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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

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРЕ БЕН СКОГ ПУТА

У току радо ви на део ни ци 
Ири шки венац – Зма је вац
Радови на реконструк

цији дела Гребенског
пута,надеонициИри

шкивенац–Змајевацнису
прекидани, без обзира на
ванредностање.
– Сведоци смо да се

интензивно и квалитетно
гради. Реконструкција Гре
бенскогпута јепројекатод
великогзначајазаовајдео
Војводине и као такав је
препознатодстранеПокра
јинскевладекојагафинан
сира.Садајеутокурекон
струкција треће деонице
пута,одИришкогвенцадо
Змајевца, у дужини од око
петкилометара–кажеМио
драг Бебић, заменик пред
седникаиришкеОпштине.
Претога је урађенадео

ница одИришког венцадо
хотела „Норцев“ дужине
од око четири километра,
док је инђијска Општина
радила деоницу од хоте
ла„Норцев“доБанстола,у
дужини од око девет кило
метара.Дакле,реконструи
санојеукупнооко13кило
метара Гребенског пута,
који је за старије читаоце
можда познатији под нази

вомПартизанскипут.
–Кадасеокончајурадо

ви на поменутој деоници
Иришки венац – Змајевац
имаћемо око 20 километа
рареконструисаногГребен
ског пута, који се протеже
целом дужином Фрушке
гореињенајежилакуцави

ца.Овајпутсенаслањана
неколикоопштинаи градо
ваиодизузетног је знача
јазаразвојтуризмаиФру
шкегоре–указујеМиодраг
Бебић.
Управазакапиталнаула

гања је за реконструкцију
ове деонице обезбедила

220милионадинара,арок
зазавршетакрадова је23.
јул. Имајући у виду сада
шњуситуацијуивеомапро
ређен саобраћај, постоји
могућностдасеовајпосао
оконча и пре поменутог
рока.
Подсетимо, јавна набав

казанајповољнијегизвођа
чарадова јерасписана20.
новембра прошле године,
а са изабраним извођачем
радова уговор је закљу
чен 23. децембра. Посао
су добиле румске фир
ме „Катаго“, која је носи
лац заједничке понуде, и
АД „Сокак агрегати“, као и
„Карин комерц“ из Ветер
ника, док је стручни над
зор поверен новосадској
фирми „Конструкције НС“.
Ревитализација се односи
на деоницу пута у дужини
од 4.750 метара. На путу
ће се одвијати двосмерни
саобраћај,аукупнаширина
пута јепетметара.Радови
подразумевају припремне
и земљане радове, поста
вљањеколовоза,каоисве
потребне саобраћајне сиг
нализације. С. Џ.

Мио драг Бебић
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ЈЕЊАВАЕПИДЕМИЈАКОРОНА-ВИРУСА

Животсеполако
враћаунормалу

С обзи ром на то да број зара же
них виру сом коро на у Срби ји 
опа да и да епи де ми ја јења ва, 

Вла да Срби је је рестрик тив не поче ла 
да попу шта. Нај пре су 27. апри ла 
отво ре не тере та не, козме тич ки и фри
зер ски сало ни, а дан касни је пар ко ви и 
шета ли шта. Од 4. маја почео је са 
радом град ски и међу град ски пре воз, 
као и кафи ћи и ресто ра ни. Сви субјек
ти, који су поче ли да раде мора ју се и 
даље стрикт но при др жа ва ти заштит
них мера: дез ин фек ци је, про сто ра, 

ноше ње маски и рука ви ца, у затво ре
ном про сто ру на десет ква драт них 
мета ра може бити јед на осо ба. Пре ма 
речи ма председника Алек сан дра 
Вучи ћа, ван ред но ста ње про гла ше но 
сре ди ном мар та, нај ве ро ват ни је ће 
бити уки ну то 6. маја. Тако ђе, у пла ну је 
да се 7. маја уки не и поли циј ски час, а 
врти ћи ће поче ти да раде 11. маја. 
Тржни цен три се отва ра ју 8. маја, а 18. 
маја почи ње и авиопре воз. Живот се 
пола ко вра ћа у нор ма лу и изма мио 
Митров ча не на ули це. Иако епи де ми ја 

виру са КОВИД19 јења ва, струч ња ци 
саве ту ју на опрез. Про пи са на дис тан
ца од два метра, ноше ње заштит них 
маски и рука ви ца, као и дез ин фек ци о
них сред ста ва, сигур но ће и даље бити 
део наше сва ко дне ви це. 

Алек сан дру Крти нић, вла сни цу 
позна тог митро вач ког кафи ћа „Бук 
бар“, зати че мо у при пре ма њу за отва
ра ње лока ла. Пре ма њеним речи ма, 
још увек се пре ци зно не зна како ће 
кафи ћи функ ци о ни са ти након попу
шта ња мера. 

– Нарав но да је добро што опет 
може мо да ради мо, али мислим да ће 
про ћи мно го вре ме на када ћемо моћи 
опет да се вра ти мо на ста ро. Има мо 
сво је муште ри је и оне ће сигур но 
дола зи ти. Пошто ва ће мо про пи са ну 
дис тан цу, број људи и, нарав но, поја
ча ну дез ин фек ци ју. Међу тим, сигур но 
се у наред ном пери о ду неће моћи 
орга ни зо ва ти нити пре зен та ци је књи
га, духов не вече ри, нити наш квиз „Где 
ко кад“. Пери од док је кафић био 
затво рен, иско ри сти ли смо за радо ве 
и спре ма ње. Нисам пре ве ли ки опти
ми ста, јер насту па лоше вре ме на еко
ном ском пла ну. Не само за кафи ће, 
већ на гло бал ном нивоу. По мојој про
це ни, људи су без нов ца и без воље. 
Виде ће мо како ће се ства ри одви ја ти, 
рекла је Алек сан дра. 

Баштакафића„Букбар“
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ИНФРАСТРУКТУРНИПРОЈЕКТИУБЕШЕНОВУ

Асфалитрањеулица
иизградњакапеле
Град пара лел но током бор бе про тив 

епи де ми је виру са КОВИД19 наста
вља са реа ли за ци јом гото во свих 

инфра струк тур них про је ка та на тери то
ри ји Срем ске Митро ви це. Завр ше на је 
амбу лан та у Шашин ци ма, у току су радо
ви на изград њи новог врти ћа у Лаћар ку, а 
оче ку је се и поче так рекон струк ци је ста
рог врти ћа. Без засто ја теку и радо ви на 
изград њи новог објек та Основ не шко ле 
„Јован Попо вић“, тре нут но се поста вља 
спољ на фаса да и изво де се унутра шњи и 
спо ља шњи гра ђе вин ски радо ви. Изград
ња капе ла у Ман ђе ло су, Сала шу Ноћај

ском и Јар ку се изво де пре ма пла ну. 
У Беше но ву се рекон стру шу ули це које 

су биле у вео ма лошем ста њу, а радо ве 
је 29. апри ла оби шао начел ник за имо
ви ну, зајед нич ке и опште посло ве Миро
слав Јокић. Пре ма њего вим речи ма, 
обна вља ње ових сао бра ћај ни ца се реа
ли зу је кроз јав нопри ват но парт нер ство, 
које локалн ла само у пра ва почет ком 
2020. годи не пот пи са ла са пре ду зе ћем 
„Сремпут“. 

– Ово јав нопри ват но парт нер ство 
под ра зу ме ва рекон струк ци ју укуп но 56 
хиља да мета ра ква драт них сао бра ћај

ни ца на тери то ри ји Срем ске Митро ви це. 
Вред ност инве сти ци је је око 350 мили
о на дина ра. Јав нопри ват но парт нер
ство под ра зу ме ва грејспери од од годи
ну дана, и у наред них пет годи на Град 
Срем ска Митро ви ца ће отпла ћи ва ти 
ову инве сти ци ју. Око 50 хиља да мета
ра ква драт них сао бра ћај ни ца је до сада 
ура ђе но, што зна чи да је оста ло врло 
мало да се овај про је кат при ве де кра ју. 
Нарав но, у окви ру овог јав нопри ват ног 
парт нер ства ради ће се и одр жа ва ње 
путе ва. Ово парт нер ство је махом орјен
ти са но ка сео ским сре ди на ма, зато што 
локал на само у пра ва жели да ква ли тет 
живо та гра ђа на буде под јед нак у гра ду и 
селу. Тако ђе, оста ло је још да се рекон
стру и шу ули це које су у лошем ста њу у 

МирославЈокић

Асфалтирањеулица

Припремазаизградњукапеле
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Лежи ми ру, Босу ту и Гргу рев ци ма, рекао 
је Миро слав Јокић, који је додао да су 
у Беше но ву у току и радо ви на изра ди 
тако зва них шкар пи и кана ла за одво ђе
ње атмос фер ских вода. 

Пред сед ник Месне зајед ни це Беше но
во Дра го љуб Лаке тић је рекао да се на 
на овај посао се чека ло неко ли ко годи на.

 – Путе ви у ули ца ма које се рекон стру
и шу су рађе ни шезде се тих годи на и били 
су у вео ма лошем ста њу. Ово ће мно го 
ће зна чи ти људи ма који у тим ули ца ма 
живе. Тако ђе, ово је и доказ да локал на 
само у пра ва мисли и о људи ма у рурал
ним сре ди на ма, изја вио је Лаке тић

У Беше но ву се ради и при ла зни пут за 
капе лу у дужи ни од 200 мета ра, а радо
ве финан си ра Град Срем ска Митро ви ца. 

– Тре нут но се ради земља ни насип 
јер је вели ки нагиб, а пла ни ра на је и 
изград ња капе ле, која уско ро тре ба да 
поч не. Тако ђе, у селу посто је два буна ра 
у који ма има воде. Они су нека да мно го 
мешта ни ма зна чи ли и у лошем су ста њу. 
Тре нут но су радо ви на њихо вом рено ви
ра њу, јер жели мо да их вра ти мо у прво
бит но ста ње, казао је Лаке тић.

З.Поповић
Б.Туцаковић

ДрагољубЛакетић

Пакетизасоцијално
угроженалица

На тери то ри ји Срем ске Митро
ви це хума ни тар не паке те доби
ја ју кори сни ци народ не кухи ње, 

самач ка ста рач ка дома ћин ства без 
при ма ња и без деце, при ма о ци нов
ча не соци јал не помо ћи са дво је и 
више деце, соци јал но угро же не ром
ске поро ди це, избе глич ке поро ди це у 
Згра ди соци јал ног ста но ва ња, као и 
поро ди це у сивој зони сиро ма штва. 
Паке ти су већ дели мич но поде ље ни 

и тра ја ће неко ли ко дана. Завр ше
на је и поде ла паке та помо ћи пен
зи о не ри ма чије су пен зи је ниже од 
30.000 дина ра. У наред ном пери о ду, 
волон те ри ће по сео ским и град ским 
месним зајед ни ца ма поде ли ти паке
те и  пен зи о не ри ма који се нала зе 
на изме ње ним адре са ма, а који су 
по еви ден ти ра ни у бази митро вач ког 
Колцен тра за помоћ ста ри јим од 65 
годи на. 

