је мани фе ста ци
ја посве ће на крва ви ца ма и 
џигер ња ча ма, које се ина че 
про из во де у свих пет зема ља 
уче сни ца про јек та, али нарав
но, са сво јим спе ци фич но сти
ма – рекао је Федор Пушић, 
дирек тор Аген ци је за рурал ни 
раз вој Ири га која је и коор
ди на тор про јек та у ири шкој 
општи ни. С.Џакула

РИВИЦА

Богојављенскашицара
Док пра во слав ни хри

шћа ни у свим дру гим 
мести ма широм Срби је 

и реги о на пли ва ју за часни 
крст, једи но се у Риви ца пуца 
за часни крст. У пита њу је 
ловач ко так ми че ње, у орга
ни за ци ји Ловач ког дру штва 
„Зец“ из Риви це, које се сада 
већ тра ди ци о нал но одр жа
ва и то пети пут за редом, 
а под нази вом Бого ја вљен
ска шица ра. У неиз ве сној и 
дугој „бор би“ над пу ца ва ли 
су се лов ци из Сре ма, али и 
гости из Шап ца, Бога ти ћа и 
дру гих кра је ва Срби је. Ове 
годи не, прво место на Бого
ја вљен ској шица ри при па ло 
је Мале тић Бран ку (Пека ру) 
из Сте ја но ва ца, дру го место 
је осво јио Бело вић Јован из 
Беше но ва, а тре ће Недељ
ко вић Гавра (Бата) тако ђе из 
Беше но ва.

Као што оби ча ји нала
жу, награ да је часни крст, 
а након так ми че ња дру же

ње је наста вље но уз добре 
там бу ра ше. Орга ни за тор 
и идеј ни тво рац је ловац 
из Риви це, Нико ла Пузић, 
који је обра ћа ју ћи се так

ми ча ри ма иста као да му је 
дра го што је сва ке годи не 
све већи број лова ца који 
дола зе на Бого ја вљен ску 
шица ру у Риви ци, али и даје 

све му томе бла го слов дао и 
Вла ди ка срем ски Васи ли је. 
И наред не годи не, Бого ја
вљен ска шица ра одр жа ће 
се у Риви ци код Ири га. 

ПобеднициБогојављенскешицаре

ИрижаниуОрможу
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ВРДНИК

ПетиСветосавскибал
Све то сав ски бал, пети по реду, 

биће одр жан 1. фебру а ра у све
ча ној сали „Врд нич ке куле“ у 

Врд ни ку. Ини ци ја ти ву за одр жа ва ње 
Све то сав ског бала пре пет годи на је 
покре ну ла Тури стич ка орга ни за ци ја 
Ириг, која је и орга ни за тор, уз покро ви
тељ ство Општи не Ириг и Хоте ла „Pre
mi er Aqua“, а уз бла го слов Епи ско па 
срем ског Васи ли ја. Све то сав ски бал 
почи ње у 19 часо ва, као и увек, изво
ђе њем све то сав ске хим не, а потом ће 
се гости ма обра ти ти Епи скоп срем ски 
Васи ли је, као и про фе сор Фило зоф
ског факул те та у Бео гра ду Воји слав 
Јелић. 

У умет нич ком про гра му ће уче ство
ва ти КУД „Соња Марин ко вић“ из Новог 
Сада и КУД „Бран ко Ради че вић“ из 
Срем ске Митро ви це, као и хор „Сион“. 
Ово го ди шњи кум Све то сав ског бала 
биће држав ни секре тар у Мини стар
ству за трго ви ну, тури зам и теле ко му
ни ка ци је др Миро слав Кне же вић. Дра

ган Дра ги че вић, дирек тор Тури стич ке 
орга ни за ци је Ириг, иста као је да је до 
сада било заи ста вели ко инте ре со ва
ње за Све то сав ски бал. 

– Баш зато што је то пра ви бал, тра
жи мо од људи који дола зе да буду 

све ча но обу че ни. То је оба ве зно и то 
је тра ди ци ја свих бало ва, па и нашег. 
Мислим да је ово једи ни бал у Сре му 
и добро је што се ова тра ди ци ја наста
вља – рекао је Дра ги че вић.

С.Џ.

Прошлогодишњибал

ИРИГ

Признањезалокалнусамоуправу
Иако нај ма ња од свих 

које су уче ство ва ле 
на так ми че њу „Шам

пи о ни без го то вин ског пла
ћа ња“, ири шка општи на је 
осво ји ла тре ће место на 
репу блич ком нивоу, док 
је на покра јин ском прва. 
Ина че, прво место је при
па ло При бо ју, дру го Црној 
Тра ви, тре ће Ири гу, док је 
четвр ти Сом бор. Награ де 
нај у спе шни јим локал ним 
само у пра ва ма у овој обла
сти су уру че не 23. јану а ра у 
Скуп шти ни Срби је. Уру чио 
их је Михај ло Јова но вић, 
дирек тор Кан це ла ри је за 
ИТ и еУпра ву, у при су ству 
мини стра држав не упра ве и 
локал не само у пра ве Бран
ка Ружи ћа. Мини стар Ружић 
је иста као да се награ ђу ју 
локал не само у пра ве које су 
пока за ле нај ве ћу вољу да 
уве ду услу гу без го то вин ског 
пла ћа ња у сво јим услу жним 
цен три ма и додао да се ово 
так ми че ње осла ња на оно 
што ради Мини стар ство 
прет ход не три годи не, а то 
је отва ра ње једин стве них 
управ них места.

Так ми че ње је орга ни зо
ва ла Кан це ла ри ја за ИТ 
и еУпра ву у сарад њи са 
НАЛЕДом, уз подр шку 
ком па ни ја „Мастер кард“ и 

„Виза“ у пери о ду од јуна до 
децем бра про шле годи не. 
Уче ство ва ло је 60 гра до
ва и општи на на тери то ри
ји Срби је који су иска за ли 
спрем ност да модер ни зу ју 
сво је шал тер сале. Побед
ни ци су иза бра ни пре ма 
бро ју оства ре них пла ћа ња 
кар ти цом на шал те ру локал
не само у пра ве у одно су на 
број ста нов ни ка. Циљ овог 
про јек та је био раз ви ја ње 
кул ту ре без го то вин ског пла

ћа ња, гра ђе ње ефи ка сне и 
тран спа рент не јав не упра
ве и пру жа ње могућ но сти 
гра ђа ни ма да све посло ве 
око при ба вља ња доку ме на
та и пла ћа ња так си завр ше 
на шал те ру инсти ту ци је, без 
одла ска у бан ку или пошту. 
– Ириг је међу први ма увео 
ПОС тер ми нал про шле 
годи не, а гра ђа ни су добро 
реа го ва ли на ову могућ ност 
без го то вин ског пла ћа ња. Ми 
и још чети ри општи не смо 

међу пет нај бо љих. Награ
да коју смо доби ли јесте 
општин ски сајт, који ће нам 
обез бе ди ти Кан це ла ри ја за 
ИТ и еУпра ву – каже Оли
ве ра Фили по вић Про тић, 
начел ни ца Општин ске упра
ве Ири га, која је и при ми ла 
награ ду. 

Осво јив ши прво место, 
При бој је добио награ ду од 
20.000 евра за деч ја игра ли
шта. 

С.Џакула

ПризнањеИрижанима
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ПРЕДШКОЛСКАУСТАНОВА„ЉУБАСТАНКОВИЋ“

Неопходноповећањекапацитета
Нажалост,постојилистачекањаприуписудецеинеможемосвимродитељимаиза

ђемоусусрет.Већдведеценије,аконеивише,постојепокушајидасекапацитети
прошире.Чакимамои20постоуписанедецепреконорматива,штонамјеОпштина
омогућила.Надамседаћесетајпроблемрешитиунаредномпериоду,кажедирек
торицаЗденкаРад

Бео чин ска Пред школ ска уста но ва 
„Љуба Стан ко вић“ je осно ва на 
1974. годи не и тада је функ ци о

ни са ла као рад на једи ни ца у окви ру 
Пред школ ске уста но ве „Радо сно 
детињ ство“ из Новог Сада. Тек 1990. 
ова уста но ва почи ње само стал но да 
функ ци о ни ше. Сада ПУ „Љуба Стан
ко вић“ у свом саста ву има седам обје
ка та, који ма покри ва већи ну тери то
ри је општи не Бео чин. У седам месних 
зајед ни ца, од посто је ћих 10, нала зе 
се објек ти ове уста но ве. Цен трал ни и 
нај ве ћи обје кат је у Бео чи ну у којем је 
сме ште но осам вас пит них гру па. У 
оста лим објек ти ма у Бео чин Селу, 
Чере ви ћу, Раков цу, Лугу и Сусе ку, 
сме ште но је  исто осам вас пит них гру
па, што је укуп но 16 вас пит них гру па 
које функ ци о ни шу у окви ру ове уста
но ве. Објек ти у Бео чи ну и Чере ви ћу 
су намен ски гра ђе ни, а оста ли се 
нала зе у про сто ри ма месних зајед ни
ца или адап ти ра ним про сто ри ма шко
ла. Зден ка Рад, дирек то ри ца ПУ 
„Љуба Стан ко вић“, за наше нови не 
каже да се, поред редо во ног вас пит
нообра зов ног рада, у овој уста но ви 
орга ни зу је дво ча сов ни про грам уче
ња срп ског јези ка, који је наме њен 
ром ској деци.

– Тај про грам поха ђа ју ром ска деца 
од чети ри до шест годи на, која не иду 
у вртић и пред ста вља на неки начин 

при пре му за пола зак у шко лу. Он је и 
пред ви ђен Локал ним акци о ним пла
ном, а спор во ди се у нашој уста но ви 
већ 15 годи на и заи ста се пока зао као 
добар, исти че Зден ка Рад. 

Наша саго вор ни ца наво ди да је у 
току ове годи не на тери то ри ји општи
не Бео чин упи са но укуп но 400 деце, 
али да посто ји вели ка потре ба за про

ши ре њем капа ци те та ПУ „Љуба Стан
ко вић“. 

– Нажа лост, посто ји листа чека ња 
при упи су деце и не може мо свим 
роди те љи ма иза ђе мо у сусрет. Већ 
две деце ни је, ако не и више, посто је 
поку ша ји да се капа ци те ти про ши ре. 
Чак има мо и 20 посто упи са не деце 
пре ко нор ма ти ва, што нам је Општи
на омо гу ћи ла. Надам се да ће се тај 
про блем реши ти у наред ном пери о ду. 
У децем бру 2016. годи не је пред сед
ник Општи не Митар Милин ко вић пот
пи сао Мемо ран дум о сарад њи изме
ђу Општи не Бео чин и Мини стар ства 
за соци јал на и борач ка пита ња о 
финан си ра њу доград ње две про сто
ри је у врти ћу у Бео чи ну. Још увек се 
ради на про јек ту. Локал на само у пра
ва је све што је био њен зада так у 
вези са тим про јек том ура ди ла, али је 
у Мини стар ству дошло до про ме на 
које су успо ри ле даљи напре дак овог 
важног про јек та, обја шња ва Зден ка 
Рад. 

Она дода је да је вео ма важно да се 
кон стант но ула же у објек те, како би 
рад запо сле них у ПУ „Љуба Стан ко
вић“  и бора вак деце био на нај ви шем 
нивоу. 

– Сто га се ми сви у овој уста но ви 
тру ди мо да што више уре ди мо објек
те. На цен трал ном објек ту смо успе ли 
да заме ни мо кров и кро вне кон струк

ЗденкаРад

ВеснаРадошевић

ПУ„ЉубаСтанковић“
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ци је 2018. годи не, и то је нај зна чај ни је 
ула га ње у послед њем пери о ду. Заме
ње на је сто ла ри ја, која је била у ката
стро фал ном ста њу, заме ње на је и 
расве та. Сада има мо у цен тр ла ном 
објек ту модер ну ште дљи ву ЛЕД 
расве ту. Морам да истак нем одлич ну 
сарад њу са локал ном само у пра вом, 
која је пре по зна ва ла све наше про
бле ме у прет ход ном пери о ду. Локал
на само у пра ва финан си ра изме ђу 85 
и 95 про це на та еко ном ске цене 
борав ка, а има мо и чита ву пале ту 
пар ти ци па ци ја које роди тељ може да 
оства ри. За сва ко тре ће дете у поро
ди ци вртић је бес пла тан, као и за 
децу која кори сте деч ји дода так, то се 
одно си и на прог на на лица. У објек ту 
у Раков цу је 2013. годи не отво рен 
цело днев ни бора вак. До тада је у 
Раков цу посто ја ло јед но оде ље ње 
полу днев ног борав ка, а све више 
роди те ља је има ло потре бу за сме
шта јем деце у цело днев ном борав ку. 
Зато је мно го деце упи са но у вртић у 
Срем ској Каме ни ци, а по инер ци ји су 
касни је тамо ишла и у шко лу. Сада је 
тај про блем решен и деца оста ју у 
Раков цу, а роди те љи ма и деци је лак
ше, гово ри Зден ка Рад. 

Дирек то ри ца ПУ „Љуба Стан ко вић“ 
наво ди да је у врти ћу у Бео чин Селу 
ура ђе на фаса да, окре чен цео обје кат, 
заме ње на је сто ла ри ја и при пре мљен 
је терен за уре ђе ње дво ри шта. 

– Обје кат у Чере ви ћу је у цело сти 
окре чен. Пре две годи не је ту ура ђен 
сани тар ни чвор. У Бано што ру посто ји 
екоетно цен тар, који карак те ри ше 
спе ци фи чан начин рада. Настао је као 
резул тат сарад ње ПУ „Љуба Стан ко
вић“ и локал не зајед ни це и међу соб
ног умре жа ва ња и подр жа ва ња делат
но сти. У објек ту у Сусе ку је про шле 
годи не уре ђе но дво ри ште. Дво ри шни 
про стор је пот пу но огра ђен, израв нан. 
У објек ту у Лугу има мо јед ну гру пу 
деце мешо ви тог узра ста на сло вач ком 

јези ку. Дво ри ште је уре ђе но, а вас пи
та чи и учи те љи су му дали одре ђе ну 
дозу живо сти. Наи ме, у дво ри шту се 
нала зе раз ли чи те игре на тлу, које су 
осли ка ли вас пи та чи и учи те љи. 
Ствар но води мо рачу на о свим објек
ти ма под јед на ко. Сигур но је да то није 
довољ но, и да увек тре ба више, али 
ка том сме ру иде мо, наво ди Зден ка 
Рад. 

ПУ „Љуба Стан ко вић“ је при екс тер
ној ева лу а ци ји оце ње на четвор ком, 
што је и нај ве ћа оце на, а пре ма речи
ма Зден ке Рад, то је резул тат зајед
нич ког рада свих запо сле них. Заи ста, 
у овој ПУ „Љуба Стан ко вић“ може се 
виде ти пре да ност и кре а тив ност свих 
рад ни ка. 

– Могу да кажем да су наши вас пи
та чи кре а тив ни, има мо стру чан кадар, 
вео ма се води рачу на стал ном струч
ном уса вр ша ва њу. Редов но уче ству је
мо на Драм ској смо три ства ра ла штва 
деце пред школ ског узра ста Јужно бач
ког окру га, уче ству је мо на Олим пи ја ди 
у Бач кој Палан ци, као и на  мани фе
ста ци ји „Ала је леп овај свет“. Про шле 
годи не смо у децем бру уче ство ва ли 
на „Вин тер фе сту“. Уче шће наше деце 
је било врло запа же но. Они су били 
нај мла ђи уче сни ци на том фести ва лу. 
Нарав но, подр жа ва мо сва деша ва ња 
у локал ној зајед ни ци. Издо вји ла бих и 
уче шће на фести ва лу „Пра ва дете та“. 
Том при ли ком су се орга ни зо ва ле раз
ли чи те актив но сти у цен трал ном и 
под руч ним објек ти ма, умре жа ва ле су 
се делат но сти шко ле и врти ћа и зајед
нич ки спро во ди ле. У сарад њи са 
локал ном само у пра вом смо има ли 
при ли ке да ради мо на еду ка ци ји и 
пове ћа њу без бед но сти деце у сао бра
ћа ју. Сарад ња са роди те љи ма је 
одлич на и она нај ви ше зави си, нарав
но, од вас пи та ча. Уз њихо ву помоћ 
смо напра ви ли и нашу интер нет стра
ни цу, гово ри наша саго вор ни ца 

Зден ка Рад сма тра да је врло важно 
обез бе ди ти и усло ве за диги тал ну 
наста ву, која је неми нов на у будућ но
сти пред школ ских уста но ва.

