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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

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
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Uskoro se 
zavr{ava 

Grebenski put

U SRBIJI UVEDENO VANREDNO STAWE
ZBOG VIRUSA KORONA

Aleksandar Vu~i}: 
Zatvara se `ivot,

da bismo
sa~uvali `ivot



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

Игор МИро вИћ обИ шао радо ве на део нИ цИ гре бен ског пута

пут готов до пролећа
Радове на реконструк

цији Гребенског пута,
деоницеИришкивенац

– Змајевац обишао је 10.
марта Игор Мировић, пред
седник Покрајинске владе.
Са њим су били Недељко
Ковачевић, директор Упра
ве за капитална улагања,
Огњен Бјелић, покрајински
секретарзарегионалнираз
вој, међурегионалну сарад
њу и локалну самоуправу,
као и Стеван Казиировић,
председникОпштинеИриги
Тихомир Стојаковић, покра
јински посланик из Ирига.
ТомприликомИгорМировић
јеизразиозадовољствошто
супочелирадовинапослед
њој планираној деоници на
реконструкцији Гребенског
пута наФрушкој гори.Он је
подсетио да је претходних
година реконструисан пра
вац од Банстола до одма
ралишта „Електровојводи
не“, као и од одмаралишта
„Електровојводине“ до Ири
шкогвенца.Иакотониједео
Гребенскогпута,рађенајеи
реконструкција деонице од
Банстола до Сремских Кар
ловаца у сарадњи са Вла
домСрбије,асадајеуплану
и реконструкција пута кроз
СремскеКарловце.
– Овде смо на деоници

Гребенскогпутакојаједугач
ка4,7километара,арадове
смо уговорили крајем про

шлегодине.Временскиусло
висададозвољавајурадове,
такодајепредузеће„Катаго“
тексадаотпочелосарадови
макојисувредниукупнооко
220милионадинара.Радови
ће бити готови током про
лећа,башуоновремекада
овде буде највише излетни
ка, туриста, бициклиста и
када ћемо завршити рекон
струкцију Гребенског пута
на најугроженијој деоници –
указаојеМировић.
Већ од Змајевца стање

је нешто боље иако и тамо
има деоница које захтева
ју реконструкцију, али нису
билеуоваколошемстању.
– Овим испуњавамо обе

ћањедаћемоумандатуове

Покрајинске владе рекон
струисати најзначајнију део
ницу Гребенског пута.Ради
ћемо и наредних година,
надам се, на овом важном
послу.КадајеречоФрушкој
гори, нашем најзначајни
јемеколошком, туристичком
локалитету и националном
парку,потребно једапосве
тимо више пажње и другим
аспектима. Грађани су ово
једноставно тражили и ми
смо овај посао започели, а
каоштовидитеизавршили–
истакаојеИгорМировић.
Када је реч о Фрушкогор

ском коридору, Мировић је
додаодајетешкорећидали
ћепочетирадовинањеговој
изградњиуовојгодини.

–Мисесвакогданабори
мо за то. Неколико кругова
преговора је обављено од
децембра до минуле неде
љеизмеђуВладеРепублике
Србије и кинеске компаније
ЦРБС. Када ће то бити, не
можемо да кажемо.Састан
цисувеомачести,преговори
су веома конкретни. У овом
тренуткусепреговарасамоо
цени.Свиосталипараметри
за потписивање уговора су
припремљениитојеинфор
мацијакојујаимамизВладе
Србије – одговорио је Игор
Мировић на питање о Фру
шкогорскомкоридору.
СтеванКазимировић,први

човек иришке општине је
истакаодасурадовинаовој
деонициГребенскогпутајако
важнизаразвојтуризма, јер
јетуублизиниБањаВрдник.
– Наша Бања Врдник је

у јануару, према подацима
Републичког завода за ста
тистику, била најпосећенија
уВојводини,адругапобро
јупосетилацауСрбији.Ова
реконструкција пута много
значи нашим грађанима и
туристимакојићемоћибрже
иједноставниједастигнудо
БањеВрдник.Сваког викен
даВрдникјепрепун,такода
је то доказ да је овде тури
зам достигао озбиљан ниво
– констатовао је Стеван
Казимировић.

с. Џаку ла

оби ла зак радо ва на део ни ци гре бен ског пута

Игор Миро вић сте ван кази ми ро вић
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Председник Србије

Александар Вучић, у
оквиру борбе против

корона-вируса,прогласиоје
15.мартаванредностањеу
Србији.Он јена конферен-
цијизановинареистакаода
је то борба за наше роди-
теље, наше старије, али и
будућностСрбије.
– Наши родитељи су

изградили све што у овој
земљиимамо,онисунапад-
нути и морамо да учинимо
сведаимпомогнемо–иста-
каојепредседникВучић.
Он је додао да је одлу-

кадонетанаосновуУстава
РепубликеСрбије, члана5.
Устава и да се она доноси
у изузетним околностима.
Од 16. марта не радешко-
ле, вртићи и факултети, а
школевероватнонећебити
поново отворене до краја
ове школске године. Нема
тренинга,спорта,теретана..
Такође, ограничава се рад
ресторана, кафана, на вео-
макраткорадновреме.
– Затвара се живот, да

бисмо сачували живот –
поручиојепредседникАлек-
сандарВучић.
Онјепоновиодасууопа-

сности најстарији и у том
смислу је замолио роди-
теље да децу не воде код
бакаидека, јер јетонајве-
ћаопасност.Истовременоје
захвалио свим лекарима и
стручнимљудима.Алексан-

дарВучићјеуказаонатода
једанкадасеуСрбијипро-
глашава ванредно стање,
најгориданзаЕвропу,веро-
ватно од Другог светског
рата,јерјеуИталијиумрло
368људи,уШпанији200,ау
другим земљама седрама-
тичноповећавабројумрлих.
–Овоћезанасбитинајте-

жабитказанашнарод,бит-
казанашестареиболесне,
они су мета овог жестоко
напада. Морамо да чувамо

све, али су они, пре свега,
метаовогжестоконапада–
додаојеВучић.
Ових дана потрошња

је увећана за 100 проце-
ната и председник Вучић
је тим поводом апеловао
на грађане да не стварају
залихе основних животних
намирница,јеримадовољ-
но брашна, уља, шећера,
пиринча и других намирни-
ца. Он је најавио да ће на
дневном нивоу бити обез-

беђено 38.000 маски само
за логистичке центре како
битрговинеиапотекебиле
довољно обезбеђене и да
јетосаданајважнијаствар.
Навео је да је од Кине
Србијакупилапетмилиона
маски. Напоменуо је и да
ВеликаБританија има про-
порционално мање респи-
ратораодСрбије, каоида
је у току процес набавке
додатнихреспиратора.

С. Џ.

Наконференцијизановинарекојајеодржанаупонеде-
љак 16. марта премијерка Ана Брнабић је упозорила на
непоштовање мера за спречавање ширења заразе, пре
свеганачињеницудасууБеограду,какојерекла,улице
пуне.
–Молимвас,схватитеовоозбиљно!Улицесупуне,сао-

браћајнајегужва,овојепоражавајуће,реклајеБрнабић.
Некеоднајвжнијихновинакојесетичу јавногздравља

су:
•НаставаћесеодржаватинадаљинупутемканалаРТС

3,РТСпланетаиелектронскихуџбеника,вртићи,школеи
факултетизатворени
•Пензионерићерачунезафебруар,мартиаприл моћи 

да пла те одло же но одно сно накнад но без ика квих кама
та, а како ће при ми ти наред ни део пен зи је, да ли на руке 
или дру га чи је, то ћемо реши ти данас, рекла је пре ми јер
ка
•Хроничниболесницимогутерапијуподићиуапотекама

иакоимјеистекаоелектронскирецепт,каконебиморали
даидуудомовездрављаиправегужву

АНА БРНА БИЋ: Молим вас, схва ти те ово озбиљ но!

Уве де но ван ред но ста ње
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Скра ће но радно вре ме пија це,
уго сти тељ ских обје ка та
и огра ни че но кре та ње
Наконшто јепредседникСрби-

је Александар Вучић 15. мар-
та прогласио ванредно ста-

ње услед епидемије корона-вируса,
Градскиштабзаванреднеситуације
језаседаоупонедељак,16.мартаи
на основу Закона о одбрани донео
низ одредби, које ће се спроводити
у наредном периоду на територи-
ји Сремске Митровице.  Циљ јесте
заштитаипревенцијастановништва
од ширења корона-вируса. Према
речима градоначелника Сремске
Митровица Владимира Санадера,
вртићиишколесудодаљњегзатво-
рени, радно време угоститељских
објекатаипијацећебитискраћено.
–Рад  угоститељских објеката ће

унаредномпериодубитиупериоду
од8.00до20часова, у затвореном
просторуможеборавитидо50људи.
Градска пијаца ће радити до 13.00
часова.Такође,ЈКП„Комуналије“ће
обавестити суграђане да на сахра-
наманесмебитивишеод50људи.
Ово јавнопредузећећедезинфико-
ватисве јавнеповршиненатерито-
ријиСремскеМитровице. Уведен је
икол-центарзапомоћсвимстаријим
људимакојиживесами,какобиим
сеомогућилоданенапуштајусвоје
домовесобзиромнатодајенајста-
рије становништво и најугроженија
група.Градћеучинитисведапомог-
не својим најстаријим суграђанима
којинемајуникогпоредсебедамогу
нормалнодафункционишуууслови-
маизолације,
Онједодаодасепрепорукаоизо-

лацијиодносинапослодавце, уста-
новеиГрадскууправу.
–Свихроничниболеснициистари-

јиод65годинатребадаостанукод
кућеидарадеизсвогдома.Донели
смоизакључаккојимћемоомогући-
тиједномодродитељадаостанекод
кућесадететомдо12година.Тосе
односинајавнеустановенетерито-
ријиграда,собзиромнатодаима-
мо само такву надлежност. Ово су
неке главненаредбе које судонете
садаупрвимах.Штабзаванредне
ситуацијејесадајеусталномзасе-
дању и испратићемо све препоруке
Владе Србије како бисмо заштити-
листановништвоодширењаепиде-
мије. Надам се да ће превентивне
мере које предузимамо довести до
тогадасачувамонајвећибројнаших
суграђана,изјавио јеградоначелник
СремскеМитровице.

У наредном периоду ће се реду-
коватииградскипревоз,јернераде
школе и вртићи и мање људи ће
одлазитинапосао.
– С обзиром на то да је град-

ски превоз место где се најлакше
шири зараза, ми ћемо га прилаго-
дити неким степенима коришћења,
односно по реду вожње који важи
викендом. Још једном апелујем на
најстарије суграђане да остану код
кућеииспоштујусвемереипрепо-
руке, казао је Владимир Санадер
и додао да ће у наредном периоду
бити заштитних маски и свешто је
неопходнокакобиградистановни-
штвомоглидафункционишуупери-
одуванредногстања.
Такође, до закључења овог броја

М новина, у Срему није регистро-
вана ниједна особа заражена коро-
на-вирусом, а уОпштој болници ће
сеспроводитисамохитнеинтервен-
цијеихитнипрегледи.
–Свикојисутренутноуболници,

а завршено је њихово стационарно
лечење, биће отпуштени имоћи ће
даидукући,такоданемапотребеда
сеидеуболницунинаконтролени
на прегледе код специјалисте. Они
неће бити организовани. Не смемо
да дозволимо да се вирус увуче у
болницеидомовездравља.Свикоји
имају озбиљне симптоме треба да
се јаве лекару. Постоје телефонске
линије у Дому здравља, тако да се

требајавитипрвотелефоном,паако
будепроблема,некоћедоћинакућ-
нуадресуилићесеићиуДомздра-
вља,рекаојеСанадер.
Од сада у просторијама Канцела-

ријезамладећефункционисатикол-
центарзапомоћстаријемстановни-
штву.Координаторкол-центраПетар
Самарџићјерекаодајетајпозивни
центарнамењенсвимсуграђанима,
а посебно онима преко 65 година
старостиисвимакојисетешкокрећу
икојиживесами.
–Кол-центарћебитидоступан24

часа.Апелујемо на најстарију попу-
лацијудаостануусвојојкући,дасе
изолујуупосебнимпросторијамауко-
ликојетомогуће.Засверадњекоје
изискујунапуштањекућнеизолације
најстарији суграђани могу да позо-
ву кол-центар: 022/ 618 – 276, 064/ 
808-66-88, 064/ 808-66-89. Волонте-
ри ће организовати набавку намир-
ница,лекова,хигијенскихсредстава,
посредоватиупружањумедицинске
помоћи, дати све потребне инфор-
мације и усмерити евентуално на
надлежнеинституције.Бољеједасе
изолујуунекенареднедве-тринеде-
ље,негопоследаборавенаболнич-
ком лечењу. Такође, апелујемо да
се просторије чешће проветравају,
подигнениволичне,ихигијенепро-
сторија у којем становништвобора-
ви,изјавиојеСамарџић.

З. Попо вић

Владимир Санадер Петар Самарџић
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Сред ства за хиги је ну
врти ћи ма и шко ла ма
Mитровачкимшколамаи вртићи-

масу11.мартадопремљенедодат-
не количине материјала за одржа-
вањехигијенеупросторијама,али
идезинфекцијуруку,какозапосле-
нихтакоиученикаидеце.Одржа-
вање хигијене је веома важна у
очувању здравља и спречавању
болести. Лична хигијена је основа
здравственезаштитеикултуресва-
когчовека.Старањеоличномздра-
вљуиспровођењуодређениххиги-
јенскихправилаушколидужностје
сваког појединца, јер то захтевају
индивидуални и колективни инте-
реси.ОвумеруинициралајеГрад-
скауправауциљупревенцијепоја-
вевирусаунашимшколамаиврти-
ћима.

МИТРОВАЧКО ПОЗО РИ ШТЕ

Отка за не пред ста ве
и филм ске про јек ци је
У митровачком Позоришту су

збогновонасталеситуацијеувези
са корона-вирусом, а поступајући
поодлуциВладеРепубликеСрби-
јеиудоговорусаГрадскомупра-
вом Града Сремска Митровица,
отказане све представе,филмове
ипратећепрограме.Купљенеула-
знице можете вратити и узети
назадсвојновацнабилетараници
свакогаданаод7до15часова.О
свим наредним догађањима и
новимтерминимаизвођењапубли-
ка ће бити благовремено обаве-
штена.

ГЕРОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР 
„СРЕМ“ РУМА

Забра на свих посе та
Због проглашене пандемије

коронавируса, у Геронтолошком
центру „Срем“ у Руми забрањене
су све посете корисницима ове
установе. За све информације у
вези са смештајем у Геронтоло-
шкомцентру,каоидругеконсулта-
ције,заинтересованисемогу јави-
ти путем телефона, електронске
поште или преко Центра за соци-
јалнирад.
Плаћање трошкова смештаја

корисника није могуће обавити
доласком у ову установу, већ
искључиво преко рачуна. Овакву
одлуку је 12. марта, у складу са
Владиниммерама,донеодиректор
Геронтолошкогцентра„Срем“Рума
дрЗоранСлавујевић,аобјављена
јенаФејсбукуГеронтолошкогцен-
трауРуми. С. Џ.

ШТА Б ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Нема зара же них у Инђи ји, 
доне те пре вен тив не мере
Нахитној седнициШтаба за ван-

реднеситуацијеопштинеИнђија
одржанојупонедељак,16.марта

донетесуодлукекојесеморајупошто-
ватитокомтрајањаванреднеситуаци-
је због епидемије коронавируса. До
одржавања поменуте седнице није
регистрован ниједан случај коронави-
русаутојсремскојопштини.
ПредседникопштинеИнђијаВлади-

мирГакјошједномјеапеловаонаста-
новништводасепонашаодговорноу
датојситуацијииданемаместапани-
цинитибилокаквимспекулацијамајер
уградусвефункционишебезпробле-
ма.
– Много ствари треба да се преду-

змеуовојситуацијиалисвесесводи
на питање одговорности  који имамо
несамопремасеби,већпремасвима
оконас–рекаојеГак.
Штабзаванреднеситуацијеопшти-

неИнђијадонеојеједногласнонеколи-
коодлукакојесеморајупоштоватидо
укидања ванредног стања у нашој
земљиатосу:обустављасерадтере-
тана,ноћнихклубова,дискотекаисвих
других објеката у којима се окупља
већи број људи, сала за венчање и
прославе, рад кафића, ресторана и
мањих угоститељских објеката  огра-
ничавасенапериодод8до20часова,
поодлуциВладеСрбијеина терито-
ријиопштинеИнђијанерадешколеи
вртићи.
–Увешћемодведиректне,телефон-

ске линије у згради општине Инђија
којећебити грађаниманарасполага-
њу 24 часа а суштина је да сељуди
јаве ако имају симптоме, ако знају
некога ко је допутовао из земаља у
којима има вируса а да се није јавио
Дому здравља. Треба да бринемо о
себи, својим пријатељима и деци јер
ситуација уопште није безазлена-
рекаојепредседникопштинеИнђијаи
додао:
–Морамобитимаксималноодговор-

ни, коронавирус је присутан у много
развијенијимземљамаинеможедасе
спречи,самоодговорностможеданас
заштитиуовојситуацији.
Гак је, такође,навеодаћелокална

самоуправа учинити све како би се
набавио што већи број заштитних

маскиидезинфекционихсредставаза
јавне установе. Председник општине
Инђија позвао је становништво које
жели да волонтира да се пријави на
број телефона Кабинета председника
општинеИнђија,022/560-304.
– Позивано све младе који су у

могућностидаволонтирају,дасепри-
јаве,оставеимепрезимеибројтеле-
фона како бисмо у случају потребе
организовали волонтерске акције.
Такође,апелујемонасуграђанестари-
је од 65 година да остану у својим
домовимајерјетоипрепорукаВладе
Србије – рекао је Гак и додао да ће
путем медија и флајера становници
Инђиједобијатисвенеопходнеинфор-
мације.
– Молимо грађане и да не злоупо-

требљавају бројеве телефона који ће
имбитидоступни,каоидасенества-
ра паника нити да купују у великим
количинама дезинфекциона средства
иостало,какобиихбилодовољноза
све. Треба да се понашамо крајње
одговорно и солидарно и Инђија ће
изгурати ове проблеме – апеловао је
председникопштинеИнђија. М. Ђ.

ВладимирГаксенаконседницеШта-
ба за ванредне ситуације састао и са
представницимакомпанијау којима је
запослено више од 100 радника како
би утврдили даље функционисање
производњеутимпостројењима.
–Неколикокомпанијаимапреко500

запослених.Онисеналазеу затворе-
номпростору,тејенеопходнодавиди-
мокакавесемерепредузимајуидали
требају да се уведу додатне. Такође,
морамодавидимонакојиначиниони
могу да нам помогну у ситуацији ван-
редногстања–рекаојеГак.