Поделапакетапомоћиинајугроженијемстановништву(фотоФБСМкорона2020)

Уништенкошаркашкитерен
Кошар ка шки терен 

на Кеју, који је доби
јен у окви ру акци је 
„Сто тере на за јед ну 
игру“, ван да ли су 
оште ти ли. Недо ста је 
део под ло ге, сто га је 
небе збе дан за кори
шће ње. Нажа лост 
мно гих љуби те ља 
спор та, мла дих, 
рекре а ти ва ца град је 
добио један нефунк
ци о на лан кошар ка
шки терен, који је 
поста вљен пре само 
три годи не. 
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НОЋАЈ

Постављенасаобраћајна
сигнализација

Завр ше но је поста вља ње сао бра
ћај не сиг на ли за ци је у зони под
руч ног оде ље ња Основ не шко ле 

„Добро сав Радо са вље вић Народ“ у 
Ноћа ју. Ина че, реч је о део ни ци пута 
која је  годи на ма била небе збед на, а 
сао бра ћај је ту вео ма фре квен тан. 
Мешта ни Ноћа ја су годи на ма ука зи
ва ли на неа де кват но обе ле же ну сиг
на ли за ци ју у бли зи ни шко ле, као и на 
то да је при лаз шко ли вео ма небе збе
дан.  Уз помоћ  Покра јин ског секре та
ри ја та за енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и 
сао бра ћај Град Срем ска Митро ви ца је 
обез бе дио сред ства и поста вље на је 
нова хори зон тал на и вер ти кал на сиг
на ли за ци ја. Вред ност про јек та изно си 
1,2  дина ра. Поста вље на је све тло сна 
сиг на ли за ци ја, успо ри ва чи брзи не, 
вибри ра ју ће тра ке.

Дирек тор Аген ци је за рурал ни раз
вој Петар Самар џи ћ је рекао да Град 
Срем ска Митро ви ца ула же вели ке 
напо ре да се живот вра ти нор мал
ним, иако ван ред но ста ње због епи де
мје виру са коро на у Срби ји тра је већ 
месец и по дана. током, иако каже да 
иако је већ месец и по дана на сна зи 
ван ред но ста ње. Он је додао да су сва 
гра ди ли шта на тери то ри ји Срем ске 

Митро ви це раде, уз пошто ва ње свих 
без бед но сних мера и огра ни че ња, 
као и да се и се ради на уна пре ђе њу 
рурал не инфра струк ту ре, што и јесте 
један од сту бо ва раз во ја сва ког рурал
ног под руч ја.

– Асфал ти ра ни су кило ме три сео
ских путе ва, изгра ђе ни су врти ћи, 

здрав стве не амбу лан те, цркве, паро
хиј ски домо ви, капе ле у сели ма, сад је 
у цен тру Ноћа ја завр ше но поста вља
ње сао бра ћај не сиг на ли за ци је, што је 
овде био више де це ниј ски про блем за 
све мешта не због неа де кват но обе
ле же не зоне шко ле. Поста вље ни су 
брзин ски дис пле ји који упо зо ра ва
ју воза че на брзи ну кре та ња вози ла, 
ура ђе на је хори зон тал на и вер ти
кал на сиг на ли за ци ја у зони шко ле, 
поста вље ни су зна ко ви оба ве ште ња, 
упо зо ре ња и изри чи те наред бе. Поста
вље ни су испи си на путу, раз дел не 
ивич не лини је, поста вље не су вибра
ци о не тра ке, које слу же за успо ра ва
ње кре та ња вози ла, пре све га терет
них, која овде често про ла зе, јер је ово 
држав ни пут и јед на од  нај про мет ни јих 
сао бра ћај ни ца на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це. Надам се да ћемо овом 
сиг на ли за ци јом реши ти више го ди шњи 
про блем ђака и свих мешта на. Нај ве ћи 
део сред ста ва је обез бе е дио Покра јин
ски секре та ри јат за сао бра ћај. У овом 
селу је асфал ти ра на и Ули ца Алек
сан дра Мијај ло ви ћа у дужи ни од 750 
мета ра, шири не шест мета ра, изја вио 
је Самар џић.

З.Поповић

ПетарСамарџић

Постављенасаобраћајнасигнализацијазавећубезбедност

Надамседаћемоовомсигнализацијомрешитивишегодишњипроблемђакаисвих
мештана.НајвећидеосредставајеобезбеедиоПокрајинскисекретаријатзасаобра-
ћај.УовомселујеасфалтиранаиУлицаАлександраМијајловићаудужиниод750
метара,ширинешестметара,изјавиојеПетарСамарџић
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НАСТАВНИЦИУРАДНОЈАКЦИЈИ

Изненађење
зазмајевце

Већ ско ро два месе ца се не 
чује гра ја у шко ла ма. Пра зне су 
учи о ни це, ход ни ци, фискул тур не 
сале и дво ри шта. Али у Основ
ној шко ли,“Joван Јова но вић 
Змај”живот није стао. 

Три настав ни ка физич ког вас
пи та ња спре ма ју изне на ђе ње за 
сво је уче ни ке. Сво је сло бод но 
вре ме про во де у шко ли. Обу кли 
су молер ска оде ла , узе ли чет ке 

у руке и реши ли да осве же свла
чи о ни це за деча ке и девој чи це. 
Ни један посао им не пада тешко 
и са вели ким ужи ва њем фар ба ју 
сто ла ри ју и поста вља ју пло чи це 
у јед ном делу фискул тур не сале. 
Сво јим кре а тив ним радом им се 
при дру жио и настав ник ликов
ног. Сло жно и зајед но вред но 
раде и једва чека ју тре ну так да 
се виде са сво јим уче ни ци ма.

ШТАБЗАВАНРЕДНЕСИТУАЦИЈЕРУМА

Подељенипакетипомоћи,
почињударадевртићи
На 14. сед ни ци Шта ба за ван ред не 

ситу а ци је рум ске општи не ана ли
зи ра но је како су реа ли зо ва не до 

сада пред у зе те мере и доне те одлу ке. 
Тако је, 4. маја завр ше на поде ла паке та 
помо ћи пен зи о не ри ма чија су при ма ња 
до 30.000 дина ра, као и соци јал но угро
же ни ма, а реч је о укуп но 12.320 паке та. 
Тако ђе, пре ма утвр ђе ним кате го ри ја ма 
поче ла је и поде ла нов ча не помо ћи 
малим и сред њим пред у зе ћи ма и пред
у зет ни ци ма, таквих је 256.

До 4. маја при сти гло је 50 зах те ва за 
фри зер ске и козме тич ке сало не, а 
испла ће но је за 42, одно сно за све који 
су испу ња ва ли усло ве. 

Када је реч о фит нес цен три ма и 
тере та на ма, 10 обје ка та је испу ња ва ло 
усло ве и за већи ну је новац већ упла
ћен. 

 Код кафи ћа, ресто ра на и пице ри ја у 
овом момен ту је новац испла ћен за 60 
зах те ва и то  у изно су од 50.000 до 
300.000 дина ра. До сада смо за ове 
наме не утро ши ли пре ко 5,8 мили о на 
дина ра. Има мо још 60 зах те ва у раз ма
тар њу и у наред ном пери о ду ће и они 
бити испла ће ни. Било је чак и зах те ва 
оних који нису пред ви ђе ни одлу ком,  као 
што су адво кат ске кан це ла ри је или про
дав ни це – исти че Сла ђан Ман чић, 
коман дант Шта ба за ван ред не ситу а ци је.

Када је реч о отку пу про из во да од 
повр та ра, до сада је отку пље но пре ко 
1.280 кило гра ма спа на ћа, 320 пако ва ња 
шам пи њо на, 1.175 вези ца бли тве, 640 
вези ца рот кве и 4.266 гла ви ца зеле не 
сала те, укуп не вред но сти 287.220 дина
ра. То је знат но мање од опре де ље них 
три мили о на дина ра за ову наме ну, а 
повр ће је отку пље но од шест про из во ђа
ча.  Све до уки да ња ван ред ног ста ња, 
ови про из во ђа чи могу да се јаве, ако су 
још заин те ре со ва ни за откуп.

 Ми смо за све ове мере до сада утро
ши ли 8,5 мили о на дина ра, а пла ни ра ли 
смо да ће бити пре ко  30 мили о на дина
ра и не дугу је мо ником ништа. Води ли 

смо рачу на да се новац не раси па и  
види мо да  ће нам бити довољ на теку ћа 
буџет ска резер ва од 12 мили о на дина ра 
коју смо има ли у самом стар ту, при ли ком 
доно ше ња буџе та. Само за маске смо 
опре де ли ли 1,2 мили о на дина ра, нисмо 
потро ши ли ни дина ра, а поде ли ли смо 
27.200 маски и рука ви ца. Дугу је мо вели
ку захвал ност дона то ри ма из наше 
општи не, али и око ли не. Њима ћемо се 
на посе бан начин захва ли ти,  кад све ово 
про ђе, уз вели ку захвал ност и волон те
ри ма који су оба ви ли изу зе тан  посао – 
исти че Сла ђан Ман чић.

Од 4. маја раде и кафи ћи, ресто ра ни и 
пице ри је уз оба ве зу пошто ва ња свих 
про пи са них мера. Поста вља ње лет ње 
баште је одре ђе ним вла сни ци ма кафи ћа 
и ресто ра на сто пи ра но, јер нема ју пра те
ћу доку мен та ци ју.

   Они нису упу ти ли зах те ве нашем 
Оде ље њу за урба ни зам и гра ђе ње и 

нису доби ли усло ве од ЈУП „План“. Да би 
им се одо бри ло поста вља ње лет ње 
баште, ти кафи ћи и ресто ра ни мора ју да 
под не су зах те ве. Неће мо дозво ли ти да 
лет ње баште поста вља ју она ко како они 
мисле да могу, већ по про це ду ри и уз 
пошто ва ње свих про пи са них мера – 
поја шња ва Ман чић.

Када је реч о бро ју зара же них коро на
виру сом, у рум ској општи ни  има укуп но 
деве то ро пози тив них, пре ма пода ци ма 
рум ске КОВИД амбу лан те, и по том бро ју 
је рум ска општи на међу оним са нај ма ње 
зара же них у Сре му. Про те кле неде ље је 
у Герон то ло шком цен тру „Срем“ у Руми 
забе ле же но чети ри слу ча ја да су кори
сни ци има ли пови ше ну тем пе ра ту ру, али 
сре ћом, њихо ви тесто ви на коро на вирус 
су били нега тив ни. 

– Има ли смо сре ћу да смо међу нај бо
љим ова квим уста но ва ма у Вој во ди ни. 
Иако има мо око 300 кори сни ка, захва љу
ју ћи дирек то ру и запо сле ни ма, ура ђен је 
одли чан посао у овој уста но ви.  На сед
ни ци Шта ба за ван ред не ситу а ци је смо, 
на зах тев дирек то ра др Зора на Сла ву је
ви ћа, доне ли одлу ку да за ГЦ „Срем“ 
купи мо 60 душе ка – каже Сла ђан Ман
чић.

Он је наја вио и убр зо вра ћа ње ком
плет ног бро ја запо сле них у Општин ску 
упра ву, а до 7. маја тре ба дез ин фи ко ва ти 
све објек те УПВО „Поле та рац“ како би 
све било спрем но за поче так рада 11.
маја.

По изве шта ју дирек то ра Радо сла ва 
Маши ћа,  при ја вље но је 330 деце за 
врти ће – 30 у сели ма и оста ло у гра ду.

  То је мали број деце у одно су на 
капа ци тет врти ћа,  али ће све бити 
спрем но.  Децу су при ја ви ли роди те љи 
који се вра ћа ју на посао и нема ко да их 
чува. Ту мора мо  озбиљ но води ти рачу на 
о мера ма пре вен ци је.

У току неде ље и у дого во ру са дирек
то ром, виде ће мо који ће објек ти поче ти 
са радом – рекао је Сла ђан Ман чић.