– Мој циљ за даље јесте да се обез
бе де усло ви како би се побољ ша ла 
елек трон ска писме ност вас пи та ча, 
оче ку је нас и елек трон ски днев ник и 
уплив савре ме них тех но ло ги ја у 
наста ви. Иде ја је и да наба ви мо 
интер ак тив не табле, гово ри Зден ка 
Рад. 

Педа гог ПУ „Љуба Стан ко вић“ Весна 
Радо ше вић наво ди да посто ји низ спе
ци фич но сти које овај обје кат издва ја 
од оста лих у Срби ји.

– Издво ји ла бих и то што смо део 
ДИЛС про јек та, који се одно си на 
инклу зи ју Рома, гово ри Весна Радо
ше вић, која дода је да се запо сле ни у 
овој уста но ви у наред не две годи не 
при пре ма ју за нове осно ве про гра ма 
„Годи не узле та“, који има холи стич ки 
при ступ у вас пит нообра зов ном раду.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

ПОКРАЈИНСКАВЛАДА

Конкурсиза
пољопривреднике

Покра јин ски секре та ри јат за пољо
при вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
рас пи сао је неко ли ко кон кур са о доде ли 
бес по врат них сред ста ва пољо при вред
ни ци ма са тери то ри је АП Вој во ди не. 
Сред ства која се доде љу ју по кон кур су, 
пољо при вред ни ци ће моћи иско ри сти ти 
за опре ма ње сто чар ских фар ми – гове
дар ских, сви њар ских, овчар ских, козар
ских и живи нар ских фар ми, за набав ку 
опре ме за мужу, за хла ђе ње и скла ди
ште ње мле ка, набав ку опре ме за изђу
бра ва ње и др. 

Вој во ђан ски повр та ри могу иско ри
сти ти под сти ца је за набав ку кон струк
ци ја и опре ме за биљ ну про из вод њу у 
зашти ће ном про сто ру.

Воћа ри ма ће посеб но бити зани мљив 
кон курс за доде лу сред ста ва за суфи
нан си ра ње инве сти ци ја у набав ку опре
ме за зашти ту од вре мен ских непо го да 
и еле ме на та потреб них за поди за ње 
про из вод них заса да воћа ка, вино ве 
лозе и хме ља. 

Сви који се баве биљ ном про из вод
њом могу иско ри сти ти сред ства за 
суфи нан си ра ње набав ке опре ме и 
систе ма за навод ња ва ње и опре ме за 
побољ ша ње вод ног, вазду шног и 
топлот ног режи ма биља ка. 

Послед њих годи на посеб но је попу
ла ран кон курс за доде лу сред ста ва за 
подр шку мла ди ма у рурал ним под руч ји
ма на тери то ри ји АП Вој во ди не. Бес по
врат на сред ства по овом кон кур су утвр
ђу ју се у изно су до 90 одсто (75 одсто 
аванс / 15 одсто рефун да ци ја по реа ли
за ци ји инве сти ци је) од укуп но при хва
тљи вих тро шко ва инве сти ци је по пред
ра чун ској вред но сти утвр ђе ној бизнис 
пла ном, а мак си ма лан износ бес по
врат них сред ста ва по јед ној при ја ви не 
може бити већи од 1.500.000 дина ра. 

Сви кон кур си су отво ре ни до 21.
фебру а ра 2020. годи не.

Пред мет Кон кур са за доде лу сред ста
ва за суфи нан си ра ње инве сти ци ја у 
пче лар ство јесте доде ла бес по врат них 
сред ста ва за набав ку нових пче ли њих 
дру шта ва, кошни ца, кон теј не ра , опре
ме и уре ђа ја за пре ра ду пче ли њих про
из во да, док је у циљу боље про мо ци је и 
поди за ња капа ци те та рурал не сре ди не, 
као и пове зи ва ња пољо при вред ни ка и 
пољо при вред них про из во да ради 
бољег пози ци о ни ра ња на тржи шту, 
отво рен и кон курс за доде лу сред ста ва 
за одр жа ва ње тра ди ци о нал них мани
фе ста ци ја на тери то ри ји АП Вој во ди не. 
Ова два кон кур са су отво ре на до кра ја 
фебру а ра.

Текст кон кур са и потреб на кон курс на 
доку мен та ци ја нала зи се на интер нет 
стра ни ци секре та ри ја та www.psp.voj vo
di na.gov .rs, а под но си о ци зах те ва са 
тери то ри је Гра да Срем ска Митро ви ца 
сву потреб ну помоћ и подр шку око 
апли ци ра ња за под сти цај на сред ства 
могу доби ти у про сто ри ја ма Аген ци је за 
рурал ни раз вој Гра да Срем ска Митро
ви ца, или путем теле фо на 610573.
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Уручененаградезашколскиспорт

Нај у спе шни јим срем ским основ ним 
и сред њим шко ла ма у школ ском 
спор ту у сре ду, 22. јану а ра уру че

не су награ де у сали Скуп шти не општи
не Инђи ја. Поде ље но је 15 пеха ра за 
прва три места у кате го ри ја ма пио ни ра, 
пио нир ки, омла ди на ца, омла дин ки и за 
нај у спе шни ју основ ну и сред њу шко лу 
срем ског окру га. Инђиј ске шко ле су 
оства ри ле успе хе – ОШ „Петар Кочић“ у 
кате го ри ји пио ни ра са осво је них 486 
бодо ва и ТШ „Михај ло Пупин“ у кате го
ри ји омла ди на ца са осво је них 364 бода. 
У све у куп ном пла сма ну награ ђе не су 
Основ на шко ла „Вељ ко Дуго ше вић“ из 
Руме и Гим на зи ја „Бран ко Ради че вић“ 
из Ста ре Пазо ве, која је и свет ски првак 
у одбој ци у школ ском спор ту. При зна ња 
и пеха ре уру чи ли су пред сед ник Саве за 
за школ ски спорт Срби је Жељ ко Тана
ско вић, начел ник Школ ске упра ве Сре
ма, јужне Бач ке и Новог Сада Јован 

Вук че вић, заме ник покра јин ског секре
та ра за обра зо ва ње Милан Кова че вић и 
пред сед ник Скуп шти не општи не Инђи ја 
Милан Пре до је вић.

Све ча но сти је при су ство вао и пред
сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак 
који је још јед ном поно вио да је та 
локал на само у пра ва ове годи не издво
ји ла рекорд на сред ства за раз вој спор
та.

– Први спорт ски кора ци углав ном се 
пра ве у основ ним шко ла ма и зато је 
вео ма зна чај но омо гу ћи ти аде кват не 
усло ве за бавље ње спор том. Инђи ја је 
дру ги пут дома ћин за ову реги ју и то 
пока зу је коли ко се добро коти ра мо када 
гово ри мо о пре по зна ва њу свих вред но
сти које школ ски спорт нуди и пре по зна
је – изја вио је Гак. 

Жељ ко Тана ско вић, пред сед ник 
Саве за за школ ски спорт иста као је да 
је у Зако ну о спор ту школ ски спорт свр

стан као при о ри тет и држа ва из тог раз
ло га ула же озбиљ на сред ства.

– Из годи не у годи ну број деце у 
школ ском спор ту се пове ћа ва, што 
пока зу је да смо заин три ги ра ли мла де 
да се баве школ ским спор том, без обзи
ра на то што је у пита њу ван на став на и 
добро вољ на актив ност – каже Тана ско
вић и дода је да уру че на при зна ња пока
зу ју и вели ку енер ги ју про фе со ра, 
настав ни ка и дру гих спорт ских рад ни ка 
за про мо ви са ње школ ског спор та.

Зна чај на сред ства и подр шку обез бе
ђу је и Покра јин ски секре та ри јат за 
обра зо ва ње, упра ву и про пи се. Пре ма 
речи ма заме ни ка покра јин ског секре та
ра Мила на Кова че ви ћа, основ свих 
актив но сти је што ква ли тет ни је бавље
ње спор том и што ква ли тет ни је тро ше
ње вре ме на уче ни ка основ них и сред
њих шко ла.

 М.Ђ.

Награђененајуспешнијешколе

Чла но ви Општин ског већа општи
не Инђи ја на 110. сед ни ци одр жа
ној у петак, 24. јану а ра утвр ди ли 

су пред лог Одлу ке о оту ђе њу неиз гра
ђе ног гра ђе вин ског земљи шта из јав не 
сво ји не Општи не Инђи ја у јав ну сво
ји ну Репу бли ке Срби је. Реч је о пар
це ли на којој ће јапан ски инве сти тор 
„Тојо тајерс“ гра ди ти сво је постро је ње. 
Како је потвр дио пред сед ник Oпш тине 
Инђи ја Вла ди мир Гак камен теме љац 
за изград њу поме ну тог постро је ња, 
свет ски нај по зна ти јег про из во ђа ча 

гуме, биће поло жен у апри лу теку ће 
годи не. Реч је о вели кој инве сти ци ји 
вред ној бли зу 400 мили о на евра, чиме 
ће се дра стич но про ме ни ти при вред
на сли ка Инђи је како у реги о ну тако 
и у све ту. Пред сед ник Гак исти че да 
Инђин ча ни могу да буду поно сни јер 
ће у ско ри јој будућ но сти бити отво ре
но више од 500 рад них места и то са 
пла том изнад про се ка у Срби ји.

Поред пред ло га Одлу ке која је пред
у слов за поче так реа ли за ци је јапан ске 
инве сти ци је, инђиј ски већ ни ци доне ли 

су и Реше ње о одо бра ва њу годи шњих 
про гра ма спорт ских орга ни за ци ја за 
финан си ра ње или суфи нан си ра ње 
потре ба и инте ре са гра ђа на у обла
сти спор та из буџе та Општи не Инђи ја 
за 2020. годи ну и Реше ње о одби ја
њу пред ло же них годи шњих про гра ма 
спорт ских орга ни за ци ја за финан си
ра ње или суфи нан си ра ње потре ба и 
инте ре са гра ђа на у обла сти спор та из 
буџе та Општи не Инђи ја за 2020. годи
ну.

М.Ђ.

САСЕДНИЦЕОПШТИНСКОГВЕЋА

Каментемељацза
„ТојоТајерс“уаприлу
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МЕСНАЗАЈЕДНИЦАИЛИНЦИ

РадовинаДомукултуре
Радо ви у Месној зајед ни ци Илин ци се наста

вља ју пре ма про гра му за 2020. годи ну, а све у 
циљу побољ ша ња ква ли те та живо та ста нов ни

ка. Ових дана су акту ел ни радо ви на згра ди сео ског 
Дома кул ту ре. 

– Ових дана Дом кул ту ре доби ја нов изглед. У току 
су радо ви на пре се ца њу вла ге како би се сани ра ли 
мокри зидо ви. Пла ни ра но је да се за око месец дана 
кре не са радо ви ма кре че ња и мал те ри са ња како 
уну тра шњо сти, тако и спо ља шњо сти згра де. Кухи
ња је гото ва, еле мен ти су поста вље ни. У дого во ру 
са локал ном само у пра вом у план за 2020. годи ну 
увр ште на су и два вели ка кало ри фе ра за загре ва
ње про сто ра. Мешта ни су задо вољ ни јер ће има ти 
про стор за сва ку врсту оку пља ња – изја ви ла је Тија
на Ђур ђе вић, пред сед ник Саве та месне зајед ни це, и 
дода ла да захва љу је локал ној само у пра ви на подр
шци. 

Д.Попов ТијанаЂурђевић

КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕООСНСШИД

Плановиза2020.годину

У четвр так, 23. јану а ра, у про сто ри ја ма 
ОО СНСа одр жа на је кон фе рен ци ја 
за меди је, а јав но сти су се обра ти ли 

Ненад Видо вић, пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Бер ка со во, и Зоран Видо вић, 
пове ре ник Месног одбо ра СНСа Бер ка со
во. Тема кон фе рен ци је био је рад Месне 
зајед ни це и актив но сти СНСа у овом селу.

– План рада за 2020. годи ну је наста вак 
радо ва на капе ли. Радо ви су у вези са мал
те ри са њем и лепље њем пло чи ца, фаса дом 
и кре че њем. Око згра де Месне зајед ни це 
ће бити ура ђе на бетон ска ста за, а на згра
ди Дома кул ту ре и заба ви шта ће бити про
ме ње ни про зо ри. Пола ко се спре ма мо и за 
Вини ја ду. Поче ло је и наси па ње атар ских 
путе ва – рекао је Ненад Видо вић. Он се 
потом освр нуо и на про те клу годи ну, током 
које је завр шен систем гре ја ња у Дому кул
ту ре и у којој је завр ше но зида ње капе ле. 
Финан сиј ски план Месне зајед ни це Бер ка

со во за ову годи ну изно си 4.990.000 дина ра. 
О раду Месног одбо ра СНСа у Бер ка со ву 
гово рио је пове ре ник Зоран Видо вић.

– Током про шле годи не има ли смо изме ђу 
15 и 20 акци ја у који ма су уче ство ва ли како 
мешта ни, тако и акти ви сти СНСа. Ради ло 
се на уре ђе њу про сто ра око гро бља, згра де 
Месне зајед ни це и фуд бал ског игра ли шта. 
Има мо добру сарад њу са Месном зајед
ни цом и зајед нич ки пра ви мо пла но ве око 
одре ђе них актив но сти. Мислим да ће капе
ла бити завр ше на до апри ла месе ца, а онда 
ћемо орга ни зо ва ти акци ју њеног уре ђе ња. 
Обез бе ди ли смо мали трак тор за чишће
ње, као и рали цу за снег. Оби ла зи мо ста ри
је мешта не и пома же мо – иста као је Зоран 
Видо вић.

Бер ка со во има 1200 ста нов ни ка. Основ ну 
шко лу, која има чети ри раз ре да, поха ђа 24 
уче ни ка, док  пред шко ла ца има 13.

Д.Попов

НенадВидовићиЗоранВидовић

МИТРОВАЧКО
ПОЗОРИШТЕ

ЉубавиЏорџа
Вашингтона

Уторак,4.фебруар
у20:00

Сна жна емо тив на бор ба 
жене и љубав ни це покој
ног пред сед ни ка дово ди 
до нео че ки ва ног исхо да. 
Посе бан тон пред ста ви 
даје миса о но напрег ну та, 
гото во интим на атмос фе
ра међу лико ви ма који 
нам изно се дуби ну њихо
вог уза јам ног одно са, 
одре ђе ног одно сом сва ке 
од њих пре ма воље ном 
мушкар цу који је недав но 
пре ми нуо. Уло ге тума че: 
Душан ка Аној чић и Јеле
на Јан ко вић

НешаБриџисстендап
Субота8.фебруар

у20:00
Ненад Дани ло вић А.К.А. 
Неша Бри џис, један од 
пио ни ра срп ке станд уп 
сце не доно си смех и рас
по ло же ње.

Рајназемљи
Петак14.фебруар

у20:00
Урне бе сна коме ди ја, која 
је за крат ко вре ме осво ји
ла сим па ти је публи ке и 
поста ла хит на бео град
ском репер то а ру. Игра ју 
Ања Мит и Сте фан Бузу
ро вић.

Инфор ма ци је и
резер ва ци је: 022/615115
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Књижнифондбогатији
за1000наслова
Љуби те љи писа не речи не оду

ста ју од добре књи ге ни током 
пра зни ка, када нај че шће дола

зе у библи о те ку у потра зи за новим 
насло ви ма. У пећи нач кој Народ ној 
библи о те ци, по речи ма дирек то ри це 
Неве не Наић, нај ве ћа гужва била је 
упра во у вре ме пра зни ка, а њихо ви нај
вер ни ји чита о ци нису оста ли ускра ће ни 
за нове насло ве свет ске и дома ће књи
жев но сти.

