
NOVINE
MITROVA^KE NOVINE • SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK

GODINA XX • 29. JUL 2020. • BROJ 971 • CENA 50 DINARAM
Aktuelne informacije iz Srema

na portalu M novine

www.m-novine.com

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

У току су завр шни 
радо ви на асфал ти-
ра њу део ни це која се 

гра ди изме ђу Нових Кар-
ло ва ца и Крче ди на. У пита-
њу је нова сао бра ћај ни ца 
дуга пет кило ме та ра која 
ће спо ји ти поме ну та два 
насе ља инђиј ске општи не 
и зна чај но сма њи ти путо-
ва ње од јед ног до дру гог 
дела. Радо ве су почет-
ком про шле неде ље оби-
шли пред сед ник Општи не 

Инђи ја Вла ди мир Гак и 
посла ник у Народ ној скуп-
шти ни Репу бли ке Срби је 
Мари јан Ристи че вић.

Пре ма речи ма пред сед-
ни ка Општи не, изград ња 
пута Нови Кар лов ци – 
Крче дин је још један доказ 
добре сарад ње локал-
не само у пра ве са вишим 
ниво и ма вла сти, тач ни је 
Вла дом Репу бли ке Срби-
је која је из свог буџе та за 
изград њу пута издво ји ла 

300 мили о на дина ра.
– Кључ на пору ка коју 

данас шаље мо јесте да 
наста вља мо са инфра-
струк тур ним радо ви ма, 
иако су избо ри про шли 
и то је основ на раз ли ка 
изме ђу нас и људи који су 
обављали јав не функ ци је 
до 2016. годи не у Инђи ји. 
Са дру ге стра не, пока зу је-
мо дру га чи ји однос пре ма 
гра ђа ни ма. Логич но је до 
сада било да се све ради 

до избо ра, али ми не ради-
мо због гла со ва, већ због 
добро би ти наших сугра ђа-
на – рекао је Гак.

Народ ни посла ник Мари-
јан Ристи че вић рекао је да 
иде ја за изград њу сао бра-
ћај ни це посто ји од 2000. 
годи не.

– Надам се да ће пут 
има ти више стру ки зна чај, 
да ће уз њега нићи нови 
модер ни заса ди воћа, да 
ће бити изгра ђе не фар-
ме и да ће послу жи ти да 
се биљ ни потен ци јал ове 
општи не пре тво ри, кроз 
сто чар ство, у већи бру-
то дру штве ни про из вод 
– рекао је Ристи че вић и 
додао да је у пла ну реа-
ли за ци ја про јек та који се 
одно си на изград њу залив-
ног систе ма „Слан ка мен 
1“ и „Слан ка мен 2“ чија је 
вред ност око 12 мили о на 
евра, а који ће се финан-
си ра ти из репу блич ког 
буџе та. 

Како је истак ну то током 
оби ла ска, у току је изра да 
идеј ног про јек та за поста-
вља ње залив ног систе ма 
„Ста ра Пазо ва – Инђи ја“ 
чија се вред ност про це њу-
је на око 20 мили о на евра.

М. Ђ.
Радо ве оби шли Владимир Гак и Маријан Ристи че вић

Асфал ти ра ње део ни це
Нови Кар лов ци – Крче дин

Пре ма речи ма Владимира Гака, изград ња пута Нови Кар лов ци – Крче дин је још 
један доказ добре сарад ње локал не само у пра ве са вишим ниво и ма вла сти, тач-
ни је Вла дом Репу бли ке Срби је која је из свог буџе та за изград њу пута издво ји ла 
300 мили о на дина ра
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У неде љу 26. јула пред
сед ник Срби је Алек сан
дар Вучић оби шао је 15.  

тен ков ски бата љон Прве бри
га де коп не не вој ске у касар ни 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ 
у Срем ској Митро ви ци, у при
су ству мини стра одбра не 
Алек сан дра Вули на и начел
ни ка Гене рал шта ба Вој ске 
Срби је гене ра ла Мила на Мој
си ло ви ћа. Том при ли ком 
Вучић је рекао да је у Срем
ској Митро ви ци могао да види 
обу че ност, при пре мље ност, 
посве ће ност и пре да ност у 
раду наших тен ки ста.

– Могли смо да види мо и 
про ме не које уно си мо у наше 
арти ље риј ско  ракет не једи
ни це. Сма тра мо да су арти
ље риј ско  ракет не једи ни це 
један од нај сна жни јих дело ва 
наше арми је. Исто вре ме но, 
све је ауто ма ти зо ва но и нај
ве ћим делом ура ђе но у 
нашим срп ским фабри ка ма – 
од плат фор ме ФАПове из 
При бо ја до раке та које ради 
„Кру шик“ из Ваље ва и „Прве 
пето лет ке“ из Трсте ни ка без 
које бисмо мало тога могли да 
ура ди мо  иста као је пред сед
ник Репу бли ке и врхов ни 
коман дант Вој ске Срби је 
Алек сан дар Вучић.

Посеб но је важно, како је 
иста као пред сед ник Вучић, да 
ћемо до кра ја годи не има ти 12 
ПАСАРСа у Вој сци Срби је.

–То су ору ђа где ћемо има
ти и раке те са стра не и 40 мм 
топо ве, дакле вео ма ефи ка
сно ору ђе и оруж је – рекао је 
пред сед ник Вучић и нагла сио 
да је то исто вре ме но важно 
за нас, јер не може мо да пра
ти мо покло не и дона ци је које 
поје ди не НАТО земље у окру
же њу доби ја ју од Немач ке, 
Сје ди ње них Аме рич ких Држа
ва и дру гих зема ља и „онда 
мора мо сами да се бори мо, 
сами да чува мо свој мир и 
сво ју будућ ност“.

– Поно сан сам на наше 
офи ци ре, под о фи ци ре, вој ни
ке. Без обзи ра на пове ћа ња 
пла те у вој сци у прет ход них 
чети ри, пет годи на, и даље то 
нису усло ви који ма бисмо сви 
ми могли да буде мо задо вољ
ни и веру јем да ти усло ви 
могу да буду зна чај но бољи у 
будућ но сти. У сва ком слу ча ју 
хва ла им – пору чио је пред
сед ник Репу бли ке.

Он је гово рио и о новим 
хан га ри ма у касар ни у Срем

ској Митро ви ци, која је била 
бом бар до ва на 1999. годи не и 
како је нагла сио „гото во чудом 
да је опста ла на било који 
начин у нашем систе му“.

– Сада први пут има мо хан
га ре за наше тен ко ве, по тен
ко ви ма смо сва ка ко убе дљи
во нај сна жни ји у окру же њу. 
Посто је ства ри у који ма смо 
изу зет но сна жни, то су ракет
на арти ље ри ја, тен ков ске 
једи ни це гусе ни ча ри, зна чај
но смо оја ча ли Рат но вазду
хо плов ство и ПВО, то је 20 
пре ма један у одно су на оно 
што смо има ли пре седам, 
осам, девет и 10 годи на и још 
није довољ но сна жно како 
оче ку је мо. Ми као вој но неу
трал на земља жели мо да 
сачу ва мо сво ју вој ну неу трал
ност, то зна чи да сами бри не
мо о свом небу, о сво јој 
земљи, да буде мо „свој на 
сво ме“ – иста као је пред сед
ник Вучић и додао да ћемо 
бити довољ но сна жни и да ће 
додат на зна чај на финан сиј
ска сред ства бити уло же на у 
нашу одбрам бе ну инду стри ју.

Он је рекао и да су јуче 
вође ни раз го во ри са пред
став ни ци ма „Југо им пор та“, с 
акцен том на купо ви ну већег 
бро ја точ ка ша и „лаза ра“ и 
„мило ша“, али и наших хау би
ца „нора“ до 155 мм које има ју 
уби тач но деј ство и које могу 
да пога ђа ју и до 40 километара 
без гре шке, а нару че на је и 
нај ве ћа наруџ би на Вој ске 

Срби је од дома ће инду стри је.
Пред сед ник Репу бли ке се 

на кра ју обра ћа ња захва лио 
вој ни ци ма на топлом доче ку.

– Топао и срда чан дочек је 
тај када види те да су људи 
спрем ни и чести там коман
дан ту Наско ви ћу. Одлич но је 
вој ску при пре мио, а ја сам их 
изне на дио и тра жио да буду 
спрем ни за један дан и видим 
да и Срем и Вој во ди на и Бео
град, што се тиче наших 
оклоп них гусе ни ча ра, нема ју 
због чега да бри ну – закљу
чио је пред сед ник Вучић.

Одго ва ра ју ћи на нови нар
ско пита ње о опре ма њу у 
реги о ну, пред сед ник Вучић је 
иста као да смо ми иза бра ли 
да сами одлу чу је мо о свом 
небу и о сво јој земљи и сами 
има мо оба ве зу да чува мо 
сво је небо. Како је нагла сио, 
мно го је тешко раз ви ја ти ску
пу ловач ку ави ја ци ју, а ми смо 
обно ви ли добрим делом бом
бар дер ску ави ја ци ју.

– Има мо 10 пот пу но модер
ни зо ва них „Орло ва“, има мо 
Супер Г4 и Г4 које може мо да 
кори сти мо у бом бар дер ским 
акци ја ма. Међу тим, то мора 
да буде мно го сна жни је и 
мно го јаче – нагла сио је пред
сед ник Вучић дода ју ћи да 
ћемо додат но мора ти да оја
ча мо и бом бар дер ски и ловач
ки део ави ја ци је, као и да 
купи мо неке од мул ти функ цо
и нал них, одно сно ловач ко  
бом бар дер ских ави о на.

У скла ду са тим, додао је 
пред сед ник Вучић, покре ну те 
су одре ђе не ини ци ја ти ве и 
тра жи ће се јача ње тих наших 
једи ни ца, као и што ће се тра
жи ти даље јача ње наших про
тив ва зду шних капа ци те та.

Пред сед ник Вучић је под се
тио да данас има мо 10 
исправ них МиГ 29, а за два до 
три месе ца оче ку је мо да ћемо 
има ти 14 исправ них, дода ју ћи 
да је ситу а ци ја код нас по том 
пита њу мно го боља него што 
је била.

Пред сед ник Вучић, мини
стар Вулин и гене рал Мој си
ло вић при су ство ва ли су при
ка зи ма спо соб но сти тен ков
ске чете, спо соб но сти ватре
ног вода више цев них лан се ра 
раке та 128 мм М77 „Огањ“, 
при ка зу модер ни зо ва не арти
ље риј ске бате ри је систе ма 
„Огањ“ и прак тич не обу ке тен
ков ске чете.

Оби ла ску су при су ство ва ли 
и мини стар пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић, 
помоћ ник мини стра за мате
ри јал не ресур се др Ненад 
Мило ра до вић, коман дант 
Коп не не вој ске гене ралпот
пу ков ник Мило сав Симо вић, 
начел ник Опе ра тив не упра ве 
гене ралмајор Жели мир Гли
шо вић и коман дант Прве бри
га де бри гад ни гене рал Зоран 
Наско вић.

Извор: Министарство 
одбране Републике Србије
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СРЕМ СКЕ НОВИ НЕ ИЗГУ БИ ЛЕ СУД СКИ СПОР СА ГРА ДОМ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 
ОКО ПОСЛОВ НОГ ПРО СТО РА НА ТРГУ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ БРИ ГА ДА

На 60. рођен дан
из пала те у под ста на ре

• „Срем ске нови не“ ће по пресуди Апелационог суда мора ти да се исе ле 
из послов ног про сто ра од 270 ква дра та на Тргу Вој во ђан ских бри га да у 
цен тру Срем ске Митро ви це и оду у под ста на ре

• Како је Град Срем ска Митро ви ца дошао до 270 ква дра та послов ног про
сто ра и спа сао „Срем ске нови не“ од финан сиј ске бло ка де и неста ја ња

• „Срем ским нови на ма“ Скуп шти на Гра да отпи са ла кама те, а мили он ски 
дуг поде ли ла на шест рата

У годи ни када сла ве јуби леј, 60 
годи на посто ја ња, Срем ске нови
не ће мора ти да се исе ле из 

послов ног про сто ра од 270 ква дра та 
на Тргу Вој во ђан ских бри га да у цен тру 
Срем ске Митро ви це и оду у под ста на
ре. То је епи лог суд ског спо ра који је 
ова при ват на медиј ска кућа води ла са 
Гра дом Срем ска Митро ви ца, а који се 
тицао пра ва сво ји не над поме ну тим 
послов ним про сто ром.

Спор око 270 ква дра та елит ног 
послов ног про сто ра води се од 2006. 
годи не, када је Јав но пра во бра ни ла
штво тада Општи не Срем ска Митро
ви ца покре ну ло одго ва ра ју ће поступ ке 
ради исе ље ња НИДП „Срем ске нови
не“ а.д. из општин ског послов ног про
сто ра уз накна ду ште те. Прво сте пе на 
пре су да доне та је у корист Општи не, а 
након жал бе ног поступ ка доне та је и 
пра во сна жна пре су да Апе ла ци о ног 

суда у Новом Саду почет ком ове годи
не. По тој пре су ди „Срем ске нови не“ 
су биле оба ве зне да сада Гра ду Срем
ска Митро ви ца испла те глав ни дуг са 
при па да ју ћом закон ском зате зном 
кама том на име накна де за изгу бље не 
тржи шне вред но сти закуп ни не послов
ног про сто ра, као и тро шко ве прво сте
пе ног и жал бе ног поступ ка. 

Како су „Срем ске нови не“ уоп ште 
дошле у ситу а ци ју да се суде и туже са 

Згра да на Тргу Вој во ђан ских бри га да из које су исе ље не „Срем ске нови не“
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митро вач ком локал ним само у пра вом? 
Све је поче ло још 1974. годи не када је 
зида на згра да на Тргу Вој во ђан ских 
бри га да. Тада је „Срем ским нови на ма“ 
које су биле Новин ско изда вач ка 
уста но ва доде љен послов ни про стор 
на кори шће ње без накна де. У том уго
во ру је ста ја ло да „Срем ске нови не“ 
могу тих 270 ква дра та кори сти ти све 
док посто је као уста но ва. Међу тим, 
соци ја ли зам и такав начин доде ле 
послов ног про сто ра је дав но оти шао у 
ропо тар ни цу исто ри је, послов ни про
стор доби јен на кори ште ње „Срем ске 
нови не“ нису могле укњи жи ти као сво
је вла сни штво и тако су неук њи же не 
2004. годи не доче ка ле при ва ти за ци ју. 
Мора се при зна ти да су „Срем ске 
нови не“ про да те по при лич но висо кој 
цени, од око 85 хиља да евра, с обзи
ром на то да у аук циј ском про спек ту 
није била наве де на  наро чи та имо ви
на. Е сад, да ли је сам бренд „Срем
ских нови на“ био нео до љив гру пи 
митро вач ких и рум ских бизни сме на, па 
су кре ну ли у купо ви ну, или је ту било 
још неких иде ја веза них за спо р ни 
послов ни про стор, то неће мо зна ти. 
Чиње ни ца је да су се након при ва ти за
ци је мно ги бизни сме ни пову кли из тог 
„дила“, али мно ги су и оста ли. Ти који 
су оста ли води ли су спор са Општи
ном, касни је Гра дом и изгу би ли га. 

После ди це губље ња спо ра се међу

тим мере у мили о ни ма дина ра, што 
глав ни це, што кам те и суд ских тро шко
ва. „Срем ске нови не“ су по пре су ди 
Апе ла ци о ног суда Гра ду Срем ска 
Митро ви ца тре ба ле да пла те све заку
пе за 270 ква дра та у цен тру гра да од 
момен та кад су пре ста ле бити „уста но
ва“ и поста ле при ват на фир ма, плус 
при па да ју ћа закон ска зате зна кама та 
од момен та настан ка оба ве зе до 
момен та испла те и тро шко ве прво сте
пе ног и жал бе ног поступ ка. Међу тим, 
како ће се виде ти, „Срем ске нови не“ 
неће цео дуг мора ти да пла те.

„Срем ске нови не“ су са Гра дом 
Срем ска Митро ви ца након изгу бље ног 
спо ра скло пи ле ван суд ско порав на ње, 
а закљу чак о том прав ном послу усво
јен је на сед ни ци Скуп шти не Гра да у 
мају ове годи не. У том закључ ку о ван
суд ском порав на њу сто ји да ће „Срем
ске нови не“ глав ни дуг и тро шко ве 
прво сте пе ног и жал бе ног поступ ка 
Гра ду надок на ди ти у шест годи шњих 
рата, а да ће се тро шко ви закон ске 
зате зне кама те отпи са ти. У обра зло
же њу се каже да „има ју ћи у виду да 
Новин ско изда вач ко при вред но дру
штво „Срем ске нови не“ доо пред ста
вља ју нај ста ри ји штам па ни медиј у 
Сре му са непре кид ним посто ја њем и 
радом од 60 годи на, те да би покре та

„Има ју ћи у виду да 
Новин ско изда вач ко 
при вред но дру штво 

„Срем ске нови не“ доо 
пред ста вља ју

нај ста ри ји штам па ни 
медиј у Сре му

са непре кид ним
посто ја њем и радом 

од 60 годи на, те да би 
покре та ње при нуд ног 

извр ше ња несум њи во 
дове ло до

финан сиј ске бло ка де и 
пре стан ка посто ја ња 

овог при вред ног
дру штва, а самим тим 

би била угро же на
егзи стен ци ја 20ак 
поро ди ца чији су

чла но ви запо сле ни
у овом при вред ном 

дру штву, целис ход но 
је закљу чи ти

ван суд ско порав на ње 
јер би „Срем ске

нови не“ наста ви ле са 
радом, гра ђа ни и 

инсти ту ци је би и даље 
биле инфор ми са не као 
у про те клих 60 годи не, 

а град би напла тио 
глав ни цу дуга у

цело сти“, каже се
у закључку

Скупштине града

Закљу чак Скуп шти не гра да о отпи су кама те и пла ћа њу дуга на рате
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ње при нуд ног извр ше ња несум њи во 
дове ло до финан сиј ске бло ка де и пре
стан ка посто ја ња овог при вред ног дру
штва, а самим тим би била угро же на 
егзи стен ци ја 20ак поро ди ца чији су 
чла но ви запо сле ни у овом при вред
ном дру штву, целис ход но је закљу чи ти 
ван суд ско порав на ње јер би „Срем ске 
нови не“ наста ви ле са радом, гра ђа ни 
и инсти ту ци је би и даље биле инфор
ми са не као у про те клих 60 годи не, а 
град би напла тио глав ни цу дуга у 
цело сти.“

У закључ ку се не каже коли ки је 
глав ни дуг, а коли ка зате зна кама та. 
Како смо дозна ли у Јав ном пра во бра
ни ла штву глав ни дуг се кре ће око 
девет мили о на дина ра. Што се кама те 
тиче, њу нико није ни рачу нао, с обзи
ром на то да ће бити отпи са на, али по 
некој про це ни она би ишла и до шест 
мили о на дина ра.