С.Џакула

СлађанМанчић
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На сед ни ци Општин ског већа која 
је 27. апри ла одр жа на елек трон
ским путем, доне та је одлу ка о 

суфи нан си ра њу про тив град них стре
ла ца, а по осно ву Зако на о одбра
ни од гра да и Ста ту та Општи не. Из 
сред ста ва утвр ђе них у буџе ту рум ске 
Општи не за теку ћу годи ну се одо бра
ва суфи нан си ра ње лица анга жо ва них 
од стра не РХМ Срби је на посло ви ма 
и зада ци ма про тив град ног стрел ца 
на тери то ри ји рум ске општи не. Суфи
нан си ра ње се реализује као нов ча на 
накна да за побољ ша ње усло ва рада 
про тив град них стре ла ца за пери од од 
15. апри ла до 15. окто бра, сра змер но 
тра ја њу пот пи са них уго во ра изме ђу 
про тив град них стре ла ца и РХЗ Срби
је. Реч је о 6.000 дина ра поје ди нач
но на месеч ном нивоу у нето изно су 
за сва ког про тив град ног стрел ца, а 
сред ства су обез бе ђе на у окви ру про
грам ске актив но сти подр шка за спро

во ђе ње пољо при вред не поли ти ке у 
локал ној зајед ни ци. Испла та ове нов
ча не надок на де ће се врши ти тро ме
сеч но. Први део ће бити испла ћен до 

15. авгу ста, а дру ги до 15. окто бра и то 
на теку ће рачу не про тив град них стре
ла ца. 

Функ ци о ни са ње систе ма про тив
град не одбра не на тери то ри ји рум ске 
општи не се оба вља пре ко РХЗ Срби
ја, а Радар ски цен тар Фру шка гора је 
доста вио спи сак про тив град них стре
ла ца за теку ћу годи ну. На тери то ри ји 
рум ске општи не има 24 стрел ца. По 
два стрел ца су анга жо ва на у сва кој од 
12 ста ни ца.

– Про тив град ни стрел ци доби ја ју од 
РХЗ Срби је, са којим скла па ју уго во
ре, по 4.000 дина ра месеч но. Додат
ном нов ча ном накна дом од по 6.000 
дина ра ути че мо на побољ ша ње њихо
вог ста ту са и њихов ква ли тет ни ји рад, 
има ју ћи у виду озбиљ ност посла којим 
се баве – сма тра Мари ја на Колон џи ја, 
шефи ца Оде ље ња за финан си је, при
вре ду и пољо при вре ду.

С.Џакула

МаријанаКолонџија

ПРОБНИТЕСТОВИЗАОСМАКЕ

Тестовинисубилитешки
По први пут ове годи не уче ни ци 

осмих раз ре да основ не шко ле 
ради ли су проб не завр шне тесто

ве елек трон ским путем . Осма ци су при
сту па ли изра ди тесто ва путем једин
стве ног кори снич ког име на и шифре. 
Првог дана, 22. апри ла, када се радио 
тест из срп ског јези ка, било је и нај ви ше 
про бле ма при при сту па њу тесто ви ма, 
због вели ког бро ја апли ци ра ња у исто 
вре ме.

– Уве че, 22. апри ла смо доби ли оба ве
ште ње из Школ ске упра ве да ће деца из 
Вој во ди не по рас по ре ду, тесту из мате
ма ти ке и ком би но ва ном тесту, при сту пи
ти од 9 до 12 часо ва, тако да се пор тал 
умно го ме рас те ре тио, па је било мање 
про бле ма при ли ком при ја вљи ва ња и 
изра ди тесто ва – 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.

Све шко ле су 24. апри ла доби ле тесто

ве који су били поста вље ни на плат фор
ми тако да су могле да их штам па ју и 
доста вља ју уче ни ци ма који нису могли 

да раде тесто ве елек трон ским путем, 
јер нису има ли уре ђа је или досту пан 
интер нет. Пре ма инфор ма ци ја ма које су 
доби ли од уче ни ка, Жакли на Него ва но
вић каже да су осма ци задо вољ ни како 
су их ура ди ли и да тесто ви нису били 
тешки.

– Само деца могу да уђу у сво је 
тесто ве и они зна ју какве су резул та те 
пости гли. У дого во ру са раз ред ним ста
ре ши на ма ћемо виде ти да они поку пе 
резул та те од деце, па да касни је ура
ди мо неки про сек по пред ме ти ма за сву 
децу – исти че Жакли на Него ва но вић.

Оно што је сада акту ел но у основ ним 
шко ла ма јесте фор ми ра ње оде ље ња 
уче ни ка петих раз ре да, при пре ме за 
упис прва ка, али и све оне теку ће оба
ве зе у шко ла ма које су при сут не у уоби
ча је ној ситу а ци ји, а важе и у ван ред ном 
ста њу.

 С.Џакула
ЖаклинаНеговановић

Новчананакнада
противграднимстрелцима

ОПШТИНСКОВЕЋЕ
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СПОРТСКИЦЕНТАР

Почеласарадомтеретана
Јед на од нових мера 

Кри зног шта ба и Вла де 
Срби је јесте и дозво ла 

рада тере та на од 27. апри
ла, али под стро го одре ђе
ним усло ви ма због и даље 
посто је ће опа сно сти зара зе 
коро на ви ру сом. Тере та на 
рум ског Спорт ског цен тра је 
поче ла са радом 28. апри ла. 
Добри ца Маку ље вић, в.д. 
дирек тор Спорт ског цен тра, 
исти че да су, у при пре ма ма 
за отва ра ње тере та не, акце
нат ста ви ли на дез ин фек ци
ју про сто ра и лич ну зашти
ту, како запо сле них, тако и 
кори сни ка тере та не. То под
ра зу ме ва да изме ђу сва ког 
вежба ча мора бити раз мак 
од два метра, а пре по ру ка 
нала же да на 10 мета ра ква
драт них буде један вежбач.

– Нај ва жни је је да сви 
носе лич ну заштит ну опре
му – вежба чи рука ви це, а 
запо сле ни заштит не маске 
и рука ви це. На ула зу у тере
та ну смо иста кли усло ве под 
који ма се ула зи у тере та ну и 
ради у њој. Вежба чи тре ба 
да има ју соп стве не пешки
ре, као и да су на без бед ној 
уда ље но сти у свла чи о ни ци 
и купа ти ли ма. Уко ли ко се 
при ме те неки здрав стве ни 
про бле ми, наш запо слен је 
дужан да то лице уда љи и 
упу ти га у КОВИД амбу лан
ту – исти че Добри ца Маку
ље вић.

Рад но вре ме тере та не 
почи ње у 9 часо ва, као и 
рани је. Први тер мин је до 

10 сати и 30 мину та, а потом 
сле ди пау за од пола сата 
за дез ин фек ци ју тере та не и 
спра ва. На ула зу је поста
вље на и дезо ба ри је ра, а 
оба ве зно је и про ве тра ва ње 
тере та не.

– Иако бисмо, пре ма ква
дра ту ри наше тере та не, 
могли да при ми мо десет 
вежба ча, ми смо се опре де
ли ли, упра во због без бед но
сти, за шест вежба ча у јед
ном тер ми ну. Сле де ћи је од 
11 до 12 часо ва и 30 мину
та, па опет има мо пола сата 
пау зе, а завр ше так рад ног 
вре ме на тере та не је у 16 и 
30 мину та – дода је Маку ље
вић.

Тер ми ни се могу зака за ти 

на број теле фо на 069 775 
166.

– Про пи са ли смо мере 
зашти те. Прво има мо дезо
ба ри је ру. Вежба чи ула зе 
уну тра и прво се јавља ју се 
нама. По окон ча њу првог 
тер ми на дез ин фи ку је мо 
спра ве, руко хва те, бра ве, 
про ве тра ва мо про стор и 
онда пушта мо нове вежба
че. Пози ва мо наше рани је 
кори сни ке да се јаве, зака жу 
тер ми не и поч ну са вежба
њем. Ми смо ту због њих. Ту 
сам да над гле дам да ли се 
сви про пи си пошту ју – каже 
за наше нови не Мила дин 
Дакић, рад ник у тере та ни 
Спорт ског цен тра.

Први који је запо чео са 

вежба ма у тере та ни је био 
Душан Јузба шић, про фе си
о нал ни кошар каш, играч КК 
„Дунав“ из Ста рих Бано ва ца.

– Дра го ми је што је тере
та на поче ла са радом, јер је 
ово био јако тежак пери од 
за нас који се про фе си о нал
но бави мо спо р том. Нисмо 
има ли где да тре ни ра мо, да 
ради мо и одр жа ва мо фор
му. Док је тра јао каран тин 
мало сам фор му одр жа вао 
код куће, на ста ди о ну, коли
ко је било могу ће. Заи ста ми 
зна чи што је тере та на поче
ла са радом и ево, ја сам 
први дошао да тре ни рам, 
да мало повра тим фор му – 
каже Душан Јузба шић.

С.Џакула

ДобрицаМакуљевић

МиладинДакић ДушанЈузбашић
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ЈП„КОМУНАЛАЦ“

Пролећноуређењеграда
Запо сле ни у ЈП „Кому на

лац“ у Руми запо че ли су 
нови круг актив но сти на 

уре ђе њу зеле них повр ши на у 
гра ду, па тако и на Град ском 
тргу. То су актив но сти које се 
реа ли зу ју сва ке годи не у скла
ду са уго во ром о одр жа ва њу 
јав них повр ши на у гра ду који 
ово пред у зе ће пот пи су је са 
локал ном само у пра вом.

– И овог про ле ћа, сво цве ће 
које смо гаји ли у нашем расад
ни ку, кори сти мо да опле ме
ни мо јав не повр ши не у гра ду. 
Ради ће мо и наше пира ми де 
које поста вља мо на Град ском 
тргу. Запо сле ни у РЈ „Зеле ни
ло“ поред овог посла, запо че ли 
су и коше ње јав них повр ши на. 
Упра во данас, 29. апри ла, има
мо акци ју коше ња свих оних 
зеле них повр ши на, које нисмо 
коси ли, док је била забра на 
кори шће ња пар ко ва и деч јих 
игра ли шта – каже дирек тор 
ЈП „Кому на лац“ Дра ган Панић 
и дода је да ће се ове актив но
сти за неко ли ко дана при ве сти 
кра ју.

С обзи ром на то да је пре

ста ла мера забра не кори шће
ња пар ко ва и деч јих игра ли
шта, гра ђа ни ће уре ђе не, али 
и дез ин фи ко ва не пар ков ске 
повр ши не, моћи да кори сте, а 
наста ви ће се и све пла ни ра не 
актив но сти на сад њи цве ћа. 
Тако ђе, наста вља ју се и актив

но сти на коше њу тра ве на рум
ским гро бљи ма, што је делом 
било пре ки ну то, због оба ве за 
које су запо сле ни има ли у вези 
са дез ин фек ци јом јав них повр
ши на.

– Ипак смо и ту нешто 
ради ли, али ћемо све што је 

потреб но завр ши ти за неко ли
ко дана. Морам да кажем да 
наши људи раде са прска ли
ца ма и ато ми зе ри ма кон ти ну и
ра но на дез ин фек ци ји, што је и 
наред ба нашег Шта ба за ван
ред не ситу а ци је – каже Дра ган 
Панић. С.Џ.

Пролећноуређењеграда

МУЗИЧКАШКОЛА„ТЕОДОРТОШААНДРЕЈЕВИЋ“

Учењенадаљинуиприпремазаупис
По речи ма дирек то ра Дар ка Ђоки ћа, 

Основ на музич ка шко ла „Тео дор 
Тоша Андре је вић“, одно сно матич

на шко ла у Руми и издво је на оде ље ња у 
Ири гу и Ста рој Пазо ви, орга ни зо ва ли су 
наста ву на даљи ну у скла ду са мера ма 
Мини стар ства про све те и пре по ру ка ма 
Школ ске упра ве Нови Сад. Због ситу а ци
је у вези са пан де ми јом коро на ви ру са, 
Дар ко Ђокић је са настав ни ци ма напра
вио план одр жа ва ња наста ве путем 
интер не та, кори шће њем вибер апли ка
ци је (вибер гру пе), скај па, а кому ни ка ци
ја се одви ја и теле фон ским путем.