Захва љу ју ћи сред стви ма пећи нач ке 
локал не само у пра ве и редов ног годи
шњег отку па Мини стар ства кул ту ре и 
Покра јин ског секре та ри ја та за кул ту ру, 
ове годи не je књи жни фонд уве ћан за 
нешто мање од 1000 насло ва, а зна ча јан 
број књи га при сти гао је и од самих чита
ла ца.

– Про шле годи не смо доби ли доста 
насло ва на поклон од наших чита ла ца. 
Наи ме, покре ну ли смо акци ју где за сва
ку покло ње ну књи гу доно си лац доби је 
при ли ку да се бес плат но учла ни у нашу 
библи о те ку. Ову акци ју обич но орга ни зу
је мо на дан Свет ског дана аутор ских 
пра ва или на неки дру ги зна ча јан датум 
из обла сти библи о те кар ства, књи жев но
сти или срп ског јези ка, али наши чита о ци 
дола зе током чита ве годи не и доно се 
књи ге, које нама добро дођу, а они зауз
врат доби ју бес плат ну члан ску кар ту. 
Про шле годи не, као и прет ход них, зна
чај на сред ства смо доби ли од локал не 
само у пра ве, а иско ри сти ли смо их за 
набав ку пре ко 400 атрак тив них нових 
насло ва на Међу на род ном бео град ском 
сај му књи га, тако да наши чита о ци неће 
ни ове годи не бити ускра ће ни за нај но ви
ја дела свет ских и дома ћих ауто ра. Тре
нут но рас по ла же мо са 48.460 насло ва, 
изме ђу оста лог, и са попу лар ним насло
ви ма из исто ри је, пси хо ло ги је и соци о ло

ги је, који су вео ма тра же ни међу сту ден
ти ма – изја ви ла је Наић.

Она, тако ђе, дода је да се пећи нач ка 
Народ на библи о те ка тру ди да буде што 
при сту пач ни ја чита о ци ма и да финан сиј
ски моме нат не буде пре пре ка да дођу и 
про чи та ју оми ље ну књи гу.

– Већ дуги низ годи на иста је цена чла
на ри не, а уче ни ци од I до IV раз ре да 
има ју током чита ве годи не бес плат не 
чла на ри не. Тако ђе, са жељом да подиг
не мо чита ност код нај мла ђих, про шле 
годи не смо орга ни зо ва ли интер ак тив не 
ради о ни це, током којих су нам госто ва ли 
деч ји писци који су на зани мљив начин 
деци при ка за ли сво је јуна ке. Дра го ми је 
да се пока за ло да је заин те ре со ва ност 
деце вели ка и да је посе та нашој библи
о те ци након ради о ни ца дале ко већа, па 
ћемо и ове годи не наста ви ти са овом 
акци јом. Чита ност поди жу и књи жев не 

вече ри, тако да ћемо и ове годи не наста
ви ти да орга ни зу је мо, барем јед ном 
месеч но, дру же ње са нашим попу лар
ним или неа фир ми са ним писци ма – 
иста кла је Наић и дода ла да и ове годи
не пен зи о не ри и неза по сле ни има ју 
попуст, као и да у сарад њи са пећи нач
ким Црве ним крстом омо гу ћа ва ју добро
вољ ним дава о ци ма крви бес плат ну чла
на ри ну.

Деч ји кутак у чита о ни ци оми ље ни је 
део пећи нач ке чита о ни це за нај мла ђе, 
где се они дру же и сами бира ју сли ков
ни це или књи ге, а они мало ста ри ји, 
током про шле годи не су нај ви ше инте ре
со ва ња пока за ли су за насло ве Јеле не 
Бачић Алим пић, Љиља не Шарац и Боја
на Љубе но ви ћа, док нима ло не зао ста ју 
и даље вео ма чита ни Весна Дедић, Мар
ко Видој ко вић, Дејан Сто јиљ ко вић, 
Мари ја Јова но вић, али и Добри ца Ћосић.

ОчувањеСремакаквоггазнамоиволимо
Општи на Пећин ци бога ти ја је за још јед но 

удру же ње гра ђа на. Осни вач ка скуп шти на удру
же ња „Нај Срем ци“ одр жа на је 17. јану а ра у 
Доњем Товар ни ку, а за пред сед ни ка је иза бран 
Милан Сте па но вић. Циљ „Нај Сре ма ца“ је, како 
нам је рекао ново и за бра ни пред сед ник, да кроз 
актив но сти удру же ња про мо ви шу кул тур но 
насле ђе овог кра ја и целог Сре ма, као и да од 
забо ра ва сачу ва ју тра ди ци о нал не вред но сти и 
оби ча је по који ма су Срем ци пре по зна тљи ви.

– Први корак ће бити да успо ста ви мо сарад њу 
са свим удру же њи ма из наше општи не који ма је 
очу ва ње Сре ма каквог га зна мо и воли мо на 
срцу. Нијед но удру же ње не може успе шно да 
ради мимо локал не зајед ни це и зато ћемо у 
наред ном пери о ду интен зив но ради ти на пове
зи ва њу са инсти ту ци ја ма и орга ни за ци ја ма на 
лока лу, јер нам је циљ да сви ма који желе 
сарад њу буде мо поу здан парт нер, како бисмо 
сви зајед но дали пун допри нос што бољој кул
тур ној сли ци наше општи не у широј јав но сти – 
изја вио је Сте па но вић.
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ДУХОВНААКАДЕМИЈАУШИДУ

Двајубилеја

800годинааутокефалностиСрпскеправославнецрквеи100годинаодуједињена
СрпскеправославнецрквеуСремскимКарловцима,обележенојеунедељу,26.јану
араусалиКултурнообразовноцентрауШиду

Духов на ака де ми ја 
пово дом два зна чај на 
јуби ле ја, 800 годи на 

ауто ке фал но сти Срп ске 
пра во слав не цркве и 100 
годи на од ује ди ње на Срп ске 
пра во слав не цркве у Срем
ским Кар лов ци ма, одр жа на 
је у неде љу, 26. јану а ра у 
сали Кул тур но обра зов но 
цен тра. Поред пред став ни
ка локал не само у пра ве, 
све штен ства, број них гости
ју, све ча но сти је при су ство
вао и Њего во пре о све штен
ство епи скоп срем ски госпо
дин Васи ли је.

Спа ја њем ова два јуби ле ја 
наста вљен је кон ти ну и тет и 
пра вац који је  уте ме љио  
први срп ски архи е пи скоп, 
духов ни вођа, учи тељ и 
пастир Све ти Сава. То је пут 
једин ства свих Срба и пра
во слав не вере, што је  потвр
ђе но и на Сабо ру ује ди ње на 
Срп ске пра во слав не цркве у 
Срем ским Кар лов ци ма пре 
100 годи на. Заме ник пред
сед ни ка општи не Шид, 
Зоран Семе но вић, поздра
вио је при сут не:

– Добро дошли у наш 
град, који има част да обе
ле жи 800 годи на од ауто ке
фал но сти и 100 годи на од 
при са је ди ње ња. Све до ци 
смо да Срп ска пра во слав на 

црква и наша држа ва добро 
сара ђу ју. Желим да се 
захва лим на тру ду све штен
ству на тери то ри ји наше 
општи не. Црква и народ 
ника да нису били бли жи. 
Мора мо чува ти све наше 
све ти ње – рекао је Семе но
вић.

У име про свет них уста но
ва шид ске општи не о Све

том Сави гово ри ла је Сла
ђа на Љубо је вић, дирек тор
ка основ не шко ле „Срем ски 
фронт“. Током обра ћа ња 
под се ти ла је коли ки зна чај 
Све тог Саве као про све ти
те ља, писца, поли ти ча ра. 
Бесе ду је одр жао и епи скоп 
срем ски госпо дин Васи ли је, 
а током које је изме ђу оста
лог рекао: 

– Про шла и ова годи на је 
досто јан стве но обе ле же на у 
нашим шко ла ма и црква ма. 
Про же ти жеља ма и нада ма 
у дубо ком  смо уве ре њу да 
ћете схва ти ти зна чај ове 
про сла ве за Србе и да ће 
Сабор учи ни ти све да она 
буде достој на про све ти те
ља. Наше јуби лар но сећа
ње на Све то га Саву, осам 
веко ва ауто ке фал но сти 
Срп ске пра во слав не цркве 
и 100 годи на од ује ди ње ња 
Срп ске пра во слав не цркве у 
Срем ским Кар лов ци ма 
пред ста вља доказ да наша 
гене ра ци ја има толи ко 
духов ног здра вља за осма
тра ње исто ри је и толи ко 
морал не све сти  да се у њој 
лик Све тог Саве може 
погле да ти као у чистом 
огле да лу.

У про гра му је уче ство вао 
и град ски ход „Хор ши де ја“, а 
чла но ви Ама тер ског позо ри
ште „Бра ни слав Нушић“ су 
изве ли пред ста ву „Жича“ у 
режи ји Цве ти на Ани чи ћа. 
Духов ну ака де ми ју орга ни
зо ва ли су Пра во слав но 
архи је реј ско наме сни штво 
шид ско, Општи на Шид и са 
свим инсти ту ци ја ма кул ту
ре. 

Д.Попов
Фото:И.Радојковић

ЗоранСеменовић

ДомаћиниигостинадуховнојакадемијиуШиду
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Уфебруару
двехајкенашакала

Фебру ар је месец када се у општи ни 
Пећин ци већ тра ди ци о нал но орга ни зу
ју хај ке на шака ла, како би се кон тро
ли са ла њихо ва број ност у лови шту. 
Шакал је изу зет но успе шан пре да тор 
који на овој тери то ри ји нема при род
них непри ја те ља и који се у послед
њих деце ни ју и по намно жио у лови
шти ма пећи нач ке општи не, где уни
шта ва пла ме ни ту дивљач, а све чешће 
се виђа и у непо сред ној око ли ни насе
ља.

У орга ни за ци ји Ловач ког дру штва 
Прхо во 2. фебру а ра биће орга ни зо ва
на сед ма Хај ка на шака ла, а скуп 
лова ца је зака зан за 7.00 часо ва у 
прхо вач ком ловач ком дому. При ја вљи
ва ње за лов врши ће се на лицу места 
пре почет ка лова, а коти за ци ја за уче
шће је 1.000 дина ра. Кон такт теле фон 
за бли же инфор ма ци је је: 0631218648. 

Два на е ста Хај ка на шака ла у Аша њи 
зака за на је за 9. фебру ар. Оку пља ње 
лова ца је зака за но за 7.00 часо ва, а 
коти за ци ја у изно су од 1.500 дина ра 
упла ћи ва ће се пре почет ка лова, који 
је наја вљен за 8.00 часо ва.

Нарав но, сва ки лов је и вели ко дру
же ње, па орга ни за то ри обе хај ке при
пре ма ју ручак и осве же ње за све уче
сни ке, а покро ви те љи лова су пећи
нач ка локал на само у пра ва и месне 
зајед ни це Прхо во и Аша ња. 

ЈошједнауспешнаакцијаДДК

Црве ни крст Пећин ци је у петак 24. 
јану а ра, у сарад њи са Заво дом за 
тран сфу зи ју крви Вој во ди не, орга ни зо
вао две акци је добро вољ ног дава ња 
крви на тери то ри ји пећи нач ке општи не 
у Пећин ци ма и Купи но ву, прву у овој 
годи ни. Како су нам рекли у пећи нач
ком Црве ном крсту, акци ја у Пећин ци
ма је била у гра ни ца ма оче ки ва ног. У 
про сто ри ја ма Кул тур ног цен тра, у 
пери о ду од 12.00 до 15.00 часо ва, крв 
је пону ди ло 37 дава ла ца, али како је 
12 дава ла ца одби је но из меди цин ских 
раз ло га, крв је укуп но дало 25 добро
вољ них дава ла ца. На акци ји у Купи но
ву, која је одр жа на у про сто ри ја ма 

Основ не шко ле „Душан Вука со вић 
Дио ген‟, од 9.00 до 10.30 часо ва, крв је 
пону ди ло 5 дава ла ца, а дало 4, јер је 
један дава лац одби јен из меди цин ских 
раз ло га.

– Да акци ја буде успе шна, потру ди ли 
су се волон те ри Црве ног крста Пећин
ци, уче ни ци Тех нич ке шко ле „Милен ко 
Вер кић Неша“, који су издво ји ли део 
свог вре ме на и уче ство ва ли у акци ји, 
на чему смо им захвал ни, као и њихо
вој шко ли која им је то омо гу ћи ла – 
рекла је Гор да на Коње вић, секре тар 
пећи нач ког Црве ног крста, која је ујед
но захва ли ла и на подр шци Кул тур ном 
цен тру и Основ ној шко ли у Купи но ву. 

СТАЛНАКОНФЕРЕНЦИЈАГРАДОВАИОПШТИНА

ОпштинаБеочинизабрана
упредседништво
Кра јем про шле годи не 

у Бео гра ду је одр жа но 
47. редов но засе да ње 

Скуп шти не Стал не кон фе
рен ци је гра до ва и општи на 
(СКГО), којим је пред се да
ва ла гра до на чел ни ца Сом
бо ра Душан ка Голу бо вић.

У скла ду са Ста ту том 
СКГО, на сед ни ци Скуп шти
не су одр жа ни су и редов ни 
избо ри за орга не СКГО, а за 
пред се да ва ју ћег је реи за
бра на гра до на чел ни ца Сом
бо ра Душан ка Голу бо вић.

У окви ру про грам ског 
дела скуп шти не све ча но је 
пот пи са но и неко ли ко спо
ра зу ма, а гра до на чел ни
ца Сом бо ра, пред сед ни ца 
СКГО Душан ка Голу бо вић 
пот пи са ла је Мемо ран дум о 
сарад њи у импле мен та ци ји 
паке та подр шке у обла сти 
упра вља ња људ ским ресур
си ма.

Општи на Бео чин је ушла 

у круг 30 општи на која је 
доби ла наве де ни пакет 
подр шке. На избор ној скуп
шти ни Општи на Бео чин је 
иза бра на у пред сед ни штво 
СКГО.

Ово го ди шња Скуп шти
на СКГО орга ни зо ва на је уз 

помоћ про гра ма „Подр шка 
локал ним само у пра ва ма у 
Срби ји на путу ка ЕУ – Дру га 
фаза“ који спро во ди СКГО, а 
финан си ра Вла да Швед ске. 

Пово дом тога, дана 10. 
и 13. јану а ра одр жа ни су 
увод ни састан ци за упра

вља ње људ ским ресур си ма 
у локал ној само у пра ви – 
Fаза II. Фор ми ра на је коми
си ја која ће актив но ради ти 
са пред став ни ци ма из Бео
гра да Мр Гор да ном Лазић 
 Рашо вић и Угље шом Ата
нац ко вић.
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СВЕТОСАВСКААКАДЕМИЈАУПЕЋИНЦИМА

ТРБОВИЋ:Знањејесигуран
путубудућности

У част уте ме љи ва ча срп ске писме
но сти, у неде љу, 26. јану а ра, у 
Кул тур ном цен тру Пећин ци, одр

жа на је Све то сав ска све ча ност под 
нази вом „Пој те му Срби песму и утрој
те“, којој су при су ство ва ли пред сед ник 
општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, 
пред сед ни ца Скуп шти не Општи не 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки, пред
став ни ци Архи је реј ског наме сни штва 
пећи нач ког, као и број ни пред став ни ци 
инсти ту ци ја, кул тур ног и јав ног живо та 
пећи нач ке општи не. 

Пред сед ник Трбо вић је том при ли ком 
пору чио да је Све то сав ска све ча ност 
при ли ка да се ода почаст вели ком срп
ском про све ти те љу и осни ва чу школ
ства у Срби ји, као и да се деци ука же 
на зна чај њего вог тру да и рада.

