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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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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

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОБИШАО РАДОВЕ НА ПРУЗИ КОД ЧОРТАНОВАЦА

Ништа неће зауставити 
радове на изградњи пруге
Председник Србије Александар

Вучић обишао је у уторак, 21.
априларадовенаизградњидео

нице брзе пруге од Старе Пазове до
Новог Сада, која је део железничког
правца Београд – Будимпешта. Осим
њега, радове на изградњи вијадукта
„Чортановци“обишлисуипредставни
ци компаније „РЖДИнтернешнл“, пот
председницаВладеСрбијеиминистар
каграђевинарстваЗоранаМихајловић,
руски амбасадор Александар Боцан
Харченко и покрајински премијерИгор
Мировић.
КакојеистакаоВучић,иакојеземља

у ванредном стању, нису се одрекли
ниједногинфраструктурногпројекта.

–Успелисмодасачувамоновацзате
пројекте,иакојетешкопредвиђатишта
ћеекономијаусветудадонесе–рекао
јепредседникСрбије.
–Желимда изразим велику захвал

ност радницима који су ангажовани
напројектуиштоправенештоштоће
остатизабележеноуисторији.Санаше
страненећебитиникаквихкашњењау
изградњи брзе пруге Београд –Будим
пешта–нагласиојепредседникСрбије.
Председник јерекаодаћебрзапру

гаСтараПазова–НовиСадбитизавр
шенадооктобра2021.годинеитадаће
возоммоћидасестигнеодБеоградадо
НовогСадазасамо25минута.Истакао
једајетунел„Чортановци“дуг1,1кило

метар, вијадукт ће бити дуг три кило
метараибићевеомалеп,мождачаки
лепшиодмостаВрлана јужном краку
Коридора10.
Вучић је прокоментарисао и то што

ћеуМађарскојбитиубрзанирадовина
брзој прузи која се налази нањиховој
територији,рекавшидајеотомпројек
ту недавно разговарао са премијером
ВикторомОрбаноминагласиодаСрби
јаимаизванредну сарадњу саМађар
ском.
–ПремијерОрбан је са својомВла

домубрзаосвепроцедуреуМађарској.
Наш је посао да изградимо пругу до
границесатомземљом,акадабудемо
ималипругудоБудимпеште,стизаћемо
зачетирисатадоБеча,брженегоавио
ном–рекаојеВучић.
АмбасадорРусијеуСрбијиАлексан

дар Боцан Харченко током обиласка
радоваизјавиоједасе,увременукада
сенезнаштаћетачнобитипослепан
демијевирусакорона,једнастварпоу
зданозна–даћеизградњабрзепруге
Београд–НовиСад,којузаједнораде
РусијаиСрбија,битизавршенанавре
ме.
– Иако широм света размишљају

шта ће и како бити након пандемије,
миједнопоузданознамо,овајпројекат
„Рускихжелезница“уСрбијиреализује
секакосмопредвиделиитакоћебити
иубудуће–рекаојеХарченко. М. Ђ.

Фото: Железнице Србије
Сусрет са радницима који раде на изградњи пруге
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ПРЕДСЕДНИКВУЧИЋПОЛОЖИОВЕНАЦНАСПОМЕН-ГРОБЉУУСРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

Жртвесененикада
несмејузаборавити

У неде љу, 26. апри ла на Спо
менгро бљу пред сед ник Алек
сан дар Вучић је поло жио венац 

пово дом Дана сећа ња на жртве кон
цен тра ци о ног лого ра Јасе но вац и 
њего вог нај ве ћег стра ти шта Доња 
Гра ди на. У исто вре ме, Мило рад 
Додик, пред се да ва ју ћи пред сед ни
штва Босне и Хер це го ви не, поло жио 
је венац на спо ме ник стра да лим у 
Доњој Гра ди ни. Сећа ње на жртве 
Дру гог свет ског рата ове годи не је 
обе ле же но без при су ства гра ђа на 
због епи де ми је виру са коро на. 

– Срп ски наро де, неко ли ко годи на 
зајед нич ки обе ле жа ва мо стра да ње 
нашег наро да, ми и Репу бли ка Срп
ска, пока зу је мо једин ство, пока зу је мо 
га сва ке годи не, при се ћа ју ћи се вели
ких жрта ва нашег наро да, огром ног 
стра да ња, и пока зу ју ћи смер којим 
наш народ може једи но да иде ка 
дру га чи јој будућ но сти, рекао је пред
сед ник Вучић на почет ку обра ћа ња.

Пред сед ник је додао да од 1960. 
годи не, када је Спо менпарк отво
рен није дан пред сед ник Срби је није 
дошао.

– У нашим уџбе ни ци ма не учи се 
довољ но о Јасе нов цу, па како онда 
мисли мо да они који су при пад ни ци 
наро да, који су почи ни ли та звер ства 
има ју дру га чи ји однос пре ма оно ме 
што се деша ва ло у Дру гом свет ском 
рату. Нема мо пра во да забо ра ви мо, 
јер бисмо се тако одре кли и окре ну
ли гла ву од прав де, сло бо де, соп
стве ног посто ја ња, па и бога, рекао 
је Алек сан дар Вучић.

Он је под се тио да је у  ноћи изме ђу 
30. и 31. авгу ста међу 130 стре ља них 
уби јен и слав ни сли кар Сава Шума
но вић. Уста шке вла сти су пла ка ти ма 
обја вљи ва ли листе осу ђе них и потом 
уби ја них људи, а звер ска уби ства су 
забе ле жи ли филм ском тра ком.

– Ника да не сме мо и неће мо 
забо ра ви ти ни Гра ди ну, Јасе но вац, 
Јадов но, Дра ку ли ће, Мот ке, Шар го
вац, није дан логор, нож, маљ, метак, 
нијед ну гроб ни цу, није дан зло чин, 
нити јед но име оних који су спро во
ди ли држав ну поли ти ку истре бље ња 
чита вог јед ног наро да, срп ског. Нема
мо на то пра во јер би на тај начин 
окре ну ли гла ву од исти не, прав де, 

сло бо де, соп стве ног посто ја ња па и 
самог Бога у чије име су нас уби ја ли, 
казао пред сед ник.

Том при ли ком, он је под се тио да 
већ неко ли ко годи на Срби ја и Репу
бли ка Срп ска  зајед нич ки обе ле жа ва
ју стра да ње срп ског наро да и да се 
на тај начин пока зу је једин ство први 
пут након мно го деце ни ја.

– То једин ство пока зу је мо сва
ке годи не, при се ћа ју ћи се вели ких 
жрта ва и стра да ња наро да, огром ног 
стра да ња, и пока зу ју ћи смер којим 
наш народ једи но може да иде ка 
дру га чи јој будућ но сти. Меса ри или 
мај сто ри, тако су зва ли оне који су 
кла ли. Неко је тако и пре зи ме добио.
Уби ства које држа ва наре ди није 
само уби ство, то је покољ и гено
цид. Над Срби ма је у НДХ извр шен 
гено цид. Да смо на вре ме гово ри ли 
о гено ци ду почи ње ном над нашим 
наро дом можда се ни рато ви деве
де се тих не би дого ди ли.  Може мо да 
ути че мо да више не буде Јасе но ва
ца или Олу ја,  рекао је на кра ју свог 
гово ра пред сед ник Вучић. 
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„HEALTHCARE“

Почелапроизводња
хируршкихмаски

Про из вод ња хирур шких 
маски, које су у вре
ме пан де ми је коро

на ви ру са, сва ка ко један од 
нај тра же ни јих про из во да у 
све ту и код нас, поче ла је 
18. апри ла. Ове меди цин
ске маске се про из во де у 
фабри ци „Health Care“ која 
се нала зи на Рум ској петљи. 

Под се ти мо, ова ком па ни
ја, чије је седи ште у Кини, 
отво ре на је 2015. годи не. 
Непо сред но по про гла ше њу 
епи де ми је у Срби ји поче
ла је да про из во ди маске, 
прво шиве не, а један део 
те прво бит не про из вод
ње је наба ви ла и локал
на само у пра ва и поде ли ла 
их гра ђа ни ма Руме. Потом 
су из Кине нару че не и све 
потреб не маши не како би се 
могле про из во ди ти тро слој
не хирур шке маске. Поче так 
ове про из вод ње је на Инста

гра му наја вио и пред сед ник 
Срби је Алек сан дар Вучић.

Пре ма речи ма дирек то
ра Алек сан дра Под рав ца, 
маске се у рум ској фабри
ци про из во де по нај ви шим 
свет ским стан дар ди ма. 
План је да се у наред ном 
пери о ду отво ри нова фир ма 
која би се бави ла искљу чи
во про из вод њом сигур но сне 
опре ме. Током лета се оче
ку је набав ка маши не за про
из вод њу КХ95 маски, али је 
у пла ну и отва ра ње пого
на за шиве ње ска фан де ра, 
назу ви ца, капа и рука ви ца. 
Дирек тор Под ра вац ука зу
је да ће моћи да про из ве ду 
све што Срби ји буде потреб
но, тако да би она могла да 
буде пот пу но неза ви сна од 
уво за ове меди цин ске опре
ме, већ за наред них неко ли
ко месе ци.

Днев ни капа ци тет је у 

почет ку 100.000 маски на 
дан, са циљем да се та про
из вод ња удво стру чи, па се 
отва ра и могућ ност за извоз 
маски за који ма вла да вели
ка потра жња у све ту. „Health 
Care“ има уго вор са Репу
блич ким фон дом за здрав
ство и про из ве де не маске 
се шаљу тамо где је потреб
но. Нова про из вод ња која се 
наја вљу је, а реч је о шиве
њу ска фан де ра, тре ба ло би 
да зна чи и ново запо шља ва
ње, а план је да се упо сли 
још 200 рад ни ка. У пого ни
ма ове фабри ке на Рум ској 
петљи тре нут но ради око 
1.000 рад ни ка. Пред сед ник 
рум ске Општи не Сла ђан 
Ман чић је иста као да ова 
про из вод ња може само да 
импо ну је, јер пока зу је сна гу 
при вре де у Руми.

– То се пока за ло тако 
што су за вео ма крат ко вре
ме инста ли ра ли маши не, 
опре ми ли про стор и поче ли 
про из вод њу маски које су у 
овом момен ту нај тра же ни ји 
про из вод у све ту, не само 
код нас. То је јед на озбиљ
на ком па ни ја која је пока за
ла дру штве ну одго вор ност 
и која је дони ра ла и нашој 
локал ној само у пра ви маске. 
Ми ћемо и даље ради ти 
на раз ви ја њу при вре де у 
нашој општи ни јер се пока
за ло да се лак ше про ла зи и 
кроз ова кве ситу а ци је када 
су при вре да и при вред ни 
субјек ти јаки – рекао је Сла
ђан Ман чић. С.Џ.

ПроизводњамаскиуРуми

МаскеизРумеусвет

Континуирана
дезинфекција

У рум ској општи ни се кон
ти ну и ра но врши дез ин фек ци
ја ули ца у гра ду, али и у сели
ма. Тако је било и током нај
ду жег поли циј ског часа који је 
почео 17. апри ла и тра јао до 
јутар њих сати 21. апри ла. 
Овај поли циј ски час је иско ри
шћен за ком плет ну дез ин фек
ци ју свих насе ље них места за 
коју је утро ше но 15 цистер ни 
дез ин фек ци о ног сред ства на 
бази хло ра. Реч је о редов ним 
актив но сти ма ЈП „Водо вод“ и 
локал не само у пра ве, тако да 
ће се оне одви ја ти кон ти ну и
ра но све док је на сна зи ван
ред но ста ње. Сва ки дан, 
после 18 часо ва, оба вља се и 
дез ин фек ци ја вазду ха тако 
што се прска ли це на ками о ну 
окре ну наго ре.

Одпонедељка
уБиблиотеку
покњиге

Град ска библи о те ка „Ата
на си је Стој ко вић“ поно во је 
отво ри ла вра та за сво је чита
о це 27. апри ла, а рад но вре
ме са кори сни ци ма је сва ког 
рад ног дана од 8 до 13 часо
ва. Нарав но, сход но ситу а ци
ји у којој је про гла ше на пан
де ми ја коро на ви ру са, књи ге 
се чита о ци ма изда ју уз 
стрикт но пошто ва ње свих 
мера и пре по ру че ног соци
јал ног дис тан ци ра ња. Тако 
пул то ви ма за изда ва ње књи
га не може да при ђе више од 
два кори сни ка исто вре ме но, 
кори сни ци мора ју носи ти 
заштит не маске, а запо сле ни 
и заштит не маске и рука ви
це.

– За кори сни ке који се 
нала зе у каран ти ну, књи ге 
могу пре у зе ти и тре ћа лица, 
али уз оба ве зно дава ње 
библи о те ка ру на увид члан
ске кар те кори сни ка – јед но 
је од пра ви ла под којим је 
Град ска библи о те ка поно во 
запо че ла рад са кори сни ци
ма.

Под се ти мо, пре тога су два 
пута недељ но волон те ри 
могли заин те ре со ва ним чла
но ви ма да доно се књи ге на 
кућ ну адре су. С.Џ.
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Добрареализацијабуџета
упрвомкварталу
Буџет рум ске Општи не за теку ћу 

годи ну, пре ма у децем бру усво је
ној одлу ци, про јек то ван је тако да 

укуп ни при хо ди и при ма ња, као и рас
хо ди и изда ци, изно се 2.439.163.122 
дина ра. Пре ма изве шта ју о реа ли за
ци ји овог буџе та у првом квар та лу 
теку ће годи не, који је усво јен на теле
фон ској сед ни ци Општин ског већа, у 
поме ну том пери о ду оства рен је при
ход од 373,5 мили о на дина ра, што 
пред ста вља реа ли за ци ју пла на од 
16,25 про це на та. У струк ту ри оства ре
них при хо да нај ве ће је уче шће, као и 
рани јих годи на, при хо да од поре за на 
дохо дак, добит и капи тал не добит ке 
који изно се 55,5 про це на та оства ре них 
при хо да у првом квар та лу, одно сно, 
173 мили о на дина ра. Сле де при хо ди 
од поре за на имо ви ну који су реа ли зо
ва ни са 18,85 одсто од пла ни ра них а 
на тре ћем месту су тран сфе ри са 
оста лих нивоа вла сти са 16 про це на
та. Исто вре ме но, у овом пери о ду рас

хо ди су дости гли цифру од 319,7 мили
о на дина ра, одно сно, 13,27 про це на та 
од пла ни ра них на нивоу целе годи не. 
По про грам ској струк ту ри буџе та, нај

ви ше је издво је но за про грам 15. а то 
су опште услу ге локал не само у пра ве 
са 71,6 мили о на дина ра. Сле ди про
грам 8. пред школ ско вас пи та ње и 
обра зо ва ње са гото во 63 мили о на 
дина ра. За про грам 11. соци јал на и 
дечи ја зашти та, утро ше но је у првом 
квар та лу 35,2 мили о на дина ра, за про
грам 14. раз вој спор та и мла де 31,3 
мили о на и за про грам 13. раз вој кул ту
ре и инфор ми са ња ско ро 26 мили о на 
дина ра.

– Moрам да се похва лим нашим 
буџе том. Изне ћу вам само један пода
так. Наи ме, при ход од поре за на зара
де у прва три месе ца ове годи не је 
већи за седам мили о на у одно су на 
исти пери од про шле годи не. То пока
зу је у каквом се ста њу нала зи мо ми 
као општи на и у каквом ста њу се нала
зи при вре да. То је нешто што нас под
сти че наста ви мо тако и ради мо и 
даље – иста као је први човек рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић.  С.Џ.

СлађанМанчић

НАСЕЉЕТИВОЛ

Радовинакотларнициприкрају
Радо ви на вели кој инве сти ци ји у 

рум ској општи ни, котлар ни ци у 
насе љу Тивол, реа ли зу ју се и 

током ван ред ног ста ња, али у мањем 
оби му, због поли циј ског часа и могућ
но сти да се анга жу је само мањи број 
рад ни ка. Радо ви ће се интен зи ви ра ти 
после нових одлу ка Вла де Срби је и 
Кри зног шта ба у окви ру којих је и пору
ка гра ђе ви на ри ма да наста ве сво је 
посло ве.

– Радо ви на изград њи наше гасне 
котлар ни це у Тиво лу се одви ја ју несме
та но, инста ли ра ју се постро је ња и 
врло брзо ћемо отво ри ти нову котлар
ни цу. Када је реч о дру гој котлар ни ци, 
у нај ве ћем рум ском насе љу Соли дар
ност, завр ше на је тен дер ска про це ду
ра, уго вор је на пот пи си ва њу – каже 
Сла ђан Ман чић. 

Посао за изград њу дру ге котлар ни
це пове рен је, као и код прве, пред у
зе ћу „Гастех“ из Инђи је. Он дода је да, 
због нало га Мини стар ства финан си
ја и Мини стар ства за држав ну упра ву 
и локал ну само у пра ву, да се пове де 
рачу на о финан сиј ској ситу а ци ји и да 
се локал не само у пра ве не опте ре ћу ју 
уго во ри ма, већ да се акце нат ста ви на 
помоћ свим гра ђа ни ма, посеб но пен
зи о не ри ма и соци јал но угро же ни ма, 
пот пи си ва ње уго во ра би тре ба ло да се 
обави уско ро.

– После пот пи си ва ња уго во ра ми 

ћемо упла ти ти аванс и по уки да њу ван
ред ног ста ња кре ну ти у изград њу и ове 
котлар ни це. Потру ди ће мо се да и она 
буде завр ше на до почет ка нове греј
не сезо не. Мало нас је све ово оме ло, 
изгу би ли смо ско ро дватри месе ца, 
али ако нас вре ме послу жи, веру јем да 
врло лако и она може да буде завр ше
на за нову греј ну сезо ну 2020/21. годи
не – сма тра Сла ђан Ман чић.

Под се ти мо, изград ња котлар ни це 
у насе љу Тивол, са нај са вре ме ни јом 
опре мом у Срби ји, поче ла је 19. новем

бра 2019. годи не. Новом котлар ни цом 
ће се сма њи ти тро шко ви при испо ру ци 
топлот не енер ги је, пове ћа ти ква ли тет 
гре ја ња, а сам про је кат је зна ча јан и 
са еко ло шког аспек та, јер ће се мазут 
заме ни ти са еко ло шки при хва тљи вим 
енер ген том – при род ним гасом. Вред
ност радо ва је мили он евра и изград
ња котлар ни це се ком плет но финан
си ра из општин ског буџе та. Исто важи 
и за дру гу котлар ни цу у насе љу Соли
дар ност.