Зашти ти ти рад ни ке

Владимир Гак 
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Инђијски Дом здравља
у пуној приправности
НатериторијиопштинеИнђијадо

петка,13.мартанијебилозабе-
лежених случајева оболелих од

коронавируса. Како се могло чути на
последњемсастанкуСистема48,Дом
здравља „Др Милорад Мика Павло-
вић“јеупунојприправности.Директор
ове здравствене установе др Јово
Комазец истакао је да нема места
паници, нити потребе за стварањем
великеколичинезалихадезинфекцио-
нихсредставаилинамирница.Какоје
рекао,апелујесенаграђанеопштине
Инђија – уколико су у претходном
периодуборавилиунекомодподручја
угроженихкоронавирусомилисубили
уконтактусазараженимодкоронави-
русаиимајунекеодсимптомаизазва-
ниховимвирусом(повишенатемпера-
тура,отежанодисање,кашаљ,малак-
салост), да се пре планиране посете
лекарурадизаказивањапрегледакоји
ћесеобавитиупосебномделуДома
здравља,прилагођеномзатаквуврсту
болести,првојавенаследећебројеве
телефона: Општа пракса – 022 510
922,022561037;Дечијидиспанзер–
022561282,локал162;Школскидис-
панзер – 022 561 282, 169. Такође,
доступнисуибројевителефонаамбу-
ланти у свим насељима инђијске
општине (уЉукову – 022 587 978; у
Јарковцима–022584808;уМарадику
–022506608;уЧортановцима–022
580028;уБешки–022570030(Општа
пракса)или022572700(Педијатрија);

у Крчедину – 022 500 306; у Новом
Сланкамену – 022 591 403; у Новим
Карловцима–022584015).
– Молимо наше суграђане да без

прекепотребенедолазеуДомздра-
вља,такође,даредовнутерапијуузи-
мајузавишемесециунапред,каоида
причекају садијагностичкимпроцеду-
рамапопутлабораторијскиханализаи
рендгена – истакао је Др Јово Кома-
зец, директор инђијског Дома здра-
вља,идодаоданемаместапаниции
разлозимазастварањезалиха.
–Новаиспоруказаштитнихмаскии

рукавицастижеуапотекуДомаздра-
вљазанеколикоданаимолесеграђа-

ни да не стварају велике количине
залиха.Такође,апелујемонаграђане
да појачају превентивне активности,
пре свега, редовно прање руку сапу-
номитопломводом,каоидаизбега-
вају путовања у земље где је велики
бројоболелих–кажеКомазец.
Свеинформацијеувезисакорона-

вирусомграђаниопштинеИнђијамогу
добитиипозивањемкол-центраЗаво-
даза јавноздрављеСремскаМитро-
вица–0648092911и0648092938,
илиИнститута за јавно здрављеВој-
водине–0648028894и06480288
95.

М. Ђ.

Дом здравља у Инђији у пуној приправности

Мили ца Дикић, Срем ска Митро ви-
ца: Упринципу се не плашиммного,
јерсампредузелапревентивнемере.
Водимрачунаохигијени,појачаласам
иуносвитаминадапобољшамимуни-
тет.Сматрамданетребадаседиже
паника,дасестварајузалихехранеи
празнерафови.Акоидође,евентуал-
но,донекекризе,мислимдаћедржа-
вастатиузнасидаћеучинитисведа
сепроблемреши.Надамседаћесе
замесецданаизаборавитикорона.

Суза на Јова но вић, Вогањ: Искре-

но, почела сам помало и да се пла-
шим.Пратимоштаседешава,појача-
лисмопревентивнемерехигијенепа
ћемо видети. Такође, мислим да не
требадаседижевеликапаника,која
неможебитидобра.

Суза на Грба ти нић, Шид: Усушти-
нисенеплашим, јеркадапогледамо
проценатизлечених,аотомесебаш
мало говори,  у односу на проценат
смртности и заразе, нисам много
забринута. Наравно, придржавам се
мера заштите и пратим ситуацију.

Такође, сви се морамо одговорно
понашати, јер је то сигурно пола
заштите.

Гезим Бећај, Шид: Небојимсеуоп-
ште.То ја сматрам каонекомпрехла-
дом.Итојепролазно.Немамникакав
страх.

Жељ ка Топа лов, Шид: Нијесвејед-
но.Радимсаљудимаиусталномсам
контакту, ако нешто буде морамо се
лечити. Од тога се не може побећи.
Хигијенаредовнасеподразумевалаи
преовога.Требајестивоћаиповрћа.

АНКЕТА: Да ли се пла ши те коро на-виру са?

Мили ца Дикић, Суза на Јова но вић, Суза на Грба ти нић, Гезим Бећај и Жељ ка Топа лов 
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ЈКП „СРЕМ ГАС“

Оба ве зне маске
и рукав ице
Током трајања ванредног стања, ЈП

„Срем-гас“ ће строго да поштовати све
хигијенско-техничкемерезаспречавање
ширењазаразекојејеВладаРепублике
Србиједонелаикојесуодданаснасна-
зи. На сваких сат времена ходник ЈКП
„Сремгаса“седезинфикује,каоируко-
хвати,квакеидругеповршинесакојима
запослениипотрошачидолазеуконтакт.
Запосленикојисууконтактусапотроша-
чима носе заштитне маске и рукавице.
Потрошачи своје обавезе у ЈП „Срем-
гас“ могу обављати искључиво уз аде-
кватнузаштиту.

Оба ве зно је ноше ње заштит не маске 
и рука ви ца. У шалтер-салу и благајну
предузећаулазићеискљу чи во јед на по 
јед на осо ба.
Све потребне информације могу се

добити на број телефона: 022/ 610 069
(7-15часова)илинаинтернетстраници
предузећа (www.sremgas.rs). Број теле-
фона дежурне службе је 064/ 8894 580
(24часа).

Пре вен тив не мере

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ФОР МИ РАН ЛОКАЛ НИ ПОЗИВНИ ЦЕН ТАР

Помоћ ста ри јим гра ђа ни ма 
за вре ме ван ред ног ста ња
УСремској Митровици је, уследпроглашења ванредног стања

због епидемије корона-вируса,
16. марта оформљен локални кол-
центарзапомоћнајстаријимсуграђа-
нима.Онсеодносипресвеганалица
старија од 65 година, посебан прио-
ритетимајулицакојаживесама,као
и они који су слабије покретни. Кол-
центар је оформљен у Канцеларији
за младе, чине га обучени и млади
волонтери који ће бити доступни 24
часа. Бројеви телефона су 022/618-
276и064/808-66-88,064/808-66-89.
– Молим све грађане, који има-

ју неко питање или потребу за било
каквомпомоћи,даимајуразумевање
и стрпљења и да не злоупотребља-
вају ове линије за питања ван ове
области. Најугроженија и најкритич-
нија група наших суграђана су лица
старија од 65 година.Ради се о гру-
пи становништва код које је степен
смртности највиши.Стога сеапелује
да овај део становништва остане у
својим домовима, да избегавају кон-
такт са млађим особама и осталим
члановима породице, да се изолују
у посебним просторијама, уколико је
томогуће,идасехигијенаподигнена

вишиниво,рекаојеПетарСамарџић,
координаторкол-центра.
Он једодаодаћеволонтериорга-

низоватинабавкулекова,намирница,
хигијенских средстава, посредовати
окопотребнемедицинскепомоћи.
– Такође, волонтери ће грађане

усмеритинасвенадлежнеинституци-
је,каоштосуполиција,војска,Завод
за јавно здравље, болнице, домови
здрављаи слично. За сада на тери-
торији Сремске Митровице нема
регистрованихслучајеваоболелиход
корона-вируса.Немапотребезадиза-
њепанике,алиимамовеликупотре-
бу да спроведемо све превентивне
мере,озбиљно,опрезноисолидарно
приступимо овом проблему како на
крајунебисмониимализараженеод
корона-вируса,изјавиојеСамарџић.
Он је додао да ће сви који позову

кол-центардобитиодговорнапитање
ипомоћ.
– Засад учествује двадесетак

волонтера.Наравно, тајбројћевре-
меномбитивећи,нарочитокадакре-
нуобиласцистаријихособанатерену,
такодајеупланудаоко50иливише
буде укључено у ову акцију, казао је
ПетарСамарџић.

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Рад слу жби
у току ван ред не 
ситу а ци је
Јавно-комунално предузеће

„Комуналије“јеорганизовалорад
служби на основу уредбе Владе
РепублкеСрбијеиодлукеопро-
глашењуванредногстања,услед
епидемије корона-вируса. Тако-
ђе, рад овог предузећа ће се у
наредном периоду организовати
ускладусапрепорукамаиукоор-
динацијисаШтабомзаванредне
ситуацијеГрадаСремскаМитро-
вица.Од17.мартанатериторији
Сремске Митровице спроводиће
сепотпунадезинфикацијајавних
површина,прањепутева,аутобу-
скихстајалишта,клупаупаркови-
ма,мобилијара,дезинфекционим
средством на бази хлора. Град-
скапијацаћерадитиодседамдо
13.00 часове, Сектор погребних
ћеорганизовати сахране у скла-
ду са наредбом о забрани оку-
пљањавишеод50људи.Остали
секторићерадитипоустаљеном
распореду.
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ИСПРАЖЊЕНЕ АПОТЕКЕ

Неста ши ца заштит них маски 
и дез ин фек ци о них сред ста ва
Урумским апотекама нема заштит-них маски нити дезинфекционих

средстава,аликакосунамирекли
запослениуњима,упретходномперио-
дунијеихнибилоувеликимколичина-
ма,пасуграђаникуповалисвегапонеко-
лико флашица алкохола или асепсола.
Дакле,нијеречонекименормнимколи-
чинамакојесупојединцикуповали.
Заштитнихмаскиготоводаинијебило,

анеизвеснојеикадановеколичинедез-
инфекционих средстава и маски бити
доступне у апотекама, осем у апотеци
Домаздравља,гдесунајавилиодређене
количине алкохола и дезинфекционих
течности.Управозатонаулазимавећине
апотека и стоје натписи да поменутих
производанема,аовајпресекстањами
правимоса13.мартом.
УскладусаодлукомВладеРепублике

Србије о забрани окупљања у затворе-
ном простору, реаговале су и румске
установекултуре.
Културниоцентар„БранаЦрнчевић“је

отказао свебиоскопскепројекције, неће
битинигостовањапозоришнепредставе
„Балканскишпијун“,каонипробаузатво-
реном, по бројности то се, пре свега,
односинатамбурашеифолклор.
ОтказанесуипромоцијекњигауГрад-

скојбиблиотеци„АтанасијеСтојковић“
Петар Бабић, пензионер, каже да су

породично почели да припремају мање
залихехране.Кадајеречоактивностима
уДомупензионера,отказанасуокупља-
њапензионерасуботомувече.
– Припремили смо и хигијенска сред-

стватакодауДомупензионераредовно
бришемопрозоре,врата,тоалете.Дакле,
редовнодезинфикујемосвеповршине–
кажеПетарБабић, председникОпштин-
скогудружењапензионера.
Гордана ГрбићНађђерђ каже да,што

се тиче залиха хране, није их правила,
алићесадапочетиумереноданабавља
хранукојаможедужедастоји.
-Нећупретеривати,алиопрезнијена

одмет. Не плашим се нешто претерано,

треба јачати имунитет, водити рачуна о
хигијени – истиче Гордана Грбић Нађ-
ђерђ.
ДрагишаЈакићкажедаверујепрофе-

сору Несторовићу који каже да има и
опаснијихвирусаодовога.
 – Међутим, када је држава опрезна,

морамобитиимиипоштоватисвепро-
глашенемере.Нисамправионекезали-
хе,мождатумалоимедијиправепанику,
али донете мере морамо поштовати –

рекаојеДрагишаЈакић.
Велика паника и забринутост среди-

ном прошле недеље забележена је у
Иригу,јерсепојавилаинформацијадаје
једанученикССШ„БориславМихајловић
Михиз“оболеоодкоронавируса.
Срећом,његовналазјебионегативан,

аушколинаводедасујошранијепоја-
чалихигијенскемереадасу,удоговору
са епидемиолозима, све просторије у
школидезинфиковане. С. Џ.

Петар Бабић Гор да на Грбић Нађ ђерђ Дра ги ша Јакић

Нат пи си на рум ским апо те ка ма
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ЗАМЕ НИ КА ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ ШИД ЗОРА НА 
СЕМЕ НО ВИ ЋА

Нео п ход не мере у бор би 
про ти виру са коро на
Упонедељк, 16. марта, Зоран

Семеновић, заменик пшредсед-
ника Општине Шид је одржао

конференцијузановинареитомпри-
ликомрекаода јеШтаб за ванредне
ситуацијеОпштинеШиднасвомзасе-
дањудонеонизмеракојећебитипри-
мењиваненатериторијиопштине.
–Ускладусамерамакојеједонела

ВладаРепубликеСрбијеирепублички
Штабзаванреднеситуације.Културно
образовницентар,бибилотека
„Симеон Пишчевић“, Музеј наивне

уметности„Илијанум“,Галеријаслика
„Сава Шумановић“, Туристичка орга-
низација општинеШид ће привреме-
но бити затворене. Општинска упра-
ва ће наставити са радом и грађани
ћемоћидаобављајупословекојису
везанизаовајорган.Долазидоогра-
ничењарадаугоститељскихлокалаи
радиће од 8 до 20 часова. Наравно,
ту су и мере које ће власници лока-
ла и запослени морати да спроводе.
То се односи на адекватну заштиту,
даимајузаштитнуопремукаконеби
дошло до потенцијалног жаришта. Н
атериторијиопштинеШиднијезабе-
леженниједанслучајвирусакорона,
нитиоболелогнипреносиоца.Апелу-
јемнаграђанедасепрвопријавена
борј712-122,акосубилиупретходних
седамданавантериторијеРепублике
Србијеуподручјимакојасуугрожена
саепидемијомкоронавируса–рекао
јеСеменовић.
Онјеапеловаонаграђанедауколи-

коимајусазнањадасунекисуграђани
биливантериторијеСрбије,анисуу
карантину и не придржавају се мера
којесупрописанемогуталицадапри-
јавенабројтелефона712-122.
– Преко Штаба за ванредне ситу-

ације и средствима која су на рас-
полагању, убедиће тељуде да оду у

своје домове и самоизолују се. Уко-
лико буде људи који не желе да се
придржавају одлука које су донете
на републичком Штабу за ванредне
ситуације,применићесесвезаконом
предвиђенемере.Посебнакатегорија
суграђанистаријиод60година,пен-
зионери,којитребадаостанукодсво-
јих кућа. Ушидској општини има око
1400 старачких домаћинстава, а од
тог броја преко 700 њих живе сами.
Они могу на број телефона 712-122
да пријаве своје потребе, а волонте-
рикојих јетренутно370,абићеихи
више,доставићеимпотребнелекове
илинамирнице.Одржанјеисастанак
са директорима основних и средњих
школа, као и вртића који ће бити у
контакту преко вибер група. Не тре-
баширитипанику,асвакалажнавест
ће бити санкционисана.Што се тиче
људи који имају здравствених про-
блема, треба да се јаве телефоном
свом одабраном лекару на телефон
712-522,пријавесеиврлобрзоћена
њиховуадресудоћимедицинскаеки-
па.Враћенисуиздравственирадници
којисуупензијидапомогнушидском
Домуздравља.Спремљенисуиобјек-
ти,уколикодођедоширењаепидеми-
је, такоданема забринутости у вези
салечењем–нагласиојеСеменовић.

Д. Попов

Александар Јовановић,
директор ЈКП „Водовод“ огла-
сиосеповодомфунционисања
водоводауванредномстању.
– Водовод ће нормално

функионисати, а запослени
ће бити распоређени да могу
да делују у хитним ситуаци-
јама. Обезбедићемо да Шид
имаводеунаредномпериоду.
Радиће се само хитне интер-
венције, а  инкасанти ће оби-
лазити наше грађане и на тај
начин наплаћивати рачуне.
Грађанићесвојеобавеземоћи
даизмирујунаблагајни„Водо-
вода“, где ћемо увести нов
ред,односноулазићеједанпо
једанчовек,данебиповећали
ризикодевентуалногширења
вируса–рекаојеЈовановић.

Снаб де ва ње водом уред но

Зоран Семе но вић

Алек сан дар Јова но вић
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РУМА:СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Локал ним мера ма додат но 
ума њи ти ризик од зара зе

СедницаШтабазаван-
редне ситуације рум-
ске општине одржана

је16.марта,апредседавао
јојјеСлађанМанчић,којије
по функцији и председник
Штаба.
– Донели смо низ мера

локалног карактера, све у
циљу да покушамо превен-
тивнодаделујемоназашти-
ти свих грађана од ове
пошасти која је задесила
целуЕвропуисвет.Оношто
јенајбитније,поредзатвара-
ња свих наших предшкол-
ских установа и школа на
територији наше општине,
штојеодлукаВладе,донели
смо наредбу да се све оне
дезинфикују и свакодневно
ћемоконтролисатидалисе
то спроводи. За то су нам
одговорни директори тих

установа  - истакао је Сла-
ђанМанчић.
Донета је одлука о  раду

165угоститељскихобјеката
натериторијирумскеопшти-
не,којићерадитиод8до20
часова, а поштовање те
одлуке пратиће инспекциј-
скаслужба.Поредтога,тре-
ба поштовати и наредбу
ВладеСрбиједау затворе-
номпросторунеможебити
вишеод50лица.
Одлучено јеидасејавни

превозодвијапоредувожње
којиважисуботом.Одпре-
возника је тражено да се
подигне хигијена у  аутобу-
сима.  Дезинфекција  ауто-
буса се  мора обављати у
присуству општинске
инспекције службе, а и у
аутобусу не сме да буде
вишеод50људи.

Познатоједасураднички
аутобусипуни,пајетражено
одпревозникадасестрого
поштујеодлукаобројупут-
ника, што ће такође, бити
проверавано.
Скраћенојеирадновре-

ме  Градске зелене пијаце
којаћебитиотворенадо13
часова,такође,узпојачане
мередезинфекцијеихигије-
не како затвореног дела
тржнице, тако и отвореног
дела.
Наложено је  Центру за

социјални рад, Црвеном
крсту и Дому здравља, да
Центар за социјални рад
крозсвојгеронто-програм,у
овоммоментуса22геронто-
домаћице, заједничким сна-
гама као и  волонтерима
Црвеног крста и запослени-
ма у Центру за социјални

рад,организујудоставухра-
не свим корисницима
Народнекухиње,којисуста-
рији од 60 година и свима
којимајетонеопходно.
–Донелисмоодлукудасе

формирају кол-центри
доступни грађанима од
седамдо22часа,саброје-
вима  022/ 471- 699 и 022/
478- 314, који ће бити
доступни у свакоммоменту
засвакуврступомоћи.Људи
ћедежуратипоредтихтеле-
фона и обезбедити сваку
врступомоћи,билода јето
доставахране,лекова,купо-
вина или обезбеђивања
билочегадругог.Дом здра-
вља ће објавити свој број
телефон за помоћ у пружа-
њу здравствене заштите и
помоћиокодоставелекова,
собзиромнатодаћеапоте-

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дезинфекција
У поне де љак, 16. мар та дез-

ин фи ко ва не су про сто ри је 
услу жног цен тра Гра да Срем-

ска Митро ви ца и Ката стра у 
циљу спре ча ва ња шире ња 
епи де ми је коро на-виру са. Дез ин фек ци ја град ског услу жног цен тра



1118. MART 2020.            M NOVINE

ПЕЋИН ЦИ
Одлу ке Шта ба за
ван ред не ситу а ци је
У складу са ванредним
стањемнацелојтеритори-
јиРепубликеСрбије,којеје
збогкорона-вирусапрогла-
сио председник Алексан-
дар Вучић, Штаб за ван-
редне ситуације општине
Пећинци донео је на сед-
ници одржаној 16. марта
следећеодлуке:
•	 Дасарадомпрестајусве
образовне установе и
спортскиобјектинатери-
торијиопштинеПећинци,
адасезабрањујеодржа-
вањесвихспортскихтак-
мичењаиманифестаци-
ја.

