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066-643-73-53
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

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

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



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

РУМА

Општина дони ра ла
опре му сред њим шко ла ма
Румска општина је, у

циљу модернизације
наставе у школама,

купила нову рачунарску
опремузасвечетирисред
њешколе.Речјео14рачу
нара, 26 монитора, седам
штампача и два пројек
тора које је директорима
школа уручио председник
Општине Слађан Манчић,
28.јануарауГрадскојкући.
Потрикомплетнарачунара
добилесуСредњастручна
школа„БранкоРадичевић“,
Средња техничка школа
„Миленко Брзак – Уча“ и
Средња пољопривредно
прехрамбена школа „Сте
ван Петровић – Бриле“,
док је Гимназија „Стеван
Пузић“ добила пет компју
тера.ССШ„БранкоРадиче
вић“ је добила и додатних
12мониторакакобизаме
нила постојеће. Техничкој
школи су донирана два
нова модерна пројектора,
два А4 штампача и један
штампач за штампање А3
папира у боји. Четири А4
штампача је добила ССШ
„БранкоРадичевић“.
СлађанМанчићјеуказао

да су ове школе упутиле
захтев локалној самоупра
ви заодређениброј нових
рачунара,монитора,штам
пача и пројектора, какоби
биле у могућности да на
бољиначинобављајусвоју
образовнуфункцију.
– Ми смо им изашли у

сусрет. Мислим да ће на
овај начин бити олакшан
начинобразовања,собзи
ром на то да се у инфор
матичким кабинетима и
канцеларијаманалазеуре
ђајикојисузрелизазамену.
Трудимоседасвакегодине
повећавамо средствашко
лама,алиидаимамокон
тролу над трошењем тих
средстава–кажеМанчић.
Он је такође истакао да

сугодинамауназадзначај
на средстава издвајана за
инфраструктурна улагања
у уређење објеката и да
се увек излазило у сусрет,
како сеоским, тако и град
скимшколама.Иовообна
вљањерачунарскеопреме
јеуциљупобољшањарада

професора,алипресвега,
ученикакојитребадастек
ну адекватно образовање,
дабисекаснијеопредели
лидалидаидунафакул
тетеилидатражезапосле
њеуобластиза којусусе
школовали.
–Тендер је вредан гото

во шест милиона динара,
а вредност опреме коју
данас донирамо школама
јемилион динара. У одре
ђеним партијама имамо
проблеме,усмислунабав
ке, односно процедуре.
Када је реч о основним
школама,вредностопреме

која јенаручена јеокотри
милиона динара. Тако ће,
када се оконча процедура
набавке, и основне школе
добити оно што су тражи
леиодредилекаоприори
тет–рекаојеСлађанМан
чић, додавши да је нешто
раније за Средњу стручну
школу „Бранко Радичевић“
набављенелектричнишпо
рет, два бојлера и есцајг,
дакле,оноштојеовојшко
ли потребно за практични
деонаставе.
Мирко Зрнић, директор

ССШ „Бранко Радичевић“,
рекао је да је добијена

опрема веома значајна за
обнављање постојеће и
даћесекориститикакоза
наставу, тако и за ванна
ставноособље.
– Технологија напреду

је и треба модернизовати
постојећуопрему,поготово
што се све наставне једи
нице раде у најновијим
програмима. Као што зна
мо,одовегодиненекипро
грамивећнемају подршку,
каоштоје„Window7“.Како
бидецапратилановепро
граме, веома је важно да
добијамоновуопрему.Нај
вероватнијећемоовуопре
му инсталирати у нашим
рачунарским учионицама
–кажедиректорЗрнић.
Весна Илић, директор

ка Средње техничке шко
ле „Миленко Брзак – Уча“
истаклаједаћедеодоби
јене опреме свакако иско
риститизанаставу.
–Унашојшколијерефор

мисан смер електротехни
чар рачунара и по новом
плану,таодељења,уместо
надвегрупе,садаседеле
натри.Самимтим,имамо
већепотребеукабинетима.
Збогувођењаелектронског
дневника, један део опре
ме ћемо искористити да
наставницима обезбедимо
бољирад–реклаједирек
торкаИлић.

С. Џаку ла
Дони ра на рачу нар ска опре ма за шко ле

Сла ђан Ман чић са дирек то ри ма сред њих шко ла
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Из ке ца у двој ку
SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
]osi}

У би ло ко ју тач ку цен тра Ми тро ви
це да ста не те, у кру гу од 20 
ме та ра ви де ће те бар три кла ди

о ни це или коц кар ни це. Ка ко се ко ја 
рад ња за тво ри, уме сто ње се отво ри 
кла ди о ни ца. По ја ва ап со лут но не ве
ро ват на за не ког ко се ни кад ни је коц
као, као на при мер ме не. И на при мер 
ја се пи там да ли то још не ком бо де 
очи, или сам само ја запрепашћена? 
Да ли је нор мал но да на по те зу од 50 
ме та ра има те осам коц кар ни ца? 
Си гур на сам да ни су пра зне, јер за што 
би се отва ра ле. При ват на ини ци ја ти ва 
на овом по љу је у за ма ху, као ко ро на
ви рус. 

Раз у мем ја да не мо же те чо ве ка 
на те ра ти да отво ри књи жа ру, на при
мер, кад зна да ће ту пу ћи већ за три 
да на. Те шко би ишло и са не ком га ле
ри јом сли ка, али за то је коц кар ни ца 
си гу ран по го дак. А кад смо код књи жа
ра, у Ми тро ви ци по сто ји јед на. Сло ви
ма и бро јем јед на – 1 књи жа ра. И шта 
ће нам ви ше, ко ме је чи та ње књи га 
до бро до не ло? Уо ста лом, има књи га и 
на тра фи ка ма, ко ли ко ти ср це же ли, па 
ко хо ће мо же да на ва ли на ту пр во кла
сну ли те ра ту ру.

Али, коц кар ни це, то је за ни мљи во. 
Мр тва је тр ка из ме ђу њих и се кенд 
хенд рад њи. Не где сам про чи та ла да 
ме ђу де цом основ но школ ског уз ра ста 
има 30 по сто за ви сни ка од коц ке. Ка жу 
да пр ви ти кет по пу не уз по моћ вр шња
ка или још го ре – ро ди те ља. Ве ро ват
но оца, за мај ке ни сам си гур на да се 
кла де. Оне иду у се не ди цу, што је пот
пу но бе ниг но. Не знам да ли је то тач
но или не, али су де ћи по бро ју та квих 
обје ка та пре сам скло ни ја да по ве ру
јем да је сте не го да ни је. Ако је сте, а 
број уоп ште ни је ва жан, мно го је и јед
но де те, да ли се не ко ба ви тим про
бле мом у скло пу оп ште бри ге о јав ном 
здра вљу? Ми слим, јав но здра вље ни је 
са мо фи зич ко не го и мен тал но, ту се 
ваљ да раз у ме мо. Кад се по ме не мен
тал но здра вље сви се од мах штрец ну, 
као ни смо код ку ће, а и здра ви смо 
мај ке нам. Али, ми смо па ли и на ис пи
ту орал ног здра вља, а ка ко не ће мо на 
по љу мен тал ног ко је куд и ка мо де ли
кат ни је. То што је сто ма то ло шка 
за шти та из ба че на из па ке та бес плат
них здрав стве них услу га, то ће мо ску

по пла ти ти кадтад. Не са мо што са 
по но сом мо же мо да ка же мо да смо 
кре зу ба на ци ја, не го смо због тих сил
них по ква ре них зу ба си гур но и бо ле
сни ја на ци ја не го што би смо објек тив
но мо ра ли би ти. 

Да кле, код зу ба ра не иде мо за то 
што не ма мо нов ца, а код пси хи ја
тра не иде мо за то што нас је сра

мо та. Од лич но. И ни ко се не се ки ра 
због ми ли он коц кар ни ца у гра ду. Још 
бо ље. И за што сам уоп ште по че ла да 
пи шем о коц ка њу, а скре ну ла на зу ба
ре? Ни је на мер но. По не ло ме. Ша лу 
на стра ну, коц ка ње и за ви сност од 
ње га, уоп ште ни је на и вна ствар, а 
по че ла сам да пи шем о то ме за то што 
сам гле да ју ћи те сил не коц кар ни це 
по ми сли ла, зар смо ми ствар но зе мља 
очај ни ка? Ка жу да у Ср би ји ми ли он 
љу ди игра не ку игру на сре ћу или се 
јед но став но коц ка. То га је би ло увек, 
би ло и ло зо ва и ло то, по сле до шао 
бин го, али ова ко ни је ни кад. Ко ли ка се 
ту ло ва обр ће, бог све ти зна. И уоп
ште, ода кле на шим љу ди ма та ло ва? 
Кад не ма мо за зу ба ра.  Е, баш сам 
на шла по ре ђе ње, је л’ да? Као, да 
има те хи ља ду ди на ра, она ко да вам 
не тре ба, где би сте их пре по тро ши ли 
у кла ди о ни ци или код зу ба ра? Те шко 
је од го во ри ти...
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ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Дом здра вља пре ла зи
у над ле жност Покра ји не

Нови закон
о здрав стве ној

зашти ти је пред ви део 
да осни вач ка пра ва 

над Домом здра вља 
од сада има

АП Вој во ди на.
Тако ђе, Закон је

пред ви део да локал на 
само у пра ва и даље 

може да ула же
у кадров ску

обез бе ђе ност
и опре му, што ће Град 

и у будућ но сти
наста ви ти, рекао је 

Воји слав Мир нић

Прва сед ни ца Скуп шти не Гра да у 
овој годи ни је одр жа на у петак, 
31. јану а ра. На днев ном реду је 

укуп но било 24 тача ка. Град ски одбор
ни ци су том при ли ком изгла са ли пред
лог одлу ке о пре стан ку врше ња осни
вач ких пра ва над Домом здра вља.

–Нови закон о здрав стве ној зашти ти 
је пред ви део да осни вач ка пра ва над 
Домом здра вља од сада има АП Вој
во ди на. Тако ђе, Закон је пред ви део да 
локал на само у пра ва и даље може да 
ула же у кадров ску обез бе ђе ност и 
опре му, што ће Град и у будућ но сти 
наста ви ти. Зна чи, све запо че те про јек
те, као што је, на при мер, изград ња 
амбу лан те у Шашин ци ма, Град наста
вља да реа ли зу је. Тако ђе, десет лека
ра ће локал на само у пра ва и даље 
финан си ра ти. Та сред ства су опре де
ље на буџе том до кра ја 2020. годи не, и 
реч је о изно су од 20 мили о на дина ра. 
Дакле, пре ста нак врше ња осни вач ких 
пра ва Град Срем ску Митро ви цу неће 
спре ча ва ти да и даље ула же у инфра
струк ту ру, опре му и лека ре Дома здра
вља, рекао је Мир нић.

Тако ђе, Мир нић се освр нуо и на 
усво је ну тач ку днев ног реда, којом се 
мења рад но вре ме Цен тра за соци јал
ни рад „Сава“.

– Рад но вре ме Цен тра за соци јал ни 
рад убу ду ће ће бити сва ки рад ни дан 
од седам до 22.00 часа. На ову меру 
смо се одлу чи ли због хит них интер

вен ци ја које се јавља ју после 13 часо
ва. Обез бе ди ли смо рад ни ке који ће 
ради ти у дру гој сме ни и изла зи ти на 
интер вен ци је. Тако ђе, и одре ђе ни 
изве шта ји ће се ради ти попод не како 
бисмо били што доступ ни ји нашим 
сугра ђа ни ма, изја вио је Воји слав Мир
нић.

На овој сед ни ци је усво јен и уго вор о 
јав нопри ват ном парт нер ству за реа
ли за ци ју про јек та који под ра зу ме ва 
финан си ра ње, рекон струк ци ју, реха
би ли та ци ју и одр жа ва ње пут не инфра
струк ту ре на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви ца. 

– Овим јав нопри ват ним парт нер
ством је обу хва ће на рекон струк ци ја 35 
кило ме та ра сао бра ћај ни ца, које се 
пре вас ход но нала зе у сео ским насе
ље ним мести ма. На овај начин, Град 
жели да бит но попра ви сао бра ћај ну 
инфра струк ту ру на тери то ри ји нашег 
гра да. Дру ги део јав нопри ват ног парт
нер ства одно си се на одр жа ва ње тих 
сао бра ћај ни ца и овим уго во ром је 
пред ви ђе но одр жа ва ње у свим сег
мен ти ма. Вред ност овог уго во ра је 350 
мили о на дина ра за рекон струк ци ју 35 
кило ме та ра пут не мре же. Уго вор је 
пот пи сан на пет годи на и годи ну дана 
грејс пери о да, а за одр жа ва ње поме
ну тих сао бра ћај ни ца пону ђе но је до 80 
мили о на дина ра у току ове годи не. 
Парт нер, који ће наред них пет годи на 
бри ну ти о путе ви ма у Срем ској Митро

Одр жа на сед ни ца Скуп шти не
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ви ци је АД „Срем пут“, казао је начел
ник Град ске упра ве за опште и зајед
нич ке посло ве и имо ви ну Миро слав 
Јокић. 

Усво је ни су и пред ло зи про гра ма 
одр жа ва ње град ске пла же, одр жа ва
ња чисто ће јав них повр ши на, пар ко ва 
зеле них и рекре а ци о них повр ши на са 
пла ном сана ци је зашти ће ног дрво ре
да пла та на и пла ном укла ња ња штет
не веге та ци је на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це. 

– Сред ства за одр жа ва ње зеле ни ла 
за 2020. годи ну су пове ћа на. Реч је о 
изно су од око 46 мили о на дина ра, а 
пове ћа на су и сред ства за одр жа ва ње 
град ске пла же, тако да гра ђа ни могу 
да оче ку ју да ниво услу ге на пла жи ове 
годи не буде и бољи, него што је био до 
сада. Напо ми њем да су сви, који су 
дола зи ли на град ску пла жу, оце ни ли 
да је она сво је вр сна тури стич ка атрак
ци ја и пред ста вља пра во задо вољ ство 
и за Митров ча не и оста ле посе ти о це 
нашег гра да. Због тога ће Град уло жи
ти додат не напо ре да ква ли тет и ниво 
садр жа ја ове годи не на пла жи буде 

већи. Ту, пре све га, мислим на нова 
деч ја игра ли шта, тере та не на отво ре
ном и слич не садр жа је.

Јокић је том при ли ком иста као да се 
уско ро оче ку је и заме на деч јег игра ли
шта у цен тру Срем ске Митро ви це, а 
освр нуо се и на изград њу врти ћа у 
Лаћар ку и фискул тур не сале у ОШ 
„Добро сав Радо са вље вић Народ“ у 
Мачван ској Митро ви ци. 

– Опре ма за заме ну игра ли шта у 
пар ку је наба вље на. Када вре мен ске 
при ли ке дозво ле, кре ну ће мо са поста
вља њем новог игра ли шта. Град је тре
нут но у пре го во ри ма са КП Заво дом, а 
реч је о про јек то ва њу и изра ди јед ног 
типа игра ли шта, која ће бити поста
вље на у сва ком насе ље ном месту на 
тери то ри ји нашег гра да. Радо ви на 
изград њи врти ћа у Лаћар ку се изво де 
по пред ви ђе ном пла ну. У току је зида
ње при зе мља, изли ве ни су сту бо ви и 
ради се на поста вља њу опла те за 
изли ва ње сер клжа. Завр шен је про је
кат за изград њу фискул тур не сале при 
ОШ „Добро сав Радо са вље вић Народ“, 
доби је на је гра ђе вин ска дозво ла. Оче

ку је мо да ћемо од покра јин ских и репу
блич ких инсти ту ци ја доби ти сред ства 
за изград њу тог објек та, с обзи ром на 
то да вред ност радо ва изно си око 150 
мили о на дина ра. Додао бих да нас 
оче ку је и рекон струк ци ја ули це 
Мачван ски кеј, што под ра зу ме ва обна
вља ње сао бра ћај ни це, атмос фер ске 
кана ли за ци је и тро то а ра. Тако ђе, јав
на кому нал на пред у зе ћа „Водо вод“ и 
„Срем гас“ ће том при ли ком заме ни ти 
сво је посто је ће мре же, рекао је Миро
слав Јокић.

На овој сед ни ци усво је ни су про гра
ми посло ва ња за 2020. годи ну буџет
ских кори сни ка Гра да из обла сти кул
ту ре, спор та и тури зма, пред лог одлу
ке о поста вља њу спо менпло че др 
Јевре му Види ћу, про грам рада град
ске Скуп шти не, про грам уре ђе ња, 
оту ђе ња и дава ња у закуп гра ђе вин
ског земљи шта у јав ној сво ји ни, као и 
пред лог одлу ке о аутотак си пре во зу 
пут ни ка. Усво је ни су про гра ми посло
ва ња ПУ „Пче ли ца“, град ске апо те ке и 
Аген ци је за рурал ни раз вој за 2020. 
годи ну, као и изве штај о ста њу без бед
но сти у сао бра ћа ју за пери од од 1. 
јану а ра до 30. јуна 2019. годи не. Град
ски одбор ни ци су изгла са ли пред лог 
реше ња о оту ђе њу сувла снич ког дела 
на послов ном про сто ру у јав ној сво ји
ни Гра да, Трг Ћире Миле ки ћа 24, 
непо сред ном погод бом и пред лог 
реше ња о при ба вља њу непо крет но
сти у при ват ној сво ји ни вла сни ка 
Мари це Јова но вић из Мачван ске 
Митро ви це у јав ну сво ји ну Гра да, 
одлу ку о изра ди ПДР рад не зоне 
„Бари це“ (ката стар ска општи на Ман
ђе лос) и ПДР Реги о нал не депо ни је 
„СремМачва“, пред лог одлу ке о рад
ном вре ме ну, њего вом рас по ре ду, 
смен ском раду, одмо ру у току дана, 
при прав но сти и раду по пози ву и про
грам подр шке за спро во ђе ње пољо
при вред не поли ти ке и поли ти ке 
рурал ног раз во ја за 2020. годи ну. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

ШОСО „РАДИ ВОЈ ПОПО ВИЋ“

Про сла ва школ ске сла ве 
Све тог Саве
Шко ла за основ но и 

сред ње обра зо ва ње 
„ Ради вој Попо вић” и 

Днев ни бора вак „Сун це” и 
ове годи не све ча но су обе
ле жи ли школ ску сла ву Све
тог Саву. Све ча но сти су 
при су ство ва ли дирек тор 
шко ле Него ван Нико лић, 
настав ни ци/дефек то ло зи 
шко ле, запо сле ни, роди те
љи, уче ни ци, начел ник за 
здрав стве ну и соци јал ну 

зашти ту Гра да Срем ска 
Митро ви ца Воји слав Мир
нић, све ште ник Дали бор 
Чолић, пред став ник Срп ске 
пра во слав не цркве, који је 
при сту пио чину осве ће ња 
слав ског кола ча. Све ште ник 
је у сво јој бесе ди иста као 
зна чај и вели чи ну све ти те
ља чије се име сла ви. Уче
ни ци и настав ни ци при ре ди
ли су при го дан про грам 
пово дом ове све ча но сти. 

Воји слав Мир нићМиро слав Јокић
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ДОДЕ ЉЕ НА ПРИ ЗНА ЊА У ОБЛА СТИ СПОР ТА

Бојан Зде лар нај бо љи спор ти ста

У Град ској кући је 30. јану а ра упри
ли че на све ча на доде ла при
зна ња нај бо љим спор ти сти ма 

у 2019. годи ни. Награ де су доде ли ли 
Или ја Недић, начел ни ка Град ске упра
ве за обра зо ва ње, кул ту ру и спорт и 
заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић. Награ ду за нај бо љег 
спор ти сту је добио каја каш Бојан Зде
лар, који је прет ход них годи на ту титу
лу осва јао у мла ђим кате го ри ја ма.

– Поно сан сам што сам про гла шен за 
спор ти сту годи не, јер то потвр ђу је моје 
резул та те и пока зу је да се труд и рад 
увек испла те. Надам се и веру јем да ће 
свим награ ђе ним, као и мени, ово при
зна ње бити под стрек да у будућ но сти 
пости же мо још боље резул та те. Про
шла годи на ми је била вео ма успе шна. 
Оно што бих издво јио јесте осва ја ње 

титу ле прва ка Евро пе, што ми је био 
један од спорт ских циље ва. Тако ђе, 
насту пао сам и на Свет ском првен ству 
где сам зау зео 11. место. Мислим да 
је то соли дан резул тат  за прву годи ну 
так ми че ња у сени ор ској кон ку рен ци ји, 
рекао је Зде лар.

Пред сед ник Спорт ског саве за Срем
ске Митро ви це Нема ња Црнић је овом 
при ли ком иста као да је 2019. годи на 
била врло успе шна за све митро вач ке 
спор ти сте и клу бо ве.

– Сви награ ђе ни спор ти сти има
ју запа же не и међу на род не успе хе. 
Дакле, међу награ ђе ним спор ти сти
ма није могао да се нађе нико ко није 
успео да на међу на род ној сце ни оства
ри одре ђе ни успех. Посеб но смо поно
сни да је ове годи не при сти гао вели ки 
број пред ло га за награ ду спор ти ста 

годи не. Било је изу зет но тешко и неза
хвал но иза бра ти нај бо љег. Раз ли ка 
изме ђу награ ђе них и оних који нису 
доби ли награ ду је толи ко мини мал
на, да је можда у јед ну руку и вели ка 
неправ да што ових награ да нема мно
го више. На тај начин бисмо сва ком 
ко је оства рио успех вре дан пажње 
покло ни ли, пре све га, јед ну морал ну 
сатис фак ци ју и сазна ње да су успе шни 
у свом послу. Мно го је више успе шних 
спор ти ста, него што је награ да. Нада
мо се да ћемо у будућ но сти успе ти, пре 
све га мате ри јал ном подр шком више да 
помог не мо ове изу зет но успе шне и ква
ли тет не мла де људе, изја вио је Црнић.

Дру го место у кон ку рен ци ји сени о
ра при па ло је Дра га ни Тома ше вић (АК 
„Срем“), а тре ће Мари ји Вуче но вић АК 
„Срем“). Прво место у кате го ри ји пио
ни ра деле Еле на Мило ше вић и Мио
на Мурић, обе из Кара те куба „Срем“, 
Дру го место је при па ло Анђе ли Перо
вић, исто из Кара те куба „Срем“, а тре
ће Мили Миљ ко вић (АК „Срем“). Прво 
место у кате го ри ји каде та осво ји ла је 
Лана Гаври ло вић (Спорт ско три а тлон 
удру же ње „Сава“, дру го место је осво
ји ла Нико ли на Гру би ша (КК „Срем“), 
а тре ће Ања Лајић (АК „Срем“). Спор
ти ста годи не у кате го ри ји јуни о ра је 
Слав ко Сте вић (АК „Срем“), дру го 
место је осво ји ла Ана ста зи ја Бајук 
(Кајак клуб „Вал“), а тре ће Сара Киш 
(АК „Сир ми јум“). За нај у спе шни јег про
фе со ра је про гла шен Зоран Кова чић 
из ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“, а нај у
спе шни ји тре нер је Огњен Вуки ће вић 
(Кошар ка шки клуб „Срем“). Митро вач
ки Спорт ски савез је доде лио награ
де за изу зе тан допри нос спор ту Сави 
Стој че ви ћу, Гора ну Павло ви ћу, Боја ну 
Комле ни ћу и Срђа ну Радо ва но ви ћу. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Нај бо љи спор тисти

Бојан Зде лар Нема ња Црнић
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Гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер и начел ник 

Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве Миро
слав Јокић оби шли су 27. 
јану а ра радо ве на изград њи 
новог објек та Основ не шко
ле „Јован Попо вић“. Радо ви 
теку по утвр ђе ном пла ну, 
завр ше на је сива фаза, а 
затим сле де радо ви на уну
тра шњо сти објек та. 

– Град Срем ска Митро
ви ца и АП Вој во ди на зајед
нич ким сна га ма поди жу ову 
веле леп ну шко лу. Засад 
радо ви иду пла ни ра ном 
дина ми ком и нада мо се да 
ће већ наред ног сеп тем
бра ђаци кре ну ти у нову 
шко лу. Вре мен ске при ли ке 
ће пого до ва ти за наста вак 
радо ва, тако да ће сви пла
ни ра ни радо ви бити завр
ше ни до наве де ног рока. 
Надам се да ће ова шко ла 
бити нај мо дер ни ја у Срби ји, 
изгра ђе на архи тек тон ски и 
гра ђе вин ски са нај са вре ме
ни јим мате ри ја ли ма. Шко ла 
ће има ти тако зва ни зеле ни 
кров, тако да ће  шко ла има
ти и еко ло шку ком по нен ту. 
Води ле се рачу на о све му, 
како би се напра вио један 
репре зен та ти ван обје кат 
у обра зо ва њу у Срем ској 
Митро ви ци, рекао је Вла ди
мир Сана дер.  

Дирек тор Основ не шко

ле Сло бо дан Сто јиљ ко вић 
иста као је да ће нови школ
ски обје кат бити намо дер ни
ји у нашој земљи. 

– Нова шко ла ће има ти 
20 учи о ни ца, нај мо дер ни ју 
кухи њу, савре ме ни про ду
же ни бора вак, библи о те ку, 
меди ја те ку. Учи о ни це ће 
бити пове за не при прем ним 
соба ма за настав ни ке, у 
сва кој учи о ни ци ће посто
ја ти ине трак тив не табле, 
као и оста ла нај мо дер ни ја 
настав на сред ства. Тре нут
но ову шко лу поха ђа 820 
уче ни ка. Нада мо се да ће 
се тај број пове ћа ти, када се 
шко ла сагра ди, и да ће мно
го деце бити заин те ре со ва
но да поха ђа ју нај мо дер ни ју 
наста ву у нашој шко ли, изја

вио је Сто јиљ ко вић.
Миро слав Јокић је навео 

да се тре нут но ради машин
ско мал те ри са ње објек
та, спро ве ден је већи део 
инста ла ци ја и да је поста
вљен цео кров ни покри вач. 