– Желео бих пре све га да чести там 
школ ску сла ву настав ни ци ма и уче ни
ци ма, али и да им пору чим да је важно 
да оста ну на путу зна ња и про све ће
но сти, који је Све ти Сава зацр тао пре 
осам веко ва. На уче ни ци ма је да мар
љи во уче и пошту ју сво је учи те ље, јер 
зна ње је сигу ран пут у будућ но сти, а ми 
ћемо учи ни ти све да им обез бе ди мо 
што боље усло ве за уче ње. Пре све га, 
награ ђу је мо мар љив рад на сти ца њу 
зна ња. Уче ни ке гене ра ци је награ ђу је
мо сва ке годи не са по 30.000, а вуков
це са по 15.000 дина ра, нај у спе шни је 

уче ни ке у уче њу и у школ ском спор ту 
награ ђу је мо бес плат ним лето ва њем, 
уче ни ке који су пости гли нај за па же ни
је резул та те на школ ским так ми че њи ма 
награ ђу је мо бес плат ном екс кур зи јом, а 
сви одлич ни уче ни ци доби ја ју бес пла
тан улаз на пећи нач ке базе не током 
целе купа ли шне сезо не. Свим овим 
мера ма уче ни ци ма пору чу је мо да се 
рад и зна ње испла те. Тако ђе, да би 
смо обез бе ди ли свој деци што боље 
усло ве за рад, Општи на Пећин ци зна
чај на сред ства ула же у обно ву школ
ских обје ка та. Нема насе ља у нашој 
општи ни у којем није ула га но у школ ске 
објек те. У Пећин ци ма смо изгра ди ли 
нову згра ду сред ње тех нич ке шко ле, а 
у Шима нов ци ма је кра јем про шле годи
не поче ла изград ња новог врти ћа вред
ног 120 мили о на дина ра. Пред сто је нам 
још три вели ке рекон струк ци је школ
ских обје ка та у које ће бити уло же но 
450 мили о на. Ком плет на рекон струк ци
ја основ не шко ле у Кар лов чи ћу је већ 
поче ла, а само у ову инве сти ци ју биће 
уло же но 90 мили о на дина ра. Током 
ове годи не почи ње и рекон струк ци ја 
основ не шко ле у Купи но ву вред на 230 
мили о на, а у пла ну је и обно ва основ не 
шко ле у Пећин ци ма у коју ће бити уло
же но 130 мили о на дина ра – изја вио је 
Трбо вић.

Хим ном Све том Сави у изво ђе њу 

Боја не Ради во је вић и Недељ ка Анђе
ли ћа запо че ла је све ча ност, а при сут не 
госте и дома ћи не поздра вио је и дирек
тор Кул тур ног цен тра Јован Девр ња, 
који је још јед ном под се тио на вели
ки јуби леј  800 годи на ауто ке фал но
сти срп ске пра во слав не цркве, њеног 
родо на чел ни ка Све тог Саве, као и на 
зна чај очу ва ња тра ди ци је за срп ски 
народ.

Пре почет ка про гра ма, испред Архи
је реј ског наме сни штва пећи нач ког, 
бесе ду је одр жао јереј Саша Мили ја ше
вић, који је рекао да се срп ски принц, 
Раст ко Нема њић као монах Сава избо
рио за ауто ке фал ност срп ске цркве и 
постао њен први погла вар и зако но да
вац, али да у први план тре ба ста ви ти 
оно чему је Све ти Сава нај ви ше тежио, 
чак и пре ма сво јој рође ној бра ћи, а то је 
– поми ре ње и сабор ност, као и да Раст
ко Нема њић мора бити херој мла дих, а 
Све ти Сава узор одра слих. Он је тако
ђе, пре нео поздра ве њего вог пре о све
штен ства Епи ско па срем ског госпо ди на 
Васи ли ја и Архи је реј ског наме сни ка 
пећи нач ког Боја на Мија но ви ћа.

Дирек тор Кул тур ног цен тра уру чио 
је захвал ни це свим уче сни ци ма, да би 
затим Дру штво за него ва ње народ не 
тра ди ци је из Пећи на ца игра ма из Ниша 
гро мо гла сним апла у зом затво ри ло све
ча ност у част Све том Сави.

Додељенезахвалницесвимучесницима
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У року од два дана у ста ро па зо вач
кој општи на дого ди ла су се два 
уби ства и само у би ства. Наи ме, у 

уто рак 21. јану а ра око 9 часо ва на путу 
изме ђу Нове Пазо ве и Батај ни це про
на ђе на су два бежи вот на тела у ауто
мо би лу мар ке Опел век тра, потвр ђе но 
је РТВ Ста рој Пазо ви из МУПа. Меди
ји наво де да је у ауто мо би лу акти ви ри
на руч на бом ба. Вози ло је про на шла 
поли циј ска патро ла, која је зате кла 
у возилу са оште ће ном каро се ри јом 
бежи вот но тело мушкар ца на воза
че вом и жене на суво за че вом месту. 
Поли ци ја је оба ви ла уви ђај на лицу 
места, након чега ће се зна ти више 
дета ља, као и окол но сти под који ма је 
дошло до ове тра ге ди је. Како РТВ Ста
ра Пазо ва незва нич но сазна је мушка
рац П. Р. је из Ста ре Пазо ве и био је 
запо слен у МУПу.

Само три дана касни је, при пад ни ци 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва 
расве тли ли су уби ство 48годи шњег Д. 
И. из Бео гра да, чије је бежи вот но тело 
про на ђе но на под руч ју Ста ре Пазо ве, 
тач ни је код Гаји ће ве баре. Утвр ђе но је 
да је уби ство почи нио 42годи шњи В. Ш. 

из Ста ре Пазо ве хици ма из пишто ља, 
којим је извр шио само у би ство испред 
Дома Народ не скуп шти не у Бео гра ду. 
Поли ци ја је саоп шти ла да је пуцао из 
ватре ног оруж ја себи у уста и да је код 
њега је про на ђе но опро штај но писмо у 
ком је као раз ло ге само у би ства навео 
при ват не про бле ме. Под се ти мо, В. Ш. 
је у јуну 2017. годи не у окви ру опсе жне 
поли циј ске опе ра ци је „Сиг нал“ ухап шен 

зајед но са још неко ли ко осо ба због сум
ње да су ута ји ли порез и зло у по тре би ли 
слу жбе ни поло жај. Касни је је био вла
сник аген ци је за реги стра ци ју вози ла у 
Ста рој Пазо ви. Он се сум њи чио да је, 
том при ли ком пре ва рио број не осо бе 
и да су у пита њу већи нов ча ни изно си, 
након чега је побе гао из Ста ре Пазо ве. 
Тако ђе, по Ста рој Пазо ви се шпе ку ли
са ло да позајм љу је новац од зеле на ша.

ЦРНАНЕДЕЉАУОПШТИНИСТАРАПАЗОВА

Дваубистваисамоубиства
задвадана

Прво при хва ти ли ште за одра сле осо бе 
на под руч ју Сре ма могли би да се отво ри 
ове годи не оче ку ју дирек то ри срем ских 
Цен та ра за соци јал ни рад. Лока ци ја 
буду ћег пру хва ти ли шта је Ста ра Пазо ва, 
а током про шле годи не покре ну та је ини
ци ја ти ја за покре та њем при хва ти ли шта 
за бес кућ ни ке и у кви ру про јек та „Живи
мо под истим кро вом“ спро ве де на про це
на потре ба за раз во јем услу ге поро дич
ног сме шта ја и осни ва њем већ поме ну
тог при хва ти ли шта. Три де сет пе то ро 
лица током про шле годи не оста ло је без 
кро ва над гла вом, а како не би завр ши ли 
на ули ци, осо бе су сме ште не у дру ге 
поро ди це. Раз ло зи због којих су оста ли 
без игде ико га на ули ци су разни, а 
нерет ко у пита њу и небри га нај у жих чла

но ва поро ди ца. Од почет ка ове годи не 
три лица иска за ли су потре бу за збри ња
ва њем у ста ро па зо вач кој општи ни. Над
ле жни исти чу да би при хва ти ли ште за 
бес кућ ни ке у Ста рој Пазо ви на неки 
начин олак ша ло реша ва ње про бле ма 
ове соци јал не кате го ри је. План је да 
капа ци тет првог при хват ног цен тра опве 
врсте у Сре му буде 20 осо ба, а лица би 
могла се моп гла задр жа ти нај ду же 24 
сата. Изме ђу 700 и 800 лица током годи
не у Сре му сме сти се у дом, изме ђу 50 и 
70 осо ба у срод нич ке и дру ге поро ди це, 
а изме ђу пет и седам осо ба уто чи ште 
нађе у при хва ти ли шти ма у Бео гра ду или 
Новом Саду. Про сеч но 15 одрал сих и 
ста ри јих зах те ва ургент но збри ња ва ње и 
тај тро шак кошта локал не само у пра ве.

УСКОРО

Прихватилиштезаодрасле
БЕЛЕГИШ

ТалентованаМина

Мина Јањић из Беле ги ша поне ла је 
при зна ње „Тален ти 2019“, које је наме
ње но даро ви тим уче ни ци ма из Вој во
ди не и њихо вим мен то ри ма и тако 
поста ла једи ни лау ре ат сво је шко ле, 
Беле ги ша и општи не Ста ра Пазо ва. 
Од стра не покра јин ске Вла де за 2019. 
годи ну уру че на је 171 награ да даро ви
тим уче ни ци ма и њихо вим мен то ри ма 
у основ ним, сред њим и музич ким шко
ла ма. Ова уче ни ца петог раз ре да 
основ не шко ле „Вера Мишче вић“, про
шле годи не пости гла је завид не резул
та те из мате ма ти ке сти гав ши и до 
европ ског так ми че ња.
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ПОЛИЦИЈА

Ухапшентаксиста
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Ста рој Пазо ви под не
ће кри вич ну при ја ву над ле жном тужи
ла штву про тив мушкар ца ста ро сти 36 
годи на из Новог Сада, због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр шио кри вич но 
дело нео вла шће на про из вод ња и ста
вља ње у про мет опој них дро га. При ли
ком кон тро ле так си ја којим је упра
вљао осум њи че ни, поли ци ја је про на
шла и оду зе ла око 99 гра ма мари ху а
не. Како РТВ Ста ра Пазо ва незва нич
но сазна је, ово није први пут да овај 
ново са ђа нин са так си вози лом пре
про да је опи ја те. За ова кво дело пре ма 
Кри вич ном зако ни ку сле ду је казна од 
3 до 12 годи на затво ра.

ЦРВЕНИКРСТ

Огревзаседмочлану
породицу

Захва љу ју ћи брзој реак ци ји хума ним 
поје дин ци ма и орга ни за ци ја ма, за све
га неко ли ко сати за сед мо чла ну поро
ди цу са пето ро деце од којих нај мла ђе 
има све га три месе ца обез бе ђе на је 
одре ђе на коли чи на огре ва која ће 
помо ћи поро ди ци у одре ђе ном вре
мен ском пери о ду. Изла ском на терен 
струч них рад ни ка ста ро па зо вач ког 
Црве ног крста, утвр ђе но је да је у 
пита њу мате ри јал но угро же на поро ди
ца насе ље на на тери то ри ји општи не. 
Акци ју је ини ци рао ста ро па зо вач ки 

Црве ни крст који је издво јио одре ђе на 
сред ства за обез бе ђи ва ње огре ва, а 
истој ће се при кљу чи ти и општи на 
Ста ра Пазо ва.

КУЛТУРА

Додељена
плакета„Светлост“

На све ча но сти у собо ту уве че у позо
ри шној сали доде ље но је уку пу но 50 
при зна ња, од тога 7 злат них, 13 сре бр
них и 26 брон за них пла ке та поје дин ци
ма и колек ти ви ма у свим обла сти ма 
кул тур ног ама те ри зма у овој сре ди ни, 
пла ке те за нај бо ље колек ти ве, поје
дин ца и Пла ке та Све тлост за дуго го ди
шњи допри нос раз во ју кул ту ре у ста
ро па зо вач кој сре ди ни. Алек сан дра 
Дра гаш из Ста ре Пазо ве, дуго го ди
шњи реци та тор и педа гог, од 2002. 
годи не и орга ни за тор про гра ма за 
децу, добит ни ца спе ци јал ног при зна
ња – Пла ке те Све тлост за живот но 
дело, коју доде љу је Општи на Ста ра 
Пазо ва, Савез ама те ра и Цен тар за 

кул ту ру.На осно ву постиг ну тих резул
та та титу лу нај бо љи колек тив поде ли
ли КУД Бран ко Ради че вић и СКУД 
Херој Јан ко Чме лик из Ста ре Пазо ве, 
а нај бо љи поје ди нац у кул ту ри за 
2019. годи ну је Дра ган Ђор ђе вић, 
вајар из Нових Бано ва ца, који је на 
Покра јин ској смо три ликов ног ства ра
ла штва осво јио спе ци јал ну награ ду 
међу 104 так ми ча ра из целе Вој во ди
не.Доде ље но је уку пу но још 7 малих 
злат них пла ке та са дипло мом, 13 сре
бр них и 26 брон за них пла ке та поје дин
ци ма и колек ти ви ма у свим обла сти ма 
кул тур ног ама те ри зма у овој сре ди ни. 
На број ним успе си ма, насту пи ма и 
про мо ви са њу сре ди не, награ ђе ни ма је 
чести тао Горан Јовић, пред сед ник СО 
Ста ра Пазо ва. У кул тур но  умет нич
ком про гра му су насту пи ли Јана 
Руман, реци та тор ка, Жен ска певач ка 
гру па СКУДа Херој Јан ко Чме лик и 
орке стар КУДа Бран ко Ради че вић из 
Ста ре Пазо ве.

Наставаксарадње
ВеликеКладушеиИнђије
У окви ру више днев не посе

те Репу бли ци Срби ји 
пред став ни ци општи не 

Вели ка Кла ду ша (БиХ) у четвр
так, 23. јану а ра посе ти ли су 
општи ну Инђи ја. Са пред сед ни
ком Вла ди ми ром Гаком саста ли 
су се пред сед ник Oпш тине 
Вели ка Кла ду ша Фикрет Абдић 
и шеф каби не та Ервин Абдић. 
Интен зив на сарад ња изме ђу 
Инђи је и Вели ке Кла ду ше тра је 
неко ли ко годи на и огле да се у 
број ним обла сти ма. На састан
ку су дого во ре ни даљи кора ци 
ка реа ли за ци ји број них про је ка
та коју су запо че ти у прет ход
ном пери о ду. Један од њих је и 
међу на род ни про је кат „Кестен“ 
који има подр шку европ ских 
фон до ва, али и спа ја ње при
вред них субје ка та из ових 
општи на са циљем про ду бљи
ва ња при вред не сарад ње.

М.Ђ.
СастанаксапредставницимаВеликеКладуше
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РУМАДОМАЋИНСЕМИНАРА

Промоцијаправажена
саинвалидитетом
Рума је 22. и 23. јану а ра 

била дома ћин семи на
ра у окви ру про јек та 

„Јача ње капа ци те та инсти
ту ци ја за про мо ци ју важно
сти поли тич ких, еко ном ских, 
соци јал них и здрав стве них 
пра ва жена са инва ли ди
те том“. Теме које су биле 
засту пље не на семи на ру 
су: инва лид ност кроз исто
ри ју, моде ли инва лид но
сти, прав ни оквир, жен ска 
људ ска пра ва и род на рав
но прав ност, пра ва жена са 
инва ли ди те том, послов на 
спо соб ност, јав ни и поли
тич ки живот жена са инва
ли ди те том, еко ном ски поло
жај, пра во на здрав стве ну 
зашти ту, соци јал на пра ва 
жена и мапи ра ње про бле ма 
на локал ном нивоу. 

Миле са Милин ко вић, 
пред сед ни ца Кре а тив но
афир ма тив не орга ни за ци
је „Пар нас“ из Новог Сада 
и коор ди на тор ка про јек та, 
исти че да је његов основ ни 
циљ да се осна же, еду ку ју и 
сен зи би ли шу пред став ни ци 
инсти ту ци ја за пре по зна ва
ње кључ них пра ва жена са 
инва ли ди те том. 

– Семи нар је наме њен 
пред став ни ци ма инсти ту
ци ја, пре све га, локал них 

само у пра ва и цен три ма за 
соци јал ни рад. Када је реч 
о локал ним само у пра ва ма, 
мислим на људе који раде 
у оде ље њи ма за дру штве
на пита ња, соци јал ну поли
ти ку, дакле, на људе који су 
у про фе си о нал ном одно су 
нај бли же жена ма са инва
ли ди те том. Желе ли смо да 
сви они доби ју јед но опште 
зна ње, само осно ве нарав
но, јер је ово јако ком плек
сна тема. Тре ба ло би нам 
за сва ко поје ди нач но пра во 
по један дан да про ђе мо 
детаљ но кроз то, које су пре
пре ке за оства ри ва ње тих 

пра ва, које су мере подр шке 
и шта они као пред став ни ци 
инсти ту ци ја могу да ура де 
да допри не су побољ ша њу 
поло жа ја жена са инва ли ди
те том – иста кла је Миле са 
Милин ко вић.