Тако је завр ше на при ча о „вла сни
штву“ „Срем ских нови на“, одно сно 
њихо вих сада шњих вла сни ка, над 
веле леп ним послов ним про сто ром у 
цен тру гра да. Доду ше, тај про стор је 
након деце ни ја кори шће ња и неу ла га
ња, при лич но руи ни ран, али сва ка ко и 
даље изу зет но атрак ти ван. Оста ла је 
само урба на леген да, која као и сва ка 
дру га леген да не може бити ни потвр

ђе на ни оспо ре на, да су се неки чла но
ви при ва ти за ци о ног кон зор ци ју ма који 
је купио „Срем ске нови не“, пона да ли 
да ће успе ти тај про стор да укњи же 
као вла сни штво „Срем ских нови на“ и 
да им је запра во то био пра ви мотив за 

ула зак у купо ви ну ове медиј ске куће. 
Леген да је и да им је „обе ћа на поли
тич ка подр шка“ у том нау му. Није 
леген да да би сви они били још бога
ти ји да су у томе успе ли. Али нису. 

Све тла на Ћосић

Гра до на чел ни ка Срем ске Митр о ви
це Вла ди ми ра Сана де ра смо пита ли 
шта Град наме ра ва да ура ди са 
послов ним про сто ром од 270 ква дра
та на Тргу Вој во ђан ских бри га да. У 
пита њу је дво спрат на згра да, а тај 
про стор се нала зи на дру гом спра ту.

– За поче так мора мо виде ти у 
каквом је ста њу послов ни про стор. 
Оно што је сигур но, мора ће мо ради ти 
сана ци ју кро ва на згра ди. Гра ду је 
овај послов ни про стор потре бан, али 
још нисмо одлу чи ли које град ске слу
жбе ће бити сме ште не у њему, рекао 
је Сана дер.

ВЛА ДИ МИР САНА ДЕР: 

Прво
сана ци ја крова

У закључ ку
се не каже коли ки је 
глав ни дуг, а коли ка 

зате зна кама та.
Како смо дозна ли

у јав ном
пра во бра ни ла штву 

глав ни дуг
се кре ће око девет 

мили о на дина ра.
Што се кама те тиче, 

њу нико није
ни рачу нао,

с обзи ром на то
да ће бити отпи са на, 

али по слободној
про це ни она би ишла 

и до шест
мили о на дина ра

Уго вор из 1974. годи не
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ЕПИ ДЕ МИ ЈА КОРО НАВИРУ СА У СРЕМУ

Број позитивних у бла гом паду

У Срем ској Митро ви ци 
је у току прет ход ног 
викен да на вирус коро

на било пози тив но 20 лица, 
што изно си 11 посто пози
тив но сти од свих узор ко ва
них паци је на та. У Срем ском 
окру гу је за исти пери од на 
ковид19 пози тив но 26 осо
ба, одно сно, 14 посто од 
свих узор ко ва них. Те подат
ке је на кон фе рен ци ји за 
меди је, одр жа ној 27. јула, 
изне ла дирек тор ка Заво да 
за јав но здра вље др Нада 
Зец Пет ко вић.

– Број тести ра них лица у 
Сре му изно си 179, од тог 
бро ја 41 паци јент је рете сти
ран због кон тро ле. За дане 
викен да, рачу на ју ћи и петак, 
у Срем ској Митро ви ци је 
тести ра но 72 паци јен та, а 24 
је рете сти ра но, то јест кон
тро ли са но да би иза шло са 
спи ска пози тив но сти. Има мо 
већи број опо ра вље них осо
ба и за Срем ски округ и 
Срем ску Митро ви цу. У Сре
му је то 19 лица, а у Срем
ској Митро ви ци је 14. Том 
бро ју тре ба дода ти и 10 опо
ра вље них осо ба у прет ход
ном пери о ду. У Срем ском 
окру гу у прет ход ном пери о
ду има мо осам на е сто ро 
опо ра вље них. У укуп ној 
струк ту ри број опо ра вље них 
и број изле че них је све већи 
сва ким даном. Од 1. јуна па 
до данас, 27. јула тести ра но 
је 2201 осо ба. Када погле да
мо уку пан број актив но пози
тив них лица у овом момен
ту, у Срем ској Митро ви ци 
има мо 132 осо бе, Ста рој 

Пазо ви 39, Руми 84, Инђи ји 
39, Ири гу два, Шиду 14 и 
Пећин ци ма 15 лица. Закљу
чак је да је епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја кон тро ли са на. 
При ме ћу је мо да има пози
тив них лица на ковид19, али 
тај број није зна чај но про ме
њен у одно су на прет ход ну 
неде љу. При ме тан је и већи 
број изле че них, тако да у 
укуп ном ско ру има мо сла би
ји пораст пози тив но сти за 
Срем ску Митро ви цу и Срем
ски округ, изја ви ла је др Зец 
Пет ко вић, која је дода ла да 
се у само и зо ла ци ји у Срем
ском окру гу нала зи 190 
лица. 

Дирек тор Опште бол ни це 

др Жив ко Врцељ је рекао да 
се у Коро на цен тру нала зи 
109 паци је на та.

– Од тога на интен зив ној 
нези има мо 11 паци је на та, 
од којих је девет на респи ра
то ру. У наран џа стој зони, у 
којој се нала зе паци јен ти 
чији су тесто ви пока за ли да 
су нега тив ни на вирускоро
на, а има ју симп то ме слич не 
ковид 19 инфек ци ји, има мо 
26 паци је на та. То зна чи да 
од ових 109 паци је на та укуп
но има мо пре ко 30 паци је на
та, који су нега тив ни. Има мо 
радо сну вест да су два мла
да паци јен та, који су били на 
респи ра то ру неко ли ко дана 
у знат но бољем ста њу и 

јутр ос су ски ну ти са респи
ра то ра. Када гово ри мо о 
бро ју обо ле лих паци је на та, 
има мо један бла ги пад. 
Током неде ље, 26. јула, у 
Коро на амбу лан ти је пре гле
да но 58 паци је на та, а хоспи
та ли зо ва но је осам, 15 је 
отпу ште но у наран џа сту 
зону и то је пози ти ван знак. 
До сада је у Општој бол ни ци 
од после ди ца кови да19 умр
ло девет паци је на та, рекао 
је др Жив ко Врцељ.

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, током 
викен да се у Ковид амбу
лан ти јави ло 268 паци је на
та. 

– У петак је то било 114, 
субо ту 96 и у неде љу 58 
паци је на та.  У петак смо 
има ли нешто већу гужву и 
зато смо поја ча ли лекар ске 
тимо ве. Сада поред осам 
лекар ских еки па Дома здра
вља има мо и подр шку 
лекар ских тимо ва Бол ни це. 
Пошто је Ковид амбу лан та 
сада на бол нич ком при је му, 
сада су доступ ни, осим кла
сич ног лекар ског пре гле да,  
лабо ра то ри ја и ренд ген,  
укљу чу је се и одмах и 
инфек то лог. Циљ нам је да 
паци јен ти доби ју што бржу и 
ефи ка сни ју здрав стве ну 
зашти ту. Ковид амбу лан та 
сада ради 24 часа днев но. 
Сви који при ме те прве симп
то ме ове боле сти потреб но 
је да се што пре јаве, рекао 
је Воји слав Мир нић.

З. Попо вић

На пита ње нови на ра, 
како комен та ри ше кри вич
ну при ја ву, која је под не се
на про тив др Сте ва на Оре
ља због шире ња пани ке, 
јер је на јед ном бло гу обја
вио број хоспи та ли зо ва них 
због кови да 19 у Општој 
бол ни ци, др Врцељ је 
рекао да Бол ни ца у прав
ном сми слу није ништа 
пред у зи ма ла.

– Када су обја вље ни 
пода ци о бро ју хоспи та ли
зо ва них паци је на та, кон
сул то вао сам више инстан
це. Кон так ти рао сам и 
прав ну слу жбу Покра ји не и 
добио поврат ну инфор ма

ци ју да не под у зи мам 
ништа прав но про тив тога. 
Свим запо сле ни ма је про
сле ђе но цир ку лар но оба ве
ште ње у ком сто ји да се не 
дају ника кви пода ци без 
кон так ти ра ња упра ве Бол
ни це. Др Сте ван Орељ 
нема ника квих про бле ма 
због тога на послу. Ина че, 
ника да нико у Бол ни ци није 
има мо про бле ма што се 
тиче поли тич ке при пад но
сти отка ко сам дирек тор, 
иако сам члан СНСа. Једи
ни про блем може наста ти 
ако неки рад ник не испу ња
ва сво је оба ве зе, изја вио је 
др Врц ељ.

Није Болница поднела
пријаву против др Ореља

др Живко Врцељ, др Нада Зец Петковић и Војислав Мирнић
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Ковид амбу лан та одсад
у Општој бол ни ци
Ковид амбу лан та, која се нала зи

ла у Сед мој здрав стве ној ста ни
ци, од 23. јула се нала зи у про

сто ри ја ма Опште бол ни це. Комер ци
јал ни тесто ви на вирус коро на, то јест 
тесто ви на зах тев, и даље могу да се 
оба ве у Дру гој здрав стве ној ста ни ци у 
Ули ци Петра Пре ра до ви ћа од 8.00 до 
12.00 часо ва. 

 Про ме на у орга ни за ци ји здрав
стве не зашти те у окви ру пад не ми
је виру са коро на пред у зе та је због 
бољих усло ва, одно сно, бли зи не 

ренд ге на, лабо ра то ри је, инфек то
ло га, бол нич ких лека ра како би се 
паци јен ти у слу ча ју тешких обли ка 
болести што брже сме сти ли у бол
ни цу и доби ли нај бо љу здрав стве ну 
зашти ту. Kовид амбу лан та се нала зи 
на бол нич ком при је му и ради више 
еки па лека ра. Рад но вре ме је 24 сата, 
тако да ће у сва ко доба дана и ноћи 
паци јен ти са тем пе ра ту ром и тего ба
ма иза зва ним инфек ци јом виру сом 
коро на моћи да се јаве. Паци јен ти 

тре ба  да се јаве са почет ним симп
то ми ма и да дођу лич но. Потреб но је 
јави ти се на вре ме. Када се паци јент 
касни је обра ти лека ру, теже га је и 
лечи ти. Никад се не зна у окви ру ове 
виру сне инфек ци је како ће се болест 
раз ви ја ти. Болест кре не са бла жом 
сли ком, па се побољ ша ва, или дође 
до тешких ста ња, тако да се  тре
ба јави ти са почет ним симп то ми ма, 
рекла је др Миро сла ва Шево, дирек
тор ка Дома здра вља. З. П.

Миро сла ва Шево

Без ,,Срем фолк феста” ове годи не
У скла ду са ново на ста лом ситу а ци јом 

иза зва ном виру сом коро на, пошту ју ћи 
мере Вла де Репу бли ке Срби је и Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је Гра да Срем ска 
Митро ви ца, огра ни за ци о ни одбор Међу
на род ног фести ва ла фол кло ра „Срем 
Фолк Фест» у саста ву Петар Самар џић 
 дирек тор Фести ва ла, Дра ган Ђор ђе
вић – умет нич ки дирек тор Фести ва ла и 
Зол тан Хеге диш – дирек тор Цен тра за 
кул ту ру Сир ми у март, доне ли су одлу ку 
да се „Срем Фолк Фест” неће одр жа ти 
у 2020. годи ни. Митро вач ки фести вал 
фол кло ра тра ди ци о нал но оку пља вели
ки број уче сни ка из целог све та и још 
већи број посе ти ла ца, али је здра вље 
наших држа вља ња, наших сугра ђа на 
и наших ино стра них гости ју на првом 
месту, те орга ни за тор отка зу је ово го ди
шњу мани фе ста ци ју, у циљу спре ча ва
ња шире ња пан де ми је виру са коро на. 
Отка зи ва ње одр жа ва ња „Срем Фолк 
Феста” јесте пре по ру ка и Међу на род
не феде ра ци је фол клор них фести ва
ла ЦИОФФ, под чијим окри љем делу је 
и митро вач ки фести вал фол кло ра од 
2015. годи не. 
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Поста вље ни пунк то ви са 
дез ин фек ци о ним сред ством
Пунк то ви са дез ин фек

ци о ним сред ством од 
20. јула се нала зе у 

свим месним зајед ни ца ма 
на тери то ри ји гра да Срем
ска Митро ви ца, Лаћар ку 
и Мачван ској Митро ви ци. 
Натри јум –хи по хло рид, који 
се кори сти као сред ство 
за дез ин фек ци ју про из во
ди ЈKП „Водо вод”. Раз бла
жен је у раз ме ри 1:9 и може 
се без бед но кори сти ти. 
Дистри бу ци ја натри јум –хи
по хло ри да се одви ја сва ко
днев но.

– У окви ру спро во ђе
ња пре вен тив них мера на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це у бор би про тив шире
ња виру са коро на, нај пре је 
„Град ско ста но ва ње“ поно
ви ло акци ју дез ин фек ци је 
стам бе них згра да, а потом 
су и „Kомуналије”, уз пер
ма нен ту дез ин фек ци ју свих 
здрав стве них уста но ва, 
поно ви ле и акци ју дез ин
фек ци је свих јав них повр

ши на, пре све га пар ко ва, 
игра ли шта, град ске пла же 
са ком плет ним моби ли ја
ром и оста лих повр ши на 
на отво ре ном про сто ру. По 
пре по ру ци Град ског шта

ба за ван ред не ситу а ци
је пона вља мо и акци ју 
дистри бу ци је дез ин фек ци
о ног сред ства. Сред ство 
је наме ње но за дез ин фек
ци ју повр ши на и подо ва у 

про сто ри ја ма, објек ти ма, 
сани тар ним чво ро ви ма, 
не би тре ба ло да се кори
сти за дез ин фек ци ју руку 
и лица. Уко ли ко буде било 
потре бе поста ви ће мо их и 
у свим сели ма. Тан ко ви са 
дез ин фек ци о ним сред ста
ви ма биће доступ ни током 
наред них неко ли ко дана 
и биће под над зо ром од 7 
до 21 сат сва ког дана. Сви 
гра ђа ни који желе да сипа
ју сред ство, моћи ће то да 
учи не и пре и после ових 
пред ви ђе них тер ми на, уз 
оба ве зну упо тре бу рука
ви ца. Не би тре ба ло да се 
ства ра ју непо треб не гужве, 
дез ин фек ци о ног сред ства 
има довољ но и редов но 
ће се допу ња ва ти. Сви који 
чека ју у реду потреб но је 
да пошту ју и  про пи са ну 
физич ку дис тан цу, рекао 
је Петар Самар џић, члан 
град ског Шта ба за ван ред
не ситу а ци је.

З. Попо вић

Петар Самар џић

ГРАД СКА ПЛА ЖА

Гусар ски брод  ужи ван ци ја
за мали ша не

На Град ској пла жи 
је поста вље на репли
ка гусар ског бро да за 

нај мла ђе сугра ђа не. 
Поред већ посто је ћих 

садр жа ја, као што је 
тере та на на отво ре ном, 
спорт ски тере ни и деч
ји моби ли јар, гусар ски 

брод је за мали ша не 
пра ва ужи ван ци ја у 

вре лим лет њим дани
ма. Овај гусар ски једре

њак биће поста вљен 
на пла жи све до кра ја 

купа ли шне сезо не.
З. Попо вић

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице
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ЈП „ГАС – РУМА“

Завр шен гасо вод за
котлар ни цу у насе љу Тивол
Окон ча ни су радо ви на 

изград њи раз вод ног 
челич ног гасо во да од 

Инду стриј ске ули це до ново
о тво ре не котлар ни це у насе
љу Тивол који ће омо гу ћи ти 
њено снаб де ва ње гасом и 
несме тан рад у новој греј ној 
сезо ни, која зва нич но почи
ње 15. окто бра.

Реч је о гасо во ду чија је 
дужи на 440 мета ра, при ти
ска од шест до 12 бара, а 
вред ност ове инве сти ци
је је 4,7 мили о на дина ра 
без ПДВа. Потреб на мер
норегу ла ци о на ста ни ца је 
завр ше на рани је.

– Реч је о гасо во ду за 
довод гаса за котлар ни цу, 
да би има ла довољ но енер
ге на та доброг ква ли те та 
за несме тан рад. Челич не 
цеви за овај део гасо во да 
су поло же не у земљу, извр
ше но је испи ти ва ње наби ја
њем вазду ха у цеви да би се 
виде ло да ли могу да издр
же пред ви ђе ни при ти сак, а 
потом је ура ђе но затр па ва
ње цеви. Коли ко ће се гаса 
допре ма ти упра во зави си од 
при ти ска у цеви ма. Мер но
регу ла ци о на ста ни ца има 
капа ци тет од 700 куби ка на 
сат, а то је више но што је 
потреб но за ову котлар ни цу 
– каже за наше нови не Рада 
Мара вић, дирек тор ЈП „Гас 
– Рума“.

Изво ђач радо ва је била 
инђиј ска фир ма „ГасТех“, 
а сами радо ви на тере ну су 
тра ја ли два де се так дана.