– Пара лел но са изград
њом новог објек та ради се 
и про је кат рекон струк ци
је фискул тур не сале, који 
ће бити иден ти чан, који ће 
архи тек тон ски и дизај нер ски 
изгле да ти као и нова згра
да Основ не шко ле „Јован 
Попо вић“. 

Тако ђе, Јокић се освр
нуо и на радо ве на кру жној 
рас кр сни ци на Ради нач кој 
петљи. 

– Ако вре мен ске при ли ке 
дозво ле, на реду је поста

вља ње завр шног сло ја 
ПМБ сло ја асфал та. То је 
посе бан и савре мен завр
шни слој, који у себи садр
жи поли ме ре. Упо тре бом 
таквих мате ри ја ла пове ћа ва 
се ела стич ност и носи вост 
сао бра ћај ни це и асфал та. 
Пара лел но с тим, завр шен 
је про је кат расве те кру жне 
рас кр сни це и оче ку је мо да 
ће се он у наред них неко
ли ко дана реа ли зо ва ти. 
Отпри ли ке би то били завр
шни радо ви на кру жној рас
кр сни ци Ради нач ка петља. 
Поста вље на је сиг на ли за ци
ја, након тога сле ди и обе ле
жа ва ње и тада се рас кр сни
ца и зва нич но може пусти ти 
у рад, навео је Јокић. 

З. Попо вић

Вла ди мир Сана дер Миро слав Јокић Сло бо дан Сто јиљ ко вић

РАДО ВИ НА ИЗГРАД ЊИ ОБЈЕК ТА ОШ „ЈОВАН ПОПО ВИЋ“

Ниче најмодернија
школа у Србији
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ГРАД СКА КУЋА

Одр жа на обу ка
за општин ске слу жбе ни ке
Уна пре ђе ње капа ци те та у обла сти 

упра вља ња јав ном имо ви ном запо
сле них у рум ској општи ни се реа ли

зу је кроз про је кат „Инте гри са ни при ступ 
упра вља њу јав ном сво ји ном у општи на
ма Ста ра Пазо ва и Рума“ у окви ру грант 
шеме Про гра ма Еxchan ge 5. Овај про је
кат, који се реа ли зу је у окви ру Про гра ма 
Exchan ge 5 финан си ра Европ ска уни ја, а 
спро во ди Мини стар ство држав не упра ве 
и локал не само у пра ве у сарад њи са Стал
ном кон фе рен ци јом гра до ва и општи на, 
као импле мен та ци о ним парт не ром. Тело 
за уго ва ра ње свих про је ка та грант шеме 
је Мини стар ство финан си ја, одно сно Сек
тор за уго ва ра ње и финан си ра ње про гра
ма из сред ста ва Европ ске уни је.

Про грам Еxchan ge 5 је наме њен гра
до ви ма и општи на ма у Срби ји, као подр
шка за ефи ка сно упра вља ње имо ви ном 
и подр шка у стра те шком пла ни ра њу и 
про грам ском буџе ти ра њу. Глав ни мода
ли те ти подр шке су доде љи ва ње сред ста
ва гра до ви ма и општи на ма путем грант 
шеме и тех нич ка помоћ. Обу ка за запо
сле не у „Цен тру за инте гра ци ју пода та ка 
о јав ној сво ји ни“, реа ли зо ва на је за два
на ест општин ских слу жбе ни ка. У окви ру 
обу ке, општин ским слу жбе ни ци ма пред
ста вљен је пред лог нове про це ду ре рада, 
упут ства, као и нови кому ни ка циј ски про
то ко ли.

Обу ка одр жа на 23. јану а ра у Град ској 
кући јесте тре ћа од шест пла ни ра них обу
ка у окви ру про јек та, које ће бити орга ни
зо ва не за општин ске слу жбе ни ке у Руми 
и Ста рој Пазо ви. Нови при сту пи инте гри

са ног упра вља ња општин ском имо ви ном, 
допри но се ства ра њу повољ ни јег амби
јен та за даљи еко ном ски раз вој ста ро
па зо вач ке и рум ске општи не, што и јесте 
општи циљ овог про јек та. С. Џаку ла

Обу ка у Руми

СРЕД ЊА ПОЉО ПРИ ВРЕД НОПРЕ ХРАМ БЕ НА ШКО ЛА „СТЕ ВАН ПЕТРО ВИЋ – БРИ ЛЕ“

Уче сник про јек та „FAR MER“
Сред ња пољо при вред

нопре храм бе на шко
ла „Сте ван Петро вић 

– Бри ле“ из Руме уче сни ца је 
вели ког про јек та уна пре ђе ња 
зна ња и едук ци је настав ни ка 
под нази вом „Futu re agri cul
tu re requ i ers: moti va tion, edu
ca tion and retrain – FAR MER“ 
(„Буду ћа пољо при вре да зах
те ва моти ва ци ју, обра зо ва
ње и пре ква ли фи ка ци ју“). У 
про је кат су укљу че не пољо
при вред не шко ле из Ита ли
је, Шпа ни је, Дан ске, Бел ги је, 
Фран цу ске, Хрват ске, Фин ске 
и Срби је. Уче сни ци про јек та 
из Срби је су Сред ња пољо
при вред нопре храм бе на шко
ла „Сте ван Петро вић – Бри ле“ 
и Покра јин ски секре та ри јат за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву 
и наци о нал не мањи не ‒ наци
о нал не зајед ни це. 

У скло пу при пре ма за поче
так овог Ера змус+ про јек та, у 
сеп тем бру про шле годи не је 
одр жан саста нак у Бел ги ји, а 
на њему су били и пред став

ни ци парт не ра из Срби је.
– Основ ни циљ овог про јек

та јесте опста нак пољо при
вред них шко ла и поди за ње 
струч но сти, одно сно еду ка
ци ја настав ни ка струч них 
пред ме та у тим шко ла ма. У 
про је кат ће бити укљу че ни 
сви про фе со ри који пре да ју 
вете ри нар ским и пољо при
вред ним тех ни ча ри ма струч
не пред ме те, а сте че на зна ња 

ће даље пре но си ти како сво
јим коле га ма, тако и уче ни
ци ма. Дан ска је под но си лац 
про јек та и глав на је за њего ву 
реа ли за ци ју. Про је кат тра је 
три годи не и почи ње 9. сеп
тем бра, а завр ша ва се 2023. 
годи не – рекла је за наше 
нови не Нико ли на Јеро тић, 
про фе сор ка струч них пред
ме та који су у вези са пре
храм бе ном стру ком и коор ди
на тор ка Ера змус+ про гра ма 
у Сред њој пољо при вред но
пре храм бе ној шко ли „Сте ван 
Петро вић – Бри ле“.

Први дома ћи ни су Хрват
ска и Фин ска, где ће се саста
ти сви настав ни ци струч
них пред ме та вете ри нар ске 
и пољо при вред не стру ке и 
тамо ће се ради ти на њихо
вој еду ка ци ји. У дру гој годи ни, 
дома ћи ни ће бити Фран цу ска 
и Бел ги ја. У послед њој, тре ћој 
годи ни, сви уче сни ци про јек
та биће гости рум ске Сред ње 
пољо при вред нопре храм бе
не шко ле „Сте ван Петро вић 

– Бри ле“ и Покра јин ског 
секре та ри ја та за обра зо ва
ње, про пи се, упра ву и наци о
нал не мањи не ‒ наци о нал не 
зајед ни це. Током борав ка ће 
бити посе ће не и ком па ни је 
које су у вези са стру ком. 

Сред ња пољо при вред но
пре храм бе на шко ла „Сте ван 
Петро вић – Бри ле“ у овој 
школ ској годи ни има 245 уче
ни ка. 

– Вете ри на р ско оде ље ње је 
увек попу ње но, али пољо при
вред них тех ни ча ра је мање 
и то је гене рал ни про блем у 
свим земља ма ЕУ. И њихо
ве шко ле има ју про блем са 
упи сом пољо при вред них тех
ни ча ра. У ово вре ме раз во ја 
ИТ тех но ло ги је, нико неће да 
прља руке и ради овај тежак 
посао. Про је кат је про ис те
као из потре бе да се раз ви ја ју 
зна ња у овој обла сти и да се 
подиг не ниво све сти о зна ча
ју пољо при вред них шко ла – 
исти че Нико ли на Јеро тић. 

С. Џаку ла

Нико ли на Јеро тић
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УПРА ВА ЗА КАПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Руми 200 мили о на дина ра
за рекон струк ци ју две ули це
Уго во ре за финан си ра

ње и суфи нан си ра ње 
про је ка та у обла сти

ма водо при вре де и зашти те 
вода, локал ног и реги о нал
ног еко ном ског раз во ја, сао
бра ћај не инфра струк ту ре, 
eнергет ске ефи ка сно сти, 
пред школ ског и основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња 
и раз во ја спор та, уру чио је 
31. јану а ра пред став ни ци
ма 22 локал не само у пра ве 
Игор Миро вић, пред сед ник 
Покра јин ске вла де. Реч је о 
про јек ти ма који се реа ли зу
ју пре ко кон кур са Упра ве за 
капи тал на ула га ња Вој во
ди не.

– Током ове годи не завр
ши ће мо реа ли за ци ју вели
ких про је ка та које смо запо
че ли рани јих годи на, попут 
рекон струк ци је Народ ног 
позо ри шта у Субо ти ци, 
као и све оне про јек те које 
смо насле ди ли недо вр ше
не. Зајед но са локал ним 
само у пра ва ма ради ће мо на 
реaлизацији свих ових про
је ка та – рекао је пред сед ник 
Игор Миро вић. Међу зна чај
не про јек те, навео је наста
вак радо ва на адап та ци ји 
Град ског ста ди о на у Зре ња
ни ну, уре ђе ње Позо ри шног 
трга у Новом Саду, рекон
струк ци ју локал них путе
ва у Шиду, Бачу, Жабљу, 
Опо ву и Бач ком Петров
цу, изград њу нове основ не 

шко ле у Срем ској Митро
ви ци, наста вак изград ње 
град ске пија це у Кикин ди и 
сана ци ју фаса да у Субо ти
ци. Миро вић је иста као да 
ће ове годи не акце нат бити 
на настав ку рекон струк ци
је бол ни ца и кли ни ка, што 
је зна ча јан посао, који је у 
већој мери већ завр шен. 

Уру чи ва њу уго во ра при
су ство вао је и дирек тор 
Упра ве за капи тал на ула
га ња Вој во ди не Недељ ко 

Кова че вић. Међу општи на
ма које су доби ле зна чај на 
сред ства јесте и рум ска, а 
реч је о 200 мили о на дина ра 
за ком плет ну рекон струк ци
ју ули ца 15. мај и 15. август. 
– Дра го ми је што смо задр
жа ли ритам добре сарад ње 
са вишим ниво и ма вла сти, у 
овом слу ча ју са Упра вом за 
капи тал на ула га ња и Покра
јин ском вла дом. Ми из 
нашег буџе та даје мо гото
во 120 мили о на. Са овим 

покра јин ским сред стви ма, 
то је укуп но 320 мили о на 
дина ра. То нису мала сред
ства, али зајед нич ким сна
га ма сва ка ко ћемо брже и 
лак ше ући у рекон струк ци
ју. Нарав но, без подр шке 
са виших нивоа вла сти, то 
би било теже и не би било 
изво дљи во у овом момен ту 
– рекао је први човек рум
ске општи не Сла ђан Ман
чић. 

Он је ука зао и на чиње ни
цу да се Рума раз ви ја.

– Увек посто је ули це које 
су спрем не за рекон струк
ци ју. Морам да при знам да 
смо ми у прет ход ном пери
о ду иско ри сти ли свој ути цај 
и добру пози ци ју и да смо 
пову кли мно го нов ца у наш 
град и општин ски буџет, и то 
упра во за ула га ње у пут ну 
инфра струк ту ру и за рекон
струк ци ју ули ца, од ули ца у 
Буђа нов ци ма, пре ко Глав не 
ули це, Срем ске ули це, Ули
це Мило ша Црњан ског, мно
гих ули ца у сео ским месним 
зајед ни ца ма. Тако ће и ове 
две ули це, од гото во три 
кило ме тра дужи не, бити 
јед не у низу ули ца које смо 
до сада ура ди ли. Нарав но, 
тако ће бити и у наред ном 
пери о ду – иста као је пред
сед ник Ман чић. С. Џаку ла

Игор Миро вић и Сла ђан Ман чић

Ули ца 15. август
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ДОМ ЈНА

Локал ној само у пра ви
уру че ни кљу че ви згра де
Кра јем про шле годи не, тач

ни је 26. децем бра, пот пи
си ва њем уго во ра о купо

ви ни, обје кат Вој ске Срби је, 
Румља ни ма позна ти ји као Дом 
ЈНА, постао је вла сни штво 
рум ске Општи не. Чин при мо
пре да је објек та, као и кљу че
ва, оба вљен је 31. јану а ра. 
Тада су пред став ни ци Вој ске 
Срби је уру чи ли кљу че ве објек
та начел ни ку Општин ске упра
ве Душа ну Љуби ши ћу.

 – Ово је завр шни чин купо ви
не Дома вој ске. Данас смо оба
ви ли и зва нич ну при мо пре да ју 
и ура ди ли све што та при мо
пре да ја под ра зу ме ва. Попи са
ли смо ста ње бро ји ла на водо
ме ру и елек трич ним сато ви ма, 
а зва нич но су нам уру че ни и 
кљу че ви. Сле ди оно што смо 
пла ни ра ли при ли ком доно ше
ња буџе та за 2020. годи ну, а 
то је ком плет на рекон струк ци
ја Дома ЈНА. Оче ку је мо да ће 
до кра ја ове годи не овај архи
тек тон ски бисер гра да поно во 
доби ти онај сјај и изглед који и 
тре ба да има – рекао је Душан 
Љуби шић.

Под се ти мо, пре го во ри о 
купо ви ни су окон ча ни тако 
што је дого во ре но да рум
ска Општи на купи Дом вој ске 
за око 40 мили о на дина ра, а 
та сума ће бити испла ће на 
у пет годи шњих рата. Прва 

рата од осам мили о на дина
ра је упла ће на кра јем про шле 
годи не. У општин ском буџе ту 
за ову годи ну опре де ље но је 
30 мили о на за рекон струк ци ју 
спо ља шњег изгле да згра де, а 
наја вље но је да ће нови назив 

објек та бити Рум ски дом. 
Наме ра је да, после рекон
струк ци је, овај про стор кори
сти нека од уста но ва кул ту ре, 
али и да уоп ште буде цен тар 
кул тур них деша ва ња у гра ду.
 С. Џ.

Пре да ја кљу че ва

РУМА

Моле бан за све ти ње
и вер ни народ у Црној Гори
Пово дом акту ел них деша ва ња у 

Црној Гори, који су у вези са Срп
ском пра во слав ном црквом, са 

бла го сло вом Епи ско па срем ског Васи
ли ја, Архи је реј ско наме сни штво рум ско 
орга ни зо ва ло је 1. фебру а ра Моле бан за 
све ти ње и вер ни народ у Црној Гори, у 

Хра му Сила ска Све тог Духа на апо сто ле. 
Моле бан је слу жио про то пре зви тер Сре
тен М. Лаза ре вић, архи је реј ски наме сник 
рум ски, са све штен ством архи је реј ског 
наме сни штва рум ског и наро дом који је 
дошао из Руме и окол них места. 

– Моле бан је слу жен ради моли тве ног 

зајед ни штва са пра во слав ни ма у Црној 
Гори и очу ва ња све ти ња који ма смо 
заду же ни од наших пре да ка да чува мо и 
пре да мо у насле ђе буду ћим поко ље њи
ма на очу ва ње сво га бића, уса вр ша ва ње 
сва ке лич но сти кроз бого слу же ња, као и 
на очу ва ње све га што нас чини пра во
слав ним Срби ма – рекао је Сре тен М. 
Лаза ре вић. Он је додао да је наш народ 
увек живео чој ством, бра не ћи дру гог од 
себе, али и јуна штвом, бра не ћи сво је и 
себе од дру го га. 

– Жеља оку пље них на Моле ба ну је да 
се сје ди не са тим веч ним наче ли ма која 
су кра си ла хри шћа не кроз веко ве. Упу
ће не су моли тве Богу, Пре све тој Бого ро
ди ци, Све том Петру Цетињ ском, Све том 
Васи ли ју Остро шком и свим све ти ма, да 
нас бла го да ћу божи јом осна же у мир ном 
и моли тве ном рас по ло же њу, као и све 
који дру га чи је мисле и чине – пору чио је 
архи је реј ски наме сник рум ски, про то пре
зви тер Сре тен М. Лаза ре вић. 

Моле ба ну је при су ство вао и пред сед
ник Општи не Рума Сла ђан Ман чић са 
сво јим нај бли жим сарад ни ци ма.

С. Џ.
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КРА ЉЕВ ЦИ

Пше ни ца у добр ом ста њу

Земљо рад ни ци у Кра
љев ци ма засе ја ли су 
про шле јесе ни пше

ни цом око 400 хек та ра, на 
који ма је усев у доброј кон
ди ци ји. Про из вод ња је мања 
од више го ди шњег про се ка, 
када су пољо при вред ни
ци сеја ли изме ђу 500 и 600 
хек та ра. Хлеб но жито је у 
добром ста њу, а мра зе ви га 
нису оште ти ли. Нај ве ћи број 
земљо рад ни ка зим ску пау
зу кори сти за одмор, гото во 
да нико га нема у пољу, тек 
поне ко оби ла зи пше ни цу и 
уни шта ва гло да ре. Поро ди

ца Радо сла ва Томи ћа је про
шле јесе ни засе ја ла пше ни
цу на десет хек та ра.

– Ми смо засе ја ли сорт но 
семе купље но у инсти ту ту, 
али има и земљо рад ни ка 
који су кори сти ли семе „са 
тава на“. Пше ни ца добро 
изгле да, мра зе ви је нису 
оште ти ли, а ми неће мо уни
шта ва ти гло да ре, јер их нема 
мно го – каже Томић.

У Кра љев ци ма још нико 
није запо чео при хра ну пше
ни це.

– За раз ли ку од семе на где 
поје дин ци не кори сте сорт

но, за похва лу је што сви 
земљо рад ни ци упо тре бља
ва ју и основ но ђубри во и 
при хра њу ју пше ни цу – исти
че Радо слав Томић. С. Џ.

Пше ни ца у Кра љев ци ма

Радо слав Томић

ФОТО ВЕСТ

Maрко Дако вић и Мио драг Бог да но вић, сарад ни ци ГИЗа, немач ке аген ци је за 
међу на род ну сарад њу и раз вој, посе ти ли су 30. јану а ра Герон то ло шки цен тар 
„Срем“ Рума. Том при ли ком они су се дру жи ли са кори сни ци ма, али су им уру
чи ли и вели ки број гар ни ту ра за дру штве не игре и шах.  С. Џ.

МИТРО ВАЧ КИ
ЦРВЕ НИ КРСТ

За живот
без дува на

Наци о нал ни дан без дува
на, 31. јану ар ове годи не је 
обе ле жен под сло га ном 
„Живот без дува на – за бољу 
будућ ност нових гене ра ци ја“, 
са циљем да се упо зо ри јав
ност на штет не ефек те упо
тре бе дува на, као и на штет
не ефек те изла га ња дуван
ском диму. Током ово го ди
шњег обе ле жа ва ња Наци о
нал ног дана без дува на, 
посеб но се нагла ша ва зна чај 
зашти те мла дих од упо тре бе 
дува на. Тим пово дом, митро
вач ки Завод за јав но здра
вље је у сарад њи са Црве
ним крстом орга ни зо вао еду
ка ци ју уче ни ка ОШ „Све ти 
Сава“, као и ради о ни цу.

– Црве ни крст Срем ска 
Митро ви ца већ 20 годи на, 
сва ког 31. јану а ра обе ле жа ва 
Наци о нал ни дан без дува на. 
Током ово го ди шњег Наци о
нал ног дана без дува на 
посеб но се  нагла ша ва зна
чај зашти те мла дих од упо
тре бе дува на  и ука зу је на 
нове иза зо ве у вези са дува
ном са који ма се мла ди 
сусре ћу. Упра во из тих раз
ло га, Црве ни крст је у сарад
њи са Заво дом за јав но здра
вље и ОШ „Све ти Сава“,у 
про сто ри ја ма Црве ног крста 
орга ни зо вао пре да ва ње и 
ради о ни це на тему „Ути цај 
дуван ског дима на мла де“. 
Том при ли ком уче ни ци ма су 
изне се не после ди це упо тре
бе дува на и изло же но сти 
дуван ском диму, а поде љен 
је еду ка тив но про па ганд ни 
мате ри јал, рекла је секре тар
ка митро вач ког Црве ног 
крста Татја на Јован че вић.

У све ту сва ке годи не услед 
упо тре бе дува на и изло же но
сти дуван ском диму умре 
бли зу осам мили о на људи, 
то јест, више од 20.000 људи 
сва ки дан. У Срби ји, нај ма ње 
15.000 људи пре вре ме но 
умре због пуше ња. З. П.



12 5. FEBRUAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНА БЕОЧИН

ДОМ ЗДРА ВЉА „ДУШАН САВИЋ ДОДА“

На првом месту увек паци јен ти
Бео чин ски Дом здра

вља „Др Душан Савић 
Дода“ само стал но 

функ ци о ни ше од 1991. годи
не и обу хва та делат ност 
опште и поро дич не меди ци
не, хит не меди цин ске помо
ћи и кућ ног лече ња, здрав
стве ну зашти ту деце и жена, 
поли ва лент ну патро на жу, 
као и сто ма то ло шку здрав
стве ну зашти ту, лабо ра то
риј ску дијаг но сти ку, спе ци ја
ли стич кокон сул та тив не 
делат но сти. У окви ру Дома 
здра вља посто ји  и апо те ка. 
Поред цен трал ног објек та 
Дома здра вља, посто ји још 
и седам терен ских амбу лан
ти, које обу хва та ју окол на 
места: Рако вац, Чере вић, 
Бано штор, Сви лош, Гра бо
во, Сусек и Луг. Тако ђе, и у 
фабри ци цемен та „Лафарж“ 
посто ји амбу лан та. Помоћ
ни ца дирек то ра за меди цин
ска пита ња др Весна Радо
са вље вић каже да су амбу
лан те, које се нала зе у окви
ру Дома здра вља у добром 
ста њу.

– Напра вље на је нова 
амбу лан та у Раков цу. У 
Бано што ру и Сусе ку су 
рено ви ра не амбу лан те. У 
Лугу је недав но изгра ђе на 
нова амбу лан та, а и чере
вић ка је при лич но сре ђе на, 
каже др Радо са вље вић. 

Она дода је да би нај ви ше 
тре ба ло уло жи ти у обје кат у 
Бео чи ну, како би Дом здра
вља могао да уђе у про цес 
акре ди та ци је. 

– Наш Дом здра вља, 
нажа лост, није акре ди то
ван. И ту би тре ба ло мно го 
инве сти ра ти. Реч је о ства
ри ма тех нич ке при ро де: 
потреб но је напра ви ти 
функ ци о нал ну про стор ну 
рас по ре ђе ност, уре ди ти 
орди на ци је, шал те ре би 
тре ба ло да заме не пул то ви 
и слич но. Дом здра вља у 
Бео чи ну од кра ја про шле 
годи не није више у над ле
жно сти локал не само у пра
ве, већ је сада под инге рен
ци јом Покра ји не. То додат
но успо ра ва про цес акре ди
та ци је, сада смо, хај де да 
кажем, у пери о ду тран зи ци
је. Моје про це не су да ми 
ове годи не, нажа лост, неће
мо запо че ти тај про цес, 
гово ри наша саго вор ни ца. 

Др Радо са вље вић наво ди 
да у Дому здра вља посто је 

чети ри еки пе Хит не меди
цин ске помо ћи.

– Бео чин је мала општи на, 
а закон ски, јед на еки па Хит
не помо ћи покри ва 5000 ста
нов ни ка. Зна чи, има мо пра
во на три еки пе Хит не меди
цин ске помо ћи. Са три еки пе 
Хит на слу жба тешко може 
да функ ци о ни ше. То је 
локал на само у пра ва пре по
зна ла, и сада има мо четвр ту 
еки пу Хит не меди цин ске 
помо ћи, која се састо ји од 
јед ног лека ра и јед не меди
цин ске сестре. Они се 
финан си ра ју из општин ског 
буџе та, и заи ста је та одлу ка 
локал не само у пра ве за 
похва лу. Од Општи не Бео
чин смо доби ли про стор у 
који смо сме сти ли ауто клав. 
Све суве сте ри ли за то ре смо 
из орди на ци ја ели ми ни са ли 
и сада има мо нови начин 
сте ри ли за ци је. Фонд за 
капи тал на ула га ња нам је, уз 
нашу пар ти ци па ци ју од 20 

посто сред ста ва, пре три 
годи не обез бе дио вози ло за 
хит ну меди цин ску помоћ. Од 
локал не само у пра ве смо, 
тако ђе, доби ли сред ства за 
заме ну расве те. И сада има
мо ЛЕД ште дљи ву расве ту, 
гово ри др Радо са вље вић.

Она наво ди да Дом здра
вља тре нут но има дово љан 
број лека ра, и да није било 
вели ког одли ва кадра у 
послед њем пери о ду. 