Овај про је кат финан си ра 
UN WOMAN, а поред овог 
првог семи на ра у Руми, где 
су били пред став ни ци из 
Руме, Врба са, Бач ке Топо
ле, Бач ког Петров ца и пред
став ник Покра јин ског омбуд
сма на, пла ни ра се још један 
у Ечки за који је при ја вље но 
26 општи на и гра до ва у Вој
во ди ни. Дру гим семи на ром 

у фебру а ру се и окон ча ва 
про је кат. Дани ца Тодо ров, 
пре да ва чи ца на семи на ру 
каже да је крај њи циљ оспо
со бља ва ње инсти ту ци ја 
за уна пре ђе ње посту па ња 
у слу ча је ви ма када им се 
поја ве жене са инва ли ди те
том. 

– Обра ди ли смо сва поје
ди нач на пра ва, од пра ва 
на уче шће у јав ном и поли
тич ком живо ту, пре ко еко
ном ских пра ва и пра ва на 
здрав стве ну зашти ту, обра
зо ва ње, соци јал ну зашти ту, 
као и начин пове ћа ња осе
тљи во сти на про бле ме осо

НЕДЕЉАБОРБЕПРОТИВРАКАГРЛИЋАМАТЕРИЦЕ

ПредавањауДомуздравља
Европ ска неде ља пре

вен ци је рака грли ћа 
мате ри це реа ли зо ва

на је у пери о ду од 20. до 26. 
јану а ра у циљу поди за ња 
све сти жена о раку грли ћа 
мате ри це и начи ни ма пре
вен ци је. Иако је ово јед но 
од нај смр то но сни јих обо
ље ња, откри ве но у раној 
фази, изле чи во је у висо ком 
про цен ту, а у Срби ји посто ји 
и могућ ност вак ци ни са ња. 
Упра во зато је вео ма бит
на еду ка ци ја жена, па се у 
обе ле жа ва ње ове неде ље 
редов но укљу чу је и Дом 
здра вља Рума. Прво пре
да ва ње на ову тему одр
жао је 23. јану а ра у Цен тру 

ПредавањеуДомуздравља

ЈасминаЗимоњић МилесаМилинковић ДаницаТодоров
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за пре вен ци ју Дома здра
вља спец. гине ко ло ги је и 
аку шер ства Душан Миха
и ло вић. Др Миха и ло вић 
ука зу је да је ста ти сти ка за 
ову малиг ну болест у нашој 
земљи пора жа ва ју ћа, јер 
смо пети у Евро пи по сто
пи обо ле ва ња и уми ра ња 
од ове боле сти. Мини стар
ство здра вља ула же напо ре 
да се ова сто па сма њи, па 
је тако рум ски Дом здра
вља обез бе дио сред ства од 
Мини стар ства, али и из дру
гог про јек та „Раз вој здра
вља Срби је“.

– Ми ћемо уз помоћ тих 
сред ства орга ни зо ва ти нови 
тип пре гле да. Тра ја ће целе 
годи не, а оба вља ће се сва
ке субо те од 9 до 12 часо ва. 
То је један посе бан про је кат 
којим жели мо да пове ћа мо 
обу хват жена, које ће бити 
први пут пре гле да не, уко

ли ко нису има ле овај пре
глед у послед ње три годи не. 
Нада мо се да тако може мо 
откри ти нове слу ча је ве рака 
грли ћа мате ри це и спре чи
ти обо ле ва ње и уми ра ње 
од ове боле сти, одно сно 

откри ти је у раној фази када 
је пот пу но изле чи ва. Све 
жене су позва не, могу доћи 
на пре глед сва ке субо те, 
без књи жи це. Пре гле ди су 
бес плат ни и нема чека ња. 
Посеб но ће бити орга ни
зо ва ни пре во зи за жене са 
села до Дома здра вља и 
то бес плат но – исти че др 
Душан Миха и ло вић.

За пре ве ни ра ње рака 
грли ћа мате ри це изу зет но 
добре резул та те даје вак ци
на ци ја про тив ХПВ виру са, 
али она, за сада, у нашој 
земљи није оба ве зна. Иску
ства раз ви је них зема ља, 
где је ова вак ци на оба ве
зна, изу зет но су пози тив на и 
сма тра се да би за неко ли ко 
годи на, или деце ни ју, могло 
доћи до иско ре њи ва ња ове 
боле сти.

 – Болест је, у сушти ни, 
зара зна јер је њен узроч ник 

ХПВ вирус, а када се спре
чи инфек ци ја, спре ча ва се и 
раз вој ове малиг не боле сти. 
Код нас ко жели, може да се 
вак ци ни ше, а пре по ру ка је 
да се вак ци ни шу девој чи це 
и деча ци од 9 до 12 годи
на, одно сно и касни је, али 
пре првог сек су ал ног одно
са. Ако су има ли сек су ал не 
одно се, онда прво тре ба да 
се утвр ди да ли су зара же
ни. Ако нису, онда се могу 
вак ци ни са ти, како би вак ци
на била дело твор на – поја
шња ва др Душан Миха и ло
вић. 

Он је позвао роди те ље 
да дођу код гине ко ло га или 
педи ја тра и да се инфор
ми шу о овој вак ци ни. Како 
реко смо, она код нас није 
оба ве зна, али је апсо лут но 
доступ на и док то ри је пре
по ру чу ју.

С.Џакула

ДрДушанМихаиловић

бе са инва ли ди те том, а пре 
све га, жене са инва ли ди те
том. Сва та пра ва гаран то
ва на међу на род ним кон вен
ци ја ма, ми смо угра ди ли у 
дома ће зако но дав ство, али 
прак са пока зу је да су осо
бе са инва ли ди те том често 
суо че не са пре пре ка ма у 
оства ри ва њу тих пра ва, а да 
су жене дво стру ко мар ги на
ли зо ва не – исти че Дани ца 
Тодо ров из КАО „Пар нас“.

– На при мер, како осо бе 
са инва ли ди те том да дођу 
до бира ли шта, како да се 
инфор ми шу о избо ри ма и 
уоп ште о поли тич ким про
гра ми ма, да ли могу да 
уче ству ју и да оства ре то 
пра во, како доћи до бирач
ког места или да ли има 

гла сач ких листи ћа на Бра је
вом писму... Исто важи и за 
домо ве здра вља, дола зак 
код лека ра или ула зак у низ 
дру гих инсти ту ци ја – ука зу је 
Дани ца.

Уче сни ци из локал них 
само у пра ва и цен та ра за 
соци јал ни рад су на кра ју 
семи на ра има ли зада так да 
одре де глав не про бле ме у 
сво јим локал ним зајед ни
ца ма, да напра ве план који 
могу да реа ли зу ју у скла ду 
са сво јим над ле жно сти ма 
и могућ но сти ма, како би се 
уна пре ди ла могућ ност ужи
ва ња људ ских пра ва осо
ба ма са инва ли ди те том. 
Дани ца Тодо ров ука зу је да 
је нај ве ћи про блем Закон 
о забра ни дис кри ми на ци

је осо ба са инва ли ди те том, 
који има пред ви ђе не неке 
санк ци је, ако посто ји дис
кри ми на ци ја, али да се то 
рет ко или сла бо санк ци о ни
ше. 

– Вели ки је про блем и 
што саме осо бе са инва ли
ди те том, а наро чи то жене 
са инва ли ди те том, нису 
ни инфор ми са не о сво јим 
пра ви ма, због изо ла ци је и 
искљу че но сти из окру же ња. 
Оне не кори сте сво ја пра ва 
и не могу да се жале над
ле жним инсти ту ци ја ма као 
што је пове ре ник за зашти
ту рав но прав но сти или 
заштит ник гра ђа на – сма тра 
Дани ца Тодо ров.

Јед на од уче сни ца семи
на ра у Руми је била и мр 

Јасми на Зимо њић, дирек
тор ка Цен тра за соци јал ни 
рад у Бач кој Топо ли.

– Ја лич но сма трам да не 
ради мо довољ но на реша
ва њу њихо вих про бле ма 
и да гра ђа ни нису довољ
но осве шће ни о њихо вим 
потре ба ма. При ста ли ца сам 
дожи вот ног уче ња и еду
ка ци је и сма трам да је овај 
семи нар сви ма нама добро 
дошао. Потреб но је и да се 
ова лица укљу че више, али 
мислим да ми нема мо базу 
пода та ка осо ба са инва ли
ди те том. Тако ђе, није сва ки 
инва ли ди тет јед нак. Чиње
ни ца је да су они обес пра
вље ни по мно гим осно ва ма 
– рекла је Јасми на Зимо
њић. С.Џакула

Сасеминара
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ДРУГА„ЧВАРКИЈАДА“УНАСЕЉУБЛОКБ

Спојтрадицијеигурманлука

Дру га по реду „Чвар ки ја да“ одр жа
на је 25. јану а ра у митро вач ком 
насе љу Блок Б. Дога ђај је заси

гур но оку пио вели ки број уче сни ка, aли  
и посе ти ла ца, који су могли да про ба ју 
чвар ке и дру ге сре мач ке спе ци ја ли те
те, али и вој нич ки пасуљ, који су кува ли 
при пад ни ци Вој ске Срби је. Мани фе
ста ци ју је обо га тио и кул тур ноумет
нич ки про грам. Ове годи не је „Чвар
ки ја да“ има ла хума ни тар ни карак тер. 
Наи ме, при ку пља ла су се сред ства за 

даље лече ње деча ка Павла Мора, који 
болу је од тумо ра на мозгу. Дога ђај је 
све ча но отво рио мини стар пољо при
вре де Бра ни слав Неди мо вић, који је 
поже лео добро до шли цу при сут ни ма, 
сма тра ју ћи да ова квих мани фе ста ци
ја тре ба више да буде и под се тио да 
је ово го ди шња „Чвар ки ја да“ посеб на, 
упра во због хума ни тар ног карак те ра. 

– Нашем Павлу желим сре ћу и здра
вље, да се сви за њега зау зме мо, јер 
су деца нај ве ће бла го, рекао је Неди

мо вић.
Орга ни за то ри мани фе ста ци је су 

Месна зајед ни ца Блок Б, Град Срем
ска Митро ви ца, 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“. 

– Са нама су ове годи не и гости са 
Косо ва и Мето хи је, пред сед ник Општи
не Пар теш и побра тим ске Општи не 
Рани луг. Надам се да ћемо успе ти да 
нашем Павлу пода ри мо вели ку наду за 

ДраганБожић ВојничкипасуљуБлокуБ
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оздра вље ње кроз финан сиј ксу помоћ. 
Са нама су, поред наших изла га ча и 
уче сни ка, и гости из Ваље ва, Рога ти
це, Бије љи не, Субо ти це, дру гих окол
них места, казао је Дра ган Божић, 
пред сед ник Месне зајед ни це Блок Б.

Давор Петро вић, пот пред сед ник 
Општи не Рани луг, овом при ли ком 
се захва лио локал ној само у пра ви и 
Митров ча ни ма на госто прим ству.

– Дошли смо овде да, изме ђу оста
лог пору чи мо, чува мо на Косо ву и 
Мето хи ји срп ске све ти ње. Митров ча ни 
су нам увек добро до шли и овом при
ли ком пози вам све људе из овог кра
ја да нас посе те на Косо ву и Мето хи ји, 
навео је Петро вић.

Пред сед ник град ске Скуп шти не 
Томи слав Јан ко вић је иста као да се 
ова квим дога ђа ји ма чува тра ди ци ја.

– Жели мо да се тра ди ци ја наста ви и 
да се ста ри оби ча ји сачу ва ју, да мла ди 
виде и нау че како се на ста ри начин 
при пре ма хра на. Вели ко је задо вољ
ство виде ти да Месна зајед ни ца Блок 
Б чува оби ча је који су више веза ни за 
сео ске сре ди не. Иста као бих да је овај 
дога ђај оку пио вели ки број људи, не 
само из Митро ви це и окол них места, 
већ и из дру гих гра до ва у Срби ји, изја
вио је Јан ко вић.

Видо је Додев ски из Срем ске Митро
ви це је један од уче сни ка дру ге „Чвар
ки ја де“.

– Топље ње чва ра ка ми је спе ци јал
ност. За добре чвар ке нема вели ке 
фило зо фи је. Потре бан је само рад и 
труд. Тре ба само да се води рачу на о 
ватри. Ја пра вим шодер чвар ке, круп
не чвар ке, карак те ри стич не за Срем. 
Топе се кра ће од дуван чва ра ка, неких 
два, два и по сара, рекао је Видо је 
Додев ски.

Током ове мани фе ста ци је за лече
ње деча ка Павла Мора ску пље но је 
275.000 дина ра. 

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

БраниславНедимовић

МЕСНАЗАЈЕДНИЦАСУТЈЕСКА

Дечјитурнирушаху

У неде љу 26. јану а ра у про сто ри ја ма Месне зајед ни це Сутје ска одр жан је 
„Дечи ји све то сав ски шахов ски тур нир“. Орга ни за то ри тур ни ра су МЗ Сутје ска 
шахов ски клуб „Хори зонт“. Так ми чи ла су се деца од седам до 15 годи на, а уче
шће је узе ло укуп но 39 так ми ча ра. Нај бо љи ма су уру че ни пеха ри, док су сви 
уче сни ци доби ли дипло му у знак захвал но сти орга ни за то ра. У МЗ Сутје ска орга
ни зу ју се ради о ни це на који ма се деца дру же и уче кроз игру, тако да шахов ски 
тур нир није једи на актив ност посве ће на нај мла ђи ма у овој Месној зајед ни ци.

АТЕЛЕТИКА

ДвасребразаАК„Срем“
На дво ран ском првен ству Срби је 

за ста ри је јуни о ре одр жа ном у Бео
гра ду то ком викен да атле ти ча ри АК 
„Срем“ осво ји ли су две сре бр не 
меда ље  Мау на Мир ко у трци на 
3000м резул та том 8:53,72, а Пет ко
вић Михај ло у ско ку мот ком. Ањи 
Лајић је чети ри цен ти ме тра недо ста
ја ло до брон зе у тро ско ку док је у 
ско ку у даљ са 5,29 м била сед ма. 

Пето пла си ра ни на овом так ми че њу 
су били Симић Мила на у ско ку у даљ 
(5,41 м) и Кре мић Ђор ђе у ско ку у 
вис са пре ско че них 1,75. Сед ми на 
1500 мета ра са ста ри ји ма од себе је 
био Андреј Јок си мо вић у трци на 
1500м са 4:26,21 док је на свом деби
ју у дво ра ни тако ђе у трци на 1500м 
али код јуни ор ки Мари на Љуби шић 
оства ри ла резул тат од 5:49,55.
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(11)
СИМЕОНПИШЧЕВИЋ

Пише:ДрСнежанаБулат

Бескрајниплавикруг
СимеонаПишчевића
Симе он Пишче вић је рођен у 

Шиду, 1731. годи не, као четвр то 
дете у поро ди ци. Симе о нов отац 

Сте фан, син Гаври ла Пишче ви ћа, 
поти цао је из ста ре пле мић ке поро ди
це и био је запо вед ник Шида у Поду
нав ској земаљ ској мили ци ји, а мај ка 
му је била сестра ново сад ског обер ка
пе та на Секу ле Вит ко ви ћа. Шко ло вао 
се у Шиду, Новом Саду и Бечу, да би 
потом доспео у Оси јек код врхов ног 
вој ног запо вед ни ка, одно сно секре та
ра вој ног саве та фон Мале ра (Њего
ван). Симе о но ви роди те љи су зна чај
ну пажњу посве ћи ва ли њего вом обра
зо ва њу и као дечак је уз помоћ при ват
ног учи те ља и гувер нан те сте као 
добро зна ње немач ког јези ка. 

