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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.rsИзградњаауто-путаИбрзесаобраћајнИцерума–Шабац–ЛознИца

почелопобијањешипова
зановимостнасави
Изградњаауто-путаибрзесао-

браћајнице Рума – Шабац –
Лозница, почела је код Шап-

ца, гдећесе градитиновимостна
Сави. Изградња је званично поче-
ла5. децембра2019. године.Укуп-
надужинаове саобраћајнице је 77
километара,апроцењенавредност
радова467,5милионаевра.
Почетку радова је присуство-

вао председник Србије Александар
Вучић,апобијањушиповазаизград-
њуновогмостапрекоСавеудужи-
ниод1,3километра,којисупочели
15. јула, присуствовала је потпред-
седница Владе Србије и министар-
ка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуреЗоранаМихајловић.
Какојенајавиламинистарка,мостби
требалодасезавршидокраја2022.
године.Побијањешипова јепочело
код места Мачвански Причиновић,
наобалиСаве, а требалобида се
поставиукупно350шипова.Зорана
Михајловић је том приликом иста-
кладаћеграђаниовогделаСрбије
добитиважнусаобраћајницуукупне
дужине од 77 километара, али је и
најавила да би ускоро требало да
почне дуго очекивана градња Фру-

шкогорскогкоридора,одНовогСада
доРуме,дужине45километара.Она
једодалаидајеизузетноважношто
грађевинарирадеиуоваквимусло-
вима,тедајеграђевинскаиндустри-
јаизузетноважназаопораваксрпске
економије од последица пандемије
корона-вируса.Кадасеовасаобра-
ћајница заврши, то ће бити најбр-
жасаобраћајнавезасаРепубликом
СрпскомиБиХ.
Највећиизазовзаградитељеовог

ауто-пута и брзе саобраћајнице
ће бити управо изградњамоста на
Сави. Прилази мосту ће имати од
300до400метара,докћесаммост
преко Саве имати дужину око 600
метара.
Побијањупрвихшипова јепрису-

ствовао и директор азербејџанске
компаније „Азвирт“, која је извођач
радова,МуратТуркоглукоји јеобе-
ћао завршетак радова у предви-
ђеним роковима и уз поштовање
највиших стандарда квалитета. На
пројектуградњејеангажованои90
српскихрадника.
Подсетимо, цео пројекат Рума –

Шабац – Лозница вредан је 467,5
милиона евра, а укупна дужина

ауто-пута и брзе саобраћајнице је
77километара.Овајпутјеважанне
само за овај крај, за близу 600.000
људи који живе у Мачванском и
Сремском округу, које директно
повезује, већ је то и најкраћа веза
Београда и Новог Сада са БиХ и
РепубликомСрпском преко гранич-
ногпрелазаБадовинциидаљепре-
маБијељиниилипрелазаТрбушни-
цакодЛознице.
Наауто-путибрзусаобраћајницу

Рума–Шабац–Лозницатребалоби
дасенадовежеФрушкогорскикори-
доркојићеповезиватиНовиСади
Руму,ачијаћедужинаизносити45
километара.
Новим коридором од Београда

доШапцаћесестизатизанајвише
40минута,адоЛозницезасати15
минута.Премаплановима,докраја
ове године би требало да започну
радовиинаосталимдеоницамаове
саобраћајнице:наауто-путуРума–
Шабацудужиниод21километари
брзојсаобраћајнициШабац–Лозни-
ца, дужине око 55 километара, уз
комплетан завршетак радова за
нештовишеодтригодине.
 с.Џакула

побијањушиповазаизградњуновогмостапрекосавеприсуствовалајеминистарказоранамихајловић
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На тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це, пре ма 
пода ци ма Кри зног шта

ба, има укуп но 108 осо ба обо
ле лих од кови да 19. У току 
прет ход ног викен да тести ра
но је укуп но 70 лица, од којих 
је 15 осо ба поно во тести ра но 
због кон тро ле. У Општој бол
ни ци 20. јула било је 118 
паци је на та. То су пода ци 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је, 
који су изне се ни на кон фе
рен ци ји за меди је одр жа ној 
20. јула. 

Пре ма речи ма дирек тор ке 
Заво да за јав но здра вље др 
Наде Зец Пет ко вић у Срем
ској Митро ви ци је током про
шлог викен да реги стро ва но 
укуп но седам ново о бо ле лих 
од кови да 19.  

– Када гово ри мо о сто па ма, 
она изно си 1,25 осо ба на 
100.000 ста нов ни ка пози тив
них на вирус коро на. За 
викенд смо има ли и 15 осо ба 
које су се опо ра ви ле од кови
да 19. Епи де ми о ло шка ситу а
ци ја се мења из дана у дан, 
али је она кон стант на. И 
даље у про се ку има мо од пет 
до седам лица која се днев но 
зара зе, изја ви ла је дирек тор
ка др Нада Зец Пет ко вић, која 
је том при ли ком апе ло ва ла на 
гра ђа не да се одго вор но 

пона ша ју и при др жа ва ју свих 
пре вен тив них мера. 

Тако ђе, она је дода ла да 
сва лица након пре гле да у 
Ковид амбу лан ти, пре ма 
инди ка ци ја ма дола зе у Завод 
за јав но здра вље ради тести
ра ња, а резул та ти тесто ва се 
доби ја ју врло брзо, у току 
дана, нај ка сни је сутра ују тру.

Дирек тор Опште бол ни це 
др Жив ко Врцељ је навео да 
је 19. јула при мље но нових 12 
лица која су обо ле ла од кови
да 19.

– Пре ма пода ци ма од 20. 
јула има мо 118 лица која се 
лече у митро вач кој Општој 

бол ни ци. У неде љу, 19. јула 
било их је 111, а у петак, 17. 
јула 117. Дакле, рече је о бла
гом пора сту, који није забри
ња ва ју ћи. Од укуп ног бро ја 
паци је на та, дакле 118, у 
Ковид цен тру се лечи 81 
паци јент, на интен зив ној нези 
је 14 паци је на та (13 на респи
ра то ру). За њих 76 је ПЦР 
тестом дока за но да су пози
тив ни на вирус коро на. У 
наран џа стој зони Опште бол
ни це где се нала зе паци јен ти 
са сум њом на коро ну, али је 
тест пока зао да је нега ти вни, 
има мо 23 паци јен та. За сада 
рас по ла же мо довољ ним 
ресур сима. Сва ки дан доби ја
мо заштит ну опре му од 
Покра ји не. Захва љу је мо се 
Покра јин ском секре та ри ја ту и 
Мини стар ству здра вља на 
респи ра то ри ма које смо доби
ли у току прет ход них десе так 
дана. Од Инсти ту та за онко
ло ги ју у Срем ској Каме ни ци 
доби ли смо пет респи ра то ра, 
и пет респи ра то ра од Покра
јин ског секре та ри ја та. За сада 
опре ме и респи ра то ра има мо 
довољ но, који се, нарав но, не 
кори сте само за паци јен те 
обо ле ле од кови да 19, рекао 
је дирек тор Опште бол ни це 
др Жив ко Врцељ. 

Он је додао да међу здрав
стве ним рад ни ци ма има обо
ле лих од виру са коро на. 

– Укуп но је било инфи ци ра
но 16 меди цин ских рад ника. 
На хиља ду здрав стве них рад
ни ка, коли ко има мо у Општој 
бол ни ци, то није вели ки број. 
Нарав но, има и лека ра који су 

се у међу вре ме ну изле чи ли. 
Нису се у Општој бол ни ци 
зара зи ли, углав ном је до 
зара зе дола зи ло изван Опште 
бол ни це, рекао је др Жив ко 
Врцељ.

У митро вач кој Општој бол
ни ци током прет ход ног викен
да три лица су пре ми ну ла од 
кови да 19. Том бро ју тре ба 
дода ти и четво ро пре ми ну лих 
до пет ка 17. јула. Како је 
нагла сио др Врцељ то су 
већи ном паци јен ти са при дру
же ним боле сти ма, дија бе
тесом, опструк тив ном боле
шћу плу ћа, боле сти ма срца и 
др. 

Пре ма речи ма начел ни ка 
Град ске упра ве за здрав стве
ну и соци јал ну зашти ту Воји
сла ва Мир ни ћа, у Ковид амбу
лан ти је у неде љу, 19. јула 
пре гле да но 65 лица. 

–У петак, 17. јула се јави ло 
118 осо ба, а у субо ту, 18. јула 
је тај број био 93. Ови бро је ви 
пока зу ју про сек, који је у 
послед ње две неде ље исти 
или бла го изнад про се ка. 
Наша Ковид амбу лан та и 
даље ради свим рад ним 
дани ма и субо том од седам 
до 20.00 часо ва, а неде љом 
од 7.00 до 16.00 часо ва. Сви 
паци јен ти, који има ју симп то
ме које су слич не ковид 19 
инфек ци ји могу да се обра те 
нашим лекар ским тимо ви ма у 
Ковид амбу лан ти која се 
нала зи у VII здрав стве ној ста
ни ци, одно сно код Основ не 
шко ле „Сло бо дан Бајић Паја“, 
рекао је Воји слав Мир нић. 

З. Попо вић

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

КРИ ЗНИ ШТАБ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Бла го расте број зара же них
Пре ма пода ци ма од 20. јула у митро вач кој Општој бол ни ци од ковида 19 лечи 

се 118 паци је на та, у неде љу, 19. јула било их је 111, а у петак, 17. јула 117. 
Дакле, рече је о бла гом пора сту бро ја, који није забри ња ва ју ћи, рекао је дирек
тор Oпш те бол ни це др Жив ко Врцељ

Од пет ка, 17. јула уве де но 
је скра ће но вре ме уго сти
тељ ских обје ка та, који сада 
раде до 20.00 часо ва. 

– Ова мера ће тра ја ти нај
ма ње наред них десет дана. 
Све мере које је про пи са ла 
Вла да Репу бли ке Срби је и 
мере које су на сна зи од 
дана уво ђе ња ван ред не 
ситу а ци је у Срем ској Митро
ви ци се у нај ве ћем бро ју 
пошту ју. Кому нал на поли ци
ја и инспек ци ја зајед но са 
при пад ни ци ма МУПа нису 
има ли већих про бле ма што 
се тиче кон тро ле спро во ђе
ња тих мера. Види се и по 
гра ду, и по објек ти ма да је 
већи на гра ђа на заи ста 
озбиљ но схва ти ла ово ста
ње пан де ми је и мислим да 
ће то у наред ном пери о ду 

доне ти мно го боље подат ке 
када је у пита њу број обо ле
лих, рекао је Вла ди мир 
Сана дер, гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це.

Кафи ћи до 20 сати

Вла ди мир Сана дер

др Живко Врцељ и др Нада Зец Петковић Војислав Мирнић
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ГРАД СКО СТА НО ВА ЊЕ

Редов на дез ин фек ци ја
стам бе них згра да

Од мар та, када је и поче ла епи де
ми ја коро навиру са у нашој земљи, 
,,Град ско становањe” уз свог поди
зво ђа ча дез ин фи ку је 341 стам бе ну 
згра ду, коли ко се и нала зи у систе му 
одр жа ва ња овог пред у зе ћа.

 Једи но смо у мају напра ви ли 
малу пау зу с акци јом дез ин фек ци
је. Међу тим, како се  коро навирус 
поно во чешће почео поја вљи ва ти, 
одлу чи ли смо да се наста ви дез ин
фек ци ја стам бе них згра да на тери то
ри ји Срем ске Митро ви це. Поди зво
ђач је у могућ но сти јед ном недељ но 
да дез ин фи ку је стам бе не згра де са 
пр ска ли ца ма и ато ми зе ри ма. Рад
ни це кори сте натри јум хи по хло рид 
при ли ком бри са ња повр ши на згра де, 
тако да може мо да каже мо да поред 
и тог прска ња, оне и два пут недељ
но дез ин фи ку ју ула зна вра та, интер
фон и руко хва те, рекао је дирек тор 
,,Град ског ста но ва ња” Милош Ковач.

З. Попо вић
Милош Ковач Дез ин фек ци ја згра де

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Дез ин фек ци ја пла же
и град ских повр ши на
Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому

на ли је” редов но дез ин фе ку је 
све јав не повр ши на у гра ду. При 

дезнфек ци ји се кори сти натри јум хи
по ло рид, који про из во ди митро вач ки 
„Водо вод“.

– Тако ђе, Град ска пла жа, са свим 
моби ли ја ри ма се редов но дез ин фи ку

је. Дез ин фи ку је се и купа ли шни део, у 
скла ду са пла ном и про гра мом одр жа
ва ња Град ске пла же, као и деч ја игра
ли шта. Посеб ну пажњу обра ћа мо на 
здрав стве не ста ни це, које сва ко днев
но дез ин фи ку је мо, рекао је Радо слав 
Јевре мо вић, дирек тор Јав ног кому
нал ног пред у зе ћа „Кому на ли је”.

Он је том при ли ком под се тио на 
мере пре вен ци је које се мора ју пошто
ва ти због епи де ми је виру са коро на. 

– Наши запо сле ни, у сарад њи са 
Кому нал ном поли ци јом и инспек ци јом 
упо зо ра ва ју гра ђа не на мере које је 
про пи са о Шта б за ван ред не ситу а ци је 
и репу блич ки Шта б за ван ред не ситу
а ци је, а одно се се на ноше ње маски и 
држа ње физич ке дис тан це на пла жи и 
окол ним дело ви ма,  иста као је Радо
слав Јевре мо вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко цић

Дез ин фек ци ја Град ске пла же

Радо слав Јевре мо вић



522. JUL 2020.            M NOVINEОПШТИНА РУМА

21. СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

У Руми уве де на
ван ред на ситу а ци ја

У рум ској општи ни је од 16. јула у 
13 часо ва про гла ше на ван ред на 
ситу а ци ја, а то је одлу ка која је 

доне та на Шта бу за ван ред не ситу а
ци је који је одр жан 16. јула. Због мера 
Репу блич ког кри зног шта ба, сед ни ца 
је одр жа на на отво ре ном, на рум ском 
базе ну „Бор ко вац“.

Коман дант Шта ба за ван ред не ситу
а ци је Сла ђан Ман чић је обра зло жио 
да је ова одлу ка доне та у скла ду са 
закључ ком Репу блич ког кри зног шта ба 
да локал не само у пра ве могу про гла си
ти ван ред ну ситу а ци ју када има ју јед
ног обо ле лог на 1.000 ста нов ни ка.

– Ми на дана шњи дан има мо 56 
обо ле лих, а у тај број је ура чу на то и 
18 обо ле лих кори сни ка из ГЦ „Срем“ 
Рума у којем има мо и јед ну изле че ну 
осо бу. Ван ред на ситу а ци ја под ра зу
ме ва низ додат них мера, уз оне које 
смо већ доне ли, као што су оба ве зно 
ноше ње заштит не опре ме у затво
ре ном про сто ру, огра ни ча ва ње бро ја 
људи на отво ре ном и затво ре ном, у 
јав ном пре во зу и слич но – иста као је 
Ман чић.

Штаб је донео и две додат не мере 
које су у скла ду са мера ма усво је
ним на сед ни ци Кри зног шта ба 15. 
јула. Забра ње но је одр жа ва ње свих 
мани фе ста ци ја у рум ској општи ни, 
свих сла вља, про сла ва у затво ре ном 
и отво ре ном про сто ру са више од 10 
људи, и то како јав них, тако и оних 
при ват них.

Дру га мера под ра зу ме ва забра ну 
спорт ским клу бо ви ма да одр жа ва

ју тре нин ге у затво ре ном про сто ру, а 
да тре нинг могу има ти на отво ре ном, 
уз пошто ва ње свих заштит них мера и 
про пи са не дис тан це.

– Има мо толи ко отво ре них спорт
ских тере на, пар ко ва, Бор ко вац, ста
за, тере та на на отво ре ном, тако да 
мислим да то неће бити про блем. Тре
нинг у затво ре ном, под кли мом и где 
се људи поја ча но зно је, не може мо у 
ова квим усло ви ма толе ри са ти. Што се 
тиче тере та на, фит нес цен та ра, фри
зер ских и козме тич ких сало на, на њих 
се одно си пре по ру ка да при ме њу ју све 
пре вен тив не мере у сми слу дис тан
це, бро ја људи који су уну тра, ноше
њу заштит них маски и нало жи ли смо 
инспек циј ским орга ни ма да ту при ме ну 
кон тро ли шу – иста као је Сла ђан Ман
чић.

Када је реч о рад ном вре ме ну, на Кри
зном шта бу на нивоу Сре ма је став да 
би оно тре ба ло да буде до 20 часо ва.

– Ми смо одлу чи ли да рад но вре ме 
ипак буде до 23 часа, али од тога коли
ко саве сно сви пред у зет ни ци пошту
ју доне те мере, зави си ће суд би на тог 
рад ног вре ме на. Оста ви ли смо могућ
ност да, уз озби љан при ступ и при ме
ну свих нало же них мера, наста ве да 
раде у сво јим делат но сти ма са што 
мање после ди ца – рекао је коман дант 
Шта ба у Руми Сла ђан Ман чић.

Oн је упо зо рио гра ђа не да посто је 
при ме ри који ука зу ју коли ко је вирус 
непред ви дљив и да из јед не бла ге 
кли нич ке сли ке врло брзо паци јент 
може да пре ђе у тешку и да зато ваља 
пошто ва ти све про пи са не мере.

Поред ново по ме ну тих, и рани је 
доне те мере важе, а локал на само у
пра ва пре ко сво јих волон те ра наста
вља са поде лом заштит них маски, 
рука ви ца и дез ин фек ци о них сред ста
ва гра ђа ни ма.

Што се тиче КОВИД амбу лан те рум
ског Дома здра вља она и даље ради 
од 7 до 20 часо ва, уз про сеч но јавља
ње на пре глед по шезде се так гра ђа на 
који има ју симп то ме и дола зе на пре
гле де.