– Наша уста но ва је, тако
ре ћи почет на ста ни ца за 
лека ре који не могу да нађу 
посао у Новом Саду, јер би 
већи на коле га желе ла да 
ради у гра ду. Коле ге које 
има ју уго вор о раду на одре
ђе но, тра же себи неко лак ше 
рад но место, које им је бли
же. У прет ход ном пери о ду су 
оти шла чети ри лека ра у 
Нови Сад, јер нису овде 
доби ли ста тус стал ног запо
сле ног лица. Про блем може 
да се јави када има мо лека

Бео чин је мала општи на, а закон ски, јед на еки па Хит не помо
ћи покри ва 5000 ста нов ни ка. Зна чи, има мо пра во на три еки пе 
Хит не меди цин ске помо ћи. Са три еки пе Хит на слу жба тешко 
може да функ ци о ни ше. То је локал на само у пра ва пре по зна ла, 
и сада има мо четвр ту еки пу Хит не меди цин ске помо ћи, која се 
финан си ра из буџе та Општи не, каже др Вера Радо са вље вић, 
помоћ ни ца дирек то ра Дома здра вља за меди цин ска пита ња

Др Вера Радо са вље вић

Дом здра вља Бео чин
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ре на спе ци ја ли за ци ји, који 
нема ју пра ва на заме ну, али 
уз добру орга ни за ци ју рада, 
и тај про блем је решив, наво
ди др Вера Радо са вље вић.

Она издва ја да тре нут но у 
Дому здра вља недо ста је 
гине ко лог. 

– То нам је сада нај ве ћи 
про блем. Гине ко лог, који је 
радио у нашем Дому здра
вља, недав но је оти шао. Тре
нут но не може мо да нађе мо 
гине ко ло га на тржи шту рада 
тако да мора мо из сво јих 
сред ста ва да финан си ра мо 
лека ре, који дола зе на крат
ко. То није дуго роч но реше
ње. Мора мо, макар труд ни це 
да збри не мо. Оне зах те ва ју 
редов ну кон тро лу, али ћемо 
се потру ди ти да и то уско ро 
реши мо, гово ри помоћ ни ца 
дирек то ра за меди цин ска 
пита ња др Вера Радо са вље
вић.

Наша саго вор ни ца се 
освр ну ла и на здрав стве но 
ста ње Бео чи на ца. Пре ма 
њеним речи ма, нај ви ше пре
о вла да ва ју хро нич не неза ра
зне боле сти. 

– Ту су кар ди о ва ску лар на 
обо ље ња, дија бе тес, малиг
но ми, деге ре на тив на обо ље
ња кошта нозглоб ног систе
ма. Морам да при ме тим да 
се пове ћа ва број обо ле лих 
од дија бе те са. Тако ђе, иста
кла бих да у нашем Дому 
здра вља посто ји Саве то ва
ли ште за дија бе тес, које је 
јед но од нај бо љих у јужно
бач ком окру гу. Малиг на обо
ље ња на тери то ри ји Бео чи на 
су у пора сту. У нашој уста но

ви се ради скри нинг и апе лу
је мо да људи дола зе на пре
вен тив не пре гле де. Међу
тим, паци јен ти се нај че шће 
јаве касно, када је болест у 
поод ма клој фази. Од 1999. 
годи не до сада, дошло је до 
пора ста малиг них боле сти, 
наво ди др Радо са вље вић. 

Она је дода ла да у Бео чи
ну посто ји вели ки број зави
сни ка од раз ли чи тих врста 
дро ге.

– Ту су на првом месту 
херо ин ски зави сни ци, нај ста
ри ји су рође ни око 1978. или 
1979. годи не. Та при ча је 
дав но поче ла, још деве де се
тих годи на. Чиње ни ца је да 
има мо мањи број мла ђих 
зави сни ка, али они још нису 
доспе ли у фазу да у кући 
нема нов ца, да не могу да 
купу ју дро гу. Услед тих деша
ва ња, ја сам била ини ци ја тор 
да се у окви ру Дома здра вља 
отво ри Саве то ва ли ште за 
боле сти зави сно сти. Успо
ста вље на је и сарад ња са 
Заво дом за боле сти зави сно
сти у Новом Саду. Нађе но је 
реше ње да сви зави сни ци 
који, нажа лост, нису има ли 
лека пре ђу на упо тре бу мета
до на.  Тако да ми у Дому 
здра вља про пи су је мо мета
дон ску тера пи ју, као и бета 
бло ка то ре. Нарав но, посто је 
људи који су се изле чи ли и 
данас има ју сво је поро ди це. 
Лек посто ји, али је потреб но 
уло жи ти мно го тру да, вре ме
на, а подр шка је вео ма 
важна, исти че др Радо са
вље вић.

З. Попо вић

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Како се чува ти од 
виру сних инфек ци ја
У рум ском Дому здра

вља је током јану а ра 
реги стро ва но 30 осо

ба са симп то ми ма слич ним 
гри пу. Први симп то ми боле
сти су нагли пораст тем пе
ра ту ре, боло ви у миши ћи ма, 
гушо бо ља и суви кашаљ.

– У слу ча ју обо ле ва ња, 
тре ба ло би оста ти код куће, 
одма ра ти се, уз унос веће 
коли чи не теч но сти и при ме
ну леко ва за убла жа ва ње 
тего ба. У слу ча ју озбиљ ни
јих тего ба, тре ба ло би се 
јави ти иза бра ном лека ру, 
а то се посеб но одно си на 
труд ни це, хро нич не боле
сни ке ста ри је од 65 годи на 
и дру ге осо бе за ризи ком – 
каже дирек тор ка Дома здра
вља др Јеле на Сто ја нац 
Мра че вић.

Узроч ник гри па је вирус 
који се нај че шће пре но си 
вазду хом, капљич но или 
пре ко све же зара же них 
пред ме та у бли зи ни обо ле
лог. Вирус гри па под повољ
ним усло ви ма у спо ља шној 
сре ди ни може да пре жи
ви сати ма. Нај бо љи начин 
зашти те јесте при ме на вак

ци не про тив гри па пре сезо
не боле сти. Оста ле опште 
мере су: честа вен ти ла ци ја 
про сто ра у којем бора ви или 
се задр жа ва више осо ба, 
зашти та носа и уста мара
ми цом током кашља ња и 
кија ња, редов но одр жа ва ње 
хиги је не руку, пра ње сапу
ном или упо тре ба дез ин фек
ци о них сред ста ва и нарав
но, избе га ва ње кон так та са 
обо ле лом осо бом.

С. Џ.

Др Јеле на Сто ја нац Мра че вић

Наци о нал ни дан 
без дува на
Под сло га ном „Живот 

без дува на – за бољу 
будућ ност нових гене

ра ци ја“ широм Срби је je 31. 
јану а ра обе ле жен Наци о нал
ни дан без дува на. У окви ру 
обе ле жа ва ња овог важног 
дату ма Дом здра вља Рума је 
орга ни зо вао неко ли ко акци
ја који ма је желео да скре не 
пажњу на штет ност нико ти на 
и дуван ског дима. У фоку су 
су били уче ни ци и запо сле ни 
у ОШ „Доси теј Обра до вић“ 
у Путин ци ма. Здрав стве ни 
рад ни ци Цен тра за пре вен
ци ју и Саве то ва ли шта за 
мла де рум ског Дома здра
вља одр жа ли су пре да ва
ње уче ни ци ма о штет но сти 
упо тре бе дува на, о чему им 
је гово ри ла др Вален ти на 
Тра ви ца, начел ни ца Слу
жбе здрав стве не зашти те 
школ ске деце. Пре да ва ње су 
слу ша ли уче ни ци осмог раз
ре да, који су попу ни ли и ано
ним ни упит ник за про ве ру 
сте пе на зави сно сти од нико

ти на. Тим Цен тра за пре
вен ци ју, на челу са спе ци ја
ли стом опште меди ци не др 
Дра га ном Босић Жива но вић, 
спро вео је акци ју пре вен тив
них пре гле да за запо сле не 
рад ни ке ове шко ле. Они су 
попу ња ва ли упит ник за про
ве ру сте пе на зави сно сти 
од нико ти на, али су могли и 
да про ве ре ниво шеће ра и 
холе сте ро ла из капи лар не 
крви, изме ре теле сну масу, 
арте риј ски крв ни при ти сак 
и извр ше мере ње густи не 
кости на пети.

– У рум ском Дому здра вља 
је истог дана рађе на и про ве
ра сте пе на нико тин ске зави
сно сти тзв. Фаге р стро мо вим 
тестом. Гра ђа ни ма је поде
љен и здрав стве нообра
зов ни мате ри јал о зна ча ју и 
про мо ци ји здра вих сти ло ва 
живо та – каже дирек тор ка 
Дома здра вља Рума др сто
ма то ло ги је Јеле на Сто ја нац 
Мра че вић. 

С. Џ.
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Обе ле же на школ ска сла ва
и уру че не Све то сав ске пове ље

Пово дом вели ког хри шћан ског 
пра зни ка и школ ске сла ве Све
тог Саве, у Кул тур ном цен тру 

Инђи ја одр жа на је све ча на ака де ми
ја на којој су доде ље не Све то сав ске 
пове ље, као резул тат изу зет ног успе
ха постиг ну тог у обла сти обра зо ва ња 
и вас пи та ња. Ове годи не, у кон ку рен
ци ји про свет них рад ни ка у основ ним 
шко ла ма за непо сре дан рад са децом 
узра ста од првог до четвр тог раз
ре да, пове ља је доде ље на Зори ци 
Лучић, настав ни ци раз ред не наста ве 
у Oсновној шко ли „Јован Попо вић“ из 
Инђи је, док је у кон ку рен ци ји од петог 
до осмог раз ре да награ ду доби ла 
Гора на Лукић, настав ни ца био ло ги је 
у Основ ној шко ли „Бра ћа Гру ло вић“ 
у Бешки. У кон ку рен ци ји про свет них 

рад ни ка у сред њим шко ла ма за непо
сре дан рад са децом, пове ља је доде
ље на Јаго дић Миро сла ву, настав ни ку 
физич ког вас пи та ња у Сред њој шко
ли „Др Ђор ђе Нато ше вић“ из Инђи је. 
У кон ку рен ци ји уче ни ка основ них и 
сред њих шко ла, награ ђе на је Миро
сла ва Мило ва но вић, уче ни ца 8. раз
ре да Основ не шко ле „Сло бо дан Бајић 
Паја“ из Нових Кар ло ва ца, док је у 
кон ку рен ци ји пред школ ског вас пи та
ња ово го ди шњи лау ре ат Ива на Калеб 
Мишко вић, вас пи та чи ца у Пред школ
ској уста но ви „Бошко Буха“ из Инђи је.

Дома ћин ово го ди шње Све то сав
ске ака де ми је била је Основ на шко
ла „Јован Попо вић“ из Инђи је, чији су 
уче ни ци уз подр шку сво јих учи те љи ца 
и настав ни ка при пре ми ли богат кул

тур ноумет нич ки про грам. Подр шка је 
сти гла и од Општи не Инђи ја, а све ча
но сти су при су ство ва ли пред став ни ци 
локал не само у пра ве.

– До сада смо у обра зо ва ње и школ
ску инфра струк ту ру уло жи ли пре ко 
1,3 мили јар де дина ра, а та сред ства 
ове годи не пре ва зи ла зе суму од 2,5 
милијардe дина ра. Само ће изград ња 
новог врти ћа кошта ти око 240 мили о
на дина ра, а под се ћам да је цео буџет, 
када је извр ше ње у пита њу, био мањи 
од 2 мили јар де дина ра. Мислим да је 
врло јасна пору ка да локал на само у
пра ва и те како ула же у обра зо ва ње. 
Та сред ства ће сва ке годи не бити све 
зна чај ни ја – иста као је Вла ди мир Гак, 
пред сед ник Општи не Инђи ја.

М. Ђ.

Миро слав Јаго дић, добит ник
Све то сав ске пове љеСве то сав ска ака де ми ја

Уско ро тен дер за нову пија цу
Након реша ва ња број них урба ни

стич ких про бле ма и про јект не доку мен
та ци је, на ред је дошло и обез бе ђи ва
ње финан сиј ских сред ста ва за изград
њу нове, затво ре не пија це у Инђи ји. 
Поче так радо ва је све бли жи, а како је 
недав но иста као пред сед ник Општи не 

Инђи ја Вла ди мир Гак, план је да се јав
ном набав ком дефи ни ше пла ћа ње 
изград ње кроз 12 месеч них рата, што је 
честа прак са када су у пита њу вели ки 
про јек ти. Дру ги посеб ни усло ви се неће 
тра жи ти, а дина ми ка пла ћа ња неће 
бити угро же на с обзи ром на то да је 

сто па напла те поре за висо ка и да при
сти жу нове инве сти ци је, које додат но 
пуне локал ни буџет. Гак је поно вио да 
вред ност про јек та изград ње нове пија
це у цен тру гра да пре ла зи 200 мили о на 
дина ра.– Има ју ћи у виду вели чи ну про
јек та, било је немо гу ће обез бе ди ти 
толи ки новац на рачу ну да би се могло 
запо че ти са про це сом рас пи си ва ња 
јав не набав ке и изград ње – рекао је Гак 
и додао да Општи на Инђи ја спро во ди 
број не инфра струк тур не про јек те на 
целој тери то ри ји, а при томе, стал но 
сти жу оба ве зе испла ћи ва ња дуго ва ња 
из прет ход ног пери о да, те је толи ки 
новац немо гу ће обез бе ди ти.

– Бит но је напо ме ну ти да се Општи
на неће кре дит но заду жи ва ти. Ина че, 
нова пија ца пред ста вља ће нај мо дер ни
ји обје кат у Срби ји за те наме не. Рок за 
изград њу је шест месе ци, али се њен 
завр ше так оче ку је мно го брже. М. Ђ.

Пија ца у Инђи ји
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Захвал ни це за уче сни ке
пли ва ња за часни крст

Чла но ви Каби не та пред сед ни ка 
Општи не Инђи ја и све ште ник Хра
ма Успе ња Пре све те Бого ро ди це у 

Љуко ву Нема ња Мар ти но вић уру чи ли су 
у сре ду, 29. јану а ра, при зна ња свим уче
сни ци ма и орга ни за то ри ма пли ва ња за 
часни крст на Бого ја вље ње, које је орга
ни зо ва но 19. јану а ра, на Јар ко вач ком 
језе ру. Уче сни ци, којих је ове годи не било 
48, при се ти ли су се вели чан стве ног осе
ћа ја и узбу ђе ња које је пра ти ло читав овај 
дога ђај. Ове годи не, до часног крста, први 
је сти гао један од нај мла ђих уче сни ка, 
14годи шњи Лука Шкр бић, уче ник Гим на
зи је из Инђи је.

– Пре сре ћан сам због тога што сам уче
ство вао и побе дио. Желео сам и про шле 
годи не да се так ми чим. Сви су ми чести
та ли и сле де ће годи не ћу опет уче ство ва
ти – рекао је Лука Шкр бић дода ју ћи да је 
вода била хлад на, али да је издр жао до 
циља.

Међу уче сни ци ма је било седам мало

лет них лица, два уче сни ка из Чешке. И 
ове годи не, дру ги пут заре дом, међу так
ми ча ри ма су се нашли пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак и дирек
тор Уста но ве „Спорт ски цен тар“ Или ја 
Трбо вић.

– Ми који смо пре шли 50 годи на, мора
мо да пре ло ми мо у сво јој гла ви да није 
јед но став но пли ва ти у хлад ној води, али 
то је, пре све га, ствар духа. Ја сам осе тио 
потре бу да уче ству јем у пли ва њу за часни 
крст и успео сам да испли вам ову део ни
цу – рекао је Трбо вић.

Бого ја вљен ско пли ва ње у Инђи ји орга
ни зо ва но је тре ћи пут и за ово крат ко вре
ме пре ра сло је у јед ну од нај по пу лар ни јих 
мани фе ста ци ја у општи ни Инђи ја.

– Ово го ди шње пли ва ње за часни крст 
се издва ја по томе што је пли ва ло чак 
седам мало лет них мома ка и што је наш 
пред сед ник Вла ди мир Гак, једи ни пред
сед ник у Срби ји, који се одва жио да пли ва 
у леде ној води – рекао је шеф Каби не та 

пред сед ни ка Општи не Нема ња Мило је
вић. Он је додао да је уче ство ва ње стра
них држа вља на који су у Инђи ју дошли из 
Чешке само због пли ва ња за часни крст, 
потвр да да се добра орга ни за ци ја у нашој 
општи ни про чу ла и ван гра ни ца Срби је.

– Само пли ва ње за часни крст је вео ма 
ком плек сна ствар, јер се и од самих уче
сни ка оче ку је ком плет на пси хофизич ка 
спрем ност. Ове годи не је орга ни за ци ја 
била мно го боља и озбиљ ни ја и све је 
про те кло у нај бо љем реду, због чега смо 
ми изу зет но задо вољ ни. Вели ки број пли
ва ча ове годи не пока зу је да су мла ди 
заин те ре со ва ни за ова кав вид пока зи ва
ња духов не и физич ке сна ге, као и вере у 
Бога – рекао је јереј Нема ња Мар ти но
вић. 

Орга ни за ци ју пли ва ња за часни крст 
помо гли су број ни спон зо ри, Спорт ски 
цен тар, Савез спор то ва општи не Инђи ја, 
Цркве ни крст, Дом здра вља и јав на пред
у зе ћа и уста но ве.  М. Ђ.

Уру че не захвал ни це спон зо ри ма и пли ва чи ма за часни крст

Рекон струк ци ја врти ћа у Љуко ву
Вртић у Љуко ву уско ро ће доби ти нови изглед и 

про стор при ла го ђен деци са нај мо дер ни јим наме
шта јем, опре мом и играч ка ма. Зајед нич ким сред
стви ма Општи не Инђи ја и Фон да ци је „Новак Ђоко
вић“ у току је рекон струк ци ја про сто ри ја вели чи не од 
око 80 ква дра та. Укуп на вред ност инве сти ци је изно
си нешто више од нешто више од 8 мили о на дина ра, 
од чега је Фон да ци ја обез бе ди ла око 6 мили о на, а 
Општи на 2 мили о на дина ра. Како су иста кли над ле
жни, вред ност гра ђе вин ских радо ва је про це ње на на 
око 3,5 мили о на дина ра, док ће за опре ма ње про сто
ра наме шта јем, дидак тич ким сред стви ма и потро
шним мате ри ја лом бити утро ше но 1,1 мили он дина
ра. Из Пред школ ске уста но ве „Бошко Буха“ пози ва ју 
роди те ље из Љуко ва да упи шу децу узра ста од 3 до 
5.5 годи на. Све инфор ма ци је о упи су могу се доби ти 
у цен тра ли Пред школ ске уста но ве „Бошко Буха“ у 
Инђи ји, Ули ца Душа на Јер ко вић 17а, или путем теле
фо на: 022 560 614 и 022 555 560. М. Ђ.

Рекон струк ци ја врти ћа у Љуко ву
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СА 38. СЕД НИ ЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Донет Акци о ни план
запо шља ва ња за 2020. годи ну

На 38. сед ни ци Скуп шти не општи
не Инђи ја одр жа ној у петак, 31. 
јану а ра, изме ђу оста лог, донет 

је Акци о ни план запо шља ва ња за 
2020. годи ну. У скло пу Акци о ног пла
на запо шља ва ња у окви ру под сти ца
ја запо шља ва ња неза по сле них лица, 
опре де ље но је укуп но 8 мили о на 
дина ра из буџе та општи не Инђи ја. 
План је да кроз раз ли чи те мере запо
шља ва ња и само за по шља ва ња до 
посла дође укуп но 49 лица. 

Наци о нал ним акци о ним пла ном 

запо шља ва ња за 2020. годи ну и Про
гра мом рада Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње утвр ђе ни су усло ви за 
уче шће НСЗ у суфи нан си ра њу про
гра ма – Суб вен ци је за само за по шља
ва ње и Суб вен ци је за запо шља ва ње 
неза по сле них лица из теже запо шљи
вих кате го ри ја, за шта је Репу бли
ка Срби ја опре де ли ла 2,85 мили о на 
дина ра. С дру ге стра не, Акци о ним 
пла ном општи не Инђи ја пред ло же ни 
су про гра ми и мере које се финан
си ра ју сред стви ма те локал не само

у пра ве и то: Про грам струч не прак се 
и Јав ни радо ви. Наве де ни про гра ми 
и под сти ца ји запо шља ва ња финан
си ра ју се из локал не касе у изно су 
од 5 мили о на дина ра. Како су иста
кли пред став ни ци Општи не Инђи ја, 
укуп на сред ства наме ње на суб вен ци
о ни са њу запо шља ва ња и само за по
шља ва ња опре де ље на су у изно су од 
10.850.000 дина ра, рачу на ју ћи сред
ства локал не само у пра ве и Репу бли
ке Срби је.

М. Ђ.

ЗАТВО РЕ НА КЛИ ЗА ЛИ ШНА СЕЗО НА

Обо рен рекорд – 12 хиља да посе ти ла ца
Инђиј ско кли за ли ште је 

ове сезо не обо ри ло све 
рекор де посе ће но сти. 

Пре ма речи ма дирек то ра Уста
но ве Спорт ски цен тар Или је 
Трбо ви ћа, бли зу 12 хиља да 
посе ти ла ца кори сти ло је услу
ге кли за ли шта. Тако ђе, 771 
ђак ове годи не је про шао бес
плат ну шко лу кли за ња, кажу у 
Инђи ји, те се наво ди чиње ни
ца да је изван ред на посе ће
ност оправ да ла сва ула га ња. 
Кли за ли шна сезо на зва нич
но је завр ше на у неде љу, 02. 
фебру а ра, а уз кар ту са сим
бо лич ном ценом од 100 дина
ра посе ти о ци су доби ја ли кли
заљ ке и чај.

– Ове годи не смо покри ли 
кли за ли ште и то је јед на од 

нај ве ћих нови на. На тај начин 
смо омо гу ћи ли кли за ње и 
при ли ком пада ви на. Тако ђе, 
сва деца узра ста од првог до 
четвр тог раз ре да основ не шко
ле про шла су бес плат ну шко лу 
кли за ња – иста као је Трбо вић.

Пре ма речи ма пред сед ни ка 
Општи не Инђи ја Гак Вла ди
ми ра, одлу ка локал не само у
пра ве била је да се гра ђа ни ма 
пру жи заба ва током целе зим
ске сезо не.

– То пред ста вља однос пре
ма гра ђа ни ма и буџе ту. Уз 
мини мал на ула га ња има мо 
деша ва ња током целе зиме, 
где сви посе ти о ци, а наро чи то 
деца, могу ужи ва ти на леду – 
рекао је пред сед ник Вла ди мир 
Гак. М. Ђ.

Сед ни ца СО Инђи ја

12 хиља да посе ти ла ца на кли за ли шту
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Поче ле номи на ци је
за Годи шњу
спорт ску награ ду

И ове годи не, у Спорт ској хали у 
Доњем Товар ни ку, 28. фебру а ра, оку
пи ће се нај бо љи од нај бо љих на 
доде ли Годи шње спорт ске награ де, 
коју орга ни зу је Спорт ски савез „Раз
вој спор то ва“, под покро ви тељ ством 
пећи нач ке локал не само у пра ве. 
Годи шња спорт ска награ да за избор 
нај бо љих еки па и поје ди на ца, који су 
сво јим резул та ти ма на нај бо љи начин 
пред ста вља ли нашу општи ну и обе
ле жи ли 2019. годи ну, врху нац је 
спорт ске годи не за сва ког поје дин ца, 
а по речи ма Сини ше Ђоки ћа пред
сед ни ка пећи нач ког Спорт ског саве
за, из годи не у годи ну избор је све 
тежи.

– Дра го ми је да се за све ове годи
не, коли ко се тру ди мо и ради мо на 
попу ла ри за ци ји спор та у нашој 
општи ни, број спорт ских клу бо ва, али 
и поје ди на ца који се баве спор том 
пове ћа ва, као и да су постиг ну ти 
резул та ти све бољи. Годи шња спорт
ска награ да је на неки начин кру на 
нашег и њихо вог тру да и рада током 
мину ле годи не, али и под стрек спор
ти сти ма за пости за ње још бољих 
резул та та – рекао је Ђокић. 

Нај бо ље еки пе и поје дин ци бира ју 
се у сле де ћим кате го ри ја ма: нај бо ља 
сени ор ска еки па; нај у спе шни ји спор
ти ста сени ор; нај у спе шни ји тре нер; 
нај бо ља јуни ор ска еки па; нај у спе
шни ји спор ти ста јуни ор; нај у спе шни ја 
спор ти ски ња јуни ор ка; нај у спе шни ји 
спорт ски рад ник у 2019. годи ни. 
Награ де ће бити доде ље не и у школ
ском спор ту, а сви клу бо ви чла но ви 
Спорт ског саве за ће доби ти спорт ску 
опре му и рекви зи те нео п ход не за 
функ ци о ни са ње клу ба. Тако ђе, биће 
уру че не и пла ке те при вред ним субјек
ти ма, инсти ту ци ја ма и орга ни за ци ја
ма за посе бан допри нос раз во ју спор
та.

Пред ло ге са обра зло же њем за 
избор нај бо љих еки па и поје ди на ца 
заин те ре со ва ни могу доста ви ти на 
имејл адре су Спорт ског саве за ssr
spe cin ci2014@gmail.com нај ка сни је 
до 8. фебру а ра 2020. годи не.