С.Џакула

НовакотларницауТиволуускороготова
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ЦРВЕНИКРСТ

Оброциза661корисника
Црве ни крст Рума, као 

и све орга ни за ци је 
Црве ног крста у Срби

ји у овим усло ви ма и мера ма 
које је доне ла Вла да Срби
је, али и Штаб за ван ред не 
ситу а ци је у Руми, орга ни зу је 
актив но сти које су, првен
стве но, усме ре не на обез бе
ђе ње обро ка или ланч паке
та за кори сни ке Народ не 
кухи ње. 

Народ на кухи ња рум ског 
Црве ног крста наста вља са 
при пре ма ма кува них обро ка 
за свих 661 кори сни ка, одно
сно, 248 поро ди ца кори сни
ка, а обез бе ђу ју се и ланч 
паке ти.

– Дистри бу ци ја се ре
ализује на три пунк та у гра ду, 
уз мак си мал не мере зашти те 
и само за шти те, упра во она
ко како је то и дефи ни са но у 

свим доне се ним мера ма. Од 
тога, 29 кори сни ка смо укљу
чи ли у актив ност дистри
бу ци је на куће адре се. Реч 
је о само хра ним лици ма, 
без бли ских срод ни ка која 
су ста ри ја од 65 годи на. Ми 
им доста вља мо намир ни
це на кућ ну адре су, у окви ру 
тзв. „кухи ње на точ ко ви ма“ 
– каже Радо ван ка Попо вић 
Јан ко вић, струч на сарад ни
ца у Црве ном крсту Рума.

Она исти че да сна га ове 
хума ни тар не орга ни за ци је 
лежи у њеним волон те ри ма. 
Има ју доста обу че них волон
те ра, упра во оних у про гра
ми ма дело ва ња и одго во ра 
у несре ћа ма, који су чак и 

чла но ви наци о нал ног тима 
за одго вор на несре ће, који 
су про шли и неке ката стро
фе које су Срби ју сна шле 
прет ход них годи на, као што 
су биле попла ве.

– Има мо десет мобил них 
тимо ва који раде на тере ну 
доста ву хра не, меди цин ске 
доку мен та ци је и леко ва гра
ђа ни ма ста ри јим од 65 годи
на и они ма који су у изо ла
ци ји из неких раз ло га. Наше 
актив но сти покри ва ју 80 
таквих лица и орга ни зо ва ни 
смо тако да није дан сугра
ђа нин не оста не без леко ва 
и основ них живот них намир
ни ца – иста кла је Радо ван ка 
Попо вић Јан ко вић. С.Џ.

Акцијадобровољногдавањакрви
У рум ском Кул тур ном цен тру 

13. апри ла је одр жа на акци
ја добро вољ ног дава ња 

крви, дру га у рум ској општи ни 
отка ко је про гла ше но ван ред но 
ста ње.

– Реа ли зо ва ли смо јед ну солид
ну акци ју, мада мању по оби му од 
прет ход не. Јави ла су се 42 дава о
ца, а крв је, после лекар ског пре
гле да, узе та од 31 лица. Међу 
њима је било и њих десе то ро који 
су први пут дали крв – каже Радо
ван ка Попо вић Јан ко вић, струч на 
сарад ни ца рум ског Црве ног крста.

Међу дава о ци ма је био и Живо
рад Анђел ко вић.

– Сва ка три месе ца дајем крв. 
Сма трам да је у овим усло ви ма, 
крв можда још потреб ни ја. Нарав
но, про чи тао сам све усло ве које 
тре ба испу ни ти да би се, у усло
ви ма пан де ми је, могла дати крв – 
каже нам Живо рад. 

Др Миро слав Пет ко вић из Заво
да за тран сфу зи ју крви Нови Сад 
исти че да се људи не пла ше, еду
ко ва ни су и то им олак ша ва посао.

– У Руми увек има мо доста 
дава ла ца, људи су стр пљи ви иако 
ради мо мало спо ри је, упра во да 
би се испо што ва ле све мере пре
до стро жно сти. Бит но је иста ћи и 
за наред не акци је, да нам не 
дола зе људи који су путо ва ли ван 
земље у пери о ду кра ћем од 28 
дана или су дола зи ли у кон такт са 
људи ма који су путо ва ли ван 
земље у истом пери о ду, као ни 
они који су бар послед њих 14 
дана има ли симп то ме респи ра
тор не инфек ци је у сми слу сувог 
кашља, запу ше ног носа, цуре ња 
носа, чак и губи так мири са... Сва
ки дава лац је упо знат са овим 
усло ви ма – каже др Миро слав 
Петр о вић.

С.Џакула
ЖиворадАнђелковић

НароднакухињаЦрвеногкрстаРума

РадованкаПоповићЈанковић

Онлајнбајкеи
баснезадецу

Због пан де ми је коро на ви
ру са Град ска библи о те ка 
„Ата на си је Стој ко вић“ пре
ста ла је са радом, а исто 
важи и за рад са децом у 
окви ру дечи јег оде ље ња.

– Као библи о те кар овог 
оде ље ња, после дуго го ди
шњег рада и сарад ње са 
нај мла ђим чита о ци ма, осе
ћа ла сам потре бу да деци 
ипак упу тим јед ну пору ку 
подр шке. Зато сам напра ви
ла канал на којем обја вљу
јем аудио бај ке за децу. У 
пита њу су нај леп ше бај ке и 
басне напи са не за децу, а 
нађе се и поне ка еду ка тив на 
при чи ца. То је наше мало 
чита ли ште које нас обје ди
њу је и чини наша при ја тељ
ства нерас ки ди вим – каже 
библи о те кар ка са дечи јег 
оде ље ња Мир ја на Бело ше
вић.

Деца могу погле да ти бај ке 
које им је при пре ми ла њихо
ва библи о те кар ка на лин ку: 
https:/ /www.youtu be.com/
chan nel/UCGTvoJ1RecnxZz_
SGnnINSQ, а оне су обја
вље не и на Феј сбук стра ни
ци ове библи о те ке „Sva ka 
nova baj ka“. С.Џ.
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Подељениипакети
засоцијалноугрожене
У рум ској општи ни је 

прво окон ча на поде ла 
паке та пен зи о не ри

ма чија су при ма ња испод 
30.000 дина ра. Прво бит но 
је тај број, има ју ћи у виду 
спи сак ПИО фон да изно
сио 5.653 лица, али је после 
додат ног јавља ња и про
ши ре ња спи ска уку пан број 
поде ље них паке та дости гао 
цифру пре ко 7.300. Реч је о 
паке ти ма са пре храм бе ним 
и хиги јен ским про из во ди ма 
чија је вред ност била око 
2.500 дина ра. После тога, 
14. апри ла је поче ло пако
ва ње и поде ла паке та соци
јал но угро же ним Румља ни
ма.

– На нашој тери то ри ји, 
пре ма спи ску Цен тра за 
соци јал ни рад, има мо 1.511 
лица који су при ма о ци соци
јал не помо ћи, али они има ју 
сво је поро ди це, децу, супру
жни ке, роди те ље, тако да 
смо овој кате го ри ји поде ли
ли око 3.000 паке та помо ћи. 
Прво смо дистри бу и ра ли по 
гра ду, где их је и нај ви ше, а 
потом у свим сели ма рум

ске општи не – каже Сла
ђан Ман чић, пред сед ник 
Општи не.

Паке ти су слич ни оним 
који су деље ни пен зи о не
ри ма, па се тако и њихо ва 
вред ност кре ће око 2.500 
дина ра. У њима су бра шно, 
шећер, уље, месне пре ра
ђе ви не, маст, супе у кеси ца
ма, детер џен ти, шам по ни, 
папир ни убру си и тоа лет 
папир.

С.Џакула
Поделапакетасоцијалноугроженим

СлађанМанчић

ЕДУКАЦИЈА

Насиљеувезамамладих
Еду ка ци ја о пре по зна

ва њу насил них обли ка 
кому ни ка ци је изме ђу 

мла дих одр жа на је 15. апри
ла, путем интер не та. Ово је 
про је кат Румља ни на Алек
се ја Тубо њи ћа, чла на Црве
ног крста који је завр шио 
обу ке Кри зног цен тра за 
мушкар це у Бео гра ду. Овај 
Кри зни цен тар се бави трет
ма ном насил ни ка и пре вен
ци јом наси ља.

Алек сеј каже да је обу ка 
поче ла у новем бру про шле 
годи не, а позив су доби ли 
као чла но ви Црве ног крста, 
али и као чла но ви Тима за 
пси хо ло шку прву помоћ.

– Ми смо, као сту ден ти, 
про шли ту обу ку и доби ли 
смо зада так да сами осми
сли мо и реа ли зу је мо про је
кат који би се одно сио на 
мла де. Наши про јек ти се 
одно се и сво де на пре по зна
ва ње и пре вен ци ју наси ља 
међу мла ди ма, с обзи ром 

на то да је оно све уче ста
ли је у веза ма мла дих – поја
шња ва Алек сеј и дода је да 
му је ово први про је кат и да 
се нада да ће га успе шно 
реа ли зо ва ти.

Сушти на је упо зна ва ње 
мла дих са чиње ни ца ма које 
им ука зу ју да је неко наси
лан или потен ци јал но наси
лан, са начи ни ма како да се 

то пре по зна, како да се реа
гу је, евен ту ал но спре чи 
наси ље, и ако то не могу 
сами, да зна ју коме могу да 
се обра те. Циљ на гру па 
овог про јек та су мла ди узра
ста од 15 до 22 годи не, а 
међу њима, пре све га сред
њо школ ци, буду ћи да они у 
том узра сту ула зе у емо тив
не везе, а нема ју иску ства 

да про це не да ли је неко 
наси лан или не. Прво бит на 
зами сао је била да се про је
кат реа ли зу је у шко ла ма, 
где би одре ђе ни број часо ва 
био посве ћен овој теми. 
Реа ли за ци ја про јек та поче
ла је онлајн има ју ћи у виду 
ван ред но ста ње и чиње ни цу 
да су шко ле затво ре не.

Мла ди све инфор ма ци је 
има ју на Феј сбук стра ни ци 
„Еду ка ци јом про тив наси
ља“, а кори сти се и апли ка
ци ја Зум, која може исто вре
ме но да укљу чи 100 људи, 
који могу да интер ак тив но 
слу ша ју и уче ству ју у еду ка
ци ји. Онлајн еду ка ци је ће 
тра ја ти до кра ја апри ла, а 
када се завр ши ван ред но 
ста ње, про је кат ће се про
ши ри ти, тако да, када то 
ситу а ци ја буде дозво ли ла 
ради ће се еду ка ци је у шко
ла ма и о неким дру гим 
обли ци ма наси ља.

С.Џакула

Едукација–АлексејТубоњић
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ХУМАНГЕСТРУМСКИХОДБОРНИКАИВЕЋНИКА

Одреклисесвојихпримања
Одбор ни ци у рум ској 

Скуп шти ни из редо
ва СНСа, СПСа, 

одбор нич ке гру пе Покрет 
за Руму, али и чла но ви 
Општин ског већа, одлу чи
ли су да се одрек ну сво
јих месеч них при ма ња за 
ове функ ци је. Сред ства ће 
бити упла ће на на пози ци
ју теку ће буџет ске резер ве, 
а кори сти ће се за набав ку 
намир ни ца и хиги јен ских 
сред ста ва за паке те помо
ћи нај у гро же ни јим Румља
ни ма.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума, каже да су 
одбор ни ци из одбор нич ких 
гру па „Алек сан дар Вучић – 
Срби ја побе ђу је“, Соци ја ли
стич ке пар ти је Срби је и „За 
Руму“ све сни ситу а ци је у 
којој се цела држа ва нала зи, 
као и цело чове чан ство које 
се већ дру ги месец бори да 
ста ви под кон тро лу и ели
ми ни ше после ди це пан де
ми је виру са COVID19.

– Они су одлу чи ли да се 
одрек ну сво јих одбор нич
ких при ма ња, све сни тога 
да нам је данас више него 
икад потреб на соли дар
ност, све сни тога да је у 
ова кри зна вре ме на нај ве ћа 
помоћ потреб на људи ма из 
соци јал но угро же них гру па. 
Зато су одбор ни ци одбор
нич ке гру пе „Алек сан дар 
Вучић – Срби ја побе ђу је“ и 

већ ни ци из редо ва Срп ске 
напред не стран ке одлу чи ли 
да се одрек ну сво јих одбор
нич ких, одно сно већ нич ких 
при ма ња, да се та сред ства 
усме ре у буџет ску резер ву и 
да се ода тле иско ри сте за 
купо ви ну хиги јен ских и пре
храм бе них паке та за соци
јал но нај у гро же ни је кате
го ри је – иста као је Сте ван 
Кова че вић.

Јеле на Делић, пред сед
ни ца одбор нич ке гру пе „За 
Руму“, ука за ла је на то да су 
и чети ри одбор ни ка из ове 
гру пе одлу чи ли исто.

– Ми смо се соли да ри са
ли са наро дом, желе ли смо 

да помог не мо нај у гро же ни
јим људи ма који ма је помоћ 
и нај по треб ни ја. Нека сва ко 
од нас помог не како и коли
ко може свим тим чести тим 
људи ма. Увек смо на рас
по ла га њу ако тре ба да се 
помог не – исти че Јеле на 
Делић.

Нико ла Ђури чић, пред
сед ник одбор нич ке гру пе 
соци ја ли ста у рум ској Скуп
шти ни, исти че да су и њих 
пето ро из ове одбор нич ке 
гру пе одмах подр жа ли ини
ци ја ти ву рум ских напред
ња ка.

– Одри че мо се наше 
одбор нич ке апа на же за 

март и април, јер сма тра
мо да тако, бар малим 
делом, допри но си мо хума
ни тар ним актив но сти ма 
наше Општи не када је реч 
о помо ћи нашим нај у гро же
ни јим гра ђа ни ма. Неће ни 
ова пошаст тра ја ти дове ка, 
али пошто нас је заде си
ла, зду шно подр жа ва мо ову 
актив ност наше Општи не и 
нашег коа ли ци о ног парт не
ра и узи ма мо уче шће у томе 
– рекао је Нико ла Ђури чић.

Да дода мо, ове три одбор
нич ке гру пе има ју укуп но 35 
одбор ни ка, а СО Рума бро ји 
укуп но 43 одбор ни ка.

С.Џакула

НиколаЂуричић,ЈеленаДелићиСтеванКовачевић

ЗВАНИЧАНУПИСПОУКИДАњУВАНРЕДНОГСТАњА

Пријавежељазашколе
Због уво ђе ња ван ред ног ста ња, 

које је про гла ше но 15. мар та, 
про ме ње не су и стан дард не 

про це ду ре при ли ком упи са уче ни
ка у први раз ред основ них шко ла. 
Пре ма пре по ру ци Мини стар ства 
про све те, нау ке и тех но ло шког раз
во ја све шко ле су на сво јим сај то
ви ма, ула зним вра ти ма и огла сним 
табла ма поста ви ле инфор ма ци је са 
пода ци ма лица којa ће путем теле
фо на или меј ла дава ти роди те љи ма 
сва потреб на оба ве ште ња у вези са 
упи сом. Ту се нала зи и кон такт теле
фон осо бе која је заду же на за дава
ње инфор ма ци ја, вре мен ски пери од 
у којем се роди те љи могу обра ти ти 
теле фо ном за доби ја ње потреб них 
инфор ма ци ја, као и елек тронскa 
адресa на коју се роди те љи могу 
обра ти ти за одго во ре у вези са упи

сом деце у први раз ред. 
Роди те љи могу да изра зе инте

ре со ва ње за жеље ну шко лу путем 
еУпра ве: https://eupra va.gov.rs/uslu
ge/5569 , теле фо ном или меј лом.

– На сво јим сај то ви ма, Феј сбук 
стра ни ца ма, као и на видљи вим и 
при сту пач ним мести ма, шко ле су за 
роди те ље поста ви ле сва оба ве ште
ња у вези са упи сом деце у први раз
ред. Ове годи не, у рум ској општи ни, 
у први раз ред биће упи са но 490 
деце – каже Жакли на Него ва но вић, 
пред сед ни ца Акти ва дирек то ра рум
ских основ них и сред њих шко ла.

Зва ни чан упис деце и тести ра ње 
биће ура ђе но након уки да ња ван
ред ног ста ња. Тести ра ње ће оба
ви ти струч не слу жбе шко ла и тада 
ће бити фор ми ра на оде ље ња првих 
раз ре да. С.Џакула

ЖаклинаНеговановић
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ГРАДСКИТРГ

Обновљенмобилијар
Ком плет но рекон стру и сан 

моби ли јар – клу пе, део кан
ти за сме ће и пар ки ра ли шта 

за бици кле, поно во је поста вљен 
23. апри ла на рум ском Град ском 
тргу. Ово укла ња ње већ дотра ја
лих клу па се покло пи ло са уво
ђе њем ван ред ног ста ња и поја
вом епи де ми је коро на ви ру са, па 
је гра дом чак „кре ну ла“ при ча да 
су клу пе укло ње не како се гра ђа
ни не би оку пља ли и седе ли на 
њима, без про пи са не дис тан це, 
што нарав но, није било тач но.

Први човек рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић каже да је реч о 
послу који је пла ни ран у фебру
а ру. Завр шен је био тен дер и 
иза бран изво ђач радо ва чији је 
посао био да ура ди рекон струк
ци ју клу па, полу кру жних клу па, 

као и један број кан ти за сме ће и 
тај посао је сада завр шен.

– Реч је о 39 клу па, а један 
пре о ста ли део ћемо поста ви ти 
на још две лока ци је у гра ду. Има
ли смо зах те ве из насе ља Тивол, 
тако да ћемо тамо поста ви ти 
одре ђе ни број клу па, као и дуж 
Глав не ули це. Ту су и луко ви за 
пар ки ра ње бици ка ла, а рено ви
ра не су, офар ба не и рекон стру
и са не месин га не кан те за сме
ће. То је нешто што смо и ина че 
пла ни ра ли да буде ура ђе но овог 
про ле ћа, а цело куп на ситу а ци ја 
нас је мало успо ри ла – рекао је 
Сла ђан Ман чић.

Вред ност ком плет них радо ва 
на обно ви моби ли ја ра на Град
ском тргу изно си око 1,2 мили о
на дина ра. С.Џакула

СлађанМанчићиДушанЉубишић

УДРУЖЕњЕРАТНИХВОЈНИХИНВАЛИДА

Пакетедобилеипородице
палихбораца
Закључ но са 24. апри лом у рум

ској општи ни је поде ље но пре ко 
11.500 паке та за пен зи о не ре са 

при ма њи ма до 30.000 дина ра, као и 
соци јал но угро же не  поро ди це и гра
ђа не.  

С обзи ром да је део про из во да наба
вље них за ове паке те пре о стао, локал
на само у пра ва је одлу чи ла, у дого во ру 
са Удру же њем рат них вој них инва ли да 
/УРВИ/, да се пакeти поде ле и јед ном 
бро ју чла но ва овог удру же ња. 