 Отва ра ње базе на „Бор ко вац“ је 
одло же но до даљег, док су поја ча не 
кон тро ле ноше ња заштит не опре ме у 
јав ном пре во зу. С. Џаку ла

Сед ни ца Шта ба на отво ре ном

Забра ње но је одр жа ва ње свих мани фе ста ци
ја у рум ској општи ни, свих сла вља, про сла ва у 
затво ре ном и отво ре ном про сто ру са више од 
10 људи, и то како јав них, тако и оних при ват них

Дру га мера под ра зу ме ва забра ну спорт ским 
клу бо ви ма да одр жа ва ју тре нин ге у затво ре ном 
про сто ру, а да тре нинг могу има ти на отво ре
ном, уз пошто ва ње свих заштит них мера и про
пи са не дис тан це

Ми смо одлу чи ли 
да рад но вре ме ипак 
буде до 23 часа, али 
од тога коли ко саве
сно сви пред у зет ни ци 
пошту ју доне те мере, 
зави си ће суд би на тог 
рад ног вре ме на, рекао 
је коман дант Шта ба у 
Руми Сла ђан Ман чић
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РАДО ВИ У УЛИ ЦИ 15. МАЈ

Све иде по плану
Пот пу на рекон струк ци

ја и про ши ре ње две 
град ске ули це, 15. мај 

и 15. август је нај ве ћа ово го
ди шња инве сти ци ја у рум ској 
општи ни. Реч је о радо ви ма 
вред ним 320 мили о на дина
ра, од чега је 200 мили о на 
дина ра обез бе ди ла Упра ва 
за капи тал на ула га ња Вој
во ди не, а оста так локал на 
само у пра ва. Радо ви су поче
ли почет ком јуна, од рас кр
сни це ули ца Кудо шке и 15. 
маја. Има ју ћи у виду све 
про бле ме у вези са епи де
ми јом коро на ви ру са, радо
ви напре ду ју и брже но што 
се оче ки ва ло. 

– Дошли смо до рас кр сни
це са Павло вач ком ули цом, 
при во де се кра ју радо ви на 
под зем ним инста ла ци ја ма, 
овде првен стве но мислим 
на водо вод ну мре жу и при
кључ ке на водо вод. Било је 
мало и про бле ма у вези са 
водо снаб де ва њем целог гра
да, због нових при кљу ча ка 
дома ћин ста ва у Ули ци 15. 
мај, у делу од Кудо шке до 
Павло вач ке ули це, али је то 
сре ђе но. Зна чи, више неће 
бити рестрик ци је воде на 
тери то ри ји целог гра да када 
се оста ла дома ћин ства буду 
при кљу чи ва ла на водо вод ну 

мре жу – иста као је Сла ђан 
Ман чић, пред сед ник Општи
не.

Радо ви на новим тро то а
ри ма напре ду ју веома добро, 
а сле ди и поста вља ње ивич
ња ка. Пред сед ник Ман чић 

исти че да у овим дело ви ма 
нема ком пли ко ва них захва
та, типа пар кин га или зеле
них повр ши на. 

– Међу тим, како се буде
мо при бли жа ва ли урба ни
јем делу гра да, када се про

ђе Павло вач ка и Ули ца 27. 
окто бра, ту нас оче ку је и 
гушћи сао бра ћај, али и ком
пли ко ва ни ји радо ви. Задо во
љан сам доса да шњим током 
и дина ми ком радо ва – иста
као је Ман чић. С. Џаку ла

Радо ви у Ули ци 15. мај

ЗАВР ШЕН ДРУ ГИ УПИ СНИ КРУГ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Слабије интересовање за занате
И после дру гог упи сног 

кру га, који је одр жан 
13. јула, у неким рум

ским сред њим шко ла ма је, 
као и после првог, неиз ве
сно да ли ће се доби ти одо
бре ње за фор ми ра ње неких 
оде ље ња. 

Ту бри гу једи но нема Гим
на зи ја „Сте ван Пузић“ која је 
и после првог упи сног кру га 
могла комот но да фор ми ра 
чети ри оде ље ња, како је и 
пла ни ра но. После дру гог 
кру га, упи са на су још чети
ри уче ни ка, један на општи 
смер и три на дру штве но
језич ки, тако да ће Гим на зи
ја бити „поја ча на“ са 113 од 
пла ни ра них 120 уче ни ка. 

Дирек тор ка Софи ја Бла
го је вић изра зи ла је задо
вољ ство упи сом и ука за ла 
је на то да се Гим на зи ја 

напо кон афир ми са ла као 
шко ла која зна чи дирек тан 
про лаз на факул те те, пого
то во од наред не годи не 
када се пла ни ра држав на 
мату ра, која ће омо гу ћа ва
ти упис на факул те те, без 

пола га ња при јем ног.
Када је реч о ССШ „Бран

ко Ради че вић“, од пет оде
ље ња, сигур на су и даље 
чети ри – неиз ве сно је фор
ми ра ње оде ље ња за смер 
моде лар оде ће. У дру гом 
кру гу упи са на су додат на 
три уче ни ка на овај смер, 
што зна чи 13 уче ни ка. Упи
сан је и један коно бар, али 
је то мешо ви то оде ље ње 
већ има ло могућ ност да се 
фор ми ра. Сада број упи са
них уче ни ка изно си 125.

У Пољо при вред ној шко ли 
„Сте ван Петро вић Бри ле“ 
није било додат них упи са, 
тако да је изве сно само оде
ље ње вете ри нар ски тех ни
чар које има 30 уче ни ка. За 
зани ма ње пекар при ја ви ло 
се чети ри, за меса ра само 
један уче ник, а за пољо при

вред ног тех ни ча ра 10 свр
ше них осно ва ца.

Диле ма је и у Тех нич кој 
шко ли „Милен ко Брзак Уча“ 
где су после дру гог кру га 
упи са на два уче ни ка: један 
на смер бра вар – зава ри вач 
по дуал ном обра зо ва њу и 
један на смер машин ски тех
ни чар мотор них вози ла, али 
је ту већ било упи са них 25 
уче ни ка, тако да је то оде
ље ње изве сно. 

Зна чи и у Тех нич кој шко ли 
су сигур на чети ри оде ље
ња, сем бра ва ра – зава ри
ва ча по дуал ном обра зо ва
њу, а по речи ма дирек тор ке 
ове шко ле Весне Илић, за 
то оде ље ње се чека одлу ка 
Мини стар ства про све те, као 
што је слу чај и са прет ход но 
поме ну те две рум ске сред
ње шко ле. С. Џаку ла

Весна Илић
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ИЗВЕШТАЈ О ШЕСТОМЕСЕчНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА

Солидна реализација буџета

На теле фон ској сед ни
ци Општин ског већа у 
Руми, која је одр жа на 

16. јула, усво јен је пред лог 
одлу ке о завр шном рачу ну 
са изве шта јем о извр ше њу 
одлу ке о општин ском буџе
ту за про те клу годи ну. У 
мину лој годи ни су оства ре
ни теку ћи при хо ди и при ма
ња од 1.913.792.000 дина
ра, док су теку ћи рас хо ди и 
изда ци изно си ли 
1.837.102.000 дина ра. У 
струк ту ри при хо да, нај ве ћи 
су они од поре за на дохо
дак, добит и капи тал не 
добит ке, потом тран сфе ри 
са оста лих нивоа вла сти и 
од поре за на имо ви ну. На 
овој сед ни ци при хва ћен је и 
изве штај о извр ше њу 
општин ског буџе та од 
почет ка годи не закључ но 
са 30. јуном. Укуп ни при хо
ди и при ма ња и рас хо да и 
изда ци буџе та у бру то изно
су за теку ћу годи ну су 
2.487.060.812 дина ра. У 
првој поло ви ни годи не 
оства ре ни су при хо ди и 

при ма ња у изно су од 857,7 
милиона дина ра, а њихо ва 
струк ту ра је иста као и 
лане: први по реа ли за ци ји 
су при хо ди од поре за на 
дохо дак, добит и капи тал не 
добит ке, дру ги су тран сфе
ри са оста лих нивоа вла сти 
и тре ћи при хо ди од поре за 

на имо ви ну. Рас хо ди и 
изда ци у истом пери о ду 
изно се 841,8 мили о на дина
ра и извр ше ни су са 34,2 
про цен та. Нај ве ће уче шће 
има ју рас хо ди за основ на 
сред ства, сле де рас хо ди за 
запо сле не и рас хо ди на 
име кори шће ња роба и 

услу га. Тако ђе, усво јен је и 
пра вил ник о бли жим усло
ви ма, поступ ку за оства ри
ва ње пра ва и виси ни суб
вен ци ја у град ском, при
град ском и међу ме сном 
сао бра ћа ју. Овим пра вил
ни ком се утвр ђу ју кате го ри
је лица, усло ви, кри те ри ју
ми, посту пак и виси на суб
вен ци ја у поме ну том сао
бра ћа ју. На 110. сед ни ци 
Општин ског већа су усво је
ни и изве шта ји о посло ва
њу ЈУП „План“, ЈКП „Пар
кинг и инфра струк ту ра“ и 
ЈП „Кому на лац“, као и изве
штај о раду пред сед ни ка 
Општи не и Општин ског 
већа у мину лој годи ни. Дата 
је и сагла сност Општин
ском пра во бра ни ла штву за 
закљу чи ва ње ван суд ских 
порав на ња, а и у овом слу
ча ју се ради о надок на ди 
ште те од ује да паса лута ли
ца. Реч је о осам ван суд
ских порав на ња, а виси на 
одште те се кре ће од 15 до 
25.000 дина ра.

С. Џ.

Континуирана подела маски
и рукавица грађанима
Како је и више пута истицано, 

наро чи то после сед ни ца Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је, рум ска 

Општи на, као јед ну од сво јих актив но
сти у бор би про тив коро на ви ру са, 
реализује и кон ти ну и ра но бес плат но 
дељење заштит них маски и рука ви ца 
гра ђа ни ма. Послед ња у низу тих акци
ја је била 18. јула, када су волон те ри 
поде ли ли 2.000 маски и исто толи ко 
пари рука ви ца. Иако се и маске и 
рука ви це могу купи ти, како у апо те ка
ма, тако и у дру гим про дав ни ца ма, 
локал на само у пра ва их бес плат но 
дели упра во у циљу да поја ча свест 
гра ђа на о потре би и оба ве зи њихо вог 
кори шће ња. 

Када већ гово ри мо у заштит ним 
маска ма, које су оба ве зне, за раз ли ку 
од почет ка овог дру гог и јачег уда ра 
коро на ви ру са, сада су заи ста рет ки 
Румља ни који не носе маске, па чак и 
када су мла ђи људи у пита њу. Ова кве 
акци је ће се, пре ма наја ви, реа ли зо ва
ти и у наред ном пери о ду. С. Џ.

Одржана седница Општинског већа Рума

Подела маски 

У првој поло ви ни годи не оства ре ни су при хо ди и при ма ња у изно су од 857,7 
милиона дина ра. Рас хо ди и изда ци у истом пери о ду изно се 841,8 мили о на дина ра и 
извр ше ни су са 34,2 про цен та
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НОВЕ МЕРЕ ЗА СУЗБИ ЈА ЊЕ ШИРЕ ЊА ВИРУ СА КОРОНА НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ 
ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Маске и на отвореном
Кри зни штаб општи не 

Ста ра Пазо ва донео је 
додат не мере због 

непо вољ не епи де ми о ло шке 
ситу а ци је иза зва не шире
њем виру са КОВИД19 с 
циљем сузби ја ња зара зе на 
тери то ри ји општи не.

С тим у вези, огра ни ча ва 
се рад но вре ме уго сти тељ
ских, трго вин ских и занат
ских обје ка та, као и обје ка та 
за при ре ђи ва ње ига ра на 
сре ћу на тери то ри ји општи
не Ста ра Пазо ва. Рад но 
вре ме истих огра ни ча ва се 
на пери од од 6 часо ва до 23 
часа.

Рад уго сти тељ ских, трго
вин ских, занат ских обје ка та 
и обје ка та за при ре ђи ва ње 
ига ра на сре ћу при ла го ђен 
је тако да у истим може да 
бора ви јед но лице на 4 ква
драт на метра, уз оба ве зу 
ноше ња заштит них маски и 
пошто ва ња физич ке дис
тан це од 2 метра, као и 

одго ва ра ју ће мере зашти те.
Забра њу је се одр жа ва ње 

свих мани фе ста ци ја, про
сла ва, орга ни зо ва ног оку
пља ња слич них дога ђа ја 
укљу чу ју ћи и спорт ска 
деша ва ња на који ма би уче
ство ва ло више од 10 лица. 
У козме тич ким, фри зер ским 

сало ни ма, сало ни ма лепо
те, фит нес цен три ма, тере
та на ма оба ве зно је ноше ње 
маски и рука ви ца, уз редов
но про ве тра ва ње и дез ин
фек ци ју обје ка та.

Наре ђу је се вла сни ци ма 
базе на на тери то ри ји општи
не Ста ра Пазо ва да се број 

посе ти ла ца базе на огра ни
чи на до 300 посе ти ла ца 
днев но. Нео п ход на је упо
тре ба заштит них маски у 
свим затво ре ним про сто ри
ма и одр жа ва ње физич ке 
дис тан це од мини мум 1,5 м.

Пре по ру чу је се ноше ње 
маски на свим јав ним мести
ма на отво ре ном про сто ру. 
На мести ма на који ма није 
могу ће обез бе ди ти расто ја
ње од нај ма ње 1,5 метар 
(редо ви испред про дав ни ца, 
апо те ка, ауто бу ских и 
возних ста ја ли шта) ноше ње 
маски је оба ве зно.

Сви спорт ски клу бо ви са 
тери то ри је општи не Ста ра 
Пазо ва који орга ни зу ју и 
одр жа ва ју тре нин ге и так ми
че ња у спорт ским сала ма и 
спорт ским хала ма дужни су 
да исте орга ни зу ју тако да 
јед но лице буде на 4 ква
драт на метра затво ре ног 
про сто ра.

 З. К.

ОПШТИ НА ШИД

У Шиду седморо обо ле лих
Пре ма пода ци ма Заво да за јав но 

здра вље Срем ска Митро ви ца, 
на тери то ри ји општи не Шид у 

пери о ду од 1.  до  20. јула реги стро ва
но је седам осо ба пози тив них на ковид 
 19. У истом вре мен ском пери о ду у 
изо ла ци ји се нала зи ло два на ест осо
ба. 

Општи на Шид упу ћу је мол бу гра ђа
ни ма који се не при др жа ва ју про пи са
них пре вен тив них мера зашти те, ноше
ња заштит них маски и држа ња про пи
са не дис тан це, да се при др жа ва ју 
наве де них мера како би се ризик пре
но ше ња боле сти и број обо ле лих у 
шид ској општи ни свео на мини мум. 
Свим гра ђа ни ма који се при др жа ва ју 
про пи са них мера, а посеб но тргов ци
ма, уго сти те љи ма, фри зе ри ма и оста
лим рад ни ци ма који су због опи са 
посла у сва ко днев ном кон так ту са 
вели ким бро јем људи, Општи на Шид 
се овим путем захва љу је на одго вор
ном пона ша њу пре ма соп стве ном 
здра вљу, као и пре ма здра вљу свих 
ста нов ни ка општи не Шид.

Иначе, Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Шид је на сед ни ци одр жа ној 
16. јула, а у скла ду са длу ка ма Кри зног 
шта ба за сузби ја ње зара зне боле сти 
ковид19 Вла де Репу бли ке Срби је, 
донео низ мера за спре ча ва ње епи де

ми је кови да 19. Забра њу је се оку пља
ње на јав ним мести ма у затво ре ном и 
отво ре ном про сто ру за више од 10 
људи. За вре ме борав ка на јавим 
мести ма, изме ђу оку пље них, мора 
посто ја ти дис тан ца од један и по метар, 
а на чети ри метра ква драт на може 
бора ви ти јед на осо ба. Ноше ње заштит
них маски је ОБА ВЕ ЗНО у свим затво
ре ним про сто ри ма, а на отво ре ном 
када није могу ће обез бе ди ти расто ја
ње од јед ног и по метра (редо ви испред 
бана ка, про дав ни ца, апо те ка и слич
но). Сви вла сни ци услу жних, про из вод
них и занат ских делат но сти на тери то
ри ји општи не Шид, у зави сно сти од 
ква дра ту ре лока ла, има ју оба ве зу да 
обез бе де про стор у објек ту како би се 
испо што ва ла соци јал на дис тан ца од 
потреб них чети ри метра ква драт на за 

сва ку осо бу. Кон тро лу свих мера, које 
је донео Штаб за ван ред не ситу а ци је, 
као и извр ша ва ње спе ци фич них зада
та ка зашти те и спа са ва ња у бор би про
тив шире ња епи де ми је иза зва не коро
навиру сом оба вља ће Струч ноопе ра
тив ни тим. Све доне те мере, сту пиле 
су на сна гу 17. јула.

Такође, Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Шид је, на сед ни ци одр жа ној 
17. јула, донео закљу чак којим се огра
ни ча ва рад но вре ме свих уго сти тељ
ских, трго вин ских, занат ских и обје ка та 
за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу као и 
забав них ига ра, док тра је епи де ми ја 
зара зне боле сти ковид 19, на пери од 
до 23 часа. Огра ни че ње рад ног вре ме
на се не одно си на услу жне објек те 
који врше дистри бу ци ју хра не искљу
чи во путем шал те ра.

Пре ма пода ци ма Заво да за јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца, на тери то ри ји општи не 
Шид у пери о ду од 1.  до  20. јула реги стро ва но 
је седам осо ба пози тив них на COVID  19. У 
истом вре мен ском пери о ду у изо ла ци ји се нала
зи ло два на ест осо ба
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Радо ви на изград њи новог врти ћа
Радо ви на изград њи врти ћа на 

лока ци ји у бли зи ни Хра ма Све тог 
цара Кон стан ти на и цари це Јеле

не у Инђи ји одви ја ју се пред ви ђе ном 
дина ми ком што је недав но потвр дио 
пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак. 
Како је навео, изво ђа чи радо ва иста кли 
су да ће обје кат бити у пот пу но сти 
завр шен до 1. сеп тем бра теку ће годи не 
што је, каже Гак, био и циљ локал не 
само у пра ве када су кре ну ли са реа ли

за ци јом поме ну тог про јек та.
– Ако не буде неких већих про бле ма, 

а за сада их нема, вртић ће поче ти са 
радом до почет ка нове школ ске годи не. 
Ако и буде неких кашње ња, то може да 
се дого ди само уко ли ко буде мо касни
ли са уну тра шњим опре ма њем објек та, 
али гра ђе вин ски радо ви биће завр ше
ни на вре ме – иста као је Гак.

Тре нут но су акту ел ни радо ви на 
елек тро ин ста ла ци ја ма, водо вод ним 

инста ла ци ја ма и поста вља њу кров не 
кон струк ци је. Како је иста као пред сед
ник Општи не Инђи ја, рад ни ци су на 
гра ди ли шту сва ког дана, па и субо том, 
да би обје кат био завр шен на вре ме. 
Тако ђе, за неких два де се так дана, тре
ба ло би да поч ну и радо ви на про ши ре
њу објек та „Невен“ у Инђи ји, твр де 
над ле жни, а за ову инве сти ци ју из 
локал не касе биће издво је но око шест 
мили о на дина ра. М. Ђ.