Пишче вић је поред Историје срп
ског народа, тво рац и Мемоара који 
садр же детаљ не био граф ске подат ке 
о њего вом живо ту. Мемоари су писа ни 
на руском и руско сло вен ском јези ку 
четр де сет годи на. Обја вље ни су на 
руском 1884, но на срп ском, иако зву
чи неве ро ват но, све тлост дана су 
угле да ли тек 1961. и то у настав ци ма у 
„Збор ни ку Мати це срп ске за књи жев
ност и језик“, а у цело сти су публи ко ва
ни две годи не касни је. С пра вом исти
че Дра го Њего ван да у југо сло вен ским 
и срп ским енци кло пе ди ја ма, вој ним и 
општим, све до нај но ви јег вре ме на, 
име Симе о на Пишче ви ћа није поми
ња но. Њего ва прва пот пу ни ја био
гра фи ја обја вље на је у „Енци кло пе
ди ји Новог Сада“ 2002. годи не, а 
овај пода так више гово ри о томе 
какви смо ми Срби као народ, него 
какав је Пишче вић као исто риј ска 
лич ност.

Како вели Пишче вић у сво јим 
Мемоарима, у кан це ла ри ју запо вед
ни ка је доспео по оче вој вољи: 
„онда је дошао отац и одвео ме кући 
с наме ром да ме да на прак су у 
Осеч ку твр ђа ву, у кан це ла ри ју 
врхов ног запо вед ни ка, ради изу ча
ва ња суд ске и вој не адми ни стра ци
је на немач ком јези ку. То је учи нио 
због тога што ми, Срби, већ по сво
јој при ро ди, нема мо ни за шта дру го 
толи ко скло но сти коли ко за вој ну 
стру ку. И тако, да бих што пре запо
чео сво ју вој ну кари је ру, отац ме је, 
без одла га ња, одвео тамо. (Та се 
твр ђа ва нала зи у Сла во ни ји).“ 

Симе он Пишче вић је рато вао у 
аустриј ској вој сци. У четр на е стој 
годи ни постао је писар у пуков ској 
кан це ла ри ји и добио је ађу тант ски 

чин. О поче ци ма сво јих вој нич ких дана 
је кази вао: „да кажем нешто о пола ску 
у рат нашег пука, који је био под 
коман дом Вука (или Вол ка на) Иса ко
ви ћа [...] Сви ма чета ма је било одре
ђе но збор но место; и мој се отац са 
сво јом четом журио да стиг не у одре
ђе ном року; водио је и мене са собом. 
Кад су се чете нашле на месту, мајор 
је извр шио смо тру и наре дио да се 
наш пук назо ве Сла вон скоподу нав ски 
пук. Затим је издао потреб не наред бе, 
и наш jе пук кре нуо. Јед но га дана, за 
вре ме одмо ра, повео ме је отац мајо ру 
и пред ста вио с речи ма: ’Ово је,’ вели, 
’мој син. Он је досад учио, а сад сам 
га, ето, повео у рат као добро вољ ца – 
нека види све та и нека нау чи што год 
из вој не слу жбе и рато ва ња; нека се 
при вик не послу којим се и ја бавим. Ја 
вам га, ето,’ рече, ’пре по ру чу јем и 
молим да га при ми те у пуков ску кан це
ла ри ју за писа ра, а спо со бан је и за 
дру ге посло ве у пуку који се наре де.’ 
Мајор је мол бу мога оца лепо и бла го
на кло но при мио, захва лио му на пове
ре њу, обе ћа ва ју ћи да ће ми у сва кој 
при ли ци бити на помо ћи. Онда се 
обра тио мени на немач ком, пита ју ћи 
умем ли гово ри ти тим јези ком; ја сам 
одго во рио да умем и да сам спре ман 
да извр ша вам сва њего ва наре ђе ња. 
Затим је одмах наре дио да се позо ве 

пуков ски кона чар, који је био Немац, 
и рекао му да ме узме код себе у 
кан це ла ри ју за писа ра.“ Чин поруч
ни ка је добио 1746. годи не. 

Дафи на, ћер ка пуков ни ка Ата на
си ја Рашко ви ћа, поста ла је Симе о
но ва супру га 1748. годи не. Сле де
ћим речи ма је опи сао како је дошло 
до женид бе: „Моји роди те љи су 
има ли четр на е сто ро деце и сва су 
помр ла сем мене и мога мла ђе га 
бра та Гаври ла. Од жало сти за 
децом моја је мати изгу би ла здра
вље, и зато је има ла вели ку жељу 
да ме види оже ње ног. Да ту наме ру 
оства ри, она је ради ла на томе 
зајед но с мојим оцем. Један пут ми 
је у раз го во ру откри ла да наме ра ва 
да испро си за мене кћер пуков ни ка, 
кне за Ата на си ја Рашко ви ћа, Дафи
ну, и тра жи ла мој при ста нак, гово ре
ћи: ’Девој ку си’, вели, ’видео. Она је 
из нај бо ље поро ди це у нашем наро
ду, а и отац јој је велик човек и велик 
госпо дин и може нам увек бити од 
помо ћи.’ Ја сам оћу тао, јер ми 
женид ба тада није била ни на крај 
паме ти. Мислио сам тада само о 

Пишчевићјепоред
Историјесрпскогнарода,

творациМемоара
којисадржедетаљне
биографскеподатке
оњеговомживоту.

Објављенисунаруском
1884,нонасрпском,

иакозвучиневероватно,
светлостданасуугледали

тек1961.итоу
наставцимау„Зборнику

Матицесрпскеза
књижевностијезик“
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добрим коњи ма, о новим уни фор ма
ма, о офи цир ској опре ми, и о томе 
како ћу доби ти виши чин; то сам наро
чи то желео, и само о таквим ства ри ма 
сањао. У томе што нисам ништа одго
во рио моја је мати виде ла да ја не 
при ста јем, па је поди гла глас и упи та
ла ме: ’Зашто ћутиш, зашто на моје 
речи ништа не одго ва раш? Тво је ћута
ње гово ри да ти не при ста јеш’ – а ја 
сам и на то, обо ре них очи ју, ћутао. Она 
је онда запла ка ла и, пре ко ре ва ју ћи 
ме, гово ри ла да она, као мати, има 
добре наме ре [....] Кад сам то чуо и кад 
сам видео како ми пла че мати, коју 
сам волео више него ишта на све ту, 
засти део сам се и срце ми се сте гло. 
При шао сам јој, пољу био је у руку и 
казао: ’Не жало сти те се, мами це, крив 
сам што вам нисам одмах одго во рио 
на ваше пита ње, него вас тиме увре
дио и до суза довео. Добро, мами це, 
само морам да вам нешто кажем’, 
рекао сам. ’Ја сам дужан да вас у све
му слу шам и ни у чему да вам се не 
про ти вим, али ја сам тек из деч јих 
годи на изи шао и женид ба не одго ва ра 
мојим годи на ма. Мене би било сра мо
та да се назо вем жење ним чове ком. Ја 
сам тек отпо чео да слу жим, чин ми је 
још мали, и, нај зад, има нешто у мени 
што се про ти ви, нешто ми гово ри да од 
тога не би било ника ква добра [...] Ја 
сам се са мојом буду ћом неве стом 
видео, али нисмо јед но дру гом ни речи 
каза ли, већ и зато што је било про тив 
оби ча ја сло бод но раз го ва ра ти с девој
ком, иако сам ја ту сме лост смео себи 
допу сти ти, пошто сам се шетао с 
њеним бра том. Могао сам јој при ћи и 
упи та ти је за здра вље и ука за ти јој 
пошто ва ње, а уз то још што год про го
во ри ти, али ја се нисам усу дио да то 
учи ним да њени роди те љи већ прво га 
дана не поми сле о мени што год рђа во. 
Ипак, поред све га тога, наши су се 
погле ди сре та ли. Девој ка ми се учи ни
ла мила и врло лепа. Она је била годи
ну дана мла ђа од мене, а ја сам имао 
седам на ест годи на. Ето, какав сам ја 
био мла до же ња“. 

Сео ба у Руси ју под Хор ва том, Шеви
ћем и Пре ра до ви ћем при ву кла је 
пажњу мла дог Пишче ви ћа: „У раз го во
ри ма о Руси ји, који су се више пута 
води ли, јави ла се и мени жеља да 
пођем тамо, и то сам паше но гу и сва
сти ци и пове рио. Саве то вао сам се с 
њиме како бих ту ствар о мом отпу сту 
отпо чео, јер за такву мол бу ја нисам 
имао ника квог раз ло га. А осим тога, из 
наших погра нич них сла вон ских пуко ва 
у то вре ме нико није тра жио да га 
пусте у Руси ју или на коју било дру гу 
стра ну. Ако би од мене поте као такав 
зах тев, да се не изло жим због тога 
каквој непри ли ци? Јед на ко сам се 
коле бао, хоћу ли – нећу ли, и што 
даље, коле бао сам се све више, као 
да ме је нешто под сти ца ло на то 
реше ње. Ма коли ко да сам крио сво ју 
наме ру, за њу се ипак убр зо сазна ло, 
као што се обич но тај на од жена не 
може сачу ва ти; на тај начин се и моја 

наме ра откри ла. Моја сва сти ка је каза
ла то мојој жени, раду ју ћи се што ће 
бити зајед но; па се онда две сестре 
дого во ри ле и каза ле мате ри, мојој 
ташти, а она опет моме тасту и сво ме 
сину, моме шура ку. И тако они мене 
ухва те и напад ну с пла чем и с прет ња
ма, а мој таст ми ста не пре до ча ва ти 
све могу ће нево ље које ме због тога 
могу сна ћи и наре ди ми да не само 
ништа не пред у зи мам, него да и не 
поми шљам на то. Па су и мога паше
но га напа ли, беде ћи га да ми је он те 
мисли усе лио у гла ву. Ја сам све те 
пре ко ре издр жао, не про ти ве ћи се, 
мисле ћи да ћу их тако нај пре уми ри ти, 
али од сво је наме ре нисам оду ста јао. 
Моја жена је још више то желе ла и јед
на ко ме под се ћа ла да тра жим отпуст 
из слу жбе.“ Захва љу ју ћи Шеви ћу, 
Пишче ви ћа је добио отпуст од гене ра
ла Енгел схо фе на. Mеђутим, када је 
оти шао по пла ту за одслу же ни вој ни 
рок, вој ни коме сар Гар чу ли му је рекао: 
„За вас нема нова ца, а ја ћу на више 
место јави ти о недо пу ште ном поступ
ку вашег гене ра ла, па ћете виде ти шта 
ће бити [...] Ја ћу се побри ну ти да ви 
забо ра ви те на пут у Москву“. 

Након мно го број них трза ви ца, 
Пишче вић је успео да се са поро ди цом 
пре се ли 1753. годи не. Нај пре је био 
руски мајор, а потом је напу стио двор
ску слу жбу и доспео под коман ду 
коман ду гене ра ла Ива на Хор ва та. 
Цари ца Ката ри на II му је даро ва ла чин 
гене ралмајо ра и села у Бело ру си ји. 
Уче ство вао је у похо ди ма у Пољ ској, 
као и у рускотур ском рату. Био је, као 
и вели ки број Срба оно га доба, идо ло
по кло нич ки засе њен Руси јом цар ског 
сја ја из XVI II века. Постао је скро ман, 
боја жљив и пони зан у дуго трај ном 
мол бе ном ста ву ради вишег чина, који 
је про пу стио узе ти при ли ком дола ска у 
Руси ју. Међу тим, тре ба нагла си ти, он 
ипак није дошао у Руси ју „у лов на 
поча сти и чино ве“, као што је то у 
љути ни рекао за неке стран це Љер
мон тов. И Пишче вић и већи на њего вих 
дру го ва добро су послу жи ли у вој ној 
орга ни за ци ји Руси је (Матић). У Руси ји 
су тра гич но изгу би ли живо те Симе о но
ва супру га Дафи на и њихов син, а он 
се, потом, оже нио Хор ва то вом бра та
ни цом Ката ри ном, која му је роди ла 
сина Алек сан дра. На скла па ње бра ка 
са Ката ри ном, тешко се одлу чио: „Иако 
је про шла ско ро годи на дана мога 
несрећ ног живо та као удов ца, очи су 
ми се од жало сти заму ти ле и, како сам 
се решио да се не женим и како на 
женид бу нисам ни мислио, одго во рио 
сам му: ’Молим вас, оста ви те се тога’ 
– и сузе ми поте ко ше кад сам се сетио 
сво је несре ће“. 

Због суко ба са Петром Теке ли јом, 
добио је укор 1777, након чега је дао 
остав ку. Пре ми нуо је 1779, а послед
ње две годи не живо та про вео је на 
селу. Мемоари Симе о на Пишче ви ћа 
су инспи ри са ли Мило ша Црњан ског и 
тако је њего во лите рар но перо ство ри
ло Сеобе и Другукњигусеоба.

Запленамарихуане
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва Упра ве кри ми на ли
стич ке поли ци је, у сарад њи са Поли
циј ском упра вом у Срем ској Митро ви
ци, запле ни ли су 15 кило гра ма мари
ху а не и ухап си ли П. Т. (1984) из Бео
гра да, Б. Б. (1996), Д. Б. (1996) обо ји
ца из Руме и С. Т. (1983) држа вља ни
на Босне и Хер це го ви не због посто ја
ња осно ва 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 при ли ком пре тре са 
вози ла које су кори сти ли осум њи че ни 
про на шла 33 паке та са укуп но 10,5 
кило гра ма мари ху а не, док је пре тре
сом куће јед ног од осум њи че них про
на ђе но још  4,5 кило гра ма исте дро ге 
спа ко ва не у 14 паке та и  450 гра ма 
амфе та ми на. Осум њи че ни ма је одре
ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва и они 
ће, уз кри вич ну при ја ву, бити при ве де
ни Вишем јав ном тужи ла штву у Срем
ској Митро ви ци.

Погинуовозач
22. јануара око 20,30 часо ва, на пут

ном прав цу Бога тић  Срем ска Митро
ви ца, у бли зи ни Сала ша Ноћај ског, 
дого ди ла се сао бра ћај на несре ћа у 
којој су уче ство ва ли пут нич ки ауто мо
бил “алфа ромео” и ками он са при ко
ли цом. У овој сао бра ћај ној несре ћи 
живот је изгу био возач ауто мо би ла 
(31). Уви ђај је извр шио над ле жни 
тужи лац у при су ству поли ци је. Апе лу
је мо на све уче сни ке у сао бра ћа ју а 
наро чи то воза че да дослед но пошту ју 
све сао бра ћај не про пи се, посеб но 
забра ну вожње недо зво ље ном брзи
ном и забра ну упра вља ња вози лом 
под ути ца јем алко хо ла, јер тако чува ју 
и сво ју и без бед ност свих оста лих уче
сни ка у сао бра ћа ју. 

Возиодрогиран
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Инђи ји и Руми под не
ће кри вич не при ја ве над ле жним тужи
ла штви ма, про тив мушкар ца ста ро сти 
21 годи ну, због посто ја ња осно ва сум
ње да је извр шио кри вич на дела кра
ђа, угро жа ва ње јав ног сао бра ћа ја и 
непру жа ње помо ћи лицу повре ђе ном 
у сао бра ћај ној незго ди. Сум ња се да је 
он украо неза кљу ча ни ауто мо бил мар
ке „поло“ испред јед не куће у Инђи ји и 
упра вља ју ћи тим вози лом на Ири шком 
вен цу уда рио прво у „шко ду“, а потом 
и у „рено“. Том при ли ком повре ђе ни су 
пет на е сто го ди шњак који је са њим био 
у ауто мо би лу „поло“, као и возач 
“реноа”. Осум њи че ни је побе гао, а 
поли ци ја га је убр зо про на шла. При ли
ком пре гле да, код осум њи че ног је про
на ђе на кеси ца са пра хом за који се 
сум ња да је спид, па ће про тив њега 
над ле жном тужи ла штву бити под не та 
и кри вич на при ја ва за нео вла шће но 
држа ње опој них дро га.

