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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 
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У сали Кул тур но-обра зов ног 
цен тра, у поне де љак, 4. маја 
одр жа на је сед ни ца Скуп шти-

не општи не Шид по хит ном поступ-
ку. При др жа ва ју ћи се мера физич ке 
дис тан це, одбор ни ци су седе ли на 
про пи са ном расто ја њу и са заштит-
ном опре мом (рука ви це и маске). 
На днев ном реду сед ни це су биле 
чети ри тач ке. Раз ма тран је пред лог 
одлу ке о изме на ма и допу на ма одлу-
ке о буџе ту Општи не Шид за 2020. 
годи ну (реба ланс буџе та) као и пред-
лог одлу ке о заду жи ва њу Општи-
не Шид. Пре ма речи ма заме ни ка 
пред сед ни ка Општи не Шид Зора на 
Семе но ви ћа, због ново на ста ле ситу-
а ци је у вези са спре ча ва њем поја ве, 
шире ња и сузби ја ња зара зе боле сти 
COVID-19, Општи на Шид оства ру-
је мањи обим при хо да од пла ни ра-
ног, те није у могућ но сти да пре у зе-
те и већ доспе ле оба ве зе испу ња ва 
у скла ду са роко ви ма доспе ћа. Због 
тога ће Општи на мора ти да подиг не 
крат ко роч ни кре дит у изно су од педе-
сет мили о на дина ра.

– Због могућ но сти да подиг не мо 
крат ко роч ни кре дит од педе сет мили-
о на дина ра дана шња сед ни ца је 
сазва на по хит ном поступ ку како би 
одбор ни ци могли да усво је Одлу ку о 
заду жи ва њу Општи не Шид. Тих педе-
сет мили о на дина ра нам је нео п ход-
но како бисмо наста ви ли нор мал но 
да функ ци о ни ше мо, јер је дошло до 
сма ње ња при ли ва извор них при хо да 
Општи не Шид, пре све га, допри но са 
пла та запо сле них и сма ње ња напла-
те поре за на имо ви ну. Да не бисмо 
опте ре ћи ва ли запо сле не рад ни ке у 
нашој општи ни и да не бисмо врши-
ли при ти сак на гра ђа не око напла те 
поре за, Општи на Шид ће овим крат-
ко роч ним кре ди том од педе сет мили-
о на дина ра успе ти да сре ди сво је 
финан си је и да наста ви да функ ци-
о ни ше и ради нор мал но – изја вио је 
заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић.

Семе но вић је потвр дио да је, у току 
прет ход ног пери о да, пре ма њего вим 
сазна њи ма, без посла оста ло око 30 
рад ни ка. Поред тога, Семе но вић је захва лио гра ђа ни ма који су пошто ва-

ли мере које су се спро во ди ле током 
ван ред ног ста ња, као и број ним дона-
то ри ма који су омо гу ћи ли да паке ти 
помо ћи стиг ну на пра ве адре се.

Одбор ни ци су раз ма тра ли и Пред-
лог одлу ке о изме на ма Одлу ке о 
мак си мал ном бро ју запо сле них на 
нео д ре ђе но вре ме у орга ни за ци о ним 
обли ци ма општи не Шид како би се 
убр за ла про це ду ра при је ма у рад ни 
однос одре ђе ног бро ја извр ши ла ца, 
као и пред лог Послов ни ка СО Шид о 
раду у слу ча ју непо сред не рат не опа-
сно сти, ван ред ног ста ња или ван ред-
не ситу а ци је како би се омо гу ћио рад 
Скуп шти не у изу зет ним окол но сти ма 
када је сази ва ње и одр жа ва ње сед-
ни ца оне мо гу ће но или оте жа но, а с 
тим и само функ ци о ни са ње локал не 
само у пра ве. Нови начин кому ни ка-
ци је у ван ред ним ситу а ци ја ма биће 
путем теле фо на и меј ла. 

Д. Попов

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Крат ко роч но заду жи ва ње

Нико ла Видић, Вели мир Рани са вље вић и Ром ко Папу га

Зоран Семе но вић
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СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Живот се пола ко
вра ћа у нор ма лу
С обзи ром на то да је ван ред но 

ста ње уки ну то 6. маја, на сед ни
ци Шта ба за ван ред не ситу а ци је 

у ири шкој општи ни је суми ра на и реа
ли за ци ја мера које су доно ше не. Како 
исти че коман дант Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је Сте ван Кази ми ро вић, ситу а
ци ја у овој општи ни је била рела тив но 
мир на и ста бил на.

– Има ли смо укуп но девет пози тив
них на коро на ви рус. Нажа лост, изгу би
ли смо три наша сугра ђа ни на, који нису 
успе ли да се избо ре са овим виру сом. 
Послед ња три зара же на лица, откри ве
на су слу чај но, тестом у бол ни ци где су 
ишли на сво је редов не тера пи је. Нису 
ни зна ли да су зара же ни – исти че Кази
ми ро вић.

Он ука зу је да је све оста ло про те кло 
доста добро, пого то во ако се има у виду 
оно чега су се при бо ја ва ли, да је Врд ник 
тури стич ко место, али и да у ири шкој 
општи ни посто ји пре ко 5.000 викен ди ца.

– Ове викен ди це су биле пуне током 
ван ред ног ста ња, а за 1. мај није се 
могао наћи сло бо дан кре вет у Врд ни ку. 
Било је изда то пре ко 1.000 лежа је ва у 
при ват ном сме шта ју. Када то има мо у 
виду, добро смо про шли, да није било 
више зара же них – каже Сте ван Кази ми
ро вић.

Он дода је да је рад Колцен тра био 
добар, као и рад волон те ра. Они су пре
ста ли са радом с обзи ром на то да су од 
11. маја поче ле са радом све општин ске 
слу жбе и орга ни. Доду ше, уз мере које 
су пре по ру че не – рад са маска ма, рука
ви ца ма, дез ин фек ци о ним сред стви ма.

– Ради мо и са стран ка ма, али уз огра
ни че ње да може да ула зи само јед но 
лице у про сто ри ју, као што је и до сада 
био слу чај. Сви паке ти помо ћи су поде
ље ни, пољо при вред ни посао је оба вљен 
на вре ме. Наши пољо при вред ни ци нису 
има ли при мед бе на то да неке од радо
ва, као што је про лећ на сетва или нешто 
дру го, нису могли ура ди ти због поли циј
ског часа, а има ли смо и добру сарад њу 
и раз у ме ва ње наше Поли циј ске ста ни це 
– ука зу је Кази ми ро вић.

У ири шкој општи ни од 11. маја раде и 
врти ћи у Ири гу и Врд ни ку, за децу чија 
оба роди те ља раде и нема ко да их чува. 

Сле ди и рас пи си ва ње нових јав них 
набав ки, а радо ви на рекон струк ци ји 
дела Гре бен ског пута и пар ка у цен тру 
Ири га су у току. Сте ван Кази ми ро вић 
наја вљу је да би за неко ли ко дана тре ба
ло да поч ну и радо ви на асфал ти ра њу 
ули ца у Јаску за шта су доби је на покра
јин ска сред ства.

С. Џаку ла
Јед на од ули ца у Јаску

Сте ван Кази ми ро вић
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РУМА ПОСЛЕ УКИ ДА ЊА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

Ста бил на ситу а ци ја,
добро ради ли
Дан после уки да ња ван ред ног ста

ња, 7. маја, одр жа на је 15. сед ни ца 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је рум

ске општи не на којој је кон ста то ва но да 
се, самим тим, и на тери то ри ји рум ске 
општи не уки да ју ван ред не мере.

– Наста вља мо пре вен тив но да делу
је мо, тако да су наши волон те ри данас 
поде ли ли још 1.000 заштит них маски. 
Виде ли смо већи број гра ђа на на ули
ца ма, пого то во ста ри јих људи, који су 
се уже ле ли шет ње. Наста вља мо и са 
дез ин фек ци јом и са мера ма које су нео
п ход не, без обзи ра на то што је ван ред
но ста ње уки ну то. Мислим, пре све га, на 
дис тан цу међу људи ма, како у затво ре
ном тако и на отво ре ном про сто ру, као 
и на потре бу ноше ња заштит не опре ме, 
маски, рука ви ца и визи ра. „Сиг ма“ из 
Куле нам је дони ра ла 2.000 лита ра дез
ин фек ци о них сред ста ва. Нашим гра ђа
ни ма и при вред ни ци ма, и по лока ли ма, 
кафи ћи ма, дели ће мо поно во како маске, 
визи ре, тако и дез ин фек ци о на сред ства 
– исти че Сла ђан Ман чић, коман дант 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је, и дода је 
да се у наред ном пери о ду мора дело
ва ти пре вен тив но, кроз пошто ва ње свих 
пре по ру ка.

Тако ђе, биће кон ти ну и ра на дез ин фек
ци ја јав них повр ши на, тро то а ра, ула за, 
све га оног што је и до сада рађе но. Ман
чић је иста као да је до 7. маја од 217 зах
те ва за испла ту сред ста ва малим и сред
њим пред у зе ћи ма и пред у зет ни ци ма, из 
општин ског буџе та испла ће но пре ко 10,5 
мили о на дина ра за 157 зах те ва, а зах те
ви се буквал но обра ђу ју за 24 часа.

– Поја вљу ју се и људи које нисмо има
ли у еви ден ци ји у Оде ље њу за финан си
је, при вре ду и пољо при вре ду, али пошто 
су доста ви ли доказ да су реги стро ва ни, 
да су актив ни и њима ћемо испла ти ти ту 

помоћ. Ту не видим про блем и мислим 
да ће оних 16,6 мили о на дина ра које смо 
испро јек то ва ли бити сасвим довољ но. 
Када је реч о мери подр шке повр та ри ма, 
она је реа ли зо ва на, а од пла ни ра них три 
мили о на, испла ти ли смо све га 300.000 
дина ра за седам повр та ра – каже Сла
ђан Ман чић.

Он суми ра да је током ван ред ног ста
ња одр жа но 15 сед ни ца Шта ба за ван
ред не ситу а ци је који је сво јим мера ма 
и одлу ка ма пра тио актив но сти Вла де 
Срби је и репу блич ког Кри зног шта ба.

– У мно гим мера ма смо били први: да 
ли је то дез ин фек ци ја, поде ла заштит них 
сред ста ва, маски, рука ви ца, дез ин фек
ци ја јав них повр ши на и ули ца, поста вља
ње кон теј не ра по свим месним зајед ни
ца ма за гра ђа не, да ли су то мере које 

смо уво ди ли да помог не мо при вред ни
ци ма и пољо при вред ни ци ма. Поде ли ли 
смо 12.330 паке та, али и ко се сада јави, 
доби ће пакет помо ћи. Од 7. маја Колцен
тар ради у скла ду са рад ним вре ме ном 
Општин ске упра ве и Цен тра за соци јал
ни рад. Нарав но, у Дому здра вља ради 
сход но њихо вом рад ном вре ме ну – иста
као је Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да се уна зад неко ли
ко дана изме ђу 10 и 15 људи тести ра у 
Ковид амбу лан ти у Дому здра вља.

– Нема нових пози тив них слу ча је ва на 
овај вирус и то пока зу је да су ове мере 
које смо спро во ди ли дале добре резул та
те. До сада је код нас забе ле же но девет 
пози тив них на коро на ви рус – закљу чио 
је Ман чић.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић

СПЦО

Наста вље не хума ни тар не актив но сти
Хума ни тар на помоћ и актив но

сти Срп ске пра во слав не цркве не 
општи не Рума, уз помоћ дона то ра 
и финан сиј ске подр шке Добро твор
ног фон да „Сан дра Б. Пре мроу“ и 
Хума ни тар не орга ни за ци је „Срби 
за Србе“ кон ти ну и ра но се реа ли зу
је. Тако је око 170 поро ди ца доби
ло паке те помо ћи у који ма је био 
кром пир, бра шно, уље, тесте ни на 
и ква сац, али и заштит не маске. 
Цркве на општи на Рума је поно во 
дони ра ла потреб ну заштит ну опре
му Дому здра вља у Руми, а овај 
пут су набављeни визи ри, каља
че, рука ви це и заштит не маске. 
С обзи ром на то да при рум ском 
Црве ном крсту стал но ради Народ
на кухи ња у којој се при пре ма ју 

обро ци за пре ко 660 кори сни ка, 
овој хума ни тар ној орга ни за ци ји је 
дони ра но 180 кг кром пи ра. Има ју
ћи у виду тре нут ну ситу а ци ју услед 
пан де ми је, СПЦО Рума је обез
бе ди ла и одго ва ра ју ћу заштит ну 
опре му која је дони ра на Општој 
бол ни ци у Срем ској Митро ви
ци. Реч је о заштит ним памуч ним 
маска ма, заштит ним оде ли ма, али 
и маска ма са фил те ри ма, као и 
фил те ри ма за маске.