– У дого во ру са пред сед ни ком УРВИ 
Мили јом Вере си јом, одлу чи ли смо да 
поде ли мо 84 паке та помо ћи чла но ви
ма њихо вог дру же ња из реда поро
ди ца палих бора ца. Волон те ри су са 
пред став ни ци ма  УРВИ одне ли  хума
ни тар ну помоћ на адре се тих поро ди
ца,  49 их је у гра ду и 35 у сели ма наше 
општи не. То ће зао кру жи ти поде лу 
хума ни тар них паке та и ја захва љу јем 
волон те ри ма на вели ком послу, али 
и вели ком бро ју дона то ра, при вред
них субје ка та који ма ћемо се посеб но 
захва ли ти, када све ово про ђе – каже 
Сла ђан Ман чић.

Он исти че да се поде лом паке та 
поро ди ца ма палих бора ца зао кру жу је 
ова акци ја, која је одра ђе на за крат ко 
вре ме и уз добру орга ни за ци ју, али да  
ће сва ко, ко се у наред ном пери о ду 
буде јавио, коме је ова помоћ потреб
на а  на то има пра во, доби ти  пакет 
на кућ ну адре су и да нико неће бити 
изо ста вљен. 

– За све ове паке те чија је вред ност 
била око 2.500 дина ра, нама је било 

потреб но да издво ји мо из буџе та изме
ђу 25 и 30 мили о на дина ра.Међу тим, 
ми смо за ове наме не потро ши ли око 
шест мили о на дина ра, а пре о ста ло су 
биле дона ци је, али и сред ства наших 
одбор ни ка и већ ни ка који су се одре
кли сво јих накна да за два месе ца. То 
пока зу је и како је добра сарад ња изме
ђу локал не само у пра ве  и при вред ни
ка, али и да ти при вред ни ци има ју про
стор за одре ђе не дона ци је – исти че 
Ман чић.

На овај начин је локал на само у пра ва 
успе ла да уште ди зна чај ну суму нов ца, 
пре ко 20 мили о на дина ра, што ће се 

опет, кроз мере које је донео Штаб за 
ван ред не ситу а ци је за помоћ пред у
зет ни ци ма, вра ти ти при вре ди.

Пред сед ник УРВИ Мили ја Вере си ја 
захва лио се на овој помо ћи и под се
тио да ово удру же ње посто ји од 1993. 
годи не и да има две кате го ри је чла но
ва, рат не вој не инва ли де и поро ди це 
палих бора ца.

 – Волео бих да нас и убу ду ће нема 
више, да нема мо нових чла но ва, јер то 
зна чи да нема ни рато ва. Да живи мо у 
миру и демо кра ти ји и да ова ситу а ци ја 
брзо про ђе – рекао је Мили ја Вере си ја.

С.Џакула

МилијаВересијаиСлађанМанчић
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ОПШТИНАПОМАЖЕПОВРТАРИМА

НајстаријиРумљанипрви
добилисалатуишампињоне

Откупљеноповрћеграђанима,
алииЦрвеномкрстуиГЦ„Срем“

У скла ду са јед ном од наја вље них 
мера Шта ба за ван ред не ситу а
ци је рум ске општи не, поло ви ном 

апри ла је почео откуп повр ћа од рум
ских про из во ђа ча, пре све га оних који 
има ју пла сте ни ке и ста кле ни ке. За ту 
меру је опре де ље но три мили о на дина
ра. Први отку пље ни про из во ди су били 
зеле на сала та и злат ни шам пи њон, а 
њих су 17. апри ла у раним јутар њим 
часо ви ма доби ли Румља ни ста ри ји од 
65 годи на који су били у сво јој јед но не
дељ ној јутар њој купо ви ни. Отку пље но 
је 105 кути ја сала те од Анту на Мар ки
ћа и 350 кути ја шам пи њо на од Косте 
Мило је ви ћа, повр та ра из Руме. Антун 
Мар кић, повр тар из Руме, каже да се 
деси ло по оној народ ној, да је и вук сит 
и овце на бро ју.

– Сала ту нисам нијед ну бацио, пре 
јед но неде људве је било тога. Задо
во љан сам, спа сио сам ово го ди шњи 
род, а мислим да ће бити и ови људи 
који ће, пред Ускрс, доби ти и сала ту, 
тако да се све ово деси ло у пра во вре

ме. У пита њу је укра сна сала та која 
се про да је по Бео гра ду и по хоте ли
ма. Ова сала та се на запа ду нај ви ше 
једе, а ми смо нави кли на путе ри цу. 
С обзи ром на то да хоте ли не раде, 

могли смо или да баци мо или да на 
овај начин поде ли мо – рекао је Антун 
Мар кић који је, као и Коста Мило је вић, 
про из во ђач шам пи њо на, при су ство вао 
овој поде ли.

У окви ру мера Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је рум ске општи не јесте 
и она која се тиче помо ћи про из

во ђа чи ма повр ћа, у сми слу отку па 
њихо вих про из во да по тржи шним 
цена ма, ако не могу дру га чи је да пла
си ра ју сво ју про из вод њу. За ову меру 
је пла ни ра но три мили о на дина ра, а 
први је био откуп сала те и злат них 
шам пи њо на. У међу вре ме ну, јави ло се 
још повр та ра. После изла ска на терен 

Коми си је за откуп пољо при вред них 
про из во да још од шест повр та ра су 
отку пље ни спа наћ, бли тва, рот кви це и 
зеле на сала та. Ово све же и ква ли тет
но повр ће су поно во доби ли наши нај
ста ри ји сугра ђа ни који су у петак од 4 
до 7 часо ва били у сво јој редов ној 
јед но не дељ ној купо ви ни, али и Герон
то ло шки цен тар „Срем“, као и Црве ни 
крст Рума за сво ју народ ну кухи њу. 

Начел ник Општин ске упра ве Душан 

Љуби шић је иста као да је за овај откуп 
издво је но три мили о на дина ра, али да 
ће, ако то буде потреб но, бити издва
ја на и додат на сред ства. Дра ган Коса
но вић, пред сед ник Коми си је за откуп 
пољо при вред них про из во да, каже да, 
како које повр ће доспе ва, тако им се 
јавља ју про из во ђа чи и после пре гле да 
ква ли те та про из во да се и реа ли зу је 
откуп.

– Има мо сре ће, да опет ово све же 
повр ће сутра, 24. апри ла, може мо 
поде ли ти нашим ста ри јим сугра ђа ни
ма после оба вље не купо ви не, а део се 
дистри бу и ра Црве ном крсту и Герон
то ло шком цен тру. За сада све функ ци
о ни ше како смо пла ни ра ли и сва ка ко 
да је ова мера пун пого дак. Задо вољ
ни су пољо при вред ни про из во ђа чи, 
гра ђа ни, ове уста но ве које су доби ле 
повр ће, али и ми што смо помо гли – 
исти че Коса но вић.

Мр Бра ни слав Јова но вић, секре тар 
Црве ног крста Рума, изра зио је захвал
ност на дона ци ји локал ној само у пра
ви, јер ће се овим сва ка ко побољ ша ти 
ква ли тет исхра не кори сни ка народ не 
кухи ње.

– Ми тре нут но при пре ма мо око 650 
обро ка и надам се да ћемо са ова квом 

ДраганКосановићиДушанЉубишић

Поделаповрћанајстаријимсуграђанима
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сарад њом наста ви ти и даље у корист 
наших кори сни ка. Ово је зна чај на 
помоћ, доби ли смо 400 кг спа на ћа и 
500 веза бли тве, а ми ћемо то већ 
сутра дистри бу и ра ти нашим кори сни
ци ма – каже Бра ни слав Јова но вић.

Др Зоран Сла ву је вић, дирек тор 
Герон то ло шког цен тра „Срем“ Рума, 
исти че да ова уста но ва функ ци о ни ше 
пуним капа ци те том, али без ком пли ка
ци ја.

– Не посто ји нијед на реги стро ва на 
инфек ци ја ни код наших кори сни ка ни 
код запо сле них. Апсо лут но су сви 
тесто ви били нега тив ни. Захва љу јем 

локал ној само у пра ви и пред сед ни ку 
Општи не на бри зи о нај ста ри јој кате го
ри ји ста нов ни ка у гра ду и могу да 
кажем да је у овим усло ви ма ква ли тет 
исхра не заи ста јако важан. Наши кори
сни ци су у ризич ној гру пи, са дефи ци
том иму ни те та, па је повр ће вео ма 
важно у исхра ни, како би се надок на
дио мањак вита ми на – рекао је др 
Сла ву је вић и додао да захва љу је 
Покра ји ни и рум ској Општи ни, али и 
Вој сци Срби је уз чију помоћ ГЦ „Срем“ 
добро функ ци о ни ше и у ова ко тешкој 
ситу а ци ји.

С.Џакула

МрБраниславЈовановић ДрЗоранСлавујевић

– Шам пи њо ни не могу дуго да сто је, 
ово ми мно го зна чи и вели ка је помоћ. 
Про из во дим три тоне шам пи њо на 
месеч но. Бори ли смо се коли ко смо 
могли да сами реши мо ову ситу а ци ју. 
Вели ки про блем нам је то што не раде 
ресто ра ни и пице ри је, то су озбиљ
ни куп ци и то се одра зи ло на про да ју, 
не само у Руми, него и у око ли ни. Не 
може те да пла си ра те ни негде даље, 
када је све затр па но робом. До сле де
ће бер бе смо све очи сти ли и захвал ни 
смо рум ској општи ни – рекао је Коста 
Мило је вић.

Овој првој поде ли отку пље ног повр
ћа при су ство вао је и Сла ђан Ман чић, 
пред сед ник Општи не, који је изра зио 
задо вољ ство што се ова прва акци ја 
поде ле деси ла баш на Вели ки петак, 
али и дан када нај ста ри ји Румља ни 
има ју сво је вре ме за купо ви ну, па је 
иско ри шће на и та могућ ност да упра
во они први доби ју све же отку пље но 
повр ће изу зет ног ква ли те та.

– Мислим да се ова наша мера пока
за ла заи ста добра и то, на тро стра но 
задо вољ ство, како про из во ђа ча и нас, 
тако и наших нај ста ри јих сугра ђа на 
који су доби ли дома ћи, ква ли те тан 
про из вод – иста као је Сла ђан Ман чић.

Он је позвао све повр та ре, не само 
оне који се баве пла сте нич ком про из
вод њом, већ и про из вод њом на отво
ре ном, ако има ју про блем са пла сма
ном, да се јаве. Коми си ја ће иза ћи на 

терен и оце ни ти ква ли тет про из во да. 
Потреб но је да је пољо при вред ни про
из во ђач реги стро ван, да има акти ван 
ста тус, а ако је пону ђен про из вод ква
ли те тан биће отку пљен по тржи шној 
цени.

– Има мо довољ но нов ца и не жели
мо да ничи ји труд и рад у про те клом 
пери о ду про пад не. Не жели мо да роба 
буде баче на или да неко уце њу је про
из во ђа че. Ми ћемо отку пи ти све и тако 
им помо ћи, а тако пома же мо и они ма 
који ма ћемо те про из во де поде ли ти. 
Није про блем ни да дупли ра мо овај 
сада шњи износ који смо опре де ли ли – 
каже Ман чић и дода је да, таквих про
из во ђа ча, пре ма прет ход ним ана ли за
ма које су ради ли, нема мно го.

Један од ста ри јих Румља на који је 
био у купо ви ни тог јутра, који је добио 
и повр ће, јесте и Зоран Сте ва но вић 
који живи сам. Деца су му у ино стран
ству, а род би не нема.

– Овај изла зак ми зна чи, бар мало да 
про тег нем ноге, а ујед но и да наба вим 
шта тре ба за дома ћин ство. Имам пре
ко 65 годи на, тако да ниг де не изла зим. 
За леко ве сам звао Колцен тар, пома
жу и ком ши је, а морам да похва лим и 
рум ску Библи о те ку. Волон те ри су ми 
доста ви ли књи ге на кућ ну адре су и 
ствар но се види да има орга ни за ци је 
и да у Руми посто ји систем који функ
ци о ни ше – рекао је Зоран Сте ва но вић.

С.Џакула

ВИТОЈЕВЦИ

Завршена
свлачионица

Рум ска општи на је, у окви ру про јек та 
уна пре ђе ња спорт ске инфра струк ту ре, 
за изград њу и опре ма ње свла чи о ни це 
на тере ну ФК „Пар ти зан“ у Вито јев ци ма 
издво ји ла гото во пет мили о на дина ра. 
Ком плет но завр шен обје кат је 22. апри
ла оби шао пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић. Радо ви на изград њи згра
де свла чи о ни це су поче ли поло ви ном 
фебру а ра, а обје кат повр ши не око 100 
ква драт них мета ра је сада ком плет но 
завр шен, са туше ви ма, сани тар ним чво
ро ви ма, пло чи ца ма...

– На сада шњим усло ви ма Вито јев ча
ни ма би могли да поза ви де и клу бо ви из 
вишег ран га так ми че ња. Зна чи, у прет
ход на два месе ца се нисмо бави ли само 
епи де ми јом, живот и радо ви нису ста ли, 
можда су само били у мањем оби му. Све 
је сада завр ше но, на наше задо вољ ство, 
али и свих фуд ба ле ра, спорт ских рад ни
ка, као и мешта на који воле и живе за 
фуд бал – рекао је Ман чић.

Он је додао да за сада, нажа лост, нема 
још фуд бал ских утак ми ца и так ми че ња.

– Веру јем да ће врло брзо лоп та поче
ти да се котр ља и да ће ове свла чи о ни
це врло брзо бити ста вље не у упо тре бу. 
Оно што смо обе ћа ли и завр ши ли смо, 
а видим да је изво ђач доста ква ли тет но 
оба вио свој посао – иста као је Сла ђан 
Ман чић.

Он је додао да је још потреб но поста
ви ти клу пе у свла чи о ни ци, а и људи из 
ФК „Пар ти зан“ су иста кли да би им била 
потреб на и коси ли ца за одр жа ва ње 
тере на. Под се ти мо, про шле годи не је 
асфал ти ран и при ла зни пут фуд бал ском 
тере ну у Вито јев ци ма. Ман чић је наја вио 
радо ве у већем оби му већ после маја, а 
што се тиче спор та, нај ве ћи радо ви јесу 
они на изград њи слич не свла чи о ни це у 
Буђа нов ци ма, док би ГФК „Сло вен“ тре
ба ло да доби је сред ства за рекон струк
ци ју свог објек та. Ту су и дру ги зах те ви, 
али мањи, веза ни за поста вља ње расве
те или заштит не огра де на фуд бал ским 
тере ни ма.

Горан Радо вић, пред сед ник Саве та МЗ 
Вито јев ци, изра зио је захвал ност локал
ној само у пра ви и пред сед ни ку Општи не 
што су одр жа ли сво је обе ћа ње.

 С.Џ.
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Медијскипројекат„Усредиштупажње:Румаодсредедосреде“

РУМА

Получасовнешетње
најстаријихРумљана

Први пут у про те клих 
више од месец дана, сем у 
купо ви ну која се одви ја јед
ном недељ но, у раним јутар
њим сати ма, гра ђа ни ста ри
ји од 65 годи на, могли су 21. 
апри ла да кре ну у полу сат ну 
шет њу. Пре ма новим мера
ма, доне тим у скла ду са 
нешто бољом ситу а ци јом, 
када је епи де ми ја коро на ви
ру са у пита њу, ста ри ји од 65 
годи на ће три пута, утор ком, 

пет ком и неде љом моћи у 
шет њу, после 18 часо ва, 
када почи ње поли циј ски 
час, али не даље од 600 
мета ра од сво јих ста но ва и 
кућа. Румља ни су у шет њу, 
у већи ни слу ча је ва, ишли 
са маска ма и рука ви ца ма, а 
они које смо пита ли, поздра
ви ли су ову меру и рекли да 
је то добра при ли ка да „про
тег ну ноге“.

С.Џ.

Ван ред но ста ње и мере 
које су доне те како 
бисмо се што ефи ка

сни је супрот ста ви ли пан де
ми ји коро на ви ру са, пого
ди ле су нај ве ћи део, како 
вели ке при вре де, тако и 
малих пред у зет ни ка, међу 
који ма су и так си сти. Иако 
су уки ну те ауто бу ске лини
је, тако да се из места у 
место може само ауто мо би
лом, то се није одра зи ло на 
пове ћа ње оби ма посла за 
так си воза че.

Како нам је рекао један 
од рум ских так си ста Дар ко 
Кока нов, посла гото во да и 
нема.

– Дови ја мо се како зна
мо и уме мо, ко дуже вози 
на овим град ским рела ци

ја ма можда има неке сво је 
редов ни је пут ни ке, па вози 
на позив – каже Дар ко.

Он не спа да у так си сте 
који возе по гра ду, већ је 
возио так си на лини ји Рума 
– Нови Сад, а ту сада посла 
гото во да и нема, па се пре
ба цио на град ску вожњу.

– Немам довољ но посла, 
све што могу да ухва тим 
је, како ми то каже мо, „на 
ква ку“, када ти пут ник дође 
овде на цен тар и иза бе ре 
баш мене. Имам ути сак да 
се људи боје овог виру са, 
због тога сла бо ко хоће да 
сед не у так си – при ме ћу је 
Дар ко Кока нов.

Он дода је да по меди ји ма 
слу ша мо и чита мо сва шта, 
коли ко је од тога исти не, не 

зна мо, али је чиње ни ца да 
се људи пла ше.

– Ево, нас је овде тре
нут но осмо ро, сто ји мо ту 
и чека мо, нико ништа не 
ради, не знам како ћемо 
ово изгу ра ти. Ми се нека ко 
осе ћа мо као гра ђа ни дру гог 
реда – при ча Дар ко.

Прет по став ка је да се 
људи боје да се возе так си

јем јер нису сигур ни коли
ко су без бед ни. Дар ко нам 
каже да сва ки так си ста у 
ово вре ме изу зет но пази на 
одр жа ва ње вози ла и хиги
је ну, пре све га, због њих 
самих.

– Сва ко од нас носи 
заштит не рука ви це, маске, 
сви има мо дез ин фек ци о на 
сред ства са који ма чисти мо 
бра ве, као и све оно са чим 
и ми, и пут ни ци дола зи мо 
у додир, и то после сва ке 
вожње – исти че Дар ко. 

Иако су про пи са не мере, 
сада нешто мало мање 
зах тев не, доду ше у неким 
обла сти ма, и даље важи да 
се так си јем може пре во зи ти 
само један пут ник.