– Настав ни ци су фор ми ра ли гру пе уче
ни ка на вибе ру по кла са ма инстру ме на та 
и груп ну наста ву сол фе ђа. Уче ни ци уче
ству ју у вели кој мери у ова ко орга ни зо
ва ној наста ви. Нове тех но ло ги је су мно го 
бли же мла ђим гене ра ци ја ма тако да су 
се врло лако при ла го ди ли новом начи ну 
уче ња. Настав не садр жа је чине сним ци 
које настав ни ци при пре ма ју за уче ни ке 
или живи пре нос изво ђе ња настав ни ка – 
поја шња ва Дар ко Ђокић. 

Уз сним ке, настав ни ци дају и смер
ни це на који начин да уче ни ци вежба
ју и испра вља ју уче ни ке током наста ве. 
У шко ли је при пре мљен и про стор за 
одр жа ва ње наста ве на даљи ну, тако да 
настав ни ци могу да га кори сте, ако има ју 
тех нич ких про бле ма у кори шће њу интер
нет конeкције из сво јих домо ва. Ова кав 
вид рада при ме њу је јед на настав ни ца уз 
при ме ну свих пре вен тив них мера у спре

ча ва њу шире ња виру са Covid19.
– Шко ла се при пре ма за упис деце 

у при прем ни и први раз ред. Уче ни ци 
основ них шко ла који у сеп тем бру кре ћу 
у дру ги и тре ћи раз ред основ не шко ле, а 
желе ли би да се упи шу у Основ ну музич
ку шко лу, могу да нас кон так ти ра ју и 
доби ју жеље не инфор ма ци је на теле фон 
022/474–042 или да се јаве мени на теле
фон 065/81–55–437 сва ког рад ног дана 
од 9 до 13 часо ва – поја шња ва дирек тор 
Дар ко Ђокић. 

Роди те љи могу да сту пе у кон такт са 
овом шко лом и путем меј ла sm.muz sko
la@mts.rs ради зака зи ва ња тер ми на за 
пре слу ша ва ње музич ких спо соб но сти 
дете та. Роди те љи тре ба да поша љу име 
и пре зи ме дете та, назив основ не шко ле 
коју дете поха ђа и раз ред, назив инстру
мен та који би дете желе ло да упи ше и 
кон такт теле фон. Пре слу ша ва ња ће 
бити орга ни зо ва но од 25. маја до 12. 
јуна. 

 С.Џакула

Часклавиранадаљину
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Онлајнпрезентација
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, а реч је о про јек ту 
Алек се ја Тубо њи ћа из Руме, чла на 
рум ског Црве ног крста. Алек сеј је завр
шио обу ке Кри зног цен тра за мушкар
це у Бео гра ду који се бави трет ма ном 
насил ни ка и пре вен ци јом наси ља. 
Обу ка је 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. 

Има ју ћи у виду да је про гла ше но 
ван ред но ста ње, еду ка ци ја се није 
могла реа ли зо ва ти у сред њим шко
ла ма, како је пла ни ра но, него путем 
интер нет пре зен та ци је. Уче шће су узе
ли мла ди од 15 до 22 годи не из Руме, 
Кра гу јев ца, Сом бо ра и Бео гра да.

– Током еду ка ци је гово ри ли смо о 

дефи ни ци ји наси ља и при сут но сти у 
нашем окру же њу, зна ци ма који могу 
ука зи ва ти на насил нич ки однос пре ма 
парт не ру, деструк тив ној и кон струк
тив ној кому ни ка ци ји, те напо слет ку, и 
о лич ним иску стви ма уче сни ка еду ка
ци је. На кра ју, кроз диску си ју и ева лу
а ци о ни упит ник, има ли смо увид у то 
коли ко смо поди гли свест уче сни ка о 
све му поме ну том – каже Алек сеј који 
наја вљу је уско ро и дру гу у низу еду ка
ци ју на ову тему.

Сва оба ве ште ња ће бла го вре ме но 
бити истак ну та на Феј сбук стра ни ци 
„Еду ка ци јом про тив наси ља“.

С.Џ.

Поврће,маскеирукавицезаграђане

Отка ко је поче ла реа
ли за ци ја мере Шта ба 
за ван ред не ситу а ци

је рум ске општи не, која се 
одно си на откуп повр ћа од 
пољо при вред них про из во ђа
ча, 30. апри ла, када је и био 
дан за јутар њу купо ви ну нај
ста ри јих гра ђа на, по тре ћи 
пут, њима је поде ље но отку
пље но повр ће. Ово га пута, 
они су доби ли бли тву, спа наћ 
и рот кви це. У овом навра ту, 
отку пље но је 540 кило гра ма 
спа на ћа, 275 веза бли тве и 

240 веза рот кви ца и напра
вље но је укуп но 759 ком би
но ва них паке та повр ћа које 

су волон те ри поде ли ли гра
ђа ни ма.

Под се ти мо, повр ће је 

локал на само у пра ва дони
ра ла и Црве ном крсту и ГЦ 
„Срем“, а за ову меру је опре
де ље но три мили о на дина ра. 
Локал на само у пра ва сугра
ђа ни ма кон ти ну и ра но дели и 
заштит не маске и рука ви це, 
а са овом прак сом се поче ло 
још 19. мар та. На више лока
ци ја у гра ду 29. и 30. апри ла 
поно во су гра ђа ни ма деље
не маске и рукав це, а за ову 
поде лу је било обез бе ђе но 
3.000 маски и исто толи ко 
пари рука ви ца. С.Џакула

Поделаповрћа

Поделамаскиирукавица

Медијскипројекат„Усредиштупажње:Румаодсредедосреде“
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350пакетазасоцијално
угроженалица

Зајед нич ким анга жо ва њем више 
од 35 малих при вред ни ка са тери
то ри је инђиј ске општи не, за нај у

гро же ни ја лица обез бе ђе ни су паке ти 
са основ ним живот ним намир ни ца ма. 
Дистри бу ци ја 350 паке та, чија је вред
ност око 960 хиља да дина ра, поче ла је 
у четвр так, 29. апри ла. Мали кара ван 
кре нуо је од Град ског базе на на адре се 
соци јал но угро же них, а инђиј ским при
вред ни ци ма су захва ли ли пред став ни
ци Општи не Инђи ја која је подр жа ла 
поме ну ту акци ју. 

Пре ма речи ма Срђа на Пеци ко зи
ћа, инђиј ског при вред ни ка и јед ног од 
орга ни за то ра ове акци је, орга ни зо ва ли 
су се на добро вољ ној бази и обе ћа ли 

да ће наста ви ти са ова квим и слич ним 
хума ни тар ним акци ја ма.

– Морам да похва лим наше пред у
зет ни ке који су реа го ва ли муње ви то. 
Сви су хте ли да помог ну. Ја веру јем 
да неће мо на ово ме ста ти, да ћемо 
наста ви ти са ова квим акци ја ма и да ће 
се још више малих при вред ни ка укљу
чи ти у слич не актив но сти – рекао је 
Пеци ко зић.

Подр шку у реа ли за ци ји акци је 
инђиј ским при вред ни ци ма пру жи ла је 
локал на само у пра ва. Како је иста као 
шеф Каби не та пред сед ни ка Општи
не Инђи ја Нема ња Мило је вић, ова 
срем ска општи на је међу нај бо љим у 
Срби ји јер има људе који пока зу ју сво ју 

вели чи ну у тешким ситу а ци ја ма.
– Наши при вред ни ци су пока за ли да 

има ју вели ко срце, дру штве ну одго
вор ност и емпа ти ју, иако спа да ју у ред 
малих пред у зе ћа. Тако ђе су пока за ли 
да бри ну о они ма који ма је помоћ нај
ви ше потреб на са циљем да сви зајед
но лак ше пре бро ди мо кри зу која нас 
је заде си ла – рекао је Мило је вић и за 
крај под се тио да још увек тра је поде ла 
паке та са основ ним живот ним намир
ни ца ма наме ње ним пен зи о не ри ма 
са при ма њи ма мањим од 30 хиља да 
дина ра. Дистри бу ци ја се одви ја нео
ме та но и, како каже, паке ти ће сти ћи 
на сва ку адре су.

М.ђ.

Привреднициобезбедили350пакета

Припремабазеназановусезону
Сви рад ни ци Уста но ве 

„Спорт ски цен тар“ у 
Инђи ји анга жо ва ни су 

током ван ред ног ста ња на 
при пре ми Град ског базе на 
за нову сезо ну. Пре ма про
це на ма пред став ни ка Уста
но ве „Спорт ски цен тар“, 
базен ће бити спре ман за 
нову сезо ну 01. јуна, а како 
ће она изгле да ти, још увек 
није позна то.

– Низ фак то ра ути ца ће на 
то да ли ћемо и како ради ти 
током лета и још увек чека
мо мишље ње струч ња ка. 
У сва ком слу ча ју, ми базен 
при пре ма мо као и пред сва
ку купа ли шну сезо ну и моћи 

ћемо да поч не мо већ почет
ком јуна са радом, ако то 
буде дозво ље но. Мислим да 
ће нам бити дозво љен рад, 
али још увек не зна мо по 

којим усло ви ма – каже Или ја 
Трбо вић, дирек тор Уста но ве 
„Спорт ски цен тар“, и дода је 
да због тре нут не ситу а ци је 
ове годи не није било инве

сти ци ја на Град ском базе ну 
иако је било пла но ва.

– Иако није било већих 
инве сти ци ја тежи мо ка 
томе да базен при пре ми мо 
на нај бо љи могу ћи начин 
за пред сто је ћу сезо ну како 
бисмо пру жи ли аде кват ну 
услу гу нашим посе ти о ци ма 
– рекао је дирек тор Уста но
ве „Спорт ски цен тар“ и иста
као је да се још увек не зна 
која ће бити цена кар те, али 
по све му суде ћи, она неће 
бити сма ње на због тро шко
ва које „Спорт ски цен тар“ 
има током лет ње сезо не, а 
који су фик сни.

М.ђ.

ГрадскибазенуИнђији

Медијскипројекат„ОпштинаИнђија–Одсредедосреде“
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Постепеновраћањеу„нормалу“

На сед ни ци Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је ири шке општи не, која 
је одр жана 30. апри ла, одлу че но 

је да су про дав ни це током прво мај ских 
пра зни ка, сем за 1. мај, могле ради ти 
од 6 до 17 часо ва, а 1. и 2. маја пија це 
у Врд ни ку и Ири гу су ради ле од 6 до 12 
часо ва. Од 4. маја, у скла ду са одлу
ка ма Вла де Срби је, Штаб је донео 
одлу ку да кафи ћи и ресто ра ни могу да 
раде од 6 часо ва ују тро, па до сат вре
ме на пред поче так поли циј ског часа. 
То би, пре ма сада шњем поли циј ском 
часу који почи ње у 18 часо ва, зна чи
ло да уго сти тељ ски објек ти раде до 17 
часо ва. Општин ска упра ва је поче ла 
са радом од 8 до 14 часо ва. Врти ћи
ма је нало же но да поч ну при пре ме и 
дез ин фек ци ју обје ка та како би 11. маја 

поче ли рад са децом.
– Ако се ове неде ље уки не ван ред

но ста ње, оче ку је мо још јед ну сед ни цу 
Шта ба, кра јем неде ље, на којој би се 
доне ле одлу ке да се кре не од 11. маја 
са радом у пуном оби му. То би зна чи
ло да сви роди те љи могу да раде, јер 
децу могу оста ви ти у врти ћи ма – каже 
Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник ири
шке Општи не.