САОПШТЕЊА
ПОЛИЦИЈСКЕУПРАВЕ
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ВЛАДИМИРНАСТОВИЋ,НАЧЕЛНИКГРАДСКЕУПРАВЕЗАПОЉОПРИВРЕДУ
ИЗАШТИТУЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Пластичнекесезасада
нисузабрањене

Покрајинскавладапрепоручила јеопштинамаиградо
вимададокрајагодинеутврдемерезаотклањањештета
којесенаносеекосистемимауследнеодрживогкоришће
ња и бацања производа од пластике. Ту се конкретно
говориокоришћењупластичнихкеса,којесуспорораз
градиве,произведенестаромтехнологијом.ЗасадаГрад
СремскаМитровицапратиситуацијупластичнекесенису
забрањене у нашем гарду нити у великим маркетима,
нитиумањимпродавницама,кажеВладимирНастовић

Про блем и тема ти ка зашти те 
живот не сре ди не су у послед ње 
вре ме у нашој земљи врло акту

ел ни. Све више се гово ри о забра ни 
уво за ауто мо би ла са евро 3 мото ри
ма, зага ђе њу вазду ха, упо тре би пла
стич них кеса. Од 2018. годи не у Срби
ји се пла стич не кесе напла ћу ју, како 
би се њихо ва упо тре ба сма њи ла. 
Међу тим, од јану а ра ове годи не Град 
Бео град је прво бит но донео одлу ку 
да се пот пу но забра ни кори шће ње 
пла стич них кеса. Касни је је ова ква 
одлу ка изме ње на и сада се дозво ља
ва упо тре ба био ра згра ди вих кеса. 
Оне би тре ба ло да буду ску пље, а 
трго вац је дужан и да пону ди папир ну 
кесу или плат не ну тор бу. Град Нови 
Сад би одлу ку о забра ни упо тре бе 
пла стич них вре ћи ца тре ба ло да спро
ве де до кра ја ове годи не. О томе да 

ли ће и Срем ска Митро ви ца пра ти ти 
при мер ова два гра да, раз го ва ра ли 
смо са Вла ди ми ром Насто ви ћем, 
начел ни ком Град ске упра ве за пољо
при вре ду и зашти ту живот не сре ди не. 
Пре ма њего вим речи ма, за сада у 
Срем ској Митро ви ци упо тре ба пла
стич них кеса није забра ње на. 

– У току про шле годи не наша локал
на само у пра ва је доби ла пре по ру ку 
Покра јин ске вла де о утвр ђи ва њу 
мера за откла ња ње, ште те која се 
нано си еко си сте ми ма услед нео др жи
вог кори шће ња и баца ња про из во да 
изра ђе них од пла сти ке. Ту се кон крет
но гово ри о кори шће њу пла стич них 
кеса, које су спо ро раз гра ди ве, про из
ве де не ста ром тех но ло ги јом. Пре по
ру ка је да се доне су одлу ке на нивоу 
локал них само у пра ва. За сада Град 
Срем ска Митро ви ца пра ти ситу а ци ју. 

Виде ће мо какав резул тат ће има ти 
Нови Сад и Бео град. Веро ват но ће 
про из вод ња кеса мора ти да се моди
фи ку је, при ла го ди стан дар ди ма. Уво
ди ће се нови мате ри ја ли.  Не тре ба 
забо ра ви ти да је мно го сред ста ва 
уло же но у инду стри ју пла сти ке, чак је 
и Репу бли ка је суфи нан си ра ла нове 
тех но ло ги је у тој обла сти. Град Срем
ска Митро ви ца ће бити спре ман да 
при ме ни све закон ске оба ве зе. Још 
увек све про дав ни це у Срем ској 

ВладимирНастовић
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Митро ви ци могу да сво јим куп ци ма 
пону де пла стич ну кесу, како у вели
ким мар ке ти ма, тако и у малим про
дав ни ца ма, гово ри Вла ди мир Насто
вић. 

Тако ђе, он је додао да се гра ђа ни ма 
мора пону ди ти дру га опци ја при купо
ви ни: папир на кеса, плат не на тор ба 
или нешто слич но.

– Напла ћи ва ње пла стич них кеса 
јесте јед на од мера који ма се сма њу је 
њихо ва упо тре ба. Про це нат сма ње ња 
упо тре бе ове амба ла же за сада сигур
но није вели ки. Међу тим, то је про цес 
и сва ка ко није мера која пре ко ноћи 
може да доне се пози тив не резул та те. 
Потро ша чи мора ју има ти избор да 
могу сами да ода бе ру шта ће да кори
сте, пла стич ну, папир ну кесу или 
цегер, на при мер. С дру ге стра не, 
обич на мала кеса у неком мар ке ту је 
два дина ра. Заи ста то није ску по. 
Можда би реше ње било и у ефек ту 
цене. Када би кесе биле ску пље, 
сигур но бисмо се сви ми сети ли да са 
собом при купо ви ни поне се мо цегер 
или неку дру гу тор бу, каже Вла ди мир 
Насто вић, који дода је да риго ро зне 
мере попут пот пу не забра не упо тре бе 
пла стич них кеса се не могу нису дело
твор не.

– Поди за ње све сти о еко ло ги ји, 
зашти ти живот не сре ди не јесте про
цес, који се код нас не може одјед ном 

спро ве сти. Не мислим на Срби ју, већ 
на све земље на Бал ка ну. Јед но став
но, такав нам је мен та ли тет, сва ка 
про ме на одмах наи ђе на отпор. Међу
тим, тај про цес не сме бити ни пре ви
ше спор, јер је про блем живот не сре
ди не више него очи гле дан, гово ри 
Насто вић. 

Он дода је да локал на само у пра ва у 
наред ном пери о ду пла ни ра што више 
да се посве ти реша ва њу про бле ма 
зашти те живот не сре ди не.

– Инси сти ра ће мо да се поди же 
свест гра ђа на у вези са мани пу ла ци
јом кому нал ног отпа да. Дакле, није 
про блем само ели ми ни са ти пла сти ку, 
већ сва ки кому нал ни отпад мора, 
тако ре ћи, да има свој пут, како не би 
било дивљих депо ни ја, које су у ства
ри нај ве ћи про блем. Ако пла стич не 
мате ри је завр ше на реги о нал ној 
депо ни ји она ко како је про пи са но, где 
ће посто ја ти цен тар за реци кла жу и 
за селек ци ју отпа да и слич но, онда то 
ауто мат ски више није про блем. То 
јест, тиме се сма њу је про блем на 
мини мум. Заси гур но су то ства ри на 
који ма ће се инси сти ра ти. Тако ђе, 
надам се да више сред ста ва бити за 
зашти ту живот не сре ди не и да ће цео 
систем у том сми слу бити мак си мал
но устро јен, да ће посто ја ти јасне 
инструк ци је Мини стар ства зашти те 
живот не сре ди не, а самим тим ће се 

про бле ми лак ше реша ва ти, каже 
Насто вић.

Вла ди мир Насто вић наво ди да 
локал на само у пра ва ради на томе да 
се зашти та живот не сре ди не побољ
ша у нај ве ћем срем ском гра ду. 

– Посто је ини ци ја ти ве да се пове ћа
ју повр ши не под заса ди ма дрве ћа. У 
поступ ку кома са ци је, када сре ђу је мо 
пољо при вред не повр ши не, посе бан 
акце нат ста вља мо на зашти ту живот
не сре ди не, одно сно пошу мља ва њу. У 
Шашин ци ма ћемо има ти поно во 
засад. На самом ула зу у Шашин ци ма 
посто ја ће ветрозаштит ни поја се ви. 
Под се ти ћу да смо то ура ди ли и при ли
ком кома са ци је у Раден ко ви ћу.  Аеро
за га ђе ње је исто акту ел но.  У току је 
изра да Крат ко роч ног пла на ква ли те та 
вазду ха, један од еле ме на та тог пла на 
се одно си на пове ћа ње зеле них повр
ши на у самом гра ду. Наша рад на гру
па је поче ла са радом. У тој рад ној 
гру пи су име но ва на лица из сег ме на
та, који директ но ути чу на ква ли тет 
вазду ха. Има мо пред став ни ке из 
Урба ни зма, „Срем гаса“, „Топли фи ка
ци је“, Упра ве за сао бра ћај. Тако ђе, од 
про шле годи не је уве де на накна да за 
за зашти ту живот не сре ди не. Одно си 
се на прав на лица. На тај начин ћемо 
доби ти сред ства која су намен ска и 
кори сти ће се за зашти ту живот не сре
ди не, исти че Насто вић.  З.Поповић

Родољуб Чупић, Салаш Ноћај
ски: Пла стич не кесе, па и сва пла
стич на амба ла жа нису добре ни за 
еко си стем, па ни за здра вље чове ка. 
Подр жа вам такву одлу ку. Ја сам ста
ри ји човек и одлич но се сећам да смо 
пре сви кори сти ли цеге ре, плат не не 
тор бе, а пића су била у ста кле ној 
амба ла жи. То је сигур но боља вари
јан та. 
ДобријаЧупић,СалашНоћајски:

Мислим да су пла стич не кесе вео ма 
прак тич не, а с дру ге стра не су лоше 
за чове ка и живот ну око ли ну. Све је 
то нави ка, у ства ри. Одјед ном смо 
сви поче ли да кори сти мо пла стич не 
кесе, јер нам је лак ше. Сма трам да их 
не тре ба све пот пу но забра ни ти. 
Можда дозво ли ти оне био ра згра ди ве, 
како би потро ша чи има ли неки избор. 

Софија Белотић, Рума: Купу јем 
папир не кесе или носим плат не ну 
тор бу од куће. Пла стич не кесе узи
мам само када у супер мар ке ту морам 
нешто сама да изме рим и запа ку
јем,чак кад купу јем две – три врсте 
воћа сва ку посеб но изме рим а затим 
ста вим у јед ну кесу са свим налеп ни
ци ма. Дакле, не ради се о нов цу, већ 
о томе да што мање пла стич них кеса 
кори стим. Увек се опре де љу јем да 
купим папир ну кесу, иако је ску пља.
Ђорђе Митровић, Рума: Мени је 

све јед но. Ја не водим рачу на о томе 
да ли папир на или нај лон ска кеса, не 
сетим се никад да поне сем од куће 
плат не ну тор бу или папир ну кесу. 
Међу тим, када дођем на касу, сетим 
се да нисам понео  и онда купим пла
стич ну кесу. Мислим, ако купим и 

папир ну кесу, од чега се она пра ви 
него од дрве та. Мање више, на кра ју 
је све јед но, можда је нај бо ље да 
кори сти мо плат не не тор бе, можда је 
то еко ло шки нај и справ ни је, али ето, 
забо ра вим. Дакле, у сва ком слу ча ју 
подр жа вам акци ју да се кори сте плат
не не тор бе, нисам ни за папир не ни 
пла стич не вре ће.
ВластиславаЧекић,Шид:Виде ла 

сам у јед ној про дав ни ци  да има ју 
папир не кесе.  Ја углав ном поне сем 
тор бу од куће када идем у про дав ни
цу, па не кори стим ни папир не ни нај
лон ске кесе.
Радивој Лазић, Шид: Нама је 

отпад суђен до кра ја живо та, наро чи
то од ових кеса које се не рас па да ју. 
Чак и од  оних  за које кажу да су био
ра згра ди ве нема ништа. 

АНКЕТА:Далиподржаватезабрану
употребепластичнихкесе

РодољубЧупић,ДобријаЧупић,СофијаБелотић,ЂорђеМитровић,ВластиславаЧекићиРадивојЛазић
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ОВАН: Избе га вај те 
осо бу која делу је 
депре сив но на ваше 
рас по ло же ње. Сво ју 

пажњу усме ри те у пози тив ном 
прав цу. Не допа да вам се нечи
је кри ти зер ство или дво сми сле
ност када се дого ва ра те о избо
ру зајед нич ке теме. Важно је да 
раци о нал но кори сти те сво је 
вре ме и енер ги ју. 

БИК: Ства ри могу 
бити леп ше, под 
усло вом да делу је те 
довољ но узбу дљи во 

или инспи ра тив но на свог парт
не ра. Ваш успех зави си од 
сусре та са јед ном ути цај ном 
осо бом. Буди те мудри и пре пу
сти те неком дру гом да реша ва 
зајед нич ке инте ре се. Дај те 
себи оду шка.

БЛИЗАНЦИ: Буди те 
упор ни у сво јим 
наме ра 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. У сусре ту са воље ном 
осо бом тре ба да пра ти те свој 
уну тра шњи  глас. Повољ ну 
при ли ку на послов ној сце ни  
нај че шће про це њу је те на осно
ву њене прак тич не при ме не 
или упо треб не вред но сти. Опу
сти те се од напор них ситу а ци
ја.

РАК: Ста ло вам је да 
реши те неспо ра зум 
у одно су са воље
ном осо бом али при

бо ја ва те се нових ком пли ка ци
ја. Уко ли ко пре ви ше веру је те у 
нечи ју при чу оче ку је вас нова 
зам ка или послов ни про ма шај. 
Сачу вај те дис тан цу. важно је да 
се нала зи те у пози тив ном окру
же њу.

ЛАВ: У емо тив ном 
сми слу, не дозво ли
те да у вама пре о
вла да ва сум ња пре

ма воље ној осо би или нерас по
ло же ње. Нала зи те се у пома ло 
нео бич ној послов ној ситу а ци ји. 
Мно го пита ња која има те за 
сада оста ју без одго во ра. Нема
те потре бе да се опте ре ћу је те 
напор ним оба ве за ма.  

ДЕВИЦА: 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. 

ВАГА: 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. 

ШКОРПИЈА: 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. 

СТРЕЛАЦ: 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. 

ЈАРАЦ: 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. 

ВОДОЛИЈА: 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. 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.   

РИБЕ: 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.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. 

VREMEPLOV
29.јануар

1412. У Но вом Бр ду из дат “За
кон о руд ни ци ма Де спо та Сте
фа на”, ко ји са др жи дра го це не 
по дат ке о на чи ну жи во та срп
ског на ро да на по чет ку ЏВ 
ве ка. За ко ник зна ча јан до ку
мент срп ске пи сме но сти и срп
ског прав ног си сте ма у сред
њем ве ку.

30.јануар

1948. У Њу Дел хи ју уби јен 
Ма хат ма Ган ди, во ђа по кре та 
за не за ви сност Ин ди је, по ла 
го ди не по сле сти ца ња не за ви
сно сти Ин ди је. Убио га На ту
рам Год се, фа на тик из сек те 
“Хин ду Ма ха саб ха” ко ја се про
ти ви ла ње го вој по ли ти ци 
по ми ре ња Хин ду са и му сли ма
на.

31.јануар
1808. На по ле он је анек ти рао 
Ду бро вач ку Ре пу бли ку. Анек си
ју је про гла сио ге не рал Огист 
Мар мон, вој во да од Ра гу зе. 
Ти ме је пре ста ла да по сто ји 
Ду бро вач ка Ре пу бли ка, а град 
Ду бров ник је 1815. на Беч ком 
кон гре су до де љен Аустри ји. 
1918. У Ру си ји је 31. ја ну ар био 
по след њи дан ра чу на ња вре
ме на пре ма Ју ли јан ском 
ка лен да ру, а сле де ћег да на 
да тум је озна чен као 14. 
фе бру ар пре ма Гре го ри јан
ском ка лен да ру. 

1.фебруар
1650. Умро је фран цу ски фи ло
зоф, ма те ма ти чар и фи зи чар 
Ре не Де карт. Од ба цив ши сва ку 
дог му или док три нар ност уче
ња, Де карт је че ти ри основ на 
пра ви ла ми ше ље ња из нео у 
чу ве ном де лу “Рас пра ва о 
ме то ди”. Сма тра се за чет ни ком 
мо дер не фи ло зо фи је ра ци о на
ли зма. 

2.фебруар
1536. Шпан ски ис тра жи вач 
Пе дро де Мен до са осно вао на 
ушћу ре ке Ла Пла та град Бу е
нос Ај рес, глав ни град Ар ген
ти не од 1880.