Синиша Ђокић

Ква ли тет ни ја
про мо ци ја општине

У згра ди Општи не Пећин ци, у сре
ду, 29. јану а ра, одр жан је саста
нак који је орга ни зо ва ла општин

ска Тури стич ка орга ни за ци ја, а састан
ку су при су ство ва ли начел ни ца 
Општин ске упра ве Дра га на Крстић, 
дирек тор Кул тур ног цен тра Јован 
Девр ња, дирек тор Аген ци је за раз вој 
општи не Пећин ци Милан Алек сић, 
пред став ник општин ског Удру же ња 
пољо при вред них про из во ђа ча Нема
ња Алек сић, пред став ни ци свих осам 
удру же ња жена са тери то ри је пећи
нач ке општи не. У сусрет новој тури
стич кој сезо ни и мани фе ста ци ја ма по 
који ма је пећи нач ка општи на већ 
поста ла пре по зна тљи ва, рад ни саста
нак орга ни зо ван је са циљем што 
боље коор ди на ци је изме ђу свих реле
вант них субје ка та како би нова 2020. 
годи на била успе шни ја од прет ход них.

– Општи на Пећин ци подр жа ва све 
мани фе ста ци је које орга ни зу ју Тури
стич ка орга ни за ци ја, Кул тур ни цен тар 
или удру же ња жена на њеној тери то
ри ји. До сада је наша сарад ња била 
више него добра и ми жели мо да тако 
и оста не. Међу тим, деша ва ло се током 
прет ход них годи на да се дату ми неких 
мани фе ста ци ја пре кло пе, те нека 
удру же ња нису била у при ли ци да при
су ству ју на свим мани фе ста ци ја ма. 
Упра во из тог раз ло га, овај саста нак 
има за циљ да се ускла де мани фе ста
ци је наше Тури стич ке орга ни за ци је, 
Кул тур ног цен тра и удру же ња жена. 
Жели мо, пре све га, да буде мо јед но, 
да буде мо уигра ни и да пома же мо јед
ни дру ги ма, јер само тако може мо 
нашу општи ну учи ни ти оми ље ном 
дести на ци јом за тури сте, али и да 
нашим сугра ђа ни ма пру жи мо оби ље 
заба ве и добр ог дру же ња – иста кла је 

начел ни ца Дра га на Крстић.
Тури стич ка орга ни за ци ја и Кул тур ни 

цен тар при пре ми ли су мате ри јал са 
већ одре ђе ним дату ми ма за мани фе
ста ци је које орга ни зу ју под покро ви
тељ ством пећи нач ке локал не само у
пра ве, а како је рекла дирек то ри ца ТО 
Љуби ца Бошко вић, биће при пре мљен 
и посе бан кален дар мани фе ста ци ја 
општи не Пећин ци за 2020. годи ну.

– Што се тиче Тури стич ке орга ни за
ци је, за нама је јед на успе шна годи на, 
али жели мо да наред ну учи ни мо још 
успе шни јом уз помоћ свих вас. Наш 
циљ је да пове ћа мо број посе ти ла ца, 
да им обез бе ди мо ква ли тет не садр жа
је, добру атмос фе ру на мани фе ста ци
ја ма и да посе ти о ци ма про бу ди мо 
жељу да посе те нашу општи ну поно во. 
То може мо учи ни ти једи но ако им пру
жи мо ква ли те тан садр жај. За ову годи
ну, ми смо при пре ми ли доста нових 
интер ак тив них садр жа ја на нашим 
тури стич ким лока ли те ти ма, али жели
мо и да већ добро позна те мани фе ста
ци је обо га ти мо и учи ни мо зани мљи ви
јим савре ме ном тури сти. Зато је важно 
да данас дого во ри мо добро иско ор ди
ни ра не мани фе ста ци је, како се не би 
деша ва ло да се неке мани фе ста ци је 
пре кло пе или да неко од удру же ња 
буде касно оба ве ште но о дату му одр
жа ва ња мани фе ста ци је – рекла је 
Бошко вић.

Током састан ка уса гла ше ни су дату
ми мани фе ста ци ја које орга ни зу ју 
удру же ња жена и мани фе ста ци ја које 
орга ни зу ју Тури стич ка орга ни за ци ја и 
Кул тур ни цен тар, а изне ти су и пред
ло зи за орга ни зо ва ње нових мани фе
ста ци ја које би допри не ле раз во ју и 
очу ва њу бога те тра ди ци је и кул ту ре 
Доњег Сре ма и општи не Пећин ци.
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СВЕ ТО САВ СКА АКА ДЕ МИ ЈА

Доде ље не Све то сав ске пове ље

На Све то сав ској ака де ми ји која је 
одр жа на у поне де љак, 27. јану а
ра, у сали Кул тур но обра зов ног 

цен тра, заме ник пред сед ни ка Општи не 
Шид Зоран Семе но вић, уру чио је тра ди
ци о нал не Све то сав ске пове ље уче ни ци
ма и про свет ним рад ни ци ма. У крат ком 
обра ћа њу, Семе но вић је про све та ри ма 
и уче ни ци ма чести тао школ ску сла ву и 
поже лео успех у даљем раду. Добит ни ци 
Све то сав ске пове ље за допри нос у обла
сти обра зо ва ња и вас пи та ња су: Жељ
ка Гру би шић, учи те љи ца – ОШ „Сава 
Шума но вић“ Ерде вик; Дра ган Мудри нић, 
настав ник спор та и физич ке кул ту ре – 
ОШ „Бран ко Ради че вић“ Шид; Вера Дупа
ло, про фе сор био ло ги је – ОШ „Бран ко 
Ради че вић“ Шид; Љиља на Радо ва но вић, 
про фе сор раз ред не наста ве – ОШ „Бран
ко Ради че вић“ Шид; Сне жа на Нико лић, 
настав ни ца срп ског јези ка – ОШ „Вук 
Кара џић“ Ада шев ци; Горан Митро вић, 
про фе сор тех нич ког и инфор ма тич ког 
обра зо ва ња – ОШ „Срем ски Фронт“ Шид; 

Добри ла Пре сеч ко вић, учи те љи ца – ОШ 
„Срем ски Фронт“ Шид; Гор да на Цви ја
но вић, педа гог – ОШ „Филип Вишњић“ 
Моро вић; Мила на Сто ја ко вић, настав ни
ца кла ви ра ОМШ „Филип Вишњић“ Шид; 
Бран ки ца Рац, про фе сор – Гим на зи ја 
„Сава Шума но вић“ Шид; Гор да на Павло
вић, про фе сор – Гим на зи ја „Сава Шума
но вић“ Шид; Небој ша Чика рић, про фе сор 
– ТШН „Нико ла Тесла“ Шид; Зори ца Боро
ви ца, вас пи та чи ца – ПУ „Јели ца Ста ни ву
ко вић – Шиља“ Шид; Тама ра Бани ће вић, 
вас пи та чи ца – ПУ „Јели ца Ста ни ву ко вић 
– Шиља“ Шид; Мир ја на Вели ми ро вић 
Тан цик, вас пи та чи ца – ПУ „Јели ца Ста ни
ву ко вић – Шиља“ Шид; Зори ца Осто јић, 
вас пи та чи ца – ПУ „Јели ца Ста ни ву ко вић 
– Шиља“ Шид.

За постиг ну те резул та те током основ
ног и сред њо школ ског шко ло ва ња Све
то сав ска пове ља је уру че на уче ни ци ма: 
Мари ји Белан, уче ни ци осмог раз ре да 
– ОШ „Сава Шума но вић“ Ерде вик; Мар
ку Ала дро ви ћу, уче ни ку сед мог раз ре да 

– ОШ „Бран ко Ради че вић“ Шид; Фили пу 
Мај хе ру, уче ни ку осмог раз ре да – ОШ 
„Бран ко Ради че вић“ Шид; Тео до ри Вете
ха, уче ни ци осмог раз ре да – ОШ „Вук 
Кара џић“ Ада шев ци; Доро теи Кова че вић, 
уче ни ци осмог раз ре да – ОШ „Срем ски 
Фронт“ Шид; Миха и лу Даки ћу, уче ни ку 
осмог раз ре да – ОШ „Срем ски Фронт“ 
Шид; Лаза ру Мила но ви ћу, уче ни ку сед мог 
раз ре да – ОШ „Филип Вишњић“ Моро вић; 
Ива ни Рађе вић, уче ни ци осмог раз ре да 
– ОШ „Филип Вишњић“ Моро вић; Лен ки 
Пршић, уче ни ци четвр тог раз ре да, Одсек 
сак со фон – ОМШ „Филип Вишњић“ Шид; 
Дра га ну Рађе ви ћу, уче ни ку четвр тог раз
ре да – Гим на зи ја „Сава Шума но вић“ Шид; 
Мили ци Ђурић, уче ни ци четвр тог раз ре
да – Гим на зи ја „Сава Шума но вић“ Шид. 

У кул тур ноумет нич ком про гра му Све
то сав ске ака де ми је насту пио је хор Кул
тур но обра зов ног цен тра „Хор ши де ја“ и 
ансамбл ама тер ског позо ри шта „Бра ни
слав Нушић“ са пред ста вом „Жича“. 

Д. П.

Зоран Семе но вић са добит ни ци ма Све то сав ске пове ље

УРУ ЧЕ НИ УГО ВО РИ У ПОКРА ЈИН СКОЈ ВЛА ДИ

За бољу сао бра ћај ну инфра струк ту ру
У петак, 31. јану а ра у Новом Саду, пред сед ник 

Покра јин ске вла де Игор Миро вић уру чио је заме ни
ку пред сед ни ка Општи не Шид Зора ну Семе но ви ћу 
уго вор за финан си ра ње про јек та из обла сти сао бра
ћај не инфра струк ту ре. Пре ма Миро ви ће вим речи ма 
ради се о зна чај ном про јек ту, изград њи пута Јаме
на – Рачи нов ци, у вред но сти од 160.000.000 дина ра. 
Реч је о про јек ту који се реа ли зу је пре ко кон кур са 
Упра ве за капи тал на ула га ња Вој во ди не. Пред сед
ник Покра јин ске вла де Игор Миро вић уру чио је уго
во ре пред став ни ци ма 22 локал не само у пра ве у АП 
Вој во ди ни за финан си ра ње и суфи нан си ра ње про
је ка та у обла сти ма водо при вре де и зашти те вода, 
локал ног и реги о нал ног еко ном ског раз во ја, сао
бра ћај не инфра струк ту ре, eнергет ске ефи ка сно сти, 
пред школ ског и основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња 
и раз во ја спор та. Д. Попов

Зоран Семе но вић пот пи су је уго вор
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ОО СНСа ШИД

Побољ ша ње водо снаб де ва ња
Редов на недељ на кон фе рен ци ја ОО 

СНСа, одр жа на је у четвр так, 30. 
јану а ра у про сто ри ја ма ове стран

ке. Милош Мар ко вић, пред сед ник Саве та 
Месне зајед ни це Ваши ца, гово рио је на 
кон фе рен ци ји о пла но ви ма за 2020. годи ну.

– Месна зајед ни ца је за ову годи ну доне
ла план по коме би тре ба ло да реа ли зу је
мо пешач ку ста зу Ваши ца – Шид. Пошто 
је Месна зајед ни ца Шид већ ура ди ла део 
ста зе, ми бисмо  тре ба ло да ура ди мо један 
кило ме тар ста зе и да их спо ји мо. Као и 
сва ке годи не, у пла ну је одр жа ва ње атар
ских путе ва који су врло важни због ула
ска тешке меха ни за ци је. Вели ки про блем 
у Ваши ци је атмос фер ска вода, тако да ће 
мешта ни мора ти да про чи сте сво је ћупри
је, а Месна зајед ни ца да ура ди про пу сте 
на коло во зи ма. На неким мести ма мора
мо про ду би ти и кана ле кроз село. Сва ке 

годи не ради мо на уре ђе њу села, а то ћемо 
наста ви ти да ради мо и ове годи не. Нада мо 
се да ће уско ро бити завр ше на адап та ци
ја згра де Основ не шко ле „Вук Кара џић“, па 
ће и Месна зајед ни ца допри не ти уре ђе њу 
– рекао је Мар ко вић.

Добра вест за мешта не Ваши це је да 
ће ЈКП „Водо вод“ ура ди ти базен за пија ћу 
воду, па ће напо кон при ти сак у сла ви на ма 
бити бољи. Покре ну то је и пита ње кана ли
за ци о не мре же, јер су сеп тич ке јаме вели ки 
про блем. Село нема дом кул ту ре, а како је 
Мар ко вић рекао, потру ди ће се да у згра
ди Месне зајед ни це обез бе де про сто ри
је за Актив жена, Књи жев ни клуб „Бла го је 
Јастре бић“, како би их покре ну ли и акти ви
ра ли. Пре ма послед њем попи су у Месној 
зајед ни ци Ваши ца има око 1400 ста нов ни
ка, али и у овом селу је изра жен одла зак 
посеб но мла ђе попу ла ци је.  Д. П. Милош Мар ко вић

ИЗБОР НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИХ СПОР ТИ СТА 2019. ГОДИ НЕ

Спор ти сти као узор
Тра ди ци о нал но, на кра ју 

јану а ра бира ју се нај
у спе шни ји спор ти сти 

и спорт ске еки пе на тери то
ри ји општи не Шид. У петак, 
31. jануара у Спорт ској хали, 
орга ни зо ва на је завр шна 
све ча ност на којој су нај бо
љи ма доде ље на и при зна
ња. У анке ти коју орга ни зу ју 
Спорт ски савез општи не Шид 
и Копер ни кус РТВ Шид при
зна ња су доде ље на у укуп но 
једа на ест кате го ри ја. Нај у спе
шни ја мушка спорт ска еки па 
је СТК „Пар ти зан“, а жен ска 
БК „Јед но та“ из Шида. У поје
ди нач ној кон ку рен ци ји за нај
у спе шни је спор ти сте у про
те клој годи ни про гла ше ни су 
Вла да на Пешић из Кајак кану 
клу ба „Филип Вишњић“ из 
Вишњи ће ва и Милош Мито
ше вић из Одбој ка шког клу ба 
„West“. Међу добит ни ци ма 
су и ФК „Гра ни чар“ из Јаме
не, као нај у спе шни ја еки па у 
месним зајед ни ца ма општи
не Шид, омла дин ске еки пе РК 
„Рад нич ки“ и ФК „Рад нич ки“ 
Шид. За нај у спе шни ју жен
ску омла дин ску еки пу про
гла ше не су руко ме та ши це 
„Рад нич ког“ из Шида. За нај
бо љег спор ти сту омла дин
ца општи не Шид про гла шен 
је Лазар Мила но вић, Кајак 
кану клуб „Филип Вишњић“ 
из Вишњи ће ва и Урош Мату
си је вић из Бици кли стич ког 
клу ба „Јед но та“. Код омла
дин ки, при зна ње су доби ле 
Гора на Ста ни ми ро вић, Кајак 
кану клуб „Филип Вишњић“ 
и Дуња Чоба но вић из Бици

кли стич ког клу ба „Јед но та“. 
Није изо ста вљен ни школ ски 
спорт, те су при зна ње доби
ле Основ на шко ла „Бран ко 
Ради че вић“ и Тех нич ка шко ла 
„Нико ла Тесла“. У кате го ри ји 
рад нич ко спорт ских еки па као 
нај бо ља је про гла ше на еки па 
„Аба кус“ из Шида. Ове годи
не доде ље не су и пла ке те 
Мило шу Мило ше ви ћу за нај
у спе шни јег спорт ског рад ни ка 
општи не Шид, а за успех на 
међу на род ној спорт ској сце ни 
награ ђе ни су Дејан Јокић из 
Јаме не и Иван Мла де но вић 
из Шида. Награ ду за живот но 
дело добио је Бран ко Ради
че вић из Бин гу ле. Вла да на 
Пешић, уче ни ца дру гог раз
ре да сред ње шко ле, спор ти
ски ња је годи не, а већ седам 
годи на се актив но бави весла
њем.

– При ву кло ме је то што 
је у пита њу река, хте ла сам 
прво само да про бам. Кре ну
ло ми је и ево ту сам сад где 
сам. Од про шле годи не сам у 
репре зен та ци ји Срби је. Тре ба 
ове годи не за избо рим нор му 
за Европ ско првен ство, пошто 
је то за ста ри ју кате го ри ју. У 
све му је важна орга ни за ци ја, 
па тако ускла ђу јем тре нин ге и 
шко лу – каже Вла да на. 

Дејан Јокић је члан репре
зен та ци је Срби је у пара стре
ља штву, која је про шле годи
не одбра ни ла титу лу екип ног 
шам пи о на све та у гађа њу 
вазду шном пушком из леже
ћег поло жа ја. На све ча но сти 
пово дом избо ра спор ти сте 
годи не, добио је пла ке ту за 
успех на међу на род ној сце ни. 
На пита ње да ли је важни је 
бити први у селу или први у 

све ту, Дејан Јокић се насме
јао и одго во рио:

– Важно је и јед но, и дру
го. Дра го ми је што сам ја тај 
који први из нашег села иде 
на Пара о лим пиј ске игре, а 
ујед но, циљ сва ког спор ти
сте је да оде на Олим пиј ске 
игре. Пла но ви за ову годи ну 
су усме ре ни ка Европ ском 
првен ству у јуну у Сло ве ни ји 
и онда почи њу при пре ме за 
Пара о лим пиј ске игре кра јем 
авгу ста.

И овај избор за спор ти сту 
годи не је пока зао да и поред 
кри ти ка да се мла ди недо
вољ но баве спор том, они 
осва ја ју награ де, сти жу до 
репре зен та ци је. Дакле, спорт 
је ту око нас, као и мла ди 
спор ти сти, а и они ста ри ји 
који дају добар при мер. 

Д. Попов

Награ ђе ни спор ти сти



20 5. FEBRUAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНА ИРИГ

ДОМ ЗДРА ВЉА

Успе шна про те кла годи на,
зна чај ни пла но ви за ову годи ну
Гово ре ћи о актив но сти

ма које су пред у зи ма не 
како би се уна пре ди ла 

здрав стве на зашти та гра ђа на 
ири шке општи не, др Небој ша 
Ацин, дирек тор Дома здра вља 
Ириг, оце нио је да је иза њих 
јед на попри лич но успе шна 
годи на. 

– Уна пре ди ли смо рад лабо
ра то риј ске слу жбе. Бољом 
орга ни за ци јом успе ли смо да, 
по први пут од осни ва ња Дома 
здра вља, обез бе ди мо узи ма
ње лабо ра то риј ских узо ра
ка и у Здрав стве ној ста ни ци 
Врд ник и да уки не мо систем 
зака зи ва ња. Дру гим речи ма, 
све потреб не ана ли зе раде се 
по систе му данас за сутра, а 
паци јен ти из Врд ни ка више не 
мора ју да путу ју до Ири га, већ 
лабо ра то ри ја путу је до њих – 
исти че дирек тор др Ацин.

Посеб на пажња је посве
ће на нај мла ђим паци јен ти ма. 
Дечи је оде ље ње је ком плет но 
пре у ре ђе но и после више од 
две деце ни је, дотра ја ли наме
штај у орди на ци ји, пре ви ја ли
шту и саве то ва ли шту за децу 
пот пу но је заме њен. Уз помоћ 
акти ви ста Срп ске напред не 
стран ке ком плет но су окре че
не све про сто ри је овог оде
ље ња. У чека о ни ци је поста
вљен вели ки екран вели чи не 
дија го на ле од 52 инча, на коме 
мали паци јен ти могу да гле да
ју црта не фил мо ве док чека ју у 
реду за пре глед. 

– Зна чај ну тран сфо р ма ци ју 
смо има ли и на Оде ље њу за 
здрав стве ну зашти ту жена које 
је, уз помоћ Каби не та мини
стра без порт фе ља Сла ви це 

Ђукић Деја но вић и локал не 
само у пра ве, обо га ће но нај са
вре ме ни јим 4Д ултра звуч ним 
апа ра том висо ке кла се. Ми смо 
исто вре ме но, сво јим сред стви
ма, наба ви ли и инста ли ра ли 
вели ки ултра ХД екран вели
чи не дија го на ле од 32 инча у 
ултра звуч ни каби нет, на коме 
труд ни це и род би на могу да 
пра те пре гле де. Све про сто ри
је овог оде ље ња су ком плет но 
окре че не, поста вље на је нова 
кли ма ти за ци ја, а у чека о ни ци 
је инста ли ра но амби јен тал но 
озву че ње – гово ри о овим зна
чај ним нови на ма у Дому здра
вља др Небој ша Ацин. 

На објек ту у Ири гу завр ше

ни су вео ма бит ни радо ви, а 
на при ла зи ма Дому здра вља 
поста вље не су спе ци јал не 
анти кли зне под ло ге, како би 
се спре чи ли евен ту ал ни падо
ви. После ком плет ног ремон та 
гасног котла, који није рађен 
годи на ма уна зад, пот пу но 
је ауто ма ти зо ван цело куп ни 
систем цен трал ног гре ја ња, 
чиме је постиг ну та уште да у 
потро шњи енер ге на та и нема 
више потре бе за анга жо ва њем 
додат не рад не сна ге. Нови
на у раду јесте и кому ни ка ци
ја дирек то ра ове здрав стве не 
уста но ве са паци јен ти ма и 
гра ђа ни ма. Наи ме, дирек тор 
сва ког пет ка у зака за ним тер

ми ни ма при ма гра ђа не који 
желе да дају неку суге сти ју или 
при мед бу на рад. Паци јен ти 
су скре ну ли пажњу на чиње
ни цу да су ноћу при ла зи Дому 
здра вља у Ири гу и Здрав стве
ној ста ни ци у Врд ни ку сла бо 
осве тље ни и небе збед ни, те 
је суге сти ја паци је на та усво је
на и инста ли ра на је хало ге на 
расве та. 

 – Сем редов них пре вен тив
них пре гле да у окви ру акци
је Мини стар ства здра вља, на 
нашу соп стве ну ини ци ја ти ву, 
до сада смо орга ни зо ва ли два 
вео ма успе шна база ра здра
вља у Нера ди ну и Риви ци. 
Вели ки акце нат је ста вљен 
и на додат но уса вр ша ва ње 
и еду ка ци ју нашег меди цин
ског осо бља. Ових дана је 
завр шен вели ки про је кат уна
пре ђе ња теле ко му ни ка ци о не 
мре же Дома здра вља и све 
наше амбу лан те су пове за не 
на оптич ки интер нет вели ких 
брзи на – каже за наше нови не 
дирек тор Дома здра вља Ириг 
др Небој ша Ацин. Он дода је 
да је ово само део актив но сти 
у мину лој годи ни, коју оце њу
је као вео ма успе шну. За ову 
годи ну пла ни ра ни су зна чај ни 
про јек ти, попут набав ке спе
ци ја ли зо ва них терен ских вози
ла, новог сани тет ског вози ла 
са опре мом за нај ур гент ни ја 
ста ња, набав ка и импле мен
та ци ја савре ме ног систе ма 
Тетра радио веза, адап та ци је 
гара же за возни парк, поста
вља ње настре шни ца на свим 
при ла зи ма Дому здра вља, као 
и нови кур се ви за меди цин ско 
осо бље. С. Џаку ла

Др Ацин поред новог ултразвучног апарата

Дечи је оде ље ње Дом здра вља Ириг
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ИРИГ

Обе ле жен Савин дан
При год ним про гра ми ма и ака де

ми ја ма, у ири шкој општи ни је 
обе ле же на школ ска сла ва Све

ти Сава. ССШ „Бори слав Михај ло вић 
Михиз“ одр жа ла је Све то сав ску ака де

ми ју у Срп ској чита о ни ци, а кум сла ве 
је био Вла ди слав Крсма но вић, помоћ
ник покра јин ског секре та ра за пољо
при вре ду. Он је иста као да без ква ли
тет не тех но ло ги је нема ни ква ли тет не 

пољо при вре де, а самим тим ни про
из во да. Сто га је ука зао на зна чај шко
ла попут ССШ „Бори слав Михај ло вић 
Михиз“ која обра зу је уче ни ке у обла сти 
воћар ства и вино гра дар ства. Скре нуо 
је пажњу на доса да шњу добру сарад
њу са овом шко лом и наја вио да ће 
тако бити и убу ду ће.

Школ ска сла ва је орга ни зо ва на и у 
ОШ „Доси теј Обра до вић“ у Ири гу, где 
су уче ни ци са сво јим настав ни ци ма 
при пре ми ли игро каз о Све том Сави. 
Похва ље ни су ђаци који су се иста кли 
у ликов ном и лите рар ном ства ра ла
штву, а одр жа но је и фина ле тра ди
ци о нал ног Све то сав ског кви за. Све
то сав ској ака де ми ји у ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ при су ство ва ли су и функ
ци о не ри локал не само у пра ве, као и 
пред сед ник Општи не Сте ван Кази ми
ро вић. Тако је било и у ОШ „Мили ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ у Врд ни ку, као 
и у свим под руч ним оде ље њи ма у ири
шкој општи ни.

С. Џ.
Све ча ност у врд нич кој шко ли

ИРИГ ДОБИО 34,4 МИЛИ О НА ОД УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Рекон струк ци ја три ули це и врти ћа
Општи на Ириг је на кон кур су 

Упра ве за капи тал на ула га ња, 
за који су уго во ри пот пи си ва

ни 31. јану а ра у Покра јин ској вла ди, 
доби ла, за два про јек та, укуп но 34,4 
мили о на дина ра. У окви ру првог, већег 
про јек та, доби је ним сред стви ма ће се 
ради ти реха би ли та ци ја три ули це у 
Јаску, док се дру ги одно си на енер
гет ску сана ци ју врти ћа „Чаро ли ја“ у 
Ири гу. Јазак има много про бле ма са 
коло во зи ма, а неки су толи ко уни ште
ни да пред ста вља ју вели ки про блем 
за одви ја ње сао бра ћа ја. У нај го рем 
ста њу су тре нут но ули це Пин ки је ва, 
ули ца изме ђу Бра ће Мун џић и Змај 
Јови не и ули ца изме ђу Фру шко гор ске 
и Змај Јови не, те ће оне доби је ним 
сред стви ма у виси ни од 28,8 мили о
на дина ра у наред ном пери о ду бити 
дове де не у функ ци о нал но ста ње.

