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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
Радо ве на асфал ти ра њу ули-

це Мачван ски кеј оби шли су 
1. јула начел ник Град ске упра-

ве за опште и зајед нич ке посло ве и 
имо ви ну Миро слав Јокић и пред сед-
ник Саве та месне зајед ни це Мачван-
ска Митро ви ца Милош Ковач. 
Асфал ти ра ње се реа ли зу је у окви ру 
пот пу не рекон струк ци је ове ули це, 
која је обу хва та ла укла ња ње тро то-
а ра, заме ну водо вод не инста ла ци-
је, поста вља ње гасне инста ла ци је и 
атмос фер ске кана ли за ци је. 

– Рекон струк ци ја ули це Мачван-
ски кеј је запо че та пре епи де ми-
је виру са коро на и иста као бих да 
радо ви нису пре ки да ни и због тог 
се захва љу јем изво ђа чу радо ва и 
над зо ру који је непре кид но, сва ко-
днев но при су тан на овој рела ци ји. 
Завр ше на је рекон струк ци ја првих 
900 мета ра, то зна чи да се поста вља 
бито но се ћи слој коме је прет хо ди-
ла пот пу на рекон струк ци ја коло во-
зне кон струк ци је, ком плет на заме на 
водо вод не инфра струк ту ре и Јав но 
пред у зе ће „Срем гас” је поста ви ло 
сво ју дистри бу тив ну мре жу тако да 
ста нов ни ци овог дела Мачван ске 
Митро ви це конач но има ју при ли-
ку да као енер гент кори сте и при-
род ни гас. Поред поме ну тих радо-
ва, решен је дуго го ди шњи про блем 
атмос фер ске кана ли за ци је и тако ђе 
у скло пу ових радо ва извр ше на је 
ком плет на рекон струк ци ја пешач ке 
ста зе и поста вља ње беха тон пло-
ча. Ови радо ви ће се и наста ви ти и 
тај наста вак под ра зу ме ва пот пу ну 
рекон струк ци ју ули це Мачван ски кеј 
у њеној укуп ној дужи ни. Вред ност 
тре нут них радо ва, дакле асфал ти-
ра ње првих 900 мета ра, изно си око 

50 мили о на дина ра, рекао је Миро-
слав Јокић, који је додао да ће се, у 
зави сно сти од вре мен ских усло ва, у 
наред на два месе ца завр ши ти сви 
радо ви на цело куп ној део ни ци. 

Он је додао да је након рекон струк-
ци је Мачван ског кеја у пла ну да се у 
цен тру Мачван ске Митро ви це изгра-
ди мини-пија ца од око 100 ква драт-
них мета ра са шест до седам тезги. 
Ови радо ви ће се иско ри сти ти да се 
уре ди и деч је игра ли ште.

Милош Ковач је том при ли ком 
иста као да ули ца Мачван ски кеј 
након 40 годи на доби ја нови изглед. 

–Овим путем жели мо да се захва-
ли мо свим над ле жним у Гра ду Срем-
ска Митро ви ца који су подр жа ва ли 
ове радо ве. Сад има мо јед ну пут ну 

инфра струк ту ру која испу ња ва све 
зах те ве 21. века. Гра ђа ни ма овог 
дела Мачван ске Митро ви це, као и 
сви ма који су били спре че ни да кори-
сте ову ули цу се изви ња ва мо, али 
нада мо се да ће сад, након завр шет-
ка радо ва има ти при ли ку да ужи ва ју 
у пут ној инфра струк ту ри какву ово 
место заслу жу је. Тако ђе, под не ће-
мо зах тев Град ској упра ви да се на  
одре ђе ним мести ма поста ве успо-
ри ва чи брзи не, јер ће након рекон-
струк ци је Мачванк ског кеја вози ла 
ићи мно го брже, а у бли зи ни има мо 
вели ко стам бе но насе ље где деца 
пре ла зе пут када иду у шко лу. Надам 
се да ће нам иза ћи у сусрет, изја вио 
је Ковач. 

З. Попо вић

АСФАЛ ТИ РА ЊЕ УЛИ ЦЕ МАЧВАН СКИ КЕЈ У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Нови изглед ули це
након 40 годи на

Миро слав Јокић Милош Ковач
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Рекон струк ци ја пар ка
у цен тру гра да

У Ири гу се при во де кра ју радо
ви на рекон струк ци ји и уре ђе њу 
цен трал ног пар ка и деч јег игра

ли шта, а оче ку је се да ће парк у цен тру 
Ири га, који ће знат но допри не ти леп
шем изгле ду овог гра ди ћа, бити завр
шен до 26. јула. 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 виси ни од 15 мили о
на дина ра и то је део про јек та „Ириг, 
пре сто ни ца кул ту ре 2021“, док се део 
радо ва у пар ку са поста вља њем деч
јег моби ли ја ра финан си ра сред стви
ма Мини стар ства без порт фе ља за 
демо гра фи ју Сла ви це Ђукић Деја но
вић у виси ни 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. Све је то окон ча но, радо ви 
су наста вље ни, а 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 се доби ја 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. Парк ће зау зи ма ти око 3.400 
ква драт них мета ра, а деч је игра ли ште 
у окви ру њега 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

Већ се нази ре буду ћи изглед

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг - општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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ЕПИ ДЕ МИ ЈА  ВИ РУ СА КОРО НА

Опрез и одго вор ност
су нео п ход ни

Про шло је око два месе ца од када је 
уки ну то ван ред но ста ње про гла ше
но због шире ња епи де ми је коро на

виру са и чини се да се вирус „вра тио“ на 
вели ка вра та и то у пуној сна зи. У при ло
гу томе гово ре ван ред не ситу а ци је у поје
ди ним гра до ви ма наше земље, али и 
више сто ти на обо ле лих у јед ном дану. 
Прет по став ка да ће вирус утих ну ти у вре
лим лет њим дани ма и да ћемо барем у 
том пери о ду одах ну ти, ипак је била 
погре шна. 

Када гово ри мо о епи де ми о ло шкој ситу
а ци ји у Сре му и Срем ској Митро ви ци 
над ле жни кажу да она одго ва ра епи де
ми о ло шкој ситу а ци ји на нивоу Вој во ди не. 
У прет ход ном пери о ду, захва љу ју ћи 
струч ном над зо ру, спро ве де ним мера ма, 
под руч је окру га је било рела тив но поште
ђе но. Током прет ход них неко ли ко дана 
при ме ћен је  скок бро ја зара же них у Сре
му, али је епи де ми о ло шка ситу а ци ја за 
сада под кон тро лом и у току је тихо про
ку же ње виру са у попу ла ци ји. 

Вест да је један начел ник Град ске 
упра ве у Срем ској Митро ви ци пози ти ван 
на коро навирус узне ми ри ла је Митров
ча не. Међу тим, како је рекао гра до на чел
ник Срем ске Митр о ви це Вла ди мир Сана
дер, нема потре бе да се уво де било 
какве ван ред не мере пошто је то изо ло

ван слу чај и нема потвр де да има још 
обо ле лих у Град ској упра ви. А што се 
тиче бро ја обо ле лих у Срем ској Митро ви
ци, пре ма Сана де ро вим речи ма он је на 
нивоу 1011 слу ча је ва. 

Дирек тор ка Заво да за јавно здра вље у 
Срем ској Митр о ви ци др Нада Зец Пет ко
вић је у писа ном одго во ру на пита ња 
нови на ра М нови на рекла да је епи де ми
о ло шка ситу а ци ја у Сре му задо во ља ва
ју ћа, али да гра ђа ни мора ју да се при др
жа ва ју свих про пи са них пре вен тив них 
мера.

–За сада нема назна ка да би Срем 
могао поста ти ново жари ште. Обо ле ли са 
наше тери то ри је су махом мла де осо бе 
са лаком и бла гом кли нич ком сли ком. 
Међу тим, упра во због тога, сада је пра во 
вре ме да схва ти мо важност свих мера 
које је про пи сао Кри зни штаб. Ту у првом 
реду спа да кори шће ње заштит не маске, 
одр жа ва ње дис тан це више од један 
метар и темељ но пра ње руку. Руке је 
потреб но често и темељ но пра ти у тра ја
њу нај ма ње 20 секун ди, сапу ном и водом. 
Ноше ње маске зна чај но ума њу је могућ
ност зара зе,  што шти ти не само осо бу 
која је носи, већ посред но и њене нај бли
же као и зајед ни цу у цели ни. Пре по ру чу је 
се избе га ва ње бли ских кон та ка та са осо
ба ма које има ју пови ше ну тем пе ра ту ру 

или кашљу, избе га ва ње поздра вља ња 
руко ва њем и љубље њем, про ве тра ва ње 
про сто ри ја у који ма се бора ви, избе га ва
ње оку пља ња у који ма бора ви већи број 
људи у затво ре ном про сто ру. Тако ђе, не 
узи ма ти анти би о ти ке на сво ју руку. Уко
ли ко осо ба кашље, потреб но је  пре кри ти 
уста и нос над лак ти цом  или папир ном 
мара ми цо ма, коју тре ба баци ти у кан ту 
са поклоп цем, а руке опра ти, каже др 
Нада Зец Пеко вић, дирек тор ка Заво да за 
јав но здра вље у Срем ској Митро ви ци.

Она је дода ла да  све осо бе, које има ју 
неки од симп то ма и зна ко ва који би могли 
да ука жу на обо ле ва ње од Ковида 19, 
тре ба нај пре да теле фо ном кон так ти ра ју 
иза бра ног лека ра ради даље дијаг но сти
ке и лече ња. Тако ђе, тести ра ње на при
су ство виру сакоро на може се оба ви ти у 
Заво ду за јав но здра вље.

– У Заво ду за јав но здра вље се тести
ра ју лица по епи де ми о ло шким инди ка ци
ја ма (кон тро ле, ИгМ +, за потре бе сме
шта ја у уста но ве соци јал не зашти те) 
ПЦР дијаг но сти ком и иму но хро ма то
граф ским тесто ви ма. Они који желе да 
сазна ју свој Ковид 19 ста тус, могу то да 
учи не на лич ни зах тев на ПЦР тест по 
цени од 6000,00 дина ра и на иму но хро
ма то граф ске тесто ве по цени од 1200,00 
дина ра. Прет ход но је потреб но  назва ти 
бро је ве кол  цен тра или се инфор ми са ти 
на сај ту Заво да за јав но здра вље Срем
ска Митро ви ца, обја шња ва др Зец Пет ко
вић, која је дода ла да се при др жа ва њем 
свих мера које је пре по ру чио Кри зни 
штаб, зна чај но сма њу је могућ ност зара зе 
и пре но ше ња инфек ци је на дру ге, као и 
да одго вор ним при сту пом ка свом здра
вљу шти ти мо и себе и дру ге. 

др Нада Зец Пет ко вић др Адил Елхаг

За сада нема назна ка 
да би Срем могао 

поста ти ново
жари ште. Обо ле ли са 

наше тери то ри је су 
махом мла де осо бе са 

лаком и бла гом
кли нич ком сли ком, 

каже др Нада Зец 
Петко вић, дирек тор ка 

Заво да за јав но
здра вље у Срем ској 

Митро ви ци

Они који желе да сазна ју свој Ковид 19 ста тус, 
могу то да учи не на лич ни зах тев на ПЦР тест 
по цени од 6000,00 дина ра и на иму но хро ма то-
граф ске тесто ве по цени од 1200,00 дина ра
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Сви гра ђа ни у  интер ва лу од 8.00 до 
20.00 часо ва могу се инфор ми са ти о 
Кови ду 19. Кон такт теле фо ни Завода за 
јавно здравље су: 064/8092911, 
064/8092930 и 064/809293

Тако ђе, у окви ру Дома здра вља функ
ци о ни ше и Ковид амбу лан та у Срем ској 
Митро ви ци, која се нала зи у VII здрав
стве ној ста ни ци у насе љу КП Дом (Куве
ждин ска бб, иза ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“). Амбу лан та ради сва ког рад ног 
дана од 9 до 17 часо ва и викен дом од 
седам до 14.00 сати, бро је ви теле фо на 
су: 022/631110, 064/8770581, 064/8770
576.

– Ту се јавља ју паци јен ти са тежом 
кли нич ком сли ком и то без зака зи ва ња. 
Зна чи, сви који има ју тем пе ра ту ру пре ко 
38, сте за ње и бол у гру ди ма, пли так дах 
и кашаљ. Паци јен та пре гле да лекар, који 
ће на осно ву кли нич ког пре гле да утвр ди
ти да ли тре ба, а углав ном се и шаље у 
лабо ра то ри ју, како би се ура ди ла ана ли
за крв не сли ке и виде ле вред но сти ЦРП, 
које ће ука за ти о каквом запа љен ском 
про це су је реч. Уко ли ко буде потреб но, 
паци јент се даље шаље у Општу бол ни
цу да се ура ди ренд ген плу ћа и инфек то
лог ће одлу чи ти да ли ће паци јент лежа
ти у бол ни ци, да ли ће се тести ра ти или 
ће ићи на кућ но лече ње, каже начел ник 
Опште меди ци не Дома здра вља др Адил 
Елхаг. 

Он дода је да се у Ковид амбу лан ти 
ради и брзи тест на вирус коро на.

– То је тест из крви, којим се могу 
детек то ва ти анти те ла, која се поја вљу ју 
сед мог и десе тог дана од поја ве симп то
ма. Бит но је нагал си ти да, ако је неко 
имао тем пе ра ту ру на при мер данас и 
жели сутра дан да се тести ра, тест ће 
бити нега ти ван. Он неће потвр ди ти или 
неги ра ти при су ство виру са. Што се тиче 
ПЦР теста, он се ради узи ма њем бри са 
на Инфек тив ној кли ни ци, обја шња ва др 
Адил Елхаг. 

 Сви паци јен ти, који има ју бла жу кли
нич ку сли ку иду на кућ но лече ње и у изо
ла ци ју. 

– Бла жа кли нич ка сли ка под ра зу ме ва 
тем пе ра ту ру до 38, бла гу малак са лост. 
Паци јент оста је код куће и у изо ла ци ји од 
14 дана. Сви такви паци јен ти могу да 
позо ву Ковид амбу лан ту или свог иза бра
ног лека ра. Све оста ле амбу лан те редов
но раде као и досад, а у Ковид амбу лан ти 
раде чети ри еки пе лека ра, гово ри др 
Елхаг, који дода је да је у јед ном дану 
Ковид амбу лан та има ла око 70 пре гле да. 

Тако ђе, због тре нут не ситу а ци је, зака
зи ва ње спе ци ја ли стич ких пре гле да је 
сто пи ра но. 

– Спе ци ја ли стич ки пре гле ди који се 
оба вља ју у Општој бол ни ци се за сада не 
могу зака за ти. Једи но се могу зака за ти 
пре гле ди за онко ло шке паци јен те. Доби
ли смо оба ве ште ње од Ради о ло шке слу

жбе Опште бол ни це да се зака зу ју ултра
звуч ни пре гле ди, ренд ген и пре гле ди за 
хит не паци јен те, рекао је др Елхаг.

Пре ма њего вим речи ма, здрав стве ни 
систем у Срем ској Митро ви ци за сада 
има капа ци те та ако дође до масов ног 
обо ле ва ња, али да упр кос томе, тре ба 
бити опре зан и одго во ран.

 – Потреб но је носи ти маске у затво ре
ном про сто ру, на отво ре ном тре ба држа
ти дис тан цу од јед ног и по метра до два, 
али често и темељ но пра ти руке.  Тако ђе, 
у овом пери о ду тре ба избе га ва ти масов
на оку пља ња, сла вља, мату ре, спо рт ска 
деша ва ња и слич но, напо ми ње др Елхаг.

У Општој болници посете су забрање
не још од проглашења ванредног стања 
и нису дозвољене након што је оно уки
нуто у циљу спречавања ширења епиде
мије коронавируса. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Моли мо гра ђа не да се пона ша ју 
одго вор но и да се стрикт но при др жа
ва ју свих мера пре до стро жно сти и 
упут ста ва уз пошто ва ње физич ке 
дис тан це мини мум од јед ног метра, 
ноше ње заштит них маски у затво ре
ном про сто ру, као и упо тре бу дез ин
фек ци о них сред ста ва и свих мера 
лич не хиги је не, избе га ва ње задр жа
ва ња у затво ре ном про сто ру у којем 
бора ви већи број људи. Апе лу је мо и 
на све запо сле не у колек ти ви ма  да 
посеб но обра те пажњу на све нео п
ход не мере ради спре ча ва ња зара жа

ва ња, да се и даље при ме њу ју и 
спро во де кон тро ле пошто ва ња мера 
које су нало же не, а које се одно се на 
спре ча ва ње некон тро ли са ног шире
ња инфек ци је у рад ним орга ни за ци ја
ма и колек ти ви ма. Осо ба ма које су 
биле у кон так ту са потвр ђе ним слу ча
јем, да оста ну 14 дана у само и зо ла
ци ји од послед њег кон так та. При ме на 
ових мера је кључ на за кон тро лу епи
де ми о ло шке ситу а ци је и спре ча ва ње 
евен ту ал не некон тро ли са не поја ве 
боле сти, каже се у апелу Завода за 
јавно здравље.