•	 Радновремеугоститељ-
скихобјекатаограничава
сенапериодод8.00до
20.00часова,санајвише
до 50 људи у објекту.
Поштовање ове одлуке
ће у оквиру појачаног
надзора над угоститељ-
ским објектима спрово-
дити инспекција и поли-
ција.

•	 Забрањују се сви јавни
скупови са више од 50
учесника. Спровођење
ове одлуке такође ће
битиподнадзоромполи-
ције.

•	 Јавни превоз неће бити
редукован, изузимајући
линије школског прево-
за, које се укидају због
престанкарадаобразов-
нихустанова.

•	 Забрањују се приватне
посете запосленима у
згради Општинске упра-
ве Општине Пећинци,
каоиуобјектима јавних

предузећаиустанова.
•	 Налажесејавнимпреду-
зећимаи установамада
запосленима старијим
од 60 година и хронич-
нимболесницимаомогу-
ће рад од куће, уколико
затопостојеуслови.

•	 НалажесеЈКП„Сава“да
радно време месних
пијацаограничидо12.00
часова,адаорганизаци-
ју сахрана ограничи на
до50људи.

•	 Налаже се ЈКП „Сава“
дезинфекција јавних
површина и капела на
гробљима пре и након
организовања сахране,
каоидезинфекцијапија-
ца пре почетка и након
завршеног радног вре-
мена.

•	 Отказујусесвекултурне
итуристичкеманифеста-
ције

•	 Све секције Културног
центраПећинципрестају
сарадом

•	 Забрањујусетуристичке
туре и организоване
посете туристичким
локалитетиманатерито-
ријиопштинеПећинци

•	 Налажесепојачанадез-
инфекција објеката
Општинскеуправеи јав-
них предузећа и устано-
ва, као и дезинфекција
објеката свих образов-
нихустанова.

•	 Налаже се формирање
колцентразапомоћста-
ријим суграђанима у
снабдевању основним
животнимнамирницама.

ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Поја ча не хиги јен ско
-тех нич ке мере
Ускладусановонасталом

ситуацијом у борби против
епидемијекорона-вирусау
Србији и увођења ванред-
ногстања,уЈКП„Водовод“
Сремска Митровица уведе-
несусвехигијенско-технич-
ке мере за спречавање
ширењазаразекојеједоне-
ла Влада Србије. Редовно
ћебитидезинфикованесве
површине у просторијама у
којима долазе у контакт

кориснициуслугаизапосле-
ни.СвеслужбеуДирекцији
„Водовода” радиће уобича-
јено,стимштоћеупросто-
рије овог јавног предузећа
улазити једнапо једнаосо-
ба. Рад осталих служби
предузећа одвијаће се по
устаљеном режиму рада, а
ускладусапрепорукамаиу
координацијисаШтабомза
ванредне ситуације Града
СремскаМитровица.

карска установа доставља-
тилековенакућнуадресу–
истакао је председникМан-
чић.
Изтекућебуџетскерезер-

већесеиздвојитисредства,
собзиромнатодајерезер-
висано1.000литарадезин-
фекционогсредства,којиће
сеподелитиугоститељским
објектима,људимакојиима-
јуодређенепродавнице,као
покушај мотивације да дез-
инфикујусвојеобјекте.
Обезбеђенасуисредства

за куповину 150 заштитних
одела за једнократну упо-
требуи500парирукавица,а
упланујеинабавказаштит-
нихмаски.
СлађанМанчићјеистакао

да је захтевано од јавних
предузећаиустановадасе
наулазнимвратимапоставе
средства за дезинфекцију
руку, а то поготово важи за
онекојиимајушалтере.
УштокраћемвременуЈП

„Комуналац“ ће почети дез-
инфекцију главних градских
јавнихповршина,каоштосу
Градскитргитротоариунај-
прометнијимулицама.
Упућен јеапел  свим гра-

ђанима да слушају  савете
које даје Министарство
здравља, Влада Србије и
стручни људи, али и све
мере које се на локалу
предузимају, јер што се
више оне буду поштовале
већа је вероватноћа да се
умањелошепоследице.
За сво радно становни-

штвокојеимапреко60годи-
на или који су хронични
болесници,  а раде у
Општинској управи, или
предузећима и установама
где је Општина оснивач,
наложеноједа,гдегодјето
могуће, они раде од куће.
Циљјезаштитатогстанов-
ништва, које још увек ради,
а потенцијално су мете
вируса.
Донета је и одлука да

инспекцијске службе свако-
дневноконтролишупримену
мераорадномвремену,али
и мере заштите на радним
местима, као  и да свако-
дневноотомеобавештавају
Штаб за ванредне ситуаци-
је.
Свеововажиизаприват-

нисектор.
Забрањена су  свадеша-

вањаукултурнимустанова-
ма и све манифестације у
Културном центру, Завичај-
ном музеју  и Градској
библиотеци и наложено је
дезинфиковање свих про-

сторија и  подизање нивоа
хигијене.
Наредбом је забрањен

радсвихтеретанауграду,а
забрањенојеитренирањеи
све спортске  активности у
Спортскомцентру.
Такође, Румски вашар је

додаљњегзабрањен.
Свеовемересепредузи-

мајууциљусмањењамогућ-
ностиширењавирусаурум-
скојопштини.
 -КаопредседникОпшти-

не поручујем свим нашим
суграђанимадаимсвенаше
службе стоје на располага-
њу.Акосвибудемосавесни
иодговорниибудемопошто-
вали одлуке које будемо
доносили, затим да старија
популација, која је по изве-
штајима стручњака и доса-
дашњих искустава најугро-
женија, остане код својих
кућа, мања је вероватноћа
да дође до заразе. Треба
поштоватиинеорганизова-
тискуповевећеод50људи,
узштомањеконтаката,сво-
ју личну хигијену подизати
на виши ниво, онда имамо
већешанседасештоквали-
тетније овој зарази одупре-
мо.Мислимдамиприступа-
мо овом на један веома
одговоран начин и да сви
треба да будемо одговорни
– поручио је председник
СлађанМанчић.
Он је додао, имајући у

виду да у румској општини
има и много људи, који су
раније дошли са простора
бивше Југославије ,а имају
двојно држављанство и
раде у ЕУ или другим
земљама,дајесрећаштоу
румској општини није забе-
лежен још ниједан случај
заразекорона-вирусом.
Манчић је апеловао да и

тиљуди,акодолазе,пошту-
ју све препоруке и да запо-
сленима у Дому здравља
дајусвепотребнеинформа-
ције.
Још једном, сви угости-

тељски објекти, фабрике,
предузећа и  све установе
својрадтребадаприлагоде
мерамапрописаниму скла-
ду са ванредним стањем.
Засадсеништанећепотпу-
нозатварати,алитозависи
однивоаширењазаразе.
Радно време  Општинске

управеисвих јавнихпреду-
зећа сенемења,свираде
свој посао, само уз бољу
организацију и повишене
мерезаштитеусмислудез-
инфекције, личне и опште
хигијене. С. Џаку ла
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Нова систе ма ти за ци ја
рад них места
СтотаседницаОпштинскогвећа

Румаодржанаје10.мартаана
њојсуусвојенеизменеидопу-

неПравилникаоунутрашњемуређе-
њуисистематизацијираднихместау
Општинској управи Општине Рума и
Општинском правобранилаштву.
Основниразлозизаизменупроизила-
зе из потребе организације посла и
усклађивање са Кадровским планом
ОпштинскеуправеиОпштинскогпра-
вобранилаштваза2020.годину.Како
је појаснио ДушанЉубишић, начел-
ник Општинске управе, три лица су
отишла у пензију, тако да се број
запосленихуОпштинскојуправисма-
њиона121лицезапосленонанеод-
ређеновреме,докОдлукомомакси-
малномбројузапосленихОпштинска
управаможедаима130 запослених
нанеодређеновреме.Садругестра-
не,нанивоулокалнесамоуправе,по
одлуциВладе,Румаимаправона693
запосленананеодређеновреме.
–Уовоммоментутајбројјеоко600

запослених,даклепостојипросторза
новозапошљавање.Мисмосеобра-
тилинадлежнојкомисијиВладеСрби-
је да нам дозволе запошљавање
новихлицауОпштинскојуправи,јав-
нимпредузећима „Водовод“и „Кому-
налац“иУПВО„Полетарац“.Очекује-
модабардеотихзахтевабудеодо-
брен–рекаојеДушанЉубишић.

Уциљупобољшањаводоснабдева-
ња, посебно снабдевања грађана
водом у летњем периоду, чланови
ОпштинскогвећасуусвојилиОдлуку
о приступању реализације пројекта
„Изградњарезервоаразаскладиште-
њепиткеводеB=570m3налокацији
извориштаБорковацуРуми“.Општи-
наРумаприступареализацијипоме-
нутог пројекта у складу са условима
Конкурса за доделу средстава за
суфинансирањеизградње,санацијеи
реконструкцијеводнихобјекатаујав-

нојсвојинииобјекатафекалнекана-
лизацијезатекућугодинукојијерас-
писао Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство. Учешће локалне самоу-
правеупројектује3,6милионадина-
ра, односно, 27,83 одсто од укупне
вредностипројектакојаизносинешто
вишеод12,9милионадинара.
–Често јеулетњемпериодусаку-

пљена вода у резервоарима недо-
вољнадаподмирисвепотребеграђа-
на.Реализацијомпројектадопринело

Душан Љуби шић Сло бо дан Ста нић

Подр шка пољо при вре ди
и рурал ном раз во ју
Программераподршкезаспрово-

ђење пољопривредне политике
и политике руралног развоја у

румској општини за текућу годину
усвојенјенаседнициОпштинскогвећа
којајеодржана13.марта.
Маријана Колонџија, шефица Оде-

љењазафинансије,привредуипољо-
привреду, информисала је да је на
овај програм сагласност дало Мини-
старство пољопривреде, водопривре-
деишумарства,адајеправниоснов
зањеговодоношењеЗаконоподсти-
цајима у пољопривреди и руралном
развоју.
– Програмом су дефинисане две

мере,мерекредитнеподршкеимере
руралног развоја. Мере кредитне
подршкеобухватајусубвенционисање
каматедо10проценатанакредитеза
набавку обртних средстава које реги-
строваним пољопривредним газдин-
ствима одобравају банке са којима

локалнасамоуправапотписује спора-
зум.Одлукомобуџетурумскеопшти-
не за ову меру је опредељено пет
милиона динара – рекла јеМаријана
Колонџија.
Штосетичемераруралногразвоја,

оне подразумевају две ставке. То је
управљање ризицима, односно, суб-
венционисање осигурања усева, пло-
дова,вишегодишњихзасада,расадни-
ка и животиња регистрованим пољо-
привредним газдинствима, а за ову
намену је опредељено пет милиона
динара. Друга ставка су инвестиције
за унапређење и развој руралне
инфраструктуре и услуга, а ово се
односи на комасацију у Вогњу, друга
фаза.Заовумерујеобезбеђено10,8
милионадинара.
Председник румске Општине Сла-

ђан Манчић је истакао да се сличне
мереурумскојопштиниреализујувећ
шестгодина.

– Конкретно, ове две мере су се
показалекаомногодобреињихмања
пољопривредна газдинства из године
угодинусвевишекористе.Тосунаше
субвенционисане камате на кратко-
рочне кредите за пољопривредна
газдинствакојеоникористеодпослов-
нихбанакауовомпредсетвеномпро-
лећномпериоду,амивраћамокамате
уизносуод10одсто.Тојенештошто
пољопривредним газдинствимамного
добродође.Другамера се тиче ума-
њењаризика,где,такође,субвенцио-
нишемо и стимулишемо осигурање
пољопривреднихпроизвода–истакао
јеСлађанМанчић.
Он додаје да то нису једине мере,

јерсефинансираиконтролаквалите-
тапољопривредногземљишта,асле-
диинаставаккомасацијеуВогњу.
–Одвајамовеликасредствазаатар-

ске путеве, набављамо противградне
ракете.Свесмоторадилиидосадаи
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би се квалитетнијем и сигурнијем
водоснабдевању свих потрошача.
Овасредствасубилаопредељенаи
у буџету за 2019. годину, али нисмо
прошлинатадашњемконкурсу.Веру-
јемо да ћемо ове године проћи на
конкурсуидаће средствабитиодо-
брена.Тозначидаћеводоснабдева-
ње на територији наше и иришке
општине бити много стабилније и
боље него што је то било раније –
констатовао је начелник Општинске
управеДушанЉубишић.
КакообјашњаваСлободанСтанић,

директорЈП„Водовод“,новимрезер-
воаром се добијају знатне количине
водекојесупотребнеулетњемпери-
оду за снабдевање грађана у Руме,
ИригаиВрдника.

–Тренутноимамочетирирезервоа-
ра у којима дневно прикупимо око
2.500 кубнихметара воде.Сановим
резервоаром подижемо капацитете
на3.000кубнихметараштозначида
ћемоиматистабилнијеснабдевањеу
токудана, а тонам је нарочито зна-
чајноулетњемпериоду–кажедирек-
торСтанић.
Он је подсетио да је „Водовод“ до

2006. године имао пет резервоара и
капацитет од 3.000 метара кубних
воде.
– Резервоари су изграђени пре 40

година, један од тих резервоара се
распаои2006.годинејеуклоњен.Од
тадапокушавамодасесамовратимо
настањекоје јебилопре40година.
Мисмоурадилипројекте,конкуриса-

лисмовећдвапута.Прошлегодине
сунасобавестилидајенашпројекат
комплетан, али да нема довољно
средствазасвеонекојисусеприја-
вили. Надам се да ће ове године
Покрајински секретаријат за пољо-
привреду,водопривредуишумарство
издвојити 10 милиона, а румска
Општина3,6милиона.Мисмоиздво-
јилисредствазапројектовањеипла-
ћамоПДВзапројекаткојибиевенту-
ално био у изградњи. Укупна вред-
ностовогпројектасаПДВ-омјепреко
15милиона,безПДВ-а12,9милиона
– каже директор Слободан Станић.
Он додаје да, уколико се средства
добију, резервоар би могао да буде
завршендолета.

С. Џаку ла

наставићемосатим,асвејеусмерено
катомеданашипољопривреднипро-
извођачи имају што боље услове за
својупроизводњу–рекаојепрвичовек
румскеопштине.
ЧлановиОпштинскогвећасунаовој

седници усвојили и Извештај о раду
Завичајног музеја Рума који је обра-
зложила директорка ове установе
Бранислава Коњевић.Она је указала

натодајепрошлегодинебилонајви-
ше активности у области организова-
ња изложби и у издавачкој делатно-
сти.
– Издвојићу две велике и значајне

изложбекојесмоималипрошлегоди-
не,атојеизложбаоисторијииразво-
ју румског спорта, каои великаизло-
жба о чувеном налазишту Гомолава,
закојусмоималиподршкуилокалне

самоуправе и Министарства културе.
Што се тиче издаваштва, наставили
смо са издавањем наших зборника,
који су у статусу научних часописа,
тако да у њему могу да сарађују и
стручњаци са стране – истакла је
директоркаКоњевић.
Она је скренула пажњу и на сред-

ства добијена из Покрајине за, сада
завршену,монографијуоспоменичком
наслеђуурумскојопштини.
– Отворили смо и сталну поставку

„Учионица из прошлости“, а добили
смонапоклонивеликунумизматичку
збиркуДраганаТомашевића–реклаје
БраниславаКоњевић.
Она је похвалила и добру сарадњу

са установама културе у припреми
протеклог Културног лета, као и са
школама.Ученицисучестипосетиоци
Завичајног музеја. Прошлогодишњи
програмјеготовоупотпуностиреали-
зован.
– Можда је било нешто мање про-

граманего2018.године,алисмозато
ималидупловишепосетилацанаших
програма – закључила је директорка
БраниславаКоњевић.
Наовој седници усвојен је иНацрт

измена и допуна плана генералне
регулацијеДобринаца. С. Џаку ла

Мари ја на Колон џи ја Бра ни сла ва Коње вић

Сед ни ца Општин ског већа
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ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ ОБИ ШАО РАДО ВЕ НА АСФАЛ ТИ РА ЊУ „ДОЊЕГ ШОРА“

О би ла зни ца око Шида
у наред не две годи не
Уулицама Сава Шума-

новић и Никола Вла-
шкиутокусузавршни

радови на асфалтирању
коловоза.Ууторак,10.мар-
та,радовејеобишаоизаме-
ник председника Општи-
не Шид Зоран Семеновић.
Ради се о две врло фре-
квентене улице где током

данапрођеизузетновелики
бројаутомобила,апосебно
камиона.
– На велико задовољ-

ство, пре свега становника
улица Саве Шумановића и
Николе Влашког, „Сремпут“
изРумеуимеДирекцијеза
путевезавршаварадовена
комплетној реконструкци-

ји и асфалтирању „Доњег
шора“. Укупна дужина пута
која се ради је близу два
километра,арадовићебити
завршени у току наредна
двадана.Тако,у2020.годи-
ни,после готово25 година,
имаћемо комплетно обно-
вљен„Доњишор“–рекаоје
Семеновић.

Поред комплетне рекон-
струкције улица Николе
Влашког и Саве Шумано-
вић, Семеновић је наја-
вио и завршетак радова на
реконструкцији пута према
граничном прелазу Товар-
ник,каоипочетакрадована
заобилазници око Шида и
реконструкцији Улице цара

Зоран Семе но вић у оби ла ску радо ва

ПОСТАВЉЕНА ВЕРТИКАЛНА
СИГНАЛИЗАЦИЈА У КУКУЈЕВЦИМА

За већу безбедност
у саобраћају
УМеснојзаједнициКукујевциучетвр-так,12.марта,постављена јевер-

тикалнасаобраћајнасигнализација
радипобољшањабезбедностиучесника
усаобраћају,каковозача,такоипешака.
Заменик председника Општине Шид
ЗоранСеменовићпосетиојеКукујевце.
– Захваљујући средствима Покрајин-

скогсекретаријатазаенергетику,саобра-
ћај и грађевинарство, као и учешћу
Општине Шид, успели смо да на овом
веома прометном путном правцу поста-
вимосветлећу сигнализацију која служи

за успоравање саобраћаја. Самим тим,
надамосећесенаовојраскрсницибит-
нопобољшатибезбедност,какоучесника
у саобраћају, тако и пешака и све деце
којаовдепролазеприповраткуизшколе.
ОвојесамонаставакрадовакојеОпшти-
на Шид има у плану – после обиласка
радоваизјавиојеЗоранСеменовић.
Семеновић је овом приликом најавио

сличнерадовеиуГибарцуиБеркасову.
Вредност ових радова у Кукујевцима

јестеоко400.000динара.
Д. Попов
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Заменик председника
Општине Шид Зоран
Семеновићусреду,11.