– Захва љу је мо свим дона то ри
ма и сарад ни ци ма и пози ва мо све 
гра ђа не, који ма је помоћ потреб на, 
да се обра те над ле жним паро си ма 
или упра ви хра ма – каже Сре тен 
Лаза ре вић, архи је реј ски наме сник 
рум ски. С. Џаку ла

Поде ла помо ћи
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ЦРВЕ НИ КРСТ

Тре ће дава ла штво
у ван ред ном ста њу
Тре ћа акци ја добро

вољ ног дава ња крви 
током ван ред ног ста

ња, орга ни зо ва на је 5. 
маја у рум ском Кул тур ном 
цен тру. Радо ван ка Попо
вић Јан ко вић, про грам ска 
сарад ни ца у Црве ном крсту 
Рума, каже да је ово редов
на акци ја добро вољ ног 
дава ла штва и да је одзив 
дава ла ца добар.

– Румља ни се увек у 
вели ком бро ју ода зо ву 
нашем пози ву и нашим 
акци ја ма. И прет ход не две 
које смо орга ни зо ва ли у 
апри лу су биле добре. При
ја ви ло се 64 лица, саку пи
ли смо 51 једи ни цу крви, а 
раду је чиње ни ца да је било 
16 лица која су по први пут 
дала крв. Ово су мало спе
ци фич не окол но сти, али 
опет, за нас из Црве ног 
крста то је нешто за шта 
се ми и при пре ма мо. Ми 
смо спрем ни за дело ва ње 
у ван ред ним окол но сти ма. 
За то су обу че ни како наши 
волон те ри тако и ми који 
ради мо про фе си о нал но. 

Пошту је мо све про пи са не 
мере, ту су дез ин фек ци
о на сред ства, рука ви це и 
заштит не маске које носи
мо сви – каже Радо ван ка 
Попо вић Јан ко вић и дода
је да је ово осма акци ја 
добро вољ ног дава ла штва у 
овој годи ни.

Нико ла Мир ко вић је био 
један од дава ла ца, а ово 
му је да 59. пут даје крв и 
први пут у овом ван ред ном 
ста њу.

– Жеља ми је да помог

нем људи ма. Пору чу јем 
они ма који до сада нису уче
ство ва ли у овим акци ја ма, 
ако желе неком да помог
ну, нека дођу и дају крв, да 
ура де нешто добро за дру ге 
људе – каже Нико ла.

Да би ова акци ја про те
кла у скла ду са про пи са
ним мера ма, ста ра ли су се 
и мла ди волон те ри Црве ног 
крста. Јед на од њих је Ката
ри на Зира мов, која је већ 
чети ри годи не волон тер ка.

– Данас овде пома жем у 

реа ли за ци ји акци је, а наш 
посао је да људи ма дез
ин фи ку је мо руке, дели мо 
маске јер без њих не могу 
да уђу и дају крв. Тако ђе, 
наш зада так је да их упу
ти мо где тре ба да се јаве. 
Виде ла сам пре зен та ци ју 
рада волон те ра у шко ли, то 
ми се сви де ло и желе ла сам 
да будем волон тер. Волим 
да радим у Црве ном крсту 
и пома жем у њего вим акци
ја ма – каже за наше нови не 
Ката ри на Зира мов. С. Џ.

Радо ван ка Попо вић Јан ко вић Нико ла Мир ко вић Ката ри на Зира мов

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАН СКИ“ ХРТ КОВ ЦИ

Резул та ти тесто ва
на репу блич ком про се ку
Као и у свим дру гим основ ним и 

сред њим шко ла ма, и у хрт ко вач
кој ОШ „Милош Црњан ски“ се тру

де да уче ни ци ма помог ну коли ко год 
могу да се, у усло ви ма ван ред ног ста
ња, савла да пред ви ђе но гра ди во, али 
и наста ва, и уче ње на даљи ну, одно
сно, пре ко интер не та. Први такав 
озбиљ ни ји испит при пре мље но сти 
уче ни ка, али и онлајн рад и иска зи ва
ње зна ња, били су проб ни тесто ви који 
су одр жа ни од 22. до 24. апри ла. По 
речи ма дирек то ра ове шко ле Небој ше 
Јови чи ћа, хрт ко вач ки ђаци су, по 
резул та ти ма проб ног теста, били у 
нивоу репу блич ког про се ка.

– Деца су се први пут сре ла са овим 
видом тести ра ња. Први дан, када је 
била пре оп те ре ће на плат фор ма за 
срп ски језик, дошло је до нер во зе, 
посеб но код одлич них ђака, јер су се 
пла ши ли да неће све ура ди ти како 
тре ба, али и то је брзо откло ње но. 

Ђаци ма мно го пома же про грам на 
теле ви зи ји, као и број не онлајн плат
фор ме које су обја ви ле тесто ве, па 
уче ни ци могу несме та но да вежба ју – 

каже дирек тор Јови чић. 
Он дода је да су у стал ној кому ни ка

ци ји са настав ни ци ма, што се тиче 
онлајн при пре ма за малу мату ру, а 
Мини стар ство про све те је омо гу ћи ло 
да се орга ни зу ју и при пре ме у самој 
шко ли за оне ђаке који се не сна ла зе 
нај бо ље у ова квој ситу а ци ји, нарав но, 
уз пошто ва ње свих мера зашти те и 
рад у мањим гру па ма.

– Над ле жно мини стар ство је за ђаке 
обез бе ди ло и бес пла тан интер нет и 
уре ђа је за 90 дана, а у нашој шко ли их 
кори сте три ђака. Они који нема ју тех
нич ких усло ва, у шко ли су могли да 
доби ју и тесто ве у ПДФ изда њу и да их 
реша ва ју код куће. Ипак, код онлајн 
тесто ва не може да се искон тро ли ше 
да ли неко ђаци ма пома же при ли ком 
реша ва ња тесто ва или се слу же 
интер не том да дођу до реше ња – ука
зу је дирек тор Небој ша Јови чић.

С. Џаку ла

Небој ша Јови чић
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ГЦ „СРЕМ“

Општи на дони ра ла 60 душе ка
Рум ска општи на је купи

ла за потре бе Герон то
ло шког цен тра „Срем“ 

60 душе ка. Купље ни су на 
зах тев ове уста но ве, има
ју ћи у виду да би, у слу ча ју 
поја ве пози тив них на коро
на ви рус међу кори сни ци
ма, 60 запо сле них мора ло 
да буде у изо ла ци ји у овој 
уста но ви, а кре ве та за њих 
нема, буду ћи да су капа ци
те ти попу ње ни. На сре ћу, 
до ове ситу а ци је и про до ра 
коро на ви ру са у рум ски ГЦ 
„Срем“ није дошло. Међу
тим, није зго рег има ти све 
при пре мље но на вре ме, 
пого то во што већи на епи де
ми о ло га наја вљу је на јесен 
и дру ги талас епи де ми је.

– Ми има мо заи ста актив
ну сарад њу са Шта бом за 
ван ред не ситу а ци је и пред
сед ни ком Сла ђа ном Ман
чи ћем, пре у зи ма мо све 
пре вен тив не мере да не би 
дошло до поја ве коро на ви
ру са и, на сре ћу, до сада 
нисмо има ли није дан реги
стро ван слу чај у нашој уста
но ви, а већ смо пре ко 50 
дана у ван ред ном ста њу – 
каже др Зоран Сла ву је вић, 
дирек тор ГЦ „Срем“. 

Он ука зу је да посто ји пре
по ру ка над ле жног Мини
стар ства за рад, запо шља
ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња, да би се, у слу ча ју 
поја ве коро на ви ру са у уста
но ви, морао уве сти каран
тин за запо сле не који би, 

мини мал но, 14 дана мора ли 
бити зајед но са кори сни ци
ма у објек ту.

– На сре ћу, нисмо има ли 
поја ву коро на ви ру са, али 
нисмо има ли ни тех нич
ке усло ве. Тре нут но има
мо 285 кори сни ка, то је пун 
капа ци тет, тако да нема мо 
кре ве те за рад ни ке. Сто га, 
у дого во ру са Шта бом за 
ван ред не ситу а ци је, за нас 
су купље ни душе ци. Уко ли
ко би дошло до потре бе за 
изо ла ци јом, они би могли 
бити поста вље ни у неке 
нус про сто ри је у који ма 
би бора ви ли наши рад ни
ци – каже др Сла ву је вић и 
дода је да се у овој уста но
ви за ста ре пред у зи ма ју све 

пред ло же не мере и запо
сле ни их се заи ста стрикт но 
при др жа ва ју.

– То нам је послед њи 
резер вни поло жај, да се 
изра зим вој нич ком тер ми
но ло ги јом, али ја се надам 
да до тога неће доћи – исти
че др Зоран Сла ву је вић. Он 
дода је да су њихо ви кори
сни ци нај ри зич ни ја гру па за 
обо ле ва ње и да се о њима 
пре да но бри ну, уз добру 
сарад њу са над ле жним 
Мини стар ством и Покра јин
ским секре та ри ја том, Вој
ском Срби је, као и локал
ном само у пра вом.

При сва ком ула ску у ову 
уста но ву, запо сле ни ма се 
мери тем пе ра ту ра, раде 

се дез ин фек ци је, а рад ни
ци се при др жа ва ју упут ства 
по коме је нео п ход но да 
се кре ћу само на рела ци ји 
посао – кућа, те да кон так те 
са дру гим гра ђа ни ма све ду 
на нај ма њу могу ћу меру.

– Ако се нешто деси, то 
је на њихо ву ште ту, онда ће 
сви мора ти у каран тин. За 
сада су заи ста дисци пли
но ва ни, од него ва те љи ца, 
меди ци на ра, до тех нич ког 
осо бља, сви то пошту ју и 
могу, до сада, ком плет но 
све да похва лим. Мислим 
да ћемо ми про ћи без пози
тив них слу ча је ва и то ће 
бити вели ки успех и наше 
уста но ве и гра да – ука зу је 
др Сла ву је вић.

Посе те су забра ње не до 
даљ њег, док се не про гла си 
крај епи де ми је. У уста но ву 
се може уне ти само фабрич
ки упа ко ва на хра на, која 
се на капи ји дез ин фи ку је. 
После дез ин фек ци је оста је 
у про сто ри ји 24 сата и тек се 
онда уру чу је кори сни ци ма. 
Због поја ве тем пе ра ту ре, 
тести ра на су три кори сни ка 
и 11 запо сле них и тесто ви су 
били нега тив ни.

– Уко ли ко је неко од рад
ни ка био на годи шњем 
одмо ру или боло ва њу, у 
Герон то ло шки цен тар поно
во може да уђе само ако је 
прет ход но тести ран – исти
че др Зоран Сла ву је вић, 
дирек тор ГЦ „Срем“ у Руми.

С. Џаку ла

Др Зоран Сла ву је вић

СТА ЊЕ УСЕ ВА

У апри лу тре ба ло више кише
Почет ком маја пше ни ца се 

нала зи у фази почет ка кла са
ња. До апри ла ова кул ту ра је 

изгле да ла јако добро на нај ве ћем 
делу засе ја них повр ши на. Међу тим, 
април је про те као ско ро без пада
ви на, а овај месец су обе ле жи ли и 
јаки ветро ви. Недо ста так вла ге је 
усло вио да пше ни ца знат но успо
ри у свом расту и раз во ју. Сре ћом, 
почет ком маја је пало од 10 до 20 
лита ра кише по ква драт ном метру 
што ће помо ћи у опо рав ку усе ва.

– Поче так цве та ња пше ни це је 
пра ви моме нат да се извр ши зашти
та од боле сти, пре све га, кла са, али 
и гор њих листо ва и уко ли ко има 
потре бе и зашти та од ште то чи на. 
У доса да шњем току веге та ци је није 

било већих про бле ма са боле сти ма 
и ште то чи на ма, али је ово тре ну так 
да се зашти том сачу ва потен ци јал
ни при нос – саве ту је Горан Дроб
њак, струч ни сарад ник у Пољо при
вред ној струч ној слу жби Рума.

У апри лу, одно сно, у опти мал ном 
агро тех нич ком року, завр ше на је 
сетва јарих кул ту ра у рум ској општи
ни. Због недо стат ка вла ге и услед 
лоши је при пре ме земљи шта, посеб
но на тежим земљи шти ма, као и 
због лоши јих сеја ли ца, дошло је до 
неу јед на че ног ница ња усе ва. Киша 
која је пала допри не ће пот пу ни јем 
ница њу. У насту па ју ћем пери о ду 
пољо при вред ни ке оче ку је бор ба 
про тив коро ва.

С. Џаку ла
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Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“

Врти ћи поче ли са радом
Од 11. маја поче ли су да 

раде и рум ски врти ћи, 
тач ни је пет обје ка та 

УПВО „Поле та рац“, три у гра
ду и два у сели ма. У њима је 
укуп но 330 рум ских мали ша
на, коли ко их је при ја вље но 
за бора вак у врти ћу, што је 
отпри ли ке пети на укуп ног 
бро ја. Да би ови мали ша ни 
били без бед но сме ште ни, 
пре тога је одра ђе на ком
плет на при пре ма у скла ду са 
пре по ру ка ма и упут стви ма 
над ле жног Мини стар ства и 
Кри зног шта ба.

Први човек рум ске општи
не Сла ђан Ман чић са сарад
ни ци ма оби шао је 7. маја 
вртић „Коц ки ца“, који је један 
од три у гра ду у којем ће бора
ви ти деца. Они су дирек то ру 
УПВО „Поле та рац“ Радо сла
ву Маши ћу уру чи ли заштит ну 
опре му – рука ви це, маске и 
визи ре вас пи та чи ма и дру
гим запо сле ни ма који ће 
бити анга жо ва ни у објек ти ма 
који су поче ли са радом. 