Апел Завода за јавно здравље

Завод за јавно здравље

Бла жа кли нич ка сли ка под ра зу ме ва тем пе ра-
ту ру до 38, бла гу малак са лост. Паци јент оста је 
код куће и у изо ла ци ји од 14 дана. Сви такви 
паци јен ти могу да позо ву Ковид амбу лан ту 
или свог иза бра ног лека ра. Све оста ле амбу-
лан те редов но раде као и досад, а у Ковид 
амбу лан ти раде чети ри еки пе лека ра, каже др 
Адил Елхаг, који је додао да је у јед ном дану 
Ковид амбу лан та има ла око 70 пре гле да

Спе ци ја ли стич ки
пре гле ди који се

оба вља ју у Општој 
бол ни ци се за сада не 
могу зака за ти. Једи но 

се могу зака за ти
пре гле ди за

онко ло шке паци јен те. 
Доби ли смо

оба ве ште ње од
Ради о ло шке слу жбе 

Опште бол ни це да се 
зака зу ју ултра звуч ни 
пре гле ди, ренд ген и 

пре гле ди за хит не 
паци јен те, рекао је

др Елхаг
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ЛОКАЛ НИ ИЗБО РИ У БЕО ЧИ НУ 

О понављању избора 
одлучује Управ ни суд

Жал ба коју је под нео Митар Милин ко вућ на реше ње Општин ске коми си-
је о резул та ти ма избо ра на бирач ком месту број 4 у ОШ „Јован Грчић 
Милен ко“, није ува же на. Милин ко вић се обра тио Управ ном суду који је 
ува жио њего ве аргу мен те и пони штио реше ње ОИК за избор но место 
број 4. Ново реше ње ОИК је доне ла 1. јула, али избо ри на овом бирач ком 
месту још  нису поно вље ни зато што је СПС сада уло жи ла жал бу коју је 
ОИК одби ла. Опет се чека одлу ка Управ ног суда 

Лока ни избо ри у Бео чи ну још 
нису завр ше ни. Наи ме, Управ ни 
суд је 30. јуна пони штио реше

ње Општин ске избор не коми си је  
(ОИК) за бирач ко место број 4 у 
Основ ној шко ли „Јован Грчић Милен
ко“ у Бео чи ну. Нови избо ри на том 
бирач ком месту тра ба ли су да се одр
же 5. јула, али су због жал бе на СПС 
на ново реше ње ОИК они су одло же
ни до пре су де Управ ног суда.

Одлу ка о пона вља њу избо ра доне та 
је на осно ву при го во ра кан ди да та за 
одбор ни ка на листи Срп ске напред не 
стран ке Митра Милин ко ви ћа. Наи ме, 
он је уло жио жал бу на реше ње ОИК 
22. јуна у којој  исти че да је реше ње 
ОИК „повр шно, кон фу зно, шаблон ски 
и тип ски напи са но, само по себи про
ти ву реч но и да не садр жи све еле мен
те про пи са не зако ном“. Дода је „да је 
ОИК била у оба ве зи да се изја сни о 

при мед ба ма датим на Запи сник о 
раду бирач ког одбо ра“. У жал би се 
даље наво ди „да је ОИК сво јим реше
њем о утвр ђи ва њу резул та та избо ра 
од 22. јуна дала леги ти ми тет нере гу
лар но сти ма и непра вил но сти ма током 
избор ног про це са на бирач ком месту 
број 4“. По овој жал би ОИК није била 
једин стве ног ста ва и одлу ка није ни 
доне та, те је цела ствар завр ши ла на 
Управ ном суду.

Како је Управ ни суд у свом реше њу 
од 1. јула пре су дио да се жал ба усва ја 
и да се пони шта ва реше ње од 22. 
јуна, Општин ска избо ра коми си ја је 1. 
јула доне ла ново реше ње којим су 
избо ри на бирач ком месту број 4 тре
ба ли бити поно вље ни. Датум је тре
бао бити 5. јул.

Међу тим, како сазна је мо, Соци ја ли
стич ка пар ти ја Срби је је под не ла жал
бу на реше ње којим је нало же но пона

вља ње избо ра. Како је ОИК одби ла 
жал бу соци ја ли ста, читав слу чај је 
поно во завр шио на Управ ном суду. У 
момен ту закљу че ња овог бро ја М 
нови на (поне де љак 6. јул) Управ ни 
суд још није донео реше ње о жал би 
СПС.

Да под се ти мо, на избо ри ма одр жа
ним 21. јуна за одбор ни ке Скуп шти не 
општи не Бео чин, СПС је осво јио 4.170 
гла со ва, а избор на листа СНСа 4.010 
гла со ва. Пона вља ње избо ра на гла
сач ком месту број 4 могло би да про
ме ни овај резул тат, с обзи ром на то да 
на том гла сач ком месту пра во гла са 
има 1.503 бира ча, а да је 21. јуна сво
је бирач ко пра во иско ри сти ло њих 
1.013. И на кра ју да дода мо да оста ле 
стран ке које су уче ство ва ле на овим 
избо ри ма, ЛСВ, СРС и ЈС, нису пре
шле цен зус.

Све тла на Ћосић

Згра да СО Бео чин
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ПОНА ВА ЉА ЊЕ ИЗБО РА НА ЈЕД НОМ МЕСТУ У ВРД НИ КУ

Убе дљи ва побе да СНС
У ири шкој општи ни су 

избо ри за народ не 
посла ни ке Скуп шти не 

Срби је поно вље ни 1. јула на 
јед ном бирач ком месту, број 
8 у Врд ни ку. На овом бирач

ком месту је било упи са них 
815 лица са пра вом гла са, а 
на избо ре је иза шло њих 305, 
што је 37,42 про це на та од 
укуп ног бро ја. 

Пре ма инфор ма ци ја ма које 

смо доби ли од Гор да не Џигур
ски из Рад ног тела, убе дљи во 
нај ви ше гла со ва је осво ји ла 
листа „Алек сан дар Вучић – За 
нашу децу“ за коју је гла са ло 
200 бира ча, одно сно 65,57 
про це на та. Цен зус је још пре
шла листа „За кра ље ви ну 
Срби ју“ за коју је гла са ло 50 
Врд ни ча на, као и коа ли ци
ја стра на ка Иви це Дачи ћа и 
Дра га на Мар ко ви ћа Пал ме за 
коју је гла са ло 27 бира ча. Све 
оста ле листе су дале ко испод 
цен зу са.

На бирач ком месту број 8 
у Врд ни ку поно во је гла сао 
и Мио драг Бебић, пове ре
ник СНСa за Врд ник, који је 
захва лио бира чи ма на поно во 
ука за ном пове ре њу.

– Они су по вео ма топлом 
вре ме ну иза шли на гла са
ње и ука за ли нам пове ре ње. 
Убе дљи ва побе да са пре ко 
65 одсто осво је них гла со ва 

оних који су иза шли на избо
ре, оба ве зу је нас да се што 
пре ухва ти мо у коштац са 
акту ел ним про бле ми ма који 
муче гра ђа не. Сва ка ко да је 
један од нај ве ћих недо ста так 
воде у лет њим месе ци ма у 
поје ди ним дело ви ма Врд ни ка 
и реша ва ње тог про бле ма ће 
нам бити при о ри тет у наред
ном пери о ду – иста као је Мио
драг Бебић.

С. Џаку ла

Мио драг Бебић гла са

РУМА: ПОНО ВЉЕ НИ ИЗБО РИ НА ДВА МЕСТА

За напред ња ке гла са ло
74,88 одсто иза шлих бира ча
Избор на листа „Алек сан

дар Вучић – За нашу 
децу“ је на поно вље

ним репу блич ким избо ри ма 
1. јула, на два бирач ка места 
осво ји ла 74,88 одсто гла со
ва иза шлих на бира ли шта. 
Изла зност је била 39,65 про
це на та.

Како је саоп штио Сла ђан 
Ман чић, пот пред сед ник ОО 
СНСa у Руми, на кон фе
рен ци ји за нови на ре, избо ри 
су поно вље ни на бирач ком 
месту број 23 у Хрт ков ци ма и 
на бирач ком месту број 36 у 
Путин ци ма.

– Бит но је да кажем да је 
изла зност у одно су на избо ре 
који су одр жа ни 21. јуна била 
нижа и изно си 39,65 про це на
та, што је и оче ки ва но, с обзи
ром на то да је био рад ни дан. 
Бит но је да су људи, који су 
иза шли на бира ли шта, дали 
подр шку листи СНСа „Алек
сан дар Вучић – за нашу децу“ 
– иста као је Ман чић.

Напред ња ци су доби ли 
74,88 про це на та гла со ва, 
када се сабе ру оба бирач ка 
места.

– На бирач ком месту број 
23, СНС је осво јио 338 гла со
ва или 73,32 про цен та, а на 
про шлим избо ри ма смо, на 

том месту, има ли 52,31 про
це нат, што је пове ћа ње бро ја 
гла со ва. На бирач ком месту 
36 смо осво ји ли 416 гла со ва 
или 76,19 посто гла со ва оних 
који су иза шли на бира ли ште. 
Зна чи, има мо укуп но 754 
гла са за СНС и то потвр ђу је 
вели ку подр шку, пре све га, 
нашем пред сед ни ку Алек сан

дру Вучи ћу, али и нашој листи 
за репу блич ке избо ре – кон
ста то вао је Сла ђан Ман чић.

Цен зус су још пре шли соци
ја ли сти са осво је них 95 гла
со ва на оба бирач ка места, 
одно сно 9,43 одсто од укуп
ног бро ја иза шлих, а тре ћа је 
Срп ска ради кал на стран ка са 
осво је них укуп но 45 гла со ва, 

што чини 4,47 про це на та. 
Оста ле листе, а под се ћа

мо, за репу блич ке избо ре 
их је било две, су мање или 
више бли же цен зу су. На ова 
два бирач ка места у рум ској 
општи ни нај бли жи цен зу су 
је био Алек сан дар Шапић са 
осво је них 2,38 одсто гла со ва.

С. Џаку ла

КЗН у про сто ри ја ма рум ских напред ња ка

Познат састав нове СО Ириг
Општин ска избор на коми

си ја Ири га, на сед ни ци која 
је одр жа на 2. јула, доне ла је 
одлу ку о доде ли ман да та са 
избор них листа за избор 
одбор ни ка у СО Ириг, почев 
од првог кан ди да та са листе.

Пре ма новом Ста ту ту, 
нови сазив ири шке Скуп шти
не ће има ти 19, уме сто рани
јих 20 одбор ни ка. Пре ма 
постиг ну тим резул та ти ма на 
избо ри ма 21. јуна, листи 
„Алек сан дар Вучић – За 
нашу децу“ при па да 15 
одбор нич ких места, а први 
на овој листи је Тихо мир 

Сто ја ко вић. Два ман да та су 
при па ла листи „Иви ца Дачић 
– Соци ја ли стич ка пар ти ја 
Срби је“, а први на листи је 
Радо ван Нин ко вић. Јед но 
одбор нич ко место је добио 
„Вој во ђан ски фронт“, а на 
овој листи је први био Вла
ди слав Илкић. Један ман дат 
је осво ји ла и листа „За кра
ље ви ну Срби ју“ са које је 
одбор нич ки ман дат доде
љен првом на листи Сте ва
ну Гуду ри ћу.

Уско ро се оче ку је и кон
сти ту тив на сед ни ца новог 
скуп штин ског сази ва.
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СТЕ ЈА НОВ ЦИ

Заме њен део сто ла ри је
на Дому кул ту ре
У окви ру финан си ра ња 

адап та ци је обје ка та 
по сели ма где се нала

зе про сто ри је месних зајед
ни ца, месних кан це ла ри ја 
и домо ва кул ту ре, локал на 
само у пра ва је финан си ра
ла и радо ве на заме ни сто
ла ри је на Дому кул ту ре у 
Сте ја нов ци ма. Заме ње но је 
свих осам про зо ра на вели
кој сали, као и глав на ула зна 
вра та. По речи ма Сто ја на 
Кеске но ви ћа, пред сед ни
ка Саве та МЗ Сте ја нов ци, 
за ове наме не су доби ли 
400.000 дина ра.

– Поред про зо ра и вра
та, оста ло нам је још нешто 
мало пара, тако да ћемо 
виде ти да поста ви мо још и 

кли ма уре ђај у малој сали. 
Захва лио бих пред сед ни
ку Ман чи ћу што су обе ћа
на сред ства и обез бе ђе на. 
Пре о ста је нам да сре ди мо 
још део кро ва и неко ли ко 
мањих про зо ра, што пла ни
ра мо за наред ну годи ну – 
рекао је Сто јан Кеске но вић.

Он је додао да је овај 
Дом кул ту ре у Сте ја нов
ци ма рани је био нај бо љи 
Дом кул ту ре у Сре му. Ваља 
га одр жа ва ти, што изи ску
је зна чај на сред ства. На 
при мер, послед њи пут, сто
ла ри ја је на овом објек ту 

мења на 1981. годи не када 
је у Сте ја нов ци ма сни ма на 
тада чуве на еми си ја „Зна ње 
– има ње“. 

Дом кул ту ре зна чи мно го 
овом месту, с обзи ром на 
то да се ту орга ни зу ју све 
мани фе ста ци је на затво ре
ном у селу, као што су „Први 
глас Сре ма“, „Дани вина“ 
као и ску по ви Асо ци ја ци је 
сто ча ра Сре ма и Мачве.

Пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић исти че да 
је локал на само у пра ва, на 
зах те ве месних зајед ни ца, 
обез бе ди ла и поде ли ла пет 

мили о на дина ра, за пла ни
ра не радо ве.

– Када је реч о Сте ја нов
ци ма, тра же но је 400.000 
дина ра за заме ну ком плет
но дотра ја лих вели ких про
зо ра у глав ној сали, као и 
глав них ула зних вра та у ту 
салу. Савет МЗ Сте ја нов ци 
је спро вео набав ку и ода
брао изво ђа ча. Сред ста ва 
има, а када ће се радо ви у 
неком селу реа ли зо ва ти, 
зави си од ажур но сти људи 
у саве ти ма МЗ тих села – 
иста као је Сла ђан Ман чић.

С. Џаку ла

Сто јан Кеске но вић, пред сед ник Саве та МЗ Сте ја нов ци

Сла ђан Ман чић,
наста вак ула га ња у села

ВАТРО ГА СНИ ДОМ

Обу ка ватро га са ца - спа си ла ца
Обу ка ватро га са ца – спа си ла ца за дело

ва ње у сао бра ћај ним незго да ма одр жа на је 
2. јула у рум ском Ватро га сном дому. У обу ци 
су уче ство ва ли и при пад ни ци Слу жбе хит не 
помо ћи, која тако ђе, увек изла зи на терен 
када се дого ди неки сао бра ћај ни удес, а при
су ство ва ли су и пред став ни ци Срп скоруског 
хума ни тар ног цен тра у Нишу.

Под се ти мо, у Ватро га сном дому Рума 
посто ји већ десет годи на Тре нинг цен тар за 
тех нич ке интер вен ци је у сао бра ћа ју, а тре
нут но се у њему еду ку је десе так пола зни ка 
22. кла се из Пиро та, Вра ња, Чач ка, Ваље ва...

У рум ском Тре нинг цен тру се обу ча ва ју 
ватро га сци – спа си о ци који има ју рад ног иску
ства, али је циљ да уна пре де сво је вешти не 
и зна ња при ли ком интер вен ци ја у сао бра ћај
ним незго да ма, као и да нова зна ња пре не су 
оста лим коле га ма. С. Џ.
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При ли ком оби ла ска радо ва на 
изград њи нове котлар ни це у насе
љу Соли дар ност, поло ви ном јуна, 

деца која живе у обли жњим згра да ма су 
замо ли ла пред сед ни ка Општи не Сла ђа
на Ман чи ћа да им се, у бли зи ни, напра
ви један терен за баскет. Обе ћа но им је 
да ће се терен завр ши ти за пет на е стак 
дана, и то обе ћа ње је испу ње но, јер је 
терен завр шен 29. јуна. Тада га је оби
шао први човек рум ске општи не и то је 
била добра при ли ка за раз го вор са задо
вољ ном децом од којих је, на поклон, 
добио књи гу са њихо вим пот пи си ма.

– Испу ни ли смо наше обе ћа ње на 
задо вољ ство вели ког бро ја деце која 

воле спорт, а са дру ге стра не и на наше 
задо вољ ство. Пока за ли смо да оно што 
обе ћа мо и испу ни мо, без обзи ра на то 
што су избо ри про шли. Деца су ми покло
ни ла јед ну лепу књи гу у коју су се сви 
пот пи са ли и хва ла им на томе – рекао је 
Сла ђан Ман чић.

Он је додао да све што се ради, ради 
се због деце, јер су она будућ ност сва ког 
дру штва и тре ба ради ти у њихо вом инте
ре су. Ман чић је под се тио да су ста ри јим 
сугра ђа ни ма из окол них згра да обе ћа
не клу пе које ће бити поста вље не око 
тере на, као и да ће то бити испу ње но. 
Биће поста вљен и деч ји моби ли јар, који 
је рани је био упра во на делу повр ши не 

на којој је ура ђен терен за баскет. Ново
и згра ђе ни терен за баскет је димен зи ја 
13х15 мета ра, асфал ти ран је, ком плет
но обе ле жен, а поста вљен је и стуб са 
таблом за кош, тако да је укуп на вред
ност ових радо ва око 800.000 дина ра.

Један од деча ка, који су, кроз раз го вор 
и покре ну ли ини ци ја ти ву за изград њу 
тере на за баскет је Андреј Лов ча нин који 
је рекао да су дру га ри задо вољ ни испу
ње ним обе ћа њем.

 – Брзо смо доби ли овај терен и дра
го нам је због тога. До сада смо баскет 
игра ли тако што смо качи ли гај бе на гра
не дрве ћа – рекао је Андреј Лов ча нин.