Сви пен зи о не ри који има ју примања 
испод 30.000 дина ра су доби ли паке
те, а после ажу ри ра ња листе таквих је 
било 1.615. Поде ље но је и 100 паке та 
за соци јал но угро же не и поро ди це са 
пет и шест чла но ва, потом 30 паке та 
Роми ма, а током неде ље ће и 30 избе
глич ких поро ди ца доби ти паке те помо
ћи које је обез бе дио Коме са ри јат за 

избе гли це и мигра ци је.
Када је реч о ново о бо ле лим, у ири

шкој општи ни су забе ле же на и два 
нова слу ча ја.

– Реч је о јед ној жени и јед ном дете
ту од око 14 годи на. Они нису има ли 
ника кве симп то ме, али има ју дру га 
обо ље ња. Жена је ишла у бол ни цу 
да при ми хемо те ра пи ју и пошто сви 
паци јен ти мора ју да се тести ра ју, тест 
је пока зао да је пози тив на. Дечак је 
ишао у бол ни цу и после тести ра ња је 
резул тат био пози ти ван. Они су у кућ
ној изо ла ци ји, а тести ра ни су и сви који 
су били у кон так ту са њима – исти че 
Сте ван Кази ми ро вић.

Од прет ход них седам зара же них – 
тро је је умр ло, а оста ли су изле че ни и 
пуште ни кућа ма. С.Џакула

Ири шка општи на је доби ла дона ци ју од 30 визи ра, 
али је одлу че но да се ови визи ри покло не Дому 
здра вља у Ири гу. При ири шком Дому здра вља ради 

и КОВИД амбу лан та, тако да ће ови визи ри сва ка ко 
бити нај дра го це ни ји упра во меди цин ским рад ни ци
ма. С.Џ.

ФОТОВЕСТ

Медијскипројекат„Усредиштупажње:ОпштинаИриг-општинабудућности“суфинансираОпштинаИриг
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МИТАРМИЛИНКОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕБЕОЧИН

Беочинфункционишебезпроблема
упркосванредномстању
Oд првог дана про

гла ше ња ван ред ног 
ста ња због епи де ми

је виру са КОВИД19 локал
на само у пра ва у Бео чи ну је 
поче ла да спор во ди све про
пи са не заштит не мере, које 
је доне ла Вла да Репу бли ке 
Срби је. Пре ма речи ма Митра 
Милинковића, пред сед ни
ка Општи не Бео чин, одмах 
су фор ми ра ни волон тер
ски тимо ви, који непре кид но 
раде и сада када су мере 
пре до стро жно сти убла же не.

– Укуп но уче ству је 28 
волон те ра, који заи ста мак
си мал но раде. Дез ин фи ко
ва не су све јав не уста но ве, 
поде ли ли смо сред ства за 
дез ин фек ци ју сва кој месној 
зајед ни ци, где и сада сто је 
цистер не и сва ко може да 
узме сред ство за потре бе 
свог дома ћин ства. Тако ђе, 
поде ље не су маске и заштит
не рука ви це свим лици ма 
који раде са гра ђа ни ма, јер 
они нај пре могу да се зара зе. 
Јав нокому нал но пред у зе ће, 
што је вео ма важно, пости же  
да завр ши и дез ин фек ци ју 
и сво ја редов на заду же ња. 
Заи ста се ради поја ча ним 
интен зи те том. Дез ин фи ко
ва ни су ула зи свих стам бе
них згра да у Бео чи ну, као 
и дво ри шта два при ват на 
дома за ста ра лица. Заи ста 
смо се добро орга ни зо ва ли 
и ради мо непре кид но. Тако
ђе, сви пен зи о не ри, који ма је 

било потреб но доне ти хра ну 
или леко ве, то су и доби ли.  
Сад већ пен зи о не ри могу и 
у купо ви ну ују тру и у шет њу 
што је олак ша ва ју ће, рекао је 
Милинковић.

Пред сед ни к Општи не Бео
чин је додао да је на тери то
ри ји те општи не поде ље но 
2000 паке та помо ћи пен зи о
не ри ма који има ју при ма ња 
испод 30.000 дина ра, као и 
да је у пла ну да паке те помо

ћи уско ро доби ју соци јал но 
угор же на лица, али и поро
ди ље. 

– Могу рећи да је та акци
ја при кра ју. Једи но је остао 
мали број пен зи о не ра који 
нису доби ли паке те, а реч је 
о они ма који су про ме ни ли 
адре се. Нарав но, и тај про
блем ће бити решен и они 
ће доби ти овај вид помо
ћи. Добар део при ват ни ка 
је уче ство вао у обез бе ђи ва

њу ових паке та. Општин ска 
упра ва је ради ла сма ње ним 
капа ци те том. У кан це ла ри ја
ма је било по јед на или две 
осо бе и при др жа ва ли смо се 
про пи са не дис тан це, казао 
је Милинковић, који је додао 
да се Бео чин ци при др жа ва ју 
мера огра ни че ног кре та ња, 
као и да пољо при вред ни ци 
радо ве оба вља ју без про бле
ма. 

Он је издво јио и добру 

МитарМилинковић

УБеочинуподељено2000пакетапомоћи
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сарад њу са Поли циј ском 
упра вом, посеб но када је 
пен зи о не ри ма омо гу ће но да 
ују тру иду у купо ви ну.  

– На мести ма где није 
могао да буде поли ца јац, био 
је волон тер, који је паз ио да 
се поро пи са на дис тан ца од 
два метра пошту је и делио 
заштит не маске. Углав ном 
је то било испред про дав ни
ца у сели ма. Било је мало 
неја сно ћа у почет ку како ће 
се орга ни зо ва ти одла зак на 
посао људи ма који раде ноћу. 
Међу тим, и то је брзо реше но 
и сва ко лице које ради ноћу 
доби ло је дозво лу за кре та
ње. Мај ке које су запо сле не 
у јав ним уста но ва ма, а нема 
ко да им чува децу, могу да 
раде од куће. Снаб де ве
ност про дав ни ца и пека ра је 
добра, није било неста ши це. 
Било је гужве, нарав но, али 
то је и оче ки ва но у ова квим 

усло ви ма, навео је Митар 
Милинковић.  

Он је додао да је омо гу ће
но отва ра ње две ске ле, које 
су прво бит но биле затво ре не 
због ван ред ног ста ња, које 
су вео ма важне за мешта не 
Визи ћа и Нешти на. 

– Лока ла на само у пра ва 
је реа го ва ла код Мини стар
ства уну тра шњих посло ва 
и доби ли смо дозво лу да се 
обе ске ле у Бео чи ну и Бано
што ру отво ре.  То је вео ма 
важно, јер људи сада лак ше 
могу ићи на посао. Тако ђе, 
обез бе ди ли смо и пре воз за 
меди цин ске рад ни ке. Заи ста 
у Бео чи ну није било нере да, 
крше ња про пи са них мера и 
живот се одви ја без про бле
ма, иако је ван ред но ста
ње, закључио је председник 
Општине Беочин Митар 
Милинковић. 

З.Поповић

Дезинфекцијаулазастамбенихзграда

МАНАСТИРБЕОЧИН

Изградња
пешачкестазе

У окви ру реа ли за ци је 
пла ни ра них инве сти ци ја и 
при о ри тет них инфра струк
тур них радо ва у Општи ни 
Бео чин у току су радо ви на 
пешач кој ста зи, која се 
про те же од цен тра Бео чи
на, Фру шко гор ском ули
цом, кроз Бео чин село до 
мана сти ра Бео чин. С обзи
ром на то да је насту пи ло 
лепо вре ме, сте кли су се 
усло ви за изво ђе ње радо

ва и оства ри ва ње зацр та
них пла но ва, међу који ма 
је и пешач ка ста за на 
радост ста нов ни ка тог кра
ја, шета ча ка Мана сти ру 
Бео чин и рекре а ти ва ца. 
На тај начин ће бити наста
вље ни и реа ли зо ва ни и 
сви оста ли пла ни ра ни и 
обе ћа ни про јек ти за 2020. 
годи ну, који су тре нут но 
зау ста вље ни због епи де
ми је са виру са КОВИД 19.

Медијскипројекат„ЖивотуБеочину–ИзмеђуДунаваиФрушкегоре“.ПројекатјесуфинансирансредствимабуџетаОпштинеБеочин.Ставови
изражениуовоммедијскомсадржајусуодговорностаутораињеговихсарадникаинепредстављајунужнозваничанставопштинеБеочин.



16 6. MAJ 2020.  M NOVINE ОПШТИНАСТАРАПАЗОВА

У уто рак, 28. апри ла 2020. одр жа
на је тре ћа акци ја добро вољ ног 
дава ња крви током ван ред ног ста ња 
у про сто ри ја ма Основ не шко ле 
„Херој Јан ко Чме лик“ у Ста рој Пазо
ви у орга ни за ци ји локал ног Црве ног 
крста и покра јин ског Заво да за тран
сфу зи ју крви. Више од четр де сет 
хума них гра ђа на ода зва ло се акци ји 
добро вољ ног дава ња крви. Без 
обзи ра на здрав стве ну ситу а ци ју у 
којој се нашла наша земља, код 
Ста ро па зов ча на нема стра ха и како 
кажу, ту су да помог ну оно ме коме је 
крв нео п ход на. Од уво ђе ња ван ред
ног ста ња на тери то ри ји ста ро па зо
вач ке општи не одр жа не су три акци
је добро вољ ног дава ња крви у који
ма је хума ност пока за ло више од 
седам де сет пет људи.

Д.Г.

Помамазавикендицама
увремекороне
Тек током пан де ми је се 

откри ло коли ко су 
викен ди це дуж Дуна ва 

или на Фру шкој гори дра го
це на ствар. Пред више днев
не поли циј ске часо ве током 
викен да коло на људи који 
живе у ста но ви ма у Бео гра
ду или Новом Саду упу ћу ју 
се у сво је викен ди це или 
сео ске куће. Неко читав 
пери од ван ред ног ста ња 
про во ди у њима. 

– Пола ко мало сре ђу је мо, 
па онда ћемо да рошти ља мо 
и ужи ва мо – каже Јован ка 
Салић бора ве ћи у Чор та нов
ци ма. Здрав ко Пре сје ча твр
ди да је у викен ди ци леп ше 
про ве сти вре ме јер у ста ну 
нема шта да се ради, сем да 
се гле да са тера се и то је то. 
Рачу ни ца је јасна. Борав ком 
у викен ди ци или кући са дво
ри штем избе га ва се депре
си ја затво ре ног про сто ра, 
вечи то потреб ним радо ви ма 
у дво ри шту одр жа ва се кон
ди ци ја, плус, соци јал ни кон
так ти се сма њу ју на мини
мум. Зему нац Ђор ђе Сте ва
но вић, који је у изо ла ци ји 
каже да спа ја кори сно и 
добро, а одра ђу је посао који 
сти ца јем окол но сти има да 
одра ди. Ина че, како сазна је
мо од трго ва ца некрет ни на
ма, тржи ште ста но ва је прак
тич но ста ло, док за викен ди
ца ма и сео ским кућа ма са 
дво ри штем вла да пра ва 

пома ма. Зоран Андрић, 
агент за некрет ни не, исти че 
да је потра жња за викен ди
ца ма и викенд пла це ви ма на 
тери то ри ји Ста ре Пазо ве и 
Инђи је, општи на ма које 
њего ва аген ци ја покри ва, 
вео ма вели ка и дода је да 
углав ном људи из већих гра
до ва и ста но ва тра же куће и 
викен ди це, чија је цена оста
ла на истом нивоу као пре 

виру са, али je потра жња 
нагло пора сла. Наво ди да 
њихо ва цена зави си од опре
мље но сти самог објек та, од 
пози ци је, од тога да ли је 
сре ђен, да ли је укњи жен, 
има ли стру ју, сани тар ни 
чвор, али и од тога да ли је 
плац са кул ти ви са ним заса
дом воћа, или вино ве лозе, 
тако да је про сек од 5.000 до 
15.000 евра. Што се тиче 

про да је ста но ва и кућа изван 
викенд насе ља, про да је које 
су запо че те, при во де се кра
ју, али нових инте ре со ва ња 
толи ко нема. Андрић сма тра 
да ће се наста ви ти тренд 
потра жње за ста но ви ма, и 
након ста би ли за ци је ситу а
ци је са коро на ви ру сом, али 
да је још увек рано прог но зи
ра ти, да ли ће се цене мења
ти.  Д.Г.