Нове мере Кризног штаба 
општине Инђија

Кри зни штаб Општи не Инђи ја 
донео је у четвр так, 16. јула Одлу
ку о уво ђе њу пре вен тив них мера 

у циљу спре ча ва ња шире ња болести 
Ковид19. Свим уго сти тељ ским објек
ти ма и кла ди о ни ца ма почев од пет ка, 
17. јула огра ни ча ва се рад но вре ме до 
22 часа. У лет њим башта ма уго сти
тељ ских обје ка та огра ни ча ва се број 
кори сни ка тако да за јед ним сто лом 
могу седе ти нај ви ше две осо бе у дија
ме трал ном раз ма ку, забра њен је рад 
ноћ них клу бо ва и диско те ка, тере та
на, спорт ских хала и сала и дру гих 
обје ка та у који ма се оба вља ју спорт
ске актив но сти у затво ре ном про сто ру 
као и рад Град ског базе на у Инђи ји. 
Кри зни штаб је донео одлу ку да је 
оба ве зна упо тре ба заштит них маски у 
затво ре ном про сто ру и на отво ре ном 
про сто ру где се не може обез бе ди ти 
физич ка дис тан ца од нај ма ње 1.5 
метар. Како су иста кли над ле жни, 
спро во ђе ње наве де них мера над зи ра
ће општин ски инспек то ри, а у слу ча ју 

непо сту па ња биће изре че не стро ге 
казне.

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја у општи
ни Инђи ја је под кон тро лом, како твр
де из Кри зног шта ба, мере су уве де не, 
пре све га, због погор ша ња у локал ним 
само у пра ва ма које се гра ни че са 

тери то ри јом инђијске општи не, а и 
како би било зашти ће но здра вље и 
живот сугра ђа на. Апе лу је се на при др
жа ва ње свих пре вен тив них мера. У 
слу ча ју било каквих про ме на, Кри зни 
штаб ће одмах реа го ва ти и оба ве сти
ти јав ност, кажу над ле жни. М. Ђ.

Нове мере Кризног штаба

Свим уго сти тељ ским објек ти ма и кла ди о ни ца
ма почев од пет ка, 17. јула огра ни ча ва се рад но 
вре ме до 22 часа. У лет њим башта ма уго сти тељ
ских обје ка та огра ни ча ва се број кори сни ка тако 
да за јед ним сто лом могу седе ти нај ви ше две 
осо бе у дија ме трал ном раз ма ку, забра њен је рад 
ноћ них клу бо ва и диско те ка, тере та на, спорт
ских хала и сала и дру гих обје ка та у који ма се 
оба вља ју спорт ске актив но сти у затво ре ном 
про сто ру као и рад Град ског базе на у Инђи ји

Епи де ми о ло шка
ситу а ци ја у општи ни 

Инђи ја је под
кон тро лом, како твр де 

из Кри зног шта ба, 
мере су уве де не, пре 

све га, због погор ша ња 
у локал ним

само у пра ва ма које
се гра ни че са

тери то ри јом инђијске 
општи не
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Седам ново за ра же них,
потвр ђен први смрт ни слу чај
Штаб за ван ред не 

ситу а ци је општи не 
Пећин ци, саоп штио 

је у субо ту 18. јула да је на 
тери то ри ји општи не Пећин
ци потвр ђе но седам нових 
слу ча је ва инфек ци је виру
сом корона.

По речи ма коман дан та 
Шта ба мр Жељ ка Трбо ви
ћа, нове мере које је уве ла 
Вла да Репу бли ке Срби је за 
тери то ри ју целе земље и 
општин ски Штаб за тери то
ри ју општи не Пећин ци има
ју за циљ спре ча ва ње 
шире ња зара зе, али само 
уко ли ко се сви при др жа ва
мо тих мера.

– Пре ма пода ци ма Заво
да за јав но здра вље из 
Срем ске Митро ви це има мо 
седам ново за ра же них у 
нашој општи ни. Нажа лост, 
има мо и први смрт ни слу
чај, зато још јед ном молим 
све гра ђа не наше општи не 
да се при др жа ва ју свих 
мера зашти те од инфек ци
је, јер само ако сви буде мо 
пошто ва ли мере може мо 
сачу ва ти и себе и сво је 
бли жње. Тако ђе, одре ђен 
број људи због кон та ка та 
за инфи ци ра ним осо ба ма 
је у изо ла ци ји. Епи де ми о
ло шко ста ње се редов но 
пра ти и ми ћемо, уко ли ко 
буде потре бе за тим, уве
сти још стро же мере зашти
те од шире ња зара зе. У 
скла ду са мера ма репу
блич ког Кри зног шта ба и 
тре нут ном епи де ми о ло
шком ситу а ци јом у нашој 
општи ни, општин ски Штаб 
је донео и три нове мере. 
Рад но вре ме уго сти тељ
ских, трго вин ских, занат
ских и обје ка та при вре ђи
ва ња ига ра на сре ћу огра
ни ча ва се до 23.00 часа, 

док је у козме тич ким, фри
зер ским и сало ни ма лепо
те, фит нес цен три ма и 
тере та на ма оба ве зно 
ноше ње заштит них маски и 
рука ви ца уз редов но про
ве тра ва ње и дез ин фек ци ју 
про сто ра. Огра ни ча ва се 
број људи на сахра на ма до 
20, уз оба ве зну физич ку 

дис тан цу од два метра и 
пошто ва ње свих про пи са
них мера зашти те. Тако ђе, 
на сна зи је и даље забра на 
орга ни зо ва ња сео ских сла
ва, ваша ра и свад би, про
сла ва и мани фе ста ци ја на 
тери то ри ји општи не Пећин
ци, док је од пет ка, 17. јула 
забра њено и орга ни зо ва ње 

свих све ча но сти, спорт ских 
и забав них мани фе ста ци ја 
– изја вио је Трбо вић.

Под се ћа мо, од пет ка 17. 
јула забра ње на су оку пља
ња на јав ним мести ма у 
затво ре ном и отво ре ном 
про сто ру за више од 10 
људи, а за вре ме борав ка 
на јав ним мести ма, изме ђу 
оку пље них мора посто ја ти 
дис тан ца од два метра, 
одно сно сва ка осо ба мора 
зау зи ма ти мини мум чети
ри ква драт на метра. 
Заштит не маске оба ве зне 
су и на отво ре ном про сто
ру, на мести ма на који ма 
није могу ће обез бе ди ти 
расто ја ње од два метра, 
попут редо ва испред про
дав ни ца, апо те ка, ауто бу
ских и возних ста ја ли шта и 
слич но.

Жељко Трбовић

Пре ма пода ци ма Заво да за јав но здра вље из Срем
ске Митро ви це има мо седам ново за ра же них у нашој 
општи ни. Нажа лост, има мо и први смрт ни слу чај, зато 
још јед ном молим све гра ђа не наше општи не да се 
при др жа ва ју свих мера зашти те од инфек ци је, јер 
само ако сви буде мо пошто ва ли мере може мо сачу ва
ти и себе и сво је бли жње. Тако ђе, одре ђен број људи 
због кон та ка та за инфи ци ра ним осо ба ма је у изо ла ци
ји. Епи де ми о ло шко ста ње се редов но пра ти и ми 
ћемо, уко ли ко буде потре бе за тим, уве сти још стро же 
мере зашти те од шире ња зара зе, изјавио је Трбовић

Огра ни ча ва се број људи на сахра на ма до 20, уз оба
ве зну физич ку дис тан цу од два метра и пошто ва ње 
свих про пи са них мера зашти те. Тако ђе, на сна зи је и 
даље забра на орга ни зо ва ња сео ских сла ва, ваша ра и 
свад би, про сла ва и мани фе ста ци ја на тери то ри ји 
општи не Пећин ци, док је од пет ка, 17. јула забра њено 
и орга ни зо ва ње свих све ча но сти, спорт ских и забав
них мани фе ста ци ја
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ДРУ ГИ КРУ Г УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Оста ло 19 сло бод них места

Про шле неде ље, и у пећи нач кој 
сред њој Тех нич кој шко ли 
„Милен ко Вер кић Неша“ завр

шен је дру ги упи сни круг буду ћих 
сред њо шко ла ца за наред ну 
2020/2021. годи ну. Током тро го ди
шњег и четво ро го ди шњег шко ло ва ња 
120 уче ни ка ће се шко ло ва ти за чети
ри обра зов на про фи ла – финан сиј ски 
адми ни стра тор, трго вац, инду стриј ски 
меха ни чар и тех ни чар меха тро ни ке.

По речи ма дирек то ра ове обра зов
не уста но ве Дани ла Теп ше, након 
дру гог упи сног кру га у сред њу шко лу у 
Пећин ци ма рас по ре ђен је 101 уче ник, 
што је више него про шле годи не када 
је било рас по ре ђе но 93 уче ни ка.

– Задо вољ ни смо инте ре со ва њем 
уче ни ка за нашу сред њу шко лу, као и 
чиње ни цом да нам, из годи не у годи

ну, све више осма ка пру жа при ли ку 
да током наред не чети ри годи не 
оправ да мо њихо во пове ре ње у нашу 
обра зов ну наста ву. За сада има мо 
попу ње на два обра зов на про фи ла – 
инду стриј ски меха ни чар и финан сиј
ски адми ни стра тор, а оста ло је још 11 
места за смер тргов ца и осам места 
за тех ни ча ра меха тро ни ке. Заин те ре
со ва ни уче ни ци за ова два сме ра 
могу током лета доћи до шко ле да 
под не су зах тев за упис или да кон так
ти ра ју шко лу како би доби ли више 
инфор ма ци ја – рекао је дирек тор 
Теп ша.

Детаљ ни је инфор ма ци је о сло бод
ним мести ма и упи су могу се доби ти 
путем теле фо на: 022/2435–100, 
022/2435–279, или сај та шко ле www.
tspe cin ci.edu.rs.

Забра ње но паљење стрњике
Оде ље ње за при вре ду Општин ске 

упра ве Општи не Пећин ци оба ве шта ва 
пољо при вред не про из во ђа че да је, по 
чла ну 50. Зако на о зашти ти од пожа ра, 
спа љи ва ње жетве них оста та ка забра ње
но и пред ста вља пре кр шај за који је про
пи са на нов ча на казна пред ви ђе на зако
ном.

Спа љи ва њем жетве них оста та ка угро
жа ва ју се окол не ора ни це, а уни шта ва ју 
се орган ска мате ри ја, кори сне живо ти ње 
и микро ор га ни зми у земљи шту. Тако ђе, 
спа љи ва њем дола зи до дегра да ци је и 
зага ђе ња живот не сре ди не, док се зао ра
ва њем жетве них оста та ка у земљи ште 
уно си орган ска мате ри ја која побољ ша ва 
физич ке осо би не земљи шта, попра вља 
вод новазду шни режим и пове ћа ва ниво 
хуму са у земљи шту.

За сада има мо попу
ње на два обра зов на 

про фи ла – инду стриј
ски меха ни чар и 

финан сиј ски адми ни
стра тор, а оста ло је 
још 11 места за смер 
тргов ца и осам места 
за тех ни ча ра меха тро
ни ке. Заин те ре со ва ни 

уче ни ци за ова два 
сме ра могу током лета 
доћи до шко ле да под

не су зах тев за упис 
или да кон так ти ра ју 

шко лу како би доби ли 
више инфор ма ци ја – 

рекао је дирек тор 
Данило Теп ша
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РУМА
Дезинфекциона 
средства

После укла ња ња резер во а
ра са дез ин фек ци о ним сред
стви ма који су гра ђа ни ма били 
бес плат но на рас по ла га њу, по 
уки да њу ван ред ног ста ња, ови 
резер во а ри су поно во поста
вље ни 17. јула. Резер во а ре су 
запо сле ни у ЈП „Водо вод“ 
поста ви ли на 20 лока ци ја у 
рум ској општи ни – у свим сели
ма, као и на неко ли ко лока ци ја 
у гра ду. Реч је о дез ин фек ци о
ним сред стви ма на бази хло ра, 
а из локал не само у пра ве пору
чу ју гра ђа ни ма да нема потре
бе да се пра ве зали хе, јер 
сред ста ва има довољ но, тако 
да ће се резер во а ри допу ња ва
ти, како се буду пра зни ли. Рум
ска општи на наста вља и са 
редов ним дез ин фек ци ја ма јав
них повр ши на и ули ца, као и са 
поде лом маски и рука ви ца гра
ђа ни ма.

Пријава
Еко таксе

Oдељење за локал не јав не 
при хо де Општин ске упра ве у 
Руми оба ве сти ло је обве зни ке 
накна де за зашти ту и уна пре
ђи ва ње живот не сре ди не, еко
так се, да се при ја ве за теку ћу 
годи ну под но се и елек трон ским 
путем и то од 18. јула пре ко 
Пор та ла ЛПА (lpa.gov.rs). При
ја ве се под но се на обра сцу 1 у 
који је потреб но уне ти подат ке 
од зна ча ја за утвр ђи ва ње 
накна де за зашти ту и уна пре
ђи ва ње живот не сре ди не, све у 
скла ду са Уред бом о кри те ри ју
ми ма за одре ђи ва ње актив но
сти које ути чу на живот ну сре
ди ну. Оба ве шта ва ју се обве зни
ци накна де за зашти ту и уна
пре ђи ва ње живот не сре ди не – 
пред у зет ни ци и прав на лица 
који оба вља ју одре ђе не актив
но сти које ути чу на живот ну 
сре ди ну, да 31. јула исти че рок 
за под но ше ње при ја ве на обра
сцу 1 за 2020. годи ну. У при ја ви 
је потреб но наве сти пери од и 
годи ну на које се при ја ва одно
си, с обзи ром на то да пода так 
о пери о ду није састав ни део 
обра сца 1, уно си се тачан 
износ годи шњег при хо да из 
2019. годи не (не у хиља да ма 
дина ра), а у поље „једи ни це 
локал не само у пра ве на чијој 
тери то ри ји оба вља пре те жну 
делат ност“ уно си се уку пан број 
једи ни ца локал них само у пра ве, 
одно сно град ских општи на у 
који ма обве зник накна де оба
вља пре те жну делат ност. За 
све инфор ма ци је обве зни ци се 
могу обра ти ти Оде ље њу за 
локал не јав не при хо де теле фо
ном или путем меј ла.

Радови у Келтском насељу

Наста вља ју се радо ви 
на изград њи Келт ског 
насе ља у Инђи ји. Како 

су иста кли пред став ни ци 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја сте кли су 
се усло ви за наста вак реа
ли за ци је радо ва у окви ру 
дру ге фазе, у окви ру које је 
пред ви ђен завр ше так 
изград ње огра де и ста за 
уну тар ком плек са, изград ња 
јед ног објек та, као и три би
не за пре да ва ња.

– Поред сред ста ва које је 
опре де ли ло ресор но мини
стар ство и локал на само у
пра ва издво ји ла је новац 
како би била завр ше на дру

га фаза радо ва – иста кла је 
Маја Бошњак, дирек то ри ца 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја и дода ла 
да ће након дру ге фазе 
усле ди ти опре ма ње музе ја 
на отво ре ном.

Бошњак је под се ти ла да 
је на кон кур су Мини стар
ства трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја за про јек
те раз во ја тури зма у 2019. 
годи ни Тури стич ка орга ни
за ци ја општи не Инђи ја обез
бе ди ла сред ства у изно су 
од 4 мили о на за наста вак 
реа ли за ци је про јек та 
„Рекон струк ци ја келт ског 
насе ља у Инђи ји“. 

Под се ти мо да про је кат 
под ра зу ме ва рекон струк ци ју 
дела Келт ског насе ља у 
виду тури стич ког ком плек са 
лоци ра ног у спорт скорекре
а тив ној зони Инђи је, у бли
зи ни нове спорт ске хале. 
Уну тар дрве ном огра дом 
опа са ног насе ља пла ни ран 
је при каз неко ли ко типо ва 
келт ских кућа као и инте ре
сант них еле ме на та има ња 
на отво ре ном. Део ком плек
са је изгра ђен у прет ход них 
неко ли ко годи на, а завр шет
ком ове фазе биће омо гу ће
но ста вља ње лока ли те та у 
функ ци ју и дола зак првих 
посе ти ла ца. М. Ђ.

Келтско насеље у Инђији

ГРАД СКИ ОДБОР ПОКС СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пара стос гене ра лу 
Дра жи Миха и ло ви ћу

Град ски одбор Покре та обно ве Кра ље
ви не Срби је, одр жао је тра ди ци о нал ни 
пара стос гене ра лу Дра го љу буДра жи 
Миха и ло ви ћу и руској цар ској поро ди ци 
Рома нов у мана сти ру Пет ко ви ца и у цркви 
Све тих апо сто ла Петра и Павла у Ноћа ју.

 Као и сва ке годи не, тра ди ци о нал но, 
ода ли смо почаст нај слав ни јем срп ском 
офи ци ру и нај ве ћем при ја те љу Срба и 
Срби је у Првом свет ском рату. Важно је 
очу ва ти сећа ње на ове вели ка не, наро чи
то када зна мо да у Срби ји још увек вла да
ју потом ци кому ни ста који гле да ју на сва ки 
начин да баце љагу на њих и њихо ва дела. 
Пору чу је мо им да се запи та ју шта раде. 
Цео свет каже да је ђене рал Миха и ло вић 

херој, први гери лац у поро бље ној Евро пи, 
а они кажу да је зло чи нац. Шта је то у гла
ви, када сви кажу има те херо ја, а ви каже
те, не, има мо зло чин ца?! А зна ју да се 
хва ле како је Срби ја спа си ла 500 саве
знич ких пило та, само ниг де не кажу да је 
то ура ди ла ЈВуО на челу са Ђене ра лом 
Миха и ло ви ћем. Под се ћа мо да је гене рал 
Миха и ло вић суд ски реха би ли то ван, али то 
ништа не зна чи када се и даље скри ва 
пра ва исто ри ја и при ча ју лажи о њему. 
Зато је ту ПОКС који ће наста ви ти бор бу 
за пра ву, истин ску реха би ли та ци ју нашег 
слав ног Чича Дра же, изја вио је Мили во је 
Тодо ро вић, пред сед ник Град ског одбо ра 
ПОКСа. 
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ДУ „ДЕчИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ– ОБЈЕКАТ „чАРОЛИЈА“

Про ду же ни бора вак

У објек ту „Чаро ли ја“ ДУ „Дечи ја 
радост“ у Ири гу поче ла је сре
ди ном јуна реа ли за ци ја про јек

та који под ра зу ме ва рад про ду же ног 
борав ка. Сред ства за реа ли за ци ју про
јек та је обез бе дио Каби нет мини стра 
без порт фе ља заду же ног за демо гра
фи ју и попу ла ци о ну поли ти ку, а делом 
и локал на само у пра ва која је и осни вач 
ове деч је уста но ве. Про ду же ни бора
вак се спро во ди у окви ру јед не од мера 
попу ла ци о не поли ти ке, у циљу ускла
ђи ва ња рада и роди тељ ства. Овом 
мером се про ду жа ва рад но вре ме обје
ка та „Чаро ли ја“ у Ири гу за чети ри сата, 
што зна чи да ће он, од поло ви не јуна, 
ради ти до 20 часо ва.