С. Џаку ла

НАСЕ ЉЕ СОЛИ ДАР НОСТ

Завр шен нови терен за баскет

Радо ви на котлар ни ци теку по пла ну
Радо ви на изград њи нове котлар ни це у 

насе љу Соли дар ност поче ли су у дру гој 
поло ви ни маја, а рок за њен завр ше так је 

1. окто бар. Тако би Румља не у новој греј ној сезо
ни, која почи ње 15. окто бра, тре ба ло да гре ју две 
нове котлар ни це у насе љи ма Тивол и Соли дар
ност, а то би тре ба ло да зна чи и ефи ка сни је и 
ква ли тет ни је гре ја ње.

– Радо ви на котлар ни ци иду веома добро. 
Зида се брзо, пого то во ако има мо у виду и много 
кишних дана. Сада су висо ке тем пе ра ту ре и сва
ка ко није лако ради ти, али сам задо во љан дина
ми ком радо ва на овој новој котлар ни ци – каже 
први човек рум ске општи не Сла ђан Ман чић.

Под се ти мо, ова котлар ни ца је нешто мања од 
котлар ни це у насе љу Тивол, али ће има ти два 
дупло јача гасна котла од по три мега ва та. Тако 
ће моћи да гре је око 38.000 ква драт них мета ра 
стам бе ног и послов ног про сто ра. У овом момен
ту ста ра котлар ни ца на мазут гре је 29.000 ква
драт них мета ра стам бе не и послов не повр ши не, 
уз могућ ност да се на нову котлар ни цу при
кљу чи, ако за то доби је сагла сност над ле жног 
Мини стар ства, и рум ски Дом здра вља. Изво ђач 
радо ва на котлар ни ци у насе љу Соли дар ност је 
инђиј ска фир ма „ГасТех“ са сво јим коо пе ран ти
ма. С. Џаку ла

Радо ви на новој котлар ни ци
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СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Отка зан јул ски вашар,
базен се још не отва ра

Ско ро тач но месец 
дана је про шло од 
16. и нада ли смо се, 

послед ње сед ни це Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је, али 
је понов ни налет коро на ви
ру са усло вио да се чла но ви 
Шта ба за ван ред не ситу а ци

је понов но саста ну 30. јуна, 
на 17. сед ни ци Шта ба. Има
ју ћи у виду акту ел ну ситу а
ци ју, доне те су и одго ва ра ју
ће мере у скла ду са њом.

– Доне ли смо одлу ку да је 
оба ве зно ноше ње заштит не 
маске у затво ре ним про сто

ри ма, у свим уста но ва ма, 
јав ним пред у зе ћи ма, објек
ти ма кул ту ре, у свим услу
жним при ват ним лока ли
ма, ресто ра ни ма и сва ко га 
ћемо писме но оба ве сти ти 
о овој наред би – иста као је 
Сла ђан Ман чић, коман дант 

Шта ба. 
Било је и логич но да се 

доне се мера о забра ни одр
жа ва ња јул ског ваша ра у 
Руми, с обзи ром на то коли
ко се људи сли је тих дана на 
ваша ри ште.

– Доне ли смо одлу ку да 

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

Понов на поде ла маски, рука ви ца 
и дез ин фек ци о них сред ста ва
Одмах по окон ча њу 17. 

сед ни це Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је у 

Руми, 30. јуна, са сво јим 
актив но сти ма су поно во 
кре ну ли и волон те ри. Наи
ме, јед на од одлу ка доне тих 

на овој сед ни ци Шта ба јесте 
и оба ве зна упо тре ба 
заштит них маски у свим 
затво ре ним про сто ри ма као 
што су јав на пред у зе ћа, 
уста но ве, про дав ни це, 
кафи ћи...

Зато су волон те ри лици ма 
запо сле ним у про дав ни ца
ма, кафи ћи ма и дру гим 
објек ти ма дели ли бес плат
но заштит не маске, рука ви
це и дез ин фек ци о на сред
ства. Те актив но сти су 

наста вље не и 2. јула када 
су волон те ри поде ли ли око 
2.000 заштит них маски.

– Ове маске наши волон
те ри деле гра ђа ни ма и као 
меру пре вен ци је, али и као 
моти ва ци ју за њихо во кори

Поде ла заштит них маски
Сла ђан Ман чић, апел гра ђа ни ма
да пошту ју доне те мере
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Важно оба ве ште ње 
гра ђа ни ма

Од 6. јула важи ново рад но вре ме за 
Ковид амбу лан ту у Руми, које је сада 
од 7 до 20 часо ва, сва ким рад ним 

даном, као и викен дом. Такав режим рада 
ће тра ја ти све док посто ји пове ћан број 
паци је на та са респи ра тор ним тего ба ма и 
пови ше ном тем пе ра ту ром.

– На осно ву пре по ру ка које смо доби ли 
од Мини стар ства здра вља и Покра јин ског 
секре та ри ја та за здрав ство, као и у прет
ход ном оба ве ште њу за гра ђа не, моли мо 
све паци јен те који има ју теже симп то ме, 
као што су висо ка тем пе ра ту ра, изра же
ни кашаљ, оте жа но диса ње... да се одмах 

јаве у Амбу лан ту за респи ра тор не тего бе и 
фебрил на ста ња, док паци јен ти са лак шом 
кли нич ком сли ком тре ба прво да се јаве 
теле фо ном – каже др стом. Јеле на Сто ја
нац Мра че вић, дирек тор ка рум ског Дома 
здра вља. 

Теле фо ни су: 069/643–583, као и фик сне 
лини је: 022/471–220 локал 143, 022/470–
322 локал 143 и 022/470–422 локал 143. 
Пози ва њем ових бро је ва теле фо на паци
јен ти могу доби ти аде кват не саве те, а све у 
циљу избе га ва ња већих гужви и тиме пове
ћа ног ризи ка од шире ња боле сти.

С. Џ.

Дом здра вља

про лон ги ра мо отва ра ње 
рум ског базе на до 10. јула, 
а у том пери о ду ћемо пра ти
ти раз вој ситу а ци је. Рум ски 
базен је познат као место 
где се оку пља вели ки број 
људи – ука зао је Ман чић. 

Под се ти мо, током нај вре
ли јих лет њих дана на базе
ну осве же ње потра жи и до 
1.500 гра ђа на. 

На овој првој сед ни ци 
Шта ба, после јед но ме сеч не 
пау зе, доне та је и одлу ка да 
људи из ЈП „Кому на лац“ и 
„Водо вод“ поно во поч ну са 
дез ин фек ци јом гра да, како 
је рађе но и током ван ред ног 
ста ња. „Водо вод“ са цистер
ном која дез ин фи ку је ули
це и дез ин фи ку је ваздух на 
бази хло ра, док запо сле ни у 
„Кому нал цу“ са сво јим рад
ни ци ма дез ин фи ку ју трго
ве, јав не повр ши не, ула зе у 
уста но ве...

– Сви заражени на 
територији наше општине, 
ако је то олак ша ва ју ћа окол
ност, има ју бла жи облик, и 
сви су у кућ ној изо ла ци ји, 
осим јед ног мушкар ца који 
је на бол нич ком лече њу – 
иста као је Ман чић и апе ло
вао на гра ђа не да буду одго
вор ни како би се избе гло 
поја ча но шире ње виру са у 
рум ској општи ни.

С. Џаку ла

шће ње, с обзи ром на то да 
смо све до ци поја ча не актив
но сти коро на ви ру са. Упу ћу
јем апел гра ђа ни ма да кори
сте маске и чува ју себе и 
дру ге. Нада мо се да ћемо 
тако, као и уз све дру ге мере 
које пред у зи ма мо, успе ти да 
овај нео че ки ва ни при ти сак 
коро не све де мо на мини мум 
– иста као је Сла ђан Ман
чић. 

Он је додао и да су 
заштит не маске, рука ви це и 
дез ин фек ци о на сред ства 
која се сада деле, наба вље
на још током ван ред ног ста
ња у веће ој коли чи ни, тако 
да није било додат них 
издва ја ња из буџе та за нове 
набав ке.

Када је реч о бро ју зара
же них, у одно су на ситу а ци
ју о којој се гово ри ло одмах 
по окон ча њу 17. сед ни це 
Шта ба за ван ред не ситу а ци
је, дошло је до сма ње ња 
бро ја пози тив них на коро на
ви рус. Тада их је било 15. 
За сада није забе ле же но 
пове ћа ње бро ја зара же них, 
већ је код неких дру гих тест 
био нега ти ван. С. Џ.

Епи де ми ја под кон тро лом
Штаб за ван ред не ситу а ци је рум ске 

општи не састао се поно во 6. јула. На сед ни
ци Кри зног шта ба је кон ста то ва но да је, 
посма тра ју ћи мину лих неде љу дана, од 
прет ход не сед ни це, ста ње са коро навиру
сом под кон тро лом. 

Нај ва жни је је да, пре ма инфор ма ци ја ма 
од 6. јула, када је и закљу чен овај број М 
нови на, број зара же них коро навир сом није 
пове ћан. Пре ма тим пода ци ма, на тери то
ри ји рум ске општи не је 12 лица пози тив но 
на коро навирус, али су сви има ју лак ше 
симп то ме.

 – Осо бе које су осе ти ле неке симп то ма, 
били су на пре гле ду, тако да у јав ним слу
жба ма има мо реги стро ван одре ђе ни број 
људи који су отво ри ли боло ва ња, али су 
сви без теже кли нич ке сли ке. На овом Шта
бу нисмо доно си ли ника кве нове мере, а 
апе лу је мо на гра ђа не да се при др жа ва ју 
рани је усво је них мера зашти те: да у затво

ре ном про сто ру носе заштит не маске, као и 
да пошту ју про пи са ну дис тан цу и све дру ге 
пред ло же не мере. Тако ђе, закљу чи ли смо 
да се још нису сте кли усло ви за отва ра ње 
базе на  – рекао је Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума и апе ло вао  на гра ђа не да 
се, чим осе те неки од симп то ма,  одмах јаве 
у КОВИД амбу лан ту рум ског Дома здра
вља.

Он је наја вио и да ће се посла ти зах тев 
јав ном пре во зни ку да оба ве зно инси сти ра ју 
да сви пут ни ци у јав ном пре во зу носе 
заштит не маске. При ме ну мере  оба ве зног 
ноше ња маски у затво ре ном про сти ру у 
рум ској општи ни пра те инспек циј ске слу жбе 
и она се, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, при ме
њу је.

Тако ђе, кон ти ну и ра на је актив ност волон
те ра на поде ли заштит них маски гра ђа ни
ма.

С. Џаку ла



12 8. JUL 2020.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

РЕПУ БЛИЧ КИ КОН КУРС ЗА ОНЛАЈН НАСТА ВУ

Награ да настав ни ци
Јеле ни Лилић из Пла ти че ва

„Маги ја је у рука ма настав
ни ка“ назив је кон кур са за 
нај бо ље при ме ре наста ве 
на даљи ну. По окон ча њу 
кон кур са доде ље но је 12 
награ да: за пет нај бо љих, 
награ да публи ке и спе ци
јал не награ де за нај бо љи 
при мер про јект не наста ве, 
за нај бо љу интер ак ци ју са 
ђаци ма у основ ној и сред
њој шко ли, нај бо љи при мер 
ТВ наста ве и за нај бо љу 
упо тре бу диги тал них ала та 
у наста ви у основ ној и сред
њој шко ли. Награ де нај бо
љи ма уру че не су на све ча
но сти која је 2. јула одр жа на 
у Бео гра ду.

Јед на од награ ђе них је 
и Јеле на Лилић, настав ни
ца исто ри је у ОШ „Мили вој 
Пет ко вић Фећ ко“ у Пла ти
че ву. Она је доби ла награ ду 
за интер ак ци ју са ђаци ма 
у основ ној шко ли, за про
јект ну актив ност „Новин
ска аген ци ја Антички Рим
јавља“. Овај кре а тив ни про
је кат је био наме њен уче
ни ци ма петог раз ре да са 
циљем да утвр де гра ди во, 
али и да се на зани мљив 
начин уче ни ци ма при бли же 
дав но про шла вре ме на. 

– Вели ка ми је част што 
сам се нашла у дру штву нај
бо љих настав ни ка у Срби ји 
– међу 12 вели чан стве них. 
Мислим да смо сви зајед но 
и у кри зном вре ме ну пока
за ли да про свет ни рад ни ци 
има ју маги ју у рука ма, да 

може мо и да моти ви ше мо 
уче ни ке и да им, у изме ње
ним окол но сти ма, помог не
мо да напре ду ју. Про је кат 
је добро при хва ћен међу 
ђаци ма и они су под јед на
ко заслу жни за ову награ ду. 
Нарав но, сви једва чека мо 
да се од сеп тем бра поно во 
вра ти мо у школ ске клу пе, 
јер учи о ни цу ништа не може 
да заме ни, ни тај непо сред
ни кон такт и интер ак ци ју са 
децом – рекла је пово дом 
доби ја ња овог зна чај ног 

при зна ња настав ни ца Јеле
на Лилић.

Тре ба иста ћи да је на 
поме ну ти кон курс за избор 
нај бо љих при ме ра наста ве 
на даљи ну при сти гло више 
од 700 при ја ва, па је и награ
да у тако јакој кон ку рен ци
ји још зна чај ни ја. Мини стар 
про све те Мла ден Шар че
вић и извр шна дирек тор ка 
НАЛЕДа Вио ле та Јова но
вић су иста кли да Срби ја 
има вели ки потен ци јал када 
је реч о настав нич ком кадру 

и да о томе све до чи и овај 
кон курс.

Нај ви ше при ме ра онлајн 
наста ве је било из срп ског 
јези ка, чак 111, из мате ма
ти ке 64, потом енгле ског 
јези ка, исто ри је, ликов ног и 
био ло ги је. Пре ко 60.000 гра
ђа на се укљу чи ло у гла са ње 
и тако подр жа ло сво је фаво
ри те. Сви истак ну ти при ме
ри наста ве биће увр ште ни у 
једин стве ну јав ну базу нај
бо љих прак си наста ве на 
даљи ну. С. Џаку ла

Настав ни ца Јела на Лилић

Жетва пше ни це у току
Жетва пше ни це у рум ској 

општи ни је поче ла кра јем јуна и 
тра ја ће до поло ви не јула. Тако 
је и у Кра љев ци ма, али су мно
га жита још „зеле на“ и чека ју на 
коше ње. Кра љев ча нин Вла да 
Мрвић је ове годи не под пше ни
цом имао три хек та ра и тек је 
запо чео жетве не радо ве.

– Ово га пута сам на свим 
њива ма засе јао сор ту „басма
ти“, а до сада сам пожњео пше
ни цу само на јед ној њиви. Жито 
сам лаге ро вао, а то ћу учи ни ти 
и са пре о ста лим родом када га 
ски нем. Пше ни ца на дру гим 
њива ма још није сазре ла, тако 

да ћу жетву завр ши ти за неко
ли ко дана – каже Вла да Мрвић. 

Про се чан при нос му је око 
чети ри тоне по ката стар ском 
јутру, али је про из во ђа чи ма 
вели ки про блем што откуп на 
цена пше ни це још није позна та.

– Поко сио сам и сав јечам 
који сам имао, али сам њега 
оста вио код куће за исхра ну 
сто ке. Ина че, цена јеч ма је 
позна та и изно си 15 дина ра по 
кило гра му са ПДВом. Муку 
мучи мо и са ценом сто ке коју је 
тешко про да ти – рекао је за 
наше нови не овај мла ди про из
во ђач из Кра ље ва ца.  С. Џ.

Вла да Мрвић из Кра ље ва ца
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Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“

ГРАД СКО ГРО БЉЕ

Пола га њем вена ца
обе ле жен Дан бор ца
Дан бор ца, 4. јул, обе

ле жен је пола га њем 
вена ца на спо мен

обе леж ја стра да лим бор ци
ма и жртва ма фаши стич ког 
теро ра на Град ском гро бљу 
у Руми. Вен це су поло жи ле 
деле га ци је локал не само
у пра ве, СУБ НОРа и дру
гих борач ких орга ни за ци ја, 
као и поли тич ких стра на
ка. Обра ћа ју ћи се оку пље
ни ма, Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума, иста
као је да је 4. јул сва ка ко 
један од зна чај ни јих дату ма 
наше исто ри је.

– То је датум када је 1941. 
годи не један мали народ, у 
јед ној малој држа ви, донео 
одлу ку да подиг не опште
на род ни ору жа ни уста нак 
про тив силе која је у то вре
ме сво јом фаши стич ком 
чизмом кле кла за врат гото
во целој Евро пи. У вре ме 
када је гото во цела Евро
па само роп та ла и трпе ла 
терор фаши стич ке нема ни, 
овде је доне та одлу ка да 
се тој нема ни ста не на пут 
и супрот ста ви – ука зао је 
Сте ван Кова че вић и додао 
да нас је тај датум свр стао 
међу лиде ре анти фа ши
стич ке бор бе у Евро пи.

Током вре ме на, у нашем 
дру штву су се јави ли број ни 
поку ша ји да се зна чај овог 
дату ма оспо ри, пре све га 
има ју ћи у виду њего ву иде

о ло шку димен зи ју, а зане
ма ру ју ћи њего ву анти фа
ши стич ку и осло бо ди лач ку 
димен зи ју. Сте ван Кова че
вић је пору чио да се тиме 
мора ју бави ти објек тив ни 
исто ри ча ри.

– Вред ност овог дату ма 
у срп ској исто ри ји мора да 
заце мен ти ра објек тив на 
исто риј ска нау ка и нама 
није потреб но да то тума че 
поли ти ча ри, јер ће то само 
про ду бља ва ти нашу иде
о ло шку поде лу, а то нам 
данас, у ово вре ме, ника ко 
није потреб но. Отпор сили 
зла мора да буде зада
так целог наро да, отпор 

сили зла не може да пру жа 
нијед на поли тич ка пар ти ја 
само стал но и сила ма зла 
се мора мо оду пре ти ује ди
ње но. Поде ле мора мо оста
ви ти иза нас, јер нам оне 
ника да ништа добро нису 
доне ле – иста као је Сте ван 
Кова че вић.