За рад са децом биће 
анга жо ва но 200 запо сле них 
у УПВО „Поле та рац“.

– Отво ри ли смо пет обје
ка та. У гра ду су то „Коц ки
ца“, обје кат у Прво мај ској 
ули ци и обје кат „Цен тар“, а 
кад је реч о сели ма, отво ре
ни су врти ћи у Путин ци ма и 
Пла ти че ву. Виде ли смо да је 
све ура ђе но по пре по ру ка ма, 
дез ин фек ци ја се при во ди 
кра ју, хиги је на је на завид
ном нивоу, објек ти су у врло 
добром ста њу – иста као је 
Ман чић и додао да се, иако 
је ван ред но ста ње уки ну то, 
стро го мора ју пошто ва ти све 
пре вен тив не мере, како од 
стра не запо сле них, тако и 
роди те ља.

Вртић је добио 1.000 пари 
сте рил них рука ви ца, 1.500 
заштит них маски, од чега 
је ком па ни ја „Health Care“ 
дони ра ла 1.000 хирур шких 
маски, а локал на само у пра
ва 500 памуч них које се могу 
пра ти и више пута упо тре
би ти. Визи ри су наме ње ни 
за вас пи та че који ће ради ти 
са децом. Врти ћи су поче ли 
са радом 11. маја и то од 5 
часо ва и 30 мину та, а децу 
роди те љи могу да дово де до 
7 часо ва и 15 мину та. Обро
ци се деци неће слу жи ти у 
трпе за ри ји, већ по инструк
ци ја ма над ле жног Мини стар

ства, у рад ним соба ма, уз 
сво пошто ва ње пре вен тив
них мера. У гру па ма је 10 до 
12 мали ша на.

– Сви роди те љи ће доби
ти упут ства о нео п ход ним 
мера ма. А када дово де децу 
у вртић мора ју има ти заштит
не маске и рука ви це. Испред 
вра та смо поста ви ли дезо
ба ри је ру, а на ула зу ће бити 

сестра пре вен тив не здрав
стве не зашти те која ће мери
ти тем пе ра ту ру роди те љи ма 
и деци, ура ди ти три ја жу, а 
потом ће вас пи тач пре у зе ти 
дете. Када се дете пре о бу
је и спре ми, иде у купа ти ло 
да пере руке и тек тада ула
зи у рад ну собу. Исти про
цес важи и када дете кре ће 
кући – обја шња ва посту пак 

дирек тор УПВО „Поле та рац“ 
Радо слав Машић.

Тако ђе, првог дана су 
роди те љи мора ли доне ти 
потвр ду да су запо сле ни и 
уве ре ње од педи ја тра да је 
дете здра во и вак ци ни са
но. Само са тим потвр да ма 
је дете могло ући у вртић. 
Машић дода је да је у сва ком 
објек ту при пре мље на и соба 
за изо ла ци ју.

– Ако се деси да при ме ти
мо да неко дете има тем пе
ра ту ру, нео п ход но је зва ти 
роди те ље. Уко ли ко је роди
тељ због посла спре чен да 
се јави, про це ду ра је да се 
зове хит на слу жба. Дете се 
пре гле да и ако је потреб но, 
сме шта у изо ла ци ју – исти че 
Радо слав Машић. 

Оно на шта сви ука зу ју 
јесте чиње ни ца да ће међу 
децом бити тешко успо ста
ви ти физич ку дис тан цу.

– Уз раз ли чи те игре и 
песми це, наша пси хо ло
шка и педа го шка слу жба ће 
ради ти на томе са децом, а 
на рас по ла га њу су и роди
те љи ма, и наши ма вас пи та
чи ма – рекао је тим пово дом 
Радо слав Машић, дирек тор 
УПВО „Поле та рац“ Рума.

С. Џаку ла
Вртић „Коц ки ца“

Радо слав Машић, Сла ђан Ман чић и Душан Љуби шић
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У општи ни Пећин ци
убла же не рестрик тив не мере

У скла ду са одлу ком Народ не 
скуп шти не Репу бли ке Срби је о 
уки да њу ван ред ног ста ња у 

Срби ји, Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци донео је низ одлу ка 
који ма се убла жа ва ју рани је про пи са
не мере на спре ча ва њу шире ња коро
на ви ру са. 

Рад но вре ме Општин ске упра ве, јав
них пред у зе ћа и уста но ва поно во је од 
7.30 до 15.30 часо ва. И даље су на 
сна зи све мере зашти те од шире ња 
инфек ци је, тако да су при ват не посе те 
у Општин ској упра ви и даље забра ње
не, а стран ке су у оба ве зи да при ли
ком дола ска у про сто ри је Упра ве, као 
и јав них пред у зе ћа и уста но ва носе 
заштит не маске и рука ви це. Тако ђе, 
како би била испо што ва на про пи са на 
мера соци јал не дис тан це, стран ке ће у 
јав ним слу жба ма бити при ма не поје
ди нач но.

Одлу ком Шта ба, све про дав ни це, 

уго сти тељ ски објек ти, сало ни и тере
та не раде по уста ље ном рад ном вре
ме ну од пре уво ђе ња ван ред ног ста ња 
уз оба ве зно пошто ва ње свих про пи са
них мера зашти те од шире ња инфек
ци је. И месне пија це раде по уста ље
ном рад ном вре ме ну уз сва ко днев ну 
дез ин фек ци ју пијач ног про сто ра и 
тезги пре почет ка и по завр шет ку рада 
пија це.

Јав но кому нал но пред у зе ће „Сава“ и 
месне зајед ни це ће по нало гу Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је наста ви ти са 
дез ин фек ци јом про сто ра око јав них 
обје ка та, посеб но око згра де Дома 
здра вља, као и са дез ин фек ци јом јав
них повр ши на око про дав ни ца, амбу
лан ти, пошта, деч јих игра ли шта и 
ауто бу ских ста ја ли шта у свих 15 насе
ља пећи нач ке општи не.

У свим насе љи ма и даље ће бити 
поста вље ни резер во а ри са дез ин фек
ци о ним сред ством натри јумхипо хло

рит из којих ће гра ђа ни моћи да се 
снаб де ва ју овим дез ин фек ци о ним 
сред ством, а резер во а ре ће, као и до 
сада, редов но допу ња ва ти еки пе Јав
ног кому нал ног пред у зе ћа „Водо вод и 
кана ли за ци ја“.

Јав но кому нал но пред у зе ће „Сава“ 
врши ће и даље дез ин фек ци ју јав них 
повр ши на и капе ла на гро бљи ма пре и 
након орга ни зо ва ња сахра не, а број 
при сут них на сахра на ма је огра ни чен 
на 20 лица.

Колцен тар општи не Пећин ци за 
помоћ нај ста ри јим сугра ђа ни ма наста
ви ће са радом и након уки да ња ван
ред ног ста ња све до окон ча ња пан де
ми је, а волон те ри ће у Колцен тру 
дежу ра ти од 7.30 до 15.30 часо ва.

И након уки да ња ван ред ног ста ња 
на сна зи оста је забра на јав ног оку
пља ња и орга ни зо ва ња кул тур них, 
тури стич ких и спорт ских мани фе ста
ци ја, ваша ра и сео ских сла ва.

Уре ђу је се канал ска мре жа 
у Школ ској ули ци

У скло пу уре ђе ња пут ног поја са, а у окви ру рекон
струк ци је држав ног пута А 128 Попин ци – Пећин ци, 
про шле неде ље су поче ли увод ни радо ви на уре ђе
њу канал ске мре же у Школ ској ули ци у Пећин ци ма. 
Радо ви под ра зу ме ва ју ниве ли са ње кана ла са леве 
стра не ули це, бето ни ра ње и заце вље ње ћупри ја 
због одво ђе ња атмос фер ских вода од шета ли шта до 
кра ја ули це. Због ниве ла ци је про пу ста ћупри ја са 
дуби ном кана ла, све ћупри је ће бити про се че не, 
заце вље не и након завр шет ка радо ва вра ће не у 
прво бит но ста ње. Радо ве изво ди „Срем пут“ у коор
ди на ци ји са „Путе ви ма Срби је“ и пећи нач ком локал
ном само у пра вом.
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Од 8. маја функ ци о ни ше јав ни пре воз
Одлу ком Шта ба за ван ред не 

ситу а ци је општи не Пећин ци од 
пет ка, 8. маја, поно во се успо
ста вља јав ни пре воз у међу ме
сном сао бра ћа ју на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не. Лини је у 
међу ме сном сао бра ћа ју ће сао
бра ћа ти пре ма лет њем реду 
вожње, а пре во зни ци су у оба
ве зи да спро во де мере дез ин
фек ци је вози ла и огра ни че ног 
бро ја и рас по ре да пут ни ка у 
пре во зу, док су за пут ни ке оба
ве зне маске и рука ви це, као и 
пошто ва ње свих пра ви ла пона
ша ња у пре во зу.

Пред школ ска уста но ва
поче ла са радом 11. маја

У скла ду са одлу ком Вла де Репу бли ке 
Срби је, Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци донео је одлу ку да 

Пред школ ска уста но ва „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ у поне де љак, 11. маја, отво ри сво
је објек те у Пећин ци ма и Шима нов ци ма, 
који ће бити на рас по ла га њу запо сле ним 
роди те љи ма из свих 15 насе ља пећи нач ке 
општи не. 

При ја вљи ва ње за бора вак деце у врти ћу 
је у току, а роди те љи су у оба ве зи да уз 
при ја ву доста ве и потвр де од посло дав ца 
да посло ве мора ју да оба вља ју у седи шту 
или дру гим орга ни за ци о ним и послов ним 
једи ни ца ма посло дав ца, као и кон такт 
посло дав ца. Потвр де је нео п ход но доста
ви ти за оба роди те ља, а при ли ком поврат
ка дете та у Пред школ ску уста но ву роди те
љи су у оба ве зи да доста ве и потвр ду од 
над ле жног педи ја тра о здрав стве ном ста
њу дете та, не ста ри ју од седам дана.

При јем и отпуст деце ће се оба вља ти на 
ула зу у објек те Пред школ ске уста но ве, а 
роди те љи из без бед но сних раз ло га неће 

ула зи ти у објек те. Тако ђе су у оба ве зи да 
при ли ком дово ђе ња и одво ђе ња дете та 
носе маске и рука ви це, као и да пошту ју 
све без бед но сне мере које про пи ше Пред
школ ска уста но ва, међу који ма је и оба ве
зно мере ње тем пе ра ту ре и деци, и роди те
љи ма бес кон такт ним топло ме ром, које ће 
врши ти запо сле ни у Пред школ ској уста но
ви.

О свим даљим упут стви ма роди те љи се 
могу инфор ми са ти путем зва нич ног сај та и 
феј сбук стра ни це Пред школ ске уста но ве.

У окви ру саме уста но ве спро во ди ће се 
све про пи са не мере на спре ча ва њу шире
ња инфек ци је коро на ви ру сом, од заштит не 
опре ме до сва ко днев не дез ин фек ци је обје
ка та. Јав но кому нал но пред у зе ће „Сава“ је, 
по нало гу Шта ба за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци, након затва ра ња због 
про гла ше ња ван ред ног ста ња извр ши ло 
ком плет ну дез ин фек ци ју свих обје ка та 
Пред школ ске уста но ве, а пре почет ка рада 
поно во ће извр ши ти ком плет ну дез ин фек
ци ју врти ћа у Пећин ци ма и Шима нов ци ма.

Изме ње но 
рад но вре ме 
Амбу лан те

Након уки да ња ван ред
ног ста ња Амбу лан та за 
респи ра тор не инфек ци је 
пећи нач ког Дома здра
вља ће наста ви ти да 
ради, али са изме ње ним 
рад ним вре ме ном, од 
7.00 до 22.00 часа, а 
паци јен ти са симп то ми ма 
респи ра тор них инфек ци ја 
ће се током ноћи јавља ти 
у хит ну слу жбу. 

Након убла жа ва ња мера 
на спре ча ва њу шире ња 
коро навиру са и рад спе
ци ја ли стич ких слу жби 
пећи нач ког Дом здра вља, 
у скла ду са инструк ци ја ма 
Мини стар ства здра вља и 
рас по ло жи вим кадром 
вра ћа се у уста ље но рад
но вре ме, а паци јен ти ће 
бла го вре ме но бити оба ве
шта ва ни како се која слу
жба буде вра ћа ла на рад
но вре ме од пре про гла
ше ња ван ред ног ста ња.