– Поме ну те ули це су у изу зет но 
лошем ста њу, гото во да су непро
ход не. Реа ли за ци јом овог про јек та 
пости же мо више пози тив них ефе ка
та. Обез бе ди ће мо ква ли тет ни ју везу 
Јаска са локал ним путем Врд ник – 
Јазак и Јазак – Мала Реме та, а пре
ко глав не сао бра ћај ни це, Ули це цара 
Уро ша, насе ље ће се пове за ти са 
локал ним путем Јазак – Рума. Тако ђе, 
и држав ним путем дру гог реда број 10 
који нашу општи ну пове зу је са Румом 
и Срем ском Митро ви цом. Ква ли тет на 
сао бра ћај на инфра струк ту ра и добра 
пове за ност са окол ним општи на ма, 
ути ца ће директ но на раз вој при вре де 

и рурал ног тури зма који су у про цва ту 
у Јаску – исти че Сте ван Кази ми ро вић, 
први човек ири шке општи не. 

Ири шка Општи на је 2014. годи не 
финан си ра ла рекон струк ци ју три ули
це, од укуп но десет, коли ко их има у 
Јаску, док је за реха би ли та ци ју пре о
ста лих ули ца ура ђе на про јект нотех
нич ка доку мен та ци ја. 

Општи на Ириг је доби ла сред ства 
у изно су од 5,5 мили о на дина ра и за 
про је кат енер гет ске сана ци је објек
та врти ћа „Чаро ли ја“ у Ири гу. Наи

ме, спољ ни зидо ви овог објек та нису 
тер мич ки изо ло ва ни, нити је од сво је 
изград ње до данас извр ше на ика ква 
енер гет ска сана ци ја.– По завр шет
ку радо ва оче ку је мо да ће ква ли тет 
усло ва за рад и бора вак деце бити 
знат но побољ шан, али да ћемо сма
њи ти и тро шко ве гре ја ња. Оче ку је мо 
и већи упис деце у вртић, са жељом 
да сви роди те љи могу да раде, а да 
деце буде све више – сма тра Сте ван 
Кази ми ро вић.

С. Џаку ла

Доде ла уго во ра ири шкој Општи ни
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ВРД НИК

Пети Све то сав ски бал
Пети Све то сав ски бал одр жан је у 

бај ко ви тој атмос фе ри „Врднич ке 
куле“ 1. фебру а ра, у орга ни за ци

ји Тури стич ке орга ни за ци је Ири га и уз 
бла го слов Епи ско па срем ског Васи ли
ја, као и уз подр шку ири шке Општи не и 
Хоте ла „Пре ми јер Аква“. Овим балом 
орга ни за то ри ука зу ју почаст срп ском 
прин цу и мона ху, који је зајед но са 
оцем, Све тим Симе о ном, осни вач 
мана сти ра Хилан дар, игу ма ну мана

сти ра Сту де ни ца, књи жев ни ку, дипло
ма ти и првом архи е пи ско пу ауто ке
фал не СПЦ. Све то сав ском хим ном 
бал је почео, а потом је усле ди ло осве
ће ње и ломље ње слав ског кола ча. У 
зва нич ном делу, уче сни ци ма Све то
сав ског бала се прво обра тио епи скоп 
срем ски Васи ли је који је иста као да су 
дани, који су сећа ње на Све тог Саву, 
упра во они дани, када тре ба да отво
ри мо нову стра ни цу наших живо та. На 

сва кој тој стра ни ци биће упи са но шта 
смо добро, пле ме ни то и чести то ура
ди ли за наш народ, по узо ру на наше 
вели ка не, којих има мо много, од све те 
лозе Нема њи ћа, Бран ко ви ћа, мно го
број них све ти те ља и учи те ља срп ских.

Ово го ди шњи кум сла ве је био др 
Миро слав Кне же вић, држав ни секре
тар за тури зам у Мини стар ству трго ви
не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја. Он је 
иста као да о Срби ји, као дести на ци ји, 

Гости на свечаности
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данас пишу мно ги свет ски меди ји. 
– Обич но исти чу отво ре ност и госто

љу би вост нашег наро да, али и бога
то кул тур ноисто риј ско насле ђе које 
с поно сом пред ста вља мо, а што нас 
ста вља у раван са број ним кул ту ра ма. 
Ста вља нас у раван јед не ита ли јан ске 
рене сан се, али не по гран ди о зно сти, 
већ по духов но сти и аутен тич но сти, 
а то је наша сред њо ве ков на кул ту ра. 
Теме ље наше сред њо ве ков не кул ту ре 
поста вио је Све ти Сава, срп ски принц 
и монах, држав ник, учи тељ и уче ник – 
рекао је др Миро сав Кне же вић. Он је 
под се тио да је важност ожи вља ва ња 
Сави не тра ди ци је пре по знао још кнез 
Милош Обре но вић, који је схва тио да 
тре ба орга ни зо ва ти и ова кве мани
фе ста ци је, попут Све то сав ског бала 
који је у почет ку орга ни зо ван у Бечу, а 
нешто касни је и у Срби ји.

– Све ти Сава је путу ју ћи кроз нашу, 
али и кроз дру ге земље, на пра ви 
начин пред ста вљао срп ску кул ту ру, 
срп ску веру и тра ди ци ју. Ујед но је и 
нама пока зи вао како тре ба да буде
мо отво ре ни пре ма дру ги ма и да их 
пошту је мо – ука зао је држав ни секре
тар Кне же вић.

На свих пет Све то сав ских бало ва 
гово рио је и проф. др Воји слав Јелић 
са Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду. 
Он је ука зао да су наро ди у окру же њу 
сво је уни вер зи те те ста ви ли под зашти
ту вели ка на и све ти те ља какви су Кли
мент и Наум, Ћири ло и Мето ди је.

– Ми још чека мо, не знам зашто, 
када ће то поста ти наш Све ти Сава. 
Он то заслу жу је, јер је био и све ти тељ, 
и про све ти тељ. Мно ги наро ди би били 
поно сни када би у сво јој исто ри ји има
ли лич ност попут Све тог Саве. Био је и 
држав ник, и све ти тељ, и лекар, и про
све ти тељ. Њего ве тра го ве је сле дио 
Доси теј Обра до вић, који је остао само 
про све ти тељ. Мора мо бити све сни 

дела које нам је Све ти Сава оста вио у 
насле ђе и мора мо да буде мо потом ци 
на које би се он поно сио – пору чио је 
проф. др Воји слав Јелић.

У име локал не само у пра ве, Све то
сав ском балу је при су ство вао и Мио
драг Бебић, заме ник пред сед ни ка 
Општи не који је изра зио задо вољ ство 
због лепе атмос фе ре и вели ког бро ја 
гости ју. 

– Ово је при ли ка да се при се ти мо 
наше чароб не про шло сти, исто ри је и 
тра ди ци је. Тако ђе, Врд ник и општи
на Ириг има ју мно го тога да пону де, а 
на нама је да то пред ста ви мо ширем 
ауди то ри ју му и ово је један од начи
на како то да постиг не мо. У нашој 
општи ни се нала зи осам фру шко гор
ских мана сти ра и зато је ово нај бо ље 
место за један ова кав бал. Почев ши од 
оног чуве ног у Бечу, сада се и ми бави
мо овом тра ди ци јом. Сма трам да смо 
пра во место, упра во због поме ну тих 
мана сти ра, наше тра ди ци је и кул ту ре 
– иста као је Мио драг Бебић.

– Ми смо једин стве ни у Сре му када 
је Све то сав ски бал у пита њу. Он је 
сва ке годи не све успе шни ји и оку пља 
све више гости ју. Тако је и ове годи не 
тра же на кар та више, а ми смо поно
сни што смо орга ни за то ри једин стве не 
мани фе ста ци је на нашим про сто ри ма. 
Иако је ово део тра ди ци је, Све то сав
ски бал може да допри не се тури стич
кој про мо ци ји наше општи не – рекао 
је Дра ган Дра ги че вић, дирек тор Тури
стич ке орга ни за ци је Ири га.

У умет нич ком про гра му су насту
пи ли КУД „Соња Марин ко вић“ из 
Новог Сада, хор „Сион“ и фол клор ни 
ансамбл „Бран ко Ради че вић“ из Срем
ске Митро ви це. Током вече ре орга ни
зо ва на је и том бо ла, а сав при ход је 
наме њен Цркви Све тог Јова на у Врд
ни ку. 

С. Џаку ла

Миодраг Бебић Драган Драгичевић

ЦРВЕ НИ КРСТ

„Баји ћев ци“
нај бо љи

У пери о ду од сеп тем бра до децем бра 
2019. годи не, Црве ни крст у Срем ској 
Митро ви ци је реа ли зо вао про грам под 
нази вом „Ефи ка сан одго вор Црве ног крста 
на несре ће – јача ње капа ци те та локал не 
зајед ни це за сма ње ње ризи ка и после ди
ца од еле мен тар них непо го да и дру гих 
типо ва несре ће – 2019. годи на“. Про грам 
се реа ли зо вао у 10 орга ни за ци ја у гра до
ви ма у Срби ји, међу који ма и митро вач ки 
Црве ни крст. Циљ на гру па су били уче ни
ци тре ћих раз ре да основ них шко ла „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ и „Сло бо дан Бајић 
Паја“, који су се путем ради о ни ца упо зна
ли са раз ли чи тим врста ма еле мен тар них 
непо го да, начи ни ма пре по зна ва ња, као и 
зашти том од њих. Ради о ни це са уче ни ци
ма реа ли зо ва ли су еду ко ва ни волон те ри 
Црве ног крста. Про гра мом је обу хве ће но 
укуп но 114 уче ни ка, а усво је но зна ње и 
вешти не у пру жа њу ефи ка сног одго во ра 
при еле мен тар ним непо го да ма, уче ни ци 
су пре зен то ва ли на так ми че њу одр жа ном 
31. јану а ра  у ПСЦ Пин ки. Прво место зау
зе ла је еки па тре ћег раз ре да ОШ  „Сло бо
дан Бајић Паја (учи те љи ца Соња Мило ше
вић), дру го место су осво ји ли уче ни ци 
тре ћег раз ре да ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“ (учи те љи ца Дра га на Ђука но вић), а 
тре ће место је при па ло уче ни ци ма тре ћег 
раз ре да Основ не шко ле „Сло бо дан Бајић 
Паја“ (учи те љи ца Сла ви ца Раде вић). Пла
ке те за уче шће уру че не су и уче ни ци ма 
тре ћег раз ре да ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“ (учи те љи ца Сла вој ка Пери шин) и 
уче ни ци ма тре ћег раз ре да ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“  (учи те љи ца Зден ка 
Госпо вић).

Живот без дува на 
Већ дуже од 20 годи на, 31. јану а ра обе

ле жа ва се Наци о нал ни дан без дуван ског 
дима и пред ста вља сим бол бор бе про тив 
пуше ња као вели ког гло бал ног и наци о
нал ног јав ноздрав стве ног про бле ма. 
Црве ни крст Пећин ци и ове годи не на сим
бо ли чан начин обе ле жа ва овај дан, под 
сло га ном „Живот без дува на – за бољу 
будућ ност нових гене ра ци ја“, а по речи ма 
Гор да не Коње вић, секре та ра пећи нач ког 
Црве ног крста, током ово го ди шњег Наци
о нал ног дана без дува на посеб но се 
нагла ша ва зна чај зашти те мла дих од упо
тре бе дува на и ука зу је на нове иза зо ве у 
вези са дува ном са који ма се мла ди 
сусре ћу.

– У циљу моби ли са ња поје ди на ца и 
зајед ни це за акти ван однос у сузби ја њу 
про бле ма иза зва них пуше њем и изло же
но сти дуван ском диму, Црве ни крст 
Пећин ци зајед но са волон те ри ма, као и 
сва ке годи не обе ле жа ва овај датум. Од 
изу зет не је важно сти да мла ди на вре ме 
уоче које су то штет не после ди це по здра
вље од дуван ског дима, као и да је пуше
ње дува на воде ћи фак тор ризи ка за вели
ки број неза ра зних боле сти – иста кла је 
Коње вић и дода ла да у Срби ји, нај ма ње 
15.000 људи сва ке годи не пре вре ме но 
умре због пуше ња. Пове ћа ва се ризик 
настан ка боле сти срца, инфарк та и 
можда ног уда ра, обо ље ња дисај них путе
ва, рака плу ћа и малиг них боле сти.
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Награ да за Дио ге но ве ђаке
Основ на шко ла „Душан 

Вука со вић Дио ген“ из 
Купи но ва уче ство ва ла 

је у про јек ту „Енер ги ја је сву да 
око нас“, који орга ни зу је Цен
тар за раз вој и при ме ну нау ке, 
тех но ло ги је и инфор ма ти ке у 
основ ним и сред њим шко ла ма 
у АП Вој во ди ни, под покро ви
тељ ством Покра јин ског секре
та ри ја та за обра зо ва ње, про
пи се, упра ву и наци о нал не 
мањи не – наци о нал не зајед
ни це. На завр шној мани фе
ста ци ји у Новом Саду, 23. јану
а ра, заме ник покра јин ског 
секре та ра за обра зо ва ње 
Милан Кова че вић уру чио је 
дипло ме и награ де нај у спе
шни јим шко ла ма, мен то ри ма и 
уче ни ци ма, међу који ма су и 
уче ни ци Основ не шко ла 
„Душан Вука со вић Дио ген“ из 
Купи но ва. Пре ма речи ма 
дирек то ри це ове уста но ве 
Љиља не Жив ко вић, Дио ге но
ви ђаци су у про јек ту уче ство
ва ли са 15 радо ва – 11 лите
рар них радо ва, један ликов ни 
рад, два мул ти ме ди јал не пре
зен та ци је и једна маке та.

– Лите рар ни радо ви, маке
те, као и мул ти ме ди јал не пре
зен та ци је осми шље ни су тако 
да инфор ми шу и поди жу свест 
о томе како да се енер ги ја што 

ефи ка сни је иско ри сти, да се 
зага ђе ње сма њи и при ро да 
сачу ва од штет них ути ца ја. На 
првом месту је буђе ње инте
ре со ва ња мно гих, а пре све га, 
мла дих које у будућ но сти 
чека ју про бле ми веза ни за 
енер ги ју, као и под сти ца ње и 
попу ла ри за ци ја алтер на тив
них изво ра и штед ња енер ги је. 
Изу зет но сам поно сна на 

награ ђе не уче ни ке и њихо ве 
мен то ре – рекла је Жив ко вић.

У про јек ту је уче ство ва ло 80 
обра зов них уста но ва са тери
то ри је Вој во ди не, а Дио ге но ви 
ђаци осво ји ли су награ де у 
обла сти ма Лите рар ни радо ви 
и Моде ли и маке те. Лите рар ни 
радо ви: 1. место – Јана Орло
вић, мен тор Мир ја на Добрић 
„Еко ло ги ја, упра вља ње отпа

дом и енер ги ја“; 2. место – 
Ната ли ја Ради во је вић, мен тор 
Мир ја на Добрић „Мере штед
ње енер ги је“; 3. место Лена 
Вељан чић и Даја на Илић, 
мен тор Милен ко Чво р ков „Еко
ло ги ја, упра вља ње отпа дом“. 
Моде ли и маке те: 3. место – 
Ката ри на Ива но вић, мен тор 
Нада Осто јић „Алтер на тив ни и 
обно вљи ви изво ри енер ги је“.

Негу је мо дух пра во сла вља
У све три основ не шко ле 

и Тех нич кој шко ли на 
тери то ри ји пећи нач ке 

општи не, у поне де љак, 27. 
јану а ра, при год ним све ча но
сти ма је обе ле же на школ ска 
сла ва Све ти Сава, уз при су
ство пред став ни ка пећи нач ке 
локал не само у пра ве и гости ју 
из кул тур ног и јав ног живо та 
општи не Пећин ци, а уче ни ци 
су, зајед но са сво јим настав
ни ци ма, пока за ли бога тим 
про гра мом сав свој тале нат и 
уме ће, али и спрем ност да 
досто јан стве но кре ну путем 
који је за њих утро Све ти 
Сава пре осам веко ва. 

У Основ ној шко ли „Душан 
Јер ко вић Уча“ у Шима нов ци
ма, сече њу слав ског кола ча и 
школ ској при ред би при су
ство вао је заме ник пред сед
ни ка Општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић, који је том при ли ком 
рекао да је вели ка част уче
ство ва ти у ова квој све ча но сти 
која за циљ има очу ва ње срп
ске тра ди ци је и пра во сла
вља. Он је ујед но пору чио да 
ће Општи на Пећин ци учи ни ти 
све да се и у наред ном пери

о ду наста ви са уна пре ђе њем 
усло ва за уче ње и рад у обра
зов ним уста но ва ма на њеној 
тери то ри ји. 

У пећи нач кој Основ ној шко
ли „Сло бо дан Бајић Паја“ 
обред осве ће ња слав ског 
кола ча оба вио је архи је реј ски 
наме сник пећи нач ки јереј 
Бојан Мија но вић лич но, који 
је рекао да је важно да зна мо 
ко су наши све ти људи и 
нагла сио је да посто ји нада 

да и ми сами, деца Све то га 
Саве, може мо бити као они, а 
они су били вели ки зато што 
су зна ли како и шта тре ба 
чини ти. Све ча но сти у Пећин
ци ма при су ство ва ла је и 
начел ни ца Општин ске упра ве 
Дра га на Крстић, а на почет ку 
све ча но сти при сут ни ма се 
обра ти ла дирек то ри ца Основ
не шко ле „Сло бо дан Бајић 
Паја“ Мили ја на Срдић, која је 
пору чи ла да нам је Све ти 

Сава, поред тога што је учи
нио за срп ску цркву и држа ву, 
оста вио и неку врсту заве та 
– да негу је мо дух пра во сла
вља и про све ти тељ ства, да 
бира мо само оно што је нај
бо ље и нај ху ма ни је, да негу
је мо пра ве хри шћан ске вред
но сти које ће нас спа сти од 
зла и у тешким вре ме ни ма 
вра ти ти на пра ви пут.

И у Основ ној шко ли „Душан 
Вука со вић Дио ген“ из Купи
но ва одр жа на је при год на 
све ча ност којој је при су ство
вао пред сед ник Општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, 
а дирек то ри ца Основ не шко
ле „Душан Вука со вић Дио
ген“ Љиља на Жив ко вић, 
обра ћа ју ћи се при сут ни ма, 
иста кла је да је 27. јану ар 
вели ки дан за оне који су се 
сво јим радом веза ли за шко
лу, али и за оне који сво јим 
малим кора ци ма иду ка вели
ким поду хва ти ма. – То је дан 
када се сла ве пра ве вред но
сти, оне које нам је на чува
ње од забо ра ва пове рио 
упра во Све ти Сава – рекла је 
дирек то ри ца Жив ко вић.
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155 мили о на за вртић
у Шима нов ци ма
Међу 22 локал не само

у пра ве из Вој во ди не, 
који ма је 31. јану а ра 

пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић у 
Новом Саду уру чио уго во ре 
о финан си ра њу и суфи нан
си ра њу инфра струк тур них 
про је ка та, била је и Општи
на Пећин ци, којој је доде ље
но 154,8 мили о на дина ра за 
наста вак изград ње Пред
школ ске уста но ве „Вла да 
Обра до вић Каме ни“ у Шима
нов ци ма. Уго вор је у име 
Општи не Пећин ци пот пи сао 
пред сед ник мр Жељ ко Трбо
вић, који је том при ли ком 
нагла сио да је реч о вео ма 
зна чај ном про јек ту, који не 
би могао да буде реа ли зо
ван без подр шке Покра јин
ске вла де.

– Овај капи тал ни про је кат 
запо че ли смо у окто бру про
шле годи не, а захва љу ју ћи 
сред стви ма која је издво ји ла 
Покра јин ска вла да, вртић у 
Шима нов ци ма би тре ба ло 
да буде завр шен до кра ја 
ове годи не. Нови обје кат од 
1700 ква дра та реши ће про
блем мно гим запо сле ним 
роди те љи ма, не само из 
Шима но ва ца, већ и из оста
лих насе ља наше општи не 
који су запо сле ни у Шима
нов ци ма и који децу желе да 
упи шу у месту где раде. У 
нашој општи ни су про те клих 

годи на зна чај на сред ства 
уло же на у обно ву обје ка та 
обра зов них уста но ва, а 
вртић у Шима нов ци ма је 
тре нут но једи ни у којем 
посто ји листа чека ња за 
упис деце. Када нови обје
кат буде завр шен, у пот пу но
сти ћемо уки ну ти листе 
чека ња – изја вио је Трбо вић.

Покра јин ска вла да издво
ји ла је укуп но 3.9 мили јар ди 
дина ра за финан си ра ње и 
суфи нан си ра ње про је ка та у 
обла сти ма водо при вре де и 
зашти те вода, локал ног и 

реги о нал ног еко ном ског раз
во ја, сао бра ћај не инфра
струк ту ре, енер гет ске ефи
ка сно сти, пред школ ског и 
основ ног обра зо ва ња и вас
пи та ња и у обла сти раз во ја 
спор та. Реч је о про јек ти ма 
који се реа ли зу ју пре ко кон
кур са Упра ве за капи тал на 
ула га ња Вој во ди не.

– Први у Срби ји, доде лом 
уго во ра за реа ли за ци ју 
важних инфра струк тур них 
про је ка та, запо чи ње мо нови 
инве сти ци о ни циклус. Током 
ове годи не завр ши ће мо реа

ли за ци ју вели ких про је ка та 
које смо запо че ли рани јих 
годи на, као што је рекон
струк ци ја Народ ног позо ри
шта у Субо ти ци, и све оне 
про јек те које смо насле ди ли 
недо вр ше не. Зајед но са 
локал ним само у пра ва ма 
ради ће мо на реа ли за ци ји 
свих ових про је ка та – изја
вио је пред сед ник Миро вић.

Уру чи ва њу уго во ра при су
ство вао је и дирек тор Упра
ве за капи тал на ула га ња 
Вој во ди не Недељ ко Кова че
вић.

Носи о лац про јек та „STIRG METALL“ д.о.о. из Инђи је, 
Jугоисточна рад на зона бб, под нео је зах тев за одлу чи ва ње 
о потре би про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну за изград
њу објек та  ста ни це тех нич ких гасо ва ( азо та, кисе о ни ка 
и гасне сме ше феро лин) на ката стар ској пар це ли број 
7603/13 КО Инђи ја, на тери то ри ји општи не Инђи ја.
Увид у доку мен та ци ју из зах те ва носи о ца про јек та могућ је 
у пери о ду од 10 дана од дана обја вљи ва ња овог огла са и 
то од 05.02.2020. годи не до 18.02.2020. годи не, сва ког рад
ног дана у вре ме ну од 9001200 часо ва у про сто ри ја ма Оде
ље ња за урба ни зам, кому нал но стам бе не посло ве и зашти

ту живот не сре ди не Општин ске упра ве општи не Инђи ја, 
Цара Душа на број 1.
Заин те ре со ва на јав ност, орга ни и орга ни за ци је могу доста
ви ти сво ја мишље ња у писа ној фор ми на адре су над ле
жног орга на, Оде ље ња за урба ни зам, кому нал но стам бе не 
посло ве и зашти ту живот не сре ди не Општин ске упра ва 
општи не Инђи ја, Цара Душа на 1, за вре ме тра ја ња јав ног 
уви да.

Оде ље ње за урба ни зам,
кому нал но стам бе не посло ве

 и зашти ту живот не сре ди не

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА, АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА
Oдељење за урба ни зам, кому нал но стам бе не посло ве и зашти ту живот не сре ди не
Број: 5018/20201IV02
Дана: 05.02.2020. годи не
Инђи ја
Оде ље ње за урба ни зам, кому нал но стам бе не посло ве и зашти ту живот не сре ди не Општин ске упра ве општи не Инђи
ја, на осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 и 36/09) 
обја вљу је:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву за одлу чи ва ње о потре би про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну
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ВЕСТ ЗА (НЕ)ВЕРО ВА ТИ

Меса ри из Tур ске
пра ве биф тек у Сре му

Кла ни ца „Недељ ко вић“ у срем ском селу Шашин ци запо сли ла је  пет меса ра из Тур
ске, а из ове земље уско ро сти же више десе ти на, јер у их у Срби ји нема. Иако ова 
кла ни ца има 250 рад ни ка, и ста лан раст про из вод ње па самим тим и пла та, недо ста
ју меса ри, воза чи и тргов ци. Тако ђе, кла ни ца „Недељ ко вић“ може се похва ли ти тиме 
што се води бри га о жена ма, које желе да има ју децу 

Кла ни ца, пре ра да меса 
и трго ви на „Недељ ко
вић“ са 250 запо сле

них, у срем ском селу 
Шашин ци, у којем је око 
1700 жите ља, на плод ном 
ата ру са бли зу 3700 хек та
ра, ове годи не ће обе ле жи ти 
30 годи на посто ја ња. На 
самом почет ку, кла ни ца је 
има ла чети ри меса ра из 
поро ди це деде Саве 
Недељ ко ви ћа, осни ва ча 
кла ни це, њего вог сина 
Радо сла ва и данас уну ка 
Васе и Јова на. Сва ке наред
не годи не кла ни ца и трго
вач ка мре жа се шири ла, па 
је посао прво доби ло више 
од 50 мешта на Шаши на ца. 
Данас на посао у Шашин це 
дола зе рад ни ци из више од 
30 места Сре ма и Мачве, 
орга ни зо ва ним пре во зом. 
Тро шко ве за пре воз рад ни
ка је пре у зе ла кла ни ца. 
Изве стан број рад ни ка, који 
је дошао из уда ље ни јих 
места Срби је живи у селу, и 
то бес плат но. Реч је о кућа

ма које је за њих изнај ми ла 
кла ни ца „Недељ ко вић“.