Обе ле жа ва ју ћи Дан бор
ца, Томи слав Милић, пред
сед ник СУБ НОРа Рума, 
ука зао је на то да Срби ја 
тре ба да се поно си сво јом 
рево лу ци о нар ном про шло
шћу, јер би се мно ги дру
ги наро ди дичи ли таквим 
дату ми ма.

– Да није било исто риј

ске одлу ке о покре та њу 
опште на род ног ору жа ног 
устан ка, изве сно је да би 
ток Народ но о сло бо ди лач ке 
бор бе и отпор непри ја те љу 
био пот пу но дру га чи ји, јер 
би се бор бе води ле нео
р га ни зо ва но и неко ор ди
ни ра но. Сло бо ду би тада 
доне ли бајо не ти туђих вој
ски – пору чио је Томи слав 
Милић.

Дан устан ка наро да 
Срби је, 7. јул, обе ле жен 
је тра ди ци о нал но на Ири
шком вен цу и то је била и 
цен трал на мани фе ста ци ја 
обе ле жа ва ња овог дату ма у 
Вој во ди ни. С. Џаку ла

Обе ле жа ва ње Дана бор ца у Руми

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Доне та одлу ка
о доде ли ман да та

Избор на коми си ја Општи не Рума доне ла је 
2. јула одлу ку којом врши доде лу ман да та кан
ди да ти ма за одбор ни ке у СО Рума. СО Рума 
има 43 одбор ни ка, а пре ма резул та ти ма избо
ра одр жа них 21. јуна, избор на листа „Алек сан
дар Вучић – За нашу децу“ има 31 одбор нич ки 
ман дат. Листа „Иви ца Дачић – Соци ја ли стич ка 
пар ти ја Срби је /СПС/ – Једин стве на Срби ја /
ЈС/ – Дра ган Мар ко вић Пал ма“ је доби ла шест 
одбор нич ких ман да та, а листа „Зеле на стран
ка Рума – Нек маске пад ну“ чети ри одбор нич ка 
ман да та. Избор на листа „Др Воји слав Шешељ 
– Срп ска ради кал на стран ка“ има два одбор
ни ка у новом скуп штин ском сази ву. С. Џ.

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ

Кон сти ту тив на сед ни ца 
21. авгу ста

Сте ван Кова че вић, доса да шњи 
пред сед ник СО Рума је инфор ми
сао нови на ре да је раз го ва рао са 
пред став ни ци ма Коа ли ци је „Алек
сан дар Вучић – За нашу децу“, 
тач ни је са овла шће ним лицем те 
коа ли ци је, одно сно Сла ђа ном 
Ман чи ћем, пот пред сед ник ОО 
СНС Рума, те да је пот пи сао одлу
ку да ће се кон сти ту тив на сед ни ца 
новог сази ва СО Рума одр жа ти 21. 
авгу ста. 

– Дакле, у закон ском року ћемо 

кон сти ту и са ти општин ске орга не, 
буду ћи да је закон ски рок 22. 
август. Про це ни ли смо да нам је у 
овом момен ту при о ри тет бор ба 
про тив коро навиру са, као и да 
није потреб но да ту енер ги ју раси
па мо у неким дру гим прав ци ма. 
Дакле, нема ника квих про бле ма 
око кон сти ту и са ња Скуп шти не, 
већ нам је бор ба са коро на виру
сом при о ри тет – иста као је Сте ван 
Кова че вић.

С. Џ.



14 8. JUL 2020.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

Дона ци ја за 
Дом здра вља

У инђиј ски Дом здра-
вља недав но је сти гла 
још јед на дона ци ја Вла-
де Вој во ди не. У пита њу 
су сред ства у изно су од 
3,5 мили о на дина ра 
која су овој здрав стве-
ној уста но ви одо бре на 
за купо ви ну новог 
ултра звуч ног апа ра та. 
Како је иста кла др 
Дани је ла Бељић, начел-
ни ца Слу жбе опште 
меди ци не у инђиј ском 
Дому здра вља, у пита-
њу је ултра звуч ни апа-
рат са две сон де.

– Тај апа рат ће нам 
мно го зна чи ти, пре све-
га, да бисмо обно ви ли 
посто је ћу опре му која 
је већ ста ра и дотра ја-
ла, а са дру ге стра не, 
попра ви ће мо ква ли тет 
рада јер поме ну ти апа-
рат може да се кори сти 
у више слу жби Дома 
здра вља и за више раз-
ли чи тих врста пре гле-
да – рекла је др Бељић 
и дода ла да је недав но 
инђиј ски Дом здра вља 
добио и дона ци ју која је 
сти гла из Јав ног пред у-
зе ћа „Ингас“, а реч је о 
сред стви ма у изно су од 
ско ро 80 хиља да дина-
ра која су утро ше на за 
купо ви ну наме шта ја за 
Амбу лан ту у Новом 
Слан ка ме ну.

– Нама је сва ка дона-
ци ја вео ма зна чај на јер 
смо ми сек тор који се 
не бави про из вод њом 
већ само услу га ма. Ми 
има мо врло мало соп-
стве них сред ста ва и 
захва љу ју ћи помо ћи, 
пре све га локал не 
само у пра ве, ми може-
мо да ради мо на 
побољ ша њу усло ва у 
свим нашим објек ти ма. 
Наме штај који је купљен 
за Амбу лан ту у Новом 
Слан ка ме ну мно го нам 
зна чи јер је она у прет-
ход них неко ли ко месе-
ци у пот пу но сти рено-
ви ра на, те је било 
сасвим логич но да се 
након гра ђе вин ских 
радо ва у обје кат уне се 
и нови наме штај који је 
дона ци ја Јав ног пред у-
зе ћа „Ингас“ – рекла је 
начел ни ца Слу жбе 
опште меди ци не. М. Ђ.

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Рекон струк ци јом ули ца 
до леп ших села

Наста вље ни су радо ви на рекон струк
ци ји ули ца по инђиј ским сели ма и тај 
посао биће акту е лан и у наред ном 

пери о ду, иста као је на састан ку Систе ма 48 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак.

– Село Нови Слан ка мен је јед но од села 
чији је ужи цен тар добио сасвим нови 
изглед. До сада су завр ше ни радо ви у ужем 
цен тру, тач ни је, део ни ца од пра во слав не до 
като лич ке цркве – иста као је Гак и додао да 
све што локал на само у пра ва ради јесте за 
добро бит мешта на.

Поред Новог Слан ка ме на недав но су 
завр ше ни и радо ви на рекон струк ци ји ужег 
цен тра Крче ди на.

– Жели мо да сви мешта ни има ју јед на ке 
усло ве за живот, циљ нам је да села доби ју 

моде ран, европ ски изглед и ка томе иде мо 
– рекао је пред сед ник Општи не Инђи ја.

Гак је под се тио да је поред пут не инфра
струк ту ре у прет ход них неко ли ко месе ци 
извр ше на и рекон струк ци ја сео ских амбу
лан ти и то у Јар ков ци ма, Новом Слан ка ме
ну, Слан ка ме нач ким Вино гра ди ма и Новим 
Кар лов ци ма.

– Уско ро ћемо кре ну ти и са радо ви ма 
на изград њи капе ла у Мара ди ку и Чор
та нов ци ма. Тако ђе, оче ку је мо да уско ро 
буду завр ше ни радо ви на изград њи јед ног 
таквог објек та у Љуко ву – рекао је пред сед
ник Општи не Инђи ја и додао да ће у овом 
селу уско ро кре ну ти рекон струк ци ја Ули це 
1. новем бра.

М. Ђ.

На послед њем састан ку Систе ма 48 
било је речи и о изград њи новог врти ћа у 
Инђи ји. Како је потвр дио Гак, радо ви се 
одви ја ју пред ви ђе ном дина ми ком.

– Вртић ће бити спре ман да поч не са 
радом у сеп тем бру ове годи не. До сада су 
ура ђе не елек тро ин ста ла ци је, водо вод на 
мре жа, а у току је поста вља ње кров не кон

струк ци је. Обе ћа ли смо нашим сугра ђа ни
ма да ће сва деца бити упи са на у вртић до 
почет ка нове школ ске годи не и то обе ћа ње 
ћемо испу ни ти – рекао је први човек инђиј
ске општи не и додао да нема већих засто ја 
и про бле ма у реа ли за ци ји ове инве сти ци је 
након које ће бити решен про блем листе 
чека ња.

Радо ви на изград њи врти ћа у Инђи ји

Саста нак Систе ма 48
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Поста вља ње јав них чесми

У прет ход ном пери о ду, рад ни ци Јав
ног кому нал ног пред у зе ћа „Водо вод и 
кана ли за ци ја“ били су анга жо ва ни на 
поста вља њу јав них чесми на неко ли ко 
лока ци ја у Инђи ји. Како је иста као 
дирек тор Дра го љуб Три фу но вић, прва 
од њих, на ини ци ја ти ву гра ђа на, поста
вље на је у Ули ци Лазе Кости ћа код 
деч јег игра ли шта.

– Про це ни ли смо да је било нео п
ход но поста ви ти чесму на овој лока ци
ји јер ту живи вели ки број гра ђа на, на 
кра ју кра је ва, на том игра ли шту има мо 
и много моби ли ја ра и мисли мо да је 
чесма нео п ход на. Кра јем про шле 

неде ље поста ви ли смо и чесму код 
спо ме ни ка Милун ки Савић у бли зи ни 
Град ског базе на. Сма тра ли смо да и 
на тој лока ци ји тре ба поста ви ти јав ну 
чесму. Она је упот пу ни ла изглед овог 
дела гра да и сам ком плекс у скло пу 
којег се нала зи спо ме ник, а у бли зи ни 
њега и Бари ца, Град ски базен и Спорт
ски цен тар „Леје“ – обја снио је дирек
тор Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ и иста као да 
ће наста ви ти са поста вља њем јав них 
чесми и у наред ном пери о ду у скла ду 
са потре ба ма и могућ но сти ма. 

М. Ђ.

Јав на чесма код спо ме ни ка Милун ки Савић

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“ се суфинансира из буџета
Општине Инђија. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно

не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Нема места пани ци
Како би се избе гле непо треб не 

гужве, у Ковид амбу лан ту тре ба да се 
јаве само осо бе које има ју изра же не 
симп то ме – висо ку тем пе ра ту ру и уче
ста ли кашаљ, уз оте жа но диса ње, апе
лу ју из инђиј ског Дома здра вља. Паци
јен ти са респи ра тор ним тего ба ма који 
има ју лак шу кли нич ку сли ку и има ју 
бла ге симп то ме боле сти, потреб но је 
да оста ну код куће у само и зо ла ци ји, уз 
уоби ча је но лече ње лаких обли ка 
респи ра тор них инфек ци ја. Тако ђе, у 
само и зо ла ци ју од 14 дана, тре ба да 
иду и осо бе које су биле у бли ском 
кон так ту са обо ле ли ма од Ковид19 
инфек ци је.

На гра ђа не се апе лу је да се и даље 

одго вор но пона ша ју и да пошту ју све 
нео п ход не мере зашти те. Како над ле
жни наво де, нема места за пани ку 
нити било какву бри гу јер је ситу а ци ја 
у општи ни Инђи ја под кон тро лом.

Гра ђа ни који има ју симп то ме Ковид
19 инфек ци је оба ви ће у Ковид амбу
лан ти Дома здра вља „Др Мило рад – 
Мика Павло вић“ у Инђи ји нео п ход не 
пре гле де и дијаг но сти ку. Након ком
плет не три ја же, уко ли ко је потреб но 
даље бол нич ко лече ње, лека ри Дома 
здра вља паци јен та упу ћу ју у уста но ву 
сле де ћег нивоа зашти те, одно сно у 
Општу бол ни цу у Срем ској Митро ви
ци.

М. Ђ.

ИРИГ

Оба ве зне маске
у затво ре ном

У ири шкој општи ни, како сазна је
мо од Сте ва на Кази ми ро ви ћа, 
коман дан та Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је, дого во ре но је да се реа
ли зу ју и спро во де мере у бор би про
тив коро на ви ру са, како се про пи су ју 
на репу блич ком нивоу.

– Гра ђа ни су оба ве зни да носе 
маске при ли ком ула ска и борав ка у 
затво ре ном про сто ру, амбу лан та ма, 
Општи ни, про дав ни ца ма, бан ка ма, 
свим уста но ва ма... Има ју ћи у виду 
да су наше зеле не пија це мале, и 
даље важи одлу ка да могу да наста
ве са сво јим радом – каже Сте ван 
Кази ми ро вић.

Пре ма инфор ма ци ја ма од 5. јула 
на тери то ри ји ири шке општи не има 
два слу ча ја изо ла ци је, било их је 
више, али је пeриод за изо ла ци ју 
њима исте као. Тако ђе, до раз ли ке у 
бро ју зара же них дола зи због чиње
ни це да један број људи који је 
зара жен јесте из Ири га, али не живе 
на тери то ри ји ири шке општи не. 
Пре ма инфор ма ци ја ма које смо 
доби ли од Мио дра га Беби ћа, заме
ни ка пред сед ни ка Општи не, у Врд
ни ку је 2. јула са радом почео базен 
у „Тер ма лу“, a раде и „Фру шке тер
ме“. С. Џ.

СТАРА ПАЗОВА

Жетва јеч ма
завр ше на

На ста ро па зо вач ким пољи ма 
завр ше на је жетва јеч ма. На пар це
ла ма „Дел та агра ра“ овом жита ри
цом је било посе ја но 167 хек та ра, а 
при но си су око 7,5 тона по хек та ру, 
а сли чан је при нос и на инди ви ду
ал ном сек то ру. Упо ре до док су ски
дао јечам, чија је жетва због кише 
касни ла око две неде ље, у Ста рој 
Пазо ви су прет по след њег јун ског 
дана ски ну ти и први отко си хлеб ног 
зрна и то код инди ви ду ал них пољо
при вред них про из во ђа ча, где су 
при но си од 7,5 до 8 тона по хек та ру, 
а вла жност зрна је од 14 до 15 
одсто. З. К.
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У општи ни Пећин ци забра ње не 
све про сла ве и мани фе ста ци је

У циљу спре ча ва ња 
шире ња инфек ци је 
коро на ви ру сом, Штаб 

за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци је 3. јула 
донео одлу ку о забра ни орга
ни зо ва ња свих про сла ва и 
мани фе ста ци ја у општи ни 

Пећин ци. Неко ли ко дана 
рани је на сна гу је сту пи ла 
одлу ка Шта ба о забра ни 
орга ни зо ва ња про сла ва сео
ских сла ва, ваша ра и свад би, 
као и одлу ка о оба ве зном 
кори шће њу заштит них маски 
у јав ном пре во зу. У згра ди 

пећи нач ке Општин ске упра ве 
оба ве зно је ноше ње заштит
них маски, као и редов на дез
ин фек ци ја руку и мере ње 
тем пе ра ту ре на ула зу у згра
ду, а стран ке се при ма ју само 
у шал тер сали Општин ског 
услу жног цен тра.

На тери то ри ји пећи нач ке 
општи не, у пери о ду од 24. 
јуна до 2. јула, инфек ци ја 
виру сом COVID19 потвр ђе на 
је код укуп но 20 лица. Са 
десет лица код којих је потвр
ђен коро на ви рус током апри
ла и маја ове годи не, и која су 

При јем стра на ка 
искљу чи во
у Општин ском
услу жном цен тру

У циљу што без бед ни јег пру
жа ња услу га гра ђа ни ма и сма
ње ња могућ но сти шире ња зара
зе током тра ја ња пан де ми је, 
Општин ска упра ва Општи не 
Пећин ци обавља при јем стра на
ка само у шал тер сали Општин
ског услу жног цен тра, где гра ђа
ни могу да оства ре сва сво ја 
пра ва из доме на над ле жно сти 
Општин ске упра ве, а за све 
инфор ма ци је о раду са стран ка
ма и пред ме ти ма коју су у 
поступ ку код Општин ске упра ве 
гра ђа ни ма су на рас по ла га њу 
теле фо ни:
•	 матич на слу жба: 022/400–709
•	 локал на поре ска адми ни стра

ци ја: 022/400–703
•	 дру штве не делат но сти: 

022/400–704
•	 слу жба дечи је зашти те: 

022/400–705
•	 писар ни ца: 022/400–702

Ашањ ци при ку пи ли 
140.000 динара за Космет

Спорт ски рад ни ци из Аша ње, у сарад
њи са Хума ни тар ном орга ни за ци јом 
„Сви за Космет“ из Бео гра да, орга ни зо
ва ли су 20. јуна дру гу по реду спорт ско
хума ни тар ну акци ју „Играј за Космет“ у 
овом насе љу.

– Лепо спорт ско попод не и вече у 
Аша њи. Орга ни зо ва на су так ми че ња у 
пика ду и сто ном фуд ба лу. Ком пле тан 
при ход од упи сни на и добро вољ них при
ло га, у изно су од 140.000 дина ра, упла
ћен је у фонд за помоћ ста нов ни штву са 

Косо ва и Мето хи је и обно ву све ти ња – 
изја вио је Петар Нанић, спорт ски рад ник 
из Аша ње. 