С.Џакула

РУМСКИТАКСИСТИ

Послаготовоинема

ДаркоКоканов

Докчекајупосао–румскитаксисти
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Уписанопреко
480децеувртиће

У ситу а ци ји ван ред ног ста ња и пре
ки да рада Пред школ ске уста но ве 
„Бошко Буха“ у Инђи ји орга ни зо ва

ни су нео п ход ни про це си рада у оби му 
који су у скла ду са свим мера ма Вла де 
Репу бли ке Срби је. У скла ду са тим, како 
каже дирек то ри ца Јеле на Кре со ја, орга
ни зо ва на су дежур ства у свим објек ти ма 
Пред школ ске уста но ве на тери то ри ји 
општи не Инђи ја како би тех нич ко осо
бље могло да спро ве де све хиги јен ске 
мере по пре по ру ка ма Кри зног ста ба и 
Вла де РС.

– Поред дежур ства у објек ти ма, орга
ни зо ва на су и дежур ства одре ђе них слу
жби, као што су адми ни стра тив но
финан сиј ске и слу жбе руко вод ства, како 
би се обез бе дио несме тан про ток 
инфор ма ци ја које доби ја мо од ресор ног 
мини стар ства и од Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је општи не Инђи ја – каже Кре со
ја и дода је да се током ван ред ног ста ња 
спро во ди упис деце у објек те Пред школ

ске уста но ве за наред ну школ ску годи ну. 
Као и про шле годи не, упис се врши 

елек трон ским путем, пре ко пор та ла 
еУпра ва. До 24. апри ла под не то је пре ко 
480 при ја ва елек трон ским путем и око 
20 при ја ва које су роди те љи лич но 
доста ви ли у про сто ри је цен трал ног 
објек та „Сун це“ у Инђи ји.

– Упис деце у вртић тра је до 15. маја, 
тако да роди те љи који до сада нису упи
са ли дете и под не ли зах тев за упис, то 
могу да ура де сва ким рад ним даном до 
поме ну тог дату ма – рекла је дирек то ри
ца ПУ „Бошко Буха“ Инђи ја. 

Кре со ја је тако ђе иста кла да је рад 
вас пи та ча орга ни зо ван од куће у циљу 
подр шке поро ди ца ма. Вас пи та чи оства
ру ју днев ни кон такт елек трон ским путем 
са роди те љи ма и децом, тако што шаљу 
еду ка тив не мате ри ја ле и игре, са циљем 
да им пру же подр шку како би у кућ ним 
усло ви ма и изо ла ци ји вре ме са децом 
про ве ли на кре а ти ван начин. М.Ђ.

МуралучастдокторуЛазићу
Покрет „Гра ђа нИН“ у 

сарад њи са гра ђа ни
ма Инђи је покре нуо је 

ини ци ја ти ву на дру штве ним 
мре жа ма да се у част хра
бром и пожр тво ва ном, 
недав но пре ми ну лом при
ма ри ју су док то ру Мио дра гу 
Лази ћу осли ка мурал. Та 
ини ци ја ти ва, после само 
дандва, пре то че на је у 
дело, те је у бли зи ни кру
жног тога у Ново сад ској ули
ци у Инђи ји мла ди умет ник 
Дејан Ива но вић осли као лик 
покој ног док то ра, јед ног од 
херо ја наци је.

– Све што је док тор Лазић 
ура дио за нашу наци ју нас 
је моти ви са ло да покре не мо 
акци ју осли ка ва ња мура ла 

са њего вим ликом – обја
шња ва Божи дар Суџум, 
члан Покре та „Гра ђа нИН“.

– Када смо про чи та ли 
њего ву био гра фи ју и опро
штај но писмо, схва ти ли смо 
коли ко је он учи нио за све 
нас. Сушти на све га је чиње
ни ца да је он туђе живо те 
ста вио испред свог и на 
томе тре ба да му буде мо 
веч но захвал ни – рекао је 
Суџум и иста као да су сред
ства за нео п хо дан мате ри
јал за изра ду мура ла пре ко 
дру штве них мре жа при ку пи
ли за све га неко ли ко сати 
због чега су вео ма захвал ни 
свим гра ђа ни ма који су пре
по зна ли ову иде ју и херој ски 
чин док то ра Лази ћа. М.Ђ.

МуралучастдокторуЛазићу

Медијскипројекат„ОпштинаИнђија–Одсредедосреде“

Поновораде
пијацаиблагајне

Живот у доба пан де ми је коро
на ви ру са и на тери то ри ји општи
не Инђи ја пола ко се вра ћа у 
нор ма лу, а у при лог томе иду и 
нај но ви је одлу ке доне се не на 
сед ни ци Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је, одр жа ној 21. апри ла. 
На састан ку је доне та наред ба о 
уки да њу забра не рада град ске 
пија це у Инђи ји. Дежур не еки пе 
ЈКП „Кому на лац“ при пре ми ле су 
и орга ни зо ва ле рад пија це уз 
пошто ва ње свих мера зашти те 
од коро на ви ру са. Тако ђе, доне
се на је наред ба да се уго сти те
љи ма који су поста ви ли лет њу 
башту не утвр ђу је накна да за 
кори шће ње јав не повр ши не у 
вре ме ну док тра је ван ред но ста
ње.

Са радом су поче ле и бла гај не 
ЈКП „Кому на лац“ и ЈП „Ингас“ 
које се нала зе у цен тру Инђи је, у 
Ули ци Вој во де Сте пе. Гра ђа ни 
могу да изми ре рачу не сва ки 
рад ни дан од 07.00 до 12.30 
часо ва. Од стра не јав них пред у
зе ћа пред у зе те су све пре вен
тив не мере, од дез ин фек ци је 
про сто ри ја, зашти те запо сле них 
до анга жо ва ња рад ни ка који ће 
води ти рачу на о бро ју гра ђа на 
који ће бора ви ти у про сто ри ји 
како би се пошто ва ла међу соб на 
дис тан ца и спре чи ла било каква 
могућ ност шире ња виру са. Тако
ђе, гра ђа ни не могу да ула зе у 
про сто ри је бла гај не без маски и 
рука ви ца.

М.Ђ.
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ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕИРИГСТЕВАНКАЗИМИРОВИЋ

Почелесарадомпијаце,
ситуацијастабилна
Пре ма пода ци ма које смо доби ли од 

Сте ва на Кази ми ро ви ћа, коман дан
та Шта ба за ван ред не ситу а ци је у 

Ири гу, нових слу ча је ва зара зе коро на ви
ру сом у овој општи ни /закључ но са 24. 
апри лом/ није било. У овој општи ни је 
забе ле же но седам потвр ђе них слу ча је ва 
зара зе коро на ви ру сом. Од овог бро ја 
три лица су, нажа лост, пре ми ну ла. Пре
ми нуо је 65годи шњи мушка рац из 
Шатри на ца и две жене из Ири га, ста ро
сти од 50 и 60 годи на.

– Једна зара же на особа из Јаска се 
вра тила излечена из бол ни це. Такође, 
јед на осо ба је сме ште на на Ново сад ском 
сај му и у добром је ста њу. Једи но не зна
мо каква је ситу а ци ја са оцем и кћер ком 
жене из Ири га која је пре ми ну ла. Сви који 
су били у изо ла ци ји тести ра ни су и нај ва
жни је је да су ти тесто ви били нега тив ни. 
Ситу а ци ја је под кон тро лом и сми ру је се, 
а ја апе лу јем да се сви мора ју при др жа
ва ти пре вен тив них мера – ноше ње 
маски, рука ви ца, кори шће ње дез ин фек
ци о них сред ста ва, пошто ва ње соци јал не 
дис тан це – каже Сте ван Кази ми ро вић.

Зеле не пија це у Ири гу и Врд ни ку су 
поче ле да раде одлу ком Шта ба за ван
ред не ситу а ци је која је доне та 21. апри
ла. Пија це су отво ре не од 6 до 12 часо ва, 
уз пре по ру ке да се мора пази ти на соци
јал ну дис тан цу, као и да се пија ца мора 
редов но дез ин фи ко ва ти, што је посао у 
над ле жно сти ЈП „Кому на лац“. И даље се 
дез ин фи ку ју ули це, а и у сва ком селу се 
нала зе кани сте ри са дез ин фек ци о ним 
сред стви ма за гра ђа не који их могу узи
ма ти бес плат но.

– Почи њу и фир ме да раде, као и Срп
ска чита о ни ца са кори сни ци ма. Већи на 
запо сле них у локал ној само у пра ви уско
ро почи ње са радом. Једи но неће ради ти 
они који су на годи шњим одмо ри ма, јер 
смо сви ма дали налог да у овом пери о ду 
кори сте ста ре годи шње одмо ре. Оче ку је
мо да ћемо после 1. маја сви поче ти са 
радом – каже Сте ван Кази ми ро вић.

После ажу ри ра ња спи ско ва гра ђа на 

који има ју пра во на бес плат не паке те 
помо ћи у хра ни и хиги јен ским сред стви
ма, пове ћан је њихов број са 1.117 на 
1.615 лица. Када је деј ство коро на ви ру
са у ири шкој општи ни било изра же но, 
тада се поде ла паке та успо ри ла, а сада 
је наста вље на и тре ба ло би да се окон ча 
ове неде ље.

– Ми смо про шле неде ље поде ли ли 
паке те за вишеч ла не поро ди це са пет и 
шест чла но ва, као и за соци јал но угро
же но ста нов ни штво, а поде ли ли смо и 
паке те Роми ма. После ове поде ле кре
ће мо са нешто мањим паке ти ма које смо 
доби ли од наших спон зо ра и дона то ра, а 
реч је о воћу и повр ћу. И то ћемо поде
ли ти свим соци јал но угро же ним гра ђа

ни ма – исти че Кази ми ро вић.
Он се освр нуо и на дез ин фор ма ци је 

које су се шири ле дру штве ним мре жа ма, 
да посто ји забра на ула ска у Врд ник, што 
није било тач но.

– У Врд ни ку има мо 50 одсто попу ње
них сме штај них капа ци те та у дома ћој 
ради но сти. Ко је хтео, могао је да при ми 
госте. Углав ном су то Бео гра ђа ни и Ново
са ђа ни. Гости мора ју бити при ја вље ни 
Тури стич кој орга ни за ци ји, а ова орга ни
за ци ја при ја ве про сле ђу је Поли циј ској 
ста ни ци у Ири гу. Мора мо има ти еви ден
ци ју свих који се нала зе на нашој тери то
ри ји има ју ћи у виду ову ситу а ци ју – иста
као је Сте ван Кази ми ро вић.

С.Џакула

СтеванКазимировић

Поделапакетапомоћиуиришкојопштини
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Пољопривредниципомажу
удезинфекцији
Поред редов не дез ин фек ци је јав

них повр ши на и уста но ва за 
које је заду жен ири шки „Кому

на лац“, од 16. мар та, Аген ци ја за 
рурал ни раз вој Ири га, у дого во ру са 
Шта бом за ван ред не орга ни зу је наба
вља дез ин фек ци о на сред ста ва који
ма се тре ти ра ју ули це у свим насе ље
ним мести ма. У ове актив но сти су 
укљу че ни и пољо при вред ни про из во
ђа чи који дез ин фек ци ју врше сво јом 
меха ни за ци јом.

Први такав трет ман је ура ђен 27. 
мар та, а тада је у набав ку дез ин фек
ци о них сред ста ва било укљу че но 
пољо при вред но газдин ство „Сич“ које 

је дало и потреб ну меха ни за ци ју. Дру
го тре ти ра ње је извр ше но 4. апри ла 
уз помоћ вла сни ка Вина ри је „Кому
на“, као и рад ни ка и меха ни за ци је 
Нена да Вла хо ви ћа.

– И 8. апри ла смо има ли дез ин фек
ци ју ули ца уз помоћ План та же воћа 
„Панић“, њихо вих рад ни ка и меха ни
за ци је. За сада, послед ње тре ти ра ње 
ули ца у Ири гу ура ђе но је 18. апри ла 
уз помоћ Вина ри је „Кова че вић – каже 
Федор Пушић, дирек тор АРР Ири га. 
Он дода је да су се људи сами пону ди
ли да помог ну, што пока зу је и њихо ву 
одго вор ност за зајед ни цу у којој 
послу ју. С.Џакула

Један од нај ва жни јих посло ва у 
пољо при вре ди, про лећ на сетва, у 
ири шкој општи ни је при ве де на 

кра ју. При ве де на је кра ју уз повољ не 
вре мен ске усло ве, али у ван ред ном 
ста њу, које под ра зу ме ва поли циј ски 
час и забра ну кре та ња. Кон крет но, у 
ири шкој општи ни је људи ма ста ри јим 
од 70 годи на забра ње но кре та ње, а  
доста њих се бави пољо при вре дом. У 
овој срем ској општи ни су засе ја ни сун
цо крет, соја и куку руз, и тек нешто 
мало шећер не репе. Федор Пушић, 
дирек тор Аген ци је за рурал ни раз вој, 
каже да су, пре ма одлу ци Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је, изда ва ли дозво ле 
пољо при вред ни ци ма да иду на сво је 
њиве, али да искљу чи во кори сте меха
ни за ци ју, тј. да трак то ри ма или при
кључ ним маши на ма одла зе на њиве и 
да се тако вра ћа ју. Дозво ле су се 
могле доби ти и од Мини стар ства 
пољо при вре де.

–  Пољо при вред ни ци нема ју додир

них тача ка са дру гим осо ба ма тако да 
је то било доста сигур но, без могућ но
сти да се шири зара за. Углав ном, у 
дого во ру са Поли циј ском ста ни цом, 
гле да ли смо да им иза ђе мо у сусрет и 
да им омо гу ћи мо оба вља ње овог 
важног пољо при вред ног посла – исти
че Пушић. 

Сетва је на самом кра ју, оба вље на је 
на пре ко 90 одсто пла ни ра них повр
ши на, одно сно, на око 6.000 хек та ра. 
Ове повр ши не су под про лет ним кул
ту ра ма, а рани је је засе ја но и нешто 
ози ме пше ни це и ози мог јеч ма који је у 
одлич ном ста њу.

– Јечам је у фази вла та ња, одра ђе
не су прве при хра не мине рал ним 
ђубри вом, одра ђе на је зашти та 
заштит ним сред стви ма про тив инсе ка
та и одре ђе них боле сти и сада би 
било добро да пад не киша. То би било 
добро и за засе ја не про лећ не кул ту ре, 
али и за јесе ње, јечам и пше ни цу. 
Пше ни ца ће после 1. маја да кре не у 

фазу вла та ња, а за сада су у одлич
ном ста њу и пше ни ца и јечам – каже 
за наше нови не Федор Пушић.

Када је реч о воћу, оно се нала зи у 
фази пре цве та ва ња и заме та ња пло
да. Све агро тех нич ке мера су одра ђе
не. Воћ ке су зашти ће не, резид ба је 
завр ше на, извр ше но је мал че ри са ње, 
одно сно, сит ње ње биљ них оста та ка и 
гра на.

– Тре ти ра ње се ради по кален да ру 
тре ти ра ња и то вре ме дозво ља ва, али 
чека мо да се завр ши цве та ње и заме
та ње пло до ва да бисмо утвр ди ли 
тачан про це нат ште те од април ских 
мра зе ва. Про це на је да је кај си ја оште
ће на, али у ком оби му, сада би још 
било рано да се гово ри. Када је реч о 
кај си ји, то ћемо зна ти врло брзо. Нада
мо се да неће бити више мра зе ва, 
мада су и они некад у мају могу ћи – 
каже Федор Пушић, дирек тор АРР 
Ири га.

С.Џакула

ФедорПушић

Пролећнасетваприкрају
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Уписпрвака
уИригу

Инфор ма ци је у вези са иска зи ва
њем инте ре со ва ња за упис дете та 
у први раз ред ОШ „Доси теј Обра
до вић“ у Ири гу се могу доби ти тако 
што роди те љи сва пита ња могу 
поста ви ти путем меј ла секре та ру 
шко ле на сле де ћу адре су sve tla na.
sekre tar216@gmail.com, а могу и 
позва ти секре та ра шко ле на теле
фон 061 32 19 005 у вре ме ну 10 до 
14 часо ва.

– Пору чу јем роди те љи ма и закон
ским заступ ни ци ма деце да, иако 
не иска жу инте ре со ва ње за упис 
путем апли ка ци је, њихо во дете ће 
бити упи са но у шко лу када се стек
ну усло ви за оба вља ње упи са. Пре 
упи са дете та у први раз ред, када се 
за то стек ну усло ви, потреб но је да 
роди те љи одве ду дете у над ле жни 
дом здра вља ради обез бе ђи ва ња 
дока за о здрав стве ном пре гле ду 
дете та – исти че дирек тор ка ове 
шко ле Сања Нико лић. 

Шко ла ће има ти могућ ност да 
доку мен та потреб на за упис дете та, 
као што су извод из матич не књи ге 
рође них, држа вљан ство, доказ о 
пре би ва ли шту, потвр ду о оба вље
ном лекар ском пре гле ду пре у зме 
из базе пода та ка пре ко апли ка ци
је еУпис, тако да роди те љи нису у 
оба ве зи да при ку пља ју ова доку
мен та у папир ној фор ми. Испи ти
ва ње дете та за упис у први раз ред, 
одно сно тести ра ње, реа ли зу ју пси
хо лог и педа гог и сви роди те љи ће 
бити оба ве ште ни о тер ми ни ма за 
тести ра ње када они буду утвр ђе ни.

У школ ској 2020/21. могу ће је упи
са ти дете које од почет ка школ ске 
годи не има нај ма ње 6,5 и нај ви ше 
7,5 годи на, одно сно, у први раз ред 
се упи су ју деца рође на од 1. мар та 
2013. годи не до 28. фебру а ра 2014. 
годи не.

– Ове годи не у ОШ „Доси теј Обра
до вић“ тре ба ло би да буде упи са но 
укуп но 45 прва ка – у Ири гу 29, а у 
под руч ним оде ље њи ма у Риви
ци шест, Нера ди ну осам и два у 
Шатрин ци ма. Ове годи не у Кру ше
до лу неће мо има ти нијед ног прва ка 
и у одно су на неке дру ге годи не, ово 
је заи ста мали број прва ка – каже 
за наше нови не дирек тор ка Сања 
Нико лић.

Иста про це ду ра важи и за ОШ 
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ у 
Врд ни ку. 

Инфор ма ци је се могу доби ти 
путем имејладре се smsrp ki nja vrd
nik@g mail.com или теле фо ном на 
број 022 465 074. 

Како сазна је мо од дирек то ра ове 
шко ле Саше Мате ши ћа, ове годи не 
се оче ку је упис 31 прва ка. У матич
ној шко ли у Врд ни ку 27 и у под руч
ном оде ље њу у Јаску чети ри прва
ка.