Под се ти мо, рок за завр
ше так ком плет них радо ва 
на котлар ни ци у насе љу 
Тивол је био 1. сеп тем бар, 
али су они окон ча ни знат но 
рани је. Захва љу ју ћи томе, 
сви они који кори сте даљин
ско гре ја ње, тре ба ло би да 
има ју ква ли тет ни је гре ја
ње, а ЈП „Стам бе но“ знат
но мање тро шко ве гре ја ња 
овог дела Руме. С. Џаку ла

Котлар ни ца у насе љу Тивол

Рада Мара вић, дирек тор ЈП „Гас – Рума“

ОМШ „ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“ РУМА

Уписано нових 128 ученика
У окви ру актив но сти у вези са упи сом у 

ОМШ „Тео дор Тоша Андре је вић“, при ја
вљи ва ње и про ве ра музич ких спо соб но
сти деце за при прем ни и први раз ред 
реа ли зо ва ни су од 25. маја. У при прем ни 
раз ред су упи си ва на деца која поха ђа ју 
први и дру ги раз ред основ них шко ла, а у 
први раз ред деца тре ћег раз ре да. На 
Одсек соло пева ња упи си ва ла су се деца 
која поха ђа ју сед ми и осми раз ред, као и 
уче ни ци сред њих шко ла. Уче ни ци су се 
могли упи са ти и на одсе ке за кла вир, 
гита ру, вио ли ну, хар мо ни ку, фла у ту, там
бу ру, сак со фон и кла ри нет. У први раз ред 
је упи са но 92 уче ни ка, а у при прем ни 36 
уче ни ка. Деца су упи са на у седи шту шко
ле у Руми, издво је ним оде ље њи ма шко

ле у Ири гу и Ста рој Пазо ви и од нове 
школ ске годи не, по први пут, и у Пећин
ци ма.

– Отва ра ње издво је ног оде ље ња 
Музич ке шко ле у Пећин ци ма је дошло 
као резул тат вели ког зала га ња наше 
шко ле, рум ске Општи не, али и пећи нач ке 
Општи не, те Покра јин ског секре та ри ја та 
за обра зо ва ње, упра ву, про пи се, наци о
нал не мањи не – наци о нал не зајед ни це 
– каже за наше нови не дирек тор ОМШ 
„Тео дор Тоша Андре је вић“ Дар ко Ђокић. 

Цео про цес оба ве шта ва ња, при ја вљи
ва ња и про ве ре музич ких спо соб но сти 
оба вљан је у спе ци фич ним усло ви ма, 
због про гла ше не епи де ми је коро на ви ру
са.

– Шко ла је спро ве ла све мере зашти те 
које су про пи са не како би сви уче сни ци у 
овом про це су били без бед ни – исти че 
дирек тор Ђокић.

Дарко Ђокић

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“
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У току при ја ве екотак се
Од ове годи не је нови на да прав на 

лица и пред у зет ни ци пла ћа ју еко
так су, у скла ду са уред бом коју је 

доне ла Вла да Срби је у децем бру про
шле годи не. Реч је о Уред би о кри те ри ју
ми ма за одре ђи ва ње актив но сти које 
ути чу на живот ну сре ди ну пре ма сте пе ну 
нега тив ног ути ца ја на живот ну сре ди ну 
који наста је оба вља њем актив но сти и 
изно си ма накна да, а основ за напла ту 
ове так се је Закон о накна да ма за кори
шће ње јав них доба ра. 

Реч је о репу блич кој уред би, али 
накна ду напла ћу је локал на само у пра ва. 
Ваља иста ћи да физич ка лица нису 
обве зни ци, одно сно они не пла ћа ју еко
так су. Екотак су пла ћа ју све фир ме које 
се нала зе на спи ску делат но сти који је 
састав ни део уред бе, а делат но сти су 
раз вр ста не у гру пе пре ма сте пе ну зага
ђе ња /вели ки, сред њи и мали нега тив ни 
ути цај/ док је виси на накна де про пи са на 
пре ма вели чи ни фир ме и гру пе по сте пе
ну зага ђи ва ња којој при па да.

– Сва ка фир ма може да про ве ри износ 
накна де за зашти ту и уна пре ђе ње живот
не сре ди не који ће бити дужна да пла ти 

тако што ће про на ћи сво ју делат ност на 
спи ску, а потом ће пре ма вели чи ни фир
ме про на ћи износ накна де. Раз вр ста ва
ње прав них лица и пред у зет ни ка на 
вели ка, сред ња, мала и микро прав на 
лица се врши у скла ду са Зако ном и 
рачу но вод ству – поја шња ва Миле ва 
Кова че вић, шефи ца Оде ље ња за локал
не јав не при хо де Општин ске упра ве 
Рума.

Износ накна де се утвр ђу је за кален
дар ску годи ну, а обве зни ци екотак се су 
у оба ве зи да под не су при ја ву локал ној 
само у пра ви до 31. јула сва ке годи не. 
Накна да се пла ћа у јед на ким месеч ним 
рата ма на осно ву реше ња које изда је 
локал на само у пра ва. 

Има ју ћи у виду да се рок за при ја ву 
при бли жа ва кра ју, 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, екотак се, да се при ја ве за теку ћу 
годи ну под но се и елек трон ским путем и 
то 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. Обра зац при ја ве се може 
пре у зе ти на сај ту рум ске Општи не.

С. Џаку ла

Миле ва Кова че вић

„ВОР КИ ТИМ“

„Мистер Ворки“
поме рен за август

Удру же ње „Вор ки Тим“ и 
ове годи не ће орга ни зо ва
ти Међу на род ни фести вал 

јед но ми ну то ног фил ма „Мистер 
Вор ки“ – сед ми по реду – али због 
епи де ми је коро на ви ру са, уме сто 
тра ди ци о нал ног дату ма почет ком 
јуна, фести вал ће бити одр жан од 
19. до 23. авгу ста.

– Ове годи не је било при ја вље
но око 200 јед но ми нут них фил мо
ва из целог све та, а од тог бро ја, 
селек тор Мар ко Костић је за овај 
фести вал ода брао 80 – каже Дра
ган Цакић, пред сед ник Удру же ња 
„Вор ки Тим“, који је и орга ни за тор 
овог спе ци фич ног фести ва ла. 

Мар ко Костић, филм ски реди
тељ и селек тор Међу на род ног 
фести ва ла „Мистер Вор ки“, каже 
да, и поред здрав стве не кри зе, 
ово го ди шњи при ја вље ни фил мо ви 
су нај ду хо ви ти ји до сада.

– Ово го ди шњи избор пока зу је да 
соци јал на неиз ве сност може бити 

под сти цај на за реди те ље нај кра
ћих фил мо ва. Ауто ри са осе ћа
јем за иро ни ју, спо соб ни да тежи
ну егзи стен ци је обра де драм ским 
хумо ром, а ситу а ци ју кућ не изо ла
ци је пои сто ве те са пој мом кри тич
ке дис тан це, буде опти ми зам када 
је будућ ност крат ког фил ма у пита
њу – кон ста то вао је Мар ко Костић.

Про гра ме сед мог изда ња Међу
на род ног фести ва ла јед но ми
ну то ног фил ма орга ни за то ри су 
назва ли „Седам вели чан стве них 
– Херо ји Холи ву да“. Дру ги про грам 
је селек ци ја крат ких фил мо ва под 
име ном „9413“, а реч је о фил мо ви
ма дужи не до 25 мину та.

– За овај про грам још нисмо 
завр ши ли селек ци ју – каже Дра
ган Цакић и дода је да су ове годи
не покро ви те љи сед мог по реду 
Међу на род ног фести ва ла јед но ми
нут ног фил ма рум ска Општи на и 
Мини стар ство кул ту ре и инфор ми
са ња. С. Џаку ла

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Нове одлу ке о раду
уго сти тељ ских обје ка та

Штаб за ван ред не ситу а ци је општи не Рума, на 
сво јој теле фон ској сед ни ци која је одр жа на 20. 
јула, а услед про гла ше ња ван ред не ситу а ци је 
због епи де ми је коро на ви ру са, донео је одлу ке 
које су у вези са радом уго сти тељ ских обје ка та. 

Огра ни ча ва се рад но вре ме уго сти тељ ских 
обје ка та, који нема ју башту, као и ноћ них клу бо
ва, од 21 час до 6 часо ва наред ног дана. Огра ни
ча ва се рад но вре ме уго сти тељ ских обје ка та који 
има ју башту, тако да ти објек ти неће пру жа ти 
уго сти тељ ске услу ге у затво ре ном делу објек та 
од 21 час, а у отво ре ном делу објек та, у башти, 
од 23 часа до 6 часо ва наред ног дана. Оба ве зно 
је при ла го ђа ва ње рада уго сти тељ ских обје ка та 
тако да за јед ним сто лом не могу седе ти више од 
два лица, изу зев ако су у пита њу роди те љи и 
мало лет на деца или лица која живе у зајед нич
ком дома ћин ству, уз оба ве зни раз мак од два 
метра изме ђу сто ло ва. 

Кон тро лу пошто ва ња про пи са них мера из ове 
наред бе врши ће Оде ље ње за инспек циј ске 
посло ве Општин ске упра ве.
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ЗОРА НА СЕМЕ НО ВИ ЋА

Нема проблема са мигрантима

У сре ду, 22. јула, у сали Скуп шти
не општи не Шид, заме ник пред
сед ни ка Општи не Зоран Семе

но вић је одр жао кон фе рен ци ју за 
нови на ре, а две теме су доми ни ра ле. 
Пре све га, епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
у општи ни, а затим ста ње у мигрант
ским цен три ма.

– У одно су на оста так Сре ма, а и 
целе Вој во ди не, наша општи на има 
не само нај ма њи про це нат зара же них 
и инфи ци ра них, већ и нај ма њи број 
лица у само и зо ла ци ји. Ово није само 
сплет мера које смо уве ли у шид ској 
општи ни, тако што смо огра ни чи ли 
рад но вре ме уго сти тељ ским објек ти
ма, што смо све замо ли ли да се при
др жа ва ју пре по ру че них мера, ово је 
пре све га добар одзив наших гра ђа

на. Они пошту ју све мере и ја им овим 
путем захва љу јем. Пози вам гра ђа не 
на стр пље ње, а сигу ран да ће за два
де се так дана ова ситу а ци ја у шид ској 
општи ни бити пре ва зи ђе на. Сред ства 
за дез ин фек ци ју и даље су доступ
на свим гра ђа ни ма и пози вам их да 
их кори сте. Уко ли ко гра ђа ни при ме те 
неке симп то ме код сво јих срод ни ка, 
при ја те ља, чла но ва фами ли је тре
ба ло би да то при ја ве у нашу Ковид 
амбу лан ту како би бла го вре ме но били 
упу ће ни на тести ра ње – изја вио је 
Зоран Семе но вић.

Дру га тема о којој је гово рио Зоран 
Семе но вић јесте ста ње у мигрант ским 
цен три ма.

– Задо во љан сам деј ством и радом 
Вој ске која се нала зи на тери то ри

ји општи не Шид која је упу ће на пре 
све га ради зашти те наших гра ђа на. 
У одно су на ста ње пре про гла ше ња 
епи де ми је и бро ја мигра на та који је 
био нешто испод две хиља де, могу 
да кажем да у овом тре нут ку тај број 
изно си 950. Мигран ти се пона ша ју у 
скла ду са нашим зако ни ма, Вој ска 
оба вља сво је редов не задат ке на јед
ном висо ком нивоу уз помоћ локал не 
поли ци је. Више не може те да види те 
мигран те који шета ју по нашим гра ђе
вин ским рејо ни ма. Сигур ни смо да су 
мере зашти те које су пред у зе те у при
хват ним цен три ма од стра не Коме са
ри ја та за избе гла и расе ље на лица 
дове ле до тога да схва те да је нај бо
ље и за њих и за нас да оста ну где јесу 
– иста као је Семе но вић. Д. Попов

Зоран Семе но вић

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКИ ПОДА ЦИ У ОПШТИ НИ ШИД

Забрањено паркирање
камиона у транзиту
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 
током викен да реги стро ва но 
је пет осо ба пози тив них на 
ковид19. Уку пан број обо ле
лих од 1. 7. 2020. закључ но 
са 27. јулом је четр на ест 
осо ба, док се једа на ест осо
ба нала зи у изо ла ци ји. 
Општи на Шид захва љу је 
свим гра ђа ни ма који се при
др жа ва ју про пи са них мера, 
ноше ња маске и држа ња 
соци јал не дис тан це и апе лу
је на оне који се не при др жа
ва ју поме ну тих мера да их 

се при др жа ва ју, како би се 
ризик од пре но ше ња боле
сти и број обо ле лих свео на 

мини мум у шид ској општи ни.
Штаб за ван ред не ситу

а ци је је током засе да ња 

које је одр жа но у петак, 24. 
јула донео нову меру којом 
се забра њу је пар ки ра ње, 
зау ста вља ње и задр жа ва
ње терет них вози ла која 
су у тран зи ту у насе ље
ним мести ма на тери то ри
ји општи не Шид. Поме ну та 
вози ла се могу зау ста вља
ти искљу чи во на мести ма 
наме ње ним за ту наме ну. 
У скла ду са одлу ком сао
бра ћај на поли ци ја ПС Шид, 
сао бра ћај на и кому нал на 
инспек ци ја Општин ске упра
ве врши ће кон тро лу да ли се 
воза чи терет них вози ла при
др жа ва ју доне те мере. Д. П.

Задо во љан сам деј ством и 
радом Вој ске која се нала
зи на тери то ри ји општи не 

Шид која је упу ће на пре 
све га ради зашти те наших 

гра ђа на. У одно су на ста
ње пре про гла ше ња епи
де ми је и бро ја мигра на та 

који је био нешто испод 
две хиља де, могу да кажем 

да у овом тре нут ку тај 
број изно си 950, иста као је 

Семе но вић

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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Видео – над зор на „Бари ци“

Удру же ње спорт ских рибо ло ва ца 
„Бари ца“ наста вља са уре ђе њем 
језер це та које се нала зи надо мак 

Град ског базе на у Инђи ји, позна ти јем као 
„Бари ца“. У прет ход не две неде ље 
поста вљен је видеонад зор у циљу очу
ва ња поме ну те лока ци је која је у послед
њих годи ну дана у пот пу но сти уре ђе на и 
сада пред ста вља пра ву оазу при ро де. 
Како је иста као Урош Три фу но вић, пред
сед ник Удру же ња, за сада је поста вље но 
шест каме ра, а у пла ну су још две.

– Видеонад зор је поста вљен како би 
се, пре све га, зашти тио рибљи фонд и 

како бисмо у пот пу но сти могли да кон
тро ли ше мо режим „ухва ти, па пусти“. У 
самом ста р ту, има ли смо много про бле
ма са овим начи ном спорт ског рибо ло ва, 
јер пеца ро ши ма нисмо могли да обја сни
мо да рибу, након уло ва, не могу да 
одне су кући. То смо реши ли, међу тим, 
јави ли су се нови про бле ми са неса ве
сним поје дин ци ма који су поче ли да уни
шта ва ју моби ли јар, као и да баца ју сме
ће у воду, што нам је сада мно го већи 
про блем – обја шња ва Три фу но вић.

Три фу но вић је под се тио да је рани је 
поста вље но десет кан ти за сме ће и апе

ло вао на гра ђа не Инђи је који дола зе на 
„Бари цу“ да пошту ју кућ ни ред. Како је 
рекао, наста ви ће се са ула га њи ма, али 
нај ве ћи део посла ура ђен је у прет ход
них годи ну дана.

– Успут нам се јавља ју одре ђе не иде је 
које би могле да допри не су ква ли тет ни
јем борав ку на језе ру. Пла ни ра мо да у 
лет њи ков цу поста ви мо гар ни ту ре за 
седе ње и сто ло ве. Ми смо то ура ди ли и 
рани је, али су неса ве сни поје дин ци 
баца ли сто ло ве у језе ро и на тај начин их 
уни шти ли – каже Три фу но вић.

М. Ђ.

1. На ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ ИЗЛА ЖЕ СЕ Урба ни стич ки 
про је кат за урба ни стич ко  архи тек тон ску раз ра ду лока ци
је за изград њу сило са са пра те ћим објек ти ма и под ног 
скла ди шта  на пар це ла ма 2/11 и 2/12, К.О. Шима нов ци, 
који је изра ђен од стра не Про јект ног био ра „ATRI JUM“ 
Врбас, М. Чобан ског бр.72.  
2. Инве сти тор Урба ни стич ког про јек та је ЗЗ „ШИМА НОВ
ЦИ“ Шима нов ци, Голу би нач ки пут бр.2. 
3. Пози ва ју се сва заин те ре со ва на прав на и физич ка лица 
да извр ше увид у Урба ни стич ки про је кат, као и да у току 
тра ја ња јав не пре зен та ци је доста ве сво је при мед бе и 
суге сти је у писа ном обли ку Оде ље њу за урба ни зам и имо

вин ско прав не посло ве Општин ске упра ве општи не Пећин
ци, Пећин ци Ул. Сло бо да на Баји ћа бр.5.
4. Јав на пре зен та ци ја Урба ни стич ког про јек та ће бити одр
жа на од 29. јула до 5. авгу ста 2020.годи не, сва ког рад ног 
дана од 9 до 14 часо ва. Место одр жа ва ња јав не пре зен та
ци је су про сто ри је Општин ске упра ве општи не Пећин ци, 
соба број 7, у Пећин ци ма, Ул. Сло бо да на Баји ћа  бр.5.
5. Лице овла шће но за дава ње оба ве ште ња о садр жа ју јав
не пре зен та ци је је Дра га на Коту ро вић. Под руч је обу хва ће
но Урба ни стич ким про јек том нала зи се у К.О. Шима нов ци, 
обу хва та кп. бр. 2/11 и 2/12 ( укуп не повр ши не 1ha 31a 
95m2 ) .

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА – АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ – ОПШТИН СКА УПРА ВА

Оде ље ње за урба ни зам и имо вин ско прав не посло ве
На осно ву  чланa 63.  Зако на о пла ни ра њу и изград њи („Сл. гла сник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11, 121/12, 

42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 145/14, 83/2018,  31/2019, 37/2019др.закон и 9/2020) и чла на 88. став 2.  Пра
вил ни ка о садр жи ни, начи ну и поступ ку изра де доку ме на та про стор ног и урба ни стич ког пла ни ра ња (“Сл. гла сник РС“, 
бр.32/2019)

ОГЛА ША ВА

ЈАВ НИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УРБА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА УРБА НИ СТИЧ КОАРХИ ТЕК ТОН СКУ РАЗ РА ДУ 

ЛОКА ЦИ ЈЕ ЗА ИЗГРАД ЊУ СИЛО СА СА ПРА ТЕ ЋИМ ОБЈЕК ТИ МА И ПОД НОГ СКЛА ДИ ШТА
НА ПАР ЦЕ ЛА МА 2/11 И 2/12, К.О. ШИМА НОВ ЦИ
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Шива ће маши не
сло вач ком Удру же њу жена

Амба са дор Сло вач ке 
Репу бли ке у Срби ји 
Федор Росо ха доде

лио је у јуну сим бо ли чан чек 
у изно су од 20 хиља да евра 
пред сед ни ку Мати це сло
вач ке Јану Брт ки. Том при
ли ком је наја вио да ће сред
ства бити иско ри шће на за 
помоћ вој во ђан ским Сло ва
ци ма у бор би про тив 
ковида19.