У сто ном фуд ба лу так ми чи ло се 20 
дво чла них еки па. Након зани мљи вог 
више ча сов ног так ми че ња побе ди ла је 
еки па „Ака де ми ја 5“ из Доба но ва ца 
(Милан Вла чић и Бојан Арсић), испред 
еки па „Доба нов ци“ (Нико ла Вла чић и 
Лука Цве тић), „Не дамо све ти ње“ из 
Бео гра да (Зоран Ћирић и Миро слав 
Бекић) и „Аут сај де ри“ из Аша ње“ (Милан 

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“
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ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ШИД СКОГ ДОМА ЗДРА ВЉА

Прво у Ковид амбу лан ту
Сход но ситу а ци ји у вези 

са инфек ци јом коро
на ви ру сом, др Крсто 

Куреш, дирек тор Дома здра
вља Шид, обра тио се јав но
сти путем оба ве ште ња.

– Оба ве шта ва мо гра ђа не 
који се лече у нашој здрав
стве ној уста но ви, а који има ју 
симп то ме Ковид19 инфек ци
је, да се јаве у Ковид амбу
лан ту Дома здра вља Шид, 
како би се оба ви ли нео п ход
ни пре гле ди и дијаг но сти ка. 
Након ком плет не три ја же, 
уко ли ко је потреб но бол
нич ко лече ње, лека ри Дома 
здра вља паци јен та упу ћу ју 
у уста но ву сле де ћег нивоа 
зашти те, одно сно над ле жне 
опште бол ни це. Како би се 
избе гле непо треб не гужве, 
у Ковид амбу лан ту тре ба да 
се јаве само осо бе које има ју 
изра же не симп то ме – висо

ку тем пе ра ту ру и уче ста ли 
кашаљ, уз оте жа но диса ње. 
Паци јен ти са респи ра тор ним 
тего ба ма који има ју лак шу 
кли нич ку сли ку и има ју бла ге 
симп то ме боле сти, потреб
но је да оста ну код куће у 
само и зо ла ци ји, уз уоби ча

је но лече ње лаких обли ка 
респи ра тор них инфек ци ја 
(обил но узи ма ње теч но сти, 
лак ше каша сте хра не, уно
ше ње вита ми на, уз хиги јен
ски режим живо та). Тако ђе, 
у само и зо ла ци ју од 14 дана, 
тре ба да иду и осо бе које су 
биле у кон так ту са обо ле лим 
од COVID19 инфек ци је.Под
се ћа мо гра ђа не да се и као 
до сада пона ша ју одго вор но 
и да се стрикт но при др жа ва ју 
свих мера пре до стро жно сти 
и упут ста ва свих над ле жних 
здрав стве них и епи де ми о
ло шких струч них слу жби, уз 
пошто ва ње физич ке дис тан
це, ноше ња заштит них маски 
у затво ре ном про сто ру, као 
и упо тре бе дез ин фек ци о них 
сред ста ва и свих мера лич не 
хиги је не – наво ди се у оба ве
ште њу. 

 Д. П.

Др Крсто Куреш

МЕСНА ЗАЈЕД НИ ЦА БЕР КА СО ВО

Уре ђе ње Дома кул ту ре
У Месној зајед ни ци Бер

ка со во у току су радо
ви на згра ди Дома 

кул ту ре у окви ру којег су 
сме ште ни и пред школ ци 
из Пред школ ске уста но
ве „Јели ца Ста ни ву ко вић 
Шиља“, Амбу лан та, сала за 
кул тур не дога ђа је, Библи
о те ка посве ће на Дамјан ки 
Чизмић (позна тој бер ка со
вач кој песни ки њи), мати чар 
и про сто ри је Месне зајед
ни це. О радо ви ма који су 
поче ли пре десе так дана, 
гово рио је пред сед ник Саве
та Месне зајед ни це Ненад 
Видо вић.

– Мења се сто ла ри ја у 
про сто ру где су нај мла ђи, то 
јест у заба ви шту, про сто ри
ја ма Месне зајед ни це и про
сто ри ја ма Амбу лан те. Вред
ност радо ва је око 300.000 
дина ра, а обез бе ди ла их је 

локал на само у пра ва – иста
као је Ненад Видо вић.

По завр шет ку ових радо
ва, све про сто ри је ће бити 
и окре че не, а рад у новом 
амби јен ту ће бити и при јат
ни ји. Д. Попов

Радо ви на Дому кул ту ре

Ненад Видо вић

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде:
Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид

се сва успе шно опо ра ви ла, од 
почет ка пан де ми је на тери то
ри ји пећи нач ке општи не забе
ле же но је укуп но 30 слу ча је ва 
зара зе, а није забе ле жен није
дан смрт ни слу чај.

Штаб за ван ред не ситу а ци
је је упу тио апел гра ђа ни ма 
да буду одго вор ни пре ма себи 
и дру ги ма, и да пошту ју мере 
зашти те од зара зе – да кори
сте заштит не маске у свим 
затво ре ним про сто ри ма, да 
редов но дез ин фи ку ју руке, 
као и да пошту ју про пи са ну 
физич ку дис тан цу.

По нало гу Шта ба за ван
ред не ситу а ци је општи не 
Пећин ци, ЈКП „Сава“ и даље 
врши сва ко днев ну дез ин фек
ци ју про сто ра око згра де 
Општи не, као и про сто ра око 
пећи нач ког Дома здра вља 
„Др Дра ган Фун дук“, а ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ 
редов но допу ња ва резер во а
ре са натри јумхипо хло ри том 
у свих 15 насе ља пећи нач ке 
општи не, из којих се гра ђа ни 
могу бес плат но снаб де ва ти 
дез ин фек ци о ним сред ством 
за соп стве не потре бе.

Све јав не уста но ве су и 
даље у оба ве зи да спро во де 
сва ко днев ну дез ин фек ци ју 
про сто ра око сво јих обје ка та, 
а месне зајед ни це су у оба ве
зи да дез ин фи ку ју про сто ре 
око пошта, амбу лан ти и про
дав ни ца у насе љи ма.

Нанић и Јован Више вац). У 
пика ду, у кон ку рен ци ји 20 
поје ди на ца, побе дио је Мла
ден Фили по вић из Аша ње, 
испред Мар ка Или ћа (Аша
ња), Деја на Беба но ва (Лаза
ре вац) и Иго ра Вука со ви ћа 
(Аша ња).

Акти ви ста орга ни за ци је 
„Сви за Космет“ Филип Сто
јић изра зио је вели ко задо
вољ ство што је поно во 
бора вио у нашој сре ди ни.

– У овом малом месту 
живе људи вели ког срца. 
Поно во су пока за ли сво ју 
хума ност на делу. Успе ли 
смо, захва љу ју ћи вели ком 
одзи ву добрих људи, који су 
жртво ва ли сво је сло бод но 
вре ме, да при ку пи мо око 
140.000 дина ра. Оно што је 
нај бит ни је, и што нас раду је, 
јесте чиње ни ца да је све 
више и више људи који 
посе ћу ју наше хума ни тар не 
тур ни ре, али и који путу ју с 
нама на Косо во и Мето хи ју. 
Још јед ном желим да захва
лим у име наше орга ни за ци
је свим људи ма који нас 
подр жа ва ју и који има ју 
пове ре ња у нас у овим 
тешким вре ме ни ма – рекао 
је Сто јић.
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Поче ла нова сезо на
на пазо вач ким базе ни ма

Купа ли шна сезо на на ком плек су 
пазо вач ких базе на отво ре на је у 
сре ду, 1. јула. Ништа се у одно су 

на прет ход ну годи ну није зна чај ни је 
про ме ни ло осим додат них мера које су 
акту ел не због коро на ви ру са. Град ски 
базе ни и купа ли шта су, током лет њих 
месе ци, јед но од нај по се ће ни јих места 
у гра ду. Пазо вач ки базе ни у сре ду су 
при ми ли прве купа че, који хва ле базе
не и не сум ња ју у без бед ност борав ка 
на купа ли шту. O без бед но сти купа ча 
бри не неко ли ко спа си ла ца који се 
нала зе око базе на.

– Ове годи не мора мо купа че да опо
ми ње мо на оба ве зну дис тан цу од два 
метра, да не иду у гру пи већој од пет 
људи, да држe одсто ја ње. Ми мора мо 
маске да носи мо, због мера пре вен ци
је – каже спа си лац Михај ло Попо вић.

– На сва ка два сата тех нич ка слу жба 
пазо вач ких базе на кон тро ли са ће пара
ме тре воде. Мислим да је ово јед но од 
нај бе збед ни јих места на тери то ри ји 
ста ро па зо вач ке општи не. Без обзи ра 
на ситу а ци ју око Кови да19 овде су и 
рани је про пи си ва не мере – сва ко мора 
на ула ску да про ђе кроз сред ство за 
дез ин фек ци ју, оба ве зно је туши ра ње 
пре и после ула ска у базен. Сада ћемо 
те мере додат но још поја ча ти – нагла
ша ва руко во ди лац сек то ра пазо вач ких 
базе на, Жељ ко Мир ко вић.

Због пан де ми је коро на ви ру са пред у
зе те су опсе жне мере пре вен ци је по 
пре по ру ци Инсти ту та за јав но здра
вље, које под ра зу ме ва ју одре ђен раз
мак изме ђу лежаљ ки и поја ча ну хиги је
ну. Мара Гво зде нац, ПР „Водоводa и 
кана ли за ци је“ Ста ра Пазо ва каже да је 

капа ци тет базе на сма њен, како би 
било сачу ва но здра вље купа ча.

– Сви запо сле ни има ју оба ве зу да 
носе маске, без обзи ра на то што су на 
отво ре ном про сто ру. Струч на еки па из 
Дома здра вља сва ко јутро запо сле ни
ма мери тем пе ра ту ру – каже Гво зде
нац. 

Улаз за одра сле је 300 дина ра, а 
после 15 часо ва цена је 200 дина ра. За 
узраст од седам до 18 годи на ула зни ца 
је 150 дина ра, а после 15 часо ва само 
100 дина ра. За децу до седам годи на 
улаз је бес пла тан. И ове годи не, по 
ста рим цена ма могу бити купље не јед
но днев не кар те за бора вак на базе ни
ма, али и сезон ске кар те по цени од 
5.000 за одра сле, одно сно 2.000 хиља
де дина ра за децу. Базе ни су отво ре ни 
од 10 до 19 часо ва сва ког дана.  Д. Г.
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Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

Три Ковид амбу лан те
У циљу ефи ка сни је кон

тро ле, боље зашти те и што 
мањег ризи ка од обо ле ва ња 
нашег ста нов ни штва од 
виру са КОВИД19, Дом 
здра вља „Др. Ј. Ј. Змај“ је за 
тери то ри ју сво је општи не 
фор ми рао још две Ковид 
амбу лан те које су поче ле са 
радом од поне дељ ка, 6. јула 
2020. годи не. Због рав но
мер ни је покри ве но сти целе 
тери то ри је и ефи ка сни је 
анга жо ва но сти запо сле них, 
ново о тво ре на Ковид амбу
лан та се за под руч је целог 
Поду на вља (Нови Банов ци, 
Банов ци – Дунав, Ста ри 
Банов ци, Беле гиш и Сур дук) 
нала зи у Здрав стве ној ста
ни ци у Сур ду ку, у Ули ци 
цара Лаза ра број два у цен
тру села. 

За под руч је Нове Пазо ве, 
Вој ке и Крње шев ца над ле
жна је ново о тво ре на Ковид 
амбу лан та у Здрав стве ној 
ста ни ци у Крње шев ци ма у 
ули ци Војач ка број 25. Анти
ту бер ко ло зни дис пан зер са 
ула зом из град ског пар ка у 

Ста рој Пазо ви оста је Ковид 
за под руч је Ста ре Пазо ве и 
Голу би на ца. Ковид амбу лан
та за Поду на вље у Сур ду ку 
и амбу лан та за Нову Пазо ву, 
Вој ку и Крње шев це у Крње
шев ци ма ради сва ким рад

ним даном и субо том од 7 до 
13 часо ва, док је рад но вре
ме Ковид амбу лан те у Ста
рој Пазо ви рад ним даном од 
7 до 17 а субо том од 8 до 12 
часо ва. Бро је ви теле фо на 
Ковид амбу лан те у Сур ду ку 

је 371–415 и 062/763–393, 
Ковид амбу лан те у Крње
шев ци ма 2391–115 и 
062/762–804, док број Ковид 
амбу лан те у Ста рој Пазо ви 
оста је исти, 310–284 и 
062/763–520. З. К.

Пре 38 годи на, 1. јула осно ван је 
Цен тар за соци јал ни рад општи не Ста
ра Пазо ва, који је на рас по ла га њу 
свим гра ђа ни ма, који ма је потре бан 
неки вид соци јал не зашти те, са тери
то ри је општи не Ста ра Пазо ва. Упра во 
захва љу ју ћи Цен тру за соци јал ни рад 
општи не Ста ра Пазо ва вели ки број 
нај у гро же ни јих има егзи стен ци јал ни 
мини мум, збри ну те су мно ге жртве 

наси ља, деца без роди тељ ског ста ра
ња нашла су свој дом, а ста ра лица 
има ју потреб ну негу и помоћ. Послед
њих годи на ова уста но ва у сарад њи са 
локал ном само у пра вом, покра јин ским 
и репу блич ким орга ни ма и дру гим 
уста но ва ма соци јал не зашти те спро
ве ла је број не про јек те као што су 
инста ла ци ја паник тасте ра, обу ка за 
герон то до ма ћи це и про јек ти „Алтер на

ти ва наси љу“, „Имам пра во на зашти
ту“, „Живи мо под истим кро вом “, 
„Умем ја – умеш ти“. Уз финан сиј ску 
подр шку Општи не Ста ра Пазо ва реа
ли зо ва ни су про јек ти „Наси ље није кул 
– наси ље није друг“ и „Соци јал ни рад
ник у шко ли“. Током ван ред ног ста ња 
омо гу ће на је услу га теле фон ског саве
то ва ња са пси хо ло гом. 

 З. К.

Дан Цен тра за соци јал ни рад
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Срем ска Митро ви ца је 
пре по зна тљи ва по епи
те ту цар ског гра да, али 

се може поно си ти и вели ком 
про стра ном град ском пла
жом, позна тим „Бри о ни ма“. 
Сва ке годи не „Бри о ни“ има
ју све више посе ти ла ца који, 
поред купа ња у Сави, могу да 
ужи ва ју у раз ли чи тим садр
жа ји ма за децу и одра сле. 
Након кишног јуна, насту пи ли 
су вре ли јул ски дани и мно ги 
Митров ча ни, али и људи из 
око ли не, тра же спас од лет
ње жеге. ЈКП „Кому на ли је“ се 
бри не сва ке годи не како би 
„Бри о ни“ били уре ђе ни и без
бед ни. 

– Пла жа је, као и сва ке 
годи не, уре ђе на по нај ви
шим стан дар ди ма. Мисли мо 
да је ово једин стве на оаза, 
коју мали број гра до ва у 
нашој земљи има са пот пу
но бес плат ним садр жа јем, а 
то је заи ста рет кост. Пону да 
је разно ли ка, ту су спорт ски 
тере ни, уго сти тељ ски објек
ти, моби ли јар за децу.  За ову 
сезо ну су заме ње ни туше ви и 
уре ђен је тоа лет.  С обзи ром 
на тре нут но ста ње у вези са 
епи де ми јом виру са коро на, 
ЈКП „Кому на ли је“ три пута 
недељ но дез ин фи ку је купа
ли шни део ради без бед но сти, 
каже Тама ра Мил ко вић, порт
па рол ка ЈКП „Кому на ли је“. 

Сва ког дана од 8.00 до 
20.00 часо ва на пла жи је 
при сут на спа си лач ка слу жба 
са пет спа си ла ца, еки па хит
не помо ћи и дежур ни лекар. 

Савет је да купа чи због без
бед но сти не пре ла зе део 
Саве који је огра ђен бова ма.

– Сва ке неде ље се ради 
ана ли за ква ли те та сав ске 
воде, коју редов но истак не мо 
на пла жи. Иако је вода бак те
ри о ло шки исправ на, савет је 
да се након купа ња оба ве зно 
исту ши ра ју, а да се при ула ску 
у Саву посте пе но рас хла ђу ју, 
рекла је Тама ра Мил ко вић.

Она дода је да су ове годи не 
ван дал ски испа ди на пла жи 
чести, посеб но ноћу.

– Не зна мо тачан раз лог 
због ког се то деша ва, али и 
пре почет ка купа ли шне сезо
не, одно сно, чим је уки ну то 
ван ред но ста ње, кре ну ло је 
уни шта ва ње инвен та ра на 
пла жи. И даље се оста вља 
вели ка коли чи на отпа да, чак 
и када су поста вље не кан те. 
Затим, има мо и уни шта ва ње 

инвен та ра уну тар рено ви ра
ног тоа ле та и кида ње туше
ва. Пла жа има ноћ ног чува ра, 
али он може само да опо мо
не. То је вели ки про блем и 
сто га апе лу је мо на роди те ље 
и сугра ђа не да воде рачу на о 
инвен та ру на пла жи, исти че 
Тама ра Мил ко вић. 

Чини се да ће „Бри о ни“ ове 
годи не забе ле жи ти и већу 
посе ту, јер ће се мно ги због 
епи де ми је коро навиру са 
опре де ли ти да не путу ју изван 
држа ве. Раз у мен ка Ожват из 
Срем ске Митро ви це већ 50 
годи на дола зи на град ску пла
жу.

– Овде сам про ве ла сво ју 
мла дост, а сада и пен зи о нер
ске дане. Дола зи мо сва ког 
дана када је сезо на. Ужи ва мо, 
лепо нам је, поро дич но сви 
дола зи мо, дово ди мо уну ка. 
Мисли мо да неће бити про

бле ма због епи де ми је коро
навиру са. На отво ре ном смо 
и пази мо се и пра ти мо мере 
зашти те, гово ри Раз у мен ка.