Како би редов ни и про ду же ни бора
вак био ква ли тет ни ји и садр жај ни ји, 
про јек том су обез бе ђе на сред ства и за 

набав ку савре ме не опре ме за рад, као 
и за набав ку дидак тич ких сред ста ва.

– За сада су про јек том обу хва ће на 
деца која су кори сни ци услу га врти ћа, 
с обзи ром на епи де ми о ло шку ситу а ци ју 
у земљи. Нада мо се да ће од сеп тем
бра ову услу гу кори сти ти и деца која 
нису наши кори сни ци, а има ју потре бу 
за про ду же ним борав ком. За сада, про
ду же ни бора вак орга ни зу је мо за пето
ро при ја вље не деце. Задо вољ ни смо, 
има ју ћи у виду акту ел ну ситу а ци ју у 
вези са коро на ви ру сом. Функ ци о ни ше
мо тако што роди те љи наја ве када ће 
њихо во дете кори сти ти услу ге про ду
же ног борав ка, за чији рад су заду же не 
вас пи та чи це Дани је ла Бабић и Миле на 
Пипи вић – каже за наше нови не дирек
тор ка ДУ „Дечи ја радост“ Јеле на Вида
но вић.

Сада овим про јек том може бити обу
хва ће но три де се так мали ша на, а ако 
се ука же потре ба да ову услу гу убу ду
ће кори сти и више њих, посто ји могућ
ност додат ног анга жо ва ња вас пи та ча 
на овом про јек ту.

С. Џаку ла

Јеле на Вида но вић

У ИРИГУ УСВО ЈЕ НЕ НОВЕ МЕРЕ У СКЛА ДУ СА РЕПУ БЛИч КИМ

За сада, четворо обо ле ло
Штаб за ван ред не 

ситу а ци је ири шке 
општи не, на сед ни

ци која је одр жа на 16. јула, 
донео је наред бу које се 
при ме њу ју од 17. јула.

Тако се рад уго сти тељ
ских, занат ских и трго вин
ских обје ка та забрањује од 
23 часа до 6 ују тро, за сто
лом у кафи ћи ма и уго сти
тељ ским објек ти ма могу да 
седе мак си мал но два чове
ка по дија го на ли, осим када 
је реч о чла но ви ма поро ди
це. 

Забра ње но је орга ни зо
ва ње све ча но сти, спорт
ских и дру гих мани фе ста
ци ја, а про дав ни це и мар ке
ти има ју оба ве зу да поја ча
но дез ин фикују све повр
ши не, посеб но потро шач ке 

кор пе и коли ца.
Тако ђе, забра ње но је оку

пља ње у затво ре ном и 

отво ре ном про сто ру за 
више од 10 лица, уз пошто
ва ње дис тан це од мини мум 

метар ипо, одно сно да на 
чети ри ква драт на метра 
буде јед на осо ба. 

У свим затво ре ним про
сто ри ма, без изу зет ка, 
потреб но је ноше ње 
заштит них маски и пошто
ва ње поме ну та дис тан це, а 
заштит не маске су оба ве
зне и на отво ре ном, и то на 
мести ма где није могу ће 
обез бе ди ти про пи са но 
расто ја ње, као што су редо
ви у про дав ни ца ма, апо те
ка ма, бан ка ма, ауто бу ским 
ста ја ли шти ма...

– За поја ча ну кон тро лу 
ових мера над ле жне су 
инспек циј ске слу жбе наше 
Општин ске упра ве. Када је 
реч о тре нут ној епи де ми о
ло шкој ситу а ци ји, у ири шкој 
општи ни има мо чети ри 
пози тив на на коро на ви рус, 
тако да је ситу а ци ја знат но 
боља, за сада, него што је 
била током ван ред ног ста
ња, у првом тала су – рекао 
је за наше нови не Сте ван 
Кази ми ро вић, пред сед ник 
Шта ба за ван ред не ситу а
ци је у ири шкој општи ни.

С. Џаку ла

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник општин ског Шта ба

Када је реч о тре нут ној епи де ми о ло шкој ситу а ци ји, у ири
шкој општи ни има мо чети ри пози тив на на коро на ви рус, 
тако да је ситу а ци ја знат но боља, за сада, него што је била 
током ван ред ног ста ња, у првом тала су – рекао је за наше 
нови не Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник Шта ба за ван ред
не ситу а ци је у ири шкој општи ни

Функ ци о ни ше мо тако што роди те љи наја ве када ће 
њихо во дете кори сти ти услу ге про ду же ног борав ка, 
за чији рад су заду же не вас пи та чи це Дани је ла Бабић и 
Миле на Пипи вић – каже за наше нови не дирек тор ка ДУ 
„Дечи ја радост“ Јеле на Вида но вић
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Реша ва ње дуго го ди шњег про бле
ма са водо снаб де ва њем у шид
ској општи ни, могло би у доглед

но вре ме да буде окон ча но. Од изво
ри шта Батров ци пре ма Шиду у току су 
радо ви на заме ни маги страл ног цево
во да фи 500, а које спро во ди ЈКП 
„Водо вод“ уз финан сиј ску помоћ 
Општи не Шид.

– Ово је један од нај зна чај ни јих про
је ка та које је „Водо вод“ до сада радио. 
Заме на маги стар лног цево во да од 

изво ри шта у Батров ци ма до Шида 
изво ди ће се у неко ли ко фаза. Прва 
фа за је заме на цеви на део ни ци од 
изво ри шта до аутопута у дужи ни од 
850 мета ра. Нај ве ћи про блем смо има
ли на делу који про ла зи кроз шуму. 
Осам де сет посто радо ва је завр ше но 
и тре нут но спро во ди мо тести ра ње 
цево во да. Пла ни рамо дру гу и тре ћу 
фазу, а то зна чи да иде мо пре ма 
Батров ци ма и даље пре ма Шиду. У 
наред не чети ри годи не заме ни ће мо ком пле тан цево вод, тако да више неће 

бити про бле ма са пуца њем цеви. Тиме 
ћемо обез бе ди ти редов но и кон ти ну и
ра но водо снаб де ва ње – рекао је 
дирек тор ЈКП „Водо вод“ Алек сан дар 
Јова но вић.

Ква ли тет воде коју пију ста нов ни ци 
шид ске општи не, пре ма речи ма Јова
но ви ћа, изу зет но је добар, а кон тро ле 
се у послед ње вре ме оба вља ју и до 60 
пута месеч но. Д. Попов

Алек сан дар Јова но вић

ВЕЛИ КИ ПРО ЈЕ КАТ ЈКП „ВОДО ВОД“ ШИД

Нове цеви од изворишта до Шида

РАДО ВИ НА ВОДО ВОД НОЈ МРЕ ЖИ У МЗ МОЛО ВИН

Вода сти же у Моло вин

Заме ник пред сед ни ка Општи не 
Шид Зоран Семе но вић и дирек
тор ЈКП „Водо вод“ Алек сан дар 

Јова но вић, у уто рак, 14. јула оби шли 
су радо ве на изград њи водо вод не мре
же у Месној зајед ни ци Моло вин. Завр
шет ком ових радо ва сва села у шид
ској општи ни има ће водо вод ну мре жу.

– Општи на Шид је соп стве ним сред
стви ма и сред стви ма Покра јин ског 
секре та ри ја та за пољо при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство успе ла ове 
годи не да започ не, а надам се и да 
завр ши радо ве до сеп тем бра. Укуп на 
вред ност инве сти ци је је око 34 мили о
на дина ра. Радо ви који су поче ли пре 
месец дана, биће од вели ког зна ча ја 
за Моло вин. Са тим ћемо зао кру жи
ти циклус у вези са водо снаб де ва
њем свих насе ље них места у општи ни 
Шид – након оби ла ска радо ва рекао је 
Зоран Семе но вић.

До сада је ура ђе но три кило ме тра и 

175 мета ра водо вод не мре же.
– Има мо резер во ар са две комо ре са 

по 75 куби ка што је изу зет но зна чај но 
за село Моло вин. Поред резер во а ра 
се ради и црп на ста ни ца, ода кле ће 
се водом снаб де ва ти мешта ни. Пре ко 
60 посто радо ва на мре жи је завр ше но 

– поја снио је Алек сан дар Јова но вић, 
дирек тор ЈКП „Водо вод“.

Уко ли ко се радо ви наста ве пред
ви ђе ном дина ми ком у сеп тем бру ће 
120 дома ћин ста ва у Моло ви ну доби ти 
пија ћу воду.

Д. Попов

Радо ви на водо вод ној мре жи

У наред не чети ри годи не заме ни ће мо ком пле
тан цево вод, тако да више неће бити про бле ма 
са пуца њем цеви. Тиме ћемо обез бе ди ти редов
но и кон ти ну и ра но водо снаб де ва ње, рекао је 
дирек тор ЈКП „Водо вод“ Алек сан дар Јова но вић

Укуп на вред ност инве сти ци је је око 34 мили о на дина ра. Радо ви који су поче ли пре 
месец дана, биће од вели ког зна ча ја за Моло вин. Са тим ћемо зао кру жи ти циклус у 
вези са водо снаб де ва њем свих насе ље них места у општи ни Шид – након оби ла ска 
радо ва рекао је Зоран Семе но вић
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РЕКОНСТРУИСАНА ПИН КИ ЈЕ ВА УЛИ ЦА У БАТРОВ ЦИМА

Асфалт после три де сет годи на
Мешта ни Батро ва ца доби ли су 

још јед ну асфал ти ра ну ули цу. 
Уз помоћ Општи не Шид која је 

финан си ра ла радо ве Пин ки је ва ули
ца је доби ла нов и леп ши изглед.

– Општи на Шид је поче ла реа
ли за ци ју свог пето го ди шњег пла на 
од Месне зајед ни це Батров ци. Ком
плет но смо рекон стру и са ли Пин ки
је ву ули цу у дужи ни од 1300 мета ра. 
Ова ули ца није рађе на послед њих 
три де сет годи на. На овај начин ова 
ули ца доби ја нову функ ци ју и естет
ски изглед. То је и гаран ци ја да сле
де ћих десет годи на неће бити потре

бе за неким сана ци ја ма. Пла ни ра мо 
да у сле де ћем пери о ду уре ди мо све 
ули це у Куку јев ци ма, а да у сле де
ће чети ри годи не ком плет ну инфра
струк ту ру у Општи ни Шид модер
ни зу је мо и доби је мо савре ме ну 
општи ну која ће има ти путе ве који су 
достој ни гра ђа на – рекао је заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид по оби
ла ску завр ше них радо ва, у сре ду, 15. 
јула.

Мешта ни су задо вољ ни што је ова 
ули ца напо кон рекон стру и са на јер су 
на то јако дуго чека ли.

Д. Попов Пин ки је ва ули ца

Кра јем фебру а ра аустриј ска фир ма 
„Тер мо вул“ је купи ла земљи ште у 
инду стриј ској зони код Ада ше ва ца 

од Дирек ци је за држав ну имо ви ну 
Репу бли ке Срби је за изград њу фабри
ке. Због позна те ситу а ци је са пан де ми
јом виру са ковид19 , касни ло се са 
радо ви ма. Ова фабри ка је прва која се 
гра ди у окви ру ком плек са инду стриј ске 
зоне. Ради се о фабри ци у којој ће се 
про из во ди ста кле на влак на.

– Због позна те ситу а ци је радо ви на 

фабри ци су нешто касни ли, али се 
нада мо да ће до кра ја годи не обје кат 
бити изгра ђен. Оче ку је мо и 50 нових 
рад них места. Општи на Шид се на ово
ме није зау ста ви ла јер смо у послед
њих десе так дана има ли неко ли ко пре
го во ра са потен ци јал ним инве сти то ри
ма. Јед на од наших дома ћих ком па ни
ја, врло брзо ће доћи и изне ти свој 
про грам, пре све га о запо шља ва њу 
људи у шид ској општи ни и про из вод
ним капа ци те ти ма са којим они хоће да 

насту па ју на нашем тржи шту. Важно је 
да обез бе ди мо еко ло шку сигур ност у 
нашој општи ни, тако да инве сти то ри 
који се не буду при др жа ва ли мера без
бед ност здра вља наших гра ђа на неће 
бити добро до шли – изја вио је заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид.

Завр шет ком ове фабри ке оства ри ће 
се могућ ност запо шља ва ња од неква
ли фи ко ва них рад ни ка до висо ко о бра
зо ва них.

 Д. Попов

Изградња прве фабрике
у индустријској зони

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КОД АДАШЕВАЦА

Зоран Семеновић

Индустријска зона код Адашеваца

Због позна те ситу а ци је радо ви на фабри ци су 
нешто касни ли, али се нада мо да ће до кра ја 
годи не обје кат бити изгра ђен. Оче ку је мо и 50 
нових рад них места. Општи на Шид се на ово ме 
није зау ста ви ла јер смо у послед њих десе так 
дана има ли неко ли ко пре го во ра са потен ци јал
ним инве сти то ри ма, изја вио је заме ник пред
сед ни ка Општи не Шид Зоран Семеновић
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НАТАША САПУН, ПРЕДСЕДНИЦА САВЕЗА САМО СТАЛ НИХ СИН ДИ КА ТА У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ И ШИДУ

Бити радник
у доба короне није лако

Поло жај рад ни ка, чини се, ника
да није био задо во ља ва ју ћи. 
Он заси гур но није добар у доба 

пан де ми је коро навиру са, која се 
нега тив но одра зи ла на све сег мен
те нашег живо та, па и на при вре ду. У 
нашој земљи је у послед њем пери о
ду било потреб но пра во уме ће доћи 
до рад ног места и задр жа ти га. Таман 
када се учи ни ло да се ситу а ци ја коли
котоли ко ста би ли зо ва ла, пан де ми ја 
кови да 19 је заку ца ла на вра та. Ната
ша Сапун, пред сед ни ца Саве за само
стал них син ди ка та у Срем ској Митро
ви ци и Шиду, за наш лист каже да бити 
рад ник у доба пан де ми је виру сакоро
на није лако. 

– Рад ни ци уз посло дав це директ
но на сво јим леђи ма осе ћа ју и трпе 
после ди це пан де ми је. Оте жа но посло
ва ње вели ког бро ја фир ми у овом 
пери о ду, а често и лоша послов на 
поли ти ка непри ла го ђе на ситу а ци ји,у 
неким сре ди на ма и бран ша ма одра зи
ли су се директ но на сигур ност рад ног 
места, на виси ну зара да у овом пери о
ду и без бе дан и здрав рад, каже Ната
ша Сапун.

Вла да Репу бли ке Срби је је непо
сред но након про гла ше ња ван ред ног 
ста ња 16. мар та доне ла меру помо ћи 

при вре ди у виду испла те мини мал
ца (30.000 дина ра) пред у зе ћи ма која 
су се за то при ја ви ла. Сед мог јула је 
испла ћен и послед њи, тре ћи мини ма
лац. Пре ма мишље њу Ната ше Сапун, 
ова мера је била кори сна и нео п ход на 
за опста нак јед ног дела посло да ва ца, 
чија делат ност обу хва та уго сти тељ
ство, тури зам, метал ску, а наро чи то 
аутоинд ду стри ју.

– Реа ли за ци јом ове мере и уз при
ме ну и дру гих мера посло дав ци су 

успе ли да испо шту ју пре по ру ке Вла
де и сачу ва ју одре ђе ни број рад ни ка 
од отка за. Ради се о пред у зе ћи ма која 
су била пред колап сом, где је про из
вод ња мора ла бити све де на на мини
мум, а рад ни ци често упу ће ни кућа ма 
по разним осно ва ма у циљу сма ње ња 
тро шко ва. Али са дру ге стра не ова 
мера је послу жи ла дру гој гру па ци ји 
посло да ва ца (нпр. сек тор трго ви не) 
који су у овом пери о ду, због окол но
сти, добро посло ва ли, па чак веру јем 

Ната ша Сапун

Пред у зе ће за које 
поу зда но знам да је у 

њему било
отпу шта ња

(инфор ма ци ја
доби је на од

запо сле них који су 
доби ли отказ) је 

„Euro ze it“, али тамо 
нажа лост нема мо 

фор ми ра ну
син ди кал ну

орга ни за ци ју,
па не знам тачан

број отка за
и пла но ве за даље, 

истиче Наташа Сапун

Бојим се да ће посло дав ци у поје ди ним бран
ша ма, ако се ово наста ви, у јед ном момен ту исцр
пе ти сва закон ска реше ња и бити при ну ђе ни на 
отпу шта ње рад ни ка, па чак и гаше ње пред у зе ћа 
што би дове ло до тешког соци јал ноеко ном ског 
поло жа ја запо сле них, каже Наташа Сапун
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БЕО чИН

Реше ња о поре зу 
на пор та лу еУпра ве

Гра ђа ни општи не Бео чин који има
ју реги стро ван про фил на Пор та
лу еУпра ва од 15. јула доби ја ју 

елек трон ска реше ња о утвр ђе ном 
поре зу на имо ви ну за 2020. годи ну 
путем нове услу ге елек трон ске доста
ве у сво је једин стве но елек трон ско 
сан ду че на овом пор та лу.

Прве инсти ту ци је јав не упра ве које 
су поче ле да доста вља ју елек трон
ска реше ња о утвр ђе ном поре зу на 
имо ви ну за 2020. годи ну гра ђа ни ма 
путем елек трон ске доста ве (еДо ста
ва) у елек трон ско сан ду че су локал не 
поре ске адми ни стра ци је. Наи ме, сви 
гра ђа ни реги стро ва ни кори сни ци Пор
та ла еУпра ва ауто мат ски ће доби ја ти 
реше ња о утвр ђе ном поре зу на имо
ви ну за 2020. годи ну у елек трон ско 

сан ду че. Елек трон ски доку мент могу 
пре у зе ти у елек трон ском сан ду чи ћу у 
року од 15 дана, а уко ли ко га не пре
у зму у наве де ном року, сма тра ће се 
да је доста ва реа ли зо ва на. Гра ђа ни 
који нису кори сни ци пор та ла еУпра ва 
наста вља ју сво ја поре ска реше ња да 
доби ја ју на стан дард ни начин – пре ко 
јав ног поштан ског опе ра то ра.