С.Џакула

ДЕМАНТИДЕЗИНФОРМАЦИЈАОЗАБРАНИКРЕТАњА

Нијезабрањен
долазакуВрдник
Пово дом разних дез ин фор ма ци ја 

које су се про те клих дана поја ви ле 
на дру штве ним мре жа ма, у вези са 

забра ном кре та ња, реа го вао је Штаб за 
ван ред не ситу а ци је Општи не Ириг. Штаб 
за ван ред не ситу а ци је је тим пово дом 
оба ве стио над ле жне инсти ту ци је о спо
р ној обја ви на Феј сбук стра ни ци „Врд ник 
– деша ва ња“, а у вези са забра ном дола
ска у Врд ник.

– Новин ска аген ци ја, која је обја ви ла 
вест о забра ни кре та ња у нашој општи
ни, доста ви ла нам је ком пле тан текст 
где ниг де нису обја ви ли вест о забра ни 
дола ска у Врд ник, него о забра ни кре та
ња за вре ме поли циј ског часа. Општин
ски штаб за ван ред не ситу а ци је није 
донео било какву одлу ку о забра ни дола
ска на тери то ри ју ири шке општи не и не 
посто ји било каква одлу ка да гра ђа ни 
Срби је који на тери то ри ји наше општи не 
има ју имо ви ну (викен ди це, куће, ста но
ве и дру го) има ју забра ну дола ска у њих. 

Тако ђе, нетач не су инфор ма ци је о попи
су имо ви не и људи – каже се у саоп ште
њу Шта ба за ван ред не ситу а ци је.

Штаб за ван ред не ситу а ци је нало жио 
је Тури стич кој орга ни за ци ји Ириг да за 
вре ме поли циј ског часа посе ти изда
ва о це при ват ног сме шта ја који у вре ме 
ван ред ног ста ња изда ју сво је објек те. 
Они који има ју госте тре ба да доста ве 
спи сак меј лом или лич но у Тури стич ки 
инфо цен тар у Врд ни ку. Тако ђе, Тури
стич кој орга ни за ци ји је нало же но да спи
сак при ја вље них гости ју који су бора ви ли 
у при ват ном сме шта ју доста ви Шта бу за 
ван ред не ситу а ци ју Општи не Ириг. Ова 
одлу ка се доно си из пре до стро жно сти и 
одно си се само на изда ва о це при ват ног 
сме шта ја.

У Бањи Врд ник се тре нут но нала зи 
одре ђен број гости ју, који се викен дом 
удво стру чи. Ради без бед но сти и здра
вља гра ђа на доне та је одлу ка да се сви 
мора ју еви ден ти ра ти. С.Џ.

Опрезнозапрвомајске
празнике
По речи ма Мио дра га Беби ћа, заме

ни ка пред сед ни ка ири шке Општи
не, пре ма свим инфор ма ци ја ма и 

про то ко ли ма који ма рас по ла жу, у ири
шкој општи ни није дошло до шире ња 
епи де ми је.

– Има мо седам потвр ђе них слу ча је ва, 
нажа лост, тро је је пре ми ну ло. Сви су 
пове за ни слу ча је ви од јед ног изво ра, јед
на непа жња кошта ла је живо та три наша 
сугра ђа на. Оста ли пози тив ни су се изле
чи ли и вра ћа ју се из бол ни ца у кућ ну 
изо ла ци ју. Има мо још јед ну жену на бол
нич ком лече њу, оче ку је мо и њен брз опо
ра вак – каже Мио драг Бебић и дода је да 
је ири шка општи на има ла ту несре ћу да 
једи на у Сре му има пре ми ну ле.

– У одно су на оста ле, има мо нај ма њи 
број зара же них, али смо и нај ма ња 
општи на. Надам се да ћемо на том бро ју 
и оста ти, пого то во што се оче ку је пове
ћан при лив тури ста, посеб но сад за 
прво мај ске пра зни ке, а нај ви ше у Бањи 
Врд ник – каже Бебић.

Мио драг Бебић је апе ло вао на све који 
дола зе у ири шку општи ну и Врд ник, где 
су при ват ни апарт ма ни, да се води рачу
на о кон так ти ма, као и да људи што 
више оста ну у сво јим кућа ма и дво ри
шти ма.

– Нисмо забра ни ли ником да дође у 
Врд ник и то је била дез ин фор ма ци ја. 
Виде ли смо да је у Хрват ској и у Сло ве
ни ји била на сна зи забра на напу шта ња 
сво јих гра до ва. Сада када су то дозво ли
ли и олак ша ли мере, гра ђа ни могу да 
иду у дру го место у сво је викен ди це, али 

не могу да купу ју у локал ним рад ња ма. 
Ми ни то нисмо бра ни ли и надам се да 
неће мо пла ти ти цех за то. Зато и апе лу
јем да сви буду у сво јим дво ри шти ма, да 
се што мање меша ју са локал ним ста
нов ни штвом – каже Бебић.

Он је иста као да се у Бањи Врд ник 
сва ке годи не беле жи све већи број ноће
ња.

– Све већи број гости ју ћемо сигур но 
има ти и захва љу ју ћи отва ра њу нових 
хоте ла, а надам се да ће све више наших 
гра ђа на лето ва ти код нас, у скла ду са 
пре по ру ка ма Вла де Срби је и да ћемо се 
сви вра ти ти неком нор мал ном рит му 
живо та – сма тра Мио драг Бебић, заме
ник пред сед ни ка Општи не.

С.Џ.

МиодрагБебић
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Народнакухињаирадволонтера
запомоћнајугроженијима

По одлу ци Шта ба за ван
ред не ситу а ци је Ири га, 
Црве ни крст и Цен тар 

за соци јал ни рад ове општи
не фор ми ра ли су Колцен тар, 
чија је основ на уло га да за 
нај ста ри је сугра ђа не при ма 
инфор ма ци је, обра ђу је их и 
потом анга жу је волон те ре 
како би се нај ста ри ји ма помо
гло у набав ци пре храм бе них 
арти ка ла, леко ва и потреб них 
хиги јен ских сред ста ва.

– Тако је и после више од 
месец дана рада. Доби ја мо 
днев но око три де се так пози
ва наших нај ста ри јих сугра
ђа на. Ми, као рурал на општи
на, има мо забра ну крет ња за 
оне пре ко 70 годи на, па њима 
пома же мо... Док је важи ла 
прва мера забра не кре та ња, 
за ста ри је од 65 годи на, ми 
смо обро ке из народ не кухи
ње носи ли на десет адре са, а 
сада има мо шесто ро лица 
који ма носи мо обро ке. То је 
сва ко днев ни посао за волон
те ре – каже Бобан Ћирић, 
секре тар Црве ног крста Ири
га. 

Волон те ри Црве ног крста 
су се орга ни зо ва ли и одмах 
су се ода зва ли првом пози ву, 
јер су они и рани је били 
актив ни и укљу че ни у мно ге 
акци је ове орга ни за ци је. 
Црве ни крст има три де сет, 
док је уку пан број волон те ра 
који покри ва целу ири шку 
општи ну осам де се так. Да би 
се волон те ри ма олак ша ло, у 

дого во ру са Шта бом за ван
ред не ситу а ци је, у овој рад 
су укљу че ни и пред сед ни ци 
месних зајед ни ца. 

– Пози ве које доби ја мо из 
села, ми про сле ђу је мо пред
сед ни ци ма месних зајед ни ца 
тих села. У про се ку, пот пи ше
мо од 15 до 20 рад них нало га 
за наше волон те ре, а у днев
ном про се ку од три де се так 
пози ва, пре о ста ли пози ви се 
одно се на тра же ње одре ђе
них инфор ма ци ја – исти че 
Бобан Ћирић.

У Ири гу и Врд ни ку посто је 
апо те ке, а у сели ма је нај ве
ћа потре ба за леко ви ма, али 
апо те ка нема. У првим дани
ма су из Колцен тра сла ли 
волон те ре из Ири га у села, 
они су се вра ћа ли да купе 
леко ве, па су их поно во носи

ли назад ста ри јим људи ма. 
Укљу че њем пред сед ни ка 
месних зајед ни ца посту пак је 
појед но ста вљен, јер се сада 
људи јавља ју Колцен тру, а 
ода тле кон так ти ра ју пред сед
ни ке МЗ који људи ма доста
ве потреб не леко ве.

– Ми ради мо и сва ко днев
но изве шта ва ње ка Црве ном 
крсту Вој во ди не и Срби је. 
Наши волон те ри има ју рад не 
нало ге у којем посто је пода
ци за кори сни ка који се наја
вио за потре бу: име волон те
ра, спи сак намир ни ца. 
Волон тер све одно си на кућ
ну адре су, пре да је фискал ни 
рачун и пот пи су је се тај 
налог. Ми нало ге обра ђу је мо 
сва ко днев но и шаље мо изве
штај ка нашим вишим орга
ни ма. Зато су наши ста ри ји 

сугра ђа ни сигур ни да је пози
ва ње Колцен тра нај си гур ни
ји пут. Зна ју да ће доћи 
волон тер и да неће бити зло
у по тре ба – гово ри о про це ду
ри секре тар Црве ног крста 
Бобан Ћирић. 

Исто вре ме но, Црве ни крст 
ради и про грам народ не 
кухи ње за 110 кори сни ка, а 
обро ци се деле сва ко днев но 
на два пунк та – један у Ири гу 
у Црве ном крсту и у Врд ни ку 
у Удру же њу пен зи о не ра. 

Поред паке та помо ћи 
Покра јин ске вла де који се 
деле у Ири гу, од Покра ји не 
су, пре ко Црве ног крста Вој
во ди не, у наја ви за Срем ски 
округ и паке ти за соци јал но 
угро же не и нај у гро же ни је 
кате го ри је. 

Одлу ком Управ ног одбо ра 
Црве ног крста су одре ђе не 
две при о ри тет не гру пе – 
вишеч ла не поро ди це са тро је 
и више деце и ста рач ка дома
ћин ства који су кори сни ци 
нов ча не соци јал не помо ћи.

– 100 паке та ће бити опре
де ље но за ири шку општи ну. 
Пре ма спи ску доби је ном од 
Цен тра за соци јал ни рад, за 
ове две кате го ри је је упра во 
број од 100 кори сни ка, тако 
да се укла па мо у број паке та 
које ћемо доби ти. Наја ва је 
локал не само у пра ве да ће се 
обез бе ди ти и паке ти за све 
соци јал но угро же не у наред
ном пери о ду – каже за наше 
нови не Бобан Ћирић. С.Џ.

БобанЋирић,секретарЦрвеногкрстаИриг

Волонтериунабавци Волонтеринатерену
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КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕЗОРАНАСЕМЕНОВИЋА

Покретањеживота
У сали Скуп шти не Шид 

у уто рак, 21. апри ла 
коман дант Шта ба за 

ван ред не ситу а ци је Зоран 
Семе но вић одр жао је кон фе
рен ци ју за нови на ре и изнео 
нај ва жни је подат ке који се 
одно се на епи де ми о ло шку 
ситу а ци ју, убла жа ва ње поје
ди них рестрик тив них мера 
у скла ду са одлу ком Вла
де Репу бли ке Срби је, као 
и подат ке који се одно се на 
мигрант ску попу ла ци ју. У 
вре ме епи де ми је коро на ви
ру са, током прет ход ног пери
о да на тери то ри ји шид ске 
општи не тести ра не су 32 
осо бе и све су биле нега тив
не. Дакле, оста је забе ле жен 
само један слу чај ове инфек
ци је. У окви ру мера Вла де 
Репу бли ке Срби је у релак
са ци ји одре ђе них мера за 
спре ча ва ње шире ња коро на
ви ру са јесте и поче так рада 
Зеле не пија це која ће бити 
отво ре на у сре ду, 22. апри ла.

Зоран Семе но вић је гово
рио и о про бле ми ма са 
мигрант ском попу ла ци јом.

– У неде љу се десио инци

дент у при хват ном цен тру у 
Ада шев ци ма, где је неко ли
ко десе ти на мигран та поку
ша ло да напу сти при хват ни 
цен тар, а захва љу ју ћи брзој 
реак ци ји при пад ни ка Вој ске 
Срби је, који обез бе ђу ју при
хват не цен тре, спре че но је 
да мигран ти иза ђу напо ље. 
Посто ји при вре ме ни сабир
ни цен тар за мигран те у 
Вој ној уста но ви у Моро ви ћу 
у коме се тре нут но нала зи 
око 300 мигра на та. И ту вој

ска током 24 часа спре ча ва 
ула зак и изла зак. Један део 
при хват ног цен тра на Прин
ци пов цу се нала зи на тери
то ри ји Репу бли ке Хрват ске, 
што мигран ти кори сте да 
пре ђу у ову земљу. Наша 
вој ска нема над ле жно сти 
да пре ла зи у дру гу држа ву, 
а онда их хрват ска поли ци
ја вра ћа неким зао би ла зним 
путе ви ма и тако се поја вљу је 
гру па мигра на та која узне ми
ра ва наше гра ђа не – исти че 

Зоран Семе но вић.
Семе но вић је потвр дио 

да је било инци де на та и у 
Батров ци ма, где је гру па 
мигра на та про ла зи ла селом 
у вре ме поли циј ског часа и 
узне ми ри ли су локал но ста
нов ни штво. Упра во из тог 
раз ло га, коман дант Шта
ба за ван ред не ситу а ци је 
је апе ло вао на поли ци ју да 
при во ди таква лица и да их 
вра ти у при хват не цен тре, 
те да се при ме њу ју исте 
казне не мере, које се одно
се и на наше гра ђа не. Апел 
се одно сио и на Коме се ри
јат за избе гла и расе ље на 
лица да мало „стег ну“ сво је 
запо сле не. Тре ба пред у зе ти 
све мере како би се спре
чио изла зак из при хват них 
цен та ра, Као добар при мер 
наве ден је при хват ни цен тар 
у Шиду где није било про бле
ма.

– Надам се да ће се по 
завр шет ку ове ван ред не 
ситу а ци је и режим у при
хват ним цен три ма вра ти ти 
на прет ход но ста ње – закљу
чио је Семе но вић. Д.П.

КонференцијазамедијеЗоранаСеменовића

ГОДИШњИЦАПРОБОЈАСРЕМСКОГФРОНТА

Нисузаборављени
Шиђа ни, број ни посе ти о ци и 

деле га ци је, годи на ма су 12. 
апри ла дола зи ли на спо мен

обе леж је „Срем ски фронт“, како би 
ода ли почаст јуна ци ма Народ но осло
бо ди лач ке вој ске која је током Дру гог 

свет ског рата изво је ва ла вели ку побе
ду у бор би са фаши сти ма. Ове годи
не је сли ка сасвим дру га чи ја. У вре ме 
ван ред ног ста ња и мера огра ни че
ног кре та ња, у поне де љак 13. апри ла 
неко ли ко деле га ци ја је поло жи ло вен

це на спо ме ник палим бор ци ма и на 
тај начин сим бо лич но обе ле жи ли 75. 
годи шњи цу про бо ја Срем ског фрон та. 
Вен це су поло жи ле деле га ци је репу
блич ког и општин ског СУБ НОРа и 
деле га ци ја Општи не Шид.

– Срби ја живи 75 годи на у сло бо ди. 
У сво јој бога тој и бур ној исто ри ји ника
да дуже није ужи ва ла пло до ве сло бо
де. Вели ку захвал ност за ту сло бо ду 
дужни смо свим бор ци ма који су уче
ство ва ли у народ ноосло бо ди лач кој 
бор би, као и бор ци ма слав не Црве не 
арми је. СУБ НОР Срби је, наша Вла да 
и ресор но мини стар ство са поно сом 
чува ју и негу ју кул ту ру сећа ња на нашу 
слав ну анти фа ши стич ку про шлост. То 
ника да не сме мо забо ра ви ти – изја вио 
је Видо сав Кова че вић, заме ник пред
сед ни ка СУБ НОРа Срби је.

Уз деле га ци ју Општи не Шид венац 
је поло жио и пред сед ник општин ског 
СУБ НОРа Јови ца Сте па нић.

– Ово је јуби лар на 75. годи шњи ца и 
обе ле жа ва мо је у тешком тре нут ку за 
цео свет. Не сме мо забо ра ви ти 13.500 
жрта ва које су овде пале. То не сме 
пре ћи у забо рав – иста као је Јови ца 
Сте па нић. Д.Попов

Полагањевенаца
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ДАНВОЈСКЕ

Узвојску
смобезбеднији

Дан вој ске Срби је, обе
ле жа ва се 23. апри ла у 
знак сећа ња на Дру ги срп
ски уста нак који је подиг нут 
1815. годи не у Тако ву. Пред
став ни ци локал не само у
пра ве у Шиду, оби шли су 
при пад ни ке наше вој ске који 
обез бе ђу ју при хват не цен
тре на тери то ри ји општи не и 
поред честит ки за овај пра
зник, уру чи ли су им скром не 
покло не, а све у знак пошто
ва ња и захвал но сти пре ма 
зада ци ма које оба вља ју. 
Захва љу ју ћи при пад ни ци
ма Вој ске Репу бли ке Срби је 
очу ва ни су мир и без бед
ност свих гра ђа на општи не 
Шид. Д.П.

БРИГАЗАПЕНЗИОНЕРЕИСОЦИЈАЛНОУГРОЖЕНЕ

Подељенидодатнипакети

Волон те ри Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је општи не Шид су у сре
ду, 15. апри ла поче ли са пако

ва њем додат них паке та помо ћи који 
ће бити доста вље ни пен зи о не ри ма 
и соци јал но угро же ним ста нов ни ци
ма општи не Шид пре ускр шњих пра
зни ка. У прет ход ном пери о ду Штаб је 
обез бе дио пре ко 3.500 паке та помо
ћи пен зи о не ри ма који има ју при ма ња 

мања од 30.000 дина ра. Циљ је да се у 
наред ном пери о ду обез бе ди још 2.000 
паке та како би помоћ сти гла до свих 
мате ри јал но угро же них пен зи о не ра и 
гра ђа на шид ске општи не.

Коман дант Шта ба за ван ред не ситу
а ци је Зоран Семе но вић иста као је да 
ће помоћ доби ти сви они који ма је нео
п ход на. Навео је да у овој тешкој ситу
а ци ји, иза зва ној пан де ми јом зара зне 

боле сти COVID 19, у којој се нала зи 
општи на Шид и цела Репу бли ка Срби
ја, мно ги при вред ни субјек ти пома жу 
Шта бу у бор би са неви дљи вим непри
ја те љем, те су захва љу ју ћи дона ци
ја ма свих њих успе ли да обез бе де 
додат не паке те помо ћи мате ри јал но 
угро же ним гра ђа ни ма шид ске општи
не.