Мио мир Коцић каже да 
није дан дан, кад је лепо вре
ме, не може да зами сли без 
купа ња на Сави.

– Сло бод но може мо рећи 
да је Сава митро вач ко море. 
Због епи де ми је коро навиру
са ове годи не нећу ићи на 
одмор, али и купа ње на Сави 
добро дође. Див но је овде. 
Вода је због кише сада мало 
прља ви ја, али ће се брзо то 
пову ћи и биће сјај на. Мени 
је увек лепо. Бора вак овде је 
добар про тив стре са. Што се 
тиче коро навиру са, не пла
шим се, чува мо се и нада мо 
нај бо љем,  каже је Мио мир 
Коцић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Спас од лет ње жеге

Тама ра Мил ко вић Мио мир Коцић Раз у мен ка Ожват

Посе ти о ци сва ко днев но ужи ва ју на пла жи

ГРАД СКА ПЛА ЖА У ВРЕ ЛИМ ДАНИ МА

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице
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ОТКРИ ВЕ НА СПО МЕН-ПЛО ЧА ДР ЈЕВРЕ МУ ВИДИ ЋУ

У спомен свим уста шким жртва ма
Спо менпло ча углед ном 

Митров ча ни ну др Јевре
му Види ћу, који је уби јен 

у лого ру Јадов но током Дру гог 
свет ског рата откри ве на је 3. 
јула. Ина че, Јеврем Видић је 
био углед ни адво кат, кра љев 
наме сник и народ ни посла ник. 
Пло ча је поста вље на на Тргу 
Све тог Сте фа на 19 у орга ни
за ци ји Уста но ве за него ва ње 
кул ту ре „Срем”, Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
и Гра да Срем ска Митро ви ца. 
Овој све ча но сти су при су ство
ва ли пред став ни ци локал не 
само у пра ве и инсти ту ци ја кул
ту ре у гра ду, као и један од 
ини ци ја то ра поста вља ња спо
менпло че прим. др Дими три је 
Стој шић. На нека да шњој кући 
поро ди це Видић, спо менпло
чу је открио Мио драг Видић, 
Јевре мов син.

Љуби ша Шула ја, дирек тор 
Заво да за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре, том при ли ком рекао 
је да је Јеврем Видић био 
углед на лич ност у Срем ској 
Митро ви ци. 

– Он и дру ге углед не лич
но сти, након непу них месец 
дана после успо ста вља ња 
Неза ви сне Држа ве Хрват
ске, одве ден је на Ђур ђев дан 
1941. годи не и ликви ди ран 
у уста шком  лого ру Јадов
но. Јеврем Видић је јед на од 
првих жрта ва теро ра. Град
ска упра ва је на овај начин 
желе ла да сачу ва сећа ње на 
неви не жртве уста шког теро
ра, али и на оно што је дуги 
пери од била табутема, а то је 
да су стра да ли не само кому
ни сти, него и углед ни, обра
зо ва ни људи, који су могли 
да воде наш град и који су 
пред ста вља ли ели ту гра да. 
Поста вља ње спо менпло че 
је скро ман дуг гра да пре ма 
лич но сти ма које су у јед ном 

пери о ду биле нешто што је 
усме ра ва ло сам ток живо та 
гра да. На ини ци ја ти ву Мите 
Стој ши ћа, Град ска упра ва је 
при хва ти ла финан си ра ње и 
поста вља ње пло че на кући у 
којој живео др Јеврем Видић. 
Кућа је после рата про ме ни ла 
вла сни ка, али је и у то вре ме 
била кућа Види ћа, рекао је 
Љуби ша Шула ја.

Душан Баста шић, пред
сед ник Удру же ња пото ма ка и 
пошто ва ла ца жрта ва ком плек
са уста шких лого ра Јадов но 
1941,  каже да је откри ва ње 
спо менпло че Јевре му Види
ћу вео ма зна чај но.

– За пошто ва о це жрта ва 
ком плек са лого ра Госпић – 
Јадов но ово је вео ма важан 
дога ђај зато што спо мен
пло че за 38 хиља да Срба 
поби је них у само 132 дана 
у ком плек су лого ра на Лич
ком пољу, Веле би ту и остр ву 

Пагу, у Репу бли ци Срп ској и 
Срби ји, коли ко ја знам, нажа
лост нема, а камо ли неке 
спо менсобе или мемо ри јал
ног цен тра. Посто ји неко ли
ко спо менпло ча на Веле би
ту, на самим стра ти шти ма и 
оне су у про те клом рату све 
уни ште не. Досад смо успе ли 
обно ви ти цен трал ни спо ме
ник и чети ри, пет пло ча али 
ово нам мно го зна чи зато што 
пока зу је да и потом ци жрта
ва, и пошто ва ци жрта ва, ипак 
насто је да отму од забо ра ва 
то стра шно стра да ње њихо
вих чла но ва поро ди це, рекао 
је Душан Баста шић.

Прим. др Дими три је Стој
шић је изја вио да је на иде ју за 
изра ду спо менпло че Јевре му 
Види ћу дошао тако што је уви
део да у Срем ској Митро ви ци 
нема нијед ног обе леж ја са 
име ном и пре зи ме ном жртве 
уста шког гено ци да. 

– Посто ји Спо менгро бље 
где је сахра ње но око 8.000 
без и ме них људи, њихо ва 
име на су сачу ва на у архи ва
ма и музе ји ма али их нема 
на спо менпло чи гроб ни це. 
Овде је у бли зи ни, у Флајш
ма но вој кући била мучи о
ни ца, на којој пише: Овде је 
била мучи о ни ца родо љу ба 
Сре ма. Нема пода та ка ко су 
ти родо љу би, ни ко су  мучи
те љи. Пред ло жио сам сво
ју иде ју људи ма у Град ској 
упра ви пре став ни ци ма наше 
општи не, Заво да за зашти
ту спо ме ни ка кул ту ре и они 
су ову ини ци ја ти ву, коју су на 
кра ју подр жа ли. Захва љу ју ћи 
њима, та иде ја је реа ли зо ва
на. Њего во име издво је но је 
као сим бол свих тих жрта ва, 
у њего вом име ну су и моји, 
и стра дал ни ци дру гих поро
ди ца, тако да он сим бо ли зу
је све те жртве. Захва љу ју ћи 
смр ти Јевре ма Види ћа, ако 
се тако може рећи, мини стар 
НДХ Андри ја Арту ко вић је 
изру чен вла сти ма у Југо сла
ви ји. Он је након Дру гог свет
ског рата побе гао у САД, а по 
тада шњим аме рич ким зако
ни ма није могао бити изру чен 
уко ли ко не посто ји доку мент 
на којем сто ји да је пот пи сао 
нечи ју смрт. Упра во је пот пис 
Андри је Арту ко ви ћа ста јао 
испод име на Јевре ма Види
ћа. Надам се да ћемо на овај 
начин пре не ти пору ку мла ђи
ма да наста ве ову иде ју и да 
чува ју успо ме ну на све жртве,  
изја вио је Стој шић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Откривена спомен плоча Јеврему Видићу

Дими три је Стој шићДушан Баста шићЉуби ша Шула ја
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ИНТЕР ВЈУ: Горан Митро вић

Реал ност је и духов ни свет у нама

О сли ка ру Гора ну Митро ви ћу мно го 
више су гово ри ли дру ги, него 
што је имао при ли ке сам о себи 

и о свом ства ра ла штву нешто да каже. 
Иско ри сти ли смо рет ку при ли ку да 
изма ми мо по коју мај стор ску тај ну пово
дом мар тов ске изло жбе у Новом Саду 
овог митро вач ког умет ни ка, који сма тра 
да је њего ва умет ност дубо ко уко ре ње
на у дана шње вре ме, иако кому ни ци ра 
у свом „вре ме пло ву“ са про шло шћу и 
будућ но шћу. Раз лог због чега му људи 
веру ју лежи у чиње ни ци да сва ко сво је 
дело прво дубо ко „про жи ви“ у себи, пре 
него што га реа ли зу је, а публи ка и те 
како уме да осе ти ту врсту убе дљи во
сти.

Ваше изло жбе се увек са нестр-
пље њем оче ку ју од вер не публи ке и 
љуби те ља кла сич ног сли кар ства. 
Тако је било и са недав ном мар тов-
ском изло жбом у Новом Саду, којом 
сте обе ле жи ли јуби леј два де сет пет 
годи на сарад ње са Гале ри јом „Bel 
Art“.

– Недав на изло жба сли ка у Гале ри ји 
„Арт – Екс по“, на Ново сад ском сај му у 
орга ни за ци ји Гале ри је „Bel Art“, а пово
дом 25годи шњи це сарад ње са том 
гале ри јом наста ла је на теме љу дуго го
ди шње успе шне сарад ње, али и жеље 
да пока жем све оно ново што сам радио, 
у току прет ход них пет годи на, коли ко је 

про шло од послед ње изло жбе у Новом 
Саду.

Публи ка нема баш често при ли ке да 
види Ваше изло жбе, али оне су увек 
дога ђа ји, који се пам те.

– Само стал но сам изла гао у земљи и 
реги о ну, наро чи то у Сло ве ни ји и Репу
бли ци Срп ској, али и у Ита ли ји, Швај
цар ској, Немач кој, Фран цу ској. Изла гао 
сам са гру пом сли ка ра „Рав ни ча ри и 
при ја те љи“ у орга ни за ци ји Гале ри је 
„Picas so“, касни је „Сли ка ри при зо ра“ и 
са УЛУ „Еснаф“, чији сам члан био. 
Изла гао бих и чешће, али није увек лако 
саку пи ти дово љан број дела за реа ли за
ци ју јед не изло жбе.

Сли кар ско фор ми ра ње веза но је за 
Ликов ни сту дио, при Цен тру за кул ту-
ру у Срем ској Митро ви ци и Ликов не 
ака де ми је у Сара је ву и Новом Саду.

– Почео сам да учим сли кар ство у 
Ликов ном сту ди ју, који је водио Дра ган 
Мар ти но вић и током пето го ди шњег уче
ња овла дао сли кар ским тех ни ка ма. 
Видео сам да могу да се изра зим у фигу
ра ци ји, па сам на Ликов ној ака де ми ји у 
Сара је ву, коју сам упи сао 1990, наста
вио у том прав цу, а проф. Рат ко Лалић, 
у чијој кла си сам био зна чај но је ути цао 
сво јим раз ми шља њи ма да тај стил надо
гра дим. Имао сам сре ће да учим од два 
врсна умет ни ка, Лали ћа и Мар ти но ви ћа, 

чије поу ке су се уза јам но пре пли та ле и 
пре суд но дело ва ле на мој сли кар ски 
рад.

Рано сте се опре де ли ли за реа ли-
зам и кла сич но сли кар ство, коме сте 
оста ли вер ни до данас.

– Моје сли кар ство не посе ду је трен
дов ски руко пис, који се данас често про
мо ви ше, иако при па да вре ме ну у коме 
живи мо и о коме на један сим бо ли чан 
начин желим да све до чим. Тру дим се да 
ства ри при ка жем на један пое ти чан 
начин, под вла че ћи уни вер зал ност вре
ме на, про шлог, сада шњег и буду ћег и 
потре бу за само спо зна јом и про на ла же
њем соп стве ног иден ти те та.

На нај но ви јој изло жби вели ки број 
изло же них екс по на та чине скулп ту ре 
или објек ти у виду фан та стич них 
маши на. Као да су моти ви са ваших 
сли ка сишли са пла та на и ожи ве ли у 
тре ћој димен зи ји.

– У почет ку сам пра вио објек те, који су 
ми слу жи ли као моде ли за сли ка ње. Те 
скулп ту ре су биле апстракт не, али су 
асо ци ра ле на теме које сам сли као. Вре
ме ном сам почео да кори стим трај ни је 
мате ри ја ле за њихо ву изра ду, као што су 
дрво и метал, ради трај но сти ових мојих 
рад них моде ла. При сту пио сам обр ну
том про це су, насли ка не моти ве почео 
сам да пре но сим у скулп ту ру, са уво ђе

Горан Митровић

Моје сли кар ство 
не посе ду је 
трен дов ски 

руко пис, који се 
данас често
про мо ви ше, 

иако при па да 
вре ме ну у коме 

живи мо и о коме 
на један

сим бо ли чан 
начин желим
да све до чим
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њем све тло сног ефек та. Уну тар скулп ту
ра сме штам лам пе, чиме ста вљам акце
нат на све тлост, која ожи вља ва саме 
објек те.

Нео бич ни екс по на ти у виду фан та-
стич них маши на нео бич но под се ћа ју 
на лете ли це, али и вре ме пло ве. Коли-
ко оне у вашем ства ра ла штву пре ва-
зи ла зе вре мен ско-про стор не одред-
ни це и истра жу ју сфе ре чове ко вог 
уну тра шњег све та, њего ве маште, 
фан та зи је?

– Објек ти има ју више зна че ња, јасно 
асо ци ра ју на вре мен ске маши не, јер за 
мене оне пред ста вља ју чове ко ву уни
вер зал ну потре бу за духов ним путо ва
њем. Иде ја вре мен ских маши на се у 
цело сти бази ра на потре би чове ка да 
уђе у свој уну тра шњи свет и истра жи га, 
да његов дух не буде везан само за 
мате ри јал но, него да осе ти духов но 
осло бо ђе ње.

 
При су тан је и обр ну ти про цес, у 

виду апли ка ци ја несли кар ских мате-
ри ја ла на плат но.

– Дода ва њем несли кар ских ком по не
на та у сли ку она доби ја више струк ту ра 
и поста је више слој на. Осе тио сам потре
бу да не радим само чет ки цом, него да 
дода јем и неке пред ме те од мета ла или 
дрве та у сли ку. Ови дело ви на тај начин 
поста ју део ком по зи ци је, чиме сам 
желео да дам акце нат на дру гу димен зи
ју, али и постиг нем убе дљи вост.

Успе ли сте да помо ћу але го риј ских 
пред ста ва „стра ши ла“ са раз ли чи тим 
атри бу ти ма испри ча те дубо ко хума ну 
при чу о чове ку.

– Када се поме не појам стра ши ла, 
мисли се на фигу ре људи напра вље не 
од ства ри, које су при па да ле самом 
дома ћи ну и пред ста вља ју њега самог. 
На мојој сли ци то нису стра ши ла, већ 
пред ста вља ју ствар не људе, који веч но 
сто је и чува ју сво ју земљу у јед ној дру гој 
димен зи ји. Сим бо ли су у том сми слу 
вео ма важни, јер има ју сло је ви тост зна
че ња. Нисам желео само да при ка жем 
тех нич ко уме ће, већ да пре не сем дубљу 
пору ку. Основ на иде ја је да реа лан свет 
пре не сем у ире а лан, духов ни, чиме би 
он поврат но постао јед на нова реал
ност.

У Вашим сли ка ма све је оба ви је но 
неким велом тра ја ња, као да је оду-
век било и да ће оду век бити. Сва ки 
пред мет доби ја на зна ча ју, ма коли ко 
незна тан био, а рекви зи ти ука зу ју на 
скри ве на зна че ња.

– Пред ме ти које кори стим су део мате
ри јал ног све та, али носе и енер ги ју оно
га коме су нека да при па да ли. На тај 
начин, без пред ста ве самог чове ка, мно
го више се при ча о чове ко вом духов ном 
бићу и чове ку самом. Рекви зи ти, које 
лико ви посе ду ју у мојим сли ка ма, дубо
ко су про жи вље ни пред ме ти из лич ног 
окру же ња и пред ста вља ју кључ за раз у
ме ва ње мојих пред ста ва.

Ода кле инте ре со ва ње за један, 
услов но рече но „залуд ни свет“, свет 
изслу же них ства ри, попут поце па ног 
џем пе ра, олу па не шер пе, отр ца не 

метле или иски да не кор пе од пру ћа, 
који су у Вашој сли ци подиг ну ти гото-
во на ниво але го ри је и тихог досто-
јан ства, које буди дубо ко сао се ћа ње. 
Каква је пору ка тих пред ме та неми-
нов но осу ђе них да завр ше на отпа ду 
савре ме не циви ли за ци је?

– Све сли ке пред ста вља ју дана шње 
вре ме, иако су але го риј ски поста вље не 
у про шло вре ме. Дана шњу висо ку тех но
ло ги ју не видим као пред мет инспи ра ци
је, запра во тема мојих сли ка јесу осе ћа
ња, одно сно про жи вље ност, нешто што 
носи сим бо ли ку, али и пору ку за будућ
ност. Мно го више ме инте ре су је оно што 
се деша ва у нашим сно ви ма, машти, 
тежња ма, али и пат њи. Посто је сли ке 
које су инспи ри са не тема ма зло у по тре
бе иде о ло ги је над људ ским разу мом и 
осе ћа њи ма, а моја наме ра је да нађем 
искру све тла у чове ко вој спо зна ји само га 
себе и све та који би он желео да живи. 
Вре ме у коме живим оби лу је број ним 
тешко ћа ма и сма трам да тре ба да све
до чим о томе буду ћим гене ра ци ја ма, као 
сли кар.

Посма тра ју ћи кла си чан стил којим 
сли ка те, чини се да сте наста ви ли 
тамо, где су сли ка ри висо ке рене сан-
се ста ли.

– Тех ни ка сли ка ња, којом радим има 
осно ву у сли кар ству ста рих мај сто ра, од 
којих сам учио тај не сли кар ског зана та. 
Оне пола ко неста ју, а посе ду ју уни вер
зал ност, која ће веч но тра ја ти. Тре ба да 
је очу ва мо, на личан начин, што зна чи 
да је надо гра ди мо и пове же мо са дана
шњим вре ме ном у коме се нала зи мо.