СтараПазовапоказалахуманост
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Пројекат„Уфокусу:Перспективе
развојаопштинеСтараПазова“

Виртуелнагалерија

У Ста рој Пазо ви већ нешто више од 
деце ни ју и по функ ци о ни ше гале ри ја која 
од пре две годи не носи назив по сло вач
кој ликов ној умет ни ци, мод ној кре а тор ки, 
позо ри шној и филм ској реди тељ ки Мири 
Брт ки. У годи ни када ста ро па зо вач ки 
Цен тар за кул ту ру обе ле жа ва 60 годи на 
орга ни зо ва ног рада у кул ту ри, као прав
ни наслед ник нека да шњег Рад нич ког 
уни вер зи те та, а у чијој над ле жно сти 
функ ци о ни ше гале риј ска делат ност у 
овом делу Сре ма, покре нут је про је кат 
под нази вом „Вир ту ел на гале ри ја“. Вели
ки је број умет ни ка у ста ро па зо вач кој 
општи ни, како ака дем ских сли ка ра и 
ваја ра, тако и само у ких, који пости жу 
запа же не успе хе на так ми че њи ма, те 
сво јим радом допри но се томе, да ста ро
па зо вач ка сре ди на нала зи зна чај но 
место на кул тур ној мапи Вој во ди не и 
шире. Гале риј ска делат ност у овом делу 
Сре ма посеб но је доби ла на зна ча ју 
2004. годи не када је осно ва на гале ри ја у 
Ста рој Пазо ви. Мла ди умет ни ци кажу да 
би осни ва ње „Вир ту ел не гале ри је“ било 
од вели ког зна ча ја. Само у Удру же њу 
ликов них умет ни ка у Ста рој Пазо ви има 
више од 60 умет ни ка који би покре та њем 
„Вир ту ел не гале ри је“ има ли могућ ност 
да се пред ста ве не само дома ћој публи
ци, кажу у овом умет нич ком удру же њу и 
дода ју да је вир ту ел на ствар ност наша 
реал ност. У ста ро па зо вач ком Цен тру за 
кул ту ру исти чу да је ово један од про гра
ма који ма ће се обе ле жи ти 60 годи на 
кул тур ног дело ва ња у овој сре ди ни.

Породичнонасиљe
Од почет ка уво ђе ња ван ред ног ста ња 

на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва 
забе ле же но је 12 слу ча је ва поро дич ног 
наси ља од којих није дан није про це су и
ран с обзи ром на то да је од стра не поли
циј ског слу жбе ни ка утвр ђе но да не 
посто ји непо сред на опа сност од наси ља. 
С тим у вези, ста ро па зо вач ки Цен тар за 
соци јал ни рад посту пао је у 11 при ја вље
них слу ча је ва од којих је у осам наси ље 
поно вље но, а у три слу ча ја наси ље се 
дого ди ло први пут. У пет слу ча је ва извр
ши лац наси ља је брач ни или ван брач ни 
парт нер, у три слу ча ја је бив ши или 
сада шњи парт нер, у два слу ча ја дете, а 
у јед ном слу ча ју роди тељ. Од укуп ног 
бро ја при ја вље них слу ча је ва, две жртве 
има ју мање од 30, док су две ста ри је од 
60 годи на. З.К.

ПАКЕТИЗАПЕНЗИОНЕРЕСАВИШИМПРИМАЊИМА

Никонијезаборављен

У поне де љак, 27. апри ла волон
те ри Шта ба за ван ред не ситу а ци је 
општи не Шид, спа ко ва ли су 1.189 
паке та који су наме ње ни пен зи о
не ри ма који има ју при ма ња пре ко 
30.000 дина ра. Ова акци ја сле ди 
пошто су паке те помо ћи пре њих 
доби ли пен зи о не ри чија су при ма ња 
испод 30.000 дина ра. Зоран Семе но

вић, коман дант Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је, рекао је да је акци ја спро
ве де не захва љу ју ћи број ним дона ци
ја ма при вред них субје ка та. На овај 
начин Општи на Шид жели да, током 
ван ред ног ста ња, услед епи де ми је 
коро на ви ру са, ни ова кате го ри ја пен
зи о не ра не буде запо ста вље на. 

Д.Попов

АНКЕТА:Какостепроводили
времеуизолацији?

ЗденкаПоњингер: Вре ме у изо ла
ци ји смо про во ди ли у кући, поро дич
но. Има мо дво ри ште и башту, па ту 
скра ћу је мо вре ме. Игра ли смо са 
децом кар те, јамб. Ипак је то дуга чак 
пери од од више дана, али издр жа ће
мо.
ЈовоПерић: Углав ном сам гле дао 

теле ви зи ју. Нови не не читам. Теле ви
зи ја је оно што ме је нај ви ше оку пи ра
ло.
Душица Илић: После рад ног вре

ме на, одла зим кући, ради мо дома ће 
задат ке и гле да мо теле ви зи ју. Неких 
актив но сти је било и по дво ри шту. 
Углав ном брзо про ђе дан.

ЗденкаПоњингер ЈовоПерић ДушицаИлић

МедијскипројекатШидскаопштинаодсредедосреде:
ЛокалнасамоуправауслужбиграђанасуфинансираОпштинаШид
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Након Прхо ва, пре пре ке за успо
ра ва ње сао бра ћа ја (леже ћи 
поли цај ци) поста вље не су и на 

реги о нал ном путу у зони шко ле у 
Доњем Товар ни ку, са пра те ћом хори
зон тал ном сао бра ћај ном сиг на ли за
ци јом. Како нам је рекао Милан Сте
па но вић, пред сед ник општин ског 
Саве та за без бед ност сао бра ћа ја, 
поред хори зон тал не, поста вље на је и 
одго ва ра ју ћа вер ти кал на сао бра ћај на 
сиг на ли за ци ја.

– С обзи ром на то да се Основ на 
шко ла и Пред школ ска уста но ва у 
Доњем Товар ни ку нала зе у самом 
цен тру, а у настав ку школ ског дво ри
шта нала зи се и Спорт ска хала где се 

одр жа ва ју број на спорт ска, како зва
нич на, тако и школ ска так ми че ња, 
поста ви ли смо три леже ћа поли цај ца 
– један пре самог цен тра из прав ца 
Пећи на ца, а дру га два код пешач ког 
пре ла за изме ђу шко ле и хале у оба 
прав ца. Леже ћи поли цај ци и видљи ва 
хори зон тал на и вер ти кал на сиг на ли
за ци ја у зона ма шко ла од изу зет ног су 
зна ча ја када је без бед ност деце у 
пита њу, и упра во зато ће општин ски 
Савет за без бед ност сао бра ћа ја зајед
но са пећи нач ком локал ном само у
пра вом наста ви ти да ради на поди за
њу нивоа без бед но сти нај мла ђих уче
сни ка у сао бра ћа ју – иста као је Сте па
но вић.

Поста вље ним пре пре ка ма за успо
ра ва ње сао бра ћа ја задо во љан је и 
пред сед ник Саве та Месне зајед ни це 
Доњи Товар ник Милан Алек сић.

– Дуго смо чека ли на леже ће поли
цај це, јер је вели ка фре квен ци ја деце 
и сао бра ћа ја кроз наше место, посеб
но у дани ма када се одр жа ва ју спорт
ске, кул тур не и тури стич ке мани фе
ста ци је. Сада је пут у зони шко ле 
дале ко без бед ни ји за сву нашу децу, а 
то ће посеб но доћи до изра жа ја када 
деца поно во кре ну у шко лу и поно во 
поч ну да се одр жа ва ју разна спорт ска 
так ми че ња у Спорт ској хали која оку
пља ју вели ки број уче сни ка, често из 
целе земље – рекао је Алек сић.

Загушењеканализације
можедовестидозаразе
Про шло не дељ но загу

ше ње црп не ста ни це у 
Голу би нач кој ули ци у 

Шима нов ци ма дове ло је до 
засто ја у функ ци о ни са њу 
кана ли за ци о не мре же у 
овом насе љу, што је поно во 
ука за ло на ста лан про блем 
баца ња кому нал ног отпа да у 
кана ли за ци о ну мре жу од 
стра не нео д го вор них кори
сни ка.

У ЈКП „Водо вод и кана ли
за ци ја“ кажу да је од почет ка 
ван ред ног ста ња пове ћа на 
коли чи на недо зво ље ног 
кому нал ног отпа да у кана
ли за ци ји, а да еки пе ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ 
током откла ња ња хава ри ја 
на црп ним ста ни ца ма, поред 
већ уоби ча је них вла жних 

мара ми ца, хиги јен ских уло
жа ка, пла сти ке, плат на, 
угља, пла стич них кеса, вате, 
жица и лимен ки, сада у загу
ше ним црп ним пум па ма 
про на ла зе и маске и рука ви
це.

– Загу ше ње црп них пум пи 
кому нал ним отпа дом дово ди 
до изли ва ња кана ли за ци о
ног отпа да, што у ком би на
ци ји са све вишим днев ним 
тем пе ра ту ра ма може да 
буде извор зара зе. Због тога, 

још јед ном упо зо ра ва мо 
кори сни ке наших услу га да 
се пона ша ју одго вор но и да 
кому нал ни отпад не баца ју у 
кана ли за ци ју, тим пре што за 
такво пона ша ње нема ника
квог оправ да ња, јер и у вре
ме ван ред ног ста ња услу га 
одно ше ња кому нал ног отпа
да функ ци о ни ше пре ма 
уста ље ном рас по ре ду у 
свим насе љи ма пећи нач ке 
општи не – изја вио је дирек
тор ЈКП „Водо вод и кана ли
за ци ја“ Дра го љуб Вој кић.

Он је рекао и да се загу
ше ња на кана ли за ци о ној 
мре жи нај че шће дога ђа ју у 
Шима нов ци ма, посеб но на 
црп ним ста ни ца ма у Голу би
нач кој и Деч кој ули ци, и на 
Новом насе љу.

Унапређењебезбедности
узонамашкола
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Ускоропочињeгасификацијa

У Пећин це су про те кле неде ље 
сти гле цеви за гаси фи ка ци ју 
11 насе ља, у који ма још увек 

не посто ји гасна мре жа. Како нам је 
рекао дирек тор Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа „Путе ви општи не Пећин
ци“ Миро слав Петро вић испо ру че но 
је 60 кило ме та ра челич них цеви за 
водо ве изме ђу насе ља и 11 кило ме
та ра поли е ти лен ских цеви за раз во
ђе ње гасне мре же кроз насе ља.

– До сада је завр ше на ком плет на 
про јект на доку мен та ци ја, обе ле же
на је цела тра са гасо во да, а у току 
је пар це ла ци ја земљи шта за гасне 
ста ни це. У зави сно сти од тога како 
се буде раз ви ја ла епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја, радо ви на тере ну би могли 
да поч ну већ током маја – изја вио је 
Петро вић.

Ову капи тал ну инве сти ци ју вред ну 
6,1 мили он евра финан си ра „Срби ја

гас“, а по завр шет ку инве сти ци је гас 
као енер гент ће бити досту пан сва
ком дома ћин ству и сва ком при вред
ном субјек ту у општи ни Пећин ци.