Елек трон ска доста ва доку ме на та 
(еДо ста ва) у елек трон ски сан ду чић 
омо гу ћа ва брзу, јед но став ну, поу
зда ну и бес плат ну доста ву реше ња, 
доку ме на та и оба ве ште ња гра ђа ни
ма Срби је од јав не упра ве. Кори шће
њем ове услу ге и гра ђа ни ма и јав ној 
упра ви у сва ком тре нут ку досту пан је 
ста тус посла тих елек трон ских доку
ме на та.

ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Инфор ма ци је
о ста њу паци је на та

С обзи ром на ново на ста лу епи
де ми о ло шку  ситу а ци ју у  Сре му 
и пове ћан број паци је на та пози
тив них на COVID 19, а који се 
лече у нашој уста но ви и с обзи
ром на чиње ни цу да посе те нису 
дозвољ не,  инфор ма ци је о ста њу 
паци је на та, нај бли жи срод ни ци 
могу доби ти путем теле фон ског 
пози ва.

 У ту свр ху, лека ри спе ци ја ли
сти пру жа ће инфор ма ци је сва ко
днев но, у вре ме ну од 13 до 14 
часо ва, на број 022/610 222, лок. 
251.

и оства ри ли пораст про фи та, да још 
више „зара де“, пошто на свом тере ту 
нису има ли тро шак зара да за запо
сле не које ина че нај че шће и пла ћа ју 
само у виси ни изно са дате им помо ћи 
(мини мал на зара да). Сма тра мо да је 
мера мора ла бити селек тив на и ште
дљи ва, наме ње на у том момен ту само 
они ма који ма је заи ста потреб на, јер 
ће се веро ват но пока за ти  да ће одре
ђе не мере бити нео п ход не и у наред
ном пери о ду,ако се ова ква ситу а ци ја 
наста ви, а поста вља се пита ње да ли 
ће тада бити довољ но нов ца, обја
шња ва Ната ша Сапун, која дода је да 
у пред у зе ћи ма у Срем ској Митро ви ци 
у који ма посто ји Савез само стал них 
син ди ка та није било зло у по тре бе ове 
мере помо ћи при вре ди.

Незва нич но се гово ри о затва ра
њу одре ђе них митровачких фир ми 
и сма ње ња оби ма посла. Ната ша 
Сапун каже да у Срем ској Митро ви ци, 
у пред у зе ћи ма у који ма је при су тан 
Савез само стал них син ди ка та, није 
било оту шта ња рад ни ка. 

– Поје ди на пред у зе ћа на на тери то
ри ји нашег гра да,где  има мо син ди кат, 
као што су нпр „HILEX“ и „Coo per stan
dard“ раде сма ње ним капа ци те том, 
али за сада још не отпу шта ју запо
сле не, већ при ме њу ју дру га закон ска 
реше ња – годи шњи одмор и пла ће но 
одсу ство у скла ду са чла ном 116. зако
на о раду и кори сте мере помо ћи за 
при вре ду. Пред у зе ће за које поу зда
но знам да је у њему било отпу шта ња 
(инфор ма ци ја доби је на од запо сле
них који су доби ли отказ) је „Euro ze
it“, али тамо нажа лост нема мо фор
ми ра ну син ди кал ну орга ни за ци ју, па 
не знам тачан број отка за и пла но ве 
за даље. За сада није дан посло да вац 
није пред пред став ни ке нашег син ди
ка та, као соци јал не парт не ре у пред
у зе ћу,  изнео иде ју о затва ра њу, каже 
Ната ша Сапун, која дода је да је, пре
ма пода ци ма цен тра ле овог син ди ка
та, упр кос помо ћи држа ве, без посла 
у Срби ји оста ло око 16.000 људи, а 
да је та цифра сигур но још и већа, јер 
у рачу ни цу нису ушли запо сле ни под 
уго во ри ма о при вре ме но повре ме ним 
посло ви ма, а њих у Срби ји има око  
69.000.

Тако ђе, Ната ша Сапун каже да ће 
будућ ност рад них места и пред у зе ћа 
бити неиз ве сна, јер се не нази ре крај 
пан де ми је кови да 19. 

– Бојим се да ће посло дав ци у поје
ди ним бран ша ма, ако се ово наста
ви, у јед ном момен ту исцр пе ти сва 
закон ска реше ња и бити при ну ђе ни на 
отпу шта ње рад ни ка, па чак и гаше ње 
пред у зе ћа што би дове ло до тешког 
соци јал ноеко ном ског поло жа ја запо
сле них. Држа ва ће у овој ситу а ци ји 
очи глед но мора ти бити спрем на да 
изне дри нове мере помо ћи за при вре
ду, а озби љан соци јал ни дија лог сва 
три соци јал на парт не ра ће бити пред
у слов за очу ва ње посло ва ња и рад них 
места, исти че Ната ша Сапун.

З. Попо вић
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СЛО БО ДАН СИМИЋ, УПРАВНИК СРП ,,ЗАСА ВИ ЦА”

Заса ви ца је моје живот но дело
Спе ци јал ни резер ват при ро де 

,,Заса ви ца” већ четврт века 
пле ни сво јом лепо том и једин

стве но шћу. Овај резер ват је дом за 
сто ти не живо тињ ских и биљ них врста. 
Сло бо дан Симић, управник СРП а 
,,Заса ви ца”, од самог почет ка је уз 
овај бисер при ро де. Како и сам каже, 
реку Заса ви ца, коју су махом сма тра
ли баром, сасвим слу чај но је открио 
1995. годи не при ли ком јед не посе ти 
селу Заса ви ца II. 

 Када сам дошао овде, ја сам у 
ства ри видео јед ну мит ску реку из које 
изла зе неке мит ске пти це. Запи тао сам 
се како то може бити обич на бара, па 
то је немо гу ће! Тог дана, ја сам у ства
ри себи и све ту открио јед ну нову реку, 
исто вре ме но се пита ју ћи како је до 
тада нико није открио. Та река ме је јед
но став но обу зе ла. Ово је моје живот но 
дело. Шта год сам овде запо чео, то се 
и оства ри ло, каже Сло бо дан.

Ина че, Слоб дан је вели ки заљу
бље ник у при ро ду и већ 40 годи на је у 
Покре ту гора на.

 Лич но сам сигур но заса дио десет 
хиља да сад ни ца у свом живо ту, а про
из вео сам у расад ни ку барем пола 
мили о на.  Биљ ке су чудо, наво ди Сло
бо дан.

Наш саго вор ник дода је да је након 
свог откри ћа реке Заса ви ца позвао 
истра жи ва че Заво да за зашти ту при
ро де.

 Као и ја, и они су били изне на ђе ни 
што нико не зна за ту ушу шка ну реку 
од три де сет три кило ме та ра. Тада смо 
одмах у води нашли рубу умбру, која је 
живе ла само у Заса ви ци, а ових годи
на смо је нашли на неко ли ко дру гих 
места. Од тада почи њем Заса ви цом 
интен зив но да се бавим и 1997. годи
не пред ло жим Вла ди Репу бли ке да се 
овај пре део ста ви под зашти ту, што је 
и учи ње но, гово ри Сло бо дан.

Ина че, у реци Заса ви ца се у ства
ри нала зе дрин ске воде. Глав ни део 
резер ва та пред ста вља ју воде канал 
Јовац и Про ко пац, при род ни ток кана
ла Батар и сама река Заса ви ца.

 Заса ви ца се под зем ним путем напа
ја из Дри не, која је на вишем нивоу од 
ње. А сама река Заса ви ца је спо је на са 
Савом пре ко кана ла Богаз. ,,Заса ви ца” 
је нај ви ше истра же ни резер ват при ро
де , исти че Сло бо дан.

Он дода је да је 1997. годи не одлу чио 
да напу сти сво је дота да шње посло ве 
и мак си мал но се посве ћу је раз вит ку 
СРП ,,Заса ви ца”.

 На почет ку нико није веро вао да ће 
се резер ват ова ко раз ви ти.  Данас смо 
ми нај бо љи резер ват у Срби ји са свим 
пер фо ман са ма, инфра струк ту ром, са 
нај ви ше међу на род них про је ка та. У 
окви ру изда вач ке делат но сти  изда ли 
смо 13 књи га. Са 1800 хек та ра смо се 

про ши ри ли на 3600 и има мо 120 хек
та ра воде ног огле да ла. Нема у бли
зи ни прет њи од зага ђи ва ча и људи. У 
истра жи вач ком сми слу за сада нема
мо прем ца, исти че Сло бо дан.

Наш саго вор ник каже да је овај 
резер ват нај ве ћи чувар ста рих раса 
Срби је.

Ми има мо пре ко 250 мага ра ца, 150 
коња, седам де се так подол ских гове да, 
ман гу ли ца изме ђу 300, 400. Тако ђе, 
напра ви ли смо после 100 годи на реин
тро дук ци ју дабра напра ви ли и то са 30  
кома да из Немач ке, гово ри Сло бо дан.

Он исти че да је СРП ,,Заса ви ца” 
ипак нај по зна ти ји у све ту по свом 
магарећемпрограму.

 Сасвим слу чај но сам 2000. годи
не сазнао да су Фран цу зи и Енгле зи 
купо ва ли магар це у Руму ни ји и то као 
кућ не љубим це, јер се тада обе ле жа
ва ло два миле ни ју ма од настан ка Хри
шћан ства. Добро је позна то да је Исус 
у Јеру са лим ушао на магар цу, а да 
се на леђи ма сва ког, осим на изра зи
то црног м ма гар цу, може уочи ти крст. 
Тако сам наба вио неко ли ко мага ра ца 
и када су се раз мно жи ли, отво ри мо 
дру гу по велич ни фар му музних мага
ри ца у све ту. Тада смо про на шли чове

ка који је врсни мле кар. Он је успео да  
од мага ре ћег мле ка, које је рет ко и има 
0,5 посто млеч не масти, а нема казе и
на, напра ви сир.Кад смо обја ви ли да 
смо напра ви ли сир и пону ди ли ресто
ра ни ма, изме ђу оста лог, и ресто ра ну 
Нова ка Ђоко ви ћа, настао је свет ски 
одјек. Пре тога смо опо ро ва ли ман гу
ли цу, подол ско гове до, а има мо и 150 

Сло бо дан Симић

Заса ви ца је позна та по магар ци ма 
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босан ских брд ских коња, али магар ци 
су напра ви ли чудо. Мораш у пону ди 
има ти нешто што нема нико дру ги да 
би се издво јио, напо ми ње Сло бо дан.

За један кило грам мага ре ћег сира, 
потреб но је 25 лита ра мле ка, а јед на 
мага ри ца  у лак та ци о ној фази даје око 
35, 40 лита ра мле ка за јед ну годи ну. 
Један кило грам овог сира кошта хиља
ду евра.

 То сам, хај де да кажем, напра вио 
из ина та. Наи ме, јед ном при ли ком 
сам седео са неким Ита ли ја ни ма који 
су рекли да воле Срби ју, али да ми не 
про из во ди мо ништа у кома ду, а кошта 
1000 евра и били су у пра ву. Тако сам 
се ја заи на тио и напра вио мага ре ћи 
сир. Међу тим, наи шли смо на про
блем, јер мага ре ће мле ко није реги
стро ва но, а уз помоћ министра Бра
ни сла ва Неди мо ви ћа успе ли смо да га 
уве де мо у номен кла ту ру. Људи из ино
стран ства су заин те ре со ва ни, али ми 
још увек не може мо да га про да мо, јер 
и у мно гим земља ма ово мле ко није 
реги стро ва но, нема сво ју шифру, обја
шња ва Сло бо дан.

Тако ђе, у окви ру магарећегпрогра
ма про из во ди се и кре ма и сапун од 

мага ре ћег мле ка, као и ликер од тог 
мле ка. 

При посе ти овог резер ва та, гост 
може да се вози бро дом, иде у пешач
ке туре, бора ви на визи тор ском цен
тру, али може и да про ба орган ску хра
ну од ста рих раса. 

 То зна чи да се може јести папри каш 
од ман гу ли це, под ло ца или магар ца. 
Тако ђе, ту је пла дањ на ком се нала
зи коњ ски кулен, коба си ца од магар ца 
и ман гу ли це и сла ни на од ман гу ли
це. Ми има мо и два бун га ло ва и два 
апарт ма на у који ма се може пре но ћи
ти, каже Сло бо дан.

 С обзи ром на то да ће ова годи на 
дефи ни тив но про ћи у зна ку пан де ми
је кови да 19, Сло бо дан Симић каже да 
се она вео ма одра зи ла на посло ва ње.

Искре но, ја сам мислио да ће нам 
ово бити нај бо ља годи на. Ми већ годи
на ма реа ли зу је мо мно го број не међу
на род не про јек те и уна пре ђу је мо се. 
Имам сјај ну еки пу људи, која је до 
сада пре ко међу на род них про је ка та 
обез бе ди ла пре ко два мили о на евра. 
Сад има мо три важе ћа про јек та са 500 
хиљ да евра. Ина че,један део нов ца 
доби је мо од Мини стар ства за зашти ту 

живот не сре ди не, нешто од Гра да и то 
је новац за про јек те. Пла те запо сле них 
дужни сами да обез бе ди мо, одно сно 
да зара ди мо. Сад зами сли те у којој 
смо ми ситу а ци ји, када због ове епи
де ми је нисмо има ли посе ту од 15.000 
деце, пет хиљ да Нема ца, камп нам не 
ради уоп ште, поне кад дође неко из 
Срби је, али то није ништа. Дакле, ми 
смо изгу би ли до сада 200.000 евра, 
које ника ко не може мо надок на ди ти. 
С дру ге стра не, поче ли смо да пра ви
мо хра ни ли шта и посма трач ни це за 
пти це, јед ну чеку, ту су и истра жи ва
ња, мони то ринг и тако даље. С јед не 
стра не напре ду је мо, а с дру ге стра
не има мо 14 запо сле них, који ма сада 
испла ћу је мо мини ма лац и то не знам 
како. Ако и јесе ња сезо на про пад не, 
не знам како ће и шта бити. Цео свој 
живот сам дирек тор, и сма трам да сам 
ника кав пред о дре ђе ни, ако не могу 
да испла тим пла те сво јим запо сле ни
ма. Зато су моје бри ге огром не. Цела 
ова бран ша не знам како ће се изву ћи. 
Има ће мо нових ства ри и пону да, али 
нема за кога. И то је вели ки про блем, 
исти че Сло бо дан Симић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

СРП Заса ви ца посто ји 25 годи на Оаза при ро де 

У Заса ви ци се чува ју ста ре расе
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У ири шкој општи ни се жетва пше
ни це при во ди кра ју, буду ћи да је 
ски ну та са пре ко 95 про це на та 

засе ја них повр ши на. Део ири шког ата
ра је и на пади на ма Фру шке горе, где 
су, углав ном, заса ђе ни воћ ња ци. Као 
пре ду сев, некад се сеје ози ма пше ни
ца која буде доброг ква ли те та, али се 

она ски да тек на кра ју жетве, с обзи ром 
на то да вла сни ци ком бај на увек прво 
оба ве жетву на рав ним и при сту пач ним 
њива ма. Ква ли тет хлеб ног зрна је био 
добар, током про ле ћа је било пери о да 
са мање пада ви на, али су мај ске кише 
добро дошле овој кул ту ри и попра ви ле 
су ста ње усе ва.

– Сун ча ни пери од током јуна је допри
нео ква ли те ту, пого то во хек то ли тар
ској тежи ни зрна, која је изу зет но бит на 
мли на ри ма, јер већи хек то ли тар зна чи 
бољи ква ли тет бра шна – каже за наше 
нови не Федор Пушић, дирек тор Аген ци

Прва јул ска киша
спас за соју и куку руз

Усе ви на ста ро па зо вач ким њива ма 
су у првој поло ви ни јула, коју је 
обе ле жи ло суво вре ме вапи ли за 

кишом. Услед недо стат ка вла ге, с обзи
ром на то да у првих 15 дана јула није 
било пада ви на, нај ви ше је трпе ла соја, 
која је на неким пар це ла ма већ поче ла 
да одба цу ју доње лишће.

– Соја је у фази завр шет ка цве та ња, 
фор ми ра ња маху на и на почет ку нали
ва ња зрна, тако да, за опста нак биљ ке, 
киша је потреб на – каже Мар ка Хриц, 
агро ном у ста ро па зо вач ком „Напрет ку“. 

И куку руз који се нала зи у фази цве та
ња и опра ши ва ње, тако ђе је био у опа

сно сти од под го ре ва ња, иако спо ља
шњих симп то ма још није било, пре ти ло 
је под го ре ва ње доњих листо ва.

Сун цо крет, који је у фази пре цве та ва
ња, због дубо ког коре на нај бо ље под но
си сушу, али за нали ва ње зрна пада ви

не су биле потреб не и њему. Шећер на 
репа има буј ну лисну масу, нала зи се у 
фази укруп ња ва ња коре на и почи ње да 
аку му ли ра шећер, а једи на пред ност у 
сушном пери о ду биле су хлад не ноћи, 
које спре ча ва ју поја ву цер ко спо ре.

Марка Хриц

Федор Пушић

Куку руз који се нала зи у фази цве та ња и опра
ши ва ње, тако ђе је био у опа сно сти од под го
ре ва ња, иако спо ља шњих симп то ма још није 
било, пре ти ло је под го ре ва ње доњих листо ва

ЖЕТВА У ИРИ ШКОЈ ОПШТИ НИ

Добар род и ква ли тет пше ни це
Сун ча ни пери од током јуна је допри нео ква ли

те ту, пого то во хек то ли тар ској тежи ни зрна, која 
је изу зет но бит на мли на ри ма, јер већи хек то ли
тар зна чи бољи ква ли тет бра шна – каже за наше 
нови не Федор Пушић и додаје да се при но си 
пше ни це у ири шкој општи ни кре ћу од шест до 
девет тона по хек та ру
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Ина че, након жетве пше ни це  која је 
успе шно завр ше на са ква ли тет ним 
зрном и при но сом од око осам тона по 
хек та ру, честе су поја ве спа љи ва ња 
стр њи шта. Оде ље ње за пољо при вре ду 
општи не Ста ра Пазо ва изда ло је оба ве
ште ње о томе да је зако ном забра ње но 
спа љи ва ње оста та ка стр них усе ва, спа
љи ва ње сме ћа на отво ре ном и спа љи
ва ње биљ них оста та ка. Лице које овим 
рад ња ма иза зо ве пожар, дужно је да 
ватро га сно спа си лач кој једи ни ци 
надок на ди тро шко ве интер вен ци је. 
Осим што је опа сно, спа љи ва ње стр њи
шта је изу зет но штет но за само земљи
ште и зато би жетве не остат ке тре ба ло 
иско ри сти ти за при хра ну и обо га ћи ва
ње.