Нај ве ћи део Ваших сли ка се може 
под ве сти, под чети ри циклу са: „Чува-
ри сна“, „Тра го ви вре ме на“, „Небе ски 
пут ни ци“ и „Залу та ли у магли“, на 
осно ву којих се раза зна ју теме које 
Вас инте ре су ју.

– Како се раз ви ја ла мисао, тако сам 
уво дио и теме које су ме зани ма ле. Док 
сам у циклу су „Чува ри сна“ пред ста
вљао поје ди нач не фигу ре, са осо бе ним 
атри бу ти ма, на осно ву којих се оне могу 
тума чи ти, дотле сам у циклу су „Тра го ви 
вре ме на“ фигу ре сме штао у про стор 
панон ске рав ни це, која за мене пред ста
вља уни вер зал ни, духов ни про стор 
нашег под не бља. Као уни вер зал на 
бића, носи мо све тра го ве под не бља у 
коме живи мо у себи, од мит ских, паган
ских, вер ских до савре ме них. Човек 
мора бити дубо ко сен зи би лан да осе ти 
везу са под не бљем из кога поти че и вре
ме на у коме живи.

Панон ској рав ни ци даро ва ли сте 
уни вер зал ност дела кла сич них мај-
сто ра, све ту одба че них ства ри досто-
јан ство и веч но тра ја ње, а „јуна ци ма“ 
рав ни це неза бо рав. Шта је за Вас 
пра ва реал ност?

– У свом делу спо јио сам рене сан сни 
дух и модер но доба. Сма трам да тре ба 
да повра ти мо рене сан сни дух и да иза
ђе мо из заблу да савре ме ног доба. Бај
ко ли ки свет је ства ран мно го више него 
што мисли мо, то је пра ва реал ност. Јер, 
за мене је реал ност увек оно што сам ја 
уну тар себе.

 Мари ја Вукај ло вић

СТАРА ПАЗОВА

Обе ле жен
Дан бора ца 

На Спо ме ни ку жртва ма фаши стич
ког теро ра 1941–1945. који се нала зи 
испред Тех нич ке шко ле, а који је 
посве ћен жртва ма стра да лим у току 
Народ но о сло бо ди лач ког рата, поло
жен је венац у орга ни за ци ји ОО Соци
ја ли стич ке пар ти је Срби је у Ста рој 
Пазо ви. На спо ме ни ку се нала зи 136 
име на бора ца поги ну лих у Дру гом 
свет ком рату и жрта ва фаши стич ког 
теро ра, а ода је се почаст и јевреј ским 
поро ди ца ма које су 6. маја 1942. годи
не погу би ли фаши сти. 

– Са циљем да се не забо ра ве јуна
ци који су дали сво је живо те бра не ћи 
отаџ би ну, пола га ње вена ца је само 
мали знак сећа ња на њихо ве под ви ге 
– иста као је пред сед ник ОО СПСа 
Зоран Вука ши но вић. 

Ина че, овај спо ме ник је подиг нут 
пово дом обе ле жа ва ња 30 годи на од 
осло бо ђе ња Ста ре Пазо ве 21. окто
бра 1975. годи не и еви ден ти ран је као 
кул тур но добро под прет ход ном 
зашти том, док су у цен трал ном делу 
спо ме ни ка напи са ни сти хо ви на срп
ском и сло вач ком јези ку. З. К.

Помоћ угро же ним 
жена ма

У ста ро па зо вач кој општи ни у току је 
поде ла хума ни тар них паке та угро же
ним жена ма, захва љу ју ћи Међу на
род ној орга ни за ци ји за род ну рав но
прав ност и осна жи ва ње жена, UN 
WOMEN, Европ ској уни ји и Вла ди 
Репу бли ке Срби је. Дистри бу ци ји врши 
Црве ни крст у сарад њи са Цен тром за 
соци јал ни рад. На осно ву одре ђе них 
кри те ри ју ма, 24 паке та хра не и хиги је
не дели се жена ма ром ске наци о нал
но сти, жртва ма наси ља и само хра ним 
мај ка ма. Ово је само јед на у низу 
акци ја, које непре кид но тра ју још из 
пери о да ван ред ног ста ња, али и сада. 
Након ван ред ног ста ња поде ље но је 
око 200 паке та, које је обез бе дио 
УНИ ЦЕФ, ром ским поро ди ца ма са 
децом, 50 паке та хра ни тељ ским поро
ди ца ма, пре ко 100 хиги јен ских паке та 
сугра ђа ни ма из сиве зоне, тач ни је 
они ма, који су се због живот них окол
но сти нашли у неким оте жа ва ју ћим 
окол но сти ма, за нај у гро же ни је је 
обез бе ђе но 350 паке та хра не и хиги је
не, одре ђен број паке та лици ма која 
су оста ла без посла и без при хо да у 
вре ме ван ред ног ста ња. 

Осим мате ри јал не подр шке коју 
кори сни ци има ју доби ја њем паке та, 
ујед но, у раз го во ру са струч ним осо
бљем Цен тра за соци јал ни рад и 
Црве ног крста, доби ја ју и морал ну 
подр шку уз сазна ње да нису сами и 
да се никад не зна ко све може да се 
нађе у неза вид ној ситу а ци ји. 

З. К.
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА

Почи ње саку пља ње
пести цид ног отпа да
Град Срем ска Митро ви ца и ове 

годи не орга ни зу је акци ју саку пља
ња пести цид ног отпа да, одно сно 

амба ла же пести цид них сред ста ва 
након упо тре бе. Амба ла жа има важну 
уло гу у без бед ној испо ру ци и упо тре би 
сред ста ва за зашти ту биља, али након 
упо тре бе тре ба обез бе ди ти ефи ка сан 
систем збри ња ва ња амба ла жног отпа
да у свим фаза ма упра вља ња, почев 
од аде кват ног саку пља ња, пре ко тран
спор та, скла ди ште ња и трет ма на, до 
аде кват ног одла га ња одно сно уни
шта ва ња. Наи ме, амба ла жни отпад 
од сред ста ва за зашти ту биља пред
ста вља потен ци јал ни ризик по здра
вље људи и живот ну сре ди ну, уко ли ко 
се са њиме не упра вља на аде ква тан 
начин, одно сно ако завр ши у ата ри
ма, дивљим депо ни ја ма, кому нал
ном отпа ду, водо то ко ви ма, уко ли ко се 
затр па у земљу или спа ли. Због тога је 
потреб но да пољо при вред ни ци про пи
сно испе ру амба ла жу од сред ста ва за 
зашти ту биља, чува ју је на без бед ном 
месту и пре да ју опе ра те русаку пља
чу. Про зво ђа чи и уво зни ци сред ста ва 
за зашти ту биља, у сарад њи са овла
шће ним опе ра те ром кога су анга жо ва
ли, орга ни зу ју саку пља ње амба ла жног 
отпа да и сно се тро шко ве аде кват ног 
збри ња ва ња, укљу чу ју ћи и тран спорт 
скла ди ште ње, трет ман и одла га ње 
овог отпа да. Овла шће ни опе ра те ри 
обез бе ђу ју да се овај отпад збри не у 
скла ду са про пи си ма, уз пошто ва ње 
свих без бед но сних мера и пра ви ла у 
свим фаза ма  упра вља ња овим отпа
дом. 

Посао је вели ки, а одго вор ност је 
на сви ма  пољо при вред ни ци ма, уво

зни ци ма, про из во ђа чи ма и дистри
бу те ри ма  пести цид них сред ста ва, 
опе ра те ри ма, локал ним само у пра
ва ма, над ле жним мини стар стви ма и 
секре та ри ја ти ма, цивил ном сек то ру, 
цело куп ној јав но сти. Сто га је потреб
но да сва ко учи ни мали напор у свом 
доме ну, како би се оства ри ли вели ки 
ефек ти у зашти ти здра вља и живот
не сре ди не, рекао је Петар Самар џић, 
дирек тор Аген ци је за рурал ни раз вој 
Гра да Срем ска Митро ви ца.   

На тери то ри ји Срем ске Митр о ви
це, ове годи не, акци ју ће реа ли зо ва
ти Пољо при вред на струч на слу жба 
Срем ска Митр о ви ца, под покро ви
тељ ством Град ске упра ве за пољо
при вре ду и зашти ту живот не сре ди не, 
а у сарад њи са опе ра те ром SECPA и 
Аген ци јом за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митро ви ца.  Акци ја при ку
пља ња амба ла жног отпа да ће се одр
жа ти у месе цу јулу и тра ја ће 7 дана, а 
за то вре ме оби ћи ће се сва ко митро
вач ко село.

О тач ном вре ме ну пре у зи ма ња 
амба ла жног отпа да мешта ни ће бити 
оба ве ште ни пре ко месних кан це ла ри
ја. У слу ча ју само ор га ни за ци је, амба
ла жни отпад се сва ког дана може пре
да ти у при вре ме но скла ди ште ПСС 
Срем ска Митро ви ца – на лока ци ји 
„старa шећеранa“. 

Како би се поди гла свест о зна ча
ју и ефек ту аде кват ног збри ња ва
ња овог отпа да, као и о пре тва ра њу 
опа сног у мање опа сан и нео па сан 
отпад, ово го ди шњој акци ји се при
кљу чио и Рурал ни цен тар „Сова“, 
пред став ник цивил ног сек то ра, који 
је обез бе дио инфор ма тив не лет ке и 
кра так про мо филм о потре би и више
тру ком зна ча ју пра вил ног упра вља ња 
пести цид ним отпа дом. Про мо тив ну 
кам па њу финан си ра Мини стар тво 
пољоприврeде, по јав ном кон кур
су за финан си ра ње/суфи нан си ра ње 
про је ка та удру же ња у обла сти пољо
при вре де и рурал ног раз во ја у 2020. 
годи ни.

Пла ни ра на дина ми ка
при ку пља ња пести цид ног отпа да је:
10.7.2020 – Јарак, Шашин ци
14.7.2020 – Срем ска Рача, Босут
15.7.2020 – Мачван ска Митро ви ца, Заса ви ца 2, Заса ви ца 1, Рав ње, Раден
ко вић, Ноћај,  Салаш Ноћај ски
16.7.2020 – Чал ма, Дивош, Ста ра Бин гу ла
21.7.2020 – Лежи мир, Шиша то вац, Ман ђе лос, Гргу рев ци, Шуљам, Беше но
вач ки Прња вор, Беше но во, Вели ки  Радин ци
22.7.2020 – Кузмин, Мар тин ци
23.7.2020 – Лаћа рак, Срем ска Митро ви ца

Пра вил ним одла га њем амба
ла же допри но си се зашти ти 
живот не сре ди не, и на тај начин 
пољо при вред ни ци шти те и сво
је усе ве, и сво је окру же ње. Из 
тех нич ких раз ло га дана шња 
акци ја саку пља ња и одво же ња 
пра зне амба ла же од пести ци да 
орга ни зо ва на је само у Ста рој 
Пазо ви, али је била наме ње на 
пољо при вред ни ци ма из свих 
насе ља општи не. 

– Инте ре со ва ње пољо при
вред ни ка је добро – рекао је 
пред сед ник Удру же ња пољо
при вред ни ка Ста ра Пазо ва 
Јаро слав Фабри.

Опа сан отпад се пре у зи ма од 
стра не опе ра те ра, за шта ћете 

доби ти и потвр ду о уред ној пре
да ји амба ла же, која је важна, јер 
у земља ма у окру же њу већ сада 
пољо при вред ни ци не могу да 
уче ству ју ни на јед ном кон кур су, 
нити да иско ри сте нијед но пра во 
на под сти цај на сред ства од 
Мини стар ства пољо при вре де ако 
нема ју потвр ду. Акци ју у ста ро па
зо вач кој сре ди ни орга ни зу ју већ 
шесту годи ну Удру же ње ино стра
них про из во ђа ча сред ста ва за 
зашти ту биља у Срби ји  СЕЦ ПА, 
опе ра тер за збри ња ва ње амба
ла жног отпа да СЕKОПАК и 
Пољо при вред на струч на слу жба 
Срем ска Митро ви ца уз подр шку 
Општи не Ста ра Пазо ва.

Д. Г.

Пре да ја амба ла жног отпа да
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (27)
ИЛИ ЈА ОКРУ ГИЋ СРЕ МАЦ

Пише: Др Сне жа на Булат

Сре мац по рође њу, име ну, 
карак те ру и хумо ру

Или ја Окру гић Сре мац је рођен у 
Срем ским Кар лов ци ма, 12. маја 
1827. Основ ну шко лу и гим на зи

ју завр шио је у Срем ским Кар лов ци
ма, а затим и тео ло ги ју у Ђако ву. 
Годи не 1850. је заре ђен. Окру гић је 
био први све ште ник којег је заре дио 
бискуп Ј. Ј. Штро сма јер. Слу жбо вао 
је у Сла во ни ји и Сре му – у Куку јев ци
ма, Соту, Ђако ву, Сар ва шу, Лавањ
ској варо ши и Петро ва ра ди ну. Иза 
себе је оста вио низ дела, почев ши од 
пое зи је, писа ња исто риј ских сту ди ја, 
па до драм ских оства ре ња. Био је 
члан Дру штва за Срп ско народ но 
позо ри ште и члан Мати це срп ске.

Годи не 1869. на сце ни Срп ског 
народ ног позо ри шта, оди гра на је 
шаљи ва игра Или је Окру ги ћа Срем ца 
Саћурицаишубара. Добив ши оба ве
ште ње и позив на пре ми је ру свог 
кома да, он одлу чи да оде на један 
дан у Нови Сад и при су ству је игри. 
Писмом је оба ве стио при ја те ље да га 
чека ју, јер ће сигур но доћи. У оно вре
ме није посто ја ла желе зни ца која је 
вези ва ла Срем са Бач ком. Окру гић је 
кре нуо из Ири га коли ма, али се запре
па стио када је са срем ске оба ле 
видео да је због нава ле огром них 
леде них сан ти пон тон ски мост диг нут 

и отпра вљен у зимов ник. Дунав није 
био зале ђен, али су сан те биле толи
ко вели ке и јаке, да су пре ко њих пре
ла зи ли риба ри и швер це ри, ска чу ћи 
са јед не сан те на дру гу. Сол га би ров 
ири шки, који је Окру ги ћу пра вио дру
штво, пову че га за руку: „Хај де мо 
натраг! Видиш, пре ча сни, да се не 
може на дру гу стра ну“. Међу тим, 
Окру гић ни да чује, већ рече: „Дао сам 
реч и морам је одр жа ти. Шта би бра ћа 
Срби мисли ли о мени“. Без ика квог 
дво у мље ња, пошао је пре ма оба ли. 
Уза луд је дови ки вао при ја тељ: „Куда 
ћеш, пре ча сни? Јеси ли полу дио, 
чове че“? Но, Окру гић није слу шао 

како сол га би ров запо ма же. Зачас се 
нашао на оба ли, а ода тле је ско чио на 
нај бли жу сан ту. Са сан те која се кре
та ла низ Дунав, дови ки вао је: „Одох, у 
бож је име, на пред ста ву у Нови Сад, 
где ме чека ју при ја те љи. Ако прек су
тра не дођем на мису, кажи моји ма да 
сам се уда вио у Дуна ву“. И ска чу ћи с 
јед не сан те на дру гу, срећ но се пре ба
ци на оба лу (Павло вић).
Саћурица ишубара, драма из сео

ског живота, како исти че Милан 
Савић, дуго је била „једи на сво је 
врсте, једи на ори ги нал на, и згод но 
при ка за ни типо ви и срет но изне се не 
при ли ке чине, да та дра ма, има још и 

Или ја Окру гић Сре мац (Вики пе ди ја)

Или ја Окру гић Сре мац
је рођен у Срем ским
Кар лов ци ма, 12. маја 

1827. Основ ну шко лу и 
гим на зи ју завр шио је

у Срем ским Кар лов ци ма, 
а затим и тео ло ги ју у 

Ђако ву. Годи не 1850. је 
заре ђен. Окру гић је био 
први све ште ник којег је 

заре дио бискуп Ј. Ј. 
Штро сма јер. Слу жбо вао 

је у Сла во ни ји и Сре му 
– у Куку јев ци ма, Соту, 

Ђако ву, Сар ва шу,
Лавањ ској варо ши и 

Петро ва ра ди ну
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данас сво је пози тив но пра во на опста
нак (…) После те дра ме дошла су мно
га дела из сео ског живо та, са мађар
ског и немач ког пре ве де на или, реци
мо, поср бље на (…) Али та дела не 
може мо рачу на ти у дела наше књи
жев но сти, јер су пре са ђе на из туђег 
врта. Ори ги нал них није било, све док 
се опет није поја вио поп Или ја Окру гић 
са сво јом Шокиицом“. Да Шокицу 
поста ви на сце ну, Окру гић се дои ста 
наму чио. Наи ме, упра ви Народ ног 
позо ри шта у Новом Саду под нео је 
позо ри шни комад под нази вом Шоки
ца, из народног живота. Комад је 
одмах изне сен пред Одбор, у коме је 
глав ну и пре суд ну реч водио Тома 
Хаџић. Тома је био дру штвен, кому ни
ка ти ван човек, али као позо ри шни кри
ти чар, био је вео ма строг и неу мо љив. 
Дошла је на ред и прва про ба с чита
њем Шокице.Сам писац је читао, док 
су чла но ви Одбо ра слу ша ли и ста
вља ли сво је при мед бе. Током пишче
вог чита ња, одјед ном је Хаџић пру жио 
руку и довик нуо: „Стој! То послед ње 
бри ши“. Писац обри са послед њи став 
и наста ви чита ње. Дола зи нова сце на, 
а Хаџић доба цу је:„И то бри ши“! Зачу
ђе но запи та Окру гић: „Зашто, чове че, 
то да бри шем“? Одго во ри Хаџић:„Тако 
погре шно гово ре пао ри, а на сце ни то 
не сме да буде“.Окру гић поче да се 
врпо љи, хтео би рећи Хаџи ћу да га не 
черу па тако без ду шно, али се уздр жа
ва и бри ше сце не. Пре шли су на чита
ње и при ка зи ва ње дру гог чина, где се 
јед на сце на оди гра ва на тава ну. У њој 
Јања и Пера леже на сла ми, а Пера је 
пре ба цио ногу пре ко Јање. Тада Тома 
поче да се мршти: „Бри ши то све 
редом. То не може да буде“. При ме ћу
је Окру гић: „Зашто, то је народ ско 
аши ко ва ње“. Одвра ти му упор ни Тома:
„Знам и ја шта је то аши ко ва ње. То је 
сум њи ва и недо пу сти ва сце на за позо
ри ште. Бри ши ти то и целу сце ну пре

ба ци у врт“. Окру гић затим поче да се 
бра ни: „Ама ова сце на није за врт, али 
кад се мора, нека и то буде“. Када је 
чита ње дошло до тре ћег чина, Јања 
се поја вљу је са кан та ма – иде на воду. 
Испод кеце ље на трбу ху има јасту че, 
те изгле да као да је бре ме ни та... Чим 
Окру гић про чи та прве речи ово га чина, 
Хаџић изне на да пра сну: „Бри ши то 
цело“. Окру гић поди же очи: „Зашто, 
чове че?“ Хаџић одмах узвик ну: „Још 
ми и то тре ба на позор ни ци, жена са 
трбу хом као наду ве не гај де. Само што 
ниси уде сио да се она на позо р ни ци 
поро ди... Шта ће нам таква сце на на 
позор ни ци“? Тада је Окру ги ћу пре ки пе
ло: „Е, јесте ли чули, то је и од вас, и 
од одбо ра ису ви ше... Бри ши овде, 
бри ши тамо, изо ста вљај толи ке сце
не“. Поче да сави ја свој руко пис, поди
же се са седи шта и срди то рече: „Код 
каквих сам ја само каса па доспео!“ 
Сави руко пис под мишку и без поздра
ва пође изла зу, гун ђа ју ћи и грде ћи, и 
Тому Хаџи ћа, и целу упра ву позо ри
шних кри ти ча ра, нази ва ју ћи све касап
ским кал фа ма.