мартаобишао јерадовена
крчењу растиња на обали
Босута између Моровића и
Вишњићева. Према речима
Семеновића, обала Босута
у дужини од око три кило-
метраћедобитисасвимнов
изглединамену.
– Данас смо сведоци да

у дужини од три киломе-
тра ЈП „Војводинашуме“ и
Друштвено водопривредно
предузеће „Шидина“ почи-
њурадовенауређењуоба-
леБосута. Уклањају се сва
стара стабла, а ту ће бити
посађена два реда топола,
које ће бити уз путни појас
иуврлократкомрокућемо
усвојити одлуку о уређењу
унутрашњих вода на тери-
торијиопштинеШид–рекао
јеСеменовић.
Уређењем овог простора

створиће се услови за раз-

војтуризма,анасамојводи
биће дозвољено, захва-
љујући одобрењу Јавног
водопривредног предузећа
„Воде Војводине“ градња
сојеница,сплавоваидокова
запецање.
– Започели смо радове

на уређењу путног прав-
ца Моровић – Вишњиће-

во, односно, обале која је
сигурно једнаоднајлепших
ушидској општини. Радови
се састоје од тарупирања
шибља и растиња, следи
равњање те површине, да
би каснијемоглида јеодр-
жавамо. После тога следи
садњаоко800стабалатопо-
ле. Привођењем крају ових
радова,довешћемоуфунк-
цијуједанодзаистанајлеп-
шихделовапутнихправаца
ушидскојопштини.Саједне
странеимаморекуБосут,а
садруге стране150 година
стару храстову шуму, што
ће отворити један нов про-
стор за туризам. Пре свега
лов и риболов. То би дало
једну нову димензију живо-
та у Вишњићеву – рекао је
Радивој Ветеха, председ-
никСаветаМеснезаједнице
Вишњићево.
Радови на обали Босута

изводесеузподршкулокал-
несамоуправе. Д. Попов

УРЕ ЂЕ ЊЕ ОБА ЛЕ БОСУ ТА

Дати шан су тури зму

Ради вој Вете ха

Душанаи путаодШидадо
пружног прелаза код Куку-
јеваца. Како је Семено-
вић изјавио, очекује се да
у наредне две године буде
завршеназаобилазницаоко
Шида.
–Усептембруовегодине

ћемо започети комплетну
реконструкцију Улице цара
Душана,премапројектукоји
је изграђен прошле године.
Верујем да је то једна од
значајнијих реконструкција
унашемграду, какоза гра-
ђане који живе у том делу
града,такоизасвепутнике
крознашуопштину–закљу-
чиојеЗоранСеменовић.

Д. П.

Радо ви на уре ђе њу оба ле Босута
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ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВА НО ВИЋ“ РУМА

Сана ци ја сале за физич ко
Уградској ОШ „Змај

ЈоваЈовановић“завр-
шени су планирани

радови на згради у којој се
раније налазила фискул-
турна сала. Од Покрајин-
ског секретаријата за спорт
и омладину добијено је
1,5 милиона динара који
су утрошени за радове на
претресању крова, заме-
ну кровних дасака, али и
постављањеновогцрепана
делу крова.Постављене су
ОСБ плоче и водонепропу-
снафолија,такодасусани-
ранаместанакровукојасу
прокишњавала.
– Замењени су и олуци,

постављена ПВЦ столари-
ја на четири велика про-
зора и два мала. Ову салу
планирамо да користимо
у будућности, уколико нам
се одобри апликација за
једносменски рад. Ово су
спољашњи радови, а сад
би требало мало средити
и унутрашњост, окречити
фасаду – каже директорка
школе Жаклина Неговано-
вић.

Онајепохвалилаиизузет-
нодобрусарадњуОШ„Змај
Јова Јовановић“ са локал-
ном самоуправом, која има
разумевањазапотребеове
школе и наставе. Како су
реализовани радови, про-
веравао је на терену први
човекрумскеопштинеСла-
ђан Манчић и начелник

Општинске управе Душан
Љубишић. Слађан Манчић
је истакао да су средстви-
ма добијеним одПокрајине
реализовани радови који
многозначезаочувањеовог
објекта.
– Ми смо се уверили да

су добијена средства аде-
кватнопотрошена,почевод

санације крова, поставља-
њаолука,заменестоларије
и пресецања влаге у зидо-
вима. Предстоје додатна
улагањаимићемосетруди-
ти да се уради, какофаса-
да,такоиунутрашњостове
сале.Овајобјекатјемогуће
користитикаододатнусалу
зафизичко,акошколапре-
ђе на систем рада у једној
смени – указао је Слађан
Манчић.
Он је додао да локал-

на самоуправа у буџету, на
позицијизаулагањеуобјек-
те основног образовања,
има 14,5 милиона динара.
СлађанМанчић је указао и
да,посленабавкерачунар-
ске опреме за све средње
школе, следи и набавка за
основнешколе.
–Стеклисусеусловида

сенабавкапонови,штозна-
чи да неће бити никаквих
проблемадаиосновнешко-
ле добију рачунарску опре-
мукојусутражили,јеримје
потребназарад–кажеСла-
ђанМанчић.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић и Жакли на Него ва но вић

НОВИ ПОГОН „КАБЛЕКС“ ПЛА ТИ ЧЕ ВО ПОЧИ ЊЕ ДА РАДИ

Све ча но отва ра ње пого на 
одло жио вирус корона
Због коронавируса

одложено је, за 16.
март планирано, све-

чаноотварањеновогпогона
словеначкефирме„Каблекс“
уПлатичеву.Овомотварању
је требало да присуствује
председник Покрајинске
владеИгорМировић, али и
власници фирме „Каблекс“
из Словеније који нису у
могућности,збогпредузетих
мера,дадођууСрбију.
–Збогтогасмоодложили

свечано отварање, али ће
фабрика почети да ради.
Свечаностћемоуприличити
када то буде могуће. Нов
погон ће упослити око 100
новихрадника,докупосто-
јећем ради 200 радника,
претежножена– кажеСла-
ђан Манчић, председник
румскеОпштине.
РечјеоженамаизПлати-

чева,алииоколнихселакао

штосуВитојевци,Грабовци,
КленакиНикинци,арадни-
цићеубудућерадитиу још
бољим условима, него до
сада.

– Вероватно велики број
жена из ових села никад
није ни планирао да ради.
Међутим,почелесудараде
у овој фабрици. Пронашле

сусебеутомпослу.Свака-
ко, њихова примања пози-
тивноутичунапоправљање
кућногбуџета–истичеМан-
чић. С. Џаку ла

„Каблекс“ Пла ти че во у изград њи
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Одр жа на сед ни ца
град ске Скуп шти не

Седница Скупштине града одр-
жанајеупетак13.марта.Пред
градским одборницима се

нашлоукупно18тачака,асадневног
редасуизбаченеследећетачкеито
ускладусаПословникомСкупштине
града: предлог о доношењу ПДР за
подсистемзанаводњавање „Петров-
ци“,предлогоизмениидопуниодлуке
офинансирањупримарнездравстве-
незаштитеизградскогбуџета,пред-
логпрограмаобезбеђењакадровских
услова за бољу доступност у кори-
шћењу стоматолошке здравствене
заштитеиуслугауРазвојномсавето-
валиштву, уговор о купопродаји Бро-
доградилишта„Сава“.Наовојседници

јеусвојенпредлогодлукеоангажова-
њу екстерног ревизора за завршби
буџетГрадаза2019.годину,предлог
локалног акционог плана запошља-
вања за 2020. годину, извештаји о
степену усклађености планираних и
реализованих активност пословања
јавних предузећа и привредних дру-
штава, чији је оснивач Град Срем-
скаМитровица. Такође, изгласана је
и измена и допуна годишњег плана
радаПУ „Пчелица“, предлог закључ-
каопокретањупоступкаприбављања
непокретности у јавну својину града
Сремска Митровица непосредном
погодбом уз надокнаду одАндрије и
ПавелаГрње.Изгласанојеирешење

оименовањукомисијезаспровођење
поступкарасполагањастваримаујав-
нојсвојиниГрадаСремскаМитровица
заснивањемхипотекенанепокретно-
сти. На овој седници су разрешени,
и поново именовани в. д. директори
Атлетског стадиона Дарко Гаврило-
вић и Музеја „Срем“ Саша Бугаџија.
ПредседникУправногодбораАпотеке
СремскаМитровица Светозар Обра-
довићјенаовојседнициразрешени
поновоизгласаннатуфункцију.Тако-
ђе, изгласано је и решење о разре-
шењуиименовањушколскогодбора
Основнешколе„БошкоПалковљевић
Пинки“.

З. Попо вић 

Сед ни ца град ске Скуп шти не

КЛЕ НАК

Пола га ње вена ца
Годишњица стреља-

ња народног херо-
ја Вере Благојевић

обележена је15.мартау
Кленку.Подсетимо,утоку
зиме 1941. године и у
ранопролеће1942.годи-
не крај шуме Шицара у
Кленку,Немцисустреља-
липреко1.500родољуба,
житељаШапца и Мачве,
анатомместује17.мар-
та1942.годинестрељана
и Вера Благојевић. Вера
Благојевић је била сту-
денткиња медицине из
ШапцаичланицаОККПЈ

за Мачву. Она је ухап-
шена и прво мучена од
стране четника који су је
потомпредалиГестапоу.
У знак сећања на све

стрељане родољубе и
народног хероја Веру
Благојевић, у организа-
цији МО Социјалистичке
партије Србије у Кленку,
венцесуположиледеле-
гације борачких органи-
зација изШапца и Руме,
а полагању венаца су
присуствовалииученици
кленачкеосновнешколе.

С. Џ.
Почаст стре ља ни ма
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СТЕ ЈА НОВ ЦИ: СКУП СВИ ЊА РА МАЧВЕ И СРЕ МА

Мора мо сара ђи ва ти
да бисмо опста ли
СкупчлановаАсоцијацијесточара

СремаиМачвеодржанјеуСте-
јановцима 6. марта, а тема је

билаувезисаинтеграцијамаупољо-
привреди,посебноуфункцијиповећа-
њаконкурентностисаизвозноморијен-
тацијом.ЗоранЕрић, председникАсо-
цијације сточараСрема иМачве, ука-
зао једасеовај скуподржаванадан
када је пре четири годинаформирана
оваасоцијација.
–Желелисмоданампредставници

струкеинаукеизнесуискустваотоме
како сунаше колеге уокружењуорга-
низоване и на који начин бисмо ми
моглидасеорганизујемоиприпреми-
мозаулазакуЕУитржишнуутакмицу
којанамследи–кажеЕрић.
Од додаје да су имали прилику да

обиђу Аустрију, Немачку, Хрватску и
Словенијуидасувиделитенденцијека
удруживању.ТакоуАустријиимајупро-
извођачкузаједницукојаокупља1.200
чланова,имајуменаџменткоји јеводи
–организујеимоткупипродају,набав-
куинпута.
–Миимаможељуданешто слично

остваримоиовде.Имамопозитивнаи
негативнаискустваизбившеСФРЈгде
субилезадруге.Желимодаонапози-
тивна задржимо и да убедимо наше
људе да морају сарађивати да бисмо
опстали. Кад погледам колико нас
вечерас има и кад саберем колико ко
поседујесвиња,радисеодесетинама
хиљадасвиња–рекаојеЗоранЕрић.
Асоцијација је организовала и неко-

ликопредавањанатемуафричкекуге
и произвођачима је јасно да морају
имати биосигурносне мере на својим
газдинствимаакожеледасачувајугрла
одовеболести.СкупууСтејановцима
је присуствовао Александар Богиће-
вић, помоћник министра пољопривре-

деуСекторузаруралниразвој.Богиће-
вић јерекаодасуљудиизМинистар-
ства у протеклих годину и по дана
почелидаидупотеренуидаподржа-
вајуоваквеманифестацијекојесувео-
мабитне,јерсенањимаодпољопри-
вредникачујеоњиховимпроблемима.
–Мирешењатихпроблемапокуша-

вамодаимплементирамоунашепра-
вилникеиуредбе,анајбољиначинда
ихсазнамојестеразговорсапољопри-
вредницимауживо.Потомјенеопходно
датасазнањапреточимоумере,суб-
венцијеислично.Тоједобарпримери
где годнаспозовумидођемо.Штосе
тичесвињарства,осталесуистемере
каолане,самосмозакрмачеповећали
субвенцијеса10на15хиљададинара.
Више пажње смо посветили говедар-
ству.Желимодасубвенцијамаунапре-
димо сточарство, јер имамо добре
извозне шансе – истакао је помоћник
министраАлександарБогићевић.

ПрофесорВитомирВидовић,редов-
ничланАкадемијеинжењерскихнаука
Србије,одржаојенаовомскупупреда-
вање, управо на тему интеграција у
пољопривреди. Он је истакао да је
Србија вишеструко редуковала свој
сточнифонд.Некада јеСрбија имала
1,1милионкрмача,асадаих јемање
од250.000.Тојепоследицадогађањау
последњих30година,алипотенцијали
Србије сигурно леже у чињеници да
можемопроизвести30милионапраса-
ди.
–Србијаспадауземљесанајнижим

приходом по хектару годишње и он је
од 800 до 1.000 евра. Развијеније
земље имају знатно више, Аустрија
има14.800,Данска18.600,аХоландија
као рекордер 22.300 евра. Можете
замислитиколикесунамарезерве.Ако
биСрбијаподигланивосвојихприхода,
за шта постоје појединачни примери
типа индустрије меса „Ђурђевић“ и
„Матијевић“, који су затворили круг од
њиведо трпезе и примакли се европ-
ским нивоима прихода, рачунали смо
какобиСрбијареалномоглаостварити
приход од 10.000 евра по хектару. На
5,6 милиона хектара колико Србија
располаже,ималибисмогодишњепри-
ходе и преко 56 милијарди евра, у
односу на садашње 3,4 милијарде –
рачуна професор Видовић. Он додаје
да би нам тада свакако недостајало
око250.000радника,апросечнаплата
би била око 1.800 евра. Фармери би
моралидасеудружујуповрстамапро-
изводње, а Србија би морала да има
тримилионаговеда,асадаимаиспод
500.000.
– Сада видим да је тенденција да

вешти играчи са светског тржишта
доводе прерађивачку индустрију. Ми
смо приватизацијом уништили, атоми-

Алек сан дар Боги ће вић, Бра ни слав Вељ ко вић и Сто јан Кеске но вић

Вито мир Видо вићСве то зар Нин ко вић
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зирали и уситнили прерађивачку инду-
стрију, која је остала важна за само
неколикопородица.Иматеситуацијуда
јеценасвињауЕвропи1,8еврапокило-
граму живе ваге, дакле, 212 динара, а
наши фармери продају своје свиње за
170динара.Кадабисмоималипрерађи-
вачку индустрију, повећао би се обрт
капитала у јединици времена, увећала
бисевредностпроизводњеипрофит–
истичеВитомирВидовић.
Светозар Нинковић из Доњих Петро-

ваца је дошао уСтејановце какоби се
упознаосановитетимаувезисаузгојем
иисхраномсвиња.Нинковићкажедасу
овде у Стејановцима углавном они
товљачи који нису ни мали ни велики.
Када конкуришу за ИПАРД фондове
онда су мали, а када се конкурише за
покрајинска и републичка средства,
ондасувелики.
– Треба да имамо 100 товљеника, а

ми имамо 800, крмача 29, а ми имамо
40. Нисам хтео ништа да лажирам. Не
испуњавамуслове.Јакојетешкоштосе
тичеудруживања,мислимданисмојош
натомнивоудасеусагласимо,догово-
римоиделујемокаоједан.Кажудасва-
коселотребадаимазадругу,кажумла-
ди треба да дођу на село, алишта да
раде,могусамодабудураднаснагатим
тајкунима.Ценетовљеникасутакведа
се једва уклапамо, остане нам који
динар.Тренутно,мислимдајецена170
динара.Последњипутсампродаосви-
њепремесецдана, када јебиопросек
ценапокилограму178,40динара–каже
СветозарНинковић.
Он јечланАсоцијацијесточараСрем

–Мачваидодаједајебитнодасечла-
новисастајуиизмењујуискуствауобла-
ститовасвиња.
СтојанКескеновић,председникСаве-

таМЗСтејановции произвођач свиња,
кажедасе120људипријавилодадође
у Стејановце, да се друже и размене
искуства.
–Жалилисмосенаценуисадајеона

подигнута,моглабијошмало.Кадјемој
син почео пре 3–4 године да ради са
мном, продавали смо по 120 динара,
„пукли“ смо одмах, сад је кренуло на
боље.Јасамодновегодинедосадпро-
даопреко120комада,даосам„Митро-
су“истварносуиспалифер.Добиосам
175 динара по килограму, задовољан
сам,нетребадапретерујемоидатра-
жимо 200 динара, нека остане овако.
Дакле, важна је солиднаценаипознат
купац. Имамо „дивљих“ купаца којима
дамосвиње,паихпослејуримоданам
плате–кажезанашеновинеСтојанкоји
има 40 крмача и који годишње ухрани
300браваца.
–Имаовдељудикојиимајуипо1.000

комада свиња. Удруживање нам може
помоћи,тесмозбогтогаисазвалиовај
скуп,даимамоинашузадругу,специја-
лизовану за свињарство – каже Стојан
Кескеновић.
ОвајскуппроизвођачасвињаСремаи

МачвеорганизовалајеАсоцијацијасто-
чараСремаиМачвеиМЗСтејановци.

С. Џаку ла

МАР ТИН ЦИ

Уз држав ну помоћ
до модер не фар ме 

Петар Самарџић, директор
митровачке Агенције за рурал-
ни развој, посетио је домаћин-

ство Велибора Савића из Мартина-
ца,којисесасвојомпородицомбави
узгојемсвиња.УзподршкуМинистар-
ствапољопривреде,крознационалне
мере,алииИПАРДпрограм,Велибор
Савићјеоствариоправонаподстица-
језаизградњуиопремањетовилишта
ипрасилишта,набавкуваљказапост-
сетвену обраду земљишта, цистер-
не за растурање течног стајњака, и
изградњујамезаосокукојаиспуњава
најсавременијеевропскестандарде.
– Савићи су уз државну помоћ и

кредитнуподршкузначајноунапреди-
ли и модернизовали узгој свиња, те
представљају пример добре праксе
у области свињарства на територији
Сремске Митровице и целог Срема.
ИПАРД програм налаже врло строге
стандардеуобластииветеринарства
иекологије,штосуСавићиуспелида
достигну и испуне, и представљају
одличанпримеркакотребадаизгле-
да и функционоше модерна фарма
свиња – рекао је Петар Самарџић,
директорАгенцијезаруралниразвој.
Посетипољопривредномгаздинству

јеприсуствоваоиминистарпољопри-
вредеБраниславНедимовић.

На фарми свиња Вели бо ра Сави ћа у Мар тин ци ма
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Сти пен ди је за
нај бо ље сту ден те
Општина Инђија расписала је Кон-

курс за доделу стипендија студентима
зашколску2019/2020.годину.Овегоди-
небићедодељено100стипендијасту-
дентимакојипостижуизузетнерезулта-
тетокомстудијаиимајупребивалиште
на територији општине Инђија. Право
настипендијумогуостваритистуденти
високошколских установа чији је осни-
вач Република Србија и Аутономна
ПокрајинаВојводинаподусловомдасу
уписали једну од година академских
студија првог степена,мастер академ-
ске студије, као и студије код којих је
академскистудијскипрограморганизо-
ван интегрисано у оквиру основних и
мастеракадемскихстудија,итооддру-
ге до шесте године студија, да током
студија имају просечну оцену најмање
8,50,датокомстудијанисуобнављали
ниједнугодинустудија,односно,дасуу
континуитетууписивалигодинузагоди-
номидаимајупребивалиштенатери-
торији општине Инђија најмање три
године. Рок за пријављивање на Кон-
курс почео је 10. марта и траје до 25.
марта 2020. године. Стипендија за
школску 2019/2020. годину исплаћива-
ћесеза10месециумесечномизносу
од17хиљададинара.Пријаваиостала
конкурснадокументацијазадоделусти-
пендијаподносисеОпштинскојуправи
општине Инђија – Одељењу за дру-
штвенеделатности,шалтер8.