– Спа љи ва ње стри њи ка људи ма 
олак ша ва посао у јед ном момен ту, 
међу тим тиме се земљи ште сте ри ли ше, 
јер се уни шта ва ју и сапро фи ти, и све 
што се у њему нала зи. Уко ли ко се сла
ма не бали ра, тре ба је исец ка ти, рас пр
ши ти по целој њиви и после тога не би 
било лоше узе ти неко теч но ђубри во 
које би помо гло да се тај угље ник, та 
сла ма рас тво ри. На тај начин се земља 
ђубри – саве ту је Мар ка Хриц.

Све се мање ради при хра на земљи
шта стај ња ком, при ме ћу је Мар ка Хриц. 
У послед ње вре ме земљи ште пуно оси
ро ма шу је мо, каже она и дода је да змља 
воли стај ско ђубри во и све оно што 
доби ја при род ним путем. Мине рал на 
ђубри ва тре ба дода ва ти након ана ли зе 
земљи шта, при чему се мора води ти 
рачу на да не дође до дис ба лан са у 
земљи шту. Коли ко год је могу ће тре ба 
ради ти на при род ном начи ну при хра не 
и у ту свр ху тре ба иско ри сти ти и жетве
не остат ке.

Зден ка Кожик

је за рурал ни раз вој Ири га.
При но си пше ни це се у ири шкој општи

ни кре ћу од шест до девет тона по хек
та ру. Ови при но си се одно се на пше ни
цу која је засе ја на на вре ме и на којој 
су спро ве де не све потреб не агро тех
нич ке мере. Федор Пушић ука зу је на то 
да се током ове жетве пока за ло да су 
сор те пше ни це стра ног поре кла нешто 
боље него дома ће. Као при мер за то 
наво ди и иску ства Сте ви це Јан ко ви ћа, 
мла дог пољо при вред ног про из во ђа ча 
из Нера ди на, који је имао засе ја них 42 
јутра пше ни це и то од сле де ћих фир ми: 
„Axi re al“ са сор том „Nogal“, затим „Raj
vaj zen“ са сор том „Sofru“ и „Sigen ta“ са 
сор том „Ingen“. Овај про из во ђач је имао 
при нос од 4.550 кило грам по јутру, одно
сно око осам тона по хек та ру.

– Тре нут но је цена пше ни це 20 дина
ра по кило гра му. Може мо рећи да је то 
цена која покри ва тро шко ве уло же них 
сред ста ва и доно си про из во ђа чу одре
ђе ну зара ду, за раз ли ку од јеч ма који је 
имао добар при нос, али малу цену од 
све га 15 дина ра по кило гра му – исти че 
Федор Пушић. 

Он дода је да и ова ситу а ци ја пока зу
је коли ко су бит на удру жи ва ња пољо
при вред ни ка и скла ди ште ње про из во
да у соп стве ним мага ци ни ма, како би 
се саче као пла сман про из во да када је 
цена нај бо ља.

С. Џаку ла

Кон сти ту тив на сед ни ца Скуп шти не 
општи не Ста ра Пазо ва сазва на је за 21. 
август. На првој сед ни ци биће иза бра
ним чла но ви ма потвр ђе ни ман да ти 
одбо р ни ка у локал ном пар ла мен ту, 
након чега ће се иза бра ти пред сед ник 
Скуп шти не, као и његов заме ник. Одлу
чи ва ће се и о секре та ру Скуп шти не. 
Одбор ни ци ће потом бира ти пред сед ни
ка Општи не, заме ни ка пред сед ни ка 
Општи не и чла но ве Општин ског већа. 
Као послед ња тач ка је наја вљен избор 
пред сед ни ка и чла но ва Ман дат ноадми
ни стра тив не коми си је. 

У прет ход не чети ри годи не функ ци ју 
пред сед ни ка Скуп шти не општи не оба
вљао је Горан Јовић који се у овом 
избор ном циклу су није нашао на листи 
кан ди да та, па ће локал ни пар ла мент 
сигур но доби ти новог пред сед ни ка.

За раз ли ку од сази ва у прет ход них 30 
годи на, када је локал ну скуп шти ну чини
ло 48 одбор ни ка, од авгу ста ће их бити 
53. Нај ви ше одбор ни ка је са листе „Алек
сан дар Вучић – За нашу децу“ 37, листа 
„Иви ца Дачић – СПС –ЈС – Дра ган Мар
ко вић Пал ма“ има 5 ман да та, Гру па гра
ђа на „Избор за нашу општи ну – Милан 
Тура ња нин“ 4, Гру па гра ђа на „Покрет за 
општи ну Нова Пазо ва – Ана Пејо вић – 
Стан ко вић“ 3, „Зеле на Стран ка – Душан 
Кан дић“ 2 и Гру па гра ђа на „Поду на вље“ 
2 одбор ни ка.

За сада нема инфор ма ци ја да ли ће 
листа око СНСа само стал но врши ти 
власт, да ли ће као и прет ход них годи на 
бити у коа ли ци ји са локал ним СПСом 
или ће скло пи ти коа ли ци о ни спо ра зум са 
још неком листом која има пред став ни ке 
у локал ном пар ла мен ту. З. К.

КОН СТИ ТУ И СА ЊЕ ПАР ЛА МЕН ТА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Од сада 53 одборника
За раз ли ку од сази ва у прет ход них 30 годи на, када је 

локал ну скуп шти ну чини ло 48 одбор ни ка, од авгу ста ће 
их бити 53

ПАР ТИ ЗАН СКА СЛА ВА

Војач ке ватре горе
и под коро ном
Жите љи Вој ке обе ле жи ли су у 

неде љу 19. јула 2020. тра ди ци
о нал ну пар ти зан ску сла ву, 

Војач ке пар ти зан ске ватре, као и 75 
годи на од побе де над фаши змом и у 
усло ви ма бор бе про тив виру са Ковид
19. У орга ни за ци ји МО СУБ НОРа Вој ке 
и МЗ, пошту ју ћи мере зашти те од коро
на ви ру са, оку пио се мали број бора ца и 
њихо вих пото ма ка, пред став ни ци Саве
та МЗ и деле га ци ја Општин ског одбо ра 
СПСа Ста ра Пазо ва, који су поло жи ли 
вен це на спо ме ник палим бор ци ма и 

жртва ма фаши стич ког теро ра, а две 
борач ке деле га ци је поло жи ле су вен це и 
на спо ме ник војач ким прво бор ци ма 
Мила ну Хаџи ћу, Лаза ру Чико шу и Нико
ли Фили пи ну на сео ском гро бљу и на 
спо ме ник обе ше ним Вој ча ни ма код ста
ре желе знич ке ста ни це.

– Ове годи не обе ле жа ва мо вели ки 
јуби леј, 75 годи на од побе де над фаши
змом. Нажа лост, тај јуби леј, као и наша 
тра ди ци о нал на сла ва Војач ке пар ти зан
ске ватре про ти че у зна ку бор бе са 
неви дљи вим, али вео ма опа сним непри

ја те љем, какав је вирус 
Ковид19 који одно си људ
ске живо те широм све та. 
Али ми ни у овим усло ви ма 
не забо ра вља мо жртву 
наших пре да ка у свим рато
ви ма за сло бо ду – пору чио 
је испред спо ме ни ка у цен
тру Вој ке пред сед ник МО 
СУБ НОРа Петар Добро до
лац, под се тив ши да је 
током бор бе про тив фаши
зма Вој ка дала пре ко 600 
бора ца у пар ти зан ским 
једи ни ца ма од којих се тек 
око поло ви не вра ти ло са 
рати шта широм бив ше 
Југо сла ви је, а у мно гим 
раци ја ма похап шен је вели
ки број циви ла који су стра
да ли по лого ри ма на Сај
ми шту, у Јасе нов цу, Гра ди
шки, Аушви цу. 

Текст и фото:
Анђелка Мали
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У „ГРч КОЈ ЦРКВИ“ У РУМИ

Реста у ра ци ја ико но ста са
У току је реста у ра ци ја 

ико но ста са у Хра му 
Сила ска Све тог духа 

на Апо сто ле, а реч о изу
зет но вред ном делу нашег 
позна тог сли ка ра Уро ша 
Пре ди ћа. Ради се о обим
ном захва ту с обзи ром на то 
да ће се реста у ри ра ти пре ко 
50 Пре ди ће вих ико на, тако 
да се оче ку је да се овај зах
те ван посао завр ши до окто
бра наред не годи не. Поред 
ико на осли ка них руком Уро
ша Пре ди ћа, дубо рез овог 
ико но ста са је изра ђен по 
нацр ти ма тако ђе позна тог 
архи тек те Хер ма на Болеа.

Већ неко ли ко годи на уна
зад на хра му у самом цен
тру гра да, који мно ги гра ђа
ни зна ју и као „Грч ку цркву“, 
врше ни су радо ви на рекон
струк ци ји како фаса де и 
кро ва, тако и уну тра шњо сти 
хра ма. Када се завр ше ови 
зна чај ни радо ви на реста у
ра ци ји ико но ста са, окон ча
ће се радо ви на ком плет ној 
обно ви уну тра шњо сти хра
ма.

– Мало је цркви у који ма је 
ико но ста се осли ка вао Урош 
Пре дић, што овај храм чини 
посеб ним. Уре ђу ју се ико
не са дубо ре зом, а радо ви 

се реа ли зу ју захва љу ју ћи 
нашем Румља ни ну, који је 
дони рао 22.500 евра, а који 
је желео да оста не ано ни
ман. Када се радо ви завр ше 
зна ће се ко је тај добро твор 
– каже Сре тен Лаза ре вић, 
архи је реј ски наме сних рум
ски.

Радо ви на реста у ра ци ји 
и кон зер ва ци ји ико но ста
са изво де се под над зо
ром репу блич ког Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, 
а врши их поро ди ца Пуле
тић из Сур ду ка. Про цес је 
такав да ће се ски да ти поје
ди нач но ико не, реста у ри ра

ти и потом вра ћа ти у ико но
стас. До кра ја ове годи не ће 
се завр ши ти и фаса да цркве 
тако да ће се вели ки радо ви 
на обна вља њу Хра ма Сила
ска Све тог духа на Апо сто ле 
– окон ча ти.

Пре две годи не, када је 
обе ле жа ва на сто го ди шњи
ца при са је ди ње ња Сре ма 
Кра ље ви ни Срби је, изгра
ђе на је и Спо мен чесма у 
пор ти хра ма која је посве ће
на Све том Сте фа ну Дечан
ском. У наред ној годи ни, 
када се завр ша ва ју и радо ви 
на реста у ра ци ји ико но ста са, 
овај храм ће обе ле жи ти 170 
годи на од осни ва ња, коју 
ће обе ле жи ти ком плет но 
обно вљен. Како сазна је мо, 
послед њи вели ки радо ви на 
обно ви цркве су били 1905. 
годи не, а финан си ра ла их 
је позна та рум ска поро ди ца 
Мак си мо вић. Зани мљи во 
је да је лик Бого ро ди це на 
ико но ста су, осли кан руком 
Уро ша Пре ди ћа, рађен по 
лику њихо ве рано пре ми
ну ле кћер ке Вере. Гроб ни
ца поро ди це Мак си мо вић 
нала зи се при Хра му Сила
ска Све тог духа на Апо сто
ле.

С. Џаку ла

На јар бо ли ма држав на,
заста ва СПЦа и Нема њи ћа

У пор ти Хра ма Сила ска Све тог духа 
на Апо сто ле, уочи хра мов не сла ве 
Духо ва, поста вље на су три јар бо ла на 
којем се нала зе: држав на заста ва, 
заста ва Срп ске пра во слав не цркве и 
заста ва Нема њи ћа. Јар бо ле су даро ва
ли паро хи ја ни Сло бо дан Анђе лић и 
Небој ша Риђич ки, а поста вља ње јар бо

ла и набав ка заста ва су финан си ра ни 
сред стви ма Хра ма и паро хи ја на, од 
којих су неки и директ но уче ство ва ли у 
овим радо ви ма. Јар бо ли са заста ва ма 
су поста вље ни у бли зи ни Спо мен
чесме посве ће не Све том Сте фа ну 
Дечан ском.

С. Џ.

Радо ви на реста у ра ци ји ико но ста са

Поста вље не заста ве у „Грч кој цркви“

АКЦИ ЈА ДОБРО ВОЉ НОГ 
ДАВА ЛА ШТВА
При ку пље но
35 једи ни ца крви

Има ју ћи у виду акту ел ну ситу а ци
ју са коро на ви ру сом, редов на лет
ња акци ја добро вољ ног дава ла штва 
је уме сто у тран сфу зи о мо би лу на 
Град ском тргу, 14. јула орга ни зо ва на 
у рум ском Кул тур ном цен тру. Акци ја 
је реа ли зо ва на у сарад њи Покра јин
ског заво да за тран сфу зи ју и Црве
ног крста Рума, уз пошто ва ње свих 
без бед но сних мера: упо тре бу сред
ста ва за дез ин фек ци ју, пошто ва ње 
уда ље но сти и кори шће ње заштит
них маски.

– Има ју ћи у виду акту ел ну ситу
а ци ју, задо вољ ни смо како је ова 
акци ја реа ли зо ва на. При ја ви ло 
се 39 дава ла ца, крв је узе та од 35 
лица, међу који ма је и дво је који су 
први пут дали крв – рекла је за наше 
нови не Радо ван ка Попо вић Јан ко
вић, струч на сарад ни ца у рум ском 
Црве ном крсту.

С. Џаку ла
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Фуд ба ле ри митро вач
ког „Рад нич ког“ су 
15. јула на ста ди о ну 

у Хесни запо че ли при пре
ме за наред ну сезо ну. Ина
че, „Рад нич ки“ ове годи не 
напра вио напре дак и ушао 
у Прву лигу Срби је. 

– С обзи ром на то да има
мо још увек епи де ми ју коро
навиру са, ура ди ли смо све 
нео п ход не мере. Игра че је 
лекар пре гле дао, тако да за 
сада нема про бле ма. Данас 
су са нама сви игра чи, а 

касни је ћемо спи сак скра ти
ти на 26 фуд ба ле ра, који ће 
се мак си мал но при пре ма ти 
за поче так првен ства, који 
је пред ви ђен за 15. август, 
рекао је Дра ган Деспо то
твић, спорт ски дирек тор ФК 
„Рад нич ки“.

Он је додао да ће се при
пре ме одви ја ти на ста ди о ну 
„Рад нич ког“, а утак ми ће се 
игра ти на ста ди о ну „Срем“.

– У „Сре му“ је у току 
рекон стрк ци ја три би на, 
свла чи о ни ца, тере на. Наш 

клуб је решио про блем 
струч ног шта ба и око сни це 
фуд ба ле ра и виде ће мо како 
ће се ситу а ци ја одви ја ти, 
изја вио је Деспо то вић.

Рад нич ки ће сво ју прву 
утак ми цу оди гра ти 15. авгу
ста у Новом Бео гра ду про
тив „ИМТа“. Седам дана 
касни је ФК „Рад нич ки“ доче
ку ју „Рад нич ки“ из Пиро та. 
У тре ћем колу 29. авгу ста 
Рад нич ки госту је у Кабе лу у 
Новом Саду. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вићДра ган Деспо то вић

ФУД БАЛ СКИ КЛУБ „РАД НИч КИ“

Поче ле при пре ме за Прву лигу

На недав ној сед ни ци Фуд бал ског 
саве за Вој во ди не која је због епи
де ми је виру са коро на одр жа на 

елек трон ским путем, усво је но је низ 
важних одлу ка за поче так наред не сезо
не чији ће јесе њи део тра ја ти од 15. авгу
ста до кра ја новем бра ове годи не. Усво је
не су и про по зи ци је свих так ми че ња под 

инге рен ци јом овог фуд бал ског саве за, 
име но ва ни су над ле жни так ми чар ски, 
дисци плин ски и судиј ски орга ни за пред
сто је ћу сезо ну и, што је нај ва жни је, вери
фи ко ва ни саста ви Срп ске лиге Вој во ди
на, као и све три гру пе вој во ђан ских 
фуд бал ских лига. Општи на Ста ра Пазо ва 
има ће чак три пред став ни ка у Срп ској 

лиги гру па Вој во ди на, одно
сно тре ћем ран гу так ми че
ња, тако што ће се „Омла
дин цу“ из Нових Бано ва ца и 
„Дуна ву“ из Ста рих Бано ва
ца при дру жи ти „Једин ство“ 
из Ста ре Пазо ве. У Вој во
ђан ској лиги гру па Југ као и у 
прет ход ној сезо ни нашу 
општи ну ће пред ста вља ти 
„Сре мац“ из Вој ке, „Поду на
вац“ из Беле ги ша, „Рад нич
ки“ из Нове Пазо ве и „Јадран“ 
из Голу би на ца.

З. К.

Три тре ће ли га ша
из ста ро па зо вач ке општи не

Тур нир у
малом фуд ба лу

У насе љу Банов ци – Дунав 15. 
јула је завр шен тра ди ци о нал ни 
Видов дан ски тур нир у малом фуд
ба лу. И ове годи не је имао мемо
ри јал ни и хума ни тар ни карак тер 
јер су орга ни за то ри желе ли да 
ода ју почаст свом тра гич но настра
да лом дру гу Мар ку Зого ви ћу као и 
да при ку пе сред ства за лече ње 
мале Софи је Мар ку ље вић из 
Батај ни це која се бори про тив опа
ке боле сти. Више од две неде ље 
сва ко вече су се на обно вље ним 
тере ни ма за мале спор то ве у овом 
насе љу игра ли мече ви, а прво 
место на тур ни ру осво ји ла је еки па 
„Дрча транс – Пица мече“, дру го 
„Шан гај комерц“, а тре ће „Дис конт 
пића Трио“. 

Финал но вече је отво ре но 
импре сив ном бакља дом и хим ном 
„Боже прав де“, а пре фина ла оди
гран је реви јал ни меч мушке и 
жен ске селек ци је шко ле фуд ба ла 
„Вој во ди на“ и ЖФК „Пра ве даме“ 
из Ста рих Бано ва ца. З. К.
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ШИМАНОВЦИ

Машта и креативност немају граница
Чла ни це Удру же ња жена 

„Шима нов чан ке“ добро 
су позна те у општи ни 

Пећин ци не само по хума ни
тар ном раду и све срд ном тру
ду на него ва њу и очу ва њу тра
ди ци је нашег кра ја, него и по 
модер ним тех ни ка ма сли ка ња 
на разним мате ри ја ли ма и 
кре а тив ним штан до ви ма. 