Д.Попов

ВолонтериприпремајупакетеЗоранСеменовићпомажеволонтерима

ПАКЕТИПОМОЋИБЕБАМАКОЈЕСУРОЂЕНЕУОВОЈГОДИНИ

Забебејеувеквреме

На тери то ри ји општи не Шид од јану а ра 
до апри ла ове годи не рође не су 64 
бебе. Штаб за ван ред не ситу а ци је 

Општи не Шид, у петак, 24. апри ла је орга
ни зо вао акци ју поде ле паке та помо ћи за 
нове ста нов ни ке шид ске општи не, а у који
ма су биле пеле не и арти кли који су беба ма 
у овом пери о ду потреб ни. Коман дант Шта

ба за ван ред не ситу а ци је општи не Шид 
Зоран Семе но вић, зајед но са волон те ри ма, 
поде лио је паке те помо ћи поро ди ца ма које 
има ју бебе и иста као да је ово још јед на у 
низу актив но сти које спро во ди Штаб, са 
циљем да роди те љи ма буду олак ша ни први 
дани роди тељ ства.

Д.Попов

ЗоранСеменовићуручујепакетезабебе

МедијскипројекатШидскаопштинаодсредедосреде:ЛокалнасамоуправауслужбиграђанасуфинансираОпштинаШид
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Редовноодржавањетерена
На самом стар ту про лећ ног дела 

сезо не, све фуд бал ске утак ми
це отка за не су због епи де ми је 

коро на ви ру са у Срби ји, а спор ти сти и 
спорт ски рад ни ци у пећи нач кој 
општи ни, након зим ских при пре ма и 
оди гра них неко ли ко утак ми ца, наста

ви ли су са одр жа ва њем спорт ских 
тере на у општи ни.

Пре ма речи ма Сини ше Ђоки ћа, 
пред сед ни ка Спорт ског саве за „Раз
вој спор то ва“, ова кве ситу а ци је су 
непред ви ђе не и сва ка ко да под ра зу
ме ва ју при ла го ђа ва ње уз пошто ва

ње свих про пи са них мера.
– Иако је ван ред но ста ње, 

тере ни на фуд бал ским ста ди о
ни ма у нашој општи ни редов но 
се одр жа ва ју, јер ника ко не сме
мо дозво ли ти да се зако ро ве и 
да буде уни ште на трав на та 
повр ши на. Фуд бал ски клу бо ви 
у свих 15 насе ља редов но косе 
и зали ва ју тере не, јер мора мо 
спрем но доче ка ти одлу ке над
ле жних орга на о уки да њу ван
ред ног ста ња и могу ћег настав
ка првен ства – рекао је Ђокић.

Четворо
излечених

Пре ма пода ци ма које је саоп штио 
Штаб за ван ред не ситу а ци је општи не 
Пећин ци епи де ми о ло шка ситу а ци ја на 
тери то ри ји општи не је ста бил на, а од 
16. апри ла није потвр ђен није дан нови 
слу чај инфек ци је виру сом Covid19. У 
међу вре ме ну, од 8 гра ђа на пећи нач ке 
општи не код којих је рани је потвр ђе на 
инфек ци ја коро на ви ру сом, четво ро је 
отпу ште но са бол нич ког на кућ но лече
ње, након што је први тест пока зао да 
су нега тив ни на Covid19. Чети ри осо бе 
које су отпу ште не из бол ни це сада су у 
само и зо ла ци ји, где чека ју дру ги тест на 
коро на ви рус, који се ради након 14 
дана од првог тести ра ња. На тери то ри
ји пећи нач ке општи не због кон так та са 
лици ма код којих је потвр ђе на инфек
ци ја коро на ви ру сом у изо ла ци ји је 39 
осо ба.

ШИМАНОВЦИ

Напредујеградњавртића
уШимановцима
Радо ви на јед ној од 

нај зна чај ни јих капи
тал них инве сти ци ја у 

пећи нач кој општи ни спро
во де се и у усло ви ма ван
ред ног ста ња. Гра ди ли ште 
на којем ниче нови обје кат 
пред школ ске уста но ве у 
Шима нов ци ма, 23. апри ла 
је оби шао пред сед ник При
вре ме ног орга на општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо
вић, у прат њи свог заме ни ка 
Зора на Вој ки ћа и пред сед
ни ка Саве та Месне зајед ни
це Шима нов ци Алек сан дра 
Ман ди ћа. На гра ди ли шту их 
је са током радо ва упо знао 
Љуби сав Ста нић, дирек тор 
пред у зе ћа „Интер про спект“, 
које је изво ђач радо ва.

Пре ма Ста ни ће вим речи
ма, кон ти ну и тет радо ва је 
успе шно одр жан захва љу
ју ћи могућ но сти изда ва ња 
рад них нало га за кре та ње 
запо сле них током поли циј
ског часа, али је испо ру
ка нео п ход них мате ри ја ла 
текла оте жа но.

– Ипак, успе ли смо да 
се при ла го ди мо и до кра ја 
неде ље биће завр ше ни сви 
радо ви на зида њу и бетон
ским кон струк ци ја ма, након 
чега почи ње мо са изво ђе
њем кров не кон струк ци је 
и фаса де, а упо ре до ћемо 
оба вља ти и радо ве на при
ступ ној сао бра ћај ни ци и 

кана ли за ци ји. Сто га оче ку
је мо да ћемо у року, до 31. 
маја, завр ши ти радо ве на 
првој фази град ње објек та – 
рекао је Ста нић и додао да 
су на гра ди ли шту и у про сто
ри ја ма за сме штај и исхра ну 
рад ни ка пред у зи ма не све 
пре вен тив не мере, тако да 
није било нијед ног слу ча ја 
инфек ци је коро навиру сом.

Пред сед ник Трбо вић је 
изра зио задо вољ ство чиње
ни цом да се радо ви и у оте
жа ним усло ви ма одви ја ју 
пре ма пред ви ђе ним роко ви
ма, јер, како је рекао, реа ли
за ци ја капи тал них инве сти
ци ја је од кључ ног зна ча ја 

за напре дак локал не зајед
ни це.

– Живот не сме да ста не 
због коро навиру са. Када 
епи де ми ја про ђе нашој деци 
ће и даље бити потреб не 
шко ле и врти ћи, а овај обје
кат је од изу зет ног зна ча ја 
како за децу из Шима но
ва ца, тако и за мно гу дру
гу децу из целе пећи нач ке 
општи не чији роди те љи су 
запо сле ни у Шима нов ци
ма. Недав но сам оби шао 
и гра ди ли ште на ком плет
ној рекон струк ци ји основ
не шко ле у Кар лов чи ћу, где 
се радо ви тако ђе одви ја ју 
у пред ви ђе ним роко ви ма. 

Надам се да ћемо уско ро 
бити у могућ но сти да кре не
мо и са радо ви ма на основ
ној шко ли у Купи но ву. Наш 
циљ је да деци обез бе ди мо 
што боље усло ве за уче
ње, а настав ном кадру што 
боље усло ве за рад и на 
томе ради мо кон ти ну и ра
но без обзи ра на тре нут ну 
ситу а ци ју– изја вио је Трбо
вић.

Нови обје кат врти ћа у 
Шима нов ци ма про сти ра
ће се на 1.700 ква драт них 
мета ра, а укуп на вред ност 
радо ва је 220 мили о на 
дина ра, које је обез бе ди ла 
Покра јин ска вла да. 
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СРЕДСТВАЗАХУМАНИТАРНЕПАКЕТЕ

Функционеридониралипола
милионазанајсиромашније
У акци ји која је у општи ни Пећин ци 

покре ну та пово дом пра во слав ног 
Ускр са, општин ски функ ци о не ри 

дони ра ли су пола мили о на дина ра на 
намен ски рачун за бор бу про тив коро
навиру са Шта ба за ван ред не ситу а ци
је општи не Пећин ци, а сред стви ма од 
дона ци је биће купље ни хума ни тар ни 
паке ти за соци јал но нај у гро же ни је гра
ђа не пећи нач ке општи не.

Ини ци ја ти ва је, неко ли ко дана пред 
пра во слав ни Ускрс поте кла од одре ђе
ног бро ја функ ци о не ра  дирек то ра јав
них кому нал них пред у зе ћа у општи ни 
Пећин ци Миро сла ва Петро ви ћа, Дра
го љу ба Вој ки ћа и Жељ ка Мили ће ви
ћа, и од пред сед ни ка Спорт ског саве за 
„Раз вој спор то ва“ Сини ше Ђоки ћа, а по 
Ђоки ће вим речи ма, иде ја је била да се 
пово дом Ускр са учи ни један хуман гест 
пре ма локал ној зајед ни ци.

–У том тре нут ку нисмо ни пла ни ра ли 
да покре не мо ова ко вели ку акци ју дони
ра ња. Желе ли смо, пре све га да лич но, 
у усло ви ма епи де ми је због које нисмо у 
могућ но сти да Ускрс про сла ви мо како 
смо нави кли, учи ни мо хуман гест и 
упла ти мо сред ства на рачун за бор бу 
про тив коро навиру са. Међу тим, како 
се испо ста ви ло, иде ја је има ла одзив 
вели ког бро ја људи – општин ског руко
вод ства, руко во ди ла ца у јав ним уста но
ва ма и пред у зе ћи ма, општин ских већ ни
ка и одбор ни ка, начел ни ка у општин ској 
упра ви и мно гих дру гих. У акци ју се 
укљу чи ло педе се так људи, који су током 
целе упла ћи ва ли сред ства. Захвал ни 

смо сви ма који су се при дру жи ли и пока
за ли да тра ди ци о нал ни осе ћај соли дар
но сти у тешким тре ну ци ма код нашег 
наро да још увек и те како посто ји – изја
вио је Ђокић.

Како нам је рекао коман дант Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је општи не Пећин
ци мр Жељ ко Трбо вић, за неде љу дана 
дони ра но је пола мили о на дина ра.

–Захва љу ју ћи ова ко вели ком одзи
ву, Штаб ће од при ку пље них сред ста ва 
при пре ми ти хума ни тар не паке те са пре
храм бе ним про из во ди ма и сред стви
ма за лич ну хиги је ну и дез ин фек ци ју за 
наше соци јал но нај у гро же ни је сугра ђа
не, јер сма тра мо да ћемо на тај начин нај
бо ље испо што ва ти иде ју соли дар но сти 
са локал ном зајед ни цом и са сугра ђа

ни ма који ма је у овом тре нут ку нај те же. 
Захва љу јем се сви ма који су дони ра ли 
сред ства, јер су овим гестом осве тла ли 
образ општи ни Пећин ци. Хума ни тар не 
паке те ћемо допре ми ти нај си ро ма шни
јим сугра ђа ни ма уз пошто ва ње свих 
мера на спре ча ва њу шире ња инфек ци је, 
како ни на који начин не бисмо угро зи ли, 
за сада, изу зет но ста бил ну епи де ми о ло
шку ситу а ци ју у нашој општи ни – рекао 
је Трбо вић.

У општи ни Пећин ци од 16. апри ла 
нема потвр ђе них нових слу ча је ва инфек
ци је коро на виру сом, а од укуп но осам 
инфи ци ра них лица четво ро је, након 
што је први тест пока зао да су нега тив ни 
на вирус КОВИД19, већ пуште но из бол
ни це на кућ но лече ње.

ЛежећиполицајциуПрхову
У нај про мет ни јој ули ци у 

Прхо ву, у Срем ској, у 
непо сред ној бли зи ни 

Пред школ ске уста но ве и 
Основ не шко ле, у петак 24. 
апри ла поста вље не су чети ри 
пре пре ке за успо ра ва ње сао
бра ћа ја (леже ћи поли цај ци) и 
обе ле же на је хори зон тал на, а 
пред сто ји поста вља ње и вер
ти кал не сао бра ћај не сиг на ли
за ци је. Радо ве на поста вља
њу пре пре ка оби шли су пред
сед ник општин ског Саве та за 
без бед ност сао бра ћа ја Милан 
Сте па но вић и пред сед ник 
Саве та Месне зајед ни це Прхо
во Иван Коње вић.

Две пре пре ке за успо ра ва
ње сао бра ћа ја поста вље не су 
код врти ћа, јед на из прав ца 
Пећи на ца, дру га из прав ца 
Шима но ва ца, а по Сте па но ви
ће вим речи ма дру ге две су 

поста вље ње у непо сред ној 
бли зи ни шко ле, тако ђе, јед на 
из прав ца Пећи на ца, дру га из 
прав ца Шима но ва ца.

– Про шле годи не завр ши ли 
смо поста вља ње пре пре ка у 
зони шко ле у Дечу, а након 
Прхо ва поста ви ће мо леже ће 
поли цај це и у зони шко ле у 

Доњем Товар ни ку, на цен тру 
код шко ле и испред Спорт ске 
хале где се одр жа ва ју број не 
спорт ске мани фе ста ци је. Про
шле годи не, са два леже ћа 
поли цај ца обез бе ди ли смо и 
рас кр сни цу са оби ла зни цом у 
Ули ци Јове Негу ше ви ћа у 
Пећин ци ма, која је пре по зна та 

као кри тич на тач ка у сао бра
ћа ју и где је нај че шће дола зи
ло до лак ших сао бра ћај них 
уде са. Тако ђе, пре две годи не 
успо рен је сао бра ћај и пове ћа
на је без бед ност пеша ка 
поста вља њем леже ћег поли
цај ца на самом пешач ком пре
ла зу и брзин ски дис плеј са обе 
стра не пре ла за у зони шко ле у 
Шима нов ци ма, а неће мо ста ти 
док не обез бе ди мо све зоне 
шко ла у нашој општи ни – иста
као је Сте па но вић.

Како нам је рекао Иван 
Коње вић, пред сед ник прхо
вач ке Месне зајед ни це, Срем
ска ули ца је јед на од нај про
мет ни јих у општи ни Пећин ци, 
а с обзи ром на то да се на 
уда ље но сти од све га 500 
мета ра нала зе две обра зов не 
уста но ве, пред ста вља и кри
тич ну тач ку у сао бра ћа ју.

Медијскипројекат„ДоњимСремомодсредедосреде“



22 29. APRIL 2020.  M NOVINE ГРАДСРЕМСКАМИТРОВИЦА

ИЗГРАДњАВРТИЋАУЛАЋАРКУ

Напредујурадови

Упр кос ван ред ном ста њу, које је на 
сна зи од сре ди не мар та због епи
де ми је виру са коро на, радо ви на 

изград њи новог објек та врти ћа „Чупе рак” у 
Лаћар ку напре ду ју и теку по пла ну. У сре
ду, 15. апри ла је изли ве на пло ча, а изград
њу новог врти ћа фина ни са ра Мини стар
ство про све те и Свет ска бан ка. Све тла на 
Мило ва но вић, заме ни ца гра до на чел ни ка, 
при ли ком посе те радо ва је под се ти ла да 
вред ност овог про јек та износи 96 мили о
на дина ра. Тако ђе, исто вре ме но се рекон

стру и ше и ста ри обје кат врти ћа „Чупе рак“. 
Нови обје кат ће има ти капа ци тет за 120 
деце, док ће у рекон стру и са ном објек ту 
бити места за још 80 малишана. Тако ђе, 
Све тла на Мило ва но вић је изја ви ла да је 
пред ви ђе но да обје кат буде завр шен у 
новем бру ове годи не, а да након завр ше
них радо ва неће бити више листа чека ња 
за упис деце. Нови вртић ће има ти око 
хиља ду ква драт них мета ра, има ће шест 
учи о ни ца спа ва о ни ца са нус про сто ри ја ма, 
тоа ле те и кухи њу. 

НОЋАЈ

Обновљенпут
премаРаденковићу

У Ноћа ју је обно вљен пут пре ма Раден ко ви ћу, који је био вео ма оште ћен због сва ко
днев ног сао бра ћа ња ками о на, иако је начел но забра ње но кре та ње ками о на тим путем. 
Укуп на дужи на пута, која је реха би ли то ва на изно си 750 мета ра. Шири на Ули це Алек сан
дра Мија и ло ви ћа, у којој се нала зи пут пре ма Раден ко ви ћу сада изно си око шест мета ра. 

Благајне
поновораде

Од поне дељ ка, 27. апри
ла поче ле су да раде  све 
бла гај не „Кому на ли ја“, као и 
напла та пра кин га у свим 
зона ма пар ки ра ња. Тако ђе, 
моле се потро ша чи да се 
при ли ком ула ска у слу жбе
не про сто ри је при др жа ва ју 
свих мера без бед но сти. 
Рад но вре ме свих сек то ра 
овог пред у зе ћа се вра ћа на 
редо ван рас по ред.

***
Бла гај на „Град ског ста но

ва ња“ у Срем ској Митро ви
ци је редов но поче ла да 
ради од поне дељ ка, 27. 
апри ла. Бла гај на ће за кори
сни ке услу га бити отво ре на 
сва ког рад ног дана у вре
мен ском пери о ду од 08.30 
до 13.00 часо ва уз пошто ва
ње свих пре вен тив них мера.

***
У поне де љак, 27. апри ла 

бла гај на ЈКП „Водо вод“ у 
Ули ци Ста ри шор 114, 
наста вила је са радом. 
Упла те по рачу ну кори сни ци 
услу га моћи ће да оба ве у 
пери о ду од 7 до 11.30 сати. 
Потреб но је да гра ђа ни има
ју маске и пошту ју про пи са
ну дис тан цу, док ће им на 
ула ску у бла гај ну бити дез
ин фи ко ва ни дла но ви.

***
Од поне дељ ка, 27. апри

ла 2020. годи не са радом
наставља благајна ЈП 
„Сремгас“. Упла те по рачу
ни ма потр о ша чи ће моћи да 
оба ве рад ним дани ма у 
пери о ду од 7 до 11.30 часо
ва.При ли ком ула ска у слу
жбе не про сто ри је потр о ша
чи тре ба да се при др жа ва ју 
свих про пи са них епи де ми о
ло шких мера зашти те. То 
под ра зу ме ва улазак једне
особе у про сто ри ју бла гај
не, као и обавезноношење
заштитне маске. Пре по ру
чу је се ноше ње и заштит них 
рука ви ца, а уко ли ко их 
потро шач не посе ду је, на 
ула зу ће им бити дез ин фи
ко ва не руке. Исто вре ме но, 
и  даље је могу ће рачу не 
изми ри ти елек трон ским 
путем на теку ће рачу не:

 1601082790 ( Бан ка 
Инте са) – рачу ни за потро
шњу гаса и репро грам

 265671031000009732 
(Рај фај зен бан ка) – рате за 
при кљу че ње на дистри бу
тив ну мре жу.  
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Фризерскисалони
итеретанепочелидараде
Од поне дељ ка, 27. апри

ла на сна гу је насту пи
ло додат но попу шта

ње мера, које су доне те због 
спре ча ва ња епи де ми је виру са 
коро на. У скла ду са тим, фри
зер ски и козме тич ки сало ни, 
фит нес цен три и тере та не су 
поно во поче ли да раде, али 
уз пошто ва ње мера без бед
но сти. Петар Самар џић, члан 
Кри зног шта ба Гра да Срем ска 
Митро ви ца, рекао је да ће ови 
субјек ти мора ти да има ју дезо
ба ри је ре, сва заштит на сред
ства, огра ни чен број кори
сни ка у одно су на вели чи ну 
про сто ра, кори говано рад но 
вре ме због поли циј ског часа. 