Уско ро почи ње упис
Упис деце у Предшколску установу

„БошкоБуха“уИнђијипочиње1.итра-
јаћедо15.априлатекуће године.Како
јеистаклаЈеленаКресоја,директорица
ПУ„БошкоБуха“,родитељидецепред-
школског узраста са територије општи-
не Инђија и ове године електронским
путем и на потпуно бесплатан начин
могу да пријаве децу. Услуга еВртић
представља електронску пријаву деце
зауписупредшколскеустанове.Роди-
тељвишенеморадаодлазинаразне
шалтере приликом пријаве детета у
предшколскуустанову,већпријавуможе
даобавиелектронскинаПорталуеУпра-
ва.Електронскоподношењепријавесе
вршиједноставнимпопуњавањемелек-
тронског обрасца, а прилагање извода
из матичне књиге рођених, пребивали-
штаиуверењаозапослењунијепотреб-
но,јерсеаутоматскиприбављају.
Општина Инђија је прошле године

увела могућност уписа деце у вртиће
електронскимпутемирезултатјетрећи-
надосадауписанедеценаовајначин.
–Прошлегодинебилојевишеод300

пријава, а ове године очекује се да ће
тајбројбитимноговећи–закључилаје
директорица Јелена Кресоја и додала
дасузапослениупретходномпериоду
прошлисвенеопходнеобукезаобраду
података.

М. Ђ.

Одложен Крос Срема

Због тренутне епидемиолошке
ситуације у нашој земљи, јуби-
ларни,40.ОтвореникросСрема,

којијетребалодабудеодржанусубо-
ту,21.мартаодложенјеза18.април,
потврдилисупредставнициСавезаза
спортопштинеИнђија.Какоорганиза-
ториистичу, наставиће се саприпре-
мама заову спортскуманифестацију,
која је међу најстаријима у нашој
земљи.
–Последњихнеколико година, овај

крос је уврштен у званични календар
АтлетскогсавезаСрбијеинатајначин
јеоваспортскаманифестацијадобила
значај какав и заслужује – истакао је
ЉубомирКовачевић,секретарСавеза
спортова општинеИнђија, и додао је
дасеочекуједолазакнајеминентнијих
атлетскихиспортскихпрегаоцаизнај-
значајнијихспортскихинституција.
–Такође,долазаксунајавилинајбо-

љитркачинасредњеидугепругеиз
Србије и региона у свим узрасним
категоријама,азанајбољетакмичаре
суобезбеђенедосаданајвећеновча-
ненаграде,каоимедаљеидипломе
–кажеКовачевић.
–Ове годинеиздвојена су значајна

средства из локалног буџета за
наградни фонд. Од Општине Инђија
добили смо1,5милионадинара, али
великузахвалностдугујемиПокрајин-
скомсекретаријатузаспортиомлади-
ну, као и нашој кровној организацији,
Савезу спортова Републике Србије –
истакаојеКовачевић.
Ковачевић је подсетио да је давне

1981. године одржан први Отворени
крос Срема и да све до данас није
прекиданатрадицијаокупљањанајбо-
љих атлетичара Србије у свим узра-
снимкатегоријама.

М. Ђ.

Одложен Крос Срема

БЕШКА

Награ да за Основ ну шко лу
Основној школи „Браћа Груло-

вић“ из Бешке додељено је
признање и сребрна меда-

ља за квалитетан рад и остварене
резултате у областима образовно-
васпитног процеса на престижном
15.Међународномсајмуобразовања
„Путокази“ у Новом Саду. Поменуту
наградудодељујеНовосадскисајам,
аОсновнашкола„БраћаГруловић“је
овегодинепопрвипутконкурисала.
– Веома смо поносни на награду

коју смо добили и сматрамо да нам
је оправдано додељена. Годинама
уназад трудимо се да нашим ђаци-
ма обезбедимо квалитетну средину,
пре свега, за свакодневни боравак,
а затим и квалитетан образовно-
васпитни процес – истакла је Нада
Џамић, директорка Основне школе

„БраћаГруловић“уБешки.
Џамић је указала и на податак да

сеуовојшколиитекаководирачуна
остручномусавршавањунаставника,
праћењу акредитованих семинара,
иновацијама у наставном процесу,
набавцисавременихучилаинастав-
нихсредстава.
– Последње две године интензив-

норадимонадигитализацијинастав-
ног процеса, као и на интегративној
наставикојанајвишедолазидоизра-
жајауваннаставнимактивностимаи
пројектима–кажедиректоркаЏамић
идодаједаимјенаграданаМеђуна-
родном сајму образовања у Новом
Саду додељена у великој конкурен-
цијиосновнихшколаизСрбије,Црне
ГореиБоснеиХерцеговине.

М. Ђ.
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АДА ШЕВ ЦИ 

Радови на Дому кул ту ре
УМесној заједници Ада-шевци, у току су радо-

винареновирањумале
сале,којасеналазиусклопу
сеоског Дома културе. Радо-
ви су почели прошле године
ипланирано једаовегодине
будуизавршени.СеоскиДом
културе представља место
где се мештани окупљају, у
њему се организују бројне
манифестације, па не треба
истицати колико је важно да
серадовиштопреокончају.У
четвртак, 12. марта председ-
ницаСаветамеснезаједнице
ГорданаМишковићобишлаје
радовена постављањуподо-
ваумалојсали.
– Отпочели смо радове на

реновирању мале сале, а
вађењестарогипостављање
новогпода,каоикречењеуну-
трашњостисале, само једео
планираних радова који ће
нашиммештанимаомогућити
даудоброуређеномамбијен-
ту организују славља, скупо-
ве, фолклорне активности за

децуимногедругедогађаје–
истаклајеГорданаМишковић.
Завршетакрадовајеплани-

ранзанеколикодана,апотом
следеидругирадови.Какоје
изјавилаГорданаМишковићу
наредном периоду планира-

ни су радови на постављању
фасаденазградиДомакулту-
реиуређењепросторијауну-
тарДома.Упланујеиуређе-
њепешачкихстаза.Какобисе
село потпуно уредило, неоп-
ходнојеобновитисвеоношто

је потребно за квалитетнији
живот мештана. Радове чија
вредност износи око 160.000
динара финансира Месна
заједницаАдашевциузподр-
шкулокалнесамоуправе.

Д. Попов

Гор да на Мишко вић у обиласку радова

ПСД „ЗМА ЈЕ ВАЦ“ ВРД НИК

Сусрет пла ни на ра

Традиционални „Осмомартовски
сусрет планинара“ одржан је на
терену врдничког ФК „Рудар“ у

организацији Планинарско смучарског
друштва „Змајевац“ из Врдника, ове
године по 25. пут. Имајућу у виду да је
сусретодржанпојакојкиши,организова-
нојесамокраћепешачењенастазидугој
петкилометараитопрекоВрдничкекуле
до Змајевца. Овогодишњу манифеста-
цијујезваничноотвориоМиланКоваче-
вић,помоћникпокрајинскогсекретараза
образовање.
СмаилМашић,председникПСД„Зма-

јевац“изВрдника, указао јена тода је
речозначајномјубилеју,имајућиувиду

дасесусретиодржавајупо25.пут.
–Јестедападакиша,алитонећеути-

цати на успешност нашеманифестаци-
је, јер правим планинарима временске
неприлике не сметају. Дошло нам је 60
гостију из Зенице и они су најбројнији.
ИзТузлеједошло38планинара,атусу
инашипланинариизСрбије–рекао је
СмаилМашић.
Ова манифестација Планинарског

савеза Србије је, после Фрушкогор-
скогмаратона, једнаоднајмасовнијиху
земљи.
– Овде је, поред здравог живота и

боравка у природи, најважније друже-
ње,добраатмосфераиосмехсвихуче-

сника–сматраМашић.
МиодрагБебић, заменикпредседника

иришкеОпштине,истакао језначајовог
скупапланинараисатуристичкогаспек-
та,јерљудикојидолазенаовајскупима-
ју прилику да се упознају са лепотама
БањеВрдникицелеиришкеопштине.
– Сведоци смо да у последња два

месеца Бања Врдник бележи највећи
бројноћењауВојводини,адругиуСрби-
ји, после Врњачке бање. Мени је зато
билачастдапоздравимсвепланинаре
у име Општине Ириг и Бање Врдник и
надамседалошевременијеутицалона
њихово добро расположење – рекао је
Бебић. С. Џ.

Пла ни нар ски сусрет у Врд ни ку
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Станови поново топли
Станари зграде у Улици

Јове Негушевића 6 у
Пећинцима,којисузбог

хаварије на топловодној мре-
жипочеткоммартаповремено
билибезгрејања,од9.марта
поновоимајуредовноснабде-
вање топлотном енергијом из
пећиначке топлане Јавног
комуналногпредузећа„Сава“.
Како нам је рекао Милоје

Маријановић, управник згра-
де,кварнатопловоднојмрежи
је трајно саниран током јуче-
рашњегдана.
– Захваљујући разумевању

Јавног комуналног предузећа
„Сава“, које је финансирало
ову поправку, успели смо да
трајно санирамо квар, иако
санирање хаварије није била
обавеза Јавног комуналног
предузећа „Сава“, јер су све
поправкенатопловоднојмре-
жи иза подстанице обавеза
станара.Овахаваријајепред-
стављала велики проблем за
све станаре те вертикале у
нашој згради, јер се цеви од
грејањаналазеподстановима
гдејеипробилавода.Прошле
године је била иста хаварија,
али са друге стране зграде,
срећом на почетку, па сумај-
сториуспелидакварсанирају.
Садасмотрајнорешилипро-

блем. Грејање је прорадило,
али још увек не ради пуним
капацитетом, због ваздуха у
систему, који се повремено
мора испуштати. До сутра би
грејање требало да проради
пуним капацитетом, а на ста-
нарима једа,кадасезаврши
грејнасезона,урадеистеова-
квеадаптацијесистемаидру-
ге вертикале, како наредне
зименебиималиистухавари-
јуинадругојстранизграде–
изјавиојеМаријановић.

ПоречимадиректораЈавног
комуналног предузећа „Сава“
Жељка Милићевића, ово
предузеће јесносилотрошко-
ве поправке због тогашто се
хаваријадогодила током греј-
не сезоне, како би грејање
станова што пре било успо-
стављено.
–Свакегодине,нашепреду-

зеће обавести станаре стам-
бених зграда и кориснике
даљинског грејања да током
летапредгрејнусезонуобаве

неопходнепоправкенасисте-
мима, како не би дошло до
хаварија током грејне сезоне,
када једалекотежесанирати
проблем,алиискупље.Иовај
путапелујемнанашекорисни-
кедаиспуњавајусвојеобаве-
зе у погледу одржавања
инсталацијауоквирузградау
којимаживе,какотокомгрејне
сезоненебидолазилиуситу-
ацију да због кварова остану
безгрејања–истакаојеМили-
ћевић.

Млади глумци Аматерске групе
„Трупа“ из Пећинаца, поводом
Међународногданажена,унеде-

љу,8.марта,засведамепремијерносу
одиграли позоришну представу „Зла
жена“ у Културном центру Пећинци.
Представа је рађена по тексту драме
ЈованаСтеријеПоповићаурежијиМио-
драга Малетића, који се побринуо и за
сценографију,апоречимапредседника
ове трупе Бојана Наића, пећиначка
публика је била у прилици да осети
паланачки малограђански менталитет у
спонтанојигриглумацааматера,узвесе-
лемузичкенумереуизвођењутамбура-
шкогтриа.
–Изузетносамзадовољанигромглу-

маца,каоивеликимбројемгледалаца.
Музичкенумере,којејеизводиотамбу-
рашки трио, допринеле су веселој
атмосфериивраћањууепохуиместо
дешавања радње. Захваљујем и Кул-
турном центру на подршци током при-
према представе. Драго ми је што се
нашa културнa свест диже на виши
ниво,захваљујући,пресвега,директору
установеЈовануДеврњи.Хуманостста-
новниканашеопштинесепоновопока-
заланаделу,јерјепремијерноизвође-
ње било и хуманитарног карактера –
рекаојеНаићидодаодајеухолуКул-
турног центра била постављена кутија
за прикупљање хуманитарног прилога
за тешко оболелог суграђанина, као и

дајеприкупљенооко35хиљададина-
ра који су, након премијере, уручени
породици.
Трупу,којучинемладипећиначкиглум-

ци аматери Александра Опачић, Алек-
сандарБабић,МиодрагМалетић,Марко
Миловановић, Биљана Најић, Јелена

НедељковићиБојанНаић,наконпреми-
јереочекује, премаречимаБојанаНаи-
ћа, још једно извођење у пећиначком
Културном центру, 5. априла. Овај пут,
самозаселектора, уоквиру такмичења
запласманнаЗонскусмотруаматерских
позоришнихдруштаваСрема.

„Зла жена“ на сремачки начин
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Најбољи говорници поезије 
пећиначке општине

Најбољи рецитатори са терито-
ријеопштинеПећинципредста-
вилисусвојеумећелепогизра-

жавањаупонедељак9.мартаупећи-
начком Културном центру у оквиру
Општинске смотре рецитатора
„Песниченародамог“,уорганизацији
КултурногцентраиСавезауметнич-
ког стваралаштва аматера Војводи-
не, под покровитељством Општине
Пећинци.Двадесет седморорецита-
тора такмичило се у категоријама
млађи, средњи и старији узраст, а
награде најуспешнијима, који ће
представљатисвојуопштинунаЗон-
ској смотри рецитатора, уручио је
председник привременог органа
Општине Пећинци мр Жељко Трбо-
вић.
–ОпштинаПећинцијепокровитељ

многих значајних манифестација у
нашојопштини,алисмовеомапоно-
сни када смо покровитељи оваквог
такмичења, које увек изнедри најбо-
ље од најбољих, и које за циљ има
неговањелепог говорништва.Важно
је да ова деца наставе да раде на
усавршавању лепог изражавања, а

нанамаједаимстворимоусловеда
развијајусвојталенатидаимпомог-
немодагапредставеширојјавности.
Захвалан сам Културном центру
Пећинцикоји,каоцентралнаустано-
вакултуреунашојопштини,значајан
деосвоградапосвећујеуправомла-
дима–изјавиојеТрбовић.
Селектор овогодишње Смотре је

глумац и професор на Академији
уметностиуНовомСадуМиљанВој-
новићкојијеуручиозахвалницесвим
учесницимаитомприликомрекаода
је имао, са једне стране незахвалну
функцију да мора на неки начин да
рангирадецу,асадругевеомачасну,
јерјепратиоправемалеборцеидив-
неговорникепесама.
–Чулисмозаистапрегрштзначај-

них песама наше поезије и уживао
самслушајући.Драгомијештоикао
селектордрамскесценеирецитато-
ра могу у континуитету да пратим
развојуопштиниПећинциимогусло-
бодно да кажем да је евидентан
напредак у квалитету. Данас су то
били веома самоуверени говорници
поезијеи,заиста,свакачастипеда-

гозимана томраду, алиидеци која
веомазрелоприступајупоезији.Гото-
во сви такмичари су имали добар
ритамиодличнудикцију,апобедни-
цимапрепоручујемдасесадафоку-
сирају на мисаону целину, што сло-
бодније,дастихпостанењиховстих
ижелимимуспеханадаљемтакми-
чењу–рекаојеВојновић.
Пре проглашења победника

Општинске смотре рецитатора,
директор пећиначког Културног цен-
тра ЈованДеврња уручио је захвал-
ницесвимпедагозимакојисуздушно
радилисадецом,анаЗонскусмотру,
која ће бити одржана у Сремској
Митровици,пласиралоседеветтак-
мичара, по три из сваке категорије:
Од1.до4.разреда–АнђелкаВуле-
тић из Деча, Калина Чубрило из
ПећинацаиНаталијаСтепановићиз
Шимановаца; Од 5. до 8. разреда –
Живота Јеремић из Деча, Матеја
Поповић из Пећинаца и Анђела
Гаврановић из Пећинаца; Средња
школа–ТеодораВојиновићизШима-
новаца,КатаринаДевчићизПећина-
цаиЕленаЂуричићизБрестача.

Једним кликом до уписа детета у вртић
Грађани пећиначке општине

бићеуприлицидаод1.априла,од
када креће конкурс за упис, бес-
платно, електронски пријаве дете
за упис у Предшколску установу
„Влада Обрадовић Камени“.
Захваљујући овој услузи, родите-
љинећевишеморатидагубевре-
ме на шалтерима прикупљајући
документацију за пријаву детета,
него ће се пријаве вршити једно-
ставним попуњавањем онлајн

обрасца на Порталу еУправа
(https://euprava.gov.rs/vrtic), а при-
лагање извода из матичне књиге
рођених,пребивалиштаиуверења
озапослењунијепотребно,јерсе
аутоматскиприбављају.
УслугаеВртићпредстављаелек-

тронску пријаву деце за упис у
предшколске установе, а од ове
годинеуслугаћебитиомогућенау
140 градова и општина широм
Србије.
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Матуранти Економско-трговинске
школе „Вук Караџић“ у Старој
Пазовисуучетвртак,12.марта

овегодине,најавномчасумаркетинга
и монетарне економије и банкарства
представили развој ифункционисање
фирми – од доласка инвеститора у
новусредину,дофиналногпроизвода
који мора да се допадне потрошачу.

Како је рекла њихова професорка
Сања Јовановић, поред теоретског
знања, треба стећи и самопоуздање,
збогчегајебитноизместитиученикеу
праксуизатоонасазавршнимразре-
дима практикује овакве часове. Овом
приликомјепоставилаученикеуулогу
директора фирме, представника при-
вреднекоморе,председникаопштине,

али и новинара, и они су одговорили
постављеном задатку. Јавном часу је
присуствовао председник Општине
Стара Пазова Ђорђе Радиновић са
помоћницима,којијеговориоооргани-
зацијисвогкабинета,узсугестијемату-
рантимаоодносуовелокалнесамоу-
праве према инвеститорима, иако су
онитоврлодоброприказали. З. К.

Јав ни час уче ни ка
еко ном ске шко ле

Улице Хурбанова и Змај Јовина у Старој Пазови
ускоробитребалодабудуједносмерне,радилак-
шегфункционисањасаобраћајауовимделовима

места.Наконшто је токомпрошле године уређенпар-
кингпросторуУлициВладимираХурбанауСтаројПазо-
ваитимеделимичнорешенпроблемсапаркирањему
зонигдесеналазеПредшколскаустанова„Полетарац“и
Домздравља„ДрЈованЈовановићЗмај“,уздужнопарки-
ранавозилаидаљеонемогућавајумимоилажењевози-
лакојаучествујуусаобраћају,штоствараколонеичека-
ње.УЗмајЈовинуулицубићезабрањенулазизглавне,
Светосавскеулице.Надлежнисуприступилирешавању
проблема,азамесецдана,режимсаобраћајаупомену-
тим улицама биће измењен, што значи да ће ове две
улицебитиједносмерне.Збогситуацијенапаркинг-про-
стору,надлежниразматрајумогућностдасеиутомделу
СтареПазовеуведенаплатапаркирања,штобиолакша-
лофункционисањесаобраћајауцелости.Подсетимо,у
овомнасељуимаукупно606паркинг-места,аценапар-
кинг-картеизноси25до35динарапочасу,односно,100
динара,коликокоштадневнакарта. З. К.