Како нам је рекла Души ца 
Мило ше вић, пред сед ни ца 
овог удру же ња, још током 
прет ход них месе ци изо ла ци је 
због епи де ми је коро на ви ру са 
и немо гућ но сти дру же ња и 
уче шћа на мани фе ста ци ја ма, 
поче ле су да уче и при ме њу ју 
нову тех ни ку сли ка ња пеглом 
и вошта ним боја ма. Енка у сти
ка као ста ра антич ка тех ни ка 
сли ка ња вру ћим воском, про
на шла је пут и у модер ном 
добу, за шта су одлич но послу
жи ли пегла и вошта не боје, а 
кре а тив ност, машта и стр пље
ње зани мљи во су пре не те на 
папир.

– Због тре нут не епи де ми о

ло шке ситу а ци је не може мо 
да се оку пља мо. Свих 19 чла
ни ца не може бити у исто вре
ме у нашим про сто ри ја ма, где 
обич но сва ка од нас ради свој 
део посла. Нова тех ни ка сли
ка ња је про из вод маште и кре
а тив но сти, а наше удру же ње 
је позна то већ по деку паж 
моти ви ма. За енка у сти ку сам 
чула од дру га ри це, заин те ре

со ва ло ме и тако сам кре ну ла 
да учим. Про ба ла сам прво ја, 
затим су се укљу чи ле још две 
чла ни це. Углав ном ради мо по 
две у про сто ри ји, на дис тан ци, 
са оба ве зним маска ма на лицу 
уз пошто ва ње свих мера 
зашти те. Сли ке су јако лепе, 
нео бич не, а што је важно, нас 
тај рад и та врста ства ра ња 
опу шта. Нарав но, нису укљу

че не све чла ни це, јер доста 
њих везе, хекла, ради деку
паж, али сва ка у сво јој кући за 
сада. Сва ка од нас је актив на 
без обзи ра на тре нут ну ситу а
ци ју. Пове за ле смо се и елек
трон ски, тако да смо укљу че не 
у све радо ве наших чла ни ца. 
Пла ни ра мо, када се ова епи
де ми ја завр ши, да напра ви мо 
јед ну изло жбу свих наших 
радо ва које смо напра ви ле 
током ових месе ци изо ла ци је 
и да тиме пока же мо да не 
само да машта може сва шта, 
него и како нам је кре а тив ност 
помо гла да лак ше пре бро ди
мо ове месе це коро не. Надам 
се да ћемо сви бити довољ но 
одго вор ни, како бисмо зашти
ти ли себе и дру ге и како би се 
ова епи де ми ја што пре завр
ши ла – изја ви ла је Мило ше
вић и дода ла да и даље при ку
пља ју кори шће ну гар де ро бу, 
као и да има ју спрем ну вели ку 
коли чи ну за испо ру ку Црве
ном крсту Пећин ци, чим се за 
то ука жу усло ви.

СТАРА ПАЗОВА

Помоћ ром ским 
поро ди цама

Општи на Ста ра Пазо ва и 
Покра јин ски секре та ри јат за 
соци јал ну поли ти ку, демо гра
фи ју и рав но прав ност поло ва 
издво ји ли су пола мили о на 
дина ра за набав ку гра ђе вин
ског мате ри ја ла за 8 ром ских 
поро ди ца на тери то ри ји 
општи не наме ње ног за рекон
струк ци ју стам бе них обје кат у 
који ма живе. Ово је још јед на 
од актив но сти у окви ру Локал
ног акци о ног пла на за уна пре
ђе ње поло жа ја Рома ове 
срем ске општи не. Наша еки
па про ве ра ва ла је шта се ура
ди ло када је ром ска попу ла
ци ји у овој сре ди ни у пита њу. 
Реша ва ње стам бе ног пита ња 
ром ске попу ла ци ји у ста ро па
зо вач кој општи ни био је један 
од при о ри те та локал не само
у пра ве у прет ход ном пери о ду, 
а посеб на пажња посве ћи ва
на је обра зо ва њу Рома. У 
овом делу Сре ма има око 
1.500 при пад ни ка ром ске 
наци о нал не мањи не.

 З. К.

АМА ТЕР СКО ПОЗО РИ ШТЕ „БРА НИ СЛАВ НУШИЋ“

Ства ра ла штво у доба коро не

Да би се наста вио живот и у доба виру са 
коро не, мно ги про на ла зе начи не да 
ово вре ме стреп ње и неиз ве сно сти 

„кана ли шу“ како ко зна и уме. Ансамбл шид
ског позо ри шта то ради на свој начин. Наи
ме, поче ле су про бе за нову пред ста ву „Дуга 
шет ња кући“. Ова пред ста ва је наста ла по 
моти ви ма запи са Алис Вокер из Аме ри ке.

– Јед на наиз глед банал на ситу а ци ја која 
се дого ди ла 1955. годи не када мла да Роса 
Паркс одби ја да у ауто бу су усту пи место 
бел ки њи. И ода тле кре ће при ча о хап ше њу 
и гра ђан ској непо слу шно сти и про це су и ра
њу. Тај прко сни гест мла де Росе диже 
црнач ки народ на рево лу ци ју у Аме ри ци и 
почи ње бор ба за људ ска пра ва. Пред ста ва 

пра ти живот ну при чу хра бре мај ке људ ских 
пра ва. Изме ђу бела ца и црна ца се тра жи 
човек. Пара ле лу под вла чи мо на пита ње 
које је боје Бог? Беле или црне? Ово је акту
ел на тема раси зма како у све ту тако и код 
нас – обја шња ва режи сер пред ста ве Цве
тин Ани чић.

У пред ста ви ће бити анга жо ва но педе сет 
глу ма ца и хор „Хор ши де ја“. У скла ду са пре
по ру че ним мера ма води се рачу на, па тако 
про бе оку пља ју мали број глу ма ца јер се 
ради по сце на ма. Како Ани чић каже, пре ми
је ра ће бити одр жа на кад се за то стек ну 
усло ви, како би Шиђа ни могли да ужи ва ју у 
овој пред ста ви.

Д. Попов

Цве тин Ани чић и глум ци на про би
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ЦЕЦИН чАРОБ НИ СВЕТ ИГРА чА КА

Аутен тич ност и
ори ги нал ност на делу
За мали ша не нема леп шег покло

на од игра ча ка и зве ча ка. Данас 
у мору пону да од нај јеф ти ни

јих до нај ску пљих игра ча ка, тешко је 
иза бра ти нај бо љу, које су мањевише 
слич не јед на дру гој. Све тла на Лазић 
из Срем ске Митро ви це у свом кут ку 
већ неко ли ко годи на пра ви ами гу ру
ми играч ке, које се нашем гра ду бави 
тим руч ним радом. Ами гу ру ми је про
сто рече но, тех ни ка хекла ња којом се 
пра ве мини ја ту ре. Све тла на је још од 
малих ногу на селу од јед не баке нау
чи ла да хекла, а тада није ни мисли ла 
да ће од свог хоби ја јед ног дана моћи 
и да зара ђу је.

– Рани је сам пра ви ла миљее, стол
ња ке. Пре је то било мно го попу лар
ни је. Спо ра дич но сам се вра ћа ла 
хекла њу током свог живо та. Све док 
у труд но ћи из доса де нисам поче ла 
озбиљ ни је тиме да се бавим. Поно
во сам узе ла хекли цу у руке и поче ла 
да пра вим пати ки це за децу до шест 
месе ци, капе, шале ве, хаљи не. И ево, 
већ три годи не уна зад сам поче ла да 
изра ђу јем играч ке, гово ри Све тла на,

Ина че, Све тла ни не нехо да ју ће пати
ки це се већ уве ли ко про да ју у Бео гра
ду у Кнез Миха и ло вој ули ци.

– У јед ној гале ри ји се могу купи ти 
пати ки це које исхе клам. Нај ви ше сам 
се изне на ди ла када ми је вла сни ца 
те про дав ни це рекла да је при ли ком 
посе те Бео гра ду моје пати ки це купи ла 
прва дама Тур ске Еми на Ердо ган. То 
ми је баш оста ло у сећа њу. Хекла ње 
пати ки ца и оде ће су били неки моји 
поче ци, каже Све тла на.

Када је њена ћер ка на поклон доби
ла ами гу ру ми жира фу, Све тла на је без 

вели ких оче ки ва ња дошла на иде ју да 
и сама про ба да ура ди јед ну такву.

– Погле да ла сам ту жира фу, схва ти
ла о којој шеми је реч, па сам и сама 
поче ла да је хеклам. Тако да је жира
фа моја прва исхе кла на играч ка. Вре
ме ном сам се инте ре со ва ла на интер
не ту и тако сам и поче ла озбиљ ни је 
да пра вим играч ке Ина че, све играч ке 
које пра вим су исхе кла не од паму ка, у 
уну тра шњо сти је анти а лер гиј ско пуње
ње и кори стим сигур но сне очи, које је 
немо гу ће поки да ти. Могу се опра ти 
у маши ни и поп ту но су непо де ри ве, 
гово ри Све тла на.

Наша саго вор ни ца каже да је пола ко 
поче ла да изра ђу је звеч ке, меде, зеке, 
а пре неко ли ко месе ци је поче ла да 

пра ви и лут ке. 
– За сва ку играч ку посто ји одре ђе на 

шема. Међу тим, није довољ но само 
то, већ је нео п ход но има ти сми сла, 
вешти ну и кре а тив ност, али и упор
ност, јер је за изра ду ових игра ча ка 
потреб но и по неко ли ко дана мар љи
вог рада. За лут ку од 45 цен ти ме та ра 
ми је потреб но седам до десет дана. 
Иако се пра ве по одре ђе ном систе му, 
сва ка је опет раз ли чи та. Ника да нисам 
напра ви ла баш две исте лије или зеке 
и слич но. У томе је и чар руч ног рада 
сва ки резул тат је аутен ти чан. Сва ки 
пут ми је тешко да се одво јим од неке 
играч ке, јер дам целу себе како бих је 
завр ши ла, каже Све тла на, која дода
је да јој је до сада нај те же било да 

Све тла на Лазић

Цеци не хекла не играч ке
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напра ви кра ву и дино са у ру са, а да нај
ви ше воли да исхе кла зеке.

Све тла на наво ди да су њене играч
ке сти гле до мали ша на у Срби ји, али 
и у ино стра ству, па чак и до Аустра ли
је. Заи ста, када се погле да ју играч ке 
које Све тла на изра ди, сва ка од њих 
је исхе кла на до савр шен ства, пуне су 
живо сти и оди шу аутен тич но шћу. 

– Kaд видим неко дете са играч
ком коју сам ја изра ди ла, или у неким 
пати ки ца ма или гар де ро би, то ми је 
нај сла ђи део овог посла. Нисам оче
ки ва ла да ће за то бити ова ко вели ко 
инте ре со ва  ње у Митро ви ци и знам да 
су попу лар не у ино стран ству. Ово је за 
мене хоби у којем сам се про на шла, 
али бих воле ла да од њега напра вим 
и посао да могу да живим тога. Пла ни
рам да напра вим неку врсту про да је у 
неком лока лу. Пут је дуг, надам се да 
ћу вре ме  ном моћи да живим од тога. 
За сада је пону да путем интер не та 
(феј сбук и инста грам Цеци не хекла не 
играч ке), завр ша ва Све тла на. 

З. Попо вић

За изра ду лут ке је
потреб но 7 до 10 дана

ФОЛ КЛОР КАО НАДАХ НУ ЋЕ

Мла дост може све
Јеле на Малић има 21 

годи ну и по фор мал
ном обра зо ва њу је 

пољо при вред ни тех ни чар. 
Како каже, све што је до 
сада ради ла нема везе са 
овим зва њем, сем сад ње 
воћа и повр ћа у дво ри шту. 
Тре нут но је анга жо ва на на 
раду са децом, одно сно, 
она је умет нич ки руко во
ди лац деч јих фол клор них 
ансам ба ла у сели ма шид
ске општи не.

– Народ не игре сам поче
ла да учим са пет годи на у 
СКУДу „Све ти Сава“ и већ 
шесна ест годи на негу јем 
и чувам љубав пре ма тра
ди ци ји и оби ча ји ма. Мно
го сам нау чи ла од мојих 
умет нич ких руко во ди ла ца 
и коре о гра фа. Моји поче ци 
веза ни су за СКУД „Све ти 
Сава“, а током вре ме на сам 
и надо гра ђи ва ла сво је зна
ње посе ћу ју ћи семи на ре у 
земљи и реги о ну на који ма 
се уче игре, песме, оби ча
ји и исто ри ја Срби је, али и 
дру гих наро да – каже Јеле
на.

Јеле на је шид ској јав но
сти позна та и по изу зет ном 
изво ђе њу ста рих забо ра
вље ни песа ма које сад 
пред ста вља ју бисе ре етно 
музи ке.

– Моји роди те љи кажу 
да сам прво про пе ва ла, па 
тек онда про го во ри ла. Како 
вре ме про ла зи, почи њем и 
сама да веру јем у то. Када 
сам са пет годи на кре ну
ла на фол клор, савре ме
на тех но ло ги ја није била 
тако доступ на, тако да сам 
чека ла сва ку про бу да нау
чим неку песми цу. Поја ва 
интер не та и Јутју ба за мене је пред
ста вља ла вели ке могућ но сти. Могла 
сам да слу шам песме и да их учим код 
куће. Нисам ишла у музич ку шко лу, па 
ноте не знам да про чи там, била сам 
сама себи учи тељ, који што год чује, то 
и отпе ва – иста кла је Јеле на.

Тра ди ци о нал не песме су област у 
којој Јеле на Малић про на ла зи како дах 
про шло сти, тако и тежњу да их сачу ва 
од забо ра ва.

– Прво сам поче ла да насту пам 
са там бу ра шким орке стром Кул тур
но обра зов ног цен тра Шид, затим са 
Народ ним орке стром, после је то нека
ко ишло сво јим током. Пред ста вља ла 
сам Шид у про гра му „Срби ја у рит му 
Евро пе“, пре две годи не сам била дру га 
на мани фе ста ци ји „Први глас Сре ма“, 
била сам и на ауди ци ји Биље Крстић 
која је број један у земљи када је реч 
о тра ди ци о нал ној музи ци. Завр ши ла 
сам курс тра ди ци о нал ног пева ња. И 

на кра ју сам доби ла и зна чај но при зна
ње „Вишњи ће ву награ ду“ за допри нос 
у него ва њу кул ту ре и тра ди ци је у шид
ској општи ни, а награ ду ми је уру чио 
ака де мик Мати ја Бећ ко вић – завр ши ла 
је Јеле на.

Јеле на је мла да и пуна енер ги је, увек 
је желе ла да се испр о ба на разним 
пољи ма, те је ради ла и као нови нар и 
поха ђа ла шко лу. Каже да је све то само 
добра орга ни за ци ја. При ват но слу
ша народ ну музи ку, сев да лин ке, етно 
музи ку. 

На кра ју Јеле на има и пору ку за мла
де гене ра ци је, а одно си се на пошто ва
ње соп стве не тра ди ци је, кул ту ре и оби
ча ја. Лепо та је у разно ли ко сти. Ника да 
није касно да упо зна те себе и оно што 
жели те да оства ри те. Сно ви се оства
ру ју, ако заи ста веру је те у њих. Јеле на 
је веро ва ла и добрим делом, сно ве је 
оства ри ла.

Д. Попов

Јеле на Малић
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (28)
ЈОВАН ЈОВА НО ВИЋ ЗМАЈ

Пише: Др Сне жа на Булат

Песник поро дич них
радо сти и жало сти
Јован Јова но вић Змај рођен је 6. 

децем бра 1833. годи не. Малог 
Јова на, док је у колев ци сни вао, 

пољу био је Сима Милу ти но вић Сарај
ли ја, ста вио му длан на чело, погле
дао пут неба и рекао: „ Да Бог да 
песник био“. Шко ло вао се у род ном 
Новом Саду, Хала шу, Модри и Бра ти
сла ви. Мату ри рао је у Трна ви. Сту ди
рао је пра во у Бечу, Пра гу и Пешти. 
Радио је као чинов ник Маги стра та у 
Новом Саду. Од 1863. био је над зор
ник Теке ли ја ну ма у Пешти. Исто вре
ме но је сту ди рао меди ци ну и док то ри
рао 1869. Као лекар, радио је у Новом 
Саду, Бео гра ду, Пан че ву, Срем ској 
Каме ни ци, Футо гу и Срем ским Кар лов
ци ма. У Бео гра ду је радио као дра ма
тург Народ ног позо ри шта. Био је један 
од осни ва ча Срп ског народ ног позо ри
шта. На Скуп шти ни Чита о ни це 1861. 
доне та је одлу ка о осни ва њу Срп ског 
народ ног позо ри шта. У одбор који ће 
га при вре ме но води ти иза бран је Змај 
за секре та ра уз Бра но вач ког и Ђор ђе
ви ћа, пред сед ни ка и пот пред сед ни ка 
(Кова чек). 

Бес плат но је лечио сиро ти њу, осни
вао у Бео гра ду прве јав не амбу лан те, 
а за услу ге често није напла ћи вао 
ништа. Био је покре тач и уред ник нај
бо љих срп ских хумо ри стич косати рич
них листо ва, уред ник, а толи ко пута и 
једи ни аутор Невена, деч јег листа 
коме, кажу, нема у европ ском кру гу 
рав ног. Био је један од нај плод ни јих 
пре во ди ла ца у срп ској пое зи ји. Кад је 
срп ском наро ду, у рас ко ра ку изме ђу 
патри јар хал ног и гра ђан ског дру штва, 
изме ђу вазал не сло бо де и аустриј ске 
и тур ске оку па ци је, толи ко било 
потреб но охра бре ња, наде, сло ге, 
поли тич ке мудро сти, пове ре ња у 
будућ ност и осе ћа ња за хума ност и 
пра вед ност, Змај је про по ве дао осло
бо ђе ње и ује ди ње ње, оку пља ње, кул
тур но једин ство, опле ме њи ва ње осе
ћа ња за добро и лепо (Ива нић). Деч ја 
пое зи ја Зма је ва, истин ско је наци о
нал но бла го. Без ње би нам живот без 
ика кве сум ње био сиро ма шни ји за 
један пое ти чан чароб ни свет, свет 
маште без узда, где се губе гра ни це 
изме ђу могу ћег и немо гу ћег, изме ђу 
сна и јаве, живо та и пое зи је. Такав 
свет могла је да откри је и доча ра само 
неиз мер на Зма је ва љубав пре ма 
деци, љубав пре ма живо ту и будућ но
сти (Милин че вић). 