Након што су, захва љу ју
ћи финан сиј ским сред стви
ма Сло вач ке Репу бли ке као 
дона ци ја Срби ји у бор би 
про тив коро на ви ру са, 
купље не шива ће маши не за 
удру же ња жена у сло вач ким 
сре ди на ма, у свим се сре ди
на ма на њима вред но ради, 
а тако је и у Ста рој Пазо ви. 

На новим шива ћим маши
на ма се добро и лако ради, 
кажу чла ни це Месног одбо
ра Мати це сло вач ке и 

СКУДа „Херој Јан ко Чме
лик“, које у про сто ри ја ма 
овог дру штва ових дана 
вред но шију заштит не 
маске. 

Ста ра Пазо ва, као јед на 
од две сре ди не у који ма 
живи нај ви ше Сло ва ка, 
доби ла је две маши не, које 
су део дона ци је Сло вач ке 
Репу бли ке Срби ји у бор би 
про тив коро на ви ру са.

– Наша орга ни за ци ја 
доби ла је две маши не јер 
смо мно го број ни, а оста ла 
удру же ња жена су доби ла 
по јед ну. Једи но су Бач ки 
Петро вац и Ста ра Пазо ва 
доби ли по две маши не. Тру
ди мо се да оправ да мо пове
ре ње које су нам ука за ли – 
иста кла је Ана Балаж, пред
сед ни ца МО Мати це сло
вач ке Ста ра Пазо ва. 

Пред сед ни ца Удру же ња 
жена при СКУДу „Херој Јан

ко Чме лик“ Ана Хор ват 
дода је да су уз сва ку маши
ну доби ли и тру бу белог 
шифо на и гуми це које се 
при чвр шћу ју, да би маске 
могле да се зака че.

– Има мо оба ве зу да испо
ру чи мо у цен тра лу 50 маски, 
а оста так ћемо поде ли ти у 
нашој сре ди ни – каже Хор
ва то ва. 

Упо ре до шију и на сво јим 
маши на ма које има ју у Удру
же њу и од доби је ног мате
ри ја ла напра ви ће око 600 
заштит них маски. Маске ће 
бити поде ље не запо сле ни
ма у Општи ни, Месној зајед
ни ци, орга ни за ци ја ма и 
инсти ту ци ја ма у ста ро па о
зо вач кој сре ди ни. Финан сиј
ска сред ства за купо ви ну 
шива ћих маши на дони ра ла 
је Сло вач ка Репу бли ка 
Мати ци сло вач кој у Срби ји 
уз посре до ва ње Наци о нал

ног саве та сло вач ке наци о
нал не мањи не.

– Наци о нал ни савет има 
добру сарад њу са Мати цом 
сло вач ком у Срби ји, тако да 
смо пости гли дого вор да за 
та финан сиј ска сред ства 
купи мо шива ће маши не које 
ћемо поде ли ти свим месним 
одбо ри ма Мати це сло вач ке, 
којих има пре ко 20 – нагла
си ла је пред сед ни ца 
НССНМ Љибу шка Лака тош.

Месни одбо ри су шива ће 
маши не про сле ди ли удру
же њи ма жена. Бач ки Петро
вац и Ста ра Пазо ва, као 
окру же ње са нај број ни јим 
сло вач ким ста нов ни штвом, 
доби ли су по две шива ће 
маши не, док је оста лих 12 
месних одбо ра Мати це сло
вач ке доби ло по јед ну. 
Пред се да ва ју ћи Мати це 
сло вач ке Јан Брт ка нагла
сио је да ће дру ги део покло
на од Сло вач ке Репу бли ке 
бити иско ри шћен за купо ви
ну шива ћих маши на и мате
ри ја ла, али и за набав ку 3D 
штам па ча који ће се тако ђе 
кори сти ти за про из вод њу 
заштит не опре ме.

Пазо вач ке жене се тру де 
да дају свој допри нос у 
зашти ти од коро на ви ру са и 
зато су несе бич но сво је 
вре ме и вешти не ових лет
њих вече ри усме ри ле у том 
прав цу. Већ су сте кле рути
ну, тако да су вољ не да про
из во де маске и нада ље, 
сто га заси гур но на доби је не 
маши не неће пада ти пра
ши на.

З. К. 
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Изло жбе у Гале ри ји 
У Гале ри ји „Мира Брт ка“ у Ста рој 

Пазо ви у току јула изло же на је постав
ка радо ва широ ког спек тра ликов них 
ства ра о ца, који су у прет ход них 17 
годи на, отка ко је Гале ри ја отво ре на, 
пред ста вља ли сво ја дела у овом про
сто ру. У пита њу су радо ви из бога тог 
фун ду са Гале ри је. У авгу сту се оче ку је 
сле де ћа изло жба у истом духу, када ће 
ове сли ке заме ни ти радо ви умет ни ка 
из Бео гра да, Новог Сада, Ста ре Пазо
ве и оста лих места и гра до ва, тако да 
ће посе ти о ци моћи да виде дела Дани
је ла Баби ћа, Жељ ке Савић, Зори це 
Опав ски, Вла ди ми ра Лази ћа, Ива не 
Коса но вић, Све тла не Бојић, Але не 
Кла ћик. Због епи де ми је коро на ви ру са, 
при ли ком ула ска у гале риј ски про стор 
оба ве зне су маске и држа ње раста ја
ња од нај ма ње метар и по. Гале ри ја 
„Мира Брт ка“ је у овим лет њим месе
ци ма отво ре на у две сме не – од 10 до 
14 часо ва и од 16 до 20 часо ва.

З. К.

Одбе гли рој пче ла

На дрве ту изнад бици кли стич ке ста
зе у непо сред ној бли зи ни сло вач ког 
Народ ног дома у Ста рој Пазо ви, зака
чио се рој пче ла и почео са фор ми ра
њем саћа. Захва љу ју ћи сугра ђан ки која 
је у кро шња ма дрве та при ме ти ла пче ле 
и реак ци ји локал ног пче ла ра, опа сност 
по про ла зни ке је откло ње на. При вре
ме но насе ље не пче ле, којих је било 
око три хиља де, збри нуо је 78годи шњи 
пче лар Жив ко Гор ња но вић са сво јим 
уну ком Дани лом Ста ки ћем. Д. Г.

КРА ЉЕВ ЦИ
„Чеп за хен ди кеп“

Удру же ње жена „Вик то ри ја“ из 
Кра ље ва ца, по дру ги пут се укљу чи
ло у хума ни тар ну акци ју „Чеп за хен
ди кеп“, коју већ осам годи на спро во
ди исто и ме но удру же ње из Зре ња
ни на.

– Први пут смо саку пи ле 27 кило
гра ма, а ово га пута више од 75 
кило гра ма пла стич них чепо ва за 
удру же ње из Зре ња ни на. Ово удру
же ње при ку пља њем чепо ва као 
отпад ног мате ри ја ла и одно ше њем 
на реци кла жу, наба вља орто пед ска 
пома га ла за осо бе са инва ли ди те
том. Позна то је да, када би сва ко 
дома ћин ство у Срби ји сва ко га дана 
сачу ва ло само пo један чеп, саку пи
ла би се тона и по чепо ва, која би 
омо гу ћи ла набав ку нај ма ње јед ног 
орто пед ског пома га ла – каже Мица 
Лазић, пред сед ни ца кра ље вач ког 
Удру же ња „Вик то ри ја“. „Чеп за хен
ди кеп“ је акци ја која има наци о нал
ни карак тер. Тако се и Удру же ње 
жена „Вик то ри ја“ из Кра ље ва ца при
дру жи ло тој хума ни тар ној акци ји у 
којој су сто ти не хиља да поје ди на ца, 
број не невла ди не орга ни за ци је, 
амба са де, факул те ти, као и сви они 
који желе да помог ну.

 С. Џ.
ПЕЋИН ЦИ
Еко такса

Општи на Пећин ци оба ве шта ва 
обве зни ке 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 2020. годи не исти че рок за под
но ше ње при ја ве за 2020. годи ну.

Од 17. јула, на Пор та лу ЛПА (lpa.
gov.rs) омо гу ће но је елек трон ско 
под но ше ње при ја ва са пода ци ма 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 (екотак са) на обра сцу 1 за 
2019. и 2020. годи ну.

Мица Лазић

Пре 53 годи не са радом је поче ла 
Радио Вој ка, нај ста ри ја локал на радио 
ста ни ца у Сре му, пре те ча дана шње 
Радиотеле ви зи је Ста ра Пазо ва. С 
обзи ром на то да је инфор ма ци ја са 
локал ног нивоа вео ма потреб на и 
данас, посеб но у вре ме ван ред них 
ситу а ци ја, јасно је да је осни вач Петар 
Ради во је вић био вели ки визи о нар, као 
и њего ви нај бли жи сарад ни ци. Еми си о
ну тех ни ку су сами напра ви ли Бра ни
слав Буга рин, први нови нар ове куће, и 
Жив ко Инђић, тонац, зајед но са Ради
во је ви ћем, а први води тељ је била 
Анђел ка Мали.

Радиотеле ви зи ја Ста ра Пазо ва и у 
сво јој педе сет тре ћој годи ни посто ја ња 
пру жа нај ва жни је инфор ма ци је са 
локал ног нивоа, из целе ста ро па зо вач

ке општи не и то је њена миси ја од 
самог осни ва ња. Еми ту је про грам на 
два јези ка, од пре девет годи не и ТВ 
про грам, има свој сајт и Јутјуб канал. 

По речи ма дирек то ра ове медиј ске 
куће Мило ша Лази ћа, слу ша ност, гле
да ност, посе та сај ту се у ван ред ним 
окол но сти ма пове ћа ва чак за 140 одсто.

– И када су сва пред у зе ћа и уста но ве 
пре ста ле са радом, ми смо ради ли и 
пру жа ли нашем ауди то ри ју му пра во
вре ме ну, исти ни ту и непри стра сну 
инфор ма ци ју – каже Лазић.

Дирек тор Милош Лазић нагла ша ва да 
је функ ци о ни са ње РТВ Ста ра Пазо ва и 
даље ори јен ти са но на инфор ми са ње из 
локал не сре ди не, те је уто ли ко њен 
зна чај већи, а тако ће и оста ти.

З. К. 

Годишњица оснивања
Радио Вој ке

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“
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Радо ви на реха би ли та ци ји део ни це 
фру шко гор ског Гре бен ског пута од 
Ири шког вен ца до Зма јев ца окон ча

ни су 22. јула. Реч је о део ни ци дугој око 
пет кило ме та ра, вред ност је 220 мили о на 
дина ра, а сред ства је обез бе ди ла Покра
јин ска вла да, пре ко Упра ве за капи тал на 
ула га ња.

Уз прет ход но завр ше не део ни це Бан
стол – Одма ра ли ште Елек тро вој во ди не /
хотел „Нор цев“/ – Ири шки венац, обно
вљен је нај зна чај ни ји део Гре бен ског 
пута, жиле куца ви це Фру шке горе. Тако 
је и испу ње но обе ћа ње дато на почет ку 
ман да та Покра јин ске вла де да ће реха би

ли та ци ја најyгро же ни јих дело ва ове фру
шко гор ске сао бра ћај ни це бити завр ше на 
на корист свих гра ђа на. Међу њима су 
сва ка ко и Ири жа ни, а о зна ча ју реха би
ли та ци је ове део ни це, као и дру гих дело
ва Гре бен ског пута, гово рио је Мио драг 
Бебић, заме ник пред сед ни ка Општи не 
Ириг.

– Овај пут доста зна чи како локал ном 
ста нов ни штву, тако и тури сти ма, јер је то 
наста вак рекон струк ци је Гре бен ског пута 
који је жила куца ви ца Фру шке горе. До 
сада су рекон стру и са не део ни це од Ири
шког вен ца до хоте ла „Нор цев“, а потом 
и до Бан сто ла. На овај начин се вели ком 

бро ју тури ста олак ша ва при лаз том делу 
Фру шке горе, али и бањи Врд ник. Тако ђе, 
на овај начин се рас те ре ћу је и део ни ца 
од Врд ни ка до Новог Сада, пре ко Раков
ца, која је била пре оп те ре ће на сао бра ћа
јем. То све зна чи и пове ћа ње без бед но сти 
сао бра ћа ја – иста као је Мио драг Бебић.

Он је додао да је ово и начин да се све 
лепо те и зна ме ни то сти Фру шке горе при
бли же што већем бро ју људи.

– Фир ма „Ката го“ је свој посао одра ди
ла вео ма ква ли тет но и наша је оба ве за 
да пут одр жа ва мо и избег не мо евен ту ал
на оште ће ња која су могу ћа – закљу чио је 
Мио драг Бебић. С. Џ.

Пуште на у сао бра ћај део ни ца 
Гре бен ског пута до Зма јев ца

OПШТИНСКА УПРА ВА

Донет план мера за спре ча ва ње 
и шире ње зара зе
Општин ска упра ва у Ири гу доне ла 

је 17. јула План при ме не мера за 
спре ча ва ње поја ве и шире ња епи

де ми је зара зне боле сти, што је оба ве за 
свих посло да ва ца, која је про ис те кла из 
Пра вил ни ка о пре вен тив ним мера ма за 
без бе дан и здрав рад за спре ча ва ње поја
ва и шире ње епи де ми је зара зних боле сти. 

Овај пра вил ник је усво јен 11. јула, а сви 
посло дав ци – како прав на лица, пред у зет
ни ци, тако и локал не само у пра ве има ју 
оба ве зу да сво је пла но ве доне су у року од 
месец дана.

– Овај план је састав ни део Акта о про
це ни ризи ка за без бед ност и здра вље на 
раду који има мо од сеп тем бра 2015. годи
не и ја сам, по сту па њу на сна гу тог пра
вил ни ка, поче ла са радом на изра ди пла
на. Циљ овог пла на је да се у пот пу но сти 
при ме њу ју про пи са не пре вен тив не мере 
зашти те запо сле них како би се сма њио 
ризик од поја ве ковида19 у Општин ској 
упра ви. Сви запо сле ни и рад но анга жо
ва на лица, а посеб но она која су у непо
сред ном кон так ту са стран ка ма, ту првен
стве но мислим на наш Услу жни цен тар, су 
у оба ве зи да се дослед но при дра жа ва ју 
наве де них пре вен тив них мера – каже 
Оли ве ра Фили по вић Про тић, начел ни ца 
Општин ске упра ве у Ири гу.

Пла ном је тач но про пи сан начин посту

па ња када је при сут на зара за ковидом19, 
опи са ни су симп то ми боле сти, пред ви ђе
не су мере и за сва ку меру одго ва ра ју ће 
актив но сти, а за сва ку актив ност заду же
но је одго ва ра ју ће лице које спро во ди и 
кон тро ли ше те мере. 

На при мер, за инфор ми са ње запо сле
них је, првен стве но путем елек трон ске 
поште, заду же но лице за без бед ност на 

раду, про пи са на је оба ве за бес кон такт ног 
мере ња тем пе ра ту ре на ула зу у Општи ну 
и још јед ном током рад ног вре ме на, и то 
ради пор тир на ула зу, а у току рад ног вре
ме на лице за без бед ност. 

Про пи са на је и оба ве за ноше ња заштит
не маске и ту при ме ну пра ти непо сред ни 
шеф, а што се тиче ула ска у згра ду – пор
тир.

– Поја ча ли смо лич ну хиги је ну, сви запо
сле ни су доби ли алко хол, сапу не, теч ни 
сапун, а оба ве зно је расто ја ње од мини
мум два метра. Огра ни чи ли смо број при
сут них лица у про сто ри ји, а када је реч о 
послов ном састан ку, одго вор но лице за 
без бед ност уче сни ка јесте орга ни за тор тог 
састан ка, мада је при о ри тет на теле фон
ској и елек трон ској кому ни ка ци ји – гово ри 
о пред ви ђе ним мера ма начел ни ца Оли ве
ра Фили по вић Про тић.

Нарав но, доста је мера које су у вези са 
одр жа ва њем хиги је не и дез ин фек ци је. По 
завр шет ку посла, сва ки запо сле ни сво ја 
сред ства за рад дез ин фи ку је, а утвр ђе на 
је и шема про це ду ре ако се јаве симп то ми 
зара зе.

У Општин ској упра ви у Ири гу упо сле но 
је педе се так запо сле них, а поред рада у 
Ири гу, функ ци о ни шу МК у Риви ци, Врд ни
ку, Јаску, Нера ди ну, Кру ше до лу и Шатрин
ци ма. С. Џаку ла

Оли ве ра Фили по вић Про тић

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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Нови Јутјуб канал Кул тур ног цен тра
Кул тур ни цен тар Пећин ци 

отво рио је сво ја вра та за 
љуби те ље кул тур ноумет

нич ких и обра зов них про гра ма, 
овај пут вир ту ел но. Како нам је 
рекао дирек тор Јован Девр ња, 
покре нут је зва ни чан Јутјуб 
канал ове уста но ве, где ће гра
ђа ни општи не Пећин ци бити у 
при ли ци да, за поче так, погле
да ју исто ри јат рада пећи нач ког 
КЦ, а доку мен тар ни филм о 40 
годи на посто ја ња Кул тур ног 
цен тра сни ман је 2018. годи не 
у окви ру обе ле жа ва ња јуби ле
ја ове уста но ве.

– С обзи ром на акту ел ну 
епи де ми о ло шку ситу а ци ју са 
којом се суо ча ва мо, опре де ли
ли смо се да вир ту ел ним путем 
под се ти мо љуби те ље кул ту ре 
у нашој сре ди ни на зна чај 
посто ја ња Кул тур ног цен тра и 
садр жа ја које орга ни зу је мо, 
којих због пан де ми је иза зва не 
виру сом коро на није било у 
прет ход ном пери о ду. С тим у 
вези, отво ри ли смо зва ни чан 
Јутјуб канал, а у при пре ми је и 
изра да сај та наше уста но ве 
где ће гра ђа ни моћи да се 
инфор ми шу о свим кул тур но
умет нич ким и обра зов ним про
гра ми ма које орга ни зу је мо. У 
при пре ми су про гра ми који ће 
бити реа ли зо ва ни вир ту ел ним 

путем, тако да ће гра ђа ни у 
сва ком слу ча ју и путем дру
штве них мре жа моћи да ужи
ва ју у садр жа ји ма и током 
лета, и јесе ни – каже Девр ња.