Рад у слу жба ма Дома 
здра вља ће се и даље 
одви ја ти уз пошто ва ње 
свих про пи са них мера 
зашти те од шире ња 
инфек ци је, а за паци јен те 
су оба ве зне маске и рука
ви це.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“
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Радо ви на рекон струк ци ји 
цен трал ног пар ка
У Ири гу су у току радо ви на рекон

струк ци ји и уре ђе њу цен трал ног 
пар ка и деч јег игра ли шта, прва 

фаза, који се реа ли зу ју као про је кат 
„Нови Сад – европ ска пре сто ни ца 
кул ту ре 2021.“. Ово је про је кат у који 
су укљу че не и општи не Ириг, Срем
ски Кар лов ци и Бео чин. Сред ства за 
реа ли за ци ју радо ва на рекон струк ци
ји пар ка у цен тру Ири га су доби је на 
од Мини стар ства трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја у изно су од 15 мили
о на дина ра и то је део поме ну тог про
јек та „Ириг, пре сто ни ца кул ту ре 2021“. 
Део радо ва у пар ку са поста вља њем 
деч јег моби ли ја ра финан си ра се сред

стви ма Мини стар ства без порт фе ља 
за демо гра фи ју Сла ви це Ђукић Деја
но вић у изно су од 1,5 мили о на дина ра, 
док 800.000 дина ра обез бе ђу је ири шка 
Општи на.

– Епи де ми ја, али и адми ни стра тив ни 
посло ви су мало одло жи ли ове радо
ве, буду ћи да је било жал би на посту
пак јав не набав ке за изво ђа ча радо ва 
за про је кат који финан си ра Мини стар
ство трго ви не, тури зма и теле ко му ни
ка ци ја. Адми ни стра тив ни посло ви су 
завр ше ни и кре ну ло се са радо ви ма. 
Анек сом уго во ра је утвр ђе но да је рок 
за њихов завр ше так крај јула – каже 

Мио драг Бебић, заме ник пред сед ни ка 
ири шке Општи не.

Пре ма посто је ћем про јек ту, уре ђе
њем пар ка би се доби ла нова цели на, 
са вештач ким бре жуљ ком са грбом 
Општи не Ириг, део са зеле ним повр
ши на ма и беха тон ста за ма, као и фон
та ном. Повр ши на пар ка је око 3.400 
ква драт них мета ра, а самог деч јег 
игра ли шта око 170 ква дра та. У том 
делу је пред ви ђен дрве ни деч ји моби
ли јар, клу пе и тар тан под ло га. Инве
сти тор радо ва је локал на само у пра ва, 
а изво ђач МПП „Једин ство“ из Севој на.

С. Џаку ла

Радо ви на рекон струк ци ји пар ка

Мио драг Бебић

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

У врти ћи ма три де се так
мали ша на

ДУ „Дечи ја радост“ је од 11. маја, као 
и дру ге уста но ве, отво ри ла сво ја вра
та за ири шке мали ша не, чији роди те
љи раде и нема ко да их чува. Пре ма 
инструк ци ја ма у вези са посту па њем 
пред школ ских уста но ва пово дом отва
ра ња обје ка та за при јем упи са не деце 
у вре ме тра ја ња епи де ми је COVID19 
Мини стар ства про све те, нау ке и тех но
ло шког раз во ја и Мини стар ства здра
вља, на осно ву пре по ру ка Заво да за 
јав но здра вље Срем ска Митро ви ца и 
ста ва Уста но ве, роди те љи су били у 
оба ве зи да доста ве потвр ду над ле жног 
педи ја тра о здрав стве ном ста њу дете
та, као и потвр де да посло ве мора ју да 
оба вља ју у седи шту или дру гим орга
ни за ци о ним једи ни ца ма посло дав ца, 

као и кон такт посло дав ца.
Поред наве де ног, роди те љи су у 

оба ве зи да се при др жа ва ју пре по ру
че них без бед но сних мера при ли ком 
дово ђе ња деце, од ноше ња маске до 
мере ња тем пе ра ту ре и низа дру гих 
пре вен тив них мера. При јем и отпуст 
деце оба вља ће меди цин ска сестра на 
пре вен тив ној здрав стве ној зашти ти и 
меди цин ска сестра вас пи тач, а роди
те љи из без бед но сних раз ло га неће 
ула зи ти у уста но ву.

– Отво ри ли смо два објек та за при
јем деце, обје кат „Чаро ли ја“ у Ири гу 
и „Вила“ у Врд ни ку. Извр ше на је дез
ин фек ци ја, како обје ка та, тако и дво
ри шних про сто ра и ство ре ни су сви 
усло ви за поче так рада. У поне де

љак оче ку је мо око три де се то ро деце 
од укуп но 300 – каже дирек тор ка ДУ 
„Дечи ја радост“. С. Џ.

Јеле на Вида но вић

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг - општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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Уго сти те љи осло бо ђе ни
накна де за лет ње баште

С обзи ром на то да су уго сти те љи са 
тери то ри је општи не Инђи ја пре тр
пе ли вели ки еко ном ски уда рац, као 

и у оста лим дело ви ма наше земље, доне
та је одлу ка на локал ном нивоу да се до 
кра ја годи не осло бо де пла ћа ња накна де 
за лет ње баште. То се одно си на вла сни
ке уго сти тељ ских обје ка та који су и про
шле годи не заку пи ли јав ни про стор.

– Сви уго сти те љи биће осло бо ђе ни 
пла ћа ња накна де за закуп јав ног про сто
ра за потре бе лет њих башти, али за исту 
ква дра ту ру као и про шле годи не – обја
шња ва пред сед ник Општи не Инђи ја Вла

ди мир Гак и дода је да ће се врши ти кон
тро ла у уго сти тељ ским објек ти ма.

– Мислим да је ово зна чај на ствар за 
све уго сти те ље који су има ли губит ке 
током ван ред ног ста ња, када нису ради
ли. Пози вам их да буду мак си мал но одго
вор ни и да пошту ју све про пи са не мере. 
Заи ста нам је нео п ход на вели ка одго вор
ност како не бисмо дошли у ситу а ци ју да 
нам се поја ве ново за ра же ни од коро на ви
ру са. Боље одго вор но при ме њи ва ти све 
мере, па да уско ро поч не мо нор мал но 
функ ци о ни са ти – рекао је Гак.

 М. Ђ.

Уго сти те љи осло бо ђе ни накна де за лет њу башту

Сед ни ца Скупштине 18. маја
Током ван ред ног ста ња 

локал ни пар ла мент у 
Инђи ји није засе дао. 

Како је иста као за М нови
не пред сед ник Скуп шти не 
општи не Инђи ја Милан Пре
до је вић, 40. сед ни ца у сада
шњем сази ву биће одр жа на 
нај ве ро ват ни је 18. маја.

– Сед ни ца ће бити одр жа
на у скла ду са мера ма које 
про пи су је Вла да Репу бли ке 
Срби је. Локал ни пар ла мент 
се није саста јао дужи вре
мен ски пери од, само два 
пута у овој кален дар ској 
годи ни, у јану а ру и почет
ком мар та. Мора мо сада да 
одр жи мо сед ни цу, пре све
га, због реба лан са буџе та, 
али и због изве шта ја јав них 
уста но ва и аген ци ја чији је 
осни вач Општи на Инђи ја. 

Нешто касни је, биће зака за
на још јед на сед ни ца на којој 
ће сво је шесто ме сеч не изве
шта је обра зло жи ти и пред
став ни ци јав них пред у зе ћа 
– иста као је Пре до је вић.

Пред сед ник Скуп шти не 

општи не Инђи ја позвао је 
све одбор ни ке да се ода зо
ву пози ву за сед ни цу како 
би локал ни пар ла мент што 
ефи ка сни је ура дио посао 
који им пред сто ји.

– На овај начин ћемо и 

озва ни чи ти пре кид ван
ред ног ста ња јер се нисмо 
саста ја ли више од два месе
ца – казао је пред сед ник СО 
Инђи ја.

Он је додао да ће се осе
ти ти после ди це ван ред ног 
ста ња и у локал ном буџе ту.

– Ван ред но ста ње је тра
ја ло ско ро два месе ца и то 
ће има ти одре ђе ног ути ца ја 
на локал ни буџет. Ипак, не 
мора да зна чи да ће ума
ње ње бити за 16,17 посто, 
коли ко би изно си ла шести
на при хо да. Ипак, опти ми сти 
смо јер има мо уве ре ња да 
ће бити реа ли зо ва не запо
че те инве сти ци је које ће 
допри не ти да ситу а ци ја на 
кра ју буде повољ на по нас – 
рекао је Пре до је вић.

М. Ђ.

Милан Пре до је вић

Сред ства
за три про јек та

Током ван ред ног ста ња, 
Општи ни Инђи ја су, путем кон
кур са Покра јин ског секре та ри ја
та за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство, одо бре на 
сред ства за три про јек та. Укуп
но 46 мили о на дина ра биће 
уло же но у вео ма зна чај не 
инфра струк тур не радо ве. Непу
них 6 мили о на дина ра одо бре
но је за наста вак оспо со бља ва
ња пове зног цево во да Инђи ја – 
Бешка, одно сно, изград ње црп
не ста ни це нео п ход не за пушта
ње у рад водо вод ног систе ма 
којим ће се трај но реши ти про
блем снаб де ва ња водом насе
ља Бешка и Чор та нов ци. Укуп
на вред ност про јек та је 15.6 
мили о на дина ра.

Ско ро 20 мили о на Покра јин
ски секре та ри јат је одо брио за 
про је кат изград ње бате ри је 
буна ра Б22, сабир ног цево во да, 
бунар ских шах то ва и елек тро
ма шин ских радо ва на инђиј ском 
изво ри шту којим ће се додат но 
ста би ли зо ва ти водо вод ни 
систем са 20 лита ра у секун ди.

Општи ни Инђи ја одо бре на су 
сред ства и за про је кат уре ђе ња 
атар ских путе ва и то 15,7 мили
о на дина ра од укуп но 38 мили о
на дина ра. Рок за спро во ђе ње 
свих нео п ход них рад њи за рас
пи си ва ње јав не набав ке и реа
ли за ци је про јек та је 30. сеп тем
бар теку ће годи не.

 M. Ђ.

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“
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УКИ НУ ТО ВАН РЕД НО СТА ЊЕ ЗБОГ ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ ВИРУ СА КОРО НА

Неке мере ипак
оста ју на сна зи
На Ђур ђев дан, 6. маја Скуп шти

на Срби је је уки ну ла ван ред но 
ста ње, које је уве де но 15. мар

та у циљу спре ча ва ња виру са коро на. 
Тако је послед њи поли циј ски час био 
6. маја. Сви гра ђа ни могу да се сло
бод но кре ћу. У нашој земљи и даље 
је про гла ше на епи де ми ја виру са коро
на од посеб ног зна ча ја, а више од 
десет хиља да људи је зара же но до 
закључења овог броја (11. мај). Од 7. 
маја ста ри ји могу да иза ђу напо ље, 
уки да се анга жман вој ске у цивил не 
свр хе, град ски и међу град ски пре воз 
почи ње да функ ци о ни ше, а мали ша
ни од 11. маја поно во кре ћу у врти ће. 
Међу првим мера ма по уво ђе њу ван
ред ног ста ња је било затва ра ње шко
ла и врти ћа, а онда и огра ни ча ва ње 
кре та ња за сугра ђа не ста ри је од 65 
годи на. Убр зо је сту пио на сна гу поли
циј ски час од 20 часо ва од 5 ују тро, који 
је важио за све гра ђа не, осим за хит не 
слу жбе, поли ци ју, вој ску и дру га лица 
која су доби ла дозво лу за кре та ње од 
над ле жног орга на. Вре ме ном су се 
поли циј ски часо ви про ду жа ва ли, па је 
за Ускрс тра јао од пет ка, 17. апри ла у 
17.00 сати  до пет часо ва у поне де љак, 
20. апри ла. Мно го ства ри је обе ле жи
ло ово ван ред но ста ње од соли дар но
сти и хума но сти, пре ко мер не купо ви не 
намир ни ца до неза до вољ ства гра ђа на 
због огра нин че ног кре та ња. Срби ја је 
поно во поче ла да про из во ди ква сац, 
про из вод који је уво зи ла и који је у јед
ном тре нут ку био нај тра же ни ји, али и 
дез ин фек ци о но сред ство, као и про из
вод њу етилалко хо ла…

Након месец и по дана “при сил

не“ изо ла ци је вре ме је да се вра ти мо 
коли котоли ко нор мал ном живо ту, који 
у почет ку сигур но неће функ ци о ни са ти 
без неких ком пли ка ци ја. Јер, иако ван
ред но ста ње више није на сна зи, ту су 
ван ред не мере које се мора ју пошто
ва ти. Рука ви це и маске биће оба ве
зне у јав ном пре во зу, у ресто ра ни ма и 
кафи ћи ма, физич ка дис тан ца од два 
метра је оба ве зна, на сна зи је и забра
на јав них оку пља ња, шко ле не раде, а 
наста ва ће се и даље одви ја ти онлајн, 
и даље неће бити отво ре ни био ско пи 
и позо ри шта. Тако ђе, струч ња ци саве
ту ју избе га ва ње кон та ка та као што је 

грље ње и руко ва ње, а ста ри је осо бе 
од 65 годи на напо кон могу да иду где 
год поже ле, али је пре по ру ка да више 
вре ме на про ве ду у сво јим домо ви
ма. Шет ње су дозво ље не, али ника ко 
у гру пи. Орга ни зо ва ње сла вља попут 
свад би, крште ња, рођен да на биће 
могу ћа од 15. јуна. С обзи ром на то да 
је ова 2020. годи на нека ко и поче ла у 
зна ку ноше ња заштит них маски још 
када је била пре ко мер на зага ђе ност 
вазду ха па се наста ви ло у току епи де
ми је коро навиру са, све су при ли ке да 
ћемо до кра ја годи не функ ци о ни са ти 
“под маска ма“.