Све до про шле годи не 
нека ко су се у овој кла ни ци 
сна ла зи ли да има ју дово
љан број меса ра, воза ча и 
трго ва ца. Све мања је при
ли ка да се нађе возач или 
трго вац, али гото во ника ква 
да се нађе месар у Срби ји. 
Изгле да да и даље ства ра
мо у шко ла ма кадро ве који 
нико ме нису потреб ни. О 
томе нам све до чи Милан ко 
Жега рац, дирек тор кла ни це 
„Недељ ко вић“ у Шашин ци
ма.

– Ско ро годи ну дана тра
жи мо ква ли фи ко ва не меса
ре широм Срби је и нема их. 
Не јавља се нико. У нашој 
фир ми су пла те изнад про
се ка и стал но се пове ћа ва ју. 
Могу да кажем и да су код 
нас мно го су бољи усло ви 
за рад, него било где у кла
ни ца ма. Има мо заи ста 
савре ме ну производњу, у 
чега се сва ко лако може 
уве ри ти.  Пре нешто више 

од месец дана, јави ли су 
нам се меса ри из Тур ске са 
жељом да раде код нас. 
Морам при зна ти да смо 
били пома ло зачу ђе ни. Али, 
пру жи ли смо им при ли ку и 
за сада смо задо вољ ни и ми 

и они. Ува жи ли смо њихо ва 
вер ска опре де ље ња и они 
раде на пре ра ди јуне ћег и 
овчи јег меса. Вео ма су ква
ли тет ни мај сто ри. Има ју 
иску ство и вешти ну рада. 
Захва љу ју ћи њима, посто ји 

Месари из Турске у Шашинцима

Обрада меса у кланици „Недељковић“
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могућ ност да уско ро у нашој 
меса ри поч не да ради још  
ква ли фи ко ва них меса ра из 
Тур ске, каже Милан ко Жега
рац.

 Вла сник кла ни це је меса
ри ма из Тур ске дао на бес
плат но кори шће ње јед ну од 
сво јих кућа у селу. Они не 
пла ћа ју ништа, има ју гре ја
ње, стру ју, воду, теле ви зо ре, 
теле фо не...

У кла ни ци „Недељ ко вић“ 
се ради непре кид но у три 
сме не. Днев но се обра ђу је и 
до 500 сви ња и до 60 јуна
ди. За сада посто је вели ки 
про дај ни про сто ри у Бео гра
ду, Шап цу, Срем ској Митро
ви ци, Руми и Шиду. Про из
вод ња је добра, а руко вод
ство кла ни це одлич но сара
ђу је са сто ча ри ма. У кла ни
ци и пре ра ди меса углав ном 
ради мла ђа рад на сна га. 
Про сек ста ро сти рад ни ка је 
испод 40 годи на. У овој 
фирми ради вели ки број 
брач них паро ва, а посеб но 
се води рачу на о жена ма. О 
томе наста вља дирек тор 
Милан ко Жега рац.

– Има мо све више слу ча
је ва да се паро ви одлу чу ју 
на тре ће, па и четвр то дете, 
а да су им оних дво је већ 
подо ста одра сли. Раде ћи 
код нас, брач ни паро ви 
заси гур но могу да про ши ре 
сво ју поро ди цу, јер им је 
наша клан ица подр шка. 
Наше рад ни це зна ју да, и 
кад оду на труд нич ко боло
ва ње, сигур но могу да се 
вра те на сво је рад но место. 
Уско ро ће више од десет 
наших рад ни ца оти ћи на 
труд нич ко боло ва ње. Хва
ли мо се и тиме да не зна мо 
није дан колек тив са толи ко 
запо сле них, а да њихо ви 
рад ни ци има ју толи ко мале 
деце, исти че Жега рац.

Кла ни ца „Недељ ко вић“ у 
Шашин ци ма је поред вели
ког уде ла у раз во ју град ског 
под руч ја Срем ске Митро ви
це, зна чај но допри не ла на 
раз во ју самог села, које 
данас делу је као при мер 
како би тре ба ло у будућ но
сти да се очу ва и раз ви ја 
село у Срби ји. Прво, зау ста
вљен је нагли одла зак мла
дих из села, и они су нашли 
посао у свом месту. То је 
одли чан пред у слов да 
наред них годи на све више 
деце буде у шко ли. Шашин
ци данас има ју јед но од нај
ква ли тет ни јих сео ских кул
тур но  умет нич ких дру шта
ва, вред но и број но удру же
ње жена, уре ђен дом кул ту
ре, чуве ну Боста ни ја ду, која 
тра је од кад посто ји и кла
ни ца. У Шашин ци ма се сва
ке дру ге неде ље одр жа ва 
сточ ни вашар. Мла ди се 
баве спор том, где  фуд бал 
има тра ди ци ју ско ро један 
век. Див но је оку погле да ти 
кад се про ла зи кроз шаши
нач ке шоро ве. То су нај ши
ри сео ски шоро ви у Срби ји. 
Глав ни или дугач ки шор у 
Шашин ци ма је широк више 
од 100 мета ра. Да је у Бео
гра ду био би нај ве ћи буле
вар. На том шору поре ђа не 
су лепе и нове модер но гра
ђе не куће. Од при кљу ча ка у 
тим кућа ма нема шта нема. 
Све је као и у раз ви је ном 
све ту. Тако би тре ба ло да 
изгле да сва ко село у Срби
ји. Али, за тако нешто тре
ба ло би ство ри ти повољ ну 
при ли ку да људи у селу 
ство ре неку сво ју про из вод
њу, да се мла ди  запо сле. И 
нема боја зни да ћемо неста
ти или бити наци о нал на 
мањи на у соп стве ној 
земљи.
Мио мир Фили по вић Фића

Миланко Жегарац

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА – АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ – ОПШТИН СКА УПРА ВА

Оде ље ње за урба ни зам и имо вин ско прав не посло ве

На осно ву чла на 50. Зако на о пла ни ра њу и изград њи 
(„Сл. гла сник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11, 
121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 
145/14,83/18, 31/19 и 37/19др. закон) и чла на  55. Пра
вил ни ка о садр жи ни, начи ну и поступ ку изра де доку ме
на та про стор ног и урба ни стич ког пла ни ра ња (“Сл. гла
сник РС“, бр.32/19)

оглашава

ЈАВ НИ УВИД
У НАЦРТ ПЛА НА ДЕТАЉ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ
БЛО КА Б213 У РАД НОЈ ЗОНИ НАСЕ ЉА 

ШИМА НОВ ЦИ У К.О. ШИМА НОВ ЦИ

1. Јав ни увид у Нацрт Плна детаљ не регу ла ци је бло ка 
Б213 у рад ној зони насе ља Шима нов ци у К.О. Шима
нов ци, одр жа ће се од 5. фебру а ра до 6. мар та 2020.

2. Нацрт Пла на детаљ не регу ла ци је биће изло жен на 
јав ни увид сва ког рад ног дана од 9 до 14 часо ва у 
згра ди Општи не  сала Општин ског већа, у Пећин ци
ма ули ца Сло бо да на Баји ћа бр.5.

3. Заин те ре со ва на прав на и физич ка лица могу врши ти 
јав ни увид у изло жен Нацрт и доста вља ти при мед бе 
и суге сти је у писа ном обли ку са назна ком ``За Коми
си ју за пла но ве општи не Пећинци``, закључ но са 5. 
мар том 2020. годи не.

4. Јав на сед ни ца Коми си је за пла но ве биће одр жа на 12. 
мар та 2020.годи не у 13 часо ва, у сали Општин ског 
већа, згра да Општи не у Пећин ци ма, ул. Сло бо да на  
Баји ћа бр. 5. Јав ној сед ни ци Коми си је могу при су ство
ва ти лица која су под не ла писме не при мед бе и суге
сти је у току јав ног уви да.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА – АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ – ОПШТИН СКА УПРА ВА

Оде ље ње за урба ни зам и имо вин ско прав не посло ве
На осно ву  чла на 50. Зако на о пла ни ра њу и изград њи 
(„Сл. гла сник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10УС,24/11, 
121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13УС,132/14, 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19  др.закон) 55. став 4. Пра вил ни ка о 
садр жи ни, начи ну и поступ ку изра де доку ме на та про
стор ног и урба ни стич ког пла ни ра ња (“Сл. гла сник РС“, 
бр.32/2019)

оглашава

 ЈАВ НИ УВИД
У НАЦРТ ПЛА НА ДЕТАЉ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ ЗА

КАТА СТАР СКУ ПАР ЦЕ ЛУ БРОЈ 2285 К.О. ШИМА НОВ ЦИ
1. Јав ни увид у Нацрт  Пла на детаљ не регу ла ци је за 

ката стар ску пар це лу број 2285 К.О. Шима нов ци, одр
жа ће се од 5. фебру а ра до 6. мар та 2020.годи не.

2. Нацрт  Пла на детаљ не регу ла ци је   биће изло жен на 
јав ни увид сва ког рад ног дана од 9 до 14 часо ва у 
згра ди Општи не Пећин ци  сала Општин ског већа  у 
Пећин ци ма у ул. Сло бо да на Баји ћа бр. 5.

3. Заин те ре со ва на прав на и физич ка лица могу врши ти 
јав ни увид у изло жен Нацрт и доста вља ти при мед бе 
и суге сти је у писа ном обли ку  са назна ком ``За Коми
си ју за пла но ве општи не Пећинци``, закључ но са 
5.03.2020.год.

4. Јав на сед ни ца Коми си је за пла но ве биће одр жа на 12. 
мар та 2020.годи не са почет ком у 13 часо ва, у сали 
Општин ског већа, згра да Општи не у Пећин ци ма, ул. 
Сло бо да на Баји ћа бр. 5. Јав ној сед ни ци Коми си је 
могу при су ство ва ти лица која су под не ла писме не 
при мед бе и суге сти је у току јав ног уви да.
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КАКО НЕ ТРЕ БА ПРА ВИ ТИ
“МУЗЕЈ СКЕ” ИЗЛО ЖБЕ

ПИСМА ЧИТА ЛА ЦА

Поло ви ном децем бра про шле годи не у 
меди ји ма је одјек ну ла вест да је у КПЗ у 
Срем ској Митро ви ци отво ре на изло жбе 
Историјска улога Казнено поправног
завода и страдање Срба у периоду
два светска рата аутор ке сце но гра фа 
Вла ди сла ве Мунић Канинг тон.

Сег мент те изло жбе за пери од када је 
у Казни о ни уста но вљен сабир ни логор 
(19151916) аутор ке Мунић Канинг тон је 
при мер како не тре ба пра ви ти изло жбе 
јер тво рац мора иска за ти вла сти ту 
инте лек ту ал ну вред ност, резул та те 
истра жи ва ња и ори ги нал ност иде је. 
Сце но гра фи за изра ду свог дела кори
сти тек сту ал не и фото под ло шке дру
гих ауто ра. Међу тим, гђа Мунић Канинг
тон у делу о сабир ном лого ру, кори сти
ла је без сагла сно сти,  више мојих 
аутор ска дела:
1. Про јект изло жбе Српскиратнизаро
бљеници(19151916), где сам ја руко
во ди лац и аутор, доку мен та ци ја се чува 
у архи ви Музе ју Сре ма и Мини стар ства 
кул ту ре и инфор ми са ња за 2015. годи
ну. 
Про јект садр жи реле вант не подат ке за 

реа ли за ци ју дво го ди шњег пла на, изме ђу 
оста лог и изра да про јет ног реше ња сцен
ског при ка за затвор ске ћели је пре пу не 

заро бље них вој ни ка и циви ла. Извод из 
про јек та напи сан је у кон курс ној доку мен
та ци ји  за  сцен ско реше ње, који је гђа 
Мунић Канинг тон доби ла меј лом и 
поштом. У изво ду про јект ног реше ња 
пише: „Страдањеисмртзаробљених
и интернираних Срба. Помагање
жртвама.
Илустративнидеоизложбе:Историј

ска реконструкција догађаја помоћу
сценског приказа, ликовних, архитек
тонских решења и интерактивне 3D
анимације.
Монтажа затворске ћелије, приказ

заробљеника из свих слојева друштва,
ентеријерниприказ.
Информисање посетилаца: визуелно

помоћусценскогиликовногрешења,3D
анимације  и текстуална објашњења
помоћулегенди.–соба2(наарх.пројек
ту18)“

Сце но граф Вла ди сла ва Мунић Канинг
тон, као могу ћи буду ћи сарад ник, упо зна
та је кра јем 2014. са мојим струч ним 
радом о лого ру и то је било њено прво 
сазна ње да су у нашем гра ду били уло го
ре ни заро бље ни ци. Кон курс на доку мен
та ци ја за при каз затвор ске ћели је садр жи 
осно ву опи са ауто ра про јек та: про сто ри је  
пуне рат них заро бље ни ка са пре ци зи ра

ним зада ци ма о изгле ду сце но гра фи је и 
фигу ра, при ло же ни су пла но ви про сто ра 
сцен ског при ка за и про сто ри ја архи тек те 
Андри ја не Шко рић, моја истра жи ва ња на 
при ку пља њу фото гра фи ја заро бље ни ка 
из аустро у гар ске рат не штам пе као визу
ел на под ло га за сце но гра фи ју, затим је 
сце но граф Вла ди сла ва доби ла  и копи
ран струч ни рад из 1995. годи не о сабир
ном лого ру са изво ди ма из деши фро ва
ног днев ни ка др Мила на Кости ћа управ
ни ка казни о не за тек сту ал ну под ло гу. 
Како наш народ каже Вла ди сла ва Мунић 
је добиласвенатацни:струч но усме но и 
писме но обја шње ње из прве руке од 
ауто ра истра жи вач ког рада и про јек та 
изло жбе са сцен ским при ка зом затвор ске 
ћели је. Она је све иско ри сти ла у КПЗ без 
сагла сно сти истин ског ауто ра.

Сег мент о сабир ном лого ру (1915
1916), иска зан као рекон струк ци ја затвор
ске ћели је, јесте исто вре ме но и нај ва жни
ји део изло жбе ног про сто ра и цен трал на 
ком по зи ци ја на ката ло гу,  тема из насло
ва изло жбе КПЗ. А, при ли ком раз го во ра 
2015. изме ђу ње и Оли ве ре Делић, савет
ни ка у Музе ју, постиг нут је дого вор: да се 
про сто ри ја пре ма про јек ту архи тек те А. 
Шко рић осли ка, тако да сен ке заро бље
ни ка са силу е та ма тре ба да буду зби је не 

Уну тра шња стра на ката ло га где је иско ри шћен текст из М нови на од 10. 5. 2017, текст десно и лево доле. 
Сцен ски при каз на осно ву тек сту ал не и визу ел не под ло ге О. Делић.
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ради ути ска пре на тр па не загу шљи ве про
сто ри је. Из осли ка ног зида издва ја ју се 
реље фи са при ка зом дело ва тела заро
бље ни ка (гла ва, раме на, ногу, руку) затим 
цела фигу ра  вој ни ка у седе ћем ста ву, 
фигу ра циви ла и дете та. (При лог ски ца 
1.)

При ме ра ради, аутор ка изло жбемузе ја 
КПЗ могла  је узе ти за тај део и неки дру

ги мотив, а не оно што пише у про јек ту 
изло жбе где је Оли ве ра Делић руко во ди
лац и аутор, нпр. сцен ски при ка за ти 
казни он ске шупе или шко ле пуне заро
бље ни ка, мртвач ни цу са леше ви ма, или 
још боље, муче ње и стре ља ње Срба у 
Дру гом свет ском рату, где Оли ве ра на би 
била аутор тек сту ал не под ло ге и оста лог. 
Али,  то тре ба зна ти, мно го је јед но став
ни је пре у зе ти оно што је добијенонатац
ни.  (При лог ката лог са комен та ром)
2. Струч ни истра жи вач ки рад Оли ве ре 

Дре згић данас Делић, Сабиралиште
српских ратних заробљеника у
сремскомитровачкој Казниони,
Збор ни ку М. С. бр. 1, 1995, 93104. је 
једи но дело напи са но на тему сабир ног 
лого ра у нашем гра ду, што се може 
про ве ри ти у е  ката ло гу Народ не 
библи о те ке Срби је. Ово дело је тек сту
ал на под ло га за сце но гра фи ју коју је 
Вла ди сла ве Мунић доби ла од  ауто ра 
за потре бе Музе ја и недо зво ље но иско
ри сти ла у дру гом про сто ру. https://plus.
sr.cobiss.net/opac7/bib/search?q=Оли ве
ра+Дре згић%2C+Саби ра ли ште+срп
ских+рат них+заро бље ни ка+у+срем ско
ми тро вач кој+казни о ни

3. Чла нак Оли ве ре Делић, Српски
заробљеници,„М нови не“ од 10 маја 
2017. бр. 803, стр.24/25. Текст је „маса
кри ран“ од пре кра ја ња, пре пи си ва ња 
и публи ко ван у инте грал ним дело ви ма 
изло жбе: леген ди и ката ло гу. Про сто 
неве ро ват но коли ка је вели ка дрскост и 
непо што ва ње послов ног кодек са. (При
лог леген да 1, леген да 2) 
Напо ми њем све што је напи са но одно

си се само на сег мент о сабир ном лого ру 
(19151914) у Митро ви ци. При мер како се 
не пра ве изло жбе и сце но гра фи је, нај ва
жни је како  не тре ба без сагла сно сти упо
тре би ти инте лек ту ал ну сво ји ну и резул та
те рада дру гих ауто ра. 

При ре ди ла Оли ве ра Делић,
музеј ски савет ник

(Напо ме на: Текст обја вљу је мо
у ори ги на лу)  М нови не лег. 1 

М нови не лег. 2 

Ски ца 1
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КУЛТУРНИ АМАТЕРИЗАМ

Пла ке та „Све тлост“

На све ча но сти у позо ри шној сали у 
Ста рој Пазо ви доде ље но је уку пу но 50 
при зна ња, од тога седам 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 је пла ке те „Све тлост“ спе
ци јал ног при зна ња 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 љег колек ти ва поде ли ли су 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. 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 ноумет 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.

ШОСО „АНТОН СКА ЛА“

Дан Све тог Саве
 

Широм Срби је уче ни ци и про све та ри 
обе ле жа ва ју школ ску сла ву Савин дан. 
Све ча ним про гра мом, Савин дан је 
обе ле жен и у Шко ли за основ но и сред
ње обра зо ва ње „Антон Ска ла“ у којој 
се обра зу ју деца и мла ди са смет ња ма 
у раз во ју из три срем ске општи не. Про
грам је тра јао 45 мину та и око 160 деце 
и мла дих са смет ња ма у раз во ју из 
ста ро па зо вач ке, инђиј ске и пећи нач ке 

општи не, уз сече ње слав ског кола ча, 
обе ле жи ло је Савин дан. Деца и мла
ди су дока за ли, да без обзи ра на смет
ње у раз во ју које има ју, на кре а ти ван 
и поу чан начин гаје дух све то са вља. 
Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић пре дао је кум ство 
сли кар ки Биља ни Цин ца ре вић, која 
је до сада мно го учи ни ла за децу без 
роди тељ ског ста ра ња. Ста ра Пазо ва 
је цен тар обра зо ва ња када се гово ри 
о обра зо ва њу деце и мла дих са смет
ња ма у раз во ју, а локал на само у пра ва 
пру жа све сврд ну подр шку како деци 
и њихо вим роди те љи ма, тако и запо
сле ни ма у овој шко ли. Са уче ни ци ма 
у Шко ли за основ но и сред ње обра
зо ва ње „Антон Ска ла“ са седи штем у 
Ста рој Пазо ви ради пре ко 50 струч них 
рад ни ка, а на њихо ву подр шку могу 
да рачу на ју и деца у редов ној наста ви 
која има ју поте шко ће у раз во ју.

ТУРИЗАМ

Међу на род ни
сај ам у Сло вач кој

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Ста ра Пазо ва успе шно се пред ста ви
ла на Међу на род ном сај му тури зма 
26. ИТФ Сло ва ки а то ур у Сло вач кој 
у Бра ти сла ви. Про мо ви са на је нова 
тури стич ка бро шу ра под нази вом „250 
годи не од дола ска Сло ва ка у Ста

ру Пазо ву“, а тури стич ка пону да ове 
општи не нала зи се и у окви ру новог 
штам па ног тури стич ког води ча Тури
стич ке орга ни за ци је Вој во ди не, под 
нази вом „Вој во ди на за мла де“. Зајед
нич ки штанд Тури стич ке орга ни за ци
је Вој во ди не, са тури стич ким орга ни
за ци ја ма из Бео гра да и Репу бли ке 
Срп ске, где је орга ни зо ва на пре зен
та ци ја кул тур них и тури стич ких вред
но сти Срби је, уз дегу ста ци ју тра ди ци
о нал них гастро ном ских спе ци ја ли те та, 
посе тио је и амба са дор Репу бли ке 
Срби је у Сло вач кој Мом чи ло Бабић. 
Сајам у Бра ти сла ви је тра јао од 23. до 
26. јану а ра и оку пио 345 изла га ча из 20 
зема ља. Тури стич ке атрак ци је, инспи
ра ци је за нова путо ва ња, пре зен та ци
је при род них чуда, зана ти, тра ди ци ја, 
гастро но ми ја, лов и рибо лов, саве ти 
за без бед но путо ва ње, само су неке 
од тема које су биле при сут не на ово
го ди шњем сај му.

СКУД „ХЕРОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Пре ло вра ћа
успо ме не 

Удру же ња пазо вач ких жена које 
ради при СКУДу „Херој Јан ко Чме лик“ 
орга ни зо ва ло је јуче прво ово го ди шње 
пре ло. Ова кав вид оку пља ња, који 
има за циљ дру же ње, изра ду руч них 
радо ва и које, ујед но, збли жа ва људе, 
спа да у редов не актив но сти Удру же
ња. У гости ма су биле пред став ни це 
удру же ња из 6 места, чак из Ило ка, из 
Хрват ске, тако да је ово пре ло има ло 
међу на род ни карак тер. Овом ску пу су 
при су ство ва ли пред став ни ци шко ле, 
цркве, Месног одбо ра Мати це сло вач
ке и пред став ни ци локал не само у пра
ве, на челу са пред сед ни ком Општи не 
Ђор ђем Ради но ви ћем. Он је рекао да 
Општи на пома же рад удру же ња жена 
и гра ђа на, јер оне сво јим радом, руко
тво ри на ма и гастро но ми јом у нај бо
љем све тлу пред ста вља ју сво ју сре
ди ну на разним мани фе ста ци ја ма, а 
ујед но чува ју од забо ра ва дух про шлих 
вре ме на, када су људи били бли жи 
јед ни дру ги ма. И пред сед ни ца Наци
о нал ног саве та сло вач ке наци о нал не 
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мањи не Љибу шка Лака тош је поздра
вља ју ћи скуп, изра зи ла задо вољ ство 
радом Удру же ња жена, те је обе ћа ла 
да ће Савет и убу ду ће пома га ти њихов 
рад, као и функ ци о ни са ње Асо ци ја ци
је, која оку пља 24 удру же ња из целе 
Вој во ди не. Дома ћи ни су при пре ми ли 
кра ћи кул тур ноумет нич ки про грам и 
наја ви ли још јед но слич но оку пља ње 
ове зиме. Ујед но, пре ло је део про гра
ма, којим се током целе годи не обе ле
жа ва јуби леј – 250 годи на од дола ска 
Сло ва ка у Ста ру Пазо ву.

ГИМАЗИЈА

Волон тер ске
акци је мла дих

Захва љу ју ћи Мили ци Кова че вић, 
Лен ки Бле шић, Ести Пушка ров и Мар
ти Мар ја но вић из ста ро па зо вач ке Гим
на зи је „Бран ко Ради че вић“, каби нет 
фило зо фи је је поред посто је ћих про зо
ра са погле дом на школ ско дво ри ште, 
ове зиме добио нове, посеб не про зо
ре у свет и једин стве ну библи о те ку 
мудро сти. У окви ру про јек та „Шта нам 
тешко“, који се спро во ди у целој Срби
ји под покро ви тељ ством Мини стар
ства омла ди не и спор та, ове девој ке 
из тре ћег б раз ре да црта ју ћи су пока
за ле сво ју машто ви тост, кре а тив ност 
и акти ви зам. У окви ру још јед не акци је 
Кан це ла ри је за мла де општи не Ста ра 
Пазо ва Јова на Цети на и Мар ко Радо
ше вић, волон те ри сли ка ри, ових дана 
осли ка ва ју и опле ме њу ју про стор у ПУ 
„Поле та рац“ у Ста рој Пазо ви. Кон курс 
за финан си ра ње и подр шку иде ја мла
дих од 15 до 30 годи на под нази вом 
„Шта нам тешко“ до кра ја 2019. подр
жа ло је 135 омла дин ских волон тер ских 
акци ја широм Срби је, а спро ве ли су га 
Мла ди истра жи ва чи Срби је у парт нер
ству са Покре том гора на Вој во ди не, 
ЦеГраДом и Народ ним пар ла мен том.