Доку мен тар ни филм „Кул
тур ни цен тар – 40 годи на са 
вама“ поста вљен је на зва нич
ној пре зен та ци ји Кул тур ног 
цен тра.

Аутор фил ма је Сло бо дан 
Стан ко вић, а у фил му су гово

ри ли: дирек тор Кул тур ног цен
тра Јован Девр ња, пред сед
ник При вре ме ног орга на 
Општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, бив ши рад ник Петар 
Коза рев, нека да шњи чла но ви 
Там бу ра шке сек ци је Ната ша 
Гојић и Сте ви ца Јови чић, 
нека да шња чла ни ца Драм ске 
сек ци је Софи ја Ђур ђе вић, 
нека да шњи чла но ви Фол клор
не сек ци је Ђор ђе Вели кић, 

Мира Вида ков, Нада Петро вић 
и Ђор ђе Коки но вић, руко во ди
лац Драм ске сек ци је Пре драг 
Усо рац, руко во ди лац Лите рар
не сек ци је Недељ ко Тер зић. 
Реа ли за ци ју овог фил ма 
помо гли су Мини стар ство кул
ту ре и инфор ми са ња Репу бли
ке Срби је, Покра јин ски секре
та ри јат за кул ту ру и јав но 
инфор ми са ње и Општи на 
Пећин ци.

Ситу а ци ја се сми ру је, 
али није вре ме за опу шта ње
У општи ни Пећин ци у 

послед ња три дана 
нема ново по твр ђе них 

слу ча је ва инфек ци је 
ковидом19 и епи де ми о ло
шка ситу а ци ја пока зу је прве 
зна ке сми ри ва ња, али како 
нам је рекао коман дант Шта
ба за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, иску ства пока зу ју да 
још увек није вре ме за опу
шта ње.

– Ово могу бити први пока
за те љи да мере које је Штаб 
до сада донео, као и пове ћа
на дисци пли на наших гра ђа
на у пошто ва њу тих мера дају 
резул та те, али и даље сва ко
днев но пра ти мо епи де ми о ло
шку ситу а ци ју, јер иску ства 
пока зу ју да би ово сми ри ва ње 
могло да буде само при вре
ме но и да уко ли ко зане ма ри
мо мере зашти те поно во 
може доћи до пове ћа ња бро ја 
зара же них. У циљу додат ног 

сма ње ња могућ но сти за 
шире ње инфек ци је коро на ви
ру сом у нашој локал ној зајед
ни ци, Штаб је данас донео 
одлу ку о забра ни рада тере
та на, фит нес цен та ра, спорт
ских сала и слич них обје ка та 
у који ма се оба вља ју спорт ске 
актив но сти, која од сутра сту
па на сна гу – рекао је Трбо вић 

и пору чио да ће Штаб и даље 
пом но пра ти ти раз вој епи де
ми о ло шке ситу а ци је и у скла
ду са тим поо штра ва ти или 
убла жа ва ти мере зашти те.

С обзи ром на то да у наред
ном пери о ду више насе ља у 
општи ни Пећин ци обе ле жа ва 
сео ску сла ву, општин ски Штаб 
је раз ра дио одлу ку о забра ни 

орга ни зо ва ња про сла ва сео
ских сла ва тако што је увео и 
забра ну поста вља ња забав
них пар ко ва, лици де ра и 
улич них про да ва ца игра ча ка, 
као и забра ну орга ни зо ва ња 
свих оста лих забав них садр
жа ја који под ра зу ме ва ју оку
пља ње деце, мла дих, али и 
одра слих.

– Одлу ка о забра ни орга ни
зо ва ња про сла ва сео ских 
сла ва је јед на од првих мера 
које је наш Штаб донео у 
циљу спре ча ва ња шире ња 
зара зе у нашој општи ни, али 
се на тере ну пока за ло да су 
поје дин ци поку ша ли да крше 
ову одлу ку на осно ву зло на
мер ног тума че ња. Како не 
може мо да дозво ли мо да 
неко на ова кав начин угро жа
ва здра вље наших сугра ђа на, 
одлу чи ли смо да одлу ку допу
ни мо децид но наво де ћи садр
жа је који су забра ње ни – 
обра зло жио је Трбо вић.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“

мр Жељ ко Трбо вић
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ЛУКА ТЕО ДО СИЋ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Љубав пре ма коњи ма је
у мојој поро ди ци у гени ма

Сећам се тог дана када ми је тата купио прво ждре бе. На оче вом има њу смо увек 
има ли два до три грла.Сти ца јем окол но сти, из Босне смо се пре се ли ли у Лаћа рак.  
Када је моја ћер ка била мала, и код ње се јави ло инте ре со ва ње пре ма коњи ма и то 
сасвим слу чај но на јед ном зајед нич ком одмо ру.  Могу рећи да нам је та љубав пре ма 
коњи ма и коњич ком спор ту у гени ма. Желео сам да испу ним ћер ки жељу и купио сам 
јој коња. Испр ва смо га гаји ли код при ја те ља, јер живио у ста ну и тада нисмо има ли 
усло ва где да га држи мо, каже Лука Тео до сић

Коњ је нај пле ме ни ти ја живо ти ња коју 
је човек успео да укро ти и од дав ни на 
пред ста вља сим бол моћи, еле ган ци је и 

лепо те. У дана шње вре ме све се мање може 
чути кас коња у срем ским, али и свим сока
ци ма наше земље. Раз лог томе веро ват но 
тре ба потра жи ти у томе што су коње, који 
су махом кори шће ни у пољо при вре ди, заме
ни ле савре ме не маши не. Међу тим, остао 
је, и не тако мали број људи који и данас из 
љуба ви гаје ове пле ме ни те живо ти ње. 

Митров ча нин Лука Тео до сић, који је 
поре клом из Босне,  љубав пре ма коњи ма 
гаји још од 1974. годи не. 

 Сећам се тог дана када ми је тата купио 
прво ждре бе. На оче вом има њу смо увек 
има ли два до три грла.Сти ца јем окол но
сти, из Босне смо се пре се ли ли у Лаћа
рак.  Када је моја ћер ка била мала, и код 
ње се јави ло инте ре со ва ње пре ма коњи ма 
и то сасвим слу чај но на јед ном зајед нич
ком одмо ру.  Могу рећи да нам је та љубав 
пре ма коњи ма и коњич ком спор ту у гени ма. 
Жело сам да испу ним ћер ки жељу и купио 

сам јој коља. Испр ва смо га гаји ли код при
ја те ља, јер живио у ста ну и тада нисмо има
ли усло ва где да гадр жи мо. Тада сам купио 
сам првог коња на ког сам наи шао, а касни
је сам поже лео и да имам неко боље грло. 
Сто га сам  ква ли тет ни је коње купио ерге ли 
„Про ле ће” са КП Дома, почи ње раз го вор 
Лука Тео до сић.

Ина че, овај љуби тељ коња и коњич ког 
спор та гаји липи ца не ре, а недав но је успео 
да уве зе два грла из Хрват ске. 

 То су коби ла Мон та у ра и коњ Мај сто зо 
Муња. Сад имам шест коња, сви  по ква ли
те ту и изгле ду при па да ју тако зва ној А књи
зи, што зна чи да су чисти липи ца не ри. Моји 
коњи посе ду ју и ДНК ана ли зу и УН број, и 
тако су заве де ни. Имам још чети ри мла да 
грла за које оче ку јем дого ди не да ће пока
за ти свој пра ви потен ци јал. Муња Мај сто зо 
је про шле годи не на так ми че њи ма осво јио 
вели ки број бодо ва, каже Лука.

Наш саго вор ник каже да има сво је мало 
има ње у Лаћар ку на којем гаји сво јих шест 
грла липицанера. 

 На том има њу пор па вљам и ками о не, 
па сам га иско ри стио и за одгој коња. Ту 
сам један мали про стор одво јио за коње, 
где  има ју место за испуст. Надам се да ћу 
ове годи не напра ви ти и нову шта лу, гово ри 
Лука.

Лука је један од орга ни за то ра „Фија ке ри
ја де”, која се тра ди ци о нал но сва ког лета 
одр жа ва у Лаћар ку.

 Ове годи не смо успе ли упр кос епи де
ми ји коро на виру са да уз све мере пре до
стро жно сти одр жи мо шесту „Фија ке ри ја ду”. 
Мој циљ јесте да деци пре не сем љубав 
пре ма овим пле ме ни тим живо ти ња ма. На 
„Фија ке ри ја ди” смо из тих раз ло га награ
ди ли 25 деча ка са тери то ри је Срем ске 
Митро ви це и око ли не меда ља ма мла де 
наде. Јер, важно је да деца има ју мотив, 
јер није ни лако доћи на неку мани фе ста
ци ју. Уста је се рано, коњи се спре ма ју и 
све то оду зи ма вре ме на, љуба ви и нов ца. 
Подр жа вам коњич ки спорт и пома жем сви
ма који орга ни зу ју слич не мани фе ста ци је. 
Посеб но обра ћам пажњу на децу с посеб

Лука на свом има њу гаји липи ца не ре
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ним потре ба ма,  када могу да бес плат но 
јашу коња или да се про во за ју фија ке ром. 
Гене рал но, сма трам да је боље да се деца 
окре ну живо ти ња ма, при ро ди, спо ља шњом 
све ту, а не да су само скон цен три са на на 
ком пју тер и модер не тех но ло ги је, обја шња
ва Лука. 

Пре ма њего вим речи ма да би коњ био 
леп, он мора има ти чисто ћу гла ве. 

 Поред тога, мора бити миран, гизда вог 
изгле да, мора да има еле ган тан ход. Пре
ма мом мишље њу, нај ва жни ја је 
чисто ћа гла ве. У Срби ји има мно го 
ква ли тет них грла. Око две хиља
де липи ца не ра има сад у Срби ји, 
од тога се 830 воде под А књи гом,. 
Међу тим, недав но је доне се на 
одлу ка да коњ мора имат ДНК ана
ли зу, тако да ћемо виде ти да ли 
ће тај број од 830 грла оста ти. За 
сво је коње сам ДНК ана ли зу ура
дио и добио сам доказ да је реч 
о пра вим чистим липи ца не ри ма, 
каже Лука.

Лука исти че да му је љубав 
пре ма коњи ма вео ма помо гла у 
тешким живот ним тре ну ци ма. Наи
ме, 2008. годи не, Лука је дожи вео 
тешку сао бра ћај ну незго ду. 

 У Обре нов цу  је мене и мог 
кума 2008. годи не уда рио воз. 
Обо ји ца смо били у ками о ну, а ја 
сам возио. Нажа лост, мој кум је 
пре ми нуо након 12 дана, а ја сам 
се про бу дио из коме. То су били за 
мене стра шни живот ни тре ну ци. 
Када сам се поно во окре нуо гаје
њу коња, они су ми помо гли. Јер, 
коли чи на љуба ви коју им пру жаш, 
они ти и вра те. Дру же ње са њима, 
ако тако могу да кажем, има ло је 
на мене тера пиј ски ути цај. С дру

ге стра не, ја сам четр на е сто дете у поро
ди ци, и то нај мла ђе, тако да сам нау чио да 
се борим. Коњи су моји при ја те љи и део 
моје поро ди це. Сво је грло могу и без ула ра 
да изве дем. Доду ше, опрез није на одмет. 
Деша ва се да су коњи пре тр пе ли неки стрес 
код прет ход ног газде, па касни је код новог 
вла сни ка могу да буду и зло че сти. Тако ђе, 
посто ји и неки спољш њи фак тор као што 
је ујед пче ле, пас који их може упла ши ти и 
тада они могу непред ви ди во да одре а гу ју. 

Тада је нај ва жни је да је вла сник сми рен, 
обја шња ва Лука.

Лука се већ годи на ма так ми чи у реви јал
ним вожња ма и ту је вео ма успе шан.

 У тој дисци пли ни се гле да упа ре ност 
коња, опре ма суво за ча и воза ча, бич, ком
плет на запре га. Про шле годи не сам био 
вео ма успе шан на так ми че њи ма, увек сам 
био у топ пет так ми ча ра, каже Лука.

Како би се коњи сачу ва ли од повре да, 
они се мора ју редов но пот ки ва ти. Иако је 

пот ки ва ча све мање, Лука каже да 
још увек посто је вред ни људи који 
се баве овим зана том.

 Коњи се мора ју пот ки ва ти два 
до три месе ца. То је занат који изу
ми ре, али има мла дих мома ка који 
се баве обу ком коња и пот ки ва
њем. На при мер, знам да то ради 
један момак на КП Дому, што је за 
сва ку похва лу. То је тежак посао, 
нај лак ше је када је коњ миран, а 
ако је упла шен, или је имао повре
ду, то може бити про блем пот ки
ва чу и оном ко држи ногу. Сво је 
коње пот ки вам код изве сног Пеђе 
из Мара ди ка и Зора на Шуци ног из 
Глу ша ца. Тако ђе, издво јио бих и 
Сте ва на Видо ви ћа Бри цу из Голу
би на ца, који је и песник, и бри ца, 
али и пот ки вач. То је један спе ци
фи чан човек. Када пот ки ва коња, 
сва ки пут узме тач но осам ексе ра, 
ни седам ни девет, иако су носи 
рука ви це, исти че Лука Тео до сић.

Он дода је да жели у будућ но сти 
да на Фру шкој гори напра ви један 
салаш на ком ће деца и сви заин
те ре со ва ни моћи бес плат но да 
јашу коње и боље се упо зна ју се 
с њима. 

З. Попо вић

Так ми че ње у реви јал ним вожња ма

Лука и његов пастув Муња Мае сто зо
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Лето је годи шње доба које је обе ле
же но раз ли чи тим кул тур ним мани
фе ста ци ја ма. Међу тим, ове годи

не због коро навиру са њихо во одр жа ва
ње је неиз ве сно, јер такви дога ђа ји 
под ра зу ме ва ју оку пља ње вели ког бро ја 
људи. Сто га ће ова лет ња сезо на кул
тур них мани фе ста ци ја дру га чи је изгле
да ти. Широм Сре ма, неки дога ђа ји су 
одло же ни или отка за ни, а поје ди ни се 
одви ја ју уз мере зашти те од шире ња 
епи де ми је коро навиру са. 

Дирек тор митро вач ке Уста но ве за 
него ва ње кул ту ре ,,Срем” Душан Дрча 
каже да је та уста но ва након уки да ња 
ван ред ног ста ња уз мере зашти те орга
ни зо ва ла кон церт фла у тисктки ње Саре 
Нико лић и откри ва ње спо менпло че 
позна том Митров ча ни ну Јевре му Види
ћу.

 Убр зо након тога, епи де ми ја коро на
виру са је опет узе ла маха и зато смо 
одлу чи ли да за сада сто пи ра мо све 
наше актив но сти. Међу тим, план Уста
но ве смо при ла го ди ли тре нут ној ситу а

ци ји и осми сли ли фото кон курс ,,Митро
ви ца кроз обје тив”. Уви де ли смо да на 
дру штве ним мре жа ма мно го Митров ча
на поста вља сли ке гра да и тако дошли 
на иде ју да напра ви мо кон курс за нај
леп шу фото гра фи ју. Ина че, кон курс је у 
току и сви заин те ре со ва ни могу да 
шаљу сли ке на наш мејл usta no va srem
fo to@g mail.com. Так ми ље ње је поде ље
но у две ста ро сне гру пе за гра ђа не до 
16 годи на, и дру га гру па се одно си на 
Митров ча не ста ри је од 16 годи на. Јед на 
осо ба може посла ти три сли ке. Када 
сор ти ра мо доби је не фото гра фи је, тач
ни је 20. авгу ста, оне ће бити обја вље не 
на нашој феј сбук стра ни ци, на којој ће 
моћи да се гла са путем лај ка. После 
тога, 20 сли ка са нај ви ше лај ко ва ће 
про ћи у фина ле. У пла ну је да се након 
тога напра ви про грам, нај ве ро ват ни је у 
Град ском пар ку, где ће фото гра фи је са 
нај ви ше лај ко ва бити изло же не. Тада ће 
струч ни жири ће ода бра ти три нај бо ље 
у обе гру пе, каже Душан Дрча.

Он је додао да је у пла ну да се одр жи 

КУЛ ТУР НА ДЕША ВА ЊА И ЕПИ ДЕ МИ ЈА КОРО НАВИРУ СА

Кул ту ра чека боље дане

Tрадиционални
Фести вал

бесед ни штва неће мо 
одр жа ти, као про шле 

годи не, кра јем авгу ста. 
За сада сто ји одлу ка 

да се он одр жи
у вре ме Новем бар ских 

дана и то скром ни је у 
Позо ри шту ,,Добри ца 
Милу ти но вић”. Дру га 

зами сао је да се он 
одр жи до кра ја годи не, 

али да то буде
евен ту ал но онлајн, 

рекао је Душан Дрча, 
дирек тор Уста но ве

за него ва ње
кул ту ре ,,Срем”

Душан Дрча Зол тан Хеге диш
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неко ли ко дога ђа ја, али да су они за сада 
одло же ни.

 Про мо ци ја књи ге ,,Вино и седам 
чула” Дра га Вук ма но ви ћа је већ дого во
ре на, али чека мо да се ситу а ци ја са 
епи де мо јом сми ри. Тако ђе, у пла ну је и 
про мо ци ја Моно гра фи је Кузми на Пере 
Осто ји ћа, али је и она за сада одго ђе на. 
Тра ди ци о нал ни Фести вал бесед ни штва 
неће мо одр жа ти, као про шле годи не, 
кра јем авгу ста. За сада сто ји одлу ка да 
се он одр жи у вре ме Новем бар ских дана 
и то скром ни је у Позо ри шту ,,Добри ца 
Милу ти но вић”. Неће бити као про шле и 
прет про шле годи не са звуч ним име ни ма 
из све та музи ке, али не жели мо ни да 
пре ки да мо кон ти ну и тет фести ва ла који 
у Срем ској Митро ви ци има нај ду жу тра
ди ци ју. Дру га зами сао је да се он одр жи 

до кра ја годи не, али да то буде евен ту
ал но онлајн, рекао је Душан Дрча.