Ина че, гаси фи ка ци ја пећи на ке 
општи не први пут је запо че та још 
2008. годи не, али су тада гаси фи ко
ва на само чети ри насе ља – Пећин ци, 
Шима нов ци, Прхо во и Субо ти ште, а 
про је кат гаси фи ка ци је није дове ден 
до кра ја чак ни у ова чети ри насе ља.

Двановаслучаја
инфекције

На тери то ри ји општи не Пећин ци 1. маја 
потвр ђе на два нова слу ча ја инфек ци је виру
сом КОВИД19. У пећи нач кој општи ни до 
закљу че ња овог бро ја М нови на (4. маја) 
укуп но 10 зара же них, а у пери о ду од 16. 
апри ла до 1. маја није био потвр ђен није дан 
нови слу чај.

Из Шта ба за ван ред не ситу а ци је општи не 
Пећин ци поно во је упу ћен апел гра ђа ни ма да 
се стрикт но при др жа ва ју свих мера на спре
ча ва њу шире ња зара зе – од ноше ња маски и 
рука ви ца, пре ко одр жа ва ња соци јал не дис
тан це од нај ма ње два метра и забра не оку
пља ња више од две осо бе, до редов не дез
ин фек ци је руку и про сто ри ја. 

Са убла жа ва њем рестрик тив них мера, 
вео ма је важно да сва ки поје ди нац пока же 
лич ну одго вор ност и при др жа ва се свих про
пи са них мера, како ни на који начин не бисмо 
угро жа ва ли себе и дру ге, пору чу ју из Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је.

Од прет ход них осам зара же них лица четво
ро је, након што је први тест на коро навирус 
био нега ти ван, отпу ште но на кућ но лече ње 
где чека ју дру го тести ра ње у року од 14 дана. 
До сада у општи ни Пећин ци ни јед но лице 
није пре ми ну ло од после ди ца инфек ци је 
виру сом КОВИД19.

ОГАР

Изградњаводовода
У Новом Саду је 30. априла 

пот пи сан уго вор изме ђу 
Покра јин ског секре та ри ја та 

за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство и Општи не Пећин ци о 
суфи нан си ра њу прве фазе изград
ње нове водо вод не мре же у Ога ру. 
Уго во ром је пред ви ђе но да Покра
јин ски секре та ри јат за ову наме ну 
издво ји 13,3 мили о на дина ра, док 
ће пећи нач ка локал на само у пра ва 
из буџе та издво ји ти 3,3 мили о на 
дина ра.

У име пећи нач ке локал не само у
пра ве уго вор је пот пи сао помоћ ник 
пред сед ни ка општи не Дејан Жива
но вић, који је том при ли ком нагла
сио да је подр шка Покра јин ске 
вла де у реа ли за ци ји овог про јек та 
изу зет но зна чај на, јер ће захва
љу ју ћи томе општи на Пећин ци 
из буџе та мора ти да издво ји само 
20 одсто од 16,6 мили о на дина ра, 
коли ка је укуп на про це ње на вред
ност реа ли за ци је прве фазе про
јек та.

У Јав нокому нал
ном пред у зе ћу „Водо
вод и кана ли за ци ја“ 
кажу да је водо вод на 
мре жа у Ога ру гра ђе
на деве де се тих годи
на про шлог века и да 
су пла стич не цеви 
дотра ја ле до те мере 
да је Огар тре нут но 
насе ље са нај ви ше 
хава ри ја на водо вод
ној мре жи у пећи нач
кој општи ни.ДејанЖивановић

Медијскипројекат„ДоњимСремомодсредедосреде“
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ДОКТОРВЕТЕРИНАРСКЕМЕДИЦИНЕИГОРМРВАЉЕВИЋ

Пробиотицису
будућностулечењу
Алек сан дер Фле минг, 

шкот ски микр о би о лог, 
изо ло вао je дав не 

1928. годи не из гљи ве Peni
cil li um nota tum први анти би
о тик пени ци лин. Тај про на
ла зак је заси гур но учи  нио 
мно ге добро би ти за чове
чан ство.  Међу тим, сада 
већ више од 80 годи на 
након тог откри ћа, све више 
се гово ри о пре ко мер ној 
упо тре би анти би о ти ка, како 
у хума ној, тако и у вете ри
нар ској меди ци ни. Некон
тро ли са на упо тре ба овог 
лека може дове сти до рези
стен ци је бак те ри ја и сла бог 
иму ни те та. Земље Европ
ске уни је већ од 2020. годи
не уво де забра ну пре вен
тив не упо тре бе анти би о ти
ка на фар ма ма. Услов но 
рече но, опо нен ти анти би о
ти ци ма су про би о ти ци, чији 
је избор у хума ној меди ци ни 
више струк. Међу тим, када 
гово ри мо о про би о ти ци ма у 
вете ри ни, они су на зачет ку. 

Веро ват но је мало позна
то да у нашој земљи већ 
посто ји про би о тик за живо
ти ње. При ча о првом срп
ском про би о ти ку је поче ла 
2013. годи не када су про из
вод њу овог лека поче ли да 
раз ви ја ју митро вач ки док
тор вете ри нар ске меди ци не 
Игор Мрва ље вић и њего ва 

при ја те љи ца др Ната ша 
Голић, сарад ни ца Инсти ту
та за моле ку лар ну гене ти ку 
и гене тич ко инже њер ство. 

– Ната ша и ја смо, сада 
већ дав не 2013. годи не, 
раз ми шља ли како бисмо 
могли да спо ји мо вете ри ну 

и њену стру ку. Дошли смо 
на иде ју да про из во ди мо 
про би о тик за живо ти ње. 
Кон ку ри са ли смо за сред
ства Мини стар ства про све
те и тех но ло шког раз во ја и 
они су пре по зна ли нашу 
иде ју као добру. С обзи ром 

на то да имам при ват ну 
прак су у Ада шев ци ма, тамо 
смо екс пе ри мен ти са ли 
прво на сви ња ма. То нам је 
прво био фокус да напра
ви мо про би о тик за сви ње. 
Прво бит на иде ја је била да 
се про би о тик даје крма ча
ма у прет пра ше њу, а онда 
да се на тај начин иму ни тет 
поди же и орга ни зам насе
ља ва добрим бак те ри ја ма 
и код пра си ћа. И уви де ли 
смо да то функ ци о ни ше 
прво код сви ња, онда и код 
коза, ова ца, гове да и живи
не, кућ ним љубим ци ма, 
каже Игор.

Касни је, 2015. годи не др 
Игор Мрва ље вић и др Ната
ша Голић су сво ју иде ју 
пред ста ви ли на так ми че њу 
за „Нај бо љу тех но ло шку 
ино ва ци ју“ и сти гли су до 
полу фи на ла, када још увек 
нису има ли готов про из вод. 

– То так ми че ње је сјај на 
ствар и сва ко ме бих је пре
по ру чио, без обзи ра на то 
чиме се бави. То је у ства ри  
дра го це на обу ка. Јер, јед но 
је сми сли ти, а дру го је 
начин на који ћете иде ју 
уоб ли чи ти, пре зен то ва ти и 
раз ви ти у кра јњи про из вод. 
Про фе со ри, који су били у 
окви ру тог про јек та су 
љуба зни, корект ни, желе да 
иде је успе ју. Често се и 

ИгорМрваљевић
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данас чује мо и инте ре су ју 
се докле смо сти гли. И заи
ста је одлич но да се човек 
сусрет не и са таквим делом 
Срби је, гово ри Игор.

Он сма тра да је будућ
ност лече ња у вете ри ни у 
упо тре би про би о ти ка. 

– То је при ча која ће се 
тек раз ви ти. У нашем про
би о ти ку су три бак те ри је и 
кроз испи ти ва ње тач но зна
мо како се која пона ша, 
њихо ве ефек те. То смо и 
екс пе ри мен тал но дока за
ли. Све више ће се при ме
њи ва ти про би о ти ци, јер су 
анти би о ти ци запра во поче
ли некон тро ли са но да се 
кори сте и у хума ној и вете
ри нар ској меди ци ни. Сад 
има мо ситу а ци ју да су неке 
бак те ри је поста ле рези
стент не на анти би о ти ке, и 
све више су отпор не на тај 
тип лека. Про би о ти ци су 
при ро дан начин бор бе про
тив неких бак те ри ја. Ове 
три бак те ри је, које ми кори
сти мо, изо ло ва не су из 
наших сире ва, мле ка, млеч
них про из во да из Срби је. 
Сто га се може рећи да је то 
аутен тич ни про би о тик са 
нашег под руч ја. Њихо вом 
упо тре бом дола зи до сузби
ја ња неже ље них бак те ри ја 
у цре ви ма. Про би от ске бак
те ри је поди жу иму ни тет, 
делу ју број но шћу, обја шња
ва наш саго вор ник.

Он дода је да се про би о
тик може кори сти ти тера
пиј ски и пре вен тив но.

– Про из ве ли смо про би о
тик за вели ке живо ти ње и 
за кућ не љубим це. Лабо ра
то риј ски и кли нич ки је дока
за но да наши про би о ти ци 

делу ју на сал мо не лу, еше
ри хи ју коли, кло стри ди ју. 
Иако мислим да су про би о
ти ци будућ ност у лече њу у 
вете ри нар ској меди ци ни, 
нарав но, и анти би о ти ке 
тре ба кори сти ти, али само 
када је баш нео п ход но. Ако 
се некон тро ли са но кори сте 
могу оста ти и у живо тињ
ском месу, што није добро 
за људ ску исхра ну. Про би о
ти ци су при ро дан пре па рат 

и нема ју карен цу. Могу се 
сло бод но кори сти ти, код 
њихо ве упо тре бе нема пре
до зи ра ња, каже Игор. 

Ина че, први срп ски про
би о тик се про из во ди у 
малом пого ну у Гргу рев ци
ма, нека да шњој минимле
ка ри.

– Тех но ло ги ја про из вод
ње про би о ти ка је иста као 
про из вод ња јогур та. Прак
тич но се бак те ри је у сурут

ки раз мно же. Про из вод ња 
није ком пли ко ва на. Мини
мле ка ра, која је била затво
ре на, тех но ло шки одго ва ра 
нашим потре ба ма. Осво ји
ли смо и награ ду При вред
не комо ре Бео гра да за нај
бо љу ино ва ци ју 2016. годи
не, а про шле годи не смо 
доби ли и награ ду Гра да 
Бео гра да за нај бо љи 
патент у 2018, наво ди Игор.

Пре ма њего вим речи ма, 
на почет ку он и њего ва 
сарад ни ца нису ни мисли ли 
да ће се при ча о про би о ти
ку раз ви ти у овом прав цу, а 
како је вре ме про ла зи ло, 
осно ва ли су и фир му 
„Инвент лаб“.

– Наша фир ма је доби ла 
и лицен цу за про из вод њу 
про би о ти ка за Срби ју, 
земље окру же ња, Мађар
ску и Руму ни ју. При ча о 
про би о ти ци ма за живо ти ње 
је нешто сасвим ново и 
тешко је неко га, ко не 
позна је мате ри ју, убе ди ти 
да три бак те ри је могу реши
ти оно што реша ва ју анти
би о ти ци. То је доне кле и 
разу мљи во, јер смо годи на
ма уче ни да су анти би о ти ци 
све мо гу ћи. Наш про из вод је 
пре по зна ла и Свет ска бан
ка, која нам је обез бе ди ла 
обу ку и тада нам је пре ци
зно рече но ће на тржи шту 
наш про из вод бити за пет 
до седам годи на, што се 
испо ста ви ло као исти на. 
Држа ва нам је помо гла, од 
Ино ва ци о ног фон да смо 
доби ли сред ства. У пла ну 
је да након комер ци ја ли за
ци је усле ди и осва ја ње 
тржи шта, каже Игор Мрва
ље вић.  З.Поповић

ПогонуГргуревцима

 СадоделенаградеПривреднекомореБеограда
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ОВАН:Доно си те низ 
важних одлу ка и 
делу је те одлуч но у 
сво јим наме ра ма 

пред сарад ни ци ма. Пре о ста је 
вам да спро ве де те у дело све 
оно што сте уго ва ра ли у про те
клом пери о ду. Има те добар осе
ћај, а љубав ни дога ђа ји које 
наслу ћу је те наја вљу ју сре ћан 
рас плет у одно су са воље ном 
осо бом. Поне кад је нај бо ље пра
ти ти само уну тра шњи осе ћај и 
не при ча ти пре ви ше.