Ули це Вла ди ми ра Хур ба на
и Змај Јови на уско ро јед но смер не

Јавни час у Старој Пазови

Хурбанова улица
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Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

Ста но ви за избе глич ке поро ди це
Јединицазауправљањепројекти-

маујавномсекторуобјавилајејавни
позив за достављање понуда за
куповинустановау јавнусвојинуна
подручју 17 општина на територији
Србије, намењених избегличким
породицамаизБоснеиХерцеговине
иХрватскекоједоданаснисуреши-
ле своје стамбено питање.Станови
се купују на тржишту кроз поступак
достављања писмених понуда и
изборанајбољихпонуђачаунеколи-
коградоваиопштина,међукојимаје

иСтараПазова.Рокзадостављање
понуда за куповину станова у овој
сремскојопштиниједо30.новембра
2020. године. Право учешћа имају
сваправнаифизичкалицакојаиспу-
њавају услове из Јавног позива,
наводисеусаопштењу.
Јавни позиви су објављени на

интернет страници Јединице за
управљањепројектимаујавномсек-
тору д.о.о. Београд, Републичке
дирекције за имовину Републике
Србије,Комесаријатазаизбеглицеи

миграцијеРепубликеСрбијеиинтер-
нет страницама општине/града и
јединица локалне самоуправе које
сеграничесанаведенимјединицама
локалнесамоуправе.
Регионални стамбени програм

(РСП) је заједнички вишегодишњи
програмРепубликеСрбије, Босне и
Херцеговине,ЦрнеГореиРепублике
Хрватске,којиимазациљдаобезбе-
дитрајнастамбенарешењазанају-
гроженијеизбегличкепородицеусве
четириземље. М. Ђ.

Обно ва путе ва и у 
наред ном пери о ду
Због велике фреквенције возила и

разних грађевинских машина, путна
инфраструктура у општини Стара
Пазовапретрпела језначајнаоптере-
ћењаиоштећења.Стратегијомразво-
јаовесремскеопштине,премаплани-
ранимактивностимаиприоритетимау

претходном периоду, реконструисани
су најугроженији путеви и улице. У
локалном Савету за безбедност сао-
браћаја,којифункционишеприопшти-
ниСтараПазоваистичудасеупрет-
ходнихнеколико годинаасфалтирало
преко57километарапутева.Улокал-
нојсамоуправикажудајепландасеу
наредном периоду изврши обнова
више од 35 километара главних пут-
нихправацаилокалнихсаобраћајни-
ца,каоиреконструкцијаиасфалтира-
њемеђумеснихпутева.

З. К.

Систе мат ски
пре гле ди
Устаропазовачкојопштинисеод1.

марта 2020. године обављају систе-
матскипрегледипредшколацакаодео
припреме за упис у основнушколу, а
којисуобавезнизасвакодете.Систе-
матски преглед почиње код изабра-
ногпедијатра,одкогседобијајуупути
за лабораторијске анализе – истакла

је за РТВ Стара Пазова др Аленка
Бојић, начелница Педијатрије Дома
здравља „Др Јован Јовановић Змај“.
Лекарскапотврдада једетеспремно
за упис, издаје се након прегледа
физијатра, стоматолога, офтамолога,
оториноларингологаилогопеда,којиу
овој општини посећују локалне пред-
школске установе. Након добијених
резултата свих лекара специјалиста,
детедобијавакцину. Д. Г.

Без посла
око 1.500 људи

НаевиденцијинезапосленихуСрему
тренутнојебезпослаоко13.000људи,
уопштиниСтараПазованапосаочека
око 1.500 лица, а највећи део чине
лица са завршеном основном или
непотпуном основном школом. Од
укупно 13.003 незапослених на еви-
денција, 52 посто су жене, близу 60

постоСремацабезпосланаистичека
дужеодгодинудана,докнајвећиброј
незапослених има између 55 и 59
годинаживота.Само у првоммесецу
ове године запослило се преко 50
лица која су била на бироу, док је у
току фебруара ове године исказана
потребазапопуњавањем151слобод-
ноградногместа. З. К.

Кари јер но вође ње 
за осма ке
Унамеридапомогнудецидаизабе-

ру будуће занимање Љиљана Секи-
мић, библиотекар, и Зорица Кешељ,
социолог,организовалесууновопазо-
вачком огранку „Петар Петровић
Његош“Народнебиблиотеке „Доситеј
Обрадовић“ циклус од 5 радионица
којесуувезисакаријернимвођењем
и саветовањем, за све осмаке ОШ
„Растко Немањић Свети Сава“. Циљ
радионицајебиодасеученицитести-
рарајуусвојиминтересовањима,зна-
њукојеимајуивештинамаиданапра-
венекусликуосеби,какобиизабрали
својубудућусредњушколу.Туодлуку
требадонетиускладусаспособности-
ма,особинамаличности,мотивацијом
и, наравно, актуелном ситуацијом на
тржиштурада.Назавршнојрадионици
гостовали су и о својим професијама
говорили и психолог, социјални рад-
ник, програмер, правник, камерман,
новинар. Д. Г.
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Три би на СНС у Путинцима

Уорганизацији МО Срп-ске напредне странке
Путинциодржанаје10.

марта предизборна трибина
у овом селу, а управо овом
трибином су почеле предиз-
борне активности румских
напредњака.БројнимПутин-
чанимасусеобратилиСла-
ђан Манчић, први на листи
„Александар Вучић – За
нашудецу“залокалнеизбо-
реиВеселинШљиванчанин,
члан ГО Српске напредне
странке.
Манчић је на почетку

захвалио свима који су сво-
јимпотписимадалиподршку
странци иАлександруВучи-
ћу. Он се осврнуо на проте-
клих седам година власти
токомкојихјеСрбијадоживе-

лакоренитепромене,одзау-
стављања финансијског
колапса,дофискалнеконсо-
лидације, привлачење инве-
ститора,градњепутева,шко-
ла, болница, свега оногшто
је потребно за нормалан
живот, а то је политика коју
спроводи председник стран-
ке Александар Вучић. Исто
важииналокалномнивоу.
–Трудилисмосеиуспели

даупретходнихседамгоди-
надоведемопреко20дома-
ћихистранихинвеститора,а
претогасмоопремилирадне
зоне,приступнепутеве,сао-
браћајнице,електро,гаснеи
водоводне инсталације. Све
тојебилонеопходнозапри-
влачењеинвеститора–иста-
каојеСлађанМанчић.

Тојерезултираловеликим
бројемраднихместа,пруже-
на је прилика свакоме ко
желидаради,дасекрозтај
раддоказујеидаљеедукује.
– Свесни смо да може

боље, да плате морају да
расту, али је много боље
него што је било када нико
из једне породице није
радио.Садаимамоситуаци-
јудаобасупружникамогуда
радеизараде,могудаобна-
вљајуиликупујукућеиста-
нове–рекаојеМанчић.
Понекимновинамакојесу

уведене у румској општини,
она је прва у Србији. Трећу
годинузаредомсефинанси-
рају комплетно боравци
деце у вртићима, а од ове
годинебићебесплатниуџбе-

ницизасверумскеосновце.
Улагалосеиупутнуинфра-
структуру: ревитализација
пута Рума – Ириг, кружни
токовикојисузаменилирас-
крснице и семафоре, што
утиченабезбедностибрзи-
нусаобраћаја.Битнепроме-
не су видљиве и у општин-
ском буџету, јер је 2013.
године он био 900 милиона
динара, са дугом од 374
милиона и кредитом од 200
милионадинара.
– Ми сада сваки дан на

рачуну имамо 100 до 200
милиона динара, а прошлу
годину смо завршили са
буџетом од 2,2 милијарде
динара,анедугујемоником
ништа. То нам даје могућ-
ност да финансирамо бес-

Председник Александар
Вучић, говорећинаконфе-
ренцији за новинаре 11.
марта,рекаоједа,имајући
у виду садашњу ситуацију,
избори расписани за 26.
априлнећебитиодложени.
Уколико би и дошло до
померања избора, они ће
сепомеритизадвенедеље
и то уколико се ситуација
сакоронавирусомпогорша.
Он јеистакаоидаћеса

представницима странака
разговарати о томе да се
организује што више ТВ
дебата,адасетекуапри-

лу организују митинзи на
отвореном. Александар
Вучић, као лидер Српске
напредне странке, отказао
јесвепредизборнескупове
којесунапредњациплани-
ралидаодржедо1.апри-
ла.
Оваква одлука је донета

као мера превенције у
циљуспречавањаширења
корона-вируса, поготово
штосуимедицинскиструч-
њациистаклиданебитре-
бало одржавати скупове у
затвореном простору са
вишеод100људи.

Избо ри и коро на -ви рус

Путин ча ни на три би ни

Сла ђан Ман чић са члановима СНС у Путинцима
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Про гла ше не листе СПС и СРС
ОпштинскаизборнакомисијауИригупро-

гласила је листу „Социјалистичка партија
Србије–ИвицаДачић“10.марта.Какосазна-
јемоодМиланаМарковића,председникаОО
СоцијалистичкепартијеСрбијеИриг,речјео
листисасвих19кандидата,асоцијалистиу
иришкојопштининалокалнеизбореизлазе
самостално.
–Међутимкандидатима јеидеветжена,

каоимладихивисокообразованихкандида-
та,а трудилисмоседаимамо заступљене
свестароснегрупе–кажеМарковић.
ПрвиналистијеРадованНинковић,агро-

ном,азаовулиступрикупљеноје218потпи-
са.
Каотрећапроглашенајеизборналиста„Др

ВојиславШешељ–Српскарадикалнастран-
ка“.Налокалнеизборе српскирадикалииду
самостално.
–На листи се налази 15 кандидата, за 19

одборничкихместа.Испоштовалисмоиквоту
зажене,такодаимамошестженаналисти–
рекао је занашеновинеТодорПерић, пред-
седникООСрпскерадикалнестранкеуИригу.
ТодорПерићјеипрвиналистиСрпскеради-
калнестранкезалокалнеизборе. С. Џ.

ИНЂИЈА
Роми подржавају
СНС и Владимира Гака
Листу „АлександарВучић – за нашу децу“

напредстојећимлокалнимизборимауИнђији
подржаће и представници ромске заједнице.
Како је истакнуто на недавно одржаном
састанку, представници ромске заједнице
изразили су недвосмислену подршку листи
СНС-аипредседникуОпштинеИнђијаВлади-
мируГакунапредстојећимизборимазаказа-
нимза26.априлтекућегодине.
ТомприликомпредседникОпштинеИнђија

иносилацлистеСНС-аналокалнимизбори-
ма,најавиојејошснажнијуподршкукрозброј-
не програме и пројекте којом ће се додатно
оснажитиромсказаједница.
– Увешћемо и применити сва системска

решењауинтеграцијиРомакрозјаснодефи-

нисанабуџетскасредствакакобидопринели
унапређењу положаја ромске популације у
нашојопштини–рекаојеГак.
Нинослав Јовановић, представник ромске

заједницеуИнђији,истакаоједајеовонаста-
вакдобресарадњесалокалномсамоуправом
у циљу још веће институционалне подршке
Ромима.
–Микаозаједницанемамоправодабуде-

мо ван система и институција и зато ћемо
увекподржатионекојисунанашојстрани,а
председник Гак то јесте. На предстојећим
изборимасмојединствениуподршциСрпској
напредној странци и председнику наше
Општине–кажеЈовановић.
 М. Ђ.

РУМА

Предата листа
коалиције СПС и ЈС
ЗалокалнеизборезаодборникеСОРума

својулистусу11.мартапредалиирум-
скисоцијалистиса911прикупљенихпот-

писа.Речјеолисти„ИвицаДачић–Социјали-
стичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србијa(ЈС)–ДраганМарковићПалма“коју је
Општинска изборна комисија прогласила у
законскомрокуод24часа.
То је,закључноса12.мартом,другалиста

проглашена за локалне изборе, јер су први
листу предали румски напредњаци. Први на
листи„ИвицаДачић–Социјалистичкапартија
Србије(СПС),ЈединственаСрбијa(ЈС)–Дра-
ганМарковић Палма“ јесте ВладимирМале-
тић, дипломирани економиста и председник

ООСПС-аРума.Налистисеналази30канди-
датазаодборнике,амеђуњимаје12жена.С
обзиромнатодајеречокоалицијисаЈедин-
ственомСрбијом,наизборнојлистисеналазе
идвакандидатаизовестранке.
–На овим изборима наступамо заједно са

партнерима из Јединствене Србије. Очекује-
мобољирезултатнегоштојебио2016.годи-
не, јерсмотадаосвојили10,7одстогласова.
Наовимизборима,понекимнашимпроцена-
ма, очекујемода остваримо резултат између
15и20процената.Тобибиоизузетануспехза
нашупартијскуорганизацију–рекаојеВлади-
мирМалетић.
 С. Џ.

платне вртиће, да асфалти-
рамо улице, да улажемо у
домове здрављаида рено-
вирамо објекте домова кул-
туре, школа, спортске тере-
не, паркове, мобилијаре –
све оно што је у данашње
време човеку потребно за
нормалан живот – рекао је
Манчићинајавиодаћетако
битииубудуће.
Онјепредставиоиканди-

дате са изборне листе на
којој су млади, образовани,
неокаљани млади људи:
лекари,магистри,инжењери
којисужељнирадаидокази-
вања. То и јесте политика
странке – пружање шансе
младости и показивање да
труд и школовање младих
људинијебилоузалудно.
Слађан Манчић је апело-

вао на присутне грађане да
изађу26.априланаизбореи
да тако покажу „шачици
незадовољника“ да Србија
нијезабојкот.
Циљћеиубудућебитида

се доведе што више инве-
стиција.Штојевишерадних
места,већајеипотражњаза
радницима, а тада ће се
добри радници и више пла-
ћати.
–Желимоиинвестицијеу

свакосело,селатребадасе
развијајудабисеиградраз-
вијао. Рума иде напред,
Рума је живота пуна, биће
јошпунијакадапрођеидру-
ги коридор, када будемо у
епицентру између два нај-
прометнија пута у држави –
рекаојепрвичовекналисти
„Александар Вучић – За
нашудецу“залокалнеизбо-
реуРуми.
Путинчанима, али и сим-

патизерима и члановима
СНС-а из околних села,
обратиосеиВеселинШљи-
ванчанин, члан Главног
одборастранке.
–Нисамдошаодатражим

некепривилегијезамене,ја
се не налазим ни на једној
листи.Овдесамзбогсвојих
пријатељакојисупатриотеи
добри људи, који желе да
помогну својој земљи. Ја
самуверендаћетевисигур-
нодовестибарјоштрипута
оволико људи на изборе и
гласатизајединствоСрбије,
даћетегласатизаСНС,зато
што видите наш напредак.
ТребадаподржитеиСлађа-
наМанчића,онсвојимдели-
ма говори какав је човек,
треба да будемо јединстве-
ниисложниидасеборимо
да Србија иде напред –
поручио је Веселин Шљи-
ванчанин.

С. Џаку ла

ИзборнакомисијаГрадаСремскаМитрови-
ца,обавештавајавностдаје6.мартаКоали-
ција:АлександарВучић–Занашудецуподне-
лаИзборној комисији ГрадаСремскаМитро-
вицаизборнулиступодназивом„Александар
Вучић – За нашу децу“ са 61 кандидатом за
одборникеСкупштинеГрадаСремскаМитро-
вица.
Такође,9.марта јеСоцијалистичкапартија

Србије поднела изборној комисији изборну
листуподназивом„ИвицаДачић–Социјали-
стичкапартијаСрбије (СПС)“ са41 кандида-
том за одборнике Скупштине града Сремска
Митровица.
Наконизвршенепровере,Изборнакомисија

Града Сремска Митровица је утврдила да
изборнелистеиспуњавају све условепропи-
санезакономзањиховопроглашење.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Про гла ше не избо рне листе СНС и СПС
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (18)
БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

„Мно го хтео, мно го запо чео, 
час умр ли њега је помео“
БранкоРадичевићјерођенуСла-

вонскомБроду, 15.марта 1824.
године.ОтацмујебиоТеодор,а

мајкаРужа.ПородицаБранковемајке
у Вуковар је досељена изСкопља у
другој половини осамнаестог века, а
очевапородица,малопретогадоба,
посвојприлици,изСрбије,изокруга
крагујевачкога,инастаниласеуСре-
му.РодившисепредСветогАлексија,
Бранко јена крштењудобио тоиме,
којеје,доцније,замениоукњижевно-
стиименомпокомејеипознат.Школу
је почео учити у Земуну кад му је
било шест година. Када је окончао
српску,тригодинејепохађаонемачку
школу,апотом,1835.годинеступиоје
уГимназијукарловачку,укојојјеизу-
чио шест разреда, колико је тада у
њојбило.Стражилово,Белилоидру-
ге локалне посебности, па и сами
Карловци, све је то данас познато,
искључиво или поглавито, као пред-
мети који су у вези са успоменом
Бранковом. У лето 1841. године, по
окончању шестог разреда, опростио
сеБранкосадруговимаирастаосес
Карловцима. Тако је настао Бранков
„ЂачкиРастанак“.Изучивши,спреки-
дима, више гимназијске разреде –
филозофију–уТамишвару,гдемује
отацбио са службом,Бранко је оти-
шаоуБечиуписаоседаслушаправ-
ненауке,алиихниједовршио,већје
започеоизучавањемедицинскихсту-
дија.СавживотБранковима,управо,
два дела: у Карловцима и у Бечу. У
Карловцима је био живот веселога
ђачића–уБечумладогаборцаучети
ВукаКараџића.Тада јеуБечубиои
младиЂураДаничићскојимсеБран-
ко побратимио. Срећан удес српског
народасаставиоихјекодВука.Пре-
кидајући школовање и остављајући
Бечнеколикопута,Бранкојеживеои
удругимместима,понајвишеуЗему-
ну, па је походио и Београд, где је,
нарочито у омладини, имао својих
добрих пријатеља. Међутим, чим су
сеуказивалемогућностидасеврати
своме бечком друштву, Бранко је
одлазиоуБеч,гдегаје,најзад,исмрт
покосила. Обилато је помаган од
стране кнеза Михаила Обреновића.
Бранко је тражиолека сухојболести
одкојесеприличноотимао,иакојесе
нијеплашио.Па,ипак,његовоммла-
домживоту, исувишерано, дошао је
крај(Гавриловић).
БранкоРадичевићиЂураДаничић

честосуодлазилиукућуВукову,акћи
ВуковаМина,билајетадамлада.Ту

сеонданачиниочитавнизпричањао
Мини Вуковој. Противници Вукови, у
онодоба,изнелисудасуДаничићи
Бранкозатотаковатренипривржени-
циВукови,јерсуобојицабилиуМину
заљубљени.Но,тојепосвемусуде-
ћи била фабула. Мина Вукова, по
сећању Михајла Полит Десанчића,
није била особите лепоте. Била је
врло изображена Српкиња, особито
јелепоцртала,алијебилапунадуха,
била је досетљива, била је ватрена
Српкиња,алинијебилаособитолепа.
Мина – то јој се морало признати –
много једопринеласлависвогаоца.
Онајеизврснописаланемачки,теје
одржавала везу са научењацима

немачким у погледу књижевног рада
Вуковог.Међутим,тосвениједопри-
нело измишљеној романтици са
Мином.НиБранко, ниДаничић нису
никада дали ни најмањег спољног
знака да је једном или другомМина
била идеал. Читава романтика у
погледу Мине била је измишљотина
противникаВукових. БранкаРадиче-
вића у његовом најбољем добу (од
1846.до1849.)најбољеинајпотпуни-
јејеописалагоспођаМина,кћиВуко-
ва. У Орлу 1878. она вели: „Бјеше
нештовишиодсредњегузраста,тије-
ла размјерна, витка, па опет зато
поснажна.Нажилавом,иљетиизими
разголитаном врату, сјеђаше глава