ПРОМОЦИЈА

245 годи на
сло вач ке шко ле 

Моно гра фи ја „245 годи на сло вач ке 
шко ле у Ста рој Пазо ви“ ауто ра Јана 
Хор ва та, пред ста вља капи тал но дело 
о исто ри ја ту школ ства у овом месту, 

али и у Сре му. Хор ват је кроз шест 
цели на обра дио пери од од 1770. до 
2015. годи не, црпе ћи инфор ма ци је из 
соп стве ног архи ва, Архи ва Сре ма у 
Срем ској Митро ви ци, Архи ва Вој во
ди не у Новом Саду, штам пе и писа них 
исто риј ских изво ра. Про мо ци ја је одр
жа на у Основ ној шко ли „Херој Јан ко 
Чме лик“, нај ста ри јој сло вач кој шко ли 
у све ту, с обзи ром на то да се наста
ва у њој у кон ти ну и те ту одви ја већ два 
и по века, дакле, од самог досе ља ва
ња сло вач ког живља на овај про стор. 
Публи ка ци ја пред ста вља зајед нич
ки про је кат Месног одбо ра Мати це 
сло вач ке и ове шко ле. На ско ро 400 
стра на при ка зан је вели ки број фото
гра фи ја и школ ских запи сни ца, а о њој 
су поред ауто ра, гово ри ли и рецен зент 
Јаро слав Микло виц и Јан ко Хавран, 
дирек тор Основ не шко ле „Херој Јан ко 
Чме лик“. Изда ва ње су помо гли Наци
о нал ни савет сло вач ке наци о нал не 
мањи не, Кан це ла ри ја за Сло ва ке у 
дија спо ри из Бра ти сла ве, Покра јин
ски секре та ри јат за кул ту ру и Општи на 
Ста ра Пазо ва.

ОПЉАЧ КАН „МАК СИ“ 

Украли
милион динара

У Ста рој Пазо ви раз бој ни ци су кра
јем јану а ра опљач ка ли обје кат трго
вин ског лан ца „Мак си“ из ког су узе ли 
око мили он дина ра. Раз бој ни штво је 
почи ње но тако што је раз бој ник упао у 
обје кат и отео метал ну касу у којој је 
било око мили он дина ра. За раз бој ни
ци ма се интен зив но тра га.

АК СРЕМ
Две медаље
за Сремице

Током викен да у Бео гра ду је 
одр жа но Првен ство Срби је за 
сени о ре и сени ор ке у дво ра ни. 
Уче ство ва ли су и чла но ви АК 
„Срем“, а нај у спе шни је су биле 
даме овог клу ба које су осво ји ле 
две меда ље. Првог дана насту пи
ла је Сања Весе ли но вић у ско ку 
мот ком и побе ди ла сво јим 
новим  нај бо љим резул та том 
3,20м. Сања је у узла зној фор ми и 
иако сту ди ра сти же да се посве ти 
атле ти ци и оства ру је сасвим 

солид не резул та те. Дру гог дана, 
Алек сан дра Коста ди но вић је у 
трци на 3000м пости гла свој нови 
нај бо љи резул тат који сада изно си 
10:31,00 и осво ји ла сре бр ну меда
љу. Трча ла је сво ју трку, пажљи во 
пра ти ла раз вој ситу а ци је, стр пљи
во чека ла рас плет трке и ујед на
че ним тем пом и поја ча њем у пра
вом момен ту сти гла до сре бра. 
Она је, ина че, трка чи ца на дуже 
ста зе, углав ном на дру му, али 
одлич но се сна шла и у дво ра ни на 
кра ћој ста зи. Првог дана су на 
1500 м насту пи ли Мир ко Мау на и 
Дејан Анту но вић и осво ји ли пето, 
одно сно шесто место.  Мау на је 
дру гог дана трчао и 3000 м и осво
јио сед мо место. У тро ско ку је Ања 
Лајић осво ји ла шесту пози ци ју. 
Све у све му, може се рећи да је 
ово првен ство за чла но ве АК 
„Срем“ било успе шно, да се оче ку
ју дво ран ска првен ства у мла ђим 
кате го ри ја ма и нови успе
си  митро вач ких атле ти ча ра. Тако
ђе, у субо ту је на свом дру гом 
так ми че њу на сту ди ја ма у Сје ди
ње ним Аме рич ким Држа ва ма 
Слав ко Сте вић осво јио дру гу пози
ци ју на сту дент ском так ми че њу у 
Каро ли ни са пре ско че них 2,03 м.

Алек сан дра Коста ди но вић
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Бојан Џепина и одбој ка ши це 
„Једин ства“ нај бо љи

Бојан Џепи на, првак 
све та у кикбок су, 
нај бо љи је спор

ти ста за 2019. годи ну, а 
нај бо ља еки па су одбој
ка ши це „Једин ства“. На 
ово го ди шњем про гла ше њу 
нај бо љих у обла сти спор
та, про гла ше но је пет нај
бо љих спорт ских еки па (ФК 
„Јадран“, ШК „Мла дост“, КК 
„Ста ра Пазо ва“, КК „Дунав“ 
и ОК „Једин ство“) и исто 
толи ко поје ди на ца (поред 
Боја на Џепи не, Мар ко Жив
ко вић – ФК „Омла ди нац“, 
Лепо са ва Глу ши ца – РК 
„Мла дост“, Ђор ђе Теша но
вић – КК „Фронт“ и Еми ли ја 
Жакић – ОК „Једин ство“). 
За нај бо љег тре не ра је 
про гла шен Мар ко Нико лић, 
тре нер Жен ског одбој ка
шког клу ба „Омла ди нац“ из 
Нових Бано ва ца. Нај бо љи 
спорт ски рад ни ци су Жив ко 
Сму ђа – КК „Јадран“, Мир ко 
Мар ко вић – РК „Мла дост“ 
и Зоран Ашће рић – ЖОК 
„Омла ди нац“, нај бо љи про
фе сор физич ког вас пи та ња 
је Миро слав Мар ко вић из 
Гим на зи је „Бран ко Ради че
вић“, а нај бо љи спор ти ста 
са инва ли ди те том је Зоран 
Лошић из Нових Бано ва ца. 
За нај бо ље суди је су иза
бра ни кара те суди ја Анђел
ка Шави ја из Нове Пазо ве, 
међу на род ни тени ски суди

ја Мили ца Савић из Ста ре 
Пазо ве и кошар ка шки суди
ја Милош Хаџић из Ста ре 
Пазо ве. Спе ци јал ну награ
ду је добио Шах клуб „Вој
ка“ због пла сма на у виши 
ранг, а Жен ском одбој ка
шком клу бу „Омла ди нац“ 
због успе ха мла ђих кате го
ри ја, спе ци јал ну награ ду је 
доде лио Зоран Гајић, пред
сед ник Одбој ка шког саве за 
Срби је. За ома со вље ње 
спор та награ ду је добио 
Теквон до клуб „Импе ри
јум“ из Нове Пазо ве, док је 
спе ци јал ну награ ду Меди
ус осво јио Моми ра Ћућу за 
из џиу џицу клу ба из Бано
ва ца. Нај бо љи пио нир је 
Мла ден Бун чић из Аеро 
клу ба Нова Пазо ва, нај бо

љи кадет је Алек сан дра 
Хавран из СД „Једин ство“, 
а нај бо љи јуни ор је одбој
ка ши ца Ива на Лихтлер. 
Све ча но сти су, поред 
награ ђе них, при су ство ва
ли и број ни гости, пред
став ни ци спорт ских саве
за, локал не само у пра ве и 
инсти ту ци ја, а међу њима и 
Вла ди мир Батез, покра јин
ски секре тар омла ди не и 
спор та, Зоран Гајић, пред
сед ник Одбој ка шког саве за 
Срби је, и Ђор ђе Ради но
вић, пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва. Ову пре сти
жну награ ду већ 53. годи ну 
заре дом орга ни зу ју Општи
на Ста ра Пазо ва, Спорт ски 
савез и РТВ Ста ра Пазо ва. 
У општи ни Ста ра Пазо

ва има пре ко 75 спорт ских 
клу бо ва и орга ни за ци ја, а 
локал на само у пра ва издва
ја нај ве ћи део буџе та за 
спорт, не само у Сре му, 
већ и у Срби ји. Над ле жни 
исти чу да ће и у наред ном 
пери о ду ула га ти у спорт ску 
инфра струк ту ру и школ ски 
спорт. Покра јин ска вла да и 
ресор ни секре та ри јат, чији 
пред став ни цу су при ство
ва ли 53. доде ли при зна ња 
нај бо љим спор ти сти ма и 
еки па ма, под се ти ли су да 
се у овом делу Сре ма реа
ли зу је јед на од нај ве ћих 
спорт ских инве сти ци ја – 
изград ња спорт ске хале у 
Ста рим Банов ци ма, чија је 
вред ност радо ва 300 мили
о на дина ра.

Ђорђе Радиновић

Одбојкашице „Јединства“

Владимир Батез Бојан Џепина
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БУЂА НОВ ЦИ: Пла сте нич ка про из вод ња Мар ка Вој но ви ћа

Тешко је наћи радну снагу
Уна зад десе так годи на, 

посеб но мла ди пољо
при вред ни ци у Сре му, 

поред про из вод ње ратар ских 
кул ту ра, поче ли су све више 
да се баве и повр тар ством, 
нај ви ше у затво ре ном про сто
ру. Један од мла дих про из во
ђа ча јесте и Мар ко Вој но вић 
из Буђа но ва ца, који исти че да 
ова врста про из вод ње зах те
ва мно го посла, али да може 
добро да се зара ди, пого то
во ако је купац познат. Мар ко 
Вој но вић тре нут но има 40 ари 
под пла сте ни ци ма, који су му 
сада при о ри тет и у који ма гаји 
зеле ну сала ту, али није оду
стао ни од ратар ске про из вод
ње, јер на њива ма гаји пше ни
цу, соју и куку руз. Мар ко каже 
да сала та добро изгле да и 
да је одлич ног ква ли те та, а 
на руку иде и бла га зима, јер 
се није мора ла при ме њи ва ти 
зашти та усе ва од хлад но ће. 

– Када је реч о пла сте ни ци
ма, нама одго во ра бла га зима, 
али ће бити про бле ма са 
боле сти ма и ваши ма. Сала та 
добро изгле да, а поне где, где 
се ука же тру леж, такву сала
ту одмах укла ња мо. Водим 
рачу на и о карен ци, тако да из 
мојих пла сте ни ка не изла зи 
нијед на гла ви ца сала те, док 
за то не дође вре ме – исти че 
Мар ко. 

Да би се успе шно зао кру
жио циклус, потреб но је наћи 
и тржи ште за оно што се про
из ве де. То посеб но важи за 

про из во де које брзо тре ба 
пла си ра ти, а таква је ситу а ци
ја са повр ћем из пла сте ни ка. 

– Сре ћа је то што имам 
сигур но тржи ште, јер сво је 
про из во де про да јем мар ке ти
ма у око ли ни. Про на ћи сигур
ног куп ца је тежак посао, али 
сам захва љу ју ћи ква ли тет ној 
роби успео да се за то избо
рим. Вео ма сам одго во ран и 
никад не обе ћа вам оно што 
не могу да испу ним. Да би 
опстао у јакој кон ку рен ци
ји, мораш се бори ти, а ја то 
радим, и за сада, добро ми 

иде – исти че Мар ко Вој но вић.
Осим ква ли те та, важно је и 

да је реч о здрав стве но без
бед ном про из во ду.

– Увек се кон сул ту јем са 
пољо при вред ним струч ња ци
ма, пого то во када је зашти та 
у пита њу. Стал но се поја вљу
ју нова сред ства, нова семе
на и зато се ваља кон сул то
ва ти са струч ња ци ма. Добар 
савет увек добро дође – исти
че Мар ко и дода је да ова ква 
про из вод ња тра жи доста рад
не сна ге, а да је то данас про
блем. 

– Коли ко год да нуди мо за 
рад у пла сте ни ци ма, мало је 
оних који то желе да раде. 
Моја цела поро ди ца је анга
жо ва на на овом послу, али то 
није довољ но – ука зу је Мар ко 
Вој но вић.

Његов савет из доса да
шњег иску ства јесте да је јако 
важно да пла сте ни ци ника да 
не буду пра зни. Када про да 
сала ту, Мар ко ће засно ва
ти нову про из вод њу – делом 
папри ке бабу ре, а делом кра
ста ва ца.

С. Џаку ла

Мар ко Вој но вић: Цела породица ради у пластенику

Дра га госпо ђо Све тла на,
вео ма сам задо вољ на вашим нови на

ма, као и овим од 15. јану а ра 2020. где 
сте ви лич но писа ли текст о кеса ма, па и 
ја као учи те љи ца сећам се кад смо у шко
ли обра ђи ва ли текст о  поме ну тим кеса
ма (исти смо и дра ма ти зо ва ли). Текст сте 
див но напи са ли. Из њега се види да је 
пла сти ка засту пље на на мно го места.

Пошто редов но купу јем часо пис „Моје 
здра вље“, а пре по ру чи ла бих га и вама, 
(можда га већ чита те) па сам хте ла да 
вам пред ло жим да у ваше нови не уве де
те и рубри ку о очу ва њу здра вља. У 
последњем бро ју тог часо пи са напи са ла 
сам писмо редак ци ји да се спро ве де 
акци ја (а ви то може те да јави те свим 
вашим коле га ма на тери то ри ји Сре ма) 
да се сто ма то ло шке услу ге увр сте у 
пакет оба ве зног здрав стве ног оси гу ра
ња, јер то послед ње истра жи ва ње пока

зу је да у вили ци сва ког четвр тог одра
слог ста нов ни ка недо ста је више од десет 
зуба. Здра вље уста је део општег здра
вља и боле сти зуба узро ку ју дру ге, мно го 
озбиљ ни је.

Неки су пла ћа ли оси гу ра ње 30 и више 
годи на, неки су оста ли без посла, а 
Мило са вље вић им је уки нуо зуба ра. Шта 
ће нам зуби кад нема мо шта да једе мо...

Један одла зак код зуба ра је више од 
хиља ду дина ра. Па ако има те уку ћа не 
који не раде тре ба вам буџет да попра
вља те зубе. Вели ки број људи нема пара 
да купи себи чет ки цу и пасту за зубе, 
што је пред у слов за орал но здра вље. 
Здрав ство нам је рас про да то и дато на 
милост и неми лост трго ви ни и фар ма це
ут ској инду стри ји. Мини стар здра вља 
(коме сам исто напи са ла писмо) би 
морао да зна да му је зада так одр жа ва
ње и побољ ша ва ње народ ног здра вља, 

самим тим и сма ње ње дру штве них тро
шко ва.

Народ је без зуба, јер коли ко пара у 
џепу, толи ко и зуба. Зна мо коли ко је 
сиро ма шних, заду же них, без посла, под 
стам бе ним и дру гим кре ди ти ма узе тим 
из нужде. Може се лако закљу чи ти да је 
мно го оних који на сво је зубе и не поми
шља ју. Ако је држа ви ста ло да УШТЕ ДИ 
тре ба да доне се ХИТ НУ ОДЛУ КУ О КОМ
ПЛЕТ НОМ БЕС ПЛАТ НОМ СТО МА ТО ЛО
ШКОМ ЛЕЧЕ ЊУ, јер ко зна коли ко је 
бол нич ких кре ве та тре нут но зау зе то 
боле сни ци ма чија је болест кул ми на ци ја 
орал не (не)хиги је не.

С надом да ћете у вашим нови на ма 
обја ви ти ово моје писмо, уна пред 
захвал на

Миро сла ва Осто јић, учи те љи ца
Прхо во 22442

код Шима но ва ца

ПИСМА ЧИТА ЛА ЦА

Народ је без зуба
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (12)
ВИЋЕН ТИ ЈЕ РАКИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Нај чи та ни ји писац
сво га вре ме на
Почет ком девет на е стог века, 

Вићен ти је Ракић, данас мало 
познат, ско ро забо ра вљен, био је 

један од нај чи та ни јих и нај по пу лар ни
јих писа ца тог доба. Скро ман као човек 
и књи жев ник за сво га живо та, Ракић је 
зау зео скром но место у исто ри ји наше 
књи жев но сти (Павло вић). Рођен је у 
Зему ну, 14. авгу ста 1750. годи не. Срп
скогрч ку шко лу је окон чао у род ном 
месту, а потом је почео да се бави трго
ви ном. Наи ме, у девет на е стој годи ни је 
про из ве ден за кал фу, али не оста је у 
Зему ну, но, у Теми шва ру сту па у слу
жбу код грч ког тргов ца Тодо ра Пана јо
та. Годи не 1770. жени се и одла зи у 
Трст, где је био у слу жби код тргов ца 
Јове Кур то ви ћа. Вићен ти је Ракић се 
након борав ка у Трсту, вра ћа у Земун и 
наста вља да се бави трго вач ким 
посло ви ма, али, нажа лост, неу спе шно, 
те тешко изла зи на крај са нема шти
ном. Због беде, умр ле су му две кћер
ке. Захва љу ју ћи скром ном жени ном 
наслед ству, нано во се вра ћа трго ви ни 
и у том пери о ду доби ја сина Кон стан
ти на, буду ћег паро ха земун ског. У 
пери о ду изме ђу 1785. и 1786. Вићен ти
је поно во дожи вља ва стра вич не неда
ће. Пре ми ну ла му је супру га и изго ре ла 
чита ва рад ња са имо ви ном. Међу тим, 
све тлу тач ку је видео у мана сти ру. У 
про ле ће 1786. Кон стан тин почи ње да 
живи са род би ном, а Вићен ти је одла зи 
у мана стир Фенек, где при ма мона шки 
чин. Исте годи не је руко по ло жен за 
ђако на, а након тога за све ште ни ка. За 
вре ме аустротур ског рата био је вој ни 
све ште ник и нај ви ше вре ме на је про
вео у Шап цу. Годи не 1796. Ракић поста
је све ште ник у Цркви Све тог Спи ри до
на (Ера ко вић). 

Раки ћу јесте било добро у Трсту, али 
су „усле ди ли рато ви, те и трго ви на пре
тр пи мно го, тешки наме ти уби ше свет. 
Оту да вели ка ску по ћа. Све ште ни ци В. 
Ракић и Сава Попо вић пишу Општи ни 
29. децем бра 1807. и под но се сво је 
’про ше ние о пови ше нии пла ти, ина че 
обста ти не могут в раз су жде нии дра го
ви зни насто ја шта го вре ме не’. У дру гом 
писму од 26. апри ла 1808. кажу: ’пре
жде чети ри мје сја ца пред лож ше сво ју 
чело бит ну за побол ша ње пла ти, поне
же в раз су жде нии дра го ви зни не 
возмож но обста ти, за кое пак и пред
лож ше в наде жди рје ше ни ја’. Сам 
Попо вић пише у писму од 7. мар та 
1809. годи не: ’сва ки дан све већа ску
по ћа бива, а мени нај ма њу пла ту дае те 
ово 8 годи на’. Ракић је дао остав ку на 
слу жбу 30. јуна 1809. годи не“ (Вука ди

но вић). Важно је иста ћи да је у Трсту 
про вео нај зна чај ни ји пери од свог живо
та, пого то во када је реч о лите рар ној 
делат но сти. Радо слав Ера ко вић напо
ми ње да су током два на ест годи на, 
про ве де них на месту паро хи јал ног све
ште ни ка, обја вље на гото во сва Раки
ће ва дела. Бога ти тршћан ски тргов ци, 
вер ни чита о ци и при ја те љи, нов ча но су 
пома га ли штам па ње њего вих књи га.

Како исти че Јован Скер лић: „Вићен
ти је Ракић је био само ук и сам је нау
чио грч ки, руски и тали јан ски. Човек 
вре дан и истин ски побо жан, он се 
почео бави ти књи гом још док је био у 
Шап цу и стао пре во ди ти на срп ски 
побо жне леген де. Он је у доста теч не 

Почет ком девет на е стог 
века, Вићен ти је Ракић, 

данас мало познат, ско ро 
забо ра вљен, био је један 

од нај чи та ни јих
и нај по пу лар ни јих писа ца 

тог доба. Скро ман као 
човек и књи жев ник

за сво га живо та, Ракић је 
зау зео скром но место

у исто ри ји наше
књи жев но сти

Вићен ти је Ракић
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сти хо ве и на народ ном јези ку опе вао 
живо те хри шћан ских све та ца, и оста
вио за собом цео један низ побо жних 
спе во ва [...] напи сао још [je] низ разних 
књи га: јед ну исто ри ју мана сти ра Фене
ка, исто ри ју цар ског гра да Јеру са ли ма, 
која је дожи ве ла два изда ња, цркве не 
про по ве ди, један спев о побе ди црно
гор ској над Тур ци ма, један тали јан ско
срп ски реч ник, један спис про тив упо
тре бе дува на, итд. [...] побо жан хри
шћан ски песник и вер си фи ка тор ста
рих хри шћан ских роман тич них леген
ди, сто ји у пуној супрот но сти са нехри
шћан ским раци о на ли стич ким добом у 
којем је живео и ван опште га духов ног 
покре та који се на кра ју XVI II века оцр
та вао у срп ском дру штву. Духов но уса
мљен, али у про стом наро ду мно го и 
радо читан, он наста вља пре ки ну ту 
цркве ну тра ди ци ју у срп ској књи жев но
сти. То је један од рет ких побо жних 
попу лар них песни ка какве су у вели ком 
бро ју има ле наше като лич ке књи жев
но сти. Ина че, то је један од нај чи та ни
јих срп ских писа ца у почет ку XIX века“. 

Писао је дела у који ма су утка не 
хри шћан ске леген де, бого слов
ска дела, пре во дио је са ита ли

јан ског јези ка. Раки ће ва нај по зна ти ја 
дела хри шћан ског леген дар ног садр
жа ја јесу Жертва Адамова, Пјесн
историческаја о жизни Св. и правед
нога Алексија. Чуве ном паскви лом 
напао је твор ца прве сати ре у срп ској 
књи жев но сти Михаилa Максимовићa 
(? – Будим 1819). Под се ћа ња ради, 
Мак си мо вић је радио као управ ник 
поли ци је и еко но ми је у Зему ну, а затим 
и у Петро ва ра ди ну и Бео гра ду. Био је 
кон ци пист Илир ске двор ске кан це ла
ри је. Пре вео је књи гу Јозе фа Вален ти
на Ајбла Что јест папа, Илиричејски
народвпамјат Лео пол да II Миро твор
ца. Књи га хумо ри стич косати рич них 
афо ри за ма Маи ха и ла Мак си мо ви ћа 
под нази вом Мали буквар за велику
децу садр жи 117 азбуч но поре ђа них 
при чи ца, које су усме ре не про тив 
мало гра ђан ског дру штва, калу ђе ра и 
висо ког цркве ног кли ра, помод не и 
нерад не омла ди не, нео бра зо ва но сти, 
лице мер ја и его и зма. Мак си мо ви ће во 
дело је наи шло на реак ци ју у цркве ним 
кру го ви ма, а нај гла сни ји је био, упра во, 
Вићен ти је Ракић. Сам наслов Раки ће
ве кри ти ке упу ћу је на поле ми ку са 
ауто ром Малог букавара, а гла си: 
БекавицаилитиповрстницанаМали
буквар за велику децу, сочинена и
изданаоднекогалета1795,августа
3 числа.Мир ја на Сте фа но вић ука зу је 
на чиње ни цу да су рас пра ве о вери у 
књи жев ним тек сто ви ма Срба, запра во 
пред ста вља ли диску си ју искљу чи во 
око нео бра зо ва них попо ва и мона ха. 
Само за до вољ ни и уљуљ ка ни у сво ју 
егзи стен ци ју и сигур ност цркве ног 
дома, сме та ли су с ума потре бу обра
зо ва ња, па и духов ног, сво је пастве. 
Сто га су оштре кри ти ке, реци мо код 
Доси те ја, или, пак, у Мак си мо ви ће вој 
сати ри, биле усме ре не про тив њих, а 
ника ко про тив вере, којој су свом 

душом при па да ли. Вићен ти је Ракић „у 
писму, из 1800. годи не, Миха и ла Мак
си мо ви ћа нази ва аспидом, про тив које 
тре ба кре ну ти у рат, бори ти се ова квом 
Бекавицом која је копље у руци војне, 
тј. архи ман дри та Сава ти ја. На осно ву 
садр жа ја тог писма и изра за у њему 
могло би, чак, да се каже како је Мак
си мо ви ће ва сати ра про гла ше на кле ве
том. Из тог про из ла зи недво сми сле на 
прет по став ка о том да се појам комич
ког код Вићен ти ја Раки ћа реа ли зо вао 
на начин Оди се је ве пре ва ре, у којој је 
мета фо рич ни посту пак осно ва за кази
ва ње. У овом слу ча ју, у паскви ли, 
оства рио се онај облик интер тек сту ал
но сти који се опи су је као тип опо на ша
ња или кри во тво ре ња“ (Сте фа но вић).

Ракић је био вели ки при ја тељ 
Доси те ја Обра до ви ћа. Доси теј је 
осно вао Вели ку шко лу, буду ћи 

Уни вер зи тет 1808. годи не, а прву Бого
сло ви ју 1810. Када је одлу чио да осну
је прву Бого сло ви ју, позвао је упра во 
Вићен ти ја за управ ни ка и настав ни ка 
ново о сно ва не Бого сло ви је и он на челу 
оста је све до про па сти Првог срп ског 
устан ка 1813. годи не. Након 1813. уто
чи ште је про на шао, поно во, у мана сти
ру Фенек. Пово дом мана стир ске цркве, 
писао је: „Иста црква завр ши се у све
му у лето 1797. са зво ни ком и укра ше
ним кубе том. Покри ве на лимом црква 
сво јом лепо том пре ва зи ла зи све срем
ске и фру шко гор ске цркве“. 

„Завр шив ши све сво је посло ве у ово
зе маљ ском живо ту, про жи вео је још 
коју годи ну као мно го по што ва ни игу
ман Фене ка. Мона шки сми рен, скон чао 
је свој живот 29. мар та 1818. годи не. 
Савре ме ник је забе ле жио: ’Онај дан 
када ће умре ти, сеђа ше код њега про та 
Ива но вић, па га запи та, што тако често 
гле да на сат. – Журим се, вели, Госпо
ду моме, зато бро јим сате’. Упо ко јио се 
у шезде сет осмој годи ни живо та. 
Сахра њен је у фенеч ком хра му с леве 
стра не од ула за у бли зи ни гро ба игу ма
на Софро ни ја Сте фа но ви ћа“ (Вујо вић).