БИК: Има те добар 
пред о се ћај и успех 
вам се нала зи на 
дохват руке. Нај ви ше 

ће вас обра до ва ти финан сиј ско 
побољ ша ње и бољи мате ри јал
ни стан дард. Не само да има те 
добре послов не про це не већ 
доби ја те и нови број при ста ли
ца, тако да у већи ни ситу а ци ја 
про ла зи те лак ше или боље од 
дру гих. Љубав ни дога ђа ји које 
наслу ћу је те има ју сво ју нео бич
ну драж и испу ња ва ју вас пози
тив ним рас по ло же њем.

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

те, осми сли те нека нова или 
моди фи ко ва на реше ња која ће 
вам доно си ти нај бо ље резул та
те. У љубав ном живо ту ужи ва те 
у разно вр сним ситу а ци ја ма. У 
одно су са воље ном осо бом све 
поста је могу ће, када се ваша 
осе ћа ња и мисли пре кла па ју.

РАК: У скла ду са 
при о ри те ти ма које 
сте поста ви ли има те 
сво ју визи ју и не 

жели те да при хва ти те ком про
ми сна реше ња која вам пред ла
жу одре ђе ни сарад ни ци. Обра
до ва ће вас посту пак неких бли
ских при ја те ља. Иску ство вас 
опо ми ње да напра ви те емо тив
ну дис тан цу у одно су на јед ну 
осо бу и на неке сум њи ве ситу а
ци је.

ЛАВ: Неко вам даје 
кори сне инфор ма ци
је и на такав начин 
вам пома же да пра

вил ни је про це њу је те раз ли чи те 
послов не могућ но сти које има те 
на рас по ла га њу. Сло бод но изра
зи те нека сво ја поти сну та осе ћа
ња или наме ре. Учи ни те неки 
посе бан гест пажње пре ма свом 
парт не ру и у при лог зајед нич кој 
сре ћи коју тре ба него ва ти.

ДЕВИЦА: Делу је те 
врло афир ма тив но 
на сво ју око ли ну и 
има те довољ но слу

ха за неке савре ме не иде је. Про
ла зи те кроз раз ли чи те фазе 
емо тив ног рас по ло же ња и ста ло 
вам је да побољ ша те свој 
љубав ни живот. Поку ша ва те што 
боље да раз у ме те неке слич но
сти и раз ли ке које посто је у 
одно су са воље ном осо бом.

ВАГА: Ситу а ци ја око 
вас делу је врло про
мен љи во и тешко је 
пре ци зно пред ви де ти 

нечи ју реак ци ју или одго вор. 
Боље је да се држи те про ве ре
них пра ви ла и да избе га ва те 
било коју врсту ризи ка. Нала зи те 
се у фази емо тив ног узле та, тако 
да однос са парт не ром дожи вља
ва те као оства ре ње сво јих „слат
ких сно ва“. Пре пу сти те се сво јим 
осе ћа њи ма.

ШКОРПИЈА: Потру
ди те се да успе шно 
спро ве де те све сво је 
иде је и пла но ве у 

дело. Важно је да поред себе 
има те осо бу од пове ре ња и тим 
про ве ре них сарад ни ка за које 
вас везу ју зајед нич ки инте ре си. У 
љубав ном одно су, немој те уза
луд но поку ша ва ти да про ме ни те 
парт не ро во пона ша ње или да 
мења те ток ства ри које не зави се 
од ваше воље.

СТРЕЛАЦ: Уме те да 
про це ни те повољ ну 
ситу а ци ју на послов
ној сце ни и да осми

сли те добар наступ или редо
след поте за пред сарад ни ци ма. 
Важно је да при хва ти те посло ве 
за које има те довољ но зна ња или 
иску ства. У љубав ном живо ту не 
може те да оста не те рав но ду шни 
на нечи ји ути цај или поступ ке. 
Ипак, све иде ка пози тив ном рас
пле ту. 

ЈАРАЦ:Ста ло вам је 
да око ли на при хва ти 
нова реше ња или 
савре ме ни је иде је, 

које има ју пози ти ван ути цај на 
даљи раз вој дога ђа ја на послов
ној сце ни. Услед емо тив не неси
гур но сти или честих про ме на у 
рас по ло же њу поста вља те одре
ђе не пре пре ке пред свог парт не
ра. Боље је да се зајед нич ки 
суо чи те са пред но сти ма и недо
ста ци ма који посто је у вашем 
одно су.

ВОДОЛИЈА: Можда 
све инфор ма ци је са 
који ма рас по ла же те 
не пред ста вља ју увек 

и поу зда не кри те ри ју ме, али без 
вели ких иза зо ва нема ни веће 
послов не афир ма ци је. Про ла зи
те кроз фазу осци ла ци ја, скло ни 
сте честим про ме на ма у пона ша
њу или рас по ло же њу. Повре ме но 
вам је тешко да ускла ди те свој 
љубав ни ритам и афи ни те те у 
одно су са бли ском осо бом.
 

РИБЕ: Делу је те врло 
амби ци о зно пред сво
јом око ли ном и сви ма 
јасно даје те до зна ња 

да не жели те да вам се неко 
супрот ста вља. Нео п ход на вам је 
поро дич на хар мо ни ја и нечи је 
при су ство како бисте оства ри ли 
бољу пси хо ло шку рав но те жу и 
при ли ве кре а тив не енер ги је. 
Пар тер уме лако да вас под стак
не на пози тив ну реак ци ју.

VREMEPLOV
6.мај

1237. У ма на сти ру Ми ле ше ва 
са хра ње не су мо шти Раст ка 
Не ма њи ћа – Све тог Са ве.
1856. Ро ђен је аустриј ски пси
хи ја тар Зиг мунд Фројд, осни
вач пси хо а на ли зе. 
1868. Ро ђен је срп ски ма те ма
ти чар Ми хај ло Пе тро вић – 
Ми ка Алас.

7.мај
1945. Не мач ка пот пи са ла 
до ку мент о без у слов ној ка пи
ту ла ци ји у Дру гом свет ском 
ра ту. До ку мент у Рем су пот пи
са ли фелд мар шал Јодл у име 
Вер мах та и ге не ралпу ков ник 
Бе дел Смит у име аме рич ких и 
бри тан ских сна га. Фран цу ски и 
ру ски офи ци ри би ли све до ци. 
До ку мент о окон ча њу ра та 
пот пи сан 9. ма ја у Бер ли ну.

8.мај
1815. На бр ду Љу бић, код Чач
ка, Ср би су у Дру гом срп ском 
устан ку по ту кли тро стру ко ја чу 
тур ску вој ску
1900. Срп ски фи зи чар Ми ха и
ло Пу пин па тен ти рао је у 
Њу јор ку апа рат за те ле фон ске 
и те ле граф ске пре но се на 
ве ли ке уда ље но сти

9.мај
1911. Гру па офи ци ра, уче сни
ка у двор ском пре вра ту и уби
ству кра ља Алек сан дра Обре
но ви ћа 1903, осно ва ла је у 
Бе о гра ду тај ну ор га ни за ци ју 
„Ује ди ње ње или смрт“(“Цр на 
ру ка)
1978. У пар ки ра ном ауто мо би
лу у цен тру Ри ма про на ђе но је 
те ло бив шег ита ли јан ског пре
ми је ра Ал да Мо ра, ко јег су 
те ро ри сти „Цр ве них бри га да“ 
оте ли 54 да на ра ни је. 

10.мај
1894. Ро ђен аме рич ки ком по
зи тор и ди ри гент Ди ми три 
Тјом кин. Аутор му зи ке за мно
ге фил мо ве. 
1933. У Бер ли ну, ис пред Рај
хста га, на ци сти спа ли ли ви ше 
од 25.000 књи га Марк са, Фрој
да, Брех та, Ајн штај на и на ве ли 
да по чи ње но во раз до бље у 
исто ри ји не мач ке кул ту ре. 

11.мај
330. Рим ски цар Кон стан тин I 
Ве ли ки грч ки град Ви зант про
гла сио за но ву пре сто ни цу 
Рим ског цар ства. Град, по 
ње му на зван Кон стан ти но пољ, 
1453. осво ји ли Тур ци и као 
Ис тан бул био пре сто ни ца Ото
ман ског цар ства до 1923. 
1997. Су пер ком пју тер ком па
ни је ИБМ „Ду бо ко пла во“ по бе
дио свет ског шам пи о на у ша ху, 
ру ског ве ле мај сто ра Га ри ја 
Ка спа ро ва, у ме чу од шест 
пар ти ја. 

12.мај
1607. Ен гле ски аван ту ри ста 
Џејмс Смит осно вао пр во 
ен гле ско на се ље на тлу 
Се вер не Аме ри ке, ка сни је по 
ње му на зва но Џејм ста ун. 

HOROSKOP

Среда,6.Мај(23.Април)
Све ти вели ко му че ник Геор ги је  
Ђур ђев дан
Четвртак,7.Мај(24.Април)

Све ти Сава Стра ти лат; Све ти 
Сава Ердељ ски

Петак,8.Мај(25.Април)
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Мар ко
Субота,9.Мај(26.Април)

Све ти све ште но му че ник Васи
ли је Ама сиј ски
Недеља,10.Мај(27.Април)

Спа љи ва ње мошти ју Све тог 
Саве на Вра ча ру
Понедељак,11.Мај(28.Април)
Све ти апо сто ли Јасон и Соси
па тр
Уторак,12.Мај(29.Април)

Све ти Васи ли је Остро шки Чудо
тво рац

Crkveni
kalendar

• Дуг чине три слова и
безбројцифара.
•Имаојешароликживот.
Мењаојезаставе.
•Најбољеподмећуноге
кепеци, то је њихово
подручје.

Ролат
сајагодама
Потребно је: 200 гра ма јаго да, 

200 мили ли та ра слат ке павла ке, 
пет јаја, чети ри каши ке бра шна, 
каши ка какаа, 20 мили ли та ра 
мле ка, две каши ке уља, пола 
кеси це пра шка за пеци во, три 
каши ке шеће ра, пет гра ма жела
ти на

 Припрема: Уму ти ти јаја са 
шеће ром. Дода ти бра шно са пра
шком за пеци во и какао све про
се ја ти зајед но. Дода ти мле ко, 
уље, и све изјед на чи ти.Раз ли ти у 
вели ки плех који сте обло жи ли 
пек папи ром. Пећи на 190 сте пе
ни1520 мину та. Изва ди ти на 
крпу, скло ни ти хар ти ју и уви ти 
врућ ролат. Уму ти ти слат ку павла
ку па уба ци ти жела тим по упу ству 
на кеси ци. Све сје ди ни ти. Про
хла ђен ролат раз ви ти и пре ма за
ти уму ће ном слат ком павла ком. У 
доњи део поре ђа ти очи шће не и 
опра не јаго де и уви ти ролат у 
фоли ју и крпу па оста ви ти пар 
сати у фри жи де ру.