Дирек тор Цен тра за кул ту ру „Сир ми у
март“ Зол тан Хеге диш каже за наше 
нови не да та уста но ва има мно го спре
мље них про гра ма, али се за њихо ву 
реа ли за ци ју чека повољ ни ја епи де ми о
ло шка ситу а ци ја. 

– Почет ком годи не, када епи де ми ја 
није била акту ел на, одр жа ли смо као 
увек кон цер те, дога ђа је посве ће не ама
тер ском ства ра ла штву, као и „Вече 
фран цу ског фил ма“. Од сре ди не мар та, 
када је про гла ше но ван ред но ста ње, 
мора ли смо да сто пи ра мо све сво је 
актив но сти. Касни је, у мају, када је епи
де ми ја попу сти ла, уз пре по ру ке Град
ског кри зног шта ба, одр жа ли смо  Ликов
ну коло ни ју, Џезблуз фести вал и фести
вал пое зи је мла дих песни ка „Машта и 
сно ви“. Након тога, епи де ми ја је, нажа
лост, поно во узе ла свог маха, тако да 
смо пре ма упут ству Град ског кри зног 
шта ба сто пи ра ли све сво је актив но сти. 
Као што је веро ват но већ позна то, одло
жен је „Срем фолк фест“. Дуго смо раз
ма тра ли да то буде јед но днев на мани
фе ста ци ја, да фести вал не изгу би сво ју 

тра ди ци ју и да се позо ву само фол клор
ни ансам бли из Срби је. Међу тим, сма
тра мо да би опет „Срем фолк фест“ 
оку пио мно го људи па смо се одлу чи ли 
да га ипак отка же мо. Вели ки кон церт 
ансам бла „Бран ко Ради че вић“ смо одло
жи ли за неки наред ни месец. „Сир ми ум 
мју зик фест“ ће ове годи не бити одр жан 
онлајн. Тако ђе, одло жи ли смо и „Денс 
викенд“, поет ско вече Хај ру ди на Дрма
но ви ћа, кон церт филм ске музи ке Мари
је Јова но вић, кон церт „Дуе та Крстић“, 
пред ста ву Гор да не Лаза ре вић и Алек
сан дра Крста ји ћа „Коб“, стен дап коме
ди ју Срђа на Дин чи ћа. Тако ђе, бенд 
„Gam bler si“ ће у свом џезблуз аран жма
ну одсви ра ти кон церт са песма ма 
„Битлса“. Све су то дога ђа ји, који су за 
сада одло же ни. Чим епи де ми ја коро на
виру са осла би и када доби је мо дозво лу 
и пре по ру ке Град ског шта ба за ван ред
не ситу а ци је, ови про гра ми ће бити реа
ли зо ва ни, каже Зол тан Хеге диш, који је 
овом при ли ком позвао мла де ама те ре 
умет ни ке, који има ју неку иде ју, да се 
обра те „Сир ми у мар ту“, који ће их подр
жа ти. 

Mорамо да пошту је мо све мере које нам је нало жио Штаб за ван ред не 
ситу а ци је и зато смо отка за ли све про гра ме и оку пља ња за више од 10 
људи. Зави чај ни музеј Рума je отво рен за инди ви ду ал не посе те, али су 
посе ти о ци  у оба ве зи да носе заштит не маске. Могу рећи да има мо  инди
ви ду ал них посе та и пози вам гра ђа не да нам дођу, рекла је исто ри чар ка 
Алек сан дра Ћирић из рум ског Зави чај ног музе ја

Пра ти мо ситу а ци ју и у скла ду са тим ћемо се и 
пона ша ти. Изве сно је да ,,Деч је лето” неће поче
ти како је наја вље но 26. јула, епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја то не дозво ља ва, а да ли ће и када 
бити одр жа но све зави си од раз во ја ситу а ци је 
са коро навиру сом, навео је Срђан Мале ше вић, 
дирек тор Кул тур ног цен тра у Шиду.

Алек сан дра ЋирићТања Слеп че вић Жељ ко Сто ја но вић

Срђан Малешевић
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Кул тур на деша ва ња у Руми, током 
про гла ше не епи де ми је коро на виру са и 
ван ред не ситу а ци је, нису пот пу но пре
ста ла, али су се све ла на зајед нич ки 
име ни тељ: нема про гра ма који оку пља ју 
публи ку, али има поне ка изло жба коју 
поје ди нач но, уз пошто ва ње свих пре
вен тив них мера, посе ти о ци могу виде ти. 
Тако је у Зави чај ном музе ју и Кул тур ном 
цен тру, док је Град ска библи о те ка и 
даље отво ре на за чла но ве који могу 
узи ма ти сво је оми ље не насло ве, али 
опет уз дезо ба ри је ре, физич ки раз мак и 
ноше ње заштит них маски.

Зави чај ни музеј Рума донео је свој 
про грам кул тур них деша ва ња током 
лета, реа ли зо ва на су три дога ђа ја, док 
су пре о ста ли оста вље ни за боља и 
здрав стве но без бед ни ја вре ме на. У току 
су две изло жбе, сли ка ра  Јана Агар ског 
и њего ва три при ја те ља, као и кусто ски
ње Сне жа не Јан ко вић под нази вом 
„Спо ме нич ко насле ђе Руме“. Обе изло
жбе су отво ре не за поје ди нач не посе те, 
а тра ја ће до 1. сеп тем бра.

 – Mорамо да пошту је мо све мере које 
нам је нало жио Штаб за ван ред не ситу
а ци је и зато смо отка за ли све про гра ме 
и оку пља ња за више од 10 људи. С 
обзи ром на то да не може мо да огра ни

чи мо број посе ти ла ца, све те про гра ме 
смо отка за ли. Зато је Зави чај ни музеј 
отво рен за инди ви ду ал не посе те, али су 
посе ти о ци  у оба ве зи да носе заштит не 
маске. Могу рећи да има мо  инди ви ду
ал них посе та и пози вам гра ђа не да нам 
дођу  – рекла је за наше нови не исто ри
чар ка Алек сан дра Ћирић.

Поред поме ну те две изло жбе посе ти
о ци могу да погле да ју и стал не постав ке 
о учи о ни ци из дав ни на и постав ку гра
ђан ског ста на с кра ја 19. века.

Тања Слеп че вић, дирек тор ка Кул тур
ног цен тра,  каже да је и ова уста но ва 
кул ту ре доне ла свој про грам актив но сти 
током лета.  Пла ни ра ни су кон цер ти на 
Град ском тргу, у окви ру тра ди ци о нал ног 
„Рум фе ста“, а биле су уго во ре не и две 
пред ста ве за одра сле и јед на за децу. 
Тако је за 21. август пла ни ра на каба рет
ска пред ста ва „То су били дани“ са 
позна тим глум ци ма Небој шом Дуга ли
ћем и Бори сом Пин го ви ћем, а за 29. 
август пла ни ра на је пред ста ва „Крај 
викен да“ у којој глу ме Љиља на Бла го је
вић и Раде Мар ја но вић, док режи ју пот
пи су је Ката ри на Жутић. 

– Има ју ћи у виду акту ел ну ситу а ци ју, 
већи ну наших про гра ма смо пла ни ра ли 
за дру гу поло ви ну авгу ста, тако да још 

не зна мо да ли ће се ти пла но ви реа ли
зо ва ти. Тако ђе, сами смо поста ви ли 
изло жбу нај бо љих сли ка из нашег фун
ду са у Гале ри ји Кул тур ног цен тра, коју 
посе ти о ци могу поје ди нач но да виде, уз 
пошто ва ње свих пре вен тив них мера. 
Нада мо се да ће бити и при ли ке да рум
ска публи ка ужи ва у овим зани мљи вим 
пред ста ва ма– каже дирек тор ка Слеп че
вић. 

Када је реч о Град ској библи о те ци 
„Ата на си је Стој ко вић“, уз стро го пошто
ва ње свих про пи са них мера, љуби те љи 
књи ге нису ускра ће ни, тако да могу да 
дођу у библи о те ку и узму насло ве који 
их инте ре су ју .

 – Међу тим, када је реч о про гра ми ма 
које смо пла ни ра ли, ту су вели ка одсту
па ња, јер их ми не може мо реа ли зо ва ти. 
То је суд би на ово го дишп њег Кул тур ног 
лета, а има ли смо заи ста лепе пла ни ра
не про гра ме: чети ри моно дра ме,један 
музич ки про грам и пред ста вља ње 
добит ни ка награ де „Ата на си је Стој ко
вић“ за први роман за мину лу годи ну 
Бран ка Јови чи ћа – каже Жељ ко Сто ја
но вић, дирек тор Град ске библи о те ке.

Он дода је да су пред Град ском библи
о те ком још два вели ка дога ђа ја, један је 
већ тре ба ло да се реа ли зу је, а то су 10. 

Уста но ве кул ту ре па и 
наш Кул тур ни цен тар 

ове годи не су на вели
ком губит ку због епи

де ми је која је оне мо гу
ћи ла да нор мал но 

функ ци о ни ше мо. Сви 
про гра ми, био скоп ске 

про јек ци је у Кул тур
ном цен тру одло же ни 

су до даљ њег, рекла је 
дирек то ри ца КЦ Инђи

ја Ружи ца Јова но вић

Како је за наше нови не 
рекао дирек тор Кул
тур ног цен тра Пећин
ци Јован Девр ња 
„Пећи нач ко кул тур но 
лето“, пла ни ра но од 
15. до 29. авгу ста, неће 
бити отка за но, али ће 
епи де ми о ло шка ситу а
ци ја дик ти ра ти на који 
ће начин и у ком оби
му садр жа ји бити пла
си ра ни

Бран си ла ва Тана сићРужи ца Јова но вић

Љуби ца Бошко вићЈован Девр ња
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Дани сло вен ске писме но сти и кул ту ре и 
4. Књи жев на коло ни ја. За десе те Дане 
сло вен ске писме но сти и кул ту ре доби је
на су, поред општин ских, и сред ства са 
покра јин ског нивоа.

Град ска библи о те ка је, за про грам 
уна пре ђе ња диги та ли за ци је, доби ла 
сред ства из Репу бли ке те је пла ни ра но 
да се реа ли зу је нешто што до сада, у 
гра ду, није било.

– Дакле, реши ли смо да ове ове мани
фе ста ци је ура ди мо онлајн. Да иско ри
сти мо могућ но сти које пру жа савре ме на 
тех но ло ги ја, те да наши пла ни ра ни 
гости гово ре онлајн, а ми пру жи мо 
могућ ност свим заин те ре со ва ним да 
пре ко одре ђе ног лин ка то пра те, да се и 
при ја ве и да тач но зна мо и коли ко је 
људи пра ти ло те про гра ме – каже Жељ
ко Сто ја но вић.

Он дода је да такав про грам могу да 
пра те заин те ре со ва ни широм пла не те.

 – То је и проб ни про је кат за будућ
ност, јер нико не зна ни докле ће ова 
ситу а ци ја тра ја ти. Дакле, да се неки 
дога ђа ји оди гра ва ју, без физич ког при
су ства, па да се омо гу ћи и интер ак ци ја 
уче сни ка. Нама је то мало и застра шу ју
ће како ће функ ци о ни са ти, али смо 
доби ли уве ра ва ња да  може да функ ци
о ни ше добро, а доби ли бисмо тако и 
поврат ну инфор ма ци ју шта наши кори
сни ци мисле о томе. Пла ни ра не су те  
две мани фе ста ци је онлајн у сеп тем бру, 
али ако буде усло ва, нарав но, орга ни зо
ва ће  се на уоби ча јен начин, као и до 
сада, са уче сни ци ма и посе ти о ци ма тих 
кул тур них деша ва ња, исти че Жељ ко 
Сто ја но вић.

Шиђа ни су нави кли да кра јем јула поч
не мани фе ста ци ја ,,Деч је лето”, а после 
њега сле ди шид ско ,,Кул тур но лето”. 
Како се за сада чини, обе ове мани фе
ста ци је се неће одр жа ти. 

Пра ти мо ситу а ци ју и у скла ду са тим 
ћемо се и пона ша ти. Изве сно је да 
,,Деч је лето” неће поче ти како је наја
вље но 26. јула, епи де ми о ло шка ситу а
ци ја то не дозво ља ва, а да ли ће и када 
бити одр жа но све зави си од раз во ја 
ситу а ци је са коро навиру сом. За сада 
нема поу зда них пока за те ља када ће се 
ство ри ти усло ви за орга ни зо ва ње ових 
мани фе ста ци ја, навео је Срђан Мале
ше вић, дирек тор Кул тур ног цен тра у 
Шиду. 

Дакле, како би се данас рекло,  и кул
тур на деша ва ња су на чека њу, рекао је 
дирек тор ,,Кул тур ног цен тра” Срђан 
Мале ше вић.

На тери то ри ји општи не Инђи ја отка за
на су сва кул тур на зби ва ња. Пан де ми ја 
коро навиру са  ути ца ла је и на овај сег
мент наших живо та па је тре нут но нај бе
збед ни је у свом дому одма ра ти уз добру 
књи гу. Инђиј ска Народ на библи о те ка 
„Др Ђор ђе Нато ше вић“ са гра ђан ством 
ради сва ког рад ног дана од 07.30 до 
19.30 часо ва и субо том од 8.00 до 14.00 
часо ва. Како је иста кла Бра ни сла ва 
Тана сић, дирек то ри ца Библи о те ке, сва
ки кори сник на заду же њу може има ти 
три књи ге, а насло ве које желе да чита 
може резер ви са ти путем теле фо на 
022/551378 како би цео про цес тра јао 
што кра ће.

При ли ком дола ска и пре у зи ма ња 
књи га оба ве зно је да се пошту ју све 
мере пре вен ци је и зашти те од коро на
виру са каже Тана сић.

Она дода је да је одло жен ово го ди
шњи „Лет њи про грам чита ња“ из пре
вен тив них раз ло га.

Пла ни ра ли смо да одр жи мо нашу, 
сада већ тра ди ци о нал ну мани фе ста ци
ју, али смо про це ни ли да је ризик ипак 
велик, тако да ћемо саче ка ти неко боље 
вре ме, наво ди Бра ни сла ва Тана сић.

За раз ли ку од библи о те ке, Кул тур ни 
цен тар Инђи ја почев од 12. мар та не 
орга ни зу је пла ни ра ни про грам за теку ћу 
годи ну и то на осно ву одлу ке коју је тада 
доне ла Вла да Репу бли ке Срби је. 

Како је иста кла Ружи ца Јова но вић, 
дирек то ри ца КЦ Инђи ја, пре нај но ви је 
забра не оку пља ња успе ли су да орга ни
зу ју неко ли ко кул тур них зби ва ња.

Орга ни зо ва ли смо чети ри само стал
не изло жбе у два тер ми на, 19. јуна и 3. 
јула, а уче ство ва ли смо и као дома ћи ни 
тре ћег по реду Сај ма фру шко гор ских 
вина на пла тоу испред Куће Вој но ви ћа 
иста кла је Јова но вић.

Она је дода ла да ове годи не неће 
бити одр жа на ни тра ди ци о нал на мани
фе ста ци ја „Сце на фест“.

Уста но ве кул ту ре па и наш Кул тур ни 
цен тар ове годи не су на вели ком губит ку 
због епи де ми је која је оне мо гу ћи ла да 
нор мал но функ ци о ни ше мо. Сви про гра
ми, био скоп ске про јек ци је у Кул тур ном 
цен тру одло же ни су до даљ њег рекла 
је дирек то ри ца КЦ Инђи ја.

Пан де ми ја коро навиру са поре ме ти ла 
је кален дар тури стич ких мани фе ста ци ја 
у општи ни Пећин ци. По речи ма дирек
тор ке пећи нач ке Тури стич ке орга ни за
ци је Љуби це Бошко вић због епи де ми о
ло шке ситу а ци је, током овог лета, већ 
су отка за не две тра ди ци о нал не тури
стич ке мани фе ста ци је – Ликов на коло
ни ја у Купи но ву и Гиба ни ци ја да у Аша
њи. 

Пред сто је ће мани фе ста ци је, каже 
Бошко вић, још увек нису отка за не и 
Тури стич ка орга ни за ци ја се при пре ма 
за њихо ву реа ли за ци ју. Нарав но, каже 
она, уко ли ко оста ну на сна зи акту ел не 
мере зашти те од шире ња коро на виру
са биће отка за не и Рега та Мај ке Анге ли
не у авгу сту, Купи ни ку – Дани зма је ва у 
сеп тем бру и Кур зо ви на фест, који се 
одр жа ва у окто бру месе цу.

Како нам је рекао дирек тор Кул тур ног 
цен тра Пећин ци Јован Девр ња Пећи
нач ко кул тур но лето, пла ни ра но од 15. 
до 29. авгу ста, неће бити отка за но, али 
ће епи де ми о ло шка ситу а ци ја дик ти ра ти 
на који ће начин и у ком оби му садр жа ји 
бити пла си ра ни. Уко ли ко епи де ми о ло
шка ситу а ци ја дозво ли, каже Девр ња, 
мани фе ста ци је у окви ру Пећи нач ког 
кул тур ног лета биће орга ни зо ва не са 
публи ком у свих 15 насе ља пећи нач ке 
општи не. У про тив ном, кул тур ни садр
жа ји ће бити пред ста вље ни публи ци 
онлајн пре ко зва нич ног Јутјуб кана ла 
Кул тур ног цен тра Пећин ци. На исти 
начин се у пећи нач ком КЦ при пре ма ју и 
за реа ли за ци ју Сај ма кул ту ре мла дих на 
селу, који се одр жа ва у новем бру.

Е. М . Н

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Гру ји чић Мар ко 
и Ђон лић Тама ра.