Зма је ва веза са Сре мом нерас ки ди
ва је. Послед ње годи не живо та про вео 

је у Срем ској Каме ни ци (пре ми нуо 
је  14. јуна 1904.) у кући која је данас 
Зма јев музеј. Годи не 1849. за вре ме 
мађар ске буне, Зма јев отац Павле са 
поро ди цом бежи у Ириг. Упра во у Ири
гу су наста ли први Зма је ви сти хо ви. 
Прва и једи на љубав Јова на Јова но ви
ћа Зма ја била је Ружа. Писао јој је 
редо ве: „Мила госпо ђи це Ружо, увек 
сам се чудио кад је ко писао писмо 
тамо где би се речи ма изра зи ти могао; 

сад видим да нисам имао пра во. Сад 
нај бо ље видим да има ства ри, које се 
ни речи ма ни писмом довољ но каза ти 
не даду, а зата ји ти, пре ћу та ти, ника ко. 
Ви чита ју ћи сад ово писмо или сте се 
намр го ди ли или сте се можда мало 
засти де ли осе ћа ју ћи да вам сасвим 
непо вољ но није. Ако се мрго ди те, 
дери те писмо таки; молим Вас немој те 
даље чита ти – што и да зна те где 
помо ћи не може те, поде ри те га таки, 

Јован Јова но вић Змај (Вики пе ди ја)
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па забо ра ви те, да сте га икад доби ли, 
забо ра ви те сасвим. Ви ћете лако, а ја 
како узмо гу. Али ако га поде ра ли 
нисте, ако сте (не само из љубо пит
ства) и на ову стра ну пре шли, то седи
те па ми напи ши те да ли је Ружи но 
срце сасвим њено, па ако је, и ако ја 
Ружи сасвим немио нисам, ако бих 
могао и мили ји бити, шаљи те ми брзо 
неко ли ко речи, да их пољу бим она ко, 
како се само Еван ђе ље љуби... Буди те 
ми здра ви, сам се чудим откуд сам 
нехо ти це писмо ово пољу био“. Неду го 
затим, Ружа одго ва ра: „Пошто ва ни 
госпо ди не, кад сам Ваше писмо при
ми ла, нисам зна ла јесам ли буд на или 
ми је на сну дошло. Дуго сам се мучи
ла, ’оћу ли дети њу дужност пре сту пи
ти и без мате ри ног зна ња жељу Вам 
испу ни ти, нај по сле одва жим се уве ри
ти Вас да је срце још сасвим моје, да 
чије би било, кад све досад нисам зна
ла да се може коме покло ни ти, слу ша
ла сам више пута ал’ осе ћа ла и веро
ва ла нисам“ (Попо вић).

Нај срећ ни ји пери од Јова но вог 
живо та отпо чео је када је осво
јио Ружи но срце. Тада су наста

ли и Ђулићи. Назив ових песа ма 
дошао је од њеног име на: „ђул“ зна чи 
„ружа“. С раз ло гом Ђулиће кра се 
моти ви радо сти, загр ља ја, пољу ба ца, 
цве ћа, љуба ви… Вен ча ли су се 14. 
јану а ра 1862. годи не у ново сад ској 
Сабор ној цркви. Кум им је био Јован 
Ђор ђе вић, тада шњи управ ник Срп
ског народ ног позо ри шта. При стао је 
да куму је, али под изве сним усло ви ма 
– да не мора пити, да не мора уоп ште 
у весе ље при ста ја ти – да може у 
Позо ри ште ићи. Змај је на то при стао. 
После је Дани чар морао Ђор ђе ви ћа 
да учи какве уло ге има кум. Са ста рим 
сва том Змај је тако ђе имао про бле ма. 
Узе Јашу Игња то ви ћа, али с обзи ром 
на то да Јаша није имао пара, као и 
обич но, морао је сам и ста ро сват ски 
при вез купи ти. Свад ба је про сла вље
на буч но и весе ло, уз при су ство мно
гих при ја те ља. Зва ни ца је било доста, 
пило се и пева ло мно го, а у част мла
де на ца одр жа не су мно ге здра ви це – 
у чему је пред ња чио Све то зар Миле
тић, који је заме њи вао кума Јова на 
Ђор ђе ви ћа кад је овај оти шао у Позо
ри ште. И сам Дани чар, који је дао 
опис ових сва то ва, пише за себе да 
„иако не тако млад, играо сам коло 
као бесан“. Касно у ноћ, мно ги су 
гости поче ли да се рази ла зе. Међу
тим, њих десе то ро оста до ше до седам 
сати ују тро (ЗнаменитиСрбиуанег
дотама).

Зма је ва жена је има ла дубо ке, миле 
и све тле очи, бла гу нарав, била је 
смер на, има ла je нешто осо би то у 
себи и на себи, а наро чи то се исти цао 
њен вечи ти осмех. Змај и Ружа су 
живе ли у неиз мер ној љуба ви и сло зи. 
Међу тим, поро дич на сре ћа није дуго 
потра ја ла. Усле дио је бес крај но тежак 
пери од. Мир ко, први син, умро је 1865. 
Кћер ка Тија на се роди ла у првој поло
ви ни окто бра 1863, пре вре ме но, како 

сам Змај у јед ном писму каже „била је 
изу зет но мала, као лут ка“ и врло је 
крат ко пожи ве ла. Сава се родио на 
Све тог Саву 1865, али је умро неде љу 
дана доц ни је. Има ли су и сина који се 
звао Југ, али је и он пре ми нуо убр зо 
након рође ња. Годи не 1872. Ружа je 
роди ла Смиљ ку. Но, тра ге ди ја није 
напу шта ла Јова но ви ћев дом. Након 
Смиљ ки ног рође ња, Ружа је поче ла 
обо ле ва ти. Нешко вић при ча: „Све га је 
било на њој неста ло. Само joj je ваљ
да и до пото њег смрт ног часа леб део 
на усна ма онај неу си ље ни, пито ми 
осме јак“. Упо ко ји ла се 29. апри ла 
1872. Смиљ ка je умр ла неду го после 
мај ке 1874. (Попо вић). Пре пла вљен 
болом, Змај ства ра збир ку под нази
вом Ђулићиувеоци. Како каже Милин
че вић, Ђулићи и посеб но Ђулићиуве
оци пред ста вља ју нај ве ћи дома шај у 
Зма је вом бога том поет ском опу су, а у 
нај бо љим оства ре њи ма узди жу се до 
самих врхо ва наше лири ке уоп ште. 
Након Ђулића, из Зма је вих рана ница
ли су Ђулићиувеоци, песме бол не и 
дубо ке, као и саме ране. За раз ли ку 
од ђули ћа који су били пра ти о ци њего
ве сре ће, уве о ци су пород туге и бола. 
Иза осе ћа ња бла жен ства, нагло је 
дошла пустош и дубо ка погру же ност. 
Сти хо ви су гор ким суза ма оро ше ни, 
некад пре ра ста ју у пра ву побу ну про
тив вре ме на, Бога, при ро де и прав де, 
јер се сви оглу шу ју на вапа је:

„…Вичем прав ди: Она се још нада!
Анђе ли ма: Ви јој срца зна те!
Вичем земљи: Она није за те!
Ниот ку да нема ми одје ка, 
Вичем себи: Зар јој немаш лека!...
Идем, ста нем, кâ очај ник кле ти,
Опет збо рим речи без паме ти:
Не сме нам умре ти“!
Сло мљен мисли ма да ника да више 

неће виде ти, чути, пољу би ти воље не, 
да ника да више неће осе ти ти топли ну 
њихо вог загр ља ја, низао је речи и 
сузе. Суо ча вао се песник са самим 
собом, са живо том, смр ћу, веч но шћу, 
про го ва рао je бол који је изви рао из 
дна њего ве душе:

„Боло ви наши оне све сну ли су; 
Оба мр ло срце, пре тр ну ли ваји, 
Сле ди ле се сузе, смр зли узди са ји
(…)
Сад раз у мем веч ност шта је,
И бес крај ност коли ка је.
Ко је мери мером cpe ћe,
Тај је никад схва тит’ неће.
Ако хоће да је схва ти,
Мора бола осе ћа ти…“
Како је рекао Милош Црњан ски: 

„Непро ла зна оста ће непо сред ност 
Зма је ва, недо стиг ну тог песни ка поро
дич них радо сти и жало сти, један чист 
додир песнич ки из про шло сти, који ће 
се моћи осе ти ти онда кад све оста ло 
тог песни штва буде већ уто ну ло и 
неста ло, зау век. Змај, без леде не 
лепо те вели ких песни ка, несхва тљи
вих, бље ште ћих, дале ких и сумор них, 
песник друг, коме су, пола сто ле ћа, 
чита во Срп ство, толи ки гор ки и умор ни 
живо ти, гово ри ли: ’Певај, бра те’“. 

Бес плат но је лечио 
сиро ти њу, осни вао у 
Бео гра ду прве јав не 

амбу лан те, а за услу ге 
често није напла ћи вао 
ништа. Био је покре тач 

и уред ник нај бо љих 
срп ских хумо ри стич

косати рич них
листо ва, уред ник, а 

толи ко пута и једи ни 
аутор Невена, деч јег 

листа коме, кажу, нема 
у европ ском кру гу

рав ног. Био је један
од нај плод ни јих

пре во ди ла ца у срп ској 
пое зи ји. Кад је

срп ском наро ду,
у рас ко ра ку изме ђу 

патри јар хал ног
и гра ђан ског дру штва, 

изме ђу вазал не
сло бо де и аустриј ске
и тур ске оку па ци је, 

толи ко било потреб но 
охра бре ња, наде,
сло ге, поли тич ке 

мудро сти, пове ре ња у 
будућ ност и осе ћа ња 

за хума ност и
пра вед ност, Змај је 

про по ве дао
осло бо ђе ње
и ује ди ње ње,

оку пља ње, кул тур но 
једин ство,

опле ме њи ва ње
осе ћа ња за добро
и лепо (Ива нић).

Деч ја пое зи ја Зма је ва, 
истин ско је

наци о нал но бла го
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ОВАН: Раз ми сли те о 
про ме ни одре ђе них 
кри те ри ју ма и усло ва 
у дого во ру са сарад

ни ци ма како бисте побољ ша ли 
сво ју послов ну пози ци ју. Сло бод
но може те да инси сти ра те на 
сво јим иде ја ма, јер има те врло 
поу зда не пока за те ље о успе ху. У 
свом емо тив ном зано су спрем ни 
сте да учи ни те нешто посеб но 
како бисте импре си о ни ра ли свог 
парт не ра.

БИК: При жељ ку је те 
да се оства ре неке 
важне про ме не у 
вашем окру же њу. 

Делу је те задо вољ но у љубав ном 
живо ту и сјај но се ускла ђу је те у 
одно су са парт не ром. Вре ме је 
да ужи ва те, јер поред вас се 
нала зи осо ба која искре но бри не 
о вашим емо тив ним жеља ма и 
потре ба ма.

БЛИ ЗАН ЦИ: Ситу а
ци ја око вас делу је 
врло про мен љи во и 
тешко је пре ци зно 

пред ви де ти нечи ју реак ци ју или 
одго вор. Обра до ва ће вас посту
пак неких бли ских при ја те ља. 
Нала зи те се у фази емо тив ног 
узле та, тако да однос са парт не
ром дожи вља ва те као оства ре
ње сво јих „слат ких сно ва“. Пре
пу сти те се сво јим осе ћа њи ма.

РАК: Саве сно испу
ња ва те свој део оба
ве за и делу је те врло 
ажу р но при ли ком 

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

ЛАВ: Исто вре ме но 
сте анга жо ва ни на 
више поља и саве сно 
испу ња ва те свој део 

оба ве за или неке зва нич не дого
во ре које има те са сарад ни ци ма. 
Парт нер у вама под сти че сум њи
ча вост и број на пита ња на која 
не доби ја те задо во ља ва ју ће 
одго во ре. Важно је да више под
сти че те пози тив но рас по ло же
ње.

ДЕВИ ЦА: Доне си те 
низ важних одлу ка и 
делу је те одлуч но у 
сво јим наме ра ма 

пред сарад ни ци ма. Пре о ста је 
вам да спро ве де те у дело све 
оно што сте уго ва ра ли у про те
клом пери о ду. Нема потре бе да 
се рас пра вља те са неис то ми
шље ни ци ма. 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.

ВАГА: 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. 

ШКОР ПИ ЈА: Ула же те 
вели ки напор да 
оства ри те пози тив не 
резул та те у свом 

послов ном изра жа ва њу, али 
посто ји след дога ђа ја који реме
ти ваше пла но ве. Важно је да се 
пра вил но орга ни зу је те и да испо
шту је те све зада те роко ве. Скло
ни сте честим про ме на ма свог 
емо тив ног рас по ло же ња, нема 
раз ло га да губи те наду или да се 
уда ља ва те од парт не ра.

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

ходу и уз додат ну упор ност оче
ку је вас добар епи лог у сва ком 
погле ду. У одно су са парт не ром 
има те отво рен и искрен наступ 
тако да не при хва та те на неке 
полу од го во ре, као изго во ре. Оно 
што вам сме та у при ват ном 
живо ту може те да реши те лак ше 
него што мисли те.

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

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

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

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

РИБЕ: 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.

VREMEPLOV
22. јул

356 п.н.е. Ро ђен ма ке дон ски 
краљ Алек сан дар Ве ли ки. 
1934. Аме рич ког пљач ка ша 
ба на ка и уби цу, “др жав ног 
не при ја те ља број је дан” Џо на 
Ди лин џе ра, у Чи ка гу су, на кон 
13 ме се ци по те ре, уби ли аген
ти Фе де рал ног ис тра жног 
би роа.

23. јул
1982. Ме ђу на род на ко ми си ја 
за лов на ки то ве до не ла је 
од лу ку о пот пу ној за бра ни 
ко мер ци јал ног ло ва на ки то
ве. За бра на је сту пи ла на сна
гу 1985.
2003. У Мо ста ру је све ча но 
отво рен мост чи ја је об но ва 
тра ја ла се дам го ди на. Ста ри 
мост, ко ји је био сим бол тог 
гра да сру ши ли су 9. но вем бра 
1993. при пад ни ци Хр ват ског 
ви је ћа од бра не (ХВО).

24. јул
1804. Срп ска по те ра пред во
ђе на Ми лен ком Стој ко ви ћем 
ухва ти ла је и по гу би ла на 
ду нав ском остр ву Ада Ка ле 
бе о град ске да хи је Аган ли ју, 
Ку чук Али ју, Му лу Ју су фа и 
Мех ме да Фо чи ћа. 
1883. Ме тју Веб, пр ви чо век 
ко ји је 1875. пре пли вао ка нал 
Ла манш, уто пио се при ли ком 
по ку ша ја да пре пли ва ре ку 
из над Ни ја га ри них во до па да. 

25. јул
1817. По по врат ку у Ср би ју 
уби јен во ђа Пр вог срп ског 
устан ка Ђор ђе Пе тро вић 
Ка ра ђор ђе. По сле сло ма 
устан ка 1813. из бе гао у 
Аустри ју, за тим у Ру си ју. 
1992. Ита ли јан ска вла да 
по сла ла 7.000 вој ни ка на 
Си ци ли ју, у на сто ја њу да раз
би је ма фи ју. 

26. јул
1875. Ро ђен швај цар ски пси
хи ја тар Карл Гу став Јунг. 
1963. У зе мљо тре су у Ско
пљу, глав ном гра ду Ма ке до
ни је, по ги ну ло ви ше од 1.000 
љу ди, град раз ру шен. 

27. јул
1839. По чео Опи јум ски рат 
Ки не и Ве ли ке Бри та ни је, 
ка да су ки не ске вла сти у лу ци 
у Кан то ну за пле ни ле и уни
шти ле 20.000 сан ду ка опи ју
ма. 
1841. У дво бо ју по ги нуо ру ски 
пи сац Ми ха ил Јур је вич Љер
мон тов. 

28. јул
1586. То мас Хе ри от је из 
Ко лум би је до нео пр ве кром
пи ре у Ен гле ску. Кра јем XVI 
ве ка кром пир је пре нет и у 
Шпа ни ју. У по чет ку се га јио 
као укра сна биљ ка, али се 
због по ра ста ста нов ни штва, 
ра то ва и гла ди по чео ши ром 
Евро пе ко ри сти ти за ис хра ну. 
1858. Пр ви пут је упо тре бљен 
оти сак пр сти ју као знак иден
ти фи ка ци је.

HOROSKOP

Сре да, 22. (9.) Јул
Све ти све ште но му че ник Пан
кра ти је

четвр так, 23. (10.) Јул
Све тих 45 муче ни ка из Нико по
ља

Петак, 24. (11.) Јул 
Све та вели ко му че ни ца Ефи ми
ја; Бла же на Олга

Субо та, 25. (12.) Јул
Све ти муче ник Про кло и Ила
ри је

Неде ља, 26. (13.) Јул
Сабор све тог архан ге ла Гаври
ла

Поне де љак, 27. (14.) Јул
Све ти апо стол Аки ла: Пре по
доб ни Нико ди м

У то рак, 28. (15.) Јул 
Све ти муче ни ци Кирик и Јули та

Crkveni
kalendar

• Кад се поли ти ча ри изу
ју и папу че одах ну.
• Скло пељ ни дла но ви 
или те моле или даве.
• И сув лист на ветру 
ожи ви.

Лења пита
са мали на ма

Састој ци за кору: 100 гра ма 
бра шна, 30 гра ма зобе них паху
љи ца, 50 гра ма шеће ра, нарен да
на кора лиму на, 80 гра ма путе ра

Састој ци за воћ ни фил: 500 
гра ма мали на, три каши ке шеће
ра, две каши ке меда, кеси ца 
пудин га од мали на, вани лин 
шећер, сок од лиму на

При пре ма: Загре ја ти рер ну на 
180 сте пе ни Цел зи ју са. У посу ду 
сипа ти бра шно, паху љи це, нарен
да ну кору лиму на и шећер, изме
ша ти, па дода ти исец кан путер. 
Уме си ти да се доби је мрви ча ста 
сме са. У већу посу ду ста ви ти 
усит ње не мали не, па редом дода
ва ти шећер, мед, прах за пудинг 
од мали на, вани лин шећер и сок 
од лиму на. Сме су за кору истре
си те у плех (преч ни ка 22 цм) и 
рука ма рав но мер но ута бај те, па 
пре ко додај те фил од мали на. 
Пре ко фила измр ви те пре о ста лу 
сме су за кору. По жељи деко ри
ши те све жим мали на ма.