3.фебруар
1194. Не мач ки краљ Хен рик 
ВИ осло бо дио је уз ве ли ку 
от куп ни ну ен гле ског кра ља 
Ри чар да И (зва ног Ла вље 
Ср це), ко јег је на по врат ку из 
Кр ста шког ра та 1192. за ро био 
аустриј ски вој во да Ле о полд.
1915. У Са ра је ву је обе шен 
срп ски учи тељ Вељ ко Чу бри
ло вић, је дан од уче сни ка у 
атен та ту 28. ју на 1914. на 
аустро у гар ског пре сто ло на
след ни ка над вој во ду Фран ца 
Фер ди нан да.

4.фебруар
1946. Бив ши пред сед ник Вла
де Ср би је, ге не рал Ми лан 
Не дић, из вр шио са мо у би ство 
то ком ис тра жног по ступ ка у 
ком је био оп ту жен за из да ју и 
рат не зло чи не у оку пи ра ној 
Ср би ји у Дру гом свет ском ра ту.

HOROSKOP

Среда,29.(16)јануар
Часне вери ге Све тог апо сто ла 
Петра; Пре по доб ни Роми ло 
Рава нич ки

Четвртак,30.(17)јануар
Пре по доб ни Анто ни је Вели ки

Петак,31.(18)јануар
Све ти Ата на си је Вели ки; Све ти 
Мак сим архи е пи скоп срп ски
Субота,1.фебруар(19.јануар)
Пре по доб ни Мака ри је Еги пат
ски; Све ти Мар ко Ефе ски

Недеља,2.фебруар
(20.јануар)

Пре по доб ни Јев ти ми је Вели ки
Понедељак,3.фебруар

(21.јануар)
Пре по доб ни Мак сим Испо вед
ник; Све ти муче ник Нео фит
Уторак,4.фебруар(22.јануар)
Све ти апо стол Тимо теј; Пре по
доб ни муче ник Ана ста си је

Crkveni
kalendar

• Тошто си параноичан
незначидатенепрате.
•Улудницивладанајве
ћа демократија. Свако
имасвојемишљење.
• Што више упознајем
људе то више ценим
намештај.

Блондиколач
Састојци: 300 гра ма масла ца, 

120 гра ма беле чоко ла де, 250 
гра ма шеће ра, шест јаја, каши чи
ца екс трак та вани ле, 300 гра ма 
бра шна, две каши ке циме та, 250 
гра ма сме ђег шеће ра.

Припрема: Изло ми ти чоко ла ду 
и зајед но са масла цем ото пи ти. 
Јаја уму ти ти са екс трак том вани
ле, 200 гра ма шеће ра и 200 гра ма 
сме ђег шеће ра све док се не ото
пи шећер. Пола ко дода ва ти бра
шно, непре ста но муте ћи, да се 
лепо сје ди ни. Уме ша ти и чоко ла
ду с масла цем. Поло ви ну сме се 
изли ти у калуп обло жен пек папи
ром. Поме ша ти цимет, 50 гра ма 
шеће ра и 50 гра ма сме ђег шеће
ра, па поло ви ну посу ти пре ко 
сме се. Онда изли ти и дру гу поло
ви ну сме се, па пећи 25 мину та на 
180 сте пе ни. Кад је пече но, посу
ти пре о ста лим циме том и шеће
ром.
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Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

ТВдрама

Про шле неде ље је Срби ја ста ла 
на један дан. Наи ме, један од 
каблов ских опе ра те ра је пре стао 

да еми ту је кана ле Спор тклу ба. Те коб
не ноћи изме ђу пет ка и субо те, мно го
број ни љуби те љи спор та широм Срби
је су са неве ри цом посма тра ли како 
ишче за ва њихо ва оаза бесо муч ног 
пра ће ња раз ли чи тих врста спорт ских 
дога ђа ја.

Уза луд су шал та ли кана ле, чека ли и 
нада ли се да је у пита њу неки квар на 
пре дај ни ку. Ују тру их је доче ка ла вест 
да ква ра нема, и да ће дер би Ливер
пул – Ман че стер мора ти да гле да ју код 
ком ши је. Или у некој бир ти ји.

Не може се опи са ти сре ћа која је 
оба сја ла жен ска лица у нади да ће им 
јаче поло ви не сада покла ња ти више 
пажње. Несрет ни це, нису ни све сне да 
би њихо ви мушкар ци сада могли сре
ћу тра жи ти негде дру где и конач но ће 
има ти изго вор за то. 

Али, доста пате ти ке. Шта се у ства
ри деси ло? У нака рад ној ситу а ци ји, 
где два опе ра те ра држе моно пол над 
тржи штем, у вла сни штву јед ног је 
Спор тклуб а дру гог Аре на Спорт ТВ. 
Број ни гле да о ци су дуго годи на има ли 

при ли ку да у исто вре ме и о истом тро
шку гле да ју кана ле Спор тклу ба и Аре
не код јед ног од та два опе ра те ра. 
Про сеч ном љуби те љу спор та не тре ба 
посеб но обја шња ва ти коли ко велик 
избор су ти људи има ли и које су све 
спор то ве могли да пра те. 

Елем, у неком момен ту, та два опе
ра те ра су реши ла да се над је ба ва ју 
међу соб но. Нарав но, све пре ко леђа 
кли је на та који ништа нису згре ши ли. 
Епи лог је тај, да ако хоћеш да ужи ваш 
у свим спор то ви ма, мораш да пла тиш. 
И то и јед ном и дру гом. 

Међу оја ђе ним мушким живљем 
наста ла је пани ка. Шта сад? Кре ну ли 
су пози ви, обја ве на дру штве ним мре
жа ма, кук ња ва… Општи пичвајз. Кана
ле, нарав но, нису доби ли назад.

Сва та фрка је тра ја ла неко ли ко 
дана, а онда су кори сни ци, она ко поку
ње ни, схва ти ли да ће мора ти да се 
избе ке ље за неку лову касни је или пре 
и да пла те ако хоће да има ју све спор
то ве на јед ном месту. Ускра ћи ва ње 
задо вољ ства није дола зи ло у обзир. 

С дру ге стра не, тре ба рећи да је 
народ у Срби ји вазда нави као да 
доби ја нешто за џабе. Мно го смо се 

бра те опу сти ли. Дуго смо кори сти ли 
(и још увек кори сти мо) погод но сти 
услед чиње ни це да смо европ ска 
пери фе ри ја и да оста так све та баш 
забо ле за нас. Интер нет пира те ри ја је 
овде редов на поја ва. Нико вам неће 
заку ца ти на вра та и одве сти у ’апс 
зато што сте иле гал но ски ну ли филм 
са нета.

Тако је и са овим спорт ским кана
ли ма. На запа ду би, бога ми, 
мора ли поште но да одре ши те 

кесу ако хоће те да пра ти те баш сва 
нај ве ћа спорт ска так ми че ња у паке ту. 
И уоп ште, кон цепт каблов ске теле ви
зи је пола ко изу ми ре у раз ви је ним 
земља ма. Захва љу ју ћи вели ком бро ју 
плат фор ми на интер не ту, човек сада 
може да пла ти искљу чи во оно што 
хоће да гле да.

Код нас је ситу а ци ја мал ки це дру га
чи ја. Поред десе так кана ла које желиш 
да гле даш, каблов ски опе ра тер ти ува
ли још педе сетшезде сет Митро ви ће
вих кана ла и нека кве глу па ве теле ви
зи је које нико жив не гле да. 

Још јед на дра ма је и зва нич но иза 
нас, а нарав но, оби чан свет је у целој 
тој при чи јебе на стран ка. Ајмо даље.

Требарећидаје
народуСрбији
вазданавикао

дадобијанешто
заџабе.Много
смосебрате

опустили.
Интернет

пиратеријаје
овдередовна

појава.Никовам
нећезакуцатина
вратаиодвести
у’апсзатошто
стеилегално

скинулифилм
санета
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Награђенинајуспешнијиспортисти
Савез спор то ва се и ове 

годи не, тра ди ци о нал но, 
захва лио нај у спе шни

јим спор ти сти ма, спорт ским 
колек ти ви ма и поје дин ци ма 
са тери то ри је општи не Инђи ја 
за резул та те постиг ну те у току 
2019. годи не. На све ча ној 
скуп шти ни одр жа ној у петак, 
24. јану а ра уру че на су при зна
ња у десет кате го ри ја.

За нај у спе шни ји мушки 
колек тив иза бран је ФК „Инђи
ја“, нај у спе шни ји жен ски 
колек тив ЖРК „Желе зни чар“, 
нај бо љи сени ор ски спор ти ста 
је атле ти чар Милош Мале ше
вић, а сени ор ка руко ме та ши
ца Тама ра Костић. У кате го ри
ји омла ди на ца, нај у спе шни ји 
су стре лац Дими три је Гаће ша 
и руко ме та ши ца Јова на Авра
мо вић, док су запа же не резул
та те и при зна ња у кате го ри ји 
пио ни ра доби ли теквон до и сти 
Давид Кукић и Миа Буне та. За 

нај у спе шни јег тре не ра про
гла шен је Вла да Шими чић, 
стра тег ЖРК „Желе зни чар“, 
док је нај у спе шни ји спорт ски 
рад ник из истог клу ба, спорт
ски дирек тор Горан Мила но
вић.

Пред сед ник Општи не Инђи

ја при су ство вао је све ча но сти 
и том при ли ком иста као да 
локал на само у пра ва ове годи
не издва ја никад већа сред
ства за подр шку спор ту.– 
Вели ко је задо вољ ство има ти 
два спорт ска тима у Супер 
лиги ма Срби је, ФК „Инђи ју“ и 

ЖРК „Желе зни чар“. Сва ке 
годи не издва ја мо све више 
сред ста ва која се у пот пу но
сти потро ше за потре бе спор
та и нарав но да оче ку је мо 
врхун ске резул та те – рекао је 
Гак и додао да Савез спор то
ва општи не Инђи ја ради боље 
него икад, да спа да у нај бо ље 
у Срби ји и да је тако захва љу
ју ћи одлич ној сарад њи са 
извр шним орга ни ма општи не 
и пре по зна тљи во сти обе стра
не о важно сти раз во ја спор та.

Поред чел них људи општи
не Инђи ја, све ча но сти су при
су ство ва ли покра јин ски секре
тар за спорт и омла ди ну Вла
ди мир Батез и пред став ни ци 
Спорт ског саве за Срби је 
Милош Мар ко вић и Дра ган 
Шешум, гене рал ни секре тар 
Саве за спор то ва Вој во ди не 
Мла ден Стој шин и дирек то ри 
јав них пред у зе ћа општи не 
Инђи ја. М.Ђ.

јав ност, заин те ре со ва не орга не и орга
ни за ци је да је носи лац про јек та „ТЕЛЕ
КОМСРБИЈА“ а.д.БеоградТаковска 2
под нео зах тев за дава ње сагла сно сти на 
Сту ди ју о про це ни ути ца ја на живот ну сре
ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Базна станица
мобилне телефоније „Pećinci SM09
SMU09SMO09”.

Обра ђи вач сту ди је је „INSTI TUT VATRO
GAS“ д.о.о. Нови Сад, Вој во де Сте пе 66. 
Сту ди ја о про це ни ути ца ја на живот ну сре
ди ну је изра ђе на за кат. парц. 1785/4 к.о. 
Пећин ци, на тери то ри ји општи не Пећин
ци.

Сту ди ја о про це ни ути ца ја на живот ну 
сре ди ну за про је кат Базна станица
мобилне телефоније „Pećinci SM09
SMU09SMO09”садр жи: подат ке о носи о
цу про јек та, подат ке о обра ђи ва чу сту ди је, 
опис лока ци је на којој се пла ни ра изво ђе
ње про јек та, опис про јек та, при каз глав
них алтер на ти ва које су раз ма тра не, при
каз ста ња живот не сре ди не на лока ци ји и 
бли жој око ли ни, опис чини ла ца живот не 
сре ди не који могу бити изло же ни нега тив
ном ути ца ју, опис могу ћих зна чај них ути
ца ја про јек та на живот ну сре ди ну, про це на 
ути ца ја про јек та на живот ну сре ди ну у 
слу ча ју уде са, опис мера пред ви ђе них у 
циљу спре ча ва ња, сма ње ња и где је то 
могу ће откла ња ња сва ког зна чај ни јег 
штет ног ути ца ја на живот ну сре ди ну, про
грам пра ће ња ути ца ја на живот ну сре ди
нумони то ринг, нетех нич ки кра ћи при каз 
пода та ка наве де них у прет ход ним тач ка

ма, подат ке о тех нич ким недо ста ци ма или 
непо сто ја њу одго ва ра ју ћих струч них зна
ња и вешти на или немо гућ но сти да се 
при ба ве одго ва ра ју ћи пода ци као и пра те
ћа доку мен та ци ја и гра фич ки при ло зи.

На осно ву чла на 20. Зако на о про це ни 
ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Сл. Гла сник 
РС”, број 135/04 и 36/09) ЈАВ НИ УВИД ЋЕ 
СЕ ОДР ЖА ТИ У ПЕРИ О ДУ ОД 29.01.2020. 
до 19.02.2020. годи не. Сту ди ја ће бити 
изло же на на јав ни увид сва ког рад ног 
дана од 1115 часо ва у сали за састан ке 
Скуп шти не општи не Пећин ци.

Физич ка и прав на лица могу доста ви ти 
при мед бе на сту ди ју у писа ном обли ку 
Општин ској упра ви општи не Пећин ци
Оде ље њу за при вре ду, локал ни еко ном
ски раз вој, зашти ту живот не сре ди не и 
инспек циј ске посло ве.

Јав на пре зен та ци ја и јав на рас пра ва о 
пред мет ној сту ди ји одр жа ће се у Пећин ци
ма, у про сто ри ја ма Општин ске упра ве 
општи не Пећин ци 21.02.2020. годи не у 14 
часо ва.

Засе да ње Тех нич ке коми си је ће се оба
ви ти у при су ству носи о ца про јек та и обра
ђи ва ча сту ди је, а датум ће се утвр ди ти 
након завр шет ка јав ног уви да.

Изве штај о јав ном уви ду и раду тех нич
ке коми си је биће доста вљен над ле жном 
орга ну који ће у конач ном поступ ку одлу
чи ти о дава њу сагла сно сти на пред мет ну 
сту ди ју о про це ни ути ца ја или о одби ја њу 
зах те ва на осно ву спро ве де ног поступ ка и 
Изве шта ја тех нич ке коми си је.

Оде ље ње за при вре ду, локал ни еко ном ски раз вој, зашти ту живот не сре ди не и 
инспек циј ске посло ве Општин ске упра ве општи не Пећин ци, на осно ву чла на 20. Зако
на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09) 

ОБАВЕШТАВА

Тамара
Малешевић
личностгодине

Дру гу годи ну заре дом Удру
же ње „Инђи ја ти ва“ из Инђи је 
орга ни зо ва ло је гла са ње за 
лич ност годи не пре ко дру штве
них мре жа. 19годи шња тени
сер ка Тама ра Мале ше вић са 
пре ко 1000 гасо ва про гла ше на 
је за лич ност 2019. годи не у 
вео ма јакој кон ку рен ци ји мла
дих и успе шних Инђин ча на. 
Тама ри су у петак, 24. јану а ра у 
про сто ри ја ма град ске Библи о
те ке награ ду уру чи ли пред
став ни ци Удру же ња „Инђи ја ти
ва“ иста кав ши да су избор за 
лич ност годи не покре ну ли како 
би награ ди ли рад и труд мла
дих, успе шних сугра ђа на. 
Тама ра Мале ше вић тени сом 
се бави од сво је сед ме годи не, 
а са десет је кари је ру наста ви
ла у Бео гра ду. До сада је два 
пута била држав ни првак у 
кате го ри ји до 16 и до 18 годи
на, члан је јуни ор ске репре зен
та ци је Срби је. Од про шле 
годи не уче ству је и на про фе си
о нал ним тур ни ри ма и тре нут но 
се нала зи на 900. пози ци ји 
WTA листе. У кон ку рен ци ји до 
16 годи на игра ла је фина ле 
европ ског Мастерс тур ни ра. 

– Захвал на сам на награ ди и 
на број ним гла со ви ма које сам 
доби ла, јер видим да људи 
цене оно чиме се ја бавим. Ово 
при зна ње ми је сатис фак ци ја и 
под стрек да и даље нижем 
успе хе – рекла је Тама ра.М.Ђ.

Најуспешнијиспортистииклубовиу2019.години