ДОБИ ЛИ СИНА: Душан и Ива на 
Шкр бић  Срем ска Митро ви ца, Мио
драг и Јова на Девр ња  Шид, , Алек
сан дар и Тео до ра Репар ски  Рума, 
Ђор ђе и Мари ја Гру јић  Ста ра Пазо ва, 
Алек сан дар Савић и Сла ђа на Опа чић 
Савић  Инђи ја, Алек сан дар Батин и 
Ива на Ђошић Батин  Шид, Томи слав и 
Мили ца Савић  Моро вић, Мар ко Илић 
и Кри сти на Мар ко вац Илић  Кузмин, 
Душан и Љуби ца Крљић  Срем ска 
Митро ви ца, Сте фан и Бра ни сла ва 
Хрчек  Кузмин.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Игор и Вања Бер
тић  Ваши ца, Горан и Ива на Дра жић  
Жар ко вац, Вла ди мир и Мили ца Цве
тић  Шева ри це, Бра ни мир и Суза на 
Пачи  Хрт ков ци, Срђан и Јасми на 
Доста нић  Салаш Ноћај ски, Дејан и 
Боја на Нена до вић  Јазак,Вла ди мир 
Ста нић и Дра га на Ста нић Сто јић  
Рума, Дра ган и Дра га на Којић  Мала 
Врањ ска, Нико ла и Јеле на Мар ко вић  
Кле нак, Иван и Нико ли на Ере мић  
Срем ска Митро ви ца, Горан и Маја Вој
во дић  Рума, Жар ко Врањ ко вић и 
Дани је ла Ман дић Врањ ко вић  Теме
рин, Бори слав и Бран ки ца Кља јин  
Срем ска Митро ви ца, Нико ла и Вања 
Ратић  Срем ска Митро ви ца, Миро слав 
и Алек сан дра Палић  Срем ска Митро
ви ца, Жив ко и Ната ша Марин ко вић  
Буђа нов ци, Бра ни слав и Мари на Ђор
ђе вић  Инђи ја, Јован и Мари ја на 
Осто јић  Срем ска Митро ви ца, Дра ган 
и Ведра на Савић  Срем ска Митор ви
ца.

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: Јови ца и 
Сла ђа на Радо вићБуђа нов ци.

УМР ЛИ: Сте ван Сола ко вић рођ. 
1953, Милош Жабић рођ. 1947, Душан 
Сабо вље вић рођ. 1953, Сла вој ка Риђо
шић рођ. 1938, Вла ди слав Панић рођ. 
1952, Све то зар Јан ко вић рођ. 1951, 
Нада Веско вић рођ. 1942, Нико ла Ста
ни шић рођ. 1967, Вера Јова но вић рођ. 
1937, Дра ган Нов ко вић рођ. 1961, Сло
бо дан Јевре мо вић рођ. 1950, Ђор ђе 
Пет ко вић рођ. 1956, Нада Дими три је
вић рођ. 1954, Дани ца Крај но вић рођ. 
1934, Јеле на Чекић рођ. 1958, Јаги ца 
Мрко њић рођ. 1932, Слав ка Ради во
је вић рођ. 1957, Слав ко Калањ рођ. 
1947, Милан ка Лало ше вић рођ. 1930, 
Ники ца Мор хан рођ. 1956, Анка Симе
у но вић рођ. 1938, Радин ка Мила ди
но вић рођ. 1935, Пел ка Нова ко вић 
рођ. 1940, Душан ка Јањуш рођ. 1953, 
Сте ван Вор ка пић рођ. 1943, Бог дан ка 
Јан ко вић рођ. 1927, Зоран Сте ва но вић 
рођ. 1958, Жељ ко Вуја кли ја рођ. 1975, 
Или ја Јова но вић рођ.1939.

RUMA

УМР ЛИ: Дра ган Меса ро вић, рођ. 
1963, Мили ца Стој ко вић, рођ. 1948, 
Мари ја Пан тић, рођ. 1947, Смиљ ка 
Табан џе лић, рођ. 1941, Роса Трку ља, 
рођ. 1935, Мило са ва Љубин ко вић, 
рођ. 1934, Душан Кашић, рођ. 1948, 
Мика и ло Неђић, рођ.1935.
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ТЕШКА САО БРА ЋАЈ НА НЕСРЕ ЋА НА ПРУ ЖНОМ ПРЕ ЛА ЗУ КОД ЗМИ ЊА КА

Поги нуо брач ни пар
из Лаћар ка

У директном судару теретног воза и путничког аутомобила, на пру жном пре ла зу 
у Зми ња ку код Шап ца, поги ну ли су Небој ша (46) и Жељ ка Мило са вље вић (39) из 
Лаћар ка, док је њихо во двоје деце пре ба че но у шабач ку бол ни цу. Несре ћа се 
дого ди ла 25. јула око 11 сати, када се поро ди ца враћала са годишњег одмора из 
Бање Ковиљаче

У тешкој  сао бра ћај
ној несре ћи, на пру
жном пре ла зу у 

Зми ња ку код Шап ца, 
поги ну ли су Небој ша (46) 
и Жељ ка Мило са вље вић 
(39) из Лаћар ка, док је 
њихо ва деца повре ђе на 
и обо је су пре ба че ни у 
шабач ку бол ни цу. Несре
ћа се дого ви ла 25. јула 
око 11 сати када се поро
ди ца вра ћа ла са годи
шњег одмо ра из Бање 
Кови ља че. 

Како је саоп ште мо из 
ком па ни ја „Инфра струк
ту ра желе зни це Срби је“ 
и „Срби ја Кар го“, а како 
пре но се меди ји, судар се 
дого дио на део ни ци пру
ге Рума  Бра си на, изме
ђу Шти та ра и Петло ва че, 
на пут ном пре ла зу обез
бе ђе ном вер ти кал ном 
друм ском сиг на ли за ци
јом.

Маши но во ђа је звуч
ном сиг на ли за ци јом 

наја вљи вао да воз при
ла зи пут ном пре ла зу и 
почео је да кочи када је 
при ме тио ауто мо бил на 
пут ном пре ла зу, али 
вози ло и поред свих зна
ко ва упо зо ре ња није на 
вре ме успе ло да пре ђе 

пру гу, кажу из ком па ни је.
На лице места иза шли 

су при пад ни ци Мини
стар ства уну тра шњих 
посло ва, Хит не помо ћи и 
желе зни це, а желе знич ка 
коми си ја за исле ђе ње 
ван ред них дога ђа ја 

утвр ди ће све дета ље 
ове несре ће.

Терет на ком по зи ци ја 
са пра зним ваго ни ма је 
ишла из Радин ца за 
Босну и Хер це го ви ну, 
док се пут нич ки ауто мо
бил кре тао из прав ца 
Лозни це.

„ И н ф р а  с т р у к  т у  р а 
желе зни це Срби је“ и 
„Срби ја Кар го“ још јед
ном апе лу ју на све уче
сни ке у сао бра ћа ју да 
пошту ју про пи се и сао
бра ћај ну сиг на ли за ци ју, 
јер само тако, како кажу, 
могу да се спре че ова кве 
несре ће и сачу ва ју људ
ски живо ти.

Ина че, пру жни пре лаз 
на коме се деси ла несре
ћа је озна чен, али без 
рам пе.

Небој ша и Жељ ка 
Мило са вље вић су сахра
ње ни у поне де љак 27. 
јула на гро бљу у Лаћар
ку.

Небој ша и Жељ ка Мило са вље вић су сахра ње ни
у поне де љак 27. јула на гро бљу у Лаћар ку

БРЕ СТАЧ 

Ода ли пошту жртва ма
Пред став ни ци Саве та Месне зајед ни це Бре стач 

су 26. јула, пово дом сео ске сла ве у овом насе љу, 
поло жи ли венац на спо менпло чу жртва ма аустро
у гар ског оку па то ра у Првом свет ском рату, у знак 
сећа ња на 17 мешта на које је аустро у гар ска вој ска 
спа ли ла у цркве ној пор ти 1914. годи не.

– Због тре нут не епи де ми о ло шке ситу а ци је одр
жа ли смо скром ну цере мо ни ју, уз помен жртва ма, 
без пра те ћег про гра ма и без при су ства гра ђа на, 
али смо ипак ода ли пошту жртва ма, јер жртве које 
смо под не ли у про шлим рато ви ма да бисмо данас 
били сво ји на сво ме не сме мо ника да забо ра ви ти 
– каже пред сед ник Саве та МЗ Бре стач Мар ко 
Срет ко вић.

Због пошто ва ња мера зашти те од зара зе које је 
донео Штаб за ван ред не ситу а ци је општи не Пећин
ци, ово га пута на бре стач кој сла ви изо ста ли су 
тра ди ци о нал ни забав ни пар ко ви, лици де ри и улич
ни про дав ци игра ча ка.
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ФУДБАЛ

Митро вач ки Рад нич ки
на при пре ма ма у Коси је ри ћу

Са пуно опти ми зма у добром рас
по ло же њу, струч ни штаб и фуд
ба ле ри Рад нич ког наста вља ју 

при пре ме за поче так првен ства у 
Првој лиги Срби је. Чети ри дана бора
ви ли су у Косје ри ћу и оди гра ли неко
ли ко утак ми ца, без при су ства публи ке.

После пора за у првој при прем ној 
утак ми ци од Колу ба ре 3:1, струч ни 
штаб и прво тим ци Рад нич ког су уви де
ли све сво је недо ста ке и схва ти ли су 
коли ки је ква ли тет и сна га еки па у 
Првој лиги Срби је. Само у првом полу
вре ме ну Рад нич ки је успе шно папри

рао Лаза рев ча ни ма. Чак су Хесне р ци 
води ли и 1:0 пре ле пим голом Сто ја
нов ског, брзо но гог крил ног напа да ча 
при сти глог из Дина ма из Пан че ва. До 
кра ја ута ка ми це Колу ба ра је пока за ла 
сна гу, ква ли тет и над моћ и тиме потвр
ди ла да је један од нај о збиљ ни јих кан
ди да та за пла сман у Супер лигу.

Шеф струч ног шта ба Дра го љић 
Горан, са сво јим помоћ ни ци ма Симо
вић Жељ ком, Шево Мила ном и Шпа
но вић Игорм на при пре ме су пове ли 
32 фуд ба ле ра.

Повра так са при пре ма је у неде љу 
26. јула уве че. У поне де љак 27. јула је 
сло бо дан дан. У уто рак и сре ду су тре
нин зи, а у четвр так 30. јула иде се на 
тур нир у Ерде вик.

У Коси је ри ћу су били: Гол ма ни Рнић 
Милош, Шега вац Мати ја и Чупић Дра
го слав, Јан ко вић Дејан – капи етн 
Мића но вић Мла ден, Петро вић Нема
ња, Пејо вић Лука, Томац Иван, Нешко
вић Милан, Гале чић Федор, Радо ва но
вић Алек сан дар, Сими кић Небој ша, 
Пар ма ко вић Нема ња, Илић Вла ди мир, 
Јан дрић Вла ди мир, Обре но вић Нема
ња, Сте ва но вић Нема ња, Кукољ 
Милош, Зејић Зоран, Јова но вић Урош, 
Крне та Рат ко, Радо ва нов Аврам, 
Петрић Нико ла

Сте фа но вић Нико ла, Миха и ло вић 
Вла ди мир, Сто ја нов ски Алек сан дар, 
Шега вац Мати ја, Мир че тић Сте фан, 
Коша нин, Спа со је вић, Вуче тић, Пили
по вић и Сави че вић.

Јови ца Сте вић

Неде ља 26. јул 2020. г. 16 часо ва.
Ста ди он град ски у Чач ку. Суди ја 

Иван Ники то вић из Чач ка.
Утак ми ца игра на без при су ства 

публи ке.
Стрел ци: Рат ко вић у 4. мину ти за 

Борац, Нико ла Сте ва но вић у 56. и 
71.мину ти за Рад нич ки

БОРАЦ: Масла ре вић, Васи лић, 
Рашид, Марић, Ђор ђи ло вић, Радо са
вље вић, Куве љић, Рат ко вић, Илић, 
Бојо вић, Савић. Игра ли су још: Руме
нић, Гол дин, Вуко ма но вић, Бојин, 
Мак си мо вић, Миле кић, Кова че вић, 
Пешић, Бајић, Јелић, Грбо вић.

РАД НИЧ КИ: Шега вац, Кукољ, Мир
че тић, Петро вић, Васи ље вић, Обре
но вић, Пејо вић, Мића но вић, Ивко вић, 
Нема ња Сте ва но вић, Сто ја нов ски. 
Игра ли су још: Чупић, Томац, Сави че
вић, Спа со је вић, Радо ва но вић, Спа
со је вић, Нико ла Сте ва но вић, Петрић, 
Илић. Мија иј ло вић, Пар ма ко вић, 
Крне та.

Играч утак ми це: Нико ла Сте ва
но вић, Рад нич ки, дво стру ки стре
лац.

Добро су Чача ни поче ли меч са 
буду ћим прво ли га шким рива лом. У 
четвр том мину ту Ђор ђи ло вић је сна
жно шути рао са 20 мета ра, Шега вац 
крат ко одбио лоп ту, а Рат ко вић са 
петер ца пого дио мре жу. Има ли су 
дома ћи игра чи у 10. мину ту још јед ну 
шан су за гол, али је шут Или ћа одлич
но одбра нио Шега вац. Сре ди ном 
првог полу вре ме на Игор Савић је 
имао шан су за Борац али је поно во 
гол ман Рад нич ког био на виси ни 
задат ка.

У настав ку, са изме ње ним саста ви
ма, боље су се сна шли иза бра ни ци 
тре не ра Гора на Дра го љи ћа. Са два 
погот ка у 56. и 75. мину ту, Нико ла 
Сте ва но вић је успео да доне се пред
ност Рад нич ком. Сви поку ша ји Чача
на да пре о кре ну резул тат, нису уро
ди ли пло дом. 

ФК Борац (Чачак) – ФК Рад нич ки
(Ср. Митро ви ца) 1:2 (1:0)
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (29)
РАДИ ВО ЈЕ ВРХО ВАЦ

Пише: Др Сне жа на Булат

Kњижевно, науч но и про свет но 
пољe вели ка на из Лаћар ка

Ради во је Врхо вац је рођен 16. 
децем бра 1863. у Лаћар ку. Отац 
му је био Све то зар, поре клом из 

Кузми на, слу жио је у гра ни чар ској вој
ној упра ви, а мај ка Алек сан дра. Ради
во је Врхо вац је био изу зе тан фило лог, 
књи жев ни и кул тур ни исто ри чар, есе
ји ста и књи жев ни кри ти чар, есте ти чар, 
тео ре ти чар књи жев но сти и умет но сти, 
врсни педа гог, побор ник дру штве ног и 
народ ног про све ћи ва ња, те про по вед
ник кул тур не демо кра ти је.

У Срем ским Кар лов ци ма је завр шио 
гим на зи ју. Фило зоф ске нау ке, сла ви
сти ку као глав ни пред мет и кла сич ну 
фило ло ги ју као спо ред ни пред мет, сту
ди рао је на уни вер зи те ти ма у Загре бу, 
Гра цу и Бечу. За вре ме сту дент ских 
дана, Врхо вац је узи мао уче шће и у 
дру штве ном живо ту Срба, сту де на та 
Беч ког уни вер зи те та. У то вре ме је 
почео да штам па сво је књи жев не 
радо ве. Након окон ча ња сту ди ја, иза
бран је за суплен та Кар ло вач ке гим на
зи је, а чим је поло жио про фе сор ски 
испит, постао је редов ни про фе сор. Од 

1. децем бра 1903. при вре ме ни је 
дирек тор, а од 14. децем бра 1904. 
стал ни дирек тор Кар ло вач ке гим на зи
је. Пово дом овог избо ра у Одлу ци 
Патро на та сто ји: „У при зна ње Вашег 
доса да шњег рев но сно га, саве сно га и 
кори сно га рада у врше њу пове ре них 
Вам упра ви тељ ских дужно сти на ово
ме сној пра во слав ној срп ској вели кој 
гим на зи ји, јед но ду шно је одлу чио овај 
Патро нат одлу ком сво јом од пот пи са
но га дана и под гор њим бро јем: име
но ва ти Вас стал ним упра ви те љем тога 
про свет ног Заво да са сустав ним бери
ви ма“. Врхо вац је про вео у Кар ло вач
кој гим на зи ји 42 годи не. Поред тога, 
седам годи на је био про фе сор Бого
сло ви је у Срем ским Кар лов ци ма, где 
је пре да вао ново за вет ни грч ки језик. 

Дуго го ди шњим успе шним радом на 
књи жев ном, науч ном и про свет ном 
пољу, сте као је вели ки ауто ри тет. Био 
је посла ник Народ ноцркве ног сабо ра, 
пот пред сед ник Народ ног школ ског 
саве та, члан Град ског већа у Срем
ским Кар лов ци ма, затим пред сед ник 
Дру штва срп ских књи жев ни ка и умет
ни ка, члан, а после и пот пред сед ник 
Књи жев ног оде ље ња Мати це срп ске. 
Његов рад у Мати ци наро чи то је зна
ча јан и мно го струк. Иза бран је 1920. 
за пред сед ни ка Мати це срп ске и на тој 
дужно сти је био пуних 15 годи на. За 
вре ме Врхов че вог пред сед ни штва 
подиг ну та је у Новом Саду, на Сај ло ву, 
нова згра да Тран да фил ки ног Сиро ти
шта, интер нат са Основ ном шко лом 
(Милу ти но вић).