Бран ко Ради че вић (Вики пе ди ја)
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дивна кроја, широка пјесничка чела,
густе,отворено-мркекосе.Чешљаше
сеунатраг,абјешедуга,темупада-
шечакдорамена.Каткадбиуразго-
вору, затресао тубујну косу, каолав
својугриву.Исподчеласијевашеоко
необичнијемсјајем.Дојаконевидјех
тијехочију,атешкоихјегдјеивидје-
ти.Поразрезувелике,паопетуглаву
утекле,свијетлишеисподмркијехтре-
павица, неком особитом, сивозеле-
номбојом,иодудараху,чудновато,од
мркијех поносно узвијенијех веђа. И
сјај иизразбијешеимсасвијемнео-
бичан,реклабих,надземанивјеран
тумач пјесничке душе [...] Зуби се
помаљахусвакијемосмијехом,абје-
хуздрави,необичнобијели,широкии
угласти.Лицебјешесприједапоши-
роко, сухоњаво, па по гдје које лако
прпоушташепубовеодкостију.Брада
бјеше поширока, и сасвијем ћосава.
Кожаналицутанка,мека,увијекзару-
ђена.Чимби,радичегагод,дошаои
најмање у ватру, осула би му се по
цијеломлицужаркарумена.Кретања
бјеху му сасвијем проста, мирна и
армонична. Не сјећам се, да сам га
видјелаикад,дарукамамашеидока-
зује. У разговору радо би завалио
главу,очибидигао.пазанесеноувис
гледао.Говориојемирно,готовотихо
и једнакијем гласом, али увијек са
осмијехомнауснама.Веселост,нека
блага, дјетињаста веселост, бјеше
поглавитасадржанаБранкованарав.
Гдје год га виђах, свугдје и увијек
затекохналицуњеговуонајистибла-
ги, весели израз, што га дична још
вишедичаше.Лакакорака,заваљене
главе, ево га гдје иде, па ко би га
видио,одпрвебипомислио:’Овогаје
вила посинила, па сада ходи по
земљи,гдјемумјестоније,текдапје-
ваидругевесели.Благоњему;нањ
не може туга и невоља земаљског
жића’. Пазио је дјецу и играо се са
њима. У друштву бјеше весео, али
смјеран.Изњеговихобичајнихразго-
вора нијесимогао судити, да је така
дара...ИуодјелубјешеБранкоскро-
ман и умјерен. Носио се сасвијем
просто,безикаквихнакита...Каошто
сепростоодјевао,такосеумјеренои
хранио. Често се хваљеше, да неко
вријеме живи само о воћу, па онда
другипутосамоммлијекуитд.Стра-
снојеишаодасекупаухладнојводи,
абјешедобарпливач...“(Зна ме ни ти 
Срби у анег до та ма).
ОликуБранковoмимамоврломало

података.Затосесаопштавајуиови,
показивањуГ.Ђ.Поповића–Данича-
ра. Г. Поповић је био у Карловцима
ђакод1840.до1841. године,када је
његовстаријибратСтеваучиошести
разред са Бранком. Он се од тада-
шњег одела Бранковог добро сећа,
дугачкогкапутаикапешајкаче,какву
су карловачки ђаци, за директорова-
њаЈаковаГершића,већиномносили.
ЗасамликБранковГ.Поповићвели:
„Бејашелеп,смеђ,младчовек, једно
одонихлица,закојесеодмахкажеда

сулепа,аликојасејошбржезабора-
вљају, јер немају никакве карактерне
цртенимакаквогизразитогобележја.
И уКарловцимаидоцније уБечу, за
све време докле га је г. Поповић
виђао,Бранкојеимаоошишану,крат-
ку косу. Г. Поповић вели да је Мина
сасвим идеализовала лик Бранков.
НиједокументованогдејеБранкопро-
вео1841/1842.школскугодину.Стога
се и ово саопштава. Г. Поповић је
1850. године отишао у Беч, и ту је
обновио познанство са Бранком.
Зборноместо јебилообичноу „Сло-
венској Кавани“ Грловића. Ту Бранко
једномговорашеодушевљеноокори-
сти од гимнастике, па рече и ово:
„СећамсеСтевеПоповићау Пожуну:
велик,развијенмладчовек,огрнесво-
јејапунџе,паидекаоделија;алиније
гимнастизирао,пазлопрође!“Изтих
речи,којихседобросећа,Г.Поповић
изводи да је и Бранко био у Пожуну
када и Стева, 1841/1842. године, јер
суулето1841.иБранкоиСтевабили
окончалиГимназију–шестиразред–
у Карловцима (Седам де сет  анег до
та из живо та срп ских књи жев ни ка).
ПероМинеКараџићзабележилојеи

последње дане Бранковог живота:
„Потајна грозница циједила му је
животнепрестанце,итадасевидјело
дамунемалијека.Ходаше,истина,и
долажашеВукунадоговор,алисваки
дан све слабији. Вук му савјетоваше
дасепреселиуболницу.Тамоћему
сеотрошкукнежевуспремитизгодна
соба,тамоћегадворитидвијевјеште
нудиље;атамоћеиматисвегаштому
по наредби првијех бечких лекара
будеваљалозаисцјељење.Стужни-
јем осмијехом пристане Бранко и на
то,тесепреселиуболницу.Туимађа-
шесвакењегеипонуде,аВукиДани-
чић обилазише га често. Мати моја
пазила је Бранка као и рођена сина,
панијепрошлоданадаганенадгле-
да. Радоваше се кад му ко дође, и
бјеше још једнаковесео.Алиитоне
потрајадуго...Једногадана...сјеђаше
мојамајкакаообичноуБранка.Тога
данабјешенеобичноузбуђенињежно
држаше обје њезине руке у својима.
Тако су дуго сједили и разговарали.
Кадмајкапође,тесенавратимаосвр-
ну да га још једном поздрави, али
Бранко с болнијем изразом склопио
руке над главом. Поплашена викне
нудиље, притрчи Бранку, дигне га у
наручје; али сјен самртнијех крила
бјешевећпаоналицеБранково.Још
једном захвално погледа, још се јед-
ном уморно осмјехне, па онда се
наже;аонодивносрцештојетолико
осјећало, толико се надало, толико
хтјело,престакуцати“.
Бранко Радичевић је преминуо 18.

јуна1853.године.Сахрањенјенабеч-
ком гробљу Светог Марка, а 1883.
посмртниостацињеговипренесенису
исахрањенинаСтражилову.Нагробу
Бранковом уклесани су стихови из
Ђач ког растан ка:„Многохтео,много
започео,часумрлињегајепомео“.

Сав живот Бран ков 
има, упра во, два дела: 

у Кар лов ци ма и у 
Бечу. У Кар лов ци ма је 

био живот весе ло га 
ђачи ћа – у Бечу

мла до га бор ца у чети 
Вука Кара џи ћа. Тада је 

у Бечу био и мла ди 
Ђура Дани чић с којим 

се Бран ко
побра ти мио. Сре ћан 
удес срп ског наро да 
саста вио их је код 
Вука. Пре ки да ју ћи 

шко ло ва ње
и оста вља ју ћи Беч 

неко ли ко пута, Бран ко 
је живео и у дру гим 

мести ма, понај ви ше у 
Зему ну, па је похо дио 

и Бео град, где је,
наро чи то у омла ди ни, 
имао сво јих добрих 
при ја те ља. Међу тим, 
чим су се ука зи ва ле 

могућ но сти да се
вра ти сво ме беч ком 
дру штву, Бран ко је 
одла зио у Беч, где
га је, нај зад, и смрт 

поко си ла
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Обе ле жен Свет ски дан бубре га

УОдсеку за хемодијализу Општеболнице 12. марта је обележен
Светскиданбубрегадружењем

са пацијентима и поделом промо-
тивно-едукативног материјала, чији
садржај указује на значај превенције
иначинелечењабубрежнихболести.
Светскиданбубрегаобележавасена
иницијативу Међународног друштва
за нефрологију и Интернационалног
удружењаФондацијeзабубрегувише
од100земаљаширомсвета.Од2006.
године обележава се сваког другог
четврткаумартумесецу.Циљјеподи-
зањесвестиоважностибубрега,орга-
накојиимакључнуулогууодржавању
живота и упознавање јавности да су
болестибубрегачесте,опаснеиизле-
чиве. Слоган овогодишњег Светског
данабубрега„Здрављебубрегасвима
исвуда–одпревенциједооткривања
иравноправногприступалечењу”има
за циљ подизање свести о растућем
оптерећењу бубрежним болестима
широмсветаипромовисањездравља
становништва кроз осигуравање уни-
верзалног, одрживог и равноправног
приступа висококвалитетној здрав-
ственој заштити и смањење нејед-
накости у здрављу међу различитим
социјално-економским групама ста-
новништва.Конкретно,кампања2020.
наглашава важност превентивних

интервенцијазаспречавањенастанка
и напредовања бубрежних болести.
У нашој земљи10.749особа себол-
ничкилечилозбогобољењабубрегау
2018.години,аодтогброја6.196осо-
ба се болнички лечило због хронич-
не бубрежне инсуфицијенције. Исте
годинејеумрло752хоспитализованих
особа због болести бубрега, од којих
је70%умрлозбогхроничнебубрежне
инсуфицијенције.
Председница Удружења бубрежних

инвалида Срема Виолета Србљанин
изјавилаједајеУдружeњeбубрeжних
инвaлидa Града oснoвaнo 2011.
гoдинeчији је циљпoмoћ у пружaњу
здрaвствeнeисoциjaлнeзaштитeкao
и укључивaњa у друштвeнe тoкoвe
пaциjeнатa,кoрисникa здрaвствeнe
зaштитe,кojисeлeчeнaхeмoдиjaлизи.
– Пoчeтaк рaдa oвoг Удружeњa

oбeлeжилo je стручнo прeдaвaњe
ДрAницe Цвeтичaнин o тeми „Висoк
фoсфoр – oпaснoст кoд пaциjeнaтa
нa хeмoдиjaлизи”. Од оснивања до
данас , чланови удружења редовно
учествују на бројним спортским так-
мичењима,одакледоносевеликиброј
медељаипехара.Иaкoстoпрoцeнтнo
инвaлиди,мaксимaлнoсмoукључeни
у свe oбликe друштвeнoг и jaвнoг
живoтa. Удружење је веома  активно
иуорганизацијистручнихпрeдaвaњa

и састанака, кojе пaциjeнтимa нa
хeмoдиjaлизи пoмaжу у лaкшeм
сaвлaдaвaњу бoлeсти сa кojoм су
суoчeни.Предавањасуималилекари
специјалисти са одељења хемодија-
лизеДрБрaнкицaСaвић,шефодсека
хемодијализе, ДрДaниjeлaСaлaтић,
др Аница Цветичанин која је сада у
пензији,дрЈелицаВученовић-нефро-
лог, дрСнежана Баричевић и главна
сестра Споменка Кнежевић. Редов-
ни смо учесници великих годишњих
скупштина чији је организатор Сaвeз
бубрeжних инвaлидa Вojвoдинe. Све
наведено говори у прилог чињеници
да јеУдружењебубрежнихинвалида
веома активно и максимално посве-
ћено пацијентима како би квалитет
њиховогживота био намного вишем
нивоу.“истичеВиолетаСрбљанин.
Захваљујући бројним донацијама

одељењехемодијализеуОпштојбол-
нициСремскаМитровица има веома
добреусловезабораваконихкојисе
свакодневно дијализирају   са под-
ручјацелогСрема,асамоупрошлој
години, обављено је укупно 19.186
дијализа, што је близу 1600 дијали-
за месечно. Од почетка године ово
ОдељењедобилоседамТВапарата,
медицинску опрему и апарате, као и
помагалакојесекористеусвакоднев-
нојпракси.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Реци та тор ска 
смо тра
Ууторак,10.марта2020.године,

у Позоришту „Добрица Милутино-
вић“,одржанаје52.смотрарецита-
тора Града Сремска Митровица, у
организацијиУстановезанеговање
културе„Срем“.ЗаСмотрујеприја-
вљено131рецитатор,укупноутри
категорије: млађи, средњи и ста-
рији узраст. НаСмотру рецитатора
Срема,којаћесеодржати,28.и29.
мартауМузејуСрема,Селекторска
комисијаусаставу:МиодрагПетро-
вић, глумац и књижевник из Новог
Сада,МАЖивкаМатић,саветнику
Градскојуправизаобразовањекул-
туруиспортГрадаСремскаМитро-
вица и Зорица Мишчевић, профе-
сор књижевности и српског језика,
упутилису46рецитатораизнашег
Града.
Млађи узраст: Михајло Нова-

ковић, Димитрије Алимпић, ОШ
„БошкоПалковљевићПинки“;Нико-
лаос Лемонидис, Креативни сту-
дио и театар „Гартел“;Лав Јовано-
вић, ОШ „Добросав Радосављевић
Народ“ Матеј Вуруна, Ана Прокић,
Јована Грујичић, Нађа Јеленковић,
Анђела Коњевић, ОШ „Јован Јова-
новић Змај“ Хелена Јашчур, Лука
Митровић, Анђела Јанковић, ОШ
„Јован Поповић“;Јелена Томић,
ОШ „Свети Сава“ Николина Ковач,
НиколаКорица,ОШ„ТриваВитасо-
вић Лебарник“;Дарија Радосавље-
вић,ЛеаМиљић,Центарзакултуру
„Сирмијумарт“Рецитаторскистудио
„Калиопа“.
Средњиузраст:ЛукаМеђедовић,

Душан Дупонт, ОШ „Бошко Пал-
ковљевић Пинки“; Јована Гајдош,
Креативнистудиоитеатар„Гартел“;
Јана Будошан, Ена Боричић, Ана
Девић,ОШ„ЈованЈовановићЗмај“;
Леа Недимовић, Кристина Бурић,
Михајло Раденковић,  ОШ „Јован
Поповић“; Лазар Руварац, Лана
Станковић,ОШ„СветиСава“;Анђе-
лаЦрнојакић,ОШ„СлободанБајић
Паја“; Милана Мијатовић, Мина
Томац, Милица Шеик, ОШ „Трива
ВитасовићЛебарник“.
Старији узраст-одрасли: Анђели-

ја Лазаревић, Елена Цвјетиновић,
Рада Цвијетић, Лана Константино-
вић, Николина Панић, Креативни
студиоитеатар„Гартел“;Магдалена
Ковачић, Медицинска школа „Дра-
гиња Никшић“; Уна Лајић, Тијана
Тривић, Владимир Марчак, Митро-
вачкагимназија;АнастасијаМарин,
СТШ„НиколаТесла“;АнђелаТомић,
Селена Петровић, Дарја Максимо-
цева, Лука Иванић, СМШ „Петар
Кранчевић“;ХристинаШтимац,Цен-
тарзакултуру„Сирмијумарт“Реци-
таторскистудио„Калиопа“.

ЈКППУТЕВИ
ОПШТИНЕПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
Број:170/2020
Дана:27.02.2020.
Тел:022/400-735
СлободанаБајићабр.5
ПЕЋИНЦИ

НаосновуОдлукеозакупупословногпростора („Службенилистопштина
Срема“број14/98,5/05,16/05,30/05и21/2014)иодлукеНадзорногодбора
донете на III (тре ћој) седници одржаној дана 19.02.2020. године, Јавно
комуналнопредузећеПутевиопштинеПећинциПећинци,распиује:

ОГЛАС
ЗА ДАВА ЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВ НИХ ПРО СТО РИ ЈА

У ШИМА НОВ ЦИ МА

Пословне просторорије  са сани-
тарним чвором  налазе се уШима-
новцимауулициГолубиначкабр.1
и то : локал бр. 1 површина- 23.78
m2.,локалбр.2површина-23,78m2и
локалбр.3површина-23,78m2.
Почетнаценаизносизалокалбр.

1- 250,00  динара/m2  месечно, за
локал бр.2- 250,00 m2месечнои за
локалбр.3.250,00m2месечно.Лока-
лисеиздајуискључиво запотребе
угоститељскеделатност.
Пословнепросториједодељујусе

у закуп на 2 (две) године од дана
потписивањаУговораозакупу.
Право учешћанаогласимају сва

лицакоја:
1.Уплате гарантни  износ за локал
бр. 1 од  17.835,00 динара и  за
локалбр.2-17,835,00илокалбр.
3- 17.835,00  на рачун број 840-
1136804-42, са позивом на број
96-227, по моделу 97, у корист
рачунаДепозитзалицитацију,

2.Доказ да је подносилац пријаве
измирио раније преузете обавезе
поосновуУговораозакупупослов-
ног простора према општини
Пећинци,

3.Прихватајуусловеизконкурса.

Пријаваморадасадржи:
•	 ЗАПРАВНАЛИЦА: назив и седи-
ште, податке о упису у регистар
надлежног органа (број, датум и
назив органа) и ПИБ,као и пуно-
моћјезалицекојезаступаподно-
сиоцапријаве

•	 ЗАФИЗИЧКАЛИЦА:имеипрези-
ме, адреса и матични број, број
личнекарте,акојетолицеприват-
нипредузетникиподаткеоуписуу
регистар надлежног органа (број,
датуминазиворгана)иПИБ

•	 Изјаву о прихватању услова из
Огласа

•	 Копијадоказаоуплатидепозита
•	 Навестибројрачунанакојићесе

извршитиповраћајдепозита
Рок за достављање Пријаве (са

документацијом)је30.03.2020.годи-
недо09часова,безобзирананачин
доставе.
Пријавесаприпадајућомдокумен-

тацијом достављају се поштом или
непосреднонаадресу:ЈКП „Путеви
општине Пећинци“, Пећинци, ул.
Слободана Бајића бр.5., Пећинци,
појединачнозасвакилокалпосебно
саназнакомнакојиселокалодноси
узназнакуназиваогласа.
Непотпунеинеблаговременепри-

јавенећесеразматрати.
По завршеном јавном надметању

гарантниизносвраћасеучесницима
надметања, сем најповољнијем
понуђачу,комесезависинууплаће-
ног гарантногизносаумањујеизнос
закупнине.Лицекоједобијепросто-
рију у закуп, а у поступку доделе
одустане од истог, нама право на
повраћајгарантногизноса.
Пословни простор додељује се

оном лицу које у целости прихвата
условеизконкурсаиналицитацији
понудинајвишуцену.
Поступак јавног надметања спро-

водикомисијакојујеформираоНад-
зорни одбор ЈКП „Путеви општине
Пећинци“,Пећинци.
Лице коме је пословни простор

додељенузакупдужноједауроку
од 15 дана од дана коначности
Решењаододелипословнепросто-
ријеузакуп,закључиУговорозаку-
пу пословног простора. Уколико у
наведеномрокунедођедозакључе-
њауговора,сматраћеседапослов-
нипросторниједодељен.
Јавно надметање ће се обавити

дана30.03.2020.годинеу14часова,
у просторијама, ЈКП предузеће
„ПутевиопштинеПећинци“,Пећинци
у улици Слободана Бајића бр.5. у
Пећинцима.
Задодатнеинформацијеобратити

сенателефон022/400-735
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ОВАН: Делујете као
особа, која нема вре-
меназанекеповршне
сусрете или за дога-

ђаје који се не уклапају у вашу
сферу интересовања. Стало вам
је да својој породици и вољеној
особиприуштитевишерадостиу
заједничком животу. Срећа је да
кодњихнаилазитенатопаопри-
јеминаразумевање.Пријаћевам
нечијаемотивнапажња.