Ракић је био вели ки
при ја тељ Доси те ја

Обра до ви ћа. Доси теј
је осно вао Вели ку шко лу, 

буду ћи Уни вер зи тет
1808. годи не, а прву

Бого сло ви ју 1810. Када је 
одлу чио да осну је прву 
Бого сло ви ју, позвао је 
упра во Вићен ти ја за 

управ ни ка и настав ни ка 
ново о сно ва не

Бого сло ви је и он на челу 
оста је све до про па сти 
Првог срп ског устан ка 

1813. годи не. Након 1813. 
уто чи ште је про на шао, 
поно во, у мана сти ру 

Фенек. Пово дом
мана стир ске цркве, писао 

је: „Иста црква завр ши
се у све му у лето 1797.

са зво ни ком и укра ше ним 
кубе том. Покри ве на 
лимом црква сво јом

лепо том пре ва зи ла зи
све срем ске и

фру шко гор ске цркве“
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НИЈЕ БИЛО СКЛОПЉЕ
НИХ БРАКОВА

ДОБИ ЛИ СИНА: Нико ла и 
Тија на Савић  Ноћај,Ђури
ца и Душан ка Андрић  Огар, 
Алек сан дар и Ката ри на Бабић 
– Срем ска Митро ви ца, Вла ди
мир Хаџић и Вери ца Сувај џић 
Хаџић  Срем ске Митро ви ца, 
Мир ко и Тања Мрђа – Срем
ска Митро ви ца, Миро слав 
и Јова на Ран ђе ло вић Ириг, 
Нико ла и Мари ја Косић – 
Кузмин, Милош и Јасми на 
Сав ко вић – Шид, Милан и 
Душан ка Сушић – Кузмин, 
Милан и Маја Гру јић – Вој ка.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Горан 
и Јасми на Вучи че вић – Ада
шев ци, Здрав ко и Дани је ла 
Весе ли но вић – Пла ти че во, 
Бра ни слав и Тео до ра Топо лић 
– Путин ци, Бра ни слав и Зори
ца Џуња – Бачин ци, Милан и 
Јеле на Симић –Рума, Дра ган 
и Биља на Боја нић – Ман ђе
лос, Милан и Миле на Павло
вић – Мали Ради нци, Ненад и 
Дра га на Јор гић – Рума.  

УМР ЛИ: Пан те лић Гина 
рођ. 1947, Коса но вић Мил
ка рођ. 1925, Божић Жељ
ко рођ. 1968, Дри нић Душан 
рођ. 1939, Жгва рио Зоран 
рођ. 1952, Бро да лић Живан 
рођ. 1938, Сто јић Миле рођ. 
1933, Руман Стје пан рођ. 
1943,Тома ше вић Крстан рођ. 
1937, Бибић Сто јан рођ. 1969, 
Љубин ко вић Срби ња рођ. 
1951, Ерцег Вој ко рођ.1944, 
Ђури чић Нада рођ. 1931, 
Ђерић Ђур ђи на рођ. 1961, 
Латас Вла да рођ. 1966, Еркић 
Див ка рођ. 1945, Лон чар 
Душан рођ. 1950, Гемо вић 
Злат ко рођ. 1965, Мар ко вић 
Дра ги ња рођ. 1948, Екме џић 
Љубин ко рођ. 1950, Гле дић 
Пан те ли ја рођ. 1938, Мињин 
Мира рођ. 1948, Вој ча нин 
Дра го љуб рођ. 1956, Перић 
Сми ља рођ. 1939, Мар ко вић 
Миле на рођ. 1937, Савић 
Вла да рођ.1938, Роквић Сава 
рођ. 1939, Рако вић Дан ка 
рођ.1933, Марин ков Љиља
на рођ. 1955, Јешић Вуко са ва 
рођ. 1934, Митро вић Загор ка 
рођ. 1959, Илић Десан ка рођ. 
1937, Дубов ски Јосип рођ. 
1944.

RUMA

УМР ЛИ: Шаца Јова но вић, 
рођ. 1951, Рај ко Кне же вић, 
рођ. 1933, Милош Нико лић, 
рођ. 1933, Вој ка Радо вић, рођ. 
1936, Љиља на Вуко ји чић, 
рођ. 1945, Мира Хор ват Крч
мар, рођ. 1950, Дара Ралић, 
рођ. 1962, Мари ја Шме, рођ. 
1940, Јови ца Јешић, рођ. 
1954, Спо мен ка Сми ља нић, 
рођ. 1936, Дра го Бркљач, рођ. 
1936. 

Бер ба уши ју

Број један
Новак Ђоко вић је осво јио Аустра ли ан опен 

осми пут. Изне на ђе ни? Нарав но да не. Овај 
човек – маши на је одр жао још јед ну лек ци ју 
сво јим коле га ма и наста вио писа ње исто ри је.

Има нечег у томе када гле да те њего ве мече
ве. Јед но став но, све сни сте чиње ни це да при
су ству је те оба ра њу спорт ских рекор да који ће 
тешко бити обо ре ни у наред ним деце ни ја ма. 
Ђоко вић је већ сад обе че жио тенис као спорт, 
а добра вест је да не посу ста је иако му је 32 
годи не. Тре нут но, потреб но му је још чети ри 
грен слем титу ле да би пре сти гао Феде ре ра 
на веч ној листи и зва нич но постао нај бо љи 
свих вре ме на.

Чиње ни ца је да је и сад по мно ги ма нај бо љи 
у исто ри ји, јер већ годи на ма уна зад редов но 
одва љу је сво ја два нај ве ћа рива ла – Нада ла и 
Феде ре ра.

О самом тур ни ру не тре ба пуно тро ши ти 
речи. Јед но став но, Ђоко вић је на путу до титу
ле одва лио све сво је про тив ни ке. Што би 
рекли, пала је бер ба уши ју. Исти на, у фина лу 
се мало пому чио, али је и ту дока зао зашто је 
број један на све ту. Љего вом про тив ни ку је 
задрх та ла рука у неким бит ним момен ти ма. 
Није лако када знаш ко је пре ко пута мре же.

Сти че се ути сак да нашем асу одго ва ра 
Аустра ли ја. Нека ко се осе ћа комот но. Веро
ват но зато што има вели ку подр шку наше чет
нич ке еми гра ци је и неких нови јих гене ра ци ја 
које су се обре ле тамо. Ово је, уства ри, једи ни 
грен слем тур нир на којем је Новак тре ти ран 
као шам пи он. Зато га је и узео осам пута. Капа 
доле.

Чупа ње брко ва
Оно што је Ђоко вић  у свет ском тени су, то је 

Ливер пул у свет ском фуд ба лу. Ова лудач ка 
еки па непри ко сно ве но гази ка 19. титу ли коју 
чека ју још од 1990. годи не. Ако је у Мел бур ну 
пала бер ба уши ју, у Енгле ској је, може се рећи, 
пало чупа ње брко ва.

Тешко је речи ма опи са ти шта ови људи 

раде на тере ну под коман дом Јир ге на Кло па. 
Послед ња жртва је био Сау тхемп тон који је 
попио чети ри кома да. Клоп је напра вио пакле
ну маши ну која, већ сада изве сно, осва ја титу
лу у Пре ми јер лиги. Зани мљив је и пода так да 
Ман че стер и Арсе нал зајед но има ју мање 
бодо ва од Ливер пу ла.

Нису изгу би ли није дан меч у првен ству, при
ми ли су 15 а стр па ли 60 голо ва на 25 утак ми
ца. Импре сив но. Тре нер Ливер пу ла дока зу је 
сву сво ју гени јал ност у начи ну вође ња еки пе. 
Ство рио је казне ну екс пе ди ци ју која је на пси
хо ло шком пла ну јача од свих сво јих рива ла за 
кла су. Сле ди рас плет у Лиги шам пи о на и 
поход Ливе ру ла ка дру гој уза стоп ној титу ли 
прва ка Евро пе. 

Црна мам ба
Про шле неде ље је свет остао шоки ран 

вешћу да је поги нуо један од нај бо љих кошар
ка ша свих вре ме на. Коби Бра јант је обе ле жио 
јед ну еру игра ју ћи за Леј кер се, а скон чао је 
тра гич но услед пада хели коп те ра. У несре ћи 
је изгу би ла живот и њего ва 13годи шња ћер ка.

Ова кви дога ђа ји увек нате ра ју људе да ста
ве прст на чело и да се зами сле о живо ту и 
њего вој про ла зно сти. Сва ко то иску си када 
изгу би бли ску осо бу, а одла зак пла не тар но 
позна те лич но сти за коју су сви бар некад 
чули, иза зи ва сли чан осе ћај и шок код људи.

Да ствар буде гора, Бра јант је био млад 
човек, рела тив но све же пен зи о ни сан кошар
каш, отац четво ро деце. После кошар ке је 
наста вио да ула же сте чен новац, а њего ва 
послов на импе ри ја је про це ње на на две мили
јар де дола ра.

Оста ће упам ћен као један од нај бо љих 
шуте ра и као лидер на тере ну који је у неком 
момен ту сво је кари је ре добио нади мак црна
мамба. Волео је да псу је на срп ском јези ку, 
што је веро ват но после ди ца игра ња са нашим 
Рад ма но ви ћем. Био је бли зак са мно гим коле
га ма из дру гих спор то ва, изме ђу оста лих и са 
нашим Ђоко ви ћем. Спорт ски свет је остао без 
истин ске леген де. Пре ра но.



375. FEBRUAR 2020.           M NOVINE

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ У МИТРО ВАЧ КОЈ ГАЛЕ РИ ЈИ

О вечи тим фуд бал ским рива ли ма

У гале ри ји „Лазар Воза
ре вић“ 28. јану а ра одр
жа на је про мо ци ја књи

ге „Дер би” ауто ра Дра ги ше 
Кова че ви ћа, дуго го ди шњег 
спорт ског нови на ра. Књи га 
обу хва та све до данас оди
гра не вечи те дер би је изме ђу 
фуд ба ле ра Црве не зве зде и 
Пар ти за на. На про мо ци ји је 
гово рио Дра ги ша Кова че вић, 
али и нека да шњи фуд ба
ле ри Црве не зве зде и Пар
ти за на Бошко Ђуров ски и 
Ники ца Клин чар ски. Пре зен
та ци ји књи ге при су ство ва ли 
су и мини стар пољо при вре
де Бра ни слав Неди мо вић, 
Или ја Недић, начел ник Град
ске упра ве за обра зо ва ње 
кул ту ру и спо рт, пред сед ник 
Скуп шти не гра да Томи слав 
Јан ко вић и Нема ња Црнић, 
гене рал ни секре тар Спорт
ског саве за. Ово је четвр то 
изда ње књи ге „Дер би”. Прво 

је иза шло 1980. годи не. „Дер
би“ садр жи сећа ња и анег до
те, а поред игра ча „вечи тих 
рива ла“, у књи зи се нала зе 
сећа ња поли ти ча ра, нови на
ра, глу ма ца на срп ске дер би
је. Садр жа но је око 600 фото
гра фи ја, од којих су мно ге из 
поро дич них албу ма игра ча и 
први пут су јав но обја вље не.

– Доса да шња три изда ња 
про да та су у 50.000 при ме ра
ка. Са нама су вече рас и дво
ји ца вели ких игра ча Ники ца 
Клин чар ски и Бошко Ђуров
ски. Њих дво ји ца зајед но су 
оди гра ли пре ко 1000 утак ми
ца у дре су Зве зде и Пар ти
за на, а уче ство ва ли су у око 
20 дер би ја. Радо стан сам 
што су  Митров ча ни има ли 
при ли ку да виде та два игра
ча. Код нас је данас дер би 
пома ло у кри зи, а ова књи га 
је наме ње на пре све га деци 
да виде како је дер би изгле

дао рани је. Нарав но, књи га је 
и за ста ри је, она ће их сигур
но под се ти ти на вели ке оди
гра не утак ми це, које  нико га 
не оста вља ју рав но ду шним, 
рекао је Кова че вић

Он је додао да је на књи зи 
радио око годи ну и по дана, а 
да се за фуд бал заин те ре со
вао од малих ногу. 

– Први пут сам био на фуд
бал ској утак ми ци са 13 годи
на. То је био 32. вечи ти дер
би. Од тог тре нут ка па све до 
данас, гле дао сам све дер би 
утак ми це. Водио сам еми си
ју „Тре ће полу вре ме”, а сви 
нај ва жни ји акте ри дер би ја су 
били моји гости. Књи га пред
ста вља скуп аутен тич них при
ча људи који су били део срп
ских дер би ја. Они су у ства ри 
писци књи ге, ја сам само то 
забе ле жио и ста вио на папир, 
навео је Кова че вић.

Књи га „Дер би“ је изда та 

уз подр шку Гра да Срем ска 
Митро ви ца.

– Вели ко је задо вољ ство 
што је Град Срем ска Митро
ви ца дома ћин вече ра шње 
про мо ци је четвр тог изда ња 
књи ге Дра ги ша Кова че ви ћа, 
вели ког позна ва о ца срп ског 
фуд ба ла. Уз подр шку Дра
ги ше Кова че ви ћа и гости ју, 
које је довео, доча ра ли смо, 
барем на тре ну так, нашим 
сугра ђа ни ма атмос фе ру са 
вечи тих дер би ја. Црве на зве
зда и Пар ти зан су две вели
ке фуд бал ске „инсти ту ци је“. 
Вели ко је задо вољ ство да 
су са нама и наши нај мла ђи 
сугра ђа ни, јер су то гене ра ци
је које ће има ти нешто да нау
че на про ми ци ји, а пре све га, 
како да сутра и они буду вели
ки пошто ва о ци и Зве зде и 
Пар ти за на, рекао је Јан ко вић. 

Бошко Ђуров ски, бив ши 
фуд ба лер и југо сло вен ски 
репре зен та ти вац, а дана шњи 
фуд бал ски тре нер je један од 
уче сни ка дер би ја.

– Сви би тре ба ло да буде мо 
срећ ни што има мо Дра ги шу 
Кова че ви ћа, који већ у неко
ли ко књи га пише о вечи тим 
дер би ји ма. У нашем дана ше
њем фуд ба лу све више има
мо игра ча из ино стран ства, 
што је мода у целом све ту. 
Кроз Дра ги ши не књи ге може
мо виде ти да су тај прет ход
ни пери од обе ле жи ли игра чи 
са ових про сто ра, који су од 
мале на сања ли да заи гра ју 
за Црве ну зве зду или за Пар
ти зан. Ово су вели ке књи ге 
које ће све до чи ти о исто ри ји 
југо сло вен ског, одно сно срп
ског спо р та, рекао је Бошко 
Ђуров ски. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Про мо ци ја „Дер би ја“ у гале ри ји
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ОВАН: Ситу а ци ја 
око вас делу је врло 
про мен љи во и тешко 
је пре ци зно пред ви

де ти нечи ју реак ци ју или одго
вор. Боље је да се држи те про
ве ре них пра ви ла и да избе га ва
те било коју врсту ризи ка. 
Одло жи те неке напор не оба ве
зе док не доби је те боље усло ве 
или за наред ни пери од.

БИК: Нала зи те се у 
сјај ној при ли ци да 
ути че те на одре ђе не 
усло ве или да про

ме ни те ток дога ђа ја на послов
ној сце ни. При хва ти те мудре 
саве те, важно је да сачу ва те 
добру пози ци ју и да оправ да те 
нечи је пове ре ње. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Можда 
све инфор ма ци је са 
који ма рас по ла же те 
не пред ста вља ју 

увек и поу зда не кри те ри ју ме, 
али без вели ких иза зо ва нема 
ни веће послов не афир ма ци је. 
Потру ди те се да пра вил но дози
ра те свој ства ра лач ки импулс 
са зајед нич ким инте ре си ма у 
раз ли чи тим прав ци ма. Повре
ме но вам је тешко да пра вил но 
ускла ди те свој љубав ни ритам 
и афи ни те те у одно су са бли
ском осо бом.

РАК: Актив но уче
ству је те у раз ли чи
тим пре го во ри ма, те 
покре ће те ини ци ја

ти ву кад год за то посто је добри 
усло ви за неку врсту успе ха или 
добит ка. Не оба зи ре те мно го за 
нечи је комен та ре, посеб но када 
они нису у скла ду са вашим 
основ ним опре де ље њем. 
Љубав ни парт нер на вас делу је 
врло инспи ра тив но и наво ди 
вас на сло бод ни је изра жа ва ње.

ЛАВ: Изне над не 
про ме не на послов
ној сце ни, делу ју као 
додат ни пси хо ло шки 

при ти сак и зах те ва ју да има те 
добру кон цен тра ци ју како бисте 
се на вре ме при ла го ђа ва ли у 
одно су на оче ки ва ња. Поне кад 
је тешко ускла ди ти раз ли чи та 
инте ре со ва ња и афи ни те те који 
вас пра те, али у име зајед нич ке 
сре ће све је могу ће.

ДЕВИ ЦА: На помо лу 
су нове послов не 
оба ве зе које зах те
ва ју да се додат но 

анга жу је те или нове диле ме 
које ћете мора ти да реша ва те 
врло екс пе ди тив но у нај кра ћем 
року. Важно је да под сти че те 
дво смер не кон так те. Затра жи те 
на вре ме нечи ји савет при ли
ком финан сиј ских про це на и 
ула га ња. Има те ути сак да парт
нер нешто вешто при кри ва, што 
додат но ути че на вашу неси гур
ност или поја ча ва вашу нер во
зу.

ВАГА: Захва љу ју ћи 
добрим идје ма и 
стра те ги ји коју спро
во ди те делу је те вео

ма озбиљ но на сво је сарад ни ке. 
Нала зи те се у сјај ној при ли ци да 
оства ри те дуго роч ни је послов не 
инте ре се. Уме те да се намет не
те у пра вом тре нут ку и често 
води те глав ну реч у пре го во ри
ма. У свом емо тив ном зано су 
има те вели ка оче ки ва ња или 
потре бе, али парт нер није увек у 
ста њу да испу ни све ваше жеље 
и зах те ве.

ШКОР ПИ ЈА: При
хва ти ли сте пре ви ше 
оба ве за које пола ко 
почи њу да вас зама

ра ју и сада тре жи те инстант 
реше ња како бисте могли више 
да се посве ти те неким оми ље
ним тема ма. Ако вам је ста ло да 
сачу ва те свој добар углед или 
ути цај који има те, удру жи те 
инте ре се са поу зда ним сарад
ни ци ма.

СТРЕ ЛАЦ: Све кори
сне инфор ма ци је 
могу да вам олак ша ју 
успе шно реша ва ње 

неких послов них пита ња која 
има те. Обра ти те пажњу на суге
сти је које вам даје јед на иску сна 
осо ба, нема раз ло га да одба цу
је те неке иде је само зато што 
вам зву че суви ше апстракт но. 
Ако вам је ста ло да про ме ни те 
или побољ ша те свој однос са 
воље ном осо бом, онда пока жи
те више раз у ме ва ња за кри те ри
ју ме које кори сти дру га стра на.

ЈАРАЦ: У зави сно
сти од лич ног инте
ре со ва ња и моти ва
ци је коју има те, 

осми сли те нека нова или моди
фи ко ва на реше ња која ће вам 
доно си ти нај бо ље разул та те. 
Потреб ни су вам разно вр сни 
дипло мат ски мани ри или ком
про ми сна вари јан та, као успе
шна фор му ла која доно си кори
сне и дуго роч ни је резул та те.

ВОДО ЛИ ЈА: Посто је 
одре ђе не ком пли ка
ци је послов не при ро
де које реша ва те у 

ходу и уз додат ну упор ност оче
ку је вас добар епи лог у сва ком 
погле ду. Немој те дозво ли ти да 
вас неко наго ва ра на усло ве 
који вам се не допа да ју.

РИБЕ: Нала зи те се 
за вели ки корак 
испред дру гих, јер 
уме те тач но да пред

ви ди те нечи ју реак ци ју или одго
вор у послов ним пре го во ри ма. 
Јасно вам је да савре ме ни ји 
при ступ зајед нич ким теме ма 
или инте ре си ма доно си дуго
роч ни ји успех. Емо тив ни иза зо
ви поне кад пред стра вља ју 
добру при ли ку да се про фил
три ра зајед нич ки однос.

VREMEPLOV
5. фе бру ар

1814. У Бе чу об ја вље на “Ма ла 
про сто на род на сла ве но серб
ска пе сма ри ца” Ву ка Ка ра џи
ћа, што је озна чи ло по че так 
упо зна ва ња Евро пе са срп
ском на род ном по е зи јом.
1840. Ро ђен шкот ски про на ла
зач Џон Бојд Дан лоп, 1887. 
из у мео пне у мат ску гу му. 

6. фе бру ар
1875. У Ср би ји осно ва но Дру
штво Цр ве ног кр ста, не пу них 
13 го ди на по сле пр ве Ме ђу на
род не кон фе рен ци је Цр ве ног 
кр ста у Же не ви. Ини ци ја тор 
био вој ни ле кар Вла дан Ђор
ђе вић, а за пр вог пред сед ни ка 
иза бран ми тро по лит Ми хај ло.
1958. У ави он ској не сре ћи 
по ги ну ла 23 пут ни ка, ме ђу 
ко ји ма 8 игра ча ен гле ског фуд
бал ског клу ба “Ман че стер 
ју нај тед”. Не сре ћа се до го ди ла 
при по врат ку из Бе о гра да, где 
је ен гле ски тим играо утак ми цу 
европ ског Ку па шам пи о на с 
“Цр ве ном зве здом”.

7. фе бру ар
1478. Ро ђен је ен гле ски ху ма
ни ста и др жав ник То мас Мор, 
ди пло ма та и лордкан це лар 
Хен ри ја VIII (152932).
1812. Ро ђен је Чарлс Ди кенс, 
ро до на чел ник со ци јал ног 
ро ма на, је дан од нај зна чај ни
јих ен гле ских пи са ца (“Деј вид 
Ко пер филд”, “Оли вер Твист”, 
“Пи кви ков клуб”, “Ста ра про
дав ни ца рет ко сти”).

8. фе бру ар
1971. Же не су у Швај цар ској 
ре фе рен ду мом до би ле пра во 
гла са.
1984. На ста ди о ну “Ко ше во” у 
Са ра је ву у при су ству 50.000 
гле да ла ца отво ре не су 14. зим
ске Олим пиј ске игре. На пр вим 
олим пиј ским игра ма одр жа ним 
у Ју го сла ви ји уче ство ва ли су 
спор ти сти из 49 др жа ва, нај ве
ћи број у исто ри ји ЗОИ.

9. фе бру ар
1540. У Ру дај Филд су код 
Че сте ра у Ен гле ској одр жа на 
пр ва коњ ска тр ка.
1881. Умро Фјо дор Ми хај ло вич 
До сто јев ски, је дан од нај ве ћих 
ру ских и свет ских књи жев ни ка. 
Ути цао на укуп ну европ ску и 
аме рич ку књи жев ност, а по себ
но се на ње га по зи ва ли екс пре
си о ни сти у књи жев но сти и 
ег зи стен ци ја ли сти у фи ло зо
фи ји.

10. фе бру ар
1635. Кар ди нал Ри ше ље осно
вао је Фран цу ску ака де ми ју. 
1890. Ро ђен је Бо рис Па стер
нак, ру ски књи жев ник. Пи сао је 
пе сме, но ве ле и ро ма не. За 
ро ман “Док тор Жи ва го” до био 
је 1958. го ди не Но бе ло ву 
на гра ду. 

11. фе бру ар
1752. Отво ре на је пр ва бол ни
ца у Аме ри ци, у Пен сил ва ни ји.
1826. Отво рен је Лон дон ски 
уни вер зи тет. 

HOROSKOP

Сре да, 5. (23. јану ар) фебру ар
Све ти све ште но му че ник Кли
мент Анкир ски

Че твр так, 6.
(24. јану ар) фебру ар

Пре по доб на Ксе ни ја Римљан
ка; Све ти муче ник Вави ла
Петак, 7. (25. јану ар) фебру ар
Све ти Геор ги је Бого слов; Пре
по доб ни Публи је
Субо та, 8. (26. јану ар) фебру ар
Пре по доб ни Ксе но фонт и 
Мари ја

Неде ља, 9.
(27. јану ар) фебру ар

Не де ља о мита ру И фари се ју – 
Пре нос мошти ју све тог Јова на 
Зла то у ста

Поне де љак, 10.
(28. јану ар) фебру ар

Пре по доб ни Јефрем Сирин; 
Пре по доб ни Исак Сири н

У то рак, 11.
(29. јану ар) фебру ар

Пре нос мошти све тог Игња ти ја 
Бого но сца

Crkveni
kalendar

• Оно што не можеш да 
купиш пара ма, можеш да 
купиш са пуно пара.
• Ако нађеш пут без пре
пре ка он веро ват но не 
води нику да.
• Ако су сви за, ја сам 
про тив.

Шуф ну дле
Потреб но: 500 гра ма кром пи

ра, јед но жуман це, 150 гра ма бра
шна, мало соли, три каши ке сира, 
мало кај ма ка за пре лив, пре зле, 
уље. 

При пре ма: Ску ва ти кром пир у 
љусци, а потом га огу ли ти. Одмах 
га изгње чи ти дода ти соли, жуман
це, сир и бра шно и уме си ти глат ко 
тесто исе ћи на кома ди ће и ваља
ти у мале ваљ ке као на сли ци. 
Кува ти у сла ној води док не 
испли ва ју и буди мека ни на 
додир. У шер пу сипа ти уља дода
ти пре зле и сусам и про пр жи ти и 
ува ља ти шуф ну дле. Пре ли ти са 
кај ма ком или уму ће ном кисе лом 
павла ком.