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Дез ин фек ци ја дво ри шта врти ћа
Јав но-кому нал но 
пред у зе ће „Кому-

на ли је“ је дез ин фи-
ко ва ло дво ри шта 

врти ћа ПУ „Пче ли-
ца“, с обзи ром на то 
да мали ша ни кре ћу 
поно во у вртић 11. 

маја. Врти ћи су били 
ско ро два месе-

ца затво ре ни због 
епи де ми је виру-

са коро на. Тако ђе, 
дез ин фек ци ја кру га 
Опште бол ни це се и 

даље наста вља, и то 
два пута днев но, као 

и град ске пија це.
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У Град ској кући је 5. маја пред ста
вље на уни вер зал на заштит на 
маска са изме њи вим фил те ром, 

која је патен ти ра на у  Ино ва ци о ном 
стар тап цен тру Реги о нал не раз вој не 
аген ци је „Срем“ у Ста рој Пазо ви. Реч је 
о про јек ту који финан си ра Вла да Срби
је, а подр шку масов ној про из вод њи је 
дао Град Срем ска Митро ви ца.

Петар Самар џић, дирек тор Аген ци је 
за рурал ни раз вој гра да, рекао је да је 
основ на иде ја ове маске да слу жи за 
физич ки зашти ту лица и дисај них орга
на од капљич них инфек ци ја, а да је 
иде ја покре ну та ради спре ча ва ња 
шире ња виру са КОВИД19.

– Маска је више крат на, про стор за 
фил тер попу ња ва се памуч ним туфе
ром или дру гим памуч ним мате ри ја
лом. Изра ђе на је од меди цин ски испи
та ног мате ри ја ла, тако да се може 
сва ко днев но тре ти ра ти алко хо ломета
но лом и  оста лим дез ин фи ци јен си ма. 
Чак се може само опра ти топлом 
водом. Град Срем ска Митро ви ца 
финан си рао је изра ду ала та за бри зга
ње пла сти ке и набав ку прве про из вод
не сери је од 5.000 маски. Оне ће се за 
сада, дели ти свим јав ним инсти ту ци ја
ма, град ским слу жба ма и упра ва ма, а 
првен стве но они ма где посто је услу
жни цен три. Маска ће бити доступ на и 
ширем кру гу кори сни ка јер је раз ви је на 
масов на про из вод ња, изја вио је 
Самар џић.

Ина че, бра ћа Нема ња и Нико ла Бам
бу раћ из Вог ња, који су чла но ви „NBre
a kers“ тима Ино ва ци о ног стар тап цен
тра, дошли су на иде ју да раз ви ју ова

кав тип више на мен ске маске. Пре ма 
речи ма дирек то ра Ино ва ци о ног цен тра 
Мила на Мири ћа, бра ћа Бам бу раћ су 
доби ла нео п ход ну подр шку и тех нич ку 
помоћ. 

–Помо гли смо да се ура ди про то тип 
у про то типради о ни ци овог Цен тра, а 
касни је и да се  маска и про из ве де. У 
рум ској фир ми „Фре зал” смо раз ви ли 
прву проб ну сериј ску про из вод њу. 
Било је неко ли ко про то ти по ва који су 
рађе ни и сада има мо један про ве рен 
про из вод који може да се упо тре бља
ва. Подр шку смо доби ли и од Гра да 
Срем ска Митро ви ца, казао је Мирић.

Нема ња и Нико ла Бам бу раћ се баве 
раз ли чи тим ино ва ци ја ма. Пре ма Нема
њи ним речи ма, про из вод ња ове маске 
је само одго вор на епи де ми ју виру са 
коро на.

– Иде ја је била да раз ви је мо више
на мен ску маску која ће моћи да се про
из ве де у дома ћој и у масов ној про из
вод њи, али и да буде еко но мич на, 
дуго трај на, уз сва ко днев ну и редов ну 
дез ин фек ци ју. Једин стве на је по томе 
што је фил терпро стор напра вљен 
тако да се у пот пу но сти раста вља и 
могу ће је само стал но пра ви ти фил те
ре, тако ђе, и ста ви ти алтер на тив ни 
мате ри јал у њега. Од јед не хирур шке 
маске доступ не на нашем тржи шту 
могу ће је напра ви ти од осам до десет 
фил те ра за ову маску, а јед ну хирур
шку маску може те да кори сти те од 
осам до 10 дана, рекао је Нема ња.

Након епи де ми је, ова маска се може 
кори сти ти и даље за рад, пољо при
вред не посло ве, за зашти ту од пра ши
не.  З. Попо вић

ПРЕД СТА ВЉЕ НА ВИШЕ НА МЕ СКА МАСКА СА ИЗМЕН ЉИ ВИМ ФИЛ ТЕ РОМ

Иде ју раз ви ли Никола
и Немања из Вог ња

MУЗИЧКА ШКО ЛА „ПЕТАР КРАН ЧЕ ВИЋ“

Упис елек трон ским путем
У скла ду са акту ел ном ситу а ци јом 

у вези са епи де ми јом виру са 
КОВИД19 и мера ма, које је про

пи са ла  Вла да Срби је, се при ја ве за 
упис уче ни ка у први раз ред Музич ке 
шко ле „Петар Крањ че вић“ за школ ску 
2020/2021. при ма ће се елек трон ским 
путем.

При ја ва се може пре у зе ти са сле де
ћег сај та: mskran ce vic.edu.rs. Попу ње
не при ја ве кан ди да та потреб но је сла
ти на мејл шко ле kran ce vic022@mts.
rs. У скла ду са одред ба ма Пра вил ни
ка о настав ном пла ну и про гра му 
основ ног музич ког обра зо ва ња и вас
пи та ња у први  раз ред основ не музич
ке шко ле у тра јањ у од шест годи на, 

на сме ру Хар мо ни ка може бити упи са
но 10 уче ни ка, сме ру Фла у та 16 уче
ни ка, Вио ли на 20 уче ни ка, сме ру Вио
ла два уче ни ка, Вио лон че ло пет уче
ни ка, сме ру Там бу ра Е и Там бу ра А 
бас прим осам уче ни ка, сме ру Кла ри
нет десет уче ни ка, на сме ру Сак со
фон шест уче ни ка, Тру ба седам уче
ни ка, сме ру Гита ра пет уче ни ка и на 
сме ру кла вир 20 уче ни ка. Те сме ро ве 
може да упи ше уче ник мла ђи од девет 
годи на, док на сме ру Уда раљ ке, који 
при ма чети ри уче ни ка, могу се упи са
ти деца мла ђа од пет на ест годи на и 
шко ло ва ње тра је чети ри годи не. На 
Соло пева њу има шест сло бод них 
места, и могу га кон ку ри шу девој чи це 

ста ри је од три на ест годи на и деча ци 
ста ри ји од 16 годи на. На сме ру Кон
тра бас може се упи са ти чети ри уче ни
ка. У први раз ред основ не музич ке 
шко ле може да се упи ше и уче ник 
ста ри ји него што је про пи са но, уко ли
ко на при јем ном испи ту испо љи изу
зет не музич ке спо соб но сти. Тако ђе, у 
први раз ред основ не музич ке шко ле 
може да се упи ше и дете пред школ
ског узра ста, уко ли ко на при јем ном 
испи ту испо љи изу зет не музич ке спо
соб но сти. Начин пола га ња и тер ми ни 
при јем ног испи та (про ве ра музич ких 
спо соб но сти) биће накнад но обја вље
ни на сај ту mskran ce vic.edu.rs и феј
сбук стра ни ци.

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице

Нема ња Бам бу раћНикола Бам бу раћ
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Отво ре не гале ри је 
у Ста рој и
Новој Пазо ви

После више не дељ не пау зе са радом 
пола ко почи њу и уста но ве кул ту ре на 
тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи не. 
Гале риј ски про сто ри који функ ци о ни
шу у окви ру ста ро па зо вач ког Цен тра 
за кул ту ру, у мало изме ње ним усло ви
ма, од поне дељ ка, 4. маја, поно во 
доче ку ју посе ти о це. У Гале ри ји „Мира 
Брт ка“ и даље се нала зи постав ка 
радо ва умет ни це Але не Кла ћик, док је 
у Новој Пазо ви, у Гале ри ји кул тур ног 
цен тра и даље акту ел на изло жба 
Срет ка Дивља на. За 18. мај пла ни ра
но је отва ра ње изло жбе мла де умет
ни це из Бео гра да Мине Зече вић, која 
се бави урба ним пеј за жем. Инсти ту ци
је кул ту ре су за сада скра ти ле рад но 
вре ме за рад са љуби те љи ма умет но
сти. Вра та гале ри ја ће наред них дана 
бити отво ре на од 10 до 14 часо ва. 

Д. Г.

Мла ди фуд ба ле ри 
поно во на тере ну

Мла ђе кате го ри је Фуд бал ског клу ба 
„Рад нич ки“ из Нове Пазо ве запо че ле 
су са тре нин зи ма након више од седам 
неде ља пау зе. Тре нин зи се одви ја ју уз 
при ме ну пре по ру че них мера пре вен
ци је које под ра зу ме ва ју дез ин фек ци ју 
про сто ра, упо тре бу дез ин фек ци о них 
бари је ра, дозво љен број при сут них у 
про сто ру и држа њу одсто ја ња. Како 
сазна је мо од спорт ског дирек то ра овог 
клу ба Дали бо ра Пуни ши ћа, прак тич но 
све кате го ри је су поче ле са тре на жним 
про це сом изу зев првог тима. Током 
пау зе тре не ри су били у стал ном кон
так ту са малим спор ти сти ма и зада ва
ли им задат ке које су могли да вежба ју 

код куће. Ода зив пола зни ка на тре нин
ге након пау зе је врло висок.

Д. Г.

СУБ НОР и СПС 
положили венце

Пошту ју ћи пре по ру ку Вла де Срби
је, да се не орга ни зу ју вели ка оку
пља ња, деле га ци ја Општин ског одбо
ра СУБ НОРа Ста ра Пазо ва је у субо
ту, 9. маја 2020. поло жи ла венац на 
спо менобе леж је у цен тру Ста ре 
Пазо ве. Из ста ро па зо вач ке општи не 
живо те је у рату од 1941. до 1945. 
изгу би ло пре ко 2000 бора ца за сло
бо ду и осло бо ђе ње од оку па то ра и у 
сва ком месту посто је спо менобе

леж ја стра да лих мешта на. Стан ко 
Царић, пред сед ник ове орга ни за ци је, 
напо ме нуо је да и мла ди тре ба да 
буду упо зна ти са исто ри јом свог 
наро да. На спо ме ни ку у самом цен
тру Ста ре Пазо ве, међу име ни ма 
Ста ро па зов ча на који су дали живо те 
за сло бо ду, нала зи се и име Јан ка 
Чме ли ка, народ ног херо ја, по чијем 
су име ну назва не ули це у неко ли ке 
места општи не, као и Основ на шко ла 
и Сло вач ко кул тур ноумет нич ко дру
штво у овом месту.

***
На Дан побе де над фаши змом, 

након оку пља ња испред Беле згра де у 
Ста рој Пазо ви, чла но ви деле га ци је 
Општин ског одбо ра Соци ја ли стич ке 
пар ти је Срби је кре ну ли су ка спо мен
обе леж ју у цен тру места, где су укле
са на име на поги ну лих у бор би про тив 
фаши зма. Члан деле га ци је Хвје здо
слав Чме лик је под се тио на исто риј ски 
дога ђај, нагла ша ва ју ћи да је Дру ги 
свет ски рат на тери то ри ји нека да шње 
Југо сла ви је завр шен 15. маја 1945. 
годи не. Жртве у бив шој Југо сла ви ји у 

Дру гом свет ском рату су пре ма ши ле 
мили он, а раза ра ња су била огром на, 
након чега је усле дио пери од обно ве и 
изград ње, вели ког енту зи ја зма за опо
ра вак, а онда и напре дак, чуло се још 
овом при ли ком.  З. К.

Срем ско ми тро вач ка 
Фили ја ла НСЗ 
наста вља са радом

Срем ско ми тро вач ка Фили ја ла Наци
о нал не слу жбе за запо шља ва ње при
ла го ди ла је свој рад ново на ста лој 
ситу а ци ји, те тако од поне дељ ка, 11. 
маја, лица која тра же запо сле ње могу 
елек трон ским путем да извр ше при ја
ву на еви ден ци ју, под не су зах тев за 
оства ри ва ње пра ва на нов ча ну накна
ду за слу чај неза по сле но сти или зах
тев за изда ва ње уве ре ња из еви ден
ци је о неза по сле но сти и завр ше обу ку 
„Пут до успе шног пред у зет ни ка“. 
Поред тога, посло дав ци има ју могућ
ност да елек трон ским путем доста ве 
при ја ве потре бе за запо шља ва њем, 
под не су зах те ве за уче шће у про гра
ми ма актив не поли ти ке запо шља ва
ња, зах те ве за изда ва ње мишље ња из 
Про гра ма реша ва ња вишка запо сле
них и зах те ве за изда ва ње дозво ла за 
рад стра на ца.  З. К.