– Град Срем ска Митро ви ца 
и Штаб за ван ред не ситу а ци је 
обез бе ди ли су дез ин фек ци о на 
сред ства за све ове субјек те 
за одр жа ва ње хиги је не про
сто ри ја, дез ин фек ци о на сред
ства за руке и јед но крат не и 
више крат не маске и оста лу 
заштит ну опре му. Обез бе ђе но 
је сред ство за дефин фек ци ју 
руку на бази алко хо ла од 75 
про це на та. Град је исто вре
ме но обез бе дио више на мен
ске маске. Оне су изра ђе не од 
посеб не меди цин ски испи та не 
пла сти ке и има ју измен љи ви 
фил тер, који је потреб но после 
сва ке упо тре бе дез ин фи ко ва
ти. Тако ђе, Град је обез бе дио 
алат за изра ду ових маски и 
оне ће бити дистри бу и ра не 
свим субјек ти ма који ће моћи 

да их кори сте. Рад фит нес 
цен та ра, тере та на, козме тич
ких и фри зер ских сало на кон
тро ли са ће Кому нал на инспек
ци ја. Тако ђе, ови субјек ти би 
тре ба ло да про пи шу потреб не 
про то ко ле о начи ну рада како 
би се пошто ва ла и поја ча на 
дез ин фек ци ја про сто ри ја, али 
и дис тан ци ра ње кори сни ка, 
рекао је Петар Самар џић. 

Он је додао да на тери то ри
ји Срем ске Митро ви це посто ји 
100 реги стро ва них фри зер
ских и козме тич ких сало на, 
сало на лепо те, фит нес цен та
ра и тере та на. 

– Сви ти субјек ти, и у гра ду 
и на селу, доби ће дез ин фек ци
о на сред ства и заштит ну опре
му. Данас смо оби шли тере та
ну „Еуро спорт“, а у пла ну је да 
се после тога дез ин фи ку је и 

тере та на КК „Вал“ и допре ми 
заштит на опре ма, изја вио је 
Петар Самар џић.

У про сто ри ја ма тере та не 
„Еуро спорт“ већ првог дана 
је било вежба ча. Милан Шпа
но вић, вла сник ове тере та не, 
каже да је помоћ у виду зашти
не опре ме и дез ин фек ци о них 
сред ста ва добро до шла.  

– Ова тере та на има око 
хиља ду ква драт них мета
ра, а пошто је про пи са но да 
на десет мета ра ква драт них 
може бити један  вежбач, у 
тере та ни ће за сада  моћи да 
буде мно го мање кори сни
ка него пре. Има мо заштит ну 
опре му и сред ства за дез ин
фек ци ју, поштује се дис тан ца 
и мере опште хиги је не. Рад
но вре ме је за сада од 8.00 
до 17.00 часо ва. Ми смо до 

сада били затво ре ни, и има
мо чети ри до пет запо сле них. 
То је за нас био вео ма је тежак 
пери од, али се нада мо да ће 
попу шта њем мера бити боље, 
рекао је Милан Шпа но вић 

Милош Маџић, кому нал
ни инспек тор, рекао је да ће 
Кому нал на поли ци ја и Кому
нал на инспек ци ја редов но 
кон тро ли са ти пошто ва ње про
пи са них пре вен тив них мера. 

– Пре по ру ка је да фри зер
ски и козме тич ки сало ни раде 
по прин ци пу зака зи ва ња и да у 
њима буде по један кори сник. 
Они који не буду пошто ва ли 
мере, биће санк ци о ни са ни 
тако што ће бити про сле ђи ва
ни суду, који ће то даље про
це су и ра ти, изја вио је Маџић.
 З.Поповић

Фото:Б.Туцаковић

ПетарСамарџић МиланШпановић МилошМаџић

Вежбачивећпрвиданутертани
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Рапидноповећана
количинасмећа
Због ускр шњих пра зни ка ЈКП 

„Чисто ћа“ из Ста ре Пазо ве неће 
одно си ти сме ће из дома ћин ста ва 

на Вели ки петак и дру ги дан Ускр са, у 
поне де љак, али ће рад ни ци овог пред у
зе ћа и током пра зни ка, и про ду же ног 
поли циј ског часа редов но пра зни ти кон
теј не ре у урба ним мести ма. Дирек тор 
овог кому нал ног пред у зе ћа Јови ца 
Гагри ца каже да се сме ће редов но 
одно си из свих насе ља.

– Сва ки дан смо били на тере ну и 
сва ки дан је био рад ни за ЈКП „Чисто
ћа“, посеб но за људе који раде на изно
ше њу сме ћа. У току ван ред ног ста ња 
рапид но је пове ћа на коли чи на сме ћа 
које гра ђа ни изно се. Рани је смо има ли 
120 до 130 тона сме ћа днев но, а сада је 
то од 170 до 200 тона на дан – исти че 
Гагри ца.

Погреб не слу жбе ЈКП „Чисто ћа“ дежу
ра ће 24 часа, а сахра не ће се оба вља ти 
у скла ду са мера ма у вре ме ван ред ног 
ста ња. Да под се ти мо, сахра на ма може 
при су ство ва ти нај бли жа род би на, одно
сно, нај ви ше десет људи. Уко ли ко неко 
пре ми не од коро на ви ру са, про це ду ра 
сахра њи ва ња је спе ци фич на.

– ЈКП „Чисто ћа“ пред у зи ма све нео п
ход не мере зашти те у раду. Сви рад ни
ци су зашти ће ни. Поред редов не ХТЗ 
опре ме има ју и маске, рука ви це, визи ре 
и сред ства за дез ин фек ци ју. Нека се 
гра ђа ни не пла ше при ли ком изно ше ња 
сме ћа јер се све редов но дез ин фи ку је 
од ала та до кон теј не ра, ками о на и под
зем них кон теј не ра – каже Гагри ца. 

Зеле не пија це и сточ на пија ца на тери
то ри ји општи не Ста ра Пазо ва из без
бед но сних раз ло га оста ју и даље затво
ре не. Шал те ри за напла ту овог пред у
зе ћа тре нут но не раде, а сви кори сни ци 
услу га ЈКП „Чисто ћа“ сво ја дуго ва ња 
могу изми ри ти елек трон ском путем или 
упла том на Пошти.

Д.Г.

Враћасеживот
напијаце

Од четврт ка, 23. апри ла ове годи не, 
поно во раде зеле не пија це у општи ни 
Ста ра Пазо ва. Вели ка је била пону да 
сезон ског повр ћа и цве ћа, али при мет
но мање млеч них про из во да и месних 
пре ра ђе ви на. Одла зак на пија цу под
ра зу ме ва и мере зашти те, тако да су 
оба ве зне маске и рука ви це, и пошто
ва ње про пи са не дис тан це. Рад ни ци 
ЈКП „Чисто ћа“ су дез ин фи ко ва ли 
пијач ни про стор и тезге, пре и после 
рад ног вре ме на пија це, док су у току 
тра ја ња исте врши ли кон тро лу и води
ли рачу на о томе, да ли се пошту је 
мере у циљу спре ча ва ња виру са коро
на. У над ле жно сти овог пред у зе ћа је 8 
зеле них и јед на сточ на пија ца, која не 
ради док тра је ван ред но ста ње и мере 
забра не кре та ња, упра во услед немо
гућ но сти дола ска про да ва ца из уда
ље них места, с обзи ром на то да се 
сточ на пија ца отва ра у 5 сати ују тро. У 

наред ном пери о ду, зеле не пија це 
поно во раде у свим насе љи ма по 
уоби ча је ном рас по ре ду. Четврт ком је у 
Ста рој Пазо ви глав ни пијач ни дан од 
1895. годи не. З.К.

Непрописно
одлагањесмећа

Гра ђа ни који су у четвр так, 23. апри
ла про ла зи ли кроз нову Ули цу Ада ма 
Вере ша у Ста рој Пазо ви, иза град ског 
пар ка, зате кли су ружну сли ку – неко је 
исто ва рио пуну при ко ли цу шута и сме
ћа на бетон поред полу под зем ног кон
теј не ра. Из ЈКП „Чисто ћа“ су по при ја
ви гра ђа на иза шли на терен, како би 
поку пи ли овај непро пи сно бачен 
отпад. Нажа лост, то није први пут. 
Слич ни слу ча је ви се стал но деша ва ју 
и то на неко ли ко лока ци ја, како у Ста
рој тако и у Новој Пазо ви. Из овог јав
ног пред у зе ћа апе лу ју на гра ђа не да 

се одго вор но пона ша ју при одла га њу 
сме ћа, које се редов но одно си и из 
дома ћин ста ва. Ових дана, од про гла
ше ња ван ред ног ста ња, беле же пове
ћа ну коли чи ну отпа да. Ина че, полу
под зем ни кон теј не ри у свим урба ним 
насе љи ма општи не Ста ра Пазо ва су 
запре ми не од 3 до 5 куби ка, и нису 
пред ви ђе ни за гра ђе вин ски отпад или 
шут. Кому нал на инспек ци ја након 
извр ше ног уви ђа ја уз вали дан доказ 
може за непро пи сно одла га ње сме ћа 
изре ћи казну до 100 хиља да дина ра.

 З.К.

Прскањелаври
комарацасаземље

На тери то ри ји општи не Ста ра Пазо
ва у петак, 24. апри ла извр шен је трет
ман сузби ја ња лар ви кома ра ца. 
Запра ши ва ње се врши ло пре па ра ти
ма који нису опа сни за пче ле. Трет ман 
је реа ли зо ван са земље, а прска ни су 
лока ли те ти у Ста рој Пазо ви, Новој 
Пазо ви, Вој ки и Крње шев ци ма и то пре 
све га ста ни шта лар ви кома ра ца која 
су углав ном код бара, кана ла и дру гих 
воде них повр ши на. Прска њем је 
захва ће на повр ши на од укуп но 80 хек
та ра и спро ве ла га је фир ма „Еко сан“ 
из Бео гра да на осно ву уго во ра са 
Покра јин ским секре та ри ја том за урба
ни зам, гра ди тељ ство и зашти ту живот
не сре ди не.

 З.К.
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Библиотека
јошувекнеради

У вре ме епи де ми је коро на ви ру са у 
Народ ној библи о те ци „Доси теј Обра до
вић“ у Ста рој Пазо ви, у сарад њи неко
ли ко про фе со ра и сарад ни ка Библи о те
ке, орга ни зо ва но је онлајн чита ње шти
ва за децу и за одра сле, што се може 
пра ти ти на њихо вој Феј сбук стра ни ци. 
Сви ма они ма који су пре про гла ше ња 
ван ред ног ста ња позај ми ли књи ге, 
услед немо гућ но сти вра ћа ња, неће 
бити напла ће не казне. Из ове уста но ве 
кул ту ре оба ве шта ва ју, да ће и даље 
бити обу ста вљен дирек тан рад са кори
сни ци ма, јер још увек не посто је мини
мал ни и нео п ход ни усло ви за рад, а да 
се исто вре ме но сачу ва здра вља запо
сле них и кори сни ка. Ради се на обез бе
ђи ва њу нео п ход не заштит не опре ме, 
сред ста ва, усло ва за поче так и про то ко
ла рада у овим усло ви ма. Све ово је 
под ре ђе но основ ном циљу: функ ци о ни
са ње и рад Библи о те ке уз очу ва ње 
здра вља кори сни ка и запо сле них. Тек 
кад се обез бе де и спро ве ду све мере 
зашти те, Библи о те ка ће наста ви ти рад, 
о чему ће јав ност бити бла го вре ме но 
оба ве ште на. З.К.

Стазау
НовимБановцима

Упр кос ван ред ном ста њу запо че те 
инве сти ци је у ста ро па зо вач кој општи ни 
се успе шно реа ли зу ју и при во де кра ју. 
Тако је пред ускр шње пра зни ке завр ше
на пешач кобици кли стич ка ста за која 
води од насе ља Банов ци – Дунав до 
цен тра Нових Бано ва ца. Ста за пове зу је 
ово насе ље са ОШ „Нико ла Тесла“ која 
је под пуном рекон струк ци јом и у окви ру 
које се гра де додат ни капа ци те ти. Буду
ћи да сва деца из насе ља Банов ци – 
Дунав поха ђа ју ову шко лу, њихов одла
зак и повра так из шко ле, било да се 
кре ћу пешке или бици клом, биће неу по
ре ди во сигур ни ји. З.К.

Свакоимаомиљеног
волонтера

Кан це ла ри ја за мла де Општи не Ста
ра Пазо ве део је општин ског кри зног 
шта ба од уво ђе ња ван ред ног ста ња у 
држа ви и и коор ди на ци ји са оста лим 

инсти ту ци ја ма пома же ста ри јим сугра
ђа ни ма. Пре ко 40 мла дих, међу који ма 
има и доста мало лет них при ја ви ло се 
за волон ти ра ње а око 20 је актив но и 
заду же но за набав ку намир ни ца, одла
зак по леко ве, поди за ње пен зи ја, пла
ћа ње рачу на, они ма који ма је забра ње
но кре та ње. Од 6 до десе то ро њих дели 
у еки пе по дво је, с обзи ром на број 
вози ла који ма рас по ла жу и покри ва 
целу општи ну. Днев но буде пре ко 30 
изла за ка а нај ви ше у Ста рој Пазо ви, 
Поду на вљу, Новој Пазо ви, док из Крње
ше ва ца за сада нису има ли ни један 
позив. 

По речи ма Јеле не Цети на, коор ди на
тор ке Кан це ла ри је за мла де, врло брзо 
су ста ри ји сугра ђа ни нави кли на волон
те ре, упо зна ли и сте кли пове ре ње у 
њих. „ Сва ко већ има свог оми ље ног 
волон те ре, ког нестр пљи во оче ку је, 
често не толи ко због потреб них намир
ни ца, коли ко да попри ча са неким и да 
буде саслу шан“ каже коор ди на тор ка 
мла дих. При мет но је да има ју мање 
посла пар дана, након дозво ље ног 
одла ска ста ри јијх у про дав ни це. 

Волен те ри су опре мље ни маска ма, 
рука ви ци ма, пошту ју пра ви ла уда ље но
сти, редов но дез ин фи ку ју руке, као и 
сво је про сто ри је. Посао за који су се 
при ја ви ли оба вља ју са осме хом, при чи
ња ва им задо вољ ство, кад зна ју да су 
од кори сти, да су неком помо гли, доне
ли потреб ни, или јед но став но обра до
ва ли сво јим дола ском.  З.К.

Коњ„прекршио“
полицијскичас

Еки па РТВа Ста ра Пазо ва забе ле жи
ла је у субо ту, 25. апри ла, коња који се 
сло бод но шетао глав ним ули ца ма Ста
ре Пазо ве у току поли циј ског часа. 
Живо ти ња се веро ват но одве за ла, изгу
би ла и бес циљ но лута ла пустим ули ца
ма. Слу чај је при ја вљен поли ци ји и 
нада мо се да неће бити казне них мера 
по газду ове пле ме ни те живо ти ње.  Д.Г.

Пројекат„Уфокусу:ПерспективеразвојаопштинеСтараПазова“

ЈП„ТОПЛАНА“БЕОЧИН

Грејнасезона
идо3.маја

Греј на сезо на 2019/2020. се на тери
то ри ји општ не Бео чин зва нич но завр
ши ла 15. апри ла. Међу тим, објек ти ће 
се гре ја ти у пери о ду од до 3. маја уко ли
ко тем пе ра ту ра у току три уза стоп на 
дана у 21.00 час буде нижа од 12 сте пе
ни Цел зи ју са. Узи ма ју ћи у обзир тре нут

ну ситу а ци ју и сагле да ва ју ћи вре мен ску 
прог но зу за април, ЈП „Топла на“ ће до 3. 
маја гре ја ти редов но у јутар њим часо
ви ма. Гре ја ње ће се одви ја ти по потре
би у вечер њим часо ви ма и у току дана, 
уко ли ко тем пе ра ту ра нагло пад не.

НОВАПАЗОВА

„Alumil“донирао
заштитнаодела

Ком па ни ја „Alu mil Yu Indu stry“ која 
послу је у инду стриј ској зони у Новој 
Пазо ви дони ра ла је током про те кле 
неде ље заштит на оде ла Дому здра
вља „Др Јован Јова но вић Змај“ и кому
нал ним пред у зе ћи ма у Ста рој Пазо ви. 
У саоп ште њу које су изда ли овом при
ли ком наве ли су да су у овом тешком 
пери о ду за цело куп ну попу ла ци ју, сва
ки гра ђа нин и орга ни за ци ја позва ни да 
сво јим пона ша њем допри не су брзом и 
што без бол ни јем сузби ја њу пан де ми је 
COVID19. 

„Alu mil“ у Срби ји, као дру штве но 
одго вор на ком па ни ја, тру ди се да пру
жи подр шку тамо где је нај по треб ни ја, 
пре све га, пред у зи ма ју ћи мере за 
зашти ту здра вља и без бед но сти сво јих 
запо сле них, а онда и подр шку држа ви, 
као и здрав стве ном систе му. Дона ци ја 
је реа ли зо ва на у сарад њи са општин
ским Шта бом за ван ред не ситу а ци је.

Д.Г.
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ПРОЛЕЋНАСЕТВАИСАДњАУТОКУВАНРЕДНОГСТАњА

Радовисеодвијају
безпроблема

Овог про ле ћа пољо при вред ни 
радо ви се одви ја ју дру га чи је у 
току ван ред ног ста ња, које је 

про гла ше но сре ди ном мар та због епи
де ми је виру са КОВИД19. Огра ни че но 
је кре та ње, а поли циј ски час је сада 
део наше сва ко дне ви це. То је, сва ка
ко, заком пли ко ва ло живот сва ког од 
нас па и оба вља ње пољо при вред них 
радо ва. Пре ма про це на ма, Срби ја има 
два мили о на хек та ра обра ди вог 
земљи шта, па сто га, се с пра вом може 
рећи да наша земља у вели кој мери 

зави си од пољо при вред не про из вод
ње. На самом почет ку сетве, пољо при
вред ни ци су се нашли пред иза зо вом 
како сетву или сад њу дру гих кул ту ра 
при ве сти кра ју. Како би се радо ви 
одви ја ли несме та но Мини стар ство 
пољо при вре де је реши ло да пољо при
вред ни ци ма да дозво лу за кре та ње, 
које су се могле доби ти елек трон ски. 