Дандва касни је, Окру гић седе на 
лађу и са руко пи сом оде пра во код 
Мило ра да Попо ви ћа Шап ча ни на, 
тада шњег управ ни ка Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду. Одмах му се поче 
жали ти: „Онај Тома Хаџић хтео је да 
иска са пи мој спис, а ја то нисам дао. 
Код сва ке сце не заста је и виче ми да 
бри шем. И тако би испа ла моја Шоки
ца уна ка ра ђе на и исец ка на, куса и 
зафе ре џе на као мусли ман ска мла да. 
Зато сам тргао свој руко пис и ево ме. 
Донео сам га у Бео град, веру ју ћи да 
ћете бити реал ни и објек тив ни, и да за 
ове ства ри, овде има више раз у ме ва
ња“. Шап ча нин га је са задо вољ ством 
слу шао, а затим је при хва тио дра му. 
Са сво јим Одбо ром, неке сце не је одо
брио, неке мало убла жио, и тако је 
овај комад све тлост дана угле дао на 
сце ни Народ ног позо ри шта у Бео гра ду 
1882. годи не. Посе ти о ци Народ ног 
позо ри шта, при ми ли су комад са вели
ким допа да њем и писац је овим при је
мом био посве задо во љан. Глав не 
уло ге игра ли су Ђока Бан ко вић, Веља 
Попо вић и А. Деси ми ро вић. Упра ва је 
Шокицу при ка зи ва ла неко ли ко пута, 
па је тек после изве сног вре ме на пре
ба че на и на дру ге позор ни це (Павло
вић).

Или ја Окру гић Сре мац је пре ми нуо 
30. маја 1897. у Петро ва ра ди ну. Све 
сво је умне спо соб но сти ста вио је у 
слу жбу народ ног једин ства. Као човек, 
све ште ник, а наро чи то као књи жев ник, 
он се пре да но дао у слу жбу тог вели
ког иде а ла. Србин или Хрват? И ум и 
срце гово ри ли су му да су то два име
на за један народ. Сви дело ви били су 
му јед на цели на. Родо љу бље је њего
во широ ко сла вјан ско, а у сла вјан ском 
мору, остр во Срем. Он је Сре мац и по 
рође њу, и по име ну, и по карак те ру, и 
по хумо ру. Њего ва муза је „Вила Сре
ми ца“, „Вила Поду нав ка“, „Вила Фру
шко гор ка (Малин).

Све сво је умне
спо соб но сти ста вио је у 
слу жбу народ ног
једин ства. Као човек,
све ште ник, а наро чи то као 
књи жев ник, он се пре да но 
дао у слу жбу тог вели ког 
иде а ла. Србин или Хрват? 
И ум и срце гово ри ли су 
му да су то два име на за 
један народ. Сви дело ви 
били су му јед на цели на. 
Родо љу бље је њего во 
широ ко сла вјан ско, а у 
сла вјан ском мору, остр во 
Срем. Он је Сре мац и по 
рође њу, и по име ну, и по 
карак те ру, и по хумо ру

СТАРА ПАЗОВА

Успех мла дих
кара ти ста

Так ми ча ри КК „Фронт“ из Ста ре Пазо
ве оства ри ли су запа же не резул та те на 
Првен ству Срби је за поле тар це, пио ни ре 
и наде у бор ба ма и ката ма које је одр жа
но у субо ту у Чач ку. У ката ма, брон за не 
меда ље осво ји ли су Лаза ре вић Милан и 
Боров ни ца Стра хи ња у кате го ри ја ма 
мушке наде, док су у бор ба ма злат ну 
меда љу осво ји ле жен ске наде Сак са 
Ека та ри на и Црнић Миа, као и Зоран 
Божич ко вић у кате го ри ји мушких нада, 
док је брон за ну меда љу осво ји ла пио
нир ка Кре со ја Тео до ра. Ово је прво так
ми че ње које је одр жа но након вели ке 
пау зе која је про у зро ко ва на пан де ми јом 
COVID19 виру са и реа ли зо ва но је уз 
пошто ва ње свих про пи сних мера зашти
те и пре вен ци је, изме ђу оста лог, без 
при су ства роди те ља и публи ке. 

Ђор ђе Теша но вић 
дру ги у Срби ји

Кра јем јуна у Чач ку је одр жа но Првен
ство Срби је за сени о ре, на којем су се 
так ми чи ли нај у спе шни ји кара ти сти у 
земљи. Сени ор Ђор ђе Теша но вић, так
ми чар у бор ба ма у тешкој кате го ри ји 
(пре ко 84 кг), сво јим успе шним насту пи ма 
дошао је до фина ла, где је изгу био резул
та том 2:0 од Сло бо да на Бите ви ћа, више
стру ког европ ског и свет ског шам пи о на, и 
тако осво јио сре бр ну меда љу.  Д. Г.

 
ФК СЛОБОДА
ДОЊИ ТОВАРНИК

По челе при пре ме
Фуд бал ски клуб „Сло бо да“ из Доњег 

Товар ни ка, члан Вој во ђан ске лиге – Југ, 
запо чео је 28. јуна с при пре ма ма пред 
нову сезо ну. Првој про зив ци шефа струч
ног шта ба Дра га на Цве ти ћа и њего вог 
помоћ ни ка Дар ка Ашће ри ћа – Ципи ја, 
ода зва ло се 22 фуд ба ле ра, врло мла да, 
а међу њимa и неко ли ко „новај ли ја“. 
Ипак, у упра ви овог клу ба исти чу да су то 
„само потен ци јал на поја ча ња“. Оно што 
је сигур но, кари је ру у дру гим сре ди на ма 
наста ви ће Васи ли је Вука со вић и Јован 
Ђуран. 

Први тре нинг је про те као у лага ном 
рит му.

– Биће нам потреб но мно го тру да и 
напо ра да уђе мо у жеље ни ритам. Иза 
нас је пау за од три и по месе ца и врло је 
тешко дава ти било какве прог но зе и обе
ћа ња. Заи ста ће бити тешко уигра ти еки
пу. За сада, уго во ри ли смо 56 кон трол
них утак ми ца. Већ у неде љу игра ће мо 
про тув пећи нач ког „Доњег Сре ма 2015“, 
а потом про тив „Омла дин ца“ из Нових 
Бано ва ца, „Милу тин ца“ из Зему на, „Вла
ди ми ра ца“ и „Будућ но сти“ из Сала ша 
Ноћај ског. Неде љу дана пред поче так 
првен ства тре ба ло би да игра мо про тив 
„Пар ти за на“ из Вито је ва ца. Још јед ном 
исти чем, да је ово тешка ситу а ци ја и за 
тре не ре и за игра че. Мора се, више него 
ика да, води ти рачу на да се игра чи не 
повре де. Јед но став но, не сме ју се пре ви
ше фор си ра ти – исти че тре нер Цве тић.



28 8. JUL 2020.  M NOVINE

ОВАН: 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. Осе ћа те да се 
нала зи те на емо тив ној пре крет
ни ци и радо при хва та те раз не 
иза зо ве. 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.

БИК: Осла ња те се на 
сво је пре го ва рач ке 
мани ре, јер да без 
добре при пре ме, пла

на или про це не нема ни зна чај
ног послов ног успе ха. Пажња и 
раз ме ва ње које доби ја те у кру гу 
сво је поро ди це делу ју врло под
сти цај но. Потру ди те се да обра
ду је те све бли ске осо бе на неки 
неу о би ча је ни начин.

БЛИ ЗАН ЦИ: Посто је 
важни циље ви које 
може те да оства ри те 
у разним фаза ма или 

на неки зао би ла зан начин. 
Наста ви те да се пона ша те 
довољ но про ми шље но у про це
ни пра вих вред но сти. Оче ку је 
вас пози ти ван обрт у љубав ном 
живо ту, парт нер ће вас изне на
ди ти на неки посе бан и леп 
начин. Пре пу сту те се сво јим осе
ћа њи ма да вас воде.

РАК: Послов ни про
бле ми са који ма се 
тре нут но суо ча ва те 
зах те ва ју додат ни 

напор или добру кон цен тра ци ју. 
Нај бо ље је да пре пу сти те осо ба
ма од пове ре ња да одлу чу ју о 
неким зајед нич ким инте ре си ма. 
Добра љубав на стра те ги ја под
ра зу ме ва и спрем ност да се 
непре кид но пре ва зи ла зе раз ли
чи та огра ни че ња кроз која про
ла зи те у одно су са сво јим парт
не ром.

ЛАВ: Дони сте низ 
важних одлу ка и 
делу је те одлуч но у 
сво јим наме ра ма 

пред сарад ни ци ма. Нема потре
бе да се рас пра вља те са неис то
ми шље ни ци ма и да губи те вре ме 
на неке спо ред не ситу а ци је. 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.

ДЕВИ ЦА: 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.

ВАГА: 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. Поста
вља те суви ше стро ге кри те ри ју
ме пред воље ну осо бу, али ваш 
под сти цај уме и да делу је бла го
твор но на више начи на. 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.

ШКОР ПИ ЈА: На врло 
ефи ка сан начин уме
те да спро ве де те раз
ли чи та пра ви ла успе

шног посло ва ња, која оста вља ју 
озби љан и пози ти ван ути сак на 
вашу око ли ну. Про ла зи те кроз 
раз ли чи те фазе емо тив ног рас
по ло же ња. У момен ти ма осе ћа те 
вели ки емо тив ни занос или 
инспи ра ци ју, али вам се чини да 
вам недо ста ју добре при ли ке да 
у пот пу но сти изра зи те сво је 
наме ре.

СТРЕ ЛАЦ: 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.

ЈАРАЦ: Осе ћа те 
додат ни при лив кре а
тив не ене р ги је и 
спрем ни сте да се 

мак си мал но анга жу је те у више 
пра ва ца. Успех ће вас пра ти ти и 
на финан сиј ском пољу, тако да 
има те сјај ну при ли ку у пове зи ва
њу послов них и при ват них инте
ре са. Парт нер у вама непре кид
но под сти че љубав ни занос и 
неку скри ве ну сна гу. 

ВОДО ЛИ ЈА: 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.

РИБЕ: 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. При ја ће 
вам нечи ја емо тив на пажња.

VREMEPLOV
8. јул

70. Ри мља ни су у Ју деј ском 
ра ту осво ји ли и раз ру ши ли 
Је ру са лим. Од ру ше ви на је 
са чу ван са мо за пад ни зид 
ве ли ког је вреј ског хра ма („Зид 
пла ча“).
1956. У Бе о гра ду је еми то ван 
пр ви екс пе ри мен тал ни ТВ пре
нос, по во дом про сла ве сто го
ди шњи це ро ђе ња Ни ко ле 
Те сле.

9. јул
1877. Одр жан је пр ви те ни ски 
тур нир у Вим блдо ну. 
1922. Аме рич ки пли вач, ка сни
је филм ски глу мац („Тар зан“) 
Џо ни Вајс ми лер по стао је пр ви 
пли вач ко ји је за ма ње од јед не 
ми ну те (58,6 се кун ди) пре пли
вао 100 ме та ра.

10. јул
1856. У се лу Сми ља ни, код 
Го спи ћа у Хр ват ској, ро ђен 
Ни ко ла Те сла, на уч ник и про
на ла зач на по љу елек тро тех ни
ке и ра диотех ни ке. Од 1884. 
до смр ти 1943. жи вео је у САД. 
Па тен ти рао је око 700 про на ла
за ка од ко јих не ко ли ко де се ти
на има ши ро ку при ме ну, ме ђу 
ко ји ма је и се ри ја изу ма (1896
1914) ко ји чи не те мељ са вре
ме не ра диотех ни ке. 

11. јул
1921. Одр жа но пр во зва нич но 
пр вен ство Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца у ва тер по
лу. По бе ди ло је Сом бор ско 
спорт ско дру штво. 
1982. У Бе о гра ду умро ју го сло
вен ски пи сац Мех медМе ша 
Се ли мо вић. 

12. јул
1920. Зва нич но отво рен Па нам
ски ка нал, шест го ди на по што 
је кроз ње га про шао пр ви брод. 
1941. На Це ти њу, у Дру гом 
свет ском ра ту, про гла ше на кви
слин шка су ве ре на и не за ви сна 
Цр на Го ра под про тек то ра том 
фа ши стич ке Ита ли је.

13. јул
1930. У глав ном гра ду Уру гва ја 
Мон те ви деу по че ло пр во Свет
ско фуд бал ско пр вен ство, на 
ко јем је уче ство ва ло 13 ти мо
ва, ме ђу њи ма и ју го сло вен ски. 
1985. На ста ди о ни ма у Лон до
ну и Фи ла дел фи ји исто вре ме но 
одр жа ни ху ма ни тар ни роккон
цер ти „Ли ве Аид“ ко је је ор га ни
зо вао Боб Гел доф за по моћ 
глад ни ма у Афри ци. При ку
пље но пре ко 60 ми ли о на до ла
ра, а ТВпре нос кон це ра та пра
ти ло око 1,5 ми ли јар ди гле да
ла ца ши ром све та

14. јул
1867. Ал фред Но бел, из у ми
тељ ди на ми та, пр ви пут де мон
стри рао свој изум у ка ме но ло
му код ен гле ског гра да Ред хил. 
2000. Суд у Ма ја ми ју оба ве зао 
нај ве ће аме рич ке про из во ђа че 
ци га ре та да пла те 145 ми ли јар
ди до ла ра на име од ште те 
пу ша чи ма Фло ри де због угро
жа ва ња здра вља.

HOROSKOP

Сре да, 8. Јул (25. Јун)
Све та пре по доб но му че ни ца 
Февро ни ја

Четвр так, 9. Јул (26. Јун)
Пре по доб ни Давид Солун ски

Петак, 10. Јул (27. Јун)
Пре по доб ни Самп сон Стра но
при мац

Субо та, 11. Јул (28. Јун)
Све ти муче ни ци Дабро бо сан ски 
и Миле шев ски

Неде ља, 12. Јул (29. Јун)
Све ти апо сто ли Петар и Павле 
 Петров дан

Поне де љак, 13. Јул (30. Јун)
Сабор све тих два на ест апо сто
ла  Павлов да н

У то рак, 14. (1.) Јул 
Све ти муче ни ци и  бесре бре ни
ци Козма и Дамјан

Crkveni
kalendar

• Ја можда ходам спо ро, 
али никад не идем уна-
зад.
• Кад се добар човек 
поква ри, поста је нај го-
ри.
• Ако желиш виде ти 
даље, мораш се попе ти 
више.

Сла до лед
од мали не

Потреб ни састој ци за шест 
осо ба: пола кило гра ма све жих 
или смр зну тих мали на ( дели мич
но одмр зну тих ), 150 гра ма шеће
ра ( може те кори сти ти мед уме сто 
шеће ра, 375 мили ли та ра слат ке 
павла ке, каши ка екс трак та вани
ле.

При пре ма: Све же или полу
смр зну те мали не ста ви ти у блен
дер и добро испа си рај те. У шер
пи цу сипај те мали не, додај те 
шећер и мешај те док се шећер не 
ото пи и маса поста не ујед на че на. 
У сме су од мали на додај те слат ку 
павла ку и екс тракт вани ле и све 
изме шај те добро. Сме су сипај те у 
посу ду и оста ви те у замр зи ва чу 
док се пот пу но не стег не.