Поно во ради 
Библи о те ка

Ста ро па зо вач ка Народ на библи о те
ка „Доси теј Обра до вић“ у поне де љак, 
11. маја, после нешто више од месец 
дана, поно во је отво ри ла вра та за 
љуби те ље писа не речи. Током прет
ход не неде ље извр ше на је ком плет на 
дез ин фек ци ја про сто ри ја Библи о те ке, 
а књи ге које су се током ван ред ног 
ста ња зате кле код чита ла ца про шле 
су тако зва ни каран тин. У про те клом 
пери о ду љуби те љи писа не речи има
ли су при ли ку да ужи ва ју у вир ту ел
ним књи га ма, тач ни је, у јав ним чита
њи ма која су орга ни зо ва на. Ина че, 
ста ро па зо вач ка Библи о те ка има 9 
огра на ка у сва ком насе љу општи не, 
рас по ла же књи жев ним фон дом од 
пре ко 175.000 књи га које кори сти око 
4.500 чита ла ца.

Д. Г.

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Без бед но и на рад ном месту
Уго сти тељ ске, занат ске и 

трго вач ке рад ње, доби ле су 
у четвр так, 7. маја од Шта ба 

за ван ред не ситу а ци је више на мен
ске маске са фил те ром који може 
да се мења. Маске су запо сле ни ма 
у овим објек ти ма поде ли ли волон
те ри, зајед но са коман дан том Шта
ба Зора ном Семе но ви ћем.

– Штаб за ван ред не ситу а ци је 
је успео да обез бе ди трај не маске 
са фил те ри ма који се мења ју и то 
је јед но ино ва тив но реше ње које 
је пре неки дан пред ста вље но у 
Срем ској Митро ви ци. Наба ви ли 
смо око 500 ова квих маски, где 
фил тер може да се мења на днев
ном нивоу. Може да се ста вља газа 
или туфер. Ова маска је добро 
при хва ће на код свих зана тли ја. 
Упра во је то јед на од мера којом 
жели мо да помог не мо људи ма који 
током рад ног дана мора ју да кори
сте маске. Уко ли ко буде веће заин
те ре со ва но сти, ми ћемо наба ви ти 
још ова квих маски – рекао је Зоран 
Семе но вић.

Маске су изра ђе не од мате ри
ја ла који се кори сти у меди ци ни 
и може се сва ко днев но тре ти ра ти 
било којим дез ин фек ци о ним сред
ством (алко хол, ета нол и сл.). Исто 
тако, маска може бити опра на у 
топлој води, уз кори шће ње обич ног 
сапу на, те је тако поно во спрем на 
за упо тре бу. Д. Попов

Зоран Семе но вић дели заштит не маске

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Слат ки паке ти за децу
са смет ња ма у раз во ју

Током про те кле неде ље Цен тар за соци
јал ни рад Пећин ци обра до вао је децу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју хума ни тар
ним паке ти ма које је обез бе ди ла пећи нач ка 
локал на само у пра ва. Поде ље но је укуп но 
30 слат ких паке та, које су доби ли кори сни

ци услу га Днев ног борав ка за децу и мла
де са смет ња ма у раз во ју у Субо ти шту, али 
и сва деца и мла ди са смет ња ма у раз во ју 
који су кори сни ци услу ге туђе неге и помо ћи 
са еви ден ци је пећи нач ког Цен тра за соци
јал ни рад.

РЕПУ БЛИЧ КА
ИЗБОР НА КОМИ СИ ЈА

Наста вак 
избор них 
актив но сти

Репу блич ка избор на 
коми си ја је 11. маја доне
ла реше ње о настав ку 
избор них рад њи у поступ
ку избо ра за народ не 
посла ни ке.

Вла ди мир Дими три је
вић, пред сед ник РИКа је 
под се тио да су избо ри 
били рас пи са ни 4. мар та 
за 26. април, али да је 
због уво ђе ња ван ред ног 
ста ња РИК пре ки нуо рад.

Сада се наста вља ју да 
теку роко ви за све избор
не актив но сти за избо ре, 
који ће бити одр жа ни 21. 
јуна, а РИК ће посеб ним 
акти ма дефи ни са ти нове 
избор не роко ве.

С. Џ.
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ГРАД СКО ГРО БЉЕ РУМА

Поло же ни вен ци
за Дан побе де

Пово дом Дана побе де, 
9. маја, вен це на спо
менобе ле же ја палим 

бор ци ма, жртва ма фаши
стич ког теро ра и народ ног 
херо ја Мила Лати но ви ћа, 
поло жи ле су деле га ци
је рум ске Општи не, СУБ
НОРа Рума, УРВИ и Соци
ја ли стич ке пар ти је Срби је. 
О стра да њи ма на овим про
сто ри ма и анти фа ши стич
кој бор би оку пље ни ма на 
Град ском гро бљу је прво 
гово рио Томи слав Милић, 
пред сед ник општин ског 
СУБ НОРа. Он је под се тио 
да је на дана шњи дан пре 
75 годи на побе ђе но нај ве
ће зло 20. века – фаши зам. 

Дру ги свет ски рат пред
ста вља нај ве ћи, и по оби
му стра да ња, нај тра гич ни ји 
ору жа ни сукоб у исто ри ји 
чове чан ства. Дола зак наци
ста на власт у Немач кој 
1933. годи не пред ста вљао 
је пре крет ни цу у исто ри
ји Евро пе у про шлом веку. 
Побе ди ли су на тала су при
ми тив ног и лажног патри о
ти зма, агре сив ног наци о на
ли зма и раси зма, отво ре но 
шире ћи анти се ми ти зам и 
нетр пе љи вост пре ма Сло
ве ни ма и Роми ма. Током 
рат них годи на, живот је 
изгу би ло око 50 мили о на 
људи, међу који ма је било 
30 мили о на циви ла. 

У циљу побе де над 
наци стич ком Немач ком, 
Совјет ски Савез је под нео 
нај ве ће људ ске жртве, изгу
бив ши 28 мили о на гра ђа на 

и вој ни ка. Нај ве ће људ ске 
губит ке у одно су на уку пан 
број ста нов ни ка пре тр пе ла 
је Пољ ска, која је изгу би ла 
шест мили о на ста нов ни ка, 
а више од 95 одсто стра да
лих били су циви ли. Југо
сла ви ја је са 1,8 мили о на 
жрта ва била тре ћа земља 
по бро ју стра да лих током 
Дру гог свет ског рата.

– На про сто ру Југо сла
ви је пар ти зан ски покрет 
пред во ђен Јоси пом Бро зом 
Титом је стао на чело анти
фа ши стич ки бор бе, сте
као накло ност саве зни ка и 
углед као један од нај ве ћих 
анти фа ши стич ких покре та 
у Евро пи. Рат је на про сто
ру Југо сла ви је завр шен је 
15. маја 1945. годи не, а као 
побед ник из рата иза шли 
су пар ти зан ски одре ди – 
НОВЈ – рекао је Милић. 

Он је додао да је ово 
исто вре ме но и Дан Евро пе 
има ју ћи у виду да је савре
ме на Евро па засно ва на 
на основ ним прин ци пи ма 
и наче ли ма које су води ли 
бор це про тив наци зма и 
фаши зма, на прин ци пи ма 
мира, раз у ме ва ња, толе
ран ци је и сарад ње. 

Пред сед ник СО Рума 
Сте ван Кова че вић је иста
као да се на овај дан сва ке 
годи не оку пља мо на овом 
све ти ли шту сло бо до љу
бља и прав до љу бља и ода
је мо почаст нашим сугра ђа
ни ма, бор ци ма и жртва ма 
фаши стич ког теро ра.

– Ово је један од нај зна

чај ни јих дату ма не само у 
нови јој, већ у све у куп ној 
исто ри ји чове чан ства. Тог 
дана је вели ка међу на род
на Анти фа ши стич ка коа ли
ци ја и зва нич но про гла си
ла побе ду над тира ни јом и 
свим оним што је фаши зам 
као иде о ло ги ја зла нуди ла 
чове чан ству. У тој вели кој 
Анти фа ши стич кој коа ли ци
ји допри нос нашег наро да 
је немер љив, то је нешто 
што тре ба да пред ста вља 
све ту стра ни цу наше исто
ри је, то је нешто чиме се 
поно си мо – ука зао је Кова
че вић. 

Он је додао да су деце ни
је које су усле ди ле после 9. 
маја 1945. годи не, деце ни је 
које је поно во обе ле жи ло 
вре ме иде о ло шког анта го
ни зма и иде о ло шких поде
ла, које нису мимо и шле ни 
нас.

– Ових дана, нажа лост, 
све до ци смо да разни 
фаши со ид ни моде ли пона
ша ња, па и у поли тич ком 
живо ту, поку ша ва ју да 
подиг ну свој глас и да дају 
до зна ња да су ту међу 
нама. Ми нема мо пра во 
да пред тим ћути мо, има
мо оба ве зу пре ма жртва ма 
фаши зма да ука зу је мо на 
све обли ке фаши со ид ног 
пона ша ња. Ми смо овде 
данас у оба ве зи да на то 
ука же мо и нисам желео 
да про пу стим ову при ли ку 
да на то скре нем пажњу – 
иста као је Сте ван Кова че
вић.  С. Џаку ла

Пола га ње вена ца на Град ском гро бљу

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Рад но вре ме 
продавница

Након пре по ру ка Кри зног 
шта ба и засе да ња Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је Гра да 
Срем ска Митро ви ца  доне та 
је одлу ка да рад но време 
трго вин ских, уго сти тељ ских 
и занат ских обје ка та буде до 
15. јуна од 5.00 до 22.00 
часа. Уко ли ко у међу вре ме ну 
дође до пот пу ног сми ри ва ња 
пан де ми је коро навиру са, 
ова одлу ка ће бити про ме
ње на. 

СПС

Обе ле жен
дан побе де

Дан побе де, 9. мај обе ле
жен је у скла ду са соци ја ли
стич ком тра ди ци јом. Деле га
ци ја Соци ја ли стич ке пар ти је 
Срби је у саста ву: др Дани јел 
Бабић, Или ја Мили но вић и 
Сте фан Вучић поло жи ла је 
венац на спо ме ник посве ћен 
анти фа ши стич кој бор би у 
Сре му. На тај начин руко вод
ство Соци ја ли стич ке пар ти је 
Срби је ода је почаст сви ма 
они ма који су уче ство ва ли у 
нај ве ћем поду хва ту сво га 
доба, у бор би про тив фаши
зма и наци зма. Сећа ње на 
наше бор це, који су одва жно 
и бес ком пор ми сно сту пи ли у 
бор бу про тив зна чај но над
моћ ни јег непри ја те ља наша је 
част и оба ве за. Кроз обе ле
жа ва ње важних дату ма какав 
је 9. мај пока зу је мо посве ће
ност бор би за пра ва свих 
потла че них људи у све ту и 
бори мо се за насле ђе наших 
слав них пар ти за на, баш као 
што су се они бори ли за нашу 
сло бо ду. 

Још јед ном, сре ћан Дан 
побе де жели вам Соци ја ли
стич ка пар ти ја Срби је.

Попра вљен 
кошар ка шки 
терен

Терен на кеју, који је пре 
неко ли ко дана био уни штен, 
вра ћен је у прво бит но ста
ње и то анга жо ва њем кошар
ка шких рад ни ка Срем ске 
Митро ви це. С обзи ром на то 
да је ван ред но ста ње уки ну
то, у наред ном пери о ду ће на 
попра вље ном тере ну моћи да 
ужи ва ју кошар ка ши и рекре а
тив ци, нарав но, уз пошто ва ње 
заштит них мера.
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„ЗЕЛЕ НО-БЕЛИ“ СЕ ВРА ТИ ЛИ НА ТЕРЕН

Тре нин зи под 
посеб ним усло ви ма

После ско ро два месе
ца пау зе фуд ба ле ри ФК 
„Инђи ја“ поно во су се 

оку пи ли на Град ском ста ди
о ну. Они су у поне де љак, 4. 
маја под посеб ним усло ви ма 
одра ди ли први зајед нич ки тре
нинг. Игра чи тре ни ра ју поде
ље ни у две гру пе, пошту ју ћи 
све мере про пи са не од стра
не Вла де Репу бли ке Срби је. 
Иако су били на дво ме сеч ној 
пау зи, како каже пред сед ник 
ФК „Инђи ја“ Дра ган Пили по
вић, фуд ба ле ри су тре ни ра ли 
у кућ ним усло ви ма.

– Сви игра чи су били у кон
так ту са струч ним шта бом и 
чла но ви ма Упра ве. Од тре
не ра су доби ја ли кон крет не 
задат ке које су оба вља ли. На 
првим тре нин зи ма ћемо виде
ти коли ко су спрем ни, јер ће се 
оба ви ти нео п ход но тести ра ње 
фор ме. Тако ђе ћемо извр ши
ти тести ра ње сва ког игра ча на 
коро на ви рус како бисмо има
ли и доказ о томе да су наши 
игра чи здра ви и спрем ни за 
дру ге напо ре – рекао је пред
сед ник ФК „Инђи ја“.