БИК: Пословни про-
блеми са којима се
тренутно суочавате
захтевају додатни

напор или добру концентрацију.
Нема потребе да реагујете исхи-
трено и да прецењујете своје
могућностипредоколином.Добра
љубавна стратегија подразумева
и спремност да се непрекидно
превазилазеразличитаограниче-
ња кроз која пролазите у односу
сасвојимпартнером.

БЛИ ЗАН ЦИ: Разми-
слите о промени
одређених критерију-
маиусловаудогово-

ру са сарадницима како бисте
побољшалисвојупословнупози-
цију. Слободно можете да инси-
стирате на својим идејама, јер
иматеврлопоузданепоказатеље
оуспеху.Усвомемотивномзано-
суспремнистедаучинитенешто
посебно како бисте импресиони-
ралисвогпартнера.

РАК: Ситуација око
вас делује врло про-
менљиво и тешко је
прецизно предвидети

нечију реакцију или одговор.
Бољеједаседржитепроверених
правилаидаизбегаватебилокоју
врсту ризика. Одложите неке
напорнеобавезедокнедобијете
боље услове или за наредни
период.Обрадоваћеваспоступак
некихблискихпријатеља.Налази-
те се у фази емотивног узлета,
такодаодноссапартнеромдожи-
вљавате као остварење својих
„слатких снова“. Препустите се
својимосећањима.

ЛАВ: Ускладусапри-
оритетима које сте
поставилииматесвоју
визијуинежелитеда

прихватитекомпромиснарешења
која вам предлажу одређени
сарадници.Немојтедозволитида
неко отежава ваш пословни или
друштвениположај.Искуствовас
опомињеданаправите емотивну
дистанцууодносунаједнуособу
инанекесумњивеситуације.

ДЕВИ ЦА: Савесно
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили-

комиспуњавањаразнихдоговора
којеиматесасарадницима.Реал-
но заснивате све своје одлуке и
нема разлога да неко утиче на
вашу професионалну несигур-
ност. У односу са партнером,
нема потребе да упорно пона-
вљате ситуације које не доносе
жељениефекат.

ВАГА: Некоодсарад-
ника нема довољно
интересовања да
испоштује заједнички

пословни договор, што неминов-
но условљава одређени губитак.
Упорно покушавате у најкраћем
рокударешитенекевеликепро-
блеме.Склонистечестимпроме-
нама расположења, као и дру-
штвакојепривлачивашуемотив-
ну пажњу. Нема разлога да се
јогуните и да приговарате свом
партнерузбогнекихситница.

ШКОР ПИ ЈА:Потруди-
те се да успешно
спроведете све своје
идеје и планове у

дело. Важно је да поред себе
имате особу од поверења и тим
проверенихсарадниказакојевас
везују заједнички интереси. У
љубавном односу, немојте уза-
лудно покушавати да промените
партнерово понашање или да
мењатетокстварикојенезависе
одвашевоље.

СТРЕ ЛАЦ: Удоговору
са сарадницима сада
на успешан начин
можете да рештите

низважнихпитања.Потрудитесе
да неко озбиљно схвати ваше
идеје око финансијских захтева
којеимате.Уодносусаљубавним
партнером пролазите кроз про-
менљивуфазу,алинетребадасе
предајете. Важно је да делујете
позитивнонасветокосебе.

ЈАРАЦ: Осећате
додатни прилив креа-
тивне енергије и
спремни сте да се

максимално ангажујете у више
праваца. Успех ће вас пратити и
на финансијском пољу, тако да
имате сјајну прилику у повезива-
њу пословних и приватних инте-
реса.Партнеруваманепрекидно
подстиче љубавни занос и неку
скривену снагу. Потрудите се да
делујете заносно и да ускладите
својеафинитетеуодносусапарт-
нером.

ВОДО ЛИ ЈА: Напомо-
лу су нове пословне
обавезекојезахтевају
даседодатноангажу-

јете или нове дилеме које ћете
морати да решавате врло експе-
дитивно у најкраћем року.Имате
утисак да партнер нешто вешто
прикрива, што додатно утиче на
вашу несигурност или појачава
вашу нервозу. Понекад умете
непотребнодаумишљатествари
коједругиневидеидапреувели-
чаватесвојеидеје.

РИБЕ: Пролазите
кроз различите фазе
стваралачког распо-
ложењаисталовамје

да себи обезбедите оптималне
услове. У односу са љубавним
партнером често преузимате
активну улогу и спремни сте да
променитенеке заједничкенави-
кекојевасспутавају.Инстинктив-
но умете да препознате прави
моменатидобарритам.

VREMEPLOV
18. март

1871.РаднициПаризапочели
прву пролетерску револуцију,
познату као Париска комуна,
чији је непосредан повод био
француско-прускират.Побуна
угушенакрајеммаја.

19. март
1945. Велика Британија при-
знала Владу Демократске
Федеративне Југославије, на
челусЈосипомБрозомТитом.
ПослеВеликеБританије, ДФЈ
признале иСАД, 18.марта, и
СССР,29.марта.

20. март
1997. Београдски студенти
прославили су победничком
шетњом центром града испу-
њењењиховогпоследњегзах-
тева - оставке ректора и сту-
дентапроректора.То јебиои
последњи дан студентског
протеста који је почео 20.
новембра 1996. због фалси-
фиковањарезултаталокалних
избора у Србији. Студенти су
постигли светски рекорд са
119данасвакодневнихпроте-
ста.

21. март
1685.РођенјеЈоханСебасти-
јанБах,начијемделусетеме-
љинемачкамузичкатрадици-
ја.
1913. Рођен је југословенски
књижевник Иван Горан Кова-
чић, аутор поеме “Јама”
(1943), потресног дела о зло-
чинима у Другом светском
ратуукојимајеисамстрадао.

22. март
1876. Рођен српски писац
Борисав Станковић, један од
зачетника модерне српске
прозе.Приказујућиживотрод-
ног Врања с краја XIX века,
дао и психолошку анализу
личности, уносећи први пут у
српску литературу еротику и
сензуалност.

23. март
1903. У демонстрацијама око
5.000студената,ђакаирадни-
ка против апсолутистичког
режима српског краља Алек-
сандра Обреновића које су
организовалистудентисоција-
листи Димитрије Туцовић и
ТришаКецлеровић,уБеограду
јеусукобусполицијомпогину-
лопет,арањеношестљуди.

24. март
1736.УБудимујемучењемна
точку уморен вођа српских
устаникаПераСегединац,који
је1735.уПоморишју,Бачкоји
Посавини подигао Србе про-
тив Беча. Да би застрашиле
бунтовне Србе, аустријске
власти су мртвог Сегединца
однеле у Печку и обесиле.
Србисуседиглинабунузбог
мобилизацијеуаустријскувој-
ску, а устанак се проширио
међусељацима.Српскиписац
ЛазаКостићнаписаоједраму
“ПераСегединац”.

HOROSKOP

Сре да, 18. (5.) март 
Свети мученик Конон; Препо-
добниМарко

Четвр так, 19. (6.) март
Света42мученикаАморејска

Петак, 20. (7.) март
Светихседамсвештеномучени-
каХерсонских

Субо та, 21. (8.) мар т
СветиТеофилактИсповедник

Неде ља, 22. (9.) мар т
Светх 40 мученика Севастиј-
ских-Младенци

Поне де љак, 23. (10.) март
Свети мученик Кодрат Коринт-
ски

У то рак, 24. (11.) март
СветиСофронијеЈерусалимски

Crkveni
kalendar

• Срби ја нема море, зато 
се ми овде дави мо руч но.
• Крча ње желу ца је болест 
нижих соци јал них сло је-
ва.
• Народ се оку ра жио, па 
трпи ли трпи.

Тор та
шпан ски ветар

Састој ци за кору: девет бела-
наца, 300 грама шећера, сок од
полалимуна.

Састој ци за фил: девет жума-
наца, пет кашика брашна,  девет
кашика шећера, један ванил-
шећер, 500 милилитара млека,
300 грама млевених ораха, 250
грамамаргарина,200грамашеће-
ра.

За деко ра ци ју: 250-300 гра-
машлага.

При пре ма:Умутитибеланцаса
шећеромилимуномучврстснег.
Сушитиурернизагрејанојна150
степени15-20минута,пасмањити
температуруна100степени.Укуп-
носесушиоко40минута.Млеко
ставитидапроври,аумеђувреме-
ну умутити жуманца, са девет
кашикашећера,брашномиванил-
шећером.Додатиувреломлекои
куватитридочетириминутадасе
мало згусне. У врео фил додати
300 г млевених ораха. Посебно
умутити маргарина и 200 грама
шећера,падодатиусмесусаора-
сима. Фил распоредити преко
коре,паодозгоукраситиумућеним
шлагомидекорацијомпожељи.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Жарковац: Напредак – Рад-
нички0:3;Буђановци:Младост
–Граничар2:2;Крушедол:Кру-
шедол – Хртковци 2:2; Огар:
Шумар–ЧСК2:1;НовиКарлов-
ци: Полет – ОФК Брестач 1:0;
Сремски Михаљевци: Срем –
Сремац(До)0:0;НовиСланка-
мен:Дунав–Сремац(Дч)1:1.

01.Сремац(До) 14 10 2 2 29:17 32
02.Срем 14 9 4 1 22:6 31
03.Раднички 14 8 2 4 28:14 26
04.ЧСК 14 8 1 5 31:18 25
05.Напредак 14 6 4 4 17:14 22
06.Граничар 14 6 3 5 26:24 21
07.Хртковци 14 5 5 4 18:19 20
08.ОФКБрест. 14 6 1 7 26:19 19
09.Дунав 14 5 4 5 24:22 19
10.Шумар 14 4 3 7 16:27 15
11.Сремац(Дч) 14 4 2 8 23:19 14
12.Полет 14 4 2 8 21:37 14
13.Крушедол 14 3 2 9 19:34 11
14.Младост 14 1 3 10 12:42 6

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Рума: Фрушка Гора – ОФК
Бикић3:2;Адашевци:Граничар
– Сремац 0:3;Рума: Словен –
ЗекаБуљубаша2:0;Манђелос:
Фрушкогорац – Слова (В) 2:0;
Чалма: Слога (Ч) – Слобода
0:0;Шид: Једнота – Трговачки
3:2;Кукујевци:Обилић 1993 –
БСК0:1.

01.БСК 14 11 1 2 36:14 34
02.Сремац 14 9 1 4 38:16 28
03.Фрушког. 14 8 3 3 29:18 27
04.Словен 14 6 7 1 27:9 25
05.ЗекаБуљ. 14 7 3 4 25:20 24
06.Обилић 14 7 1 6 32:20 22
07.Ф.Гора 14 7 1 6 34:24 22
08.ОФКБикић 14 4 7 3 32:22 19
09.Слова(В) 14 4 4 6 10:15 16
10.Слобода 14 4 3 7 13:32 15
11.Једнота 14 4 2 8 15:33 14
12.Граничар 14 3 4 7 16:22 13
13.Трговачки 14 2 2 10 23:40 8
14.Слога(Ч) 14 2 1 11 10:55 7

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Путинци:ПСК–Митрос2:1;
Вишњићево: Хајдук (В) –
Хајдук (Б) 4:0; Попинци:
Напредак – Рудар 3:0; Салаш
Ноћајски:Будућност–ЛСК3:0;
Доњи Петровци: Доњи
Петровци – Борац (М) 1:2;
Пећинци: Доњи Срем 2015 –
Борац (К) 4:1; Витојевци:
Партизан – Железничар 2:0;
Љуково: Љуково – Раднички
3:1.

01.Будућност 17 10 6 1 47:17 36
02.ДоњиСрем 17 9 6 2 30:12 33
03.Љуково 17 10 2 5 39:28 32
04.Раднички 17 9 3 5 27:16 30
05.Партизан 17 9 1 7 32:15 28
06.ПСК 17 7 3 7 16:20 24
07.Напредак 17 6 5 6 25:24 23
08.Митрос 17 6 4 7 23:30 22
09.ДоњиПетр. 17 6 3 8 23:25 21
10.Борац(М) 17 6 3 8 14:21 21
11.Хајдук(Б) 17 5 5 7 16:27 20
12.Хајдук(В) 17 5 4 8 24:27 19
13.Железнич. 17 5 4 8 21:32 19
14.Рудар 17 4 6 7 20:43 18
15.Борац(К) 17 5 2 10 27:32 17
16.ЛСК 17 4 3 10 18:33 15

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Мина

Протекле недеље су одиграни први
реваншмечевиосминефиналаЛиге
шампиона.Фаворити,изузевПарижа-

на,којисупослепрвогмечабилиуканалу,
нисууспелидасеизвуку.
На двамеча која су се играла у уторак,

видели смо само потврду резултата из
првихутакмица.Аталантајеуспеладаопи-
здиВаленсију и у гостима са 4:3, и на тај
начин,укупнимрезултатом8:4,прођедаље.
Свакаковеликоизненађењекојејемалоко
очекивао.
Тотенхем једобиопоушимауНемачкој.

Лајпцигихјеодвалиоса3:0ипотврдиоепи-
тет једног од најпријатнијих изненађења у
овој сезони Лиге шампиона. Нешто попут
Ајаксапрошлегодине.
Морампризнатидасамизненађеновим

неуспехомЖозеаМуриња,идасамочеки-
ваоодњегадаизвученекикецизрукаваи
зајебемладогколегусадругестране.Очи-
гледно, кечева је понестало у лондонском
клубу,којијеовегодинеутешкојбананииз
вишеразлога.
Следећег дана смо гледали два много

занимљивија дуела. Париз је успео да
надокнади предност Дортмунда из првог
меча. Добили су их 2:0 и прошли даље.
Нематуштапаметнодасекаже.Паризвећ
годинамајурититулупрвакаЕвропеиона-
квој екипи тешко је стати на пут. Искрено,
жаомијеНемацакојииграјусјајанфудбал
иусвојимредовимаимајуједногоднајпер-
спективнијег играчаЕвропе. Заслужили су

да дођу до завршнице, али јебига, то је
фудбал.
Највећифудбалскиспектаклвиделисмо

у Ливерпулу. Енфилд је дочекао Атлетико
Мадрид,исве јеводилокатомедаред се
видимо у четврт финалу. Морали су да
надокнаде тај одвратни катанаћо резултат
изпрвеутакмице,доминирали,нападалии
успелидаувалетај једанголзапродужет-
ке.Аондасусераспали.
У продужецима смо видели чак четири

гола. На крају, 3:2 за Шпанце и актуелни
шампионсеопраштаодтакмичења.Треба
Симеонеускинутикапузбогначинанакоји
јеводиотимиизменакојејенаправио.Јед-
ноставно, Ливерпул је налетео на мину и
фасовао. Ипак, тешко ћете наћи човека
којем се свиђа фудбал (или антифудбал)
који игра Атлетико Мадрид. Што се њих
тиче,онисусвојумисијуиспунили.Дркнули
сушампиона,садмогукакохоће.
Свеово горешто јенаписано,ималоби

некогсмисладанијеовејебенепошастио
којој бруји цео свет. УЕФА је и званично
суспендовалаЛигушампионаиЛигуЕвро-
пе,асобзиромнаразвојдогађаја,никоне
знадалићесеи кадатакмичењауопште
наставити.Такојеиувећинидругихспорто-
ва.
Очекује нас период без спорта, блејања

узТВ,дружењаузпивоинавијања.Светће
сесвакакоизборитисаовомпиздаријом,а
какав ће рачун конобар наплатити, остаје
дасевиди.
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СБК „РУМА“

Мар ко вић и Вида ко вић
у репре зен та ци ји
СаПрвенстваСрбијезајуниореисени-

оре у комбат саватеу, чланови СБК
„Рума“ вратили су се са освојене две

златне и једном сребрном медаљом и тако
освојили треће место у укупном пласману.
Златне медаље су освојили сениор Дамјан
Марковићукатегоријидо75кг,јуниорМарко
Видаковићукатегорији+85килограма,докје
среброосвојиомлађијуниорЂураРупукате-
горији+85килограма.
Првенство Србије је одржано 7. марта у

СпортскомцентрууОбреновцу,аоноје,ујед-
но, билои изборно такмичење за репрезен-
тацијуСрбије у комбат саватеу за јуниореи
сениоре. Реч је о Европском првенству које
битребалодасе,од7.до10.мајаодржиу
Грчкој.Освојившизлатнемедаље,Марковић
иВидаковићћебитидеонашерепрезентаци-
јенаовомтакмичењу. С. Џ.

Румља ни у Мла де нов цу

ОПШТИН СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ШАХУ

Нај бо ља еки па
пути нач ких осно ва ца
Општинско екипно так-

мичење ушаху учени-
ка румских основних

школа одржано је 12. марта
уДомупензионера.Такмиче-
ње организује Министарство
просвете и Шаховски савез
Србије.Урумскојопштинисе
организујепопетипут,уциљу
популаризацијешахаиподи-
зања квалитета образовања.
То је биладобраприликада
три најбоље екипе изборе
пласманнаокружнотакмиче-
њеуСремскојМитровици.
Драгиша Јакић, коорди-

натор такмичења, каже да
је сада организовано само
екипно, јер обухвата педесе-
тактакмичара,штосеуклапа
у мере којима се забрањују
скуповиузатвореномпросто-
ру са више од 100 учесника.
Зато није ни одржано поје-
диначно такмичење, јер се
пријавило преко 120 младих
шахиста.
– Такмичење се одвија на

основу декларације Европ-
ског парламента из 2012.
годинедасешахуведеушко-
ле.Например,уБугарској је
тообавезанпредмет.Досада
сунајуспешнијешколеуекип-
номтакмичењубиле„Доситеј
Обрадовић“ из Путинаца и
„Небојша Јерковић“ из Буђа-
новаца. Шах помаже деци
да буду успешна и у другим

предметима,несамоумате-
матици,физици,негочакиу
српском језику–истичеДра-
гишаЈакић.
Од 11 румских основних

школадосаданијебилотак-
мичара из само три школе.
На овогодишњем такмичењу
је било мање екипа, из пет
школа,али језатопријавље-
нознатновишепојединачних
такмичара. Гордана Грбић
Нађђерђ из ОШ „Змај Јова
Јовановић“ је на такмичење
довела екипу састављену од
ученикаодчетвртогдоосмог
разреда.
– У нашој школи постоји

шах секција од прошле годи-

не. Није то баш права сек-
ција, али се окупљамо сваке
друге недеље, деца се све
више интересују, укључи-
ли смо ученике од трећег до
осмогразреда.Могурећида
све више деце играшах.Ми
организујемоитурниреушко-
ли и промовишемо да је то
животумалом.Шахнасучии
да победимо, и да изгубимо,
учи нас како да реагујемо у
победи и како да поднесемо
пораз.Мислимдашах треба
да победи мобилни телефон
–реклајеГорданаГрбићНађ-
ђерђ.
Три првопласиране еки-

песаовогтакмичењаидуна

окружно такмичењеуаприлу
у Сремску Митровицу, а три
најбоље из Сремске Митро-
вицеизборићеместонарепу-
бличком такмичењу у Бео-
граду.Најбољајебилаекипа
ОШ „Доситеј Обрадовић“ из
Путинаца, потом ОШ „Небој-
шаЈерковић“изБуђановаца,
а потом градске ОШ „Душан
Јерковић“,„ЗмајЈоваЈовано-
вић“и„ВељкоДугошевић“
Ученицисусетакмичилиу

партијама које су трајале по
15минута,прветриекипесу
добиле пехаре и дипломе,
члановитихекипамедаље,а
свиучесницидипломе.

С. Џаку ла

Општин ско так ми че ње у шаху