Ради во је Врхо вац (Вики пе ди ја)

За вре ме сту дент ских 
дана, Врхо вац је узи
мао уче шће и у дру

штве ном живо ту Срба, 
сту де на та Беч ког уни
вер зи те та. У то вре ме 

је почео да штам па 
сво је књи жев не радо

ве. Након окон ча ња 
сту ди ја, иза бран је за 
суплен та Кар ло вач ке 

гим на зи је, а чим је 
поло жио про фе сор ски 
испит, постао је редов

ни про фе сор. Од 1. 
децем бра 1903. при

вре ме ни је дирек тор, а 
од 14. децем бра 1904. 
стал ни дирек тор Кар

ло вач ке гим на зи је
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Пово дом лика и дела Ради во ја 
Врхов ца, Адам При би ће вић у Ђачким
сећањима, изме ђу оста лог, пише: „…у 
њего вој лич но сти било је нешто што је 
бла го твор но на нас дело ва ло и учи ни
ло да га ми не забо ра ви мо. Има ли смо 
про фе со ре које смо гото во дру гар ски 
воле ли, интим но, при сно. Међу тим, ми 
смо Ради во ја Врхов ца пошто ва ли; он 
нам је импо но вао и зато смо га воле ли 
на изве сно одсто ја ње. У њего вој лич
но сти било је, више но у ичи јој дру гој, 
отме но сти, од спо ља шње фор ме, па, 
пре ко начи на посту па ња у дру штву, до 
самог начи на мишље ња и изра жа ва
ња њего ва. Мир, одме ре ност, вла да ње 
собом зра чи ли су из њего ве отме не 
лич но сти, при род но и нена ме ште но, и 
баш зато нео до љи во дело ва ли на 
наше при ми ти вач ке, раз ба ру ше не 
душе. Кроз низ годи на, у који ма ми је 
био про фе сор, он никад није испао из 
так та, никад се раз љу тио, никад изру
жио кога, а камо ли ћушнуо ђака. Никад 
није учи нио ни нај сла би је алу зи је на 
који духов ни недо ста так, на теле сну 
ману кога ђака. А ипак смо били и пред 
његов час и на њему мир ни као овчи
це. За нас је нај те жа казна била његов 
пре ко ран поглед или озби љан укор, 
какав даје друг дру гу. Јер, зани мљи во 
је ово; иако се увек држао од нас на 
одсто ја њу, не фра тер ни зу ју ћи с нама, 
он нам је гово рио као озбиљ ним људи
ма, гото во себи рав ни ма, и самим тим 
пости за вао педа го шке резул та те. Он 
нас је при ди зао да се може мо сами 
узди ћи. Једа ред је ухва тио неке од нас 
тре ће шко ла ца где се игра мо кли ке ри
ма. Кад је ушао у раз ред, пре но што је 
сео, сто је ћи, спо ме нуо је то озбиљ но, 
уко рио нас и завр шио: ’Ви сте већ у 
тре ћем раз ре ду, озбиљ ни ји ђаци. Они 
из првог раз ре да тре ба да вас поздра
вља ју. А зар ће вам они ски да ти 
шешир, ако се кли ке ра те као они? 
Зато се надам да ме више није дан од 
вас неће ста ви ти у неу го дан поло жај, у 
какву сам био, кад сам неко ли ке од 
вас зате као где се кли ке ра ју’! И, дои
ста, није више никад нијед ног зате као 
у кли ке ра њу. Али, пази те, није рекао 
које је од нас зате као! У пуном зна че
њу те речи, отмен човек и џен тлмен, и 
баш зато и несве сно велик педа гог, 
вас пи тач“!

Сећа ња Жар ка Кали ни ћа на Ради
во ја Врхов ца, саже та су у тек сту под 
нази вом Наш директор, у ком сто ји: 
„Знао сам га још изра ни је по при ча њу 
дру го ва, кар ло вач ких ђака. Како су га 
они пошто ва ли и воле ли! При ча ли су 
ми дру го ви да није дан ђак не може ла 
му сла же, јер мора да се засти ди кад 
га он погле да сво јим сивим, добрим и 
чистим очи ма. Тога дана при упи су 
први пут сам видео те очи. Раз у мео 
сам сво јом дечач ком душом да те очи 
може има ти само човек који је сав пре
дан сво ме иде а лу. Такве су очи мора
ли има ти муче ни ци и вели ки бор ци за 
иде а ле, људи вере и сна жне воље. 
Озбиљ ним и очин ским гла сом гово рио 
ми је о дужно сти ма ђака Кар ло вач ке 

гим на зи је, а кад је видео да сам се 
збу нио и поцр ве нео, он се осмех нуо. 
Од тог осмеј ка лице му је дошло бла го 
и ведро. а ја сам раз у мео да он није 
само дирек тор него и отац. Били смо 
ђаци, деца, па смо поне кад чини ли и 
глу по сти. Било је, то се раз у ме и 
казни, али више од сва ке казне боја ли 
смо се кад би нас звао к себи наш 
дирек тор. Не, није казна била стра
шна, већ њего во ожа ло шће но и раз о
ча ра но лице. Нама је било тада тешко 
што смо ожа ло сти ли њега, нашег 
доброг дирек то ра (…) Пуше ње, па још 
на ули ци, то је за гим на зи сте био стра
шан пре ступ који се стро го кажња вао, 
али ми смо били деца – а деца често 
чине баш оно што је забра ње но да 
пока жу сво ју тобо жњу хра брост. И баш 
кад смо се нај ма ње нада ли, пред нама 
је искр снуо он. Изне на ђе ни и збу ње ни 
гур ну ли смо руке с цига ре та ма у џепо
ве и уко че но, са изра зом кри ви це на 
лицу, поздра ви ли га. Он се само 
осмех нуо и одвра тио нам поздрав. 
Били смо спрем ни на нај го ре. Али тај 
дан је про шао без пози ва, тако и дру
ги, и тре ћи. Ми смо тада виде ли да нас 
је казна овог пута мимо и шла. Ми смо 
зна ли да је он видео да пуши мо, али 
кад је опа зио како смо упла ше но 
сакри ли цига ре те кад се он поја вио, он 
се тада насме шио и опро стио нам. 
Доц ни је смо га још боље упо зна ли и 
заво ле ли. У VI раз ре ду пре да вао нам 
је грч ки језик. И како је пре да вао! 
Њего ве часо ве смо оче ки ва ли са 
нестр пље њем, јер су то били часо ви 
кад су наше душе ула зи ле у све лепо
те ста ре грч ке пое зи је и упо зна ва ле 
веч не чове чан ске иде а ле. Он нас је 
инспи ри сао, па смо осно ва ли ђач ку 
лите рар ну дру жи ну ’Стра жи ло во’. 
Мно ги од нас кар ло вач ких ђака има да 
захва ли сво ју писме ност нашем дирек
то ру, који нас је упу ћи вао на ода бра ну 
лек ти ру и будио у нама вољу за књи
жев ни рад. Сре ди на у којој смо живе ли 
учи ни ла је да смо заво ле ли онај кул
тур ни и књи жев ни дух који је про ве ја
вао Кар ло вач ку гим на зи ју, а чији је 
инспи ра тор био наш дирек тор“.

Ради во је Врхо вац је пре ми нуо у 
Новом Саду 16. јула 1946. годи не. 
Вре дан и чести ти живот, пло дан и вео
ма зна ча јан про свет ни, као и науч ни 
рад овог вели ка на из Лаћар ка, поздра
вио је Иван С. Шај ко вић и одао му 
при зна ње сле де ћим сти хо ви ма: 

„И име ти каже: врхо вац си био
И оста ћеш такав до послед њег даха. 
Као витез пра ви без мане и стра ха, 
Шти тио си прав ду и исти ну штио – 
Врхо вац си био!
Са врхо ва чистих, про све ћен и смео, 
Кли цао си роду, ули вао веру,
У сва ком си послу знао пра ву меру, 
Вршио си хра бро оно што си хтео – 
Про све ћен и смео.
Гле, одла зе дани! Ал’ је дух на врху! 
Апо стол ско дело ти тво риш и сада. 
Авај, тело кло не! Али је и тада – 
Врхо вац на врху“!

Дуго го ди шњим
успе шним радом на 

књи жев ном, науч ном
и про свет ном пољу, 

сте као је вели ки
ауто ри тет. Био је 

посла ник
Народ ноцркве ног 

сабо ра, пот пред сед
ник Народ ног

школ ског саве та, члан 
Град ског већа

у Срем ским Кар лов ци
ма, затим пред сед ник 

Дру штва срп ских
књи жев ни ка и

умет ни ка, члан, а 
после и пот пред сед

ник Књи жев ног
оде ље ња Мати це

срп ске. Његов рад у 
Мати ци наро чи то је 

зна ча јан и мно го струк. 
Иза бран је 1920. за 

пред сед ни ка Мати це 
срп ске и на тој

дужно сти је био пуних 
15 годи на. За вре ме 

Врхов че вог
пред сед ни штва

подиг ну та је у Новом 
Саду, на Сај ло ву,

нова згра да
Тран да фил ки ног

Сиро ти шта, интер нат 
са Основ ном шко лом 

(Милу ти но вић)
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ОВАН: Ове неде ље 
ћете се осе ћа ти 
мно го боље. Потру
ди те се да не одла

же те оба ве зе. Има ће те подр
шку дру гих људи. Биће те фоку
си ра ни ове неде ље, али немој
те да се пре фор си ра те. Има те 
доста иде ја, али раз ми сли те 
шта сигур но може те да оства
ри те.

БИК: Мање ћете се 
нер ви ра ти ове неде
ље. Уви ђа те да је 
нео п ход но да 

напра ви те баланс изме ђу 
послов ног и при ват ног живо та, 
да бисте били релак си ра ни. 
Неће те толи ко да се опте ре ћу
је те што се тиче нов ца. Про ве
ди те више вре ме на са поро ди
цом. Избе га вај те зачи ње ну 
хра ну, а уно си те теч ност и 
вита ми не. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Конач
но се осе ћа те мно го 
боље. Неће те више 
има ти засто је. Кому

ни ка ци ја са дру ги ма може да 
буде олак ша на. Дај те све од 
себе на послу. Има те више 
иде ја и пла но ва него ина че, 
али поку шај те да буде те раци
о нал ни и да одре ди те при о ри
те те. Тако ћете да стиг не те да 
одра ди те све што сте зацр та
ли.

РАК: Ове неде ље 
ћете бити пре о се
тљи ви. Потру ди те 
се да раци о нал ни је 

тро ши те новац. Ако сте у вези, 
кому ни ка ци ја са парт не ром 
може да се побољ ша. Ако сте 
сло бод ни, нека осо ба из про
шло сти може да се поја ви опет 
у вашем живо ту.

ЛАВ: Доне ће те 
неке бит не одлу ке о 
томе како да пре ва
зи ђе те поте шко ће 

које су веза не за при ват ни 
живот. Ако Вас неки чла но ви 
поро ди це спу та ва ју у Вашим 
пла но ви ма, обја сни те им да 
вам то сме та. Биће вам лак ше 
на послу ове неде ље, ства ри 
ће брже да се одви ја ју. Одлич
на је неде ља за сарад њу са 
дру ги ма. 

ДЕВИ ЦА: Не мора
ју сви да зна ју шта 
вам се деша ва у 
живо ту. Под стре сом 

сте нај ви ше због посла и нов
ца, али је бит но да се добро 
орга ни зу је те да не бисте били 
у вели ком про бле му. Има те 
ути сак да има те доста при ли ка 
за напре дак. Про бај те све да 
реши те сами. Мора те више да 
се посве ти те себи, мање да 
обра ћа те пажњу на дру ге. 
Одмор Вам је нео п хо дан. 

ВАГА: Неће вам баш 
ићи лак ше одно си са 
дру ги ма. Под стре
сом сте због нов ца. 

Нео п ход но је да има те добру 
сарад њу са дру ги ма да бисте 
поче ли да се ста би ли зу је те. 
Вео ма сте вред ни. Има те подр
шку од стра не поро ди це у вези 
са послом. Иако може да дође 
до про бле ма у вези, не оду стај
те од сво јих пла но ва. 

ШКОР ПИ ЈА: Вео ма 
сте стра стве ни, али 
вам није до озбиљ не 
везе. Удо во љи те 

парт не ру ако сте зау зе ти. Неки 
посло ви које сте одав но испла
ни ра ли могу да поч ну да се 
оства ру ју сада, наро чи то ако 
сара ђу је те са људи ма који нису 
из истог места као ви. Бит но је 
само да не оду ста је те. Могу ћа 
помоћ над ре ђе ног или неке 
мушке осо бе.

СТРЕ ЛАЦ: Ове 
неде ље биће те 
умор ни ји него ина че. 
Има те доста посла, 

не може те све да постиг не те. 
Биће те задо вољ ни јер се конач
но ства ру ју циље ви на који ма 
сте ради ли дуже вре ме. Вео ма 
сте кре а тив ни. Нека осо ба из 
про шло сти може да се вра ти у 
ваш живот, али веза ће тешко 
да буде реа ли зо ва на ако се 
обо је не потру ди те. 

ЈАРАЦ: Удо во ља ва
ће себи ове неде ље. 
Не опте ре ћуј те се 
пре ви ше послом. 

Јако је бит но да не позајм љу је
те дру ги ма новац. При па зи те 
мало на тро ше ње, пошто како 
зара ди те, тако све потро ши те. 
Што се љуба ви тиче, роман тич
ни сте. Ако сте сло бод ни, при ја
ће вам пажња коју ћете да 
доби је те од јед не зани мљи ве 
осо бе.

ВОДО ЛИ ЈА: Ове 
неде ље ћете да 
доне се те неку бит ну 
одлу ку у вези са 

парт не ром. Раз ми шља те шта 
може те да про ме ни те у одно су. 
Ако сте сло бод ни, осо би која 
вам се одав но допа да може те 
да каже те коли ко вам се допа
да. Мно го се боље осе ћа те, али 
жели те да се одмо ри те. Од дру
гих људи Вам зави си како ће 
све да се оди гра на послу. Вре
ме је за нове сарад ње. 

РИБЕ: Боља је 
кому ни ка ци ја са 
парт не ром. Можда 
пре ви ше ради те и 

запо ста вља те воље ну осо бу. 
Попри чај те отво ре но о све му 
што вам сме та. Сло бод ни, 
могу ћа је аван ту ра. Немој те 
пра ви ти неке нагле про ме не 
веза не за посао. Оче куј те подр
шку и помоћ коле га у све му. 

VREMEPLOV
29. јул.

1948. На ста ди о ну “Вем бли” у 
Лон до ну отво ре не су пр ве 
Олим пиј ске игре по сле Дру гог 
свет ског ра та.
1981. У ка те дра ли Све тог 
Па вла у Лон до ну вен ча ли су 
се на след ник бри тан ског пре
сто ла, принц од Вел са Чарлс и 
Да ја на Спен сер. 

30. јул
1930. Уру гвај је у Мон те ви деу, 
по бе дом у фи на лу Пр вог свет
ског фуд бал ског пр вен ства 
над Ар ген ти ном од 4:2, по стао 
пр ви свет ски шам пи он у фуд
ба лу. 
1935. У Ве ли кој Бри та ни ји је 
об ја вље на пр ва џеп на књи га. 

31. јул
1941. Не мач ки мар шал Хер
ман Ге ринг дао је пи сме ну 
ди рек ти ву ше фу по ли ци је Рај
нхар ду Хај дри ху да са чи ни 
на црт пла на за ис тре бље ње 
европ ских Је вре ја (“ко нач но 
ре ше ње”).
1944. Као пи лот са ве знич ког 
ави о на у Дру гом свет ском 
ра ту над Ме ди те ра ном је 
по ги нуо фран цу ски пи сац 
Ан то ан де Сент Ег зи пе ри, 
аутор “Ма лог прин ца”, јед не 
од нај чи та ни јих књи га у све ту

1. ав густ
1778. У не мач ком гра ду Хам
бур гу отво ре на је пр ва ште ди
о ни ца у све ту. 
1990. Ирач ка вој ска на па ла 
Ку вајт и оку пи ра ла га за је дан 
дан. 

2. ав густ
1802. На по ле он Бо на пар та 
про гла шен за до жи вот ног кон
зу ла Фран цу ске, што му је 
да ло пра во да име ну је на след
ни ка. 
1903. У Ма ке до ни ји по чео 
Илин ден ски уста нак за осло
бо ђе ње од тур ске вла сти, 
то ком ког је ство ре на Кру шев
ска ре пу бли ка. Ре пу бли ка се 
одр жа ла 11 да на, уста нак угу
шен у кр ви. 

3. ав густ
1778. У Ми ла ну је отво ре на 
опер ска ку ћа Ска ла, де ло 
ар хи тек те Ђу зе пеа Пјер ма ри
ни ја.
1858. Ен гле ски ис тра жи вач 
Џон Спик от крио је је зе ро Вик
то ри ја, из во ри ште ре ке Нил.
1936. Аме рич ки атле ти чар 
Џе си Овенс је ско ком у даљ 
8,06 ме та ра осво јио пр ву од 
че ти ри злат не ме да ље на 
Оли миј ским игра ма у Бер ли ну.

4. ав густ
1995. Хр ват ска вој ска, у опе
ра ци ји “Олу ја”, ушла у Ре пу
бли ку Срп ску Кра ји ну, зо ну под 
за шти том Ује ди ње них на ци ја. 
Око 250.000 Ср ба на пу сти ло 
до мо ве и кре ну ло пре ма 
Бо сни и Ју го сла ви ји, у нај ве
ћем из бе глич ком та ла су у 
Евро пи од Дру гог свет ског 
ра та.

HOROSKOP

Сре да, 29. (16.) Јул
Све ште но му че ник Анти но гер

Четвр так, 30. (17.) Јул
Све та вели ко му че ни ца Мари на, 
Огње на Мари ја

Петак, 31. (18.) Јул
Све ти муче ник Еми ли јан

Субо та, 1. Август (19. Јул)
Пре по доб на Макри на

Неде ља, 2. Август (20. Јул)
Све ти про рок Или ја

Поне де љак, 3. Август
(21. Јул)

Све ти про рок Језе ки љ
У то рак, 4. Август (22. Јул) 

Све та Мари ја Маг да ле на

Crkveni
kalendar

• Да није прав де, човек у 
живо ту не би имао шта 
да тра жи.
• У овој нема шти ни, ни 
лопо ви више не могу 
поште но да живе.
• Мод ни кре а то ри нам 
први ста вља ју руке у 
џепо ве.

Кокос тор та
Састој ци: 300 гра ма кек са, 500 

гра ма Ела сира, 500 мили ли та ра  
слат ке павла ке, 200 гра ма беле 
чоко ла де, 200 гра ма коко са, 
шоља мле ка за ума ка ње

При пре ма: Кекс умо чи те у 
мле ко и ређај те у плех или калуп 
за кола че, док не пре кри је те дно. 
У посу ду додај те маскар по не сир 
и исто пље ну белу чоко ла ду коју 
сте про хла ди ли и уму ти те мик се
ром. У посеб ној посу ди уму ти
те слат ку павла ку неко ли ко мину
та. Када павла ка очвр сне додај те 
је у посу ду у којој сте изме ша ли 
маскар по не сир и белу чоко ла ду. 
Додај те кокос и све сје ди ни те. 
Пола фила рас по ре ди те пре ко 
кек са који сте поре ђа ли у калуп, а 
онда пре ко фила поре ђај те још 
један ред кек са, који сте тако ђе 
прет ход но нато пи ли у мле ку. 

Рас по ре ди те и дру гу поло ви ну 
фила пре ко кек са и по жељи 
деко ри ши те сец ка ним коко сом 
или неким све жим воћем. Оста ви
те тор ту у фри жи дер да се охла ди 
и сер ви рај те.