Пред сед ник Фуд бал ског клу
ба „Инђи ја“ потвр дио је да су 
током пау зе ради ли на уна пре
ђе њу инфра струк ту ре, а то се, 
пре све га, одно си на сре ђи
ва ње глав ног тере на, који је у 
одлич ном ста њу.

– Дру га ствар је сре ђи ва
ње помоћ ног тере на где су од 
осам де се тих годи на про шлог 
века мно ге гене ра ци је запо чи
ња ле сво је фуд бал ске кора ке. 
После 40 годи на, наш клуб је 
у сарад њи са Општин ским 
фуд бал ским саве зом, Саве
зом спор то ва општи не Инђи ја 
и неко ли ко при ват них фир ми 
ура дио рекон струк ци ју тере на. 

Поред тога, доби ли смо, поред 
помоћ ног тере на, и два мања 
тере на за тре ни ра ње мла
ђих кате го ри ја. Реши ли смо и 
пита ње димен зи ја глав ног и 
помоћ ног тере на јер игра чи не 
могу да тре ни ра ју на помоћ
ном тере ну, који је дуга чак 110 
мета ра, а игра ју на глав ном, 
који је дуга чак 105 мета ра. 
Поста ви ли смо и под но зали
ва ње тере на, како бисмо олак
ша ли њего во даље одр жа ва
ње – рекао је Пили по вић.

Гово ре ћи о настав ку првен
ства у окви ру Супер лиге 
Срби је, Пили по вић је иста као 
да им је сти гао зах тев за изја
шње ње из Зајед ни це Супер 
лиге Срби је.

– Има мо две вари јан те. Јед
на је да се игра 11 утак ми ца. 
Чети ри утак ми це које су оста
ле из првог дела так ми че ња 
уз седам утак ми ца плејофа и 
плеј аута. Дру га вари јан та је 
да се оди гра ју чети ри утак ми
це до кра ја регу лар ног дела, 
плус Куп утак ми це. Као што 
зна те, Фуд бал ски клуб „Инђи
ја“ се пла си рао међу осам 
нај бо љих у Купу и ту оче ку је
мо, тако ђе, рено ми ра ног про
тив ни ка. Ми као клуб смо се 
изја сни ли да се оди гра ју чети
ри утак ми це плус Куп. Игра
чи мора ју да се адап ти ра ју. 
То што су они ради ли сами у 
сво јим кућа ма и сво јим ста
но ви ма, то је дале ко од оно
га што ће ради ти са струч ним 
шта бом. Одлу чи ли смо се за 
ову вари јан ту и посла ли смо 
допис. Мислим да ће се то 
усво ји ти јер је већи на клу бо
ва за ову вари јан ту – чети ри 
утак ми це плус Куп утак ми це – 
каже пред сед ник ФК „Инђи ја“.

М. Ђ.

Први тре нинг после пау зе

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

ОБА ВЕ ШТА ВА
јав ност, заин те ре со ва не орга не и орга ни за ци је да је 

носи лац про јек та „BEM CHIM MO“ д.о.о Бео град-
Земун, Доба но вач ки пут 58 под нео зах тев за дава ње 
сагла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на живот ну 
сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Погон за про из вод њу мар га ри-
на, биљ них масти и пра шка стих про из во да за исхра-
ну.

Обра ђи вач сту ди је је је „EURO GREEN“ д.о.о. Нови 
Сад, Миро сла ва Анти ћа 14.  Сту ди ја о про це ни ути ца ја 
на живот ну сре ди ну је изра ђе на за кат. парц. 561/8 к.о. 
Шима нов ци на тери то ри ји општи не Пећин ци.

Сту ди ја о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну за про
је кат Погон за про из вод њу мар га ри на, биљ них 
масти и пра шка стих про из во да за исхра ну садр жи: 
подат ке о носи о цу про јек та, подат ке о обра ђи ва чу сту
ди је, опис лока ци је на којој се пла ни ра изво ђе ње про
јек та, опис про јек та, при каз глав них алтер на ти ва које су 
раз ма тра не, при каз ста ња живот не сре ди не на лока ци ји 
и бли жој око ли ни, опис чини ла ца живот не сре ди не који 
могу бити изло же ни нега тив ном ути ца ју, опис могу ћих 
зна чај них ути ца ја про јек та на живот ну сре ди ну, про це на 
ути ца ја про јек та на живот ну сре ди ну у слу ча ју уде са, 
опис мера пред ви ђе них у циљу спре ча ва ња, сма ње ња 
и где је то могу ће откла ња ња сва ког зна чај ни јег штет ног 
ути ца ја на живот ну сре ди ну, про грам пра ће ња ути ца ја 
на живот ну сре ди нумони то ринг, нетех нич ки кра ћи при
каз пода та ка наве де них у прет ход ним тач ка ма, подат ке 
о тех нич ким недо ста ци ма или непо сто ја њу одго ва ра ју
ћих струч них зна ња и вешти на или немо гућ но сти да се 
при ба ве одго ва ра ју ћи пода ци као и пра те ћа доку мен та
ци ја и гра фич ки при ло зи.

На осно ву чла на 20. Зако на о про це ни ути ца ја на 
живот ну сре ди ну (“Сл. Гла сник РС”, број 135/04 и 36/09) 
ЈАВ НИ УВИД ЋЕ СЕ ОДР ЖА ТИ У ПЕРИ О ДУ ОД 
13.05.2020. до 03.06.2020. годи не. Сту ди ја ће бити изло
же на на јав ни увид сва ког рад ног дана од 1115 часо ва 
у сали за састан ке Скуп шти не општи не Пећин ци.

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

Јав на пре зен та ци ја и јав на рас пра ва о пред мет ној 
сту ди ји одр жа ће се у Пећин ци ма, у про сто ри ја ма 
Општин ске упра ве општи не Пећин ци 05.06.2020. годи
не у 14 часо ва.

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

Изве штај о јав ном уви ду и раду тех нич ке коми си је 
биће доста вљен над ле жном орга ну који ће у конач ном 
поступ ку одлу чи ти о дава њу сагла сно сти на пред мет ну 
сту ди ју о про це ни ути ца ја или о одби ја њу зах те ва на 
осно ву спро ве де ног поступ ка и Изве шта ја тех нич ке 
коми си је.
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ОВАН: Саве сно испу
ња ва те свој део оба
ве за и делу је те врло 
ажур но при ли ком 

испу ња ва ња разних дого во ра 
које има те са сарад ни ци ма. 
Реал но засни ва те све сво је одлу
ке и нема раз ло га да неко ути че 
на вашу про фе си о нал ну неси гур
ност. У одно су са парт не ром, 
нема потре бе да упор но пона
вља те ситу а ци је које не доно се 
жеље ни ефе кат.

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

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

БЛИ ЗАН ЦИ: Ула же те 
вели ки напор да 
оства ри те пози тив не 
резул та те у свом про

фе си о нал ном изра жа ва њу, али 
посто је изне над не ситу а ци је које 
реме те ваше пла но ве и послов ну 
кон цеп ци ју. Скло ни сте честим 
про ме на ма емо тив ног рас по ло
же ња, наро чи то у ситу а ци ја ма 
када парт нер делу је одсут но или 
неза ин те ре со ва но за ваше иде је. 
При жељ ку је те више нежно сти.

РАК: На помо лу су 
нове послов не оба ве
зе које зах те ва ју да се 
додат но анга жу је те 

или нове диле ме које ћете мора
ти да реша ва те врло екс пе ди тив
но у нај кра ћем року. Затра жи те 
на вре ме нечи ји савет при ли ком 
финан сиј ских про це на и ула га ња. 
Поне кад уме те непо треб но да 
уми шља те ства ри које дру ги не 
виде и да пре у ве ли ча ва те сво је 
иде је.

ЛАВ: Посто је одре
ђе не ком пли ка ци је 
послов не при ро де 
које реша ва те у ходу 

и уз додат ну упор ност оче ку је 
вас добар епи лог у сва ком погле
ду. Немој те дозво ли ти да вас 
неко наго ва ра на усло ве који вам 
се не допа да ју или да доно си 
оду ке и у ваше име. Оно што вам 
сме та у при ват ном живо ту може
те да реши те лак ше него што 
мисли те.

ДЕВИ ЦА: Потреб но 
је да осми сли те 
добар план и да оста
не те дослед ни у сва

кој фази спро во ђе ња, посеб но 
када се нала зи те пред сарад ни
ци ма када вас оспо ра ва ју. Пре
пла вље ни сте раз ли чи тим 
мисли ма и емо ци ја ма, тако да 
пажљи во одме ра ва те добру при
ли ку у којој може те да изра зи те 
све сво је рано вр сне жеље. Парт
нер вас искре но подр жа ва и под
сти че на актив ну уло гу.

ВАГА: 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.

ШКОР ПИ ЈА: Делу је те 
као осо ба, која нема 
вре ме на за неке повр
шне сусре те или за 

дога ђа је који се не укла па ју у 
вашу сфе ру инте ре со ва ња. Ста
ло вам је да сво јој поро ди ци и 
воље ној осо би при у шти те више 
радо сти у зајед нич ком живо ту. 
Сре ћа је да код њих наи ла зи те на 
топао при јем и на раз у ме ва ње.

СТРЕ ЛАЦ: 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. Обра до
ва ће вас посту пак неких бли ских 
при ја те ља. 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.

ЈАРАЦ: Уз добру про
це ну могућ но сти и 
пра ви лан избор 
сарад ни ка рела тив но 

брзо може те да оства ри те сво је 
циље ве на послов ној сце ни. У 
свом пре по зна тљи вом мани ру 
уме те да осва ја те сим па ти је на 
раз ли чи тим стра на ма. Када сте 
добро рас по ло же ни, има те ути
сак да су вам доступ не нај бо ље 
могућ но сти и тада обич но бира те 
неку доми нант ну уло гу пред сво
јим парт не ром.

ВОДО ЛИ ЈА: Потреб
но је да се рас те ре ти
те од додат них оба ве
за, али нема те 

довољ но енер ги је да се анга жу је
те на више стра на исто вре ме но. 
Желе ли бисте да успо ста ви те 
бољу кон тро лу над новим дога
ђа ји ма у љубав ном живо ту, међу
тим ништа зна чај но не може те да 
учи ни те без прет ход ног дого во ра 
са сво јим парт не ром.
 

РИБЕ: Ново сазна ње 
пози тив но ути че на 
вашу моти ва ци ју и на 
про фе си о нал ну ори

јен та ци ју. Не тре ба да се опте ре
ћу је те са неким нов ча ним пита
њи ма, јер уско ро ћете реши ти и 
те диле ме. Допа да ју вам се 
поступ ци које чини парт нер и то 
вас наво ди да про ме ни те сво је 
одлу ке. Пра ти вас љубав на 
инспи ра ци ја.

VREMEPLOV
13. мај

1848. У Срем ским Кар лов ци ма 
по че ло за се да ње „Мај ске скуп
шти не“ на ко јој су де ле га ти 175 
цр кве них оп шти на из Вој во ди
не и Ср би је иза бра ли Јо си фа 
Ра ја чи ћа за па три јар ха, а 
пу ков ни ка Сте ва на Шу пљик ца 
за вој во ду. Скуп шти на 15. ма ја 
про гла си ла Срп ско Вој вод ство, 
али аустриј ска и ма ђар ска вла
да ни су при зна ле срп ску ауто
но ми ју. 

14. мај
1355. У Пра гу је осно ван пр ви 
уни вер зи тет у сред њој Евро пи.
1948. Про гла ше на др жа ва 
Изра ел, осам ча со ва пре окон
ча ња бри тан ског ман да та у 
Па ле сти ни. Пр ви пред сед ник 
но ве др жа ве по стао је Ха им 
Вајц ман, а пре ми јер Да вид Бен 
Гу ри он. 

15. мај
1940. У САД су по че ле да се 
про да ју пр ве нај лон ча ра пе. 
1957. Ве ли ка Бри та ни ја је 
из вр ши ла пр ву про бу хи дро
ген ске бом бе у цен трал ном 
Па ци фи ку. 

16. мај
1881. У око ли ни Бер ли на у са о
бра ћај пу штен пр ви елек трич
ни трам вај. 
1972. Пред сед ни ци СФРЈ и 
Ру му ни је Јо сип Броз Ти то и 
Ни ко лае Ча у ше ску у рад пу сти
ли хи дро е нер гет ски си стем 
“Ђер дап” на Ду на ву
1974. Скуп шти на СФРЈ про
гла си ла Јо си па Бро за Ти та за 
до жи вот ног пред сед ни ка 
др жа ве. 

17. мај
1749. Ро ђен ен гле ски ле кар 
Едвард Џе нер, про на ла зач 
вак ци не про тив ве ли ких бо ги
ња. 
1917. У Ни ци умро срп ски вој
во да Ра до мир Пут ник, про сла
вље ни вој ско во ђа у бал кан
ским ра то ви ма и у Пр вом свет
ском ра ту. Ру ко во дио је по вла
че њем срп ске вој ске 1915. и 
ус пео да осу је ти на ме ре 
не мач ке Вр хов не ко ман де да 
је оп ко ли и уни шти

18. мај
1804. На по ле он Бо на пар та 
про гла шен за ца ра Фран цу ске. 
У де цем бру кру ни сан као 
На по ле он I. 
1872. Ро ђен бри тан ски фи ло
зоф и ма те ма ти чар Бер транд 
Ра сел, осни вач и пред сед ник 
Ме ђу на род ног су да за утвр ђи
ва ње рат них зло чи на у Ви јет
на му. 