Тихо мир Боја нић из Чал ме је успе
шан про из во ђач пара дај за и тиме се 
бави више од три деце ни је. Он обра
ђу је 26 јута ра земље. Наш саго вор ник 

каже да су вре мен ски усло ви ове 
годи не за сад њу пара дај за добри, за 
раз ли ку од про шле, када је било вео
ма кишно про ле ће. Њега зати че мо на 
њиви на којој је уве ли ко запо чео сад
њу ране сор те пара дај за. Пре ма њего
вим речи ма, радо ви се одви ја ју по 
пла ну, без ком пли ка ци ја, упр кос огра
ни че ном кре та њу и поли циј ском часу.

– Иако је ван ред на ситу а ци ја, што 
се тиче сад ње и сетве све иде нор
мал ним током. Ово је већ дру ги пут да 
ме сетва зати че док је на сна зи ван

ИванЧупићТихомирБојанић

Садњапарадајзасеодвијанеометано
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ред но ста ње. Први пут је било у току 
бом бар до ва ња 1999. годи не, када је 
било још већих про бле ма. Било је 
више стра ха, јер смо раса ђи ва ли 
пара дајз под бом ба ма. У одно су на то, 
ова сетва у ван ред ним усло ви ма се 
одви ја сасвим нео ме та но. Захва љу ју
ћи Вла ди Срби је и Мини стар ству 
пољо при вре де радо ве оба вљам, што 
се мене тиче, као да се ништа и не 
деша ва. При др жа ва мо се свих зашти
ти них мера и све ће се завр ши ти у 
нор мал ном року, као и да није ван ред
но ста ње. Дозво ле за кре та ње смо 
доби ли на вре ме, није било ника квих 
ком пли ка ци ја. Рад је тежак у пољо
при вре ди, али ми то све орга ни зо ва но 
одра ди мо. Углав ном све завр ши мо 
пре поли циј ског часа, каже Тихо мир 
који дода је да је данас тешко наћи 
рад ну сна гу на селу, али да већ годи
на ма има орга ни зов не рад ни ке и да то 
за њега не пред ста вља вели ки про
блем.

Наш саго вор ник је додао да се нада 
да ће про из вод на годи на бити добра, 
упр кос ван ред ном ста њу.

– Ми већ годи на ма има мо уго во ре ну 
про из вод њу. Про шле годи не смо про
из ве ли од шест до седам хиља да 
лита ра кува ног пара дај за, ове годи не 
пла ни ра мо и мало више од тога. Упо
знат сам са под сти ца ји ма Мини ста р
ства пољо при вре де. За сада не знам 
да ли ћу то кори си ти и да ли ће ми 
бити нео п ход ни.  Каква год ситу а ци ја 
буде што се цене тиче, сигу ран сам да 
ћу доби ти више, него за куку руз или 
соју, каже Тихо мир.

Иван Чупић из Сала ша Ноћај ског са 
сво јом поро ди цом обра ђу је око 17 
хек та ра земље. Сеје куку руз и пше ни
цу.

– Тако ђе, на три хек та ра смо посе ја
ли дете ли ну луцер ку, коју коси мо и 
бали ра мо за сто ку. Сетву смо при ве ли 
кра ју почет ком апри ла. Пред у сло ви за 
сетву су били коли котоли ко добри. 
Међу тим, сада би већ било добро да 
пад не киша, гово ри Иван.

Он дода је да је сетва про те кла у нај
бо љем реду, упр кос поли циј ском часу 
и огра ни че ном кре та њу.

– Када је поче ла сетва, у почет ку је 
било мало ком пли ко ва но. Било је 
малих неја сно ћа како ће се то одви ја
ти и на који начин ће се доби ти дозво
ле за кре та ње. Али касни је је мини
стар Бра ни слав Неди мо вић омо гу ћио 
да сва ки пољо при вред ник то и доби је. 
У почет ку су се доби ја ле онлајн днев
не дозво ле. Међу тим, испо ста ви ло се 
да је то за поје ди не пољо при вред ни ке 
било ком пли ко ва но, посеб но за ста ри
је, тако се касни је на њиву могло ићи 
са лич ном кар том или кар ти цом пољо
при вред ног газдин ства.  Надам се да 
ће, без обзи ра на тре нут ну ситу а ци ју 
годи на бити добра и плод на, а уко ли
ко буде потре бе, веро ват но ћемо кон
ку ри са ти и за нека под сти цај на сред
ства Мини стар ства пољо при вре де, 
каже Иван Чупић. З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

Током ван ред ног ста ња, када је 
рад шко ла пре ки нут, обра зо ва ње 
уче ни ка је пре ба че но на даљин

ско, елек трон ско или онлајн, како га 
већ ко нази ва. Сва ка ко, више про бле
ма да се укло пе у овај рад има ју неке 
струч не шко ле или музич ке, на при
мер, каква је и рум ска „Тео дор Тоша 
Андре је вић“. 

Про фе сор хар мо ни ке Дамир Васи
ље вић Тоскић, чији су се уче ни ци са 
свих так ми че ња вра ћа ли са осво је
ним награ да ма, о чему смо и ми често 
писа ли, и њего ви уче ни ци гово ре за 
наше нови не о иску стви ма ове онлајн 
наста ве. – Ново на ста ла ситу а ци ја 
ути че на све и дик ти ра тем по на који 
музи ча ри, како ста ри ји, тако и мла ђи, 
нису нави кли. Наста ва и музи ци ра ње 
су тре нут но усме ре ни на елек трон
ски стих који одзва ња на мул ти ме ди
јал ним уре ђа ји ма и доно си посеб ну 
импре си ју. Са вред ним и мар љи вим 
уче ни ци ма је при ви ле ги ја ради ти, у 
било каквим усло ви ма – исти че про
фе сор Дамир Васи ље вић Тоскић.

Он дода је да се све тре нут но одви ја 
путем интер не та, који није кон стант ног 
ква ли те та, али се то надок на ђу је већ 
ухо да ном интер ак ци јом са уче ни ци ма.

– Циљ је да уче ни ци савла да ју 
настав ни план и про грам, да одр жа ва
ју умет нич ки тонус и да, кад се ситу
а ци ја вра ти у нор ма лу, наста ве даље 
сво је музич ко уса вр ша ва ње, сход но 
раз ре ду који буду поха ђа ли. Модер но 
вре ме зах те ва модер не мето де. Лич но 
мислим да уче ни ци ужи ва ју и да им се 
допа да ова кав вид наста ве. Желим да 
музич кометод ски флукс усме рим тако 
да све буде јасно, лако при мен љи во 
и индок три ни ра но за даље метод ске 
једи ни це – каже Дамир. 

Он сма тра да је олак ша ва ју ћа окол
ност то што час није огра ни чен школ
ским зво ном или рас по ре дом.

– Често се и наша ли мо, пораз го ва
ра мо о оста лим школ ским оба ве за ма, 
пред ме ти ма, а и упо зна мо могућ но сти 
апли ка ци ја помо ћу којих кому ни ци ра
мо – исти че Дамир Васи ље вић Тоскић 
уз наду да ће уско ро бити при ли ке да 
се вра те у школ ску дина ми ку на коју су 
сви нави кли.

– Тон, звук, музи ка зах те ва ју непо
сред но опа жа ње, сажи ма ње са музич
ком енер ги јом, реал ну пер цеп ци ју 
умет нич ког покре та – сма тра про фе
сор Дамир Васи ље вић Тоскић.

Еми ли ја Гаври ло вић је уче ни ца дру
гог раз ре да хар мо ни ке.

– Вео ма волим инстру мент који сви
рам. Овај пери од изо ла ци је кори тим 
на нај бо љи начин, вежба ју ћи. Настав
ник Дамир је увек ту за нас, често се 
чује мо, даје ми саве те и ука зу је на 
гре шке. На нај бо љи начин саве ту је 
како да пре ва зи ђе мо тре нут ну ситу а
ци ју. Наши видеопози ви тра ју мно го 
дуже него редо ван час у шко ли и њему 
ништа није тешко када смо ми у пита
њу – каже Еми ли ја.

Михај ло Ста нић је уче ник шестог 
раз ре да Музич ке шко ле и жеља му је 
да упи ше сред њу музич ку шко лу.

– За упис ме спре ма настав ник 
Дамир, а за вре ме овог каран ти на 
часо ви нам тра ју доста дуже него у 
шко ли. Са настав ни ком сам од пред
школ ског и сигу ран сам да ће ме 
добро спре ми ти за при јем ни. Конек
ци ја је добра, али звук пре ко пози ва и 
ужи во није исти. Тру ди мо се, ради мо 
пуном паром, иако је каран тин – рекао 
је Михај ло Ста нић.

С.Џакула

КАКОУЧЕМЛАДИХАРМОНИКАШИУВАНРЕДНОМ
СТАњУ

НаставникДамир
јеувекузнас

МихајлоСтанић ЕмилијаГавриловић
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ОВАН: Током ове 
неде ље ћете изра
зи ти забри ну тост 
уко ли ко се бави те 

при ват ним послом. Могу ће је 
да неће те бити пре те ра но 
задо вољ ни. На пољу љуба ви 
вас оче ку је твр до гла вост која 
реме ти однос изме ђу вас и 
парт не ра. На пољу здра вља 
вас оче ку ју могу ћи про бле ми са 
сто ма ком, цре ви ма као и са 
кич мом.

БИК: Спрем ни сте 
да пра ви те мање 
послов не про ме не 
како би на овом 

пољу има ли боље ста ње. Када 
је у пита њу љубав, оче ку је вас 
пери од у којем ћете побољ ша
ти однос са воље ном осо бом. 
Осе ћа те се јако добро у сво јој 
кожи, па током ове фазе не 
бисте тре ба ли да има те веће 
про бле ме када је у пита њу 
здра вље.

БЛИЗАНЦИ:Могу ће 
је да ћете на послу 
бити скло ни неким 
гре шка ма. Финан си

је вам ипак иду на боље сада. 
На пољу љуба ви вас оче ку је 
изра же на жеља за тим да са 
парт не ром оства ри те ста бил
ност и ком про мис. Када је у 
пита њу здра вље, оче ку је вас 
пери од који може да доне се 
мање про бле ме са апе ти том 
али и са орга ни ма за варе ње.

РАК:Када је у пита
њу посао, ова фаза 
вам је непо вољ на па 
би било добро да не 

гаји те пре ве ли ка оче ки ва ња. 
На пољу љуба ви вас оче ку је 
збли жа ва ње са осо бом коју већ 
позна је те. На пољу здра вља 
вам дола зи пери од који може 
да доне се умор, малак са лост, 
несве сти цу и про бле ме са при
ти ском, па се чувај те.

ЛАВ: Вама је овај 
пери од јако пово
љан. Може те да 
оче ку је те да ћете 

оства ри ти сво је послов не пла
но ве. На пољу љуба ви вам сто
ји спа ја ње са осо бом која је 
зау зе та. Када је у пита њу здра
вље, сада вам при ја да миру је
те, да одма ра те није вам пово
љан пери од за било какву већу 
актив ност.

ДЕВИЦА: Оче ку је 
вас пери од  који вам 
на послу доно си 
неку кон фу зи ју. 

Може те да буде те скло ни 
погре шним одлу ка ма. На пољу 
љуба ви вас оче ку је флерт са 
неким од при ја те ља. Када је у 
пита њу здра вље, може те да 
оче ку је те пери од у којем ћете 
има ти нагла ше ну скло ност ка 
про бле ми ма са цир ку ла ци јом.

ВАГА:На послов ном 
пољу даје те свој мак
си мум. Оства ру је те 
боље одно се са над

ре ђе ни ма. Када је у пита њу 
љубав, оче ку је вас пери од у 
којем ћете желе ти сасвим 
озбиљ ну и ста бил ну везу. На 
пољу здра вља вас оче ку је фаза 
у којој може те да буде те скло ни 
про бле ми ма са леђи ма. Поред 
тога нисте пре те ра но осе тљи ви.

ШКОРПИЈА: Може
те да оче ку је те да 
ћете на пољу посла 
успе ти да оства ри те 

побољ ша ње ситу а ци је. Љубав
но поље вам је добро при ка за
но, има те ста би лан однос са 
воље ном осо бом. Када је у 
пита њу здра вље, оче ку је вас 
пери од у које бисте могли да 
буде те скло ни про бле ми ма са 
јетром, пан кре а сом и жучи.

СТРЕЛАЦ: Пред 
вама је пери од у 
којем ћете успе ти да 
оства ри те финан сиј

ско побољ ша ње. У љуба ви сад 
ани сте пре те ра но срећ ни, има
те ути сак да вас пра те про бле
ми које не може те брзо да 
реши те. На пољу здра вља вас 
оче ку је фаза која може доне ти 
про бле ме веза не за уро ге ни
тал ни тракт и скло ност ка упа
ла ма и инфек цја ма.

ЈАРАЦ: Не бисте 
тре ба ли да оче ку је те 
веће послов не про
бле ме и про ме не у 

наред ном пери о ду. На пољу 
љуба ви вас оче ку је пери од у 
којем ћете желе ти озбиљ ну 
везу и брак са парт не ром. Када 
је у пита њу здра вље оче ку је 
вас пери од у којем ћете има ти 
скло ност ка про бле ми ма. Око 
све га се поса ве туј те са вашим 
лека ром.

ВОДОЛИЈА: У 
наред ном пери о ду 
вас оче ку је могућ
ност да са сво јим 

сарад ни ци ма дође те до пози
тив них послов них про ме на. 
Када је у пита њу љубав, оче ку је 
вас пери од који ће доне ти моно
то ни ју са воље ном осо бом. На 
пољу здра вља вас оче ку је пад 
иму ни те та. Слу шај те саве те 
струч ња ка и пази те на себе.
 

РИБЕ: Има ће те 
доста сре ће око 
оства ре ња нових 
послов них циље ва. 

Суд би на вам је вео ма накло ње
на. На пољу љуба ви вас оче ку је 
спа ја ње са осо бом са којом 
ћете има ти искре на осе ћа ња. 
На пољу здра вља посте пе но 
може те да оства ри те побољ ша
ње. Вра ћа вам се пози тив на 
енер ги ја и воља. Осе ћа те се 
све боље.

VREMEPLOV
29.април

1945. Аме рич ке тру пе у Дру
гом свет ском ра ту осло бо ди
ле не мач ки кон цен тра ци о ни 
ло гор Да хау. 
1980. Умро ен гле ски филм ски 
ре жи сер Ал фред Хич кок.

30.април
1803. САД од На по ле о на 
Бо на пар те за 15 ми ли о на 
до ла ра ку пи ле Луј зи ја ну, ко ја 
је истог да на 1812. и фор мал
но ушла у са став САД као 18. 
чла ни ца
1945. Ју го сло вен ска вој ска 
осло бо ди ла, у Дру гом свет
ском ра ту, уста шки ло гор 
Ја се но вац. 
1975. Па дом Сај го на, у ко ји су 
ушле сна ге Се вер ног Ви јет на
ма, окон чан ви јет нам ски рат.

1.мај
1978. Ја пан ски ис тра жи вач 
На о ми Уему ра по стао пр ви 
чо век ко ји је сам сти гао на 
Се вер ни пол, пре шав ши 950 
ки ло ме та ра на сан ка ма с псе
ћом за пре гом. 
1994. У тр ци за “Гран При Сан 
Ма ри на” по ги нуо бра зил ски 
ауто мо бил ски ас Ајр тон Се на 
је дан од нај бо љих во за ча 
фор му ле 1. Бри та ни ји, на кон 
18 го ди на вла да ви не кон зер
ва ти ва ца. 

2.мај
1729. Ро ђе на ру ска ца ри ца 
не мач ког по ре кла Ка та ри на  II 
Алек се јев на, Ка та ри на Ве ли
ка. Ца ри цом је 1762. про гла
си ла двор ска гар да по што је у 
за ве ри уби јен њен муж Пе тар 
III. Под ути ца јем фран цу ских 
про све ти те ља Вол те ра и 
Ди дроа спро ве ла зна чај не 
ре фор ме ру ског дру штва у 
ду ху про све ће ног ап со лу ти
зма. 

3.мај
1469. Ро ђен ита ли јан ски 
др жав ник и исто ри чар Ни ко ло 
Ма ки ја ве ли, аутор де ла “Вла
да лац”, у ко јем је из нео схва
та ње да вла дар не тре ба да 
би ра сред ства да би по сти гао 
циљ, из че га ка сни је из ве ден 
по јам ма ки ја ве ли зам. 
1898. У Ки је ву ро ђе на изра ел
ска др жав ни ца Гол да Ма бо
вич Ме јр сон, Гол да Ме ир, 
пр ва же напре ми јер Изра е ла, 
од 1969. до 1974

4.мај
1980. Умро пред сед ник СФРЈ 
Јо сип Броз Ти то, во ђа ју го
сло вен ских пар ти за на у Дру
гом свет ском ра ту и ли дер 
Ко му ни стич ке пар ти је Ју го
сла ви је. Био во ђа По кре та 
не свр ста них зе ма ља. 

5.мај
1818. Ро ђен не мач ки фи ло
зоф Карл Хајн рих Маркс, те о
ре ти чар мо дер ног со ци ја ли
зма и ко му ни зма.

HOROSKOP

Среда,29.(16.)Април
Све ти муче ник Ага пи ја, Хио
ни ја и Ири на

Четвртак,30(17.)Април
Пре по доб ни Симе он Пер сиј
ски

Петак,1.Мај(18.Април)
Пре по доб ни Јован; Све ти 
муче ник Јован Нови Јањин
ски 

Субота,2.Мај(19.Април)
Пре по доб ни Јован Вет хо пе
чер ник

Недеља,3.Мај(20.Април)
Пре по доб ни Тео дор Три хи на, 
пре по доб ни Јоа саф Срп ски

Понедељак,4.Мај
(21.Април)

Све ти све ште но му че ник Јану
а ри је

Уторак,5.Мај(22.Април)
Пре по доб ни Тео дор Сике от

Crkveni
kalendar

•Бољејеиматиигадан
карактернегоникакав.
• Малима се ругамо у
лице,авеликимаулеђа.
•Штотијеречјачатоти
јекаријеракраћа.

Кокос-пуслице

Састојци: чети ри бела на ца, 
200 гра ма шеће ра, 250 гра ма 
коко са
Припрема: Загреј те рер ну на 

180 Цел зи ју са. Одвој те белан ца 
од жума на ца, а потом их уму ти
те чвр сти снег. Пола ко додај те 
шећер и мешај те све док се 
шећер не ото пи. Додај те кокос 
и крат ко измик сај те. По жељи 
може те дода ти аро му вани ле 
или један вани лин шећер. Уму
ће ну сме су ста ви те у шприц са 
зве зда стим настав ком и обли
куј те пусли це. Пусли це поре ђај
те у посу ду за пече ње обло же ну 
масним папи ром и пеци те их 
1215 мину та док не пору ме не.