19. мај
1906. Ита ли јан ски краљ и 
швај цар ски пред сед ник зва
нич но отво ри ли “Сим плон”, 
ту нел кроз Ал пе ко јим су по ве
за не Ита ли ја и Швај цар ска. 
1928. Ро ђен кам бо џан ски дик
та тор Са лот Сар, по знат као 
Пол Пот. То ком ње го ве вла да
ви не по би је но ви ше од ми ли он 
љу ди.

HOROSKOP

Сре да, 13. Мај (30. Април) 
Сбе ти апо стол Јаков Зеве де
јев

Четвр так, 14. (1.) Мај
Све ти про рок Јере ми ја

Петак, 15. (2.) Мај
Све ти Ата на си је Вели ки; Све
ти Миха ил

Субо та, 16. (3.) Мај
Све ти муче ни ци Тимо ти је и 
Мавра

Неде ља, 17. (4.) Мај 
Све та муче ни ца Пела ги ја 
Тар сиј ска

Поне де љак, 18. (5.) Мај 
Све та вели ко му че ни ца, Ири
на

У то рак, 19. (6.) Мај 
Пре нос мошти ју Све тог Саве 
Срп ског

Crkveni
kalendar

• Мрзим добре идеје, не 
могу да их смислим.
• Мушкарци би мање 
лагали, када би жене 
мање питале.
• Рад је сладак, али ја 
сам шећераш!

Пица пита
Потреб но је: 500 гра ма тан ких 

кора, 200 гра ма сухо ме сна тог по 
избо ру, 2 кисе ла кра став ца, 200 
гра ма сира, 2 јаја, пола пра шка за 
пеци во, кечап, ори га но, уље.

При пре ма: Сухо ме сна то добро 
исец ка ти, а сир издро би ти и изме
ша ти са јаји ма и пра шком за 
пеци во. Обло жи те теп си ју пек 
папи ром, мало је пре ма жи те 
уљем па ређај те ред кора са мало 
уља, сле де ћу пре ма жи те сиром, 
пре ко ње кору коју пре ма же те 
опет сиром и поба ца те сухо ме
сна то, као и сец ка не кисе ле кра
став чи ће. Тако до кра ја док има те 
мате ри ја ла. Покриј те кором коју 
пре ма же те уљем. Пеци те на 200 
сте пе ни 4050 мину та.
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ДАНИ ЕЛ КОЛАР, ПЧЕ ЛАР ИЗ ЛУГА

У дру штву пче ла
више од 40 годи на
Дани ел Колар из Луга 

се бави пче лар ством 
од 1976. годи не. У 

свом пче ли ња ку на оброн
ци ма Фру шке горе, окру
же ном липо вом шумом, 
ужи ва у миру који при ро да 
даје, али и у раду са пче
ла ма. Како и сам каже, 
пче лар ство га је спо ји ло са 
при ро дом, што је за чове
ка у савре ме ном ужур ба
ном све ту врло бла го дет но. 
Када је дав не 1976. годи не 
купио прве кошни це, није 
ни мислио да ће данас 
има ти пре ко 100 кошни ца у 
свом пче ли ња ку. 

– Прво сам почео са две 
кошни це чисто да се опро
бам у пче лар ству, да видим 
да ли ми то иде од руке. 
Мало пома ло и про ши ри
вао сам се. Пче ле су поче
ле све више меда да дају, 
а касни је сам и сам почео 
да пра вим и кошни це. Заи
ста сам имао баш  вели ку 
вољу и жељу. Прве годи не 
сам имао пет, а већ сле де
ће  18 кошни ца. Сада имам 
око 170 кошни ца. Ужи вам у 
томе, у свом пче ли ња ку се 
пси хич ки одмо рим. При ро
да је лепа и све се чове ку 
нуди на дла ну. И мој син и 
уну ци уче ству ју у послу и 
то ми је вели ка помоћ сада 
када сам у пен зи ји. Они 
уче ству ју када се врца мед 
или када тре ба кошни це 
сели ти, гово ри Дани ел.

Поро ди ца Колар про

Дани ел Колар

Пче ли њак Дани е ла Кола ра

Ове годи не нас је сезо на зате кла у ван ред ном ста њу. 
Мислим да ће се нега тив но одра зи ти на про из вод њу, 
јер пче ла ри нису могли да буду у пче ли ња ци ма онда 
када је било нај по треб ни је. Кре та ње није било дозво-
ље но. При том мислим на пче ла ре ста ри је од 65, одно-
сно, 70 годи на, а таквих је сигур но мно го. Сре ћом, у 
мом слу ча ју имам сина и уну ке који су ми помо гли па 
се надам да губи та ка већих неће бити
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из во ди багре мов, сун цо
кре тов и нада ле ко познат 
липов мед. Про да ја је 
орга ни зо ва на на “кућ ном 
пра гу“ и има ју и одре ђе
ни број отку пљи ва ча. Он 
наво ди да је про шла годи
на била лоша за пче ла ре, 
јер је про ле ће било хлад но 
и кишо ви то, али се нада да 
ће ова годи на бити боља. 

– Мој пче ли њак овде је 
окру жен шумом липе и 
добро је место за пче ле. 
По мени је нај бо љи липов 
мед, који је ујед но и нај
ле ко ви ти ји. Већ три, чети
ри годи не нисмо врца ли 
багре мов мед. Одно сно, 
нисмо доби ја ли већу коли
чи ну. Јед но став но, вре мен
ске при ли ке су биле лоше. 
Ове годи не нас је сезо на 
зате кла у ван ред ном ста
њу. Мислим да ће се нега
тив но одра зи ти на про из
вод њу, јер пче ла ри нису 
могли да буду у пче ли ња
ци ма онда када је било нај
по треб ни је. Кре та ње није 
било дозво ље но. При том 
мислим на пче ла ре ста ри је 
од 65, одно сно, 70 годи на, 
а таквих је сигур но мно
го. Сре ћом, у мом слу ча ју 
имам сина и уну ке који су 
ми помо гли па се надам да 
губи та ка већих неће бити. 

С дру ге стра не, при ро да и 
кли ма се мења ју. Нека да је 
човек са шезде сет до сто 
кошни ца могао солид но 
зара ђу је. Сада биљ ке све 
мање дају нек та ра и потре
бан је већи број кошни ца, 
каже Дани ел и дода је да 
за пче ла ра нема одмо ра, 
јер сезо на тра је од зиме до 
зиме.

Наш саго вор ник дода је 
да је поло жај Луга вео ма 
добар за бавље ње пче лар
ством. Дани ел каже да пче
лар ство у Срби ји пола ко 
ста је на сво је ноге и да се 
ста ње про ме ни ло у одно су 
на прет ход не годи не.  

– Ско ро пет деце ни ја 
се бавим пче лар ством и 
нисам имао уги ну ћа пче
ла због тре ти ра ња воћа. 
Имам сре ће да ово није 
изра зи то воћар ски крај. 
Држа ва је после дугог низа 
годи на ста ла иза пче ла
ра, што је вео ма добро. 
Ту су и суб вен ци је, који ма 
се могу покри ти  тро шко ви 
при хра не, а обе ћа не су и 
више суб вен ци је за селе ће 
пче ла ре за гори во. Тако ђе, 
успео сам да купим аут ма
ти зо ва ну врцаљ ку. Ту нам 
је држа ва при ско чи ла у 
помоћ за поврат сред ста ва 
при ли ком купо ви не опре

ме. Под нео сам зах тев за 
поврат сред ста ва, али 
нажа лост још увек нисам 
то добио, иако је про шло 
ско ро две годи не. Зна чај
на су и пре да ва ња која 
орга ни зу је Савез пче лар
ских орга ни за ци ја Срби
је,  и зајед нич ким сна га ма 
се тру ди мо да се изгра ди 
и цен тар за саку пља ње 
меда у Кра гу је вач кој Рачи, 
који би тре ба ло уско ро да 
поч не да ради.  То ће бити 
више стру ка корист и за нас 
и за куп це, гово ри Дани ел. 

Он саве ту је куп це да мед 
купу ју од про ве рен ног пче
ла ра, јер се често у про
да ји може наћи  тако зва ни 
лажни мед, који је лош по 
здра вље људи.

–  Држа ва је, у сарад њи 
са СПОСом, коли котоли
ко ста ла на пут “меде ној 
мафи ји“. Сада је прце нат 
лажног меда сигур но мањи 
него што је то било пре пет 
годи на. Лажни мед је пун 
шеће ра, а цена је при ма
мљи ва. Јед на од мето да 
којом сва ко може да про
ве ри да ли је реч о пра
вомн меду, јесте да се узме 
каши ка меда и пусти ти да 
цури. Ако је нит меда вео
ма тан ка, онда је то пра
ви мед. Поред тога, пра ви 
мед се кри ста ли ше. Мада, 
може про ћи и неко ли
ко годи на да се уше ће ри, 
одно сно кри ста ли ше. Сун
цо кре тов мед може да се 
кри ста ли ше после врца
ња две до три неде ље, јер 
има пуно поле на. Багре мов 
нека да и годи на ма не кри
ста ли ше, каже Дани ел. 

Овај иску сни пче лар 
саве ту је да се сва ко, ко 
има усло ва и жељу, поч не 
бави ти пче лар ством. 

– Посеб но је за то пого
дан наш крај на оброн ци ма 
Фру шке горе, све је мал
те не дато на дла ну. Мла
ди, који су неза по сле ни, 
ваља ло би да се опро ба ју, 
а кад доби ју и први мед и 
зара ду сигур но ће им се 
посао “осла ди ти“. Могу и 
мене да кон так ти ра ју, радо 
ћу помо ћи и покло ни ти рој 
пче ла. Ја сам већ запче
ла рио неко ли ко мома ка у 
Лугу. Чак има и један момак 
Павел Бажа ља, који је и 
мене пре сти гао. Сада има 
350 кошни ца, гово ри Дани
ел. З. Попо вић

фото. Б. Туца ко вић

Фру шка гора је одлич на за пче лар ство

ПУ „ЉУБА СТАН КО ВИЋ“

Упис
елек трон ским 
путем

До 26. апри ла у ПУ „Љуба 
Стан ко вић“ је сти гло 40 при ја
ва. Пози ва ју се сви роди те љи 
који још увек нису под не ли при
ја ву да то учи не елек трон ским 
путем. За под но ше ње зах те ва 
нео п ход но је кре и ра ти кори
снич ки налог на Пор та лу 
еУпра ва. Упут ство за кре и ра ње 
нало га са кори снич ким име ном 
и може се погле да ти на лин ку:

https://eupra va.gov.rs/kre i ra
njekori snic kognalo gakori snic
kimime nomilozin kom. Упут
ство за попу ња ва ње елек трон
ске при ја ве дете та у пред школ
ску уста но ву (са упут ством како 
да након под не те при ја ве 
погле да ти свој зах тев) може се 
пре у зе ти са лин ка:

https://eupra va.gov.rs/media/
Uput stva

Упут ство за при ја ву: 
1. Отво ри те налог или се 

уло гуј те на свој посто је ћи про
фил;

2. Из пону ђе ног мени ја иза
бе ри те “Услу ге” > “Деца” > 
“еВр тић”;

3. Про на ђи те и ода бе ри те 
услу гу ‘еВр тић  Пред школ ска 
уста но ва “Љуба Стан ко вић” 
Бео чин’;

4. Клик ни те на опци ју “Покре
ни услу гу” и попу ни те пону ђе ни 
фор му лар;

5. Када су сва поља попу ње
на, потвр ди ти на дуг ме “Сле де
ћи корак”;

6. Након тога роди тељ ће на 
екра ну виде ти испи са не све 
подат ке доби је не ауто мат ском 
про ве ром;

7. Уко ли ко се роди тељ не 
сла же са пода ци ма које види, 
на дну екра на има опци ју да се 
вра ти на „Прет ход ни корак“ и 
про ме ни подат ке у елек трон
ском обра сцу, а уко ли ко је 
сагла сан потвр ђу је на дуг ме 
„Под не си зах тев“;

8. Потвр дом на дуг ме „Под
не си зах тев“ на кори снич ком 
про фи лу се на листу под не тих 
зах те ва еви ден ти ра и овај зах
тев и кори сник/роди тељ на 
екра ни има испи са не основ не 
подат ке о свом зах тев, и на тој 
стра ни ци увек може да пра ти 
ста тус свог зах те ва.

Медијски пројекат „Живот у  Беочину – Између Дунава и Фрушке горе“.  Пројекат је суфинансиран средствима буџета Општине Беочин. Ставови 
изражени у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став општине Беочин.

 Ско ро пет деце ни ја се бавим пче-
лар ством и нисам имао уги ну ћа 
пче ла због тре ти ра ња воћа. Имам 
сре ће да ово није изра зи то воћар-
ски крај. Држа ва је после дугог низа 
годи на ста ла иза пче ла ра, што је 
вео ма добро


