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Усвојенипрограмиустанова
културе,спортаитуризма
Приизрадипрограмаиплановауобзирсмоузелиепидемијукорона-вирусаи

прилагодилиихситуацији.Освакојизмени,далисутонекатрансфернасредства
оддругихнивоавласти,илиакосенекеманифестацијенеодржезбогактуелне
ситуације,грађанићебитиобавештенипрекоГрадскогвећаиСкупштине,рекао
јеЗоранМишчевић,заменикначелниказакултуру

Седница градске Скупштине
одржана је 22. јануара. На
дневномредусенашлоукупно

15тачака.Наовојседницисуусво
јени програми пословања за 2021.
годину буџетских корисника Града
СремскаМитровицаизобластикул
туре,спортаитуризма,штосеодно
синаБиблитеку„ГлигоријеВозаро
вић“, Галерију „Лазар Возаревић“,
Позориште„ДобрицаМилутиновић“,
Историјскиархив„Срем“,Центарза
културу„Сирмијумарт“,МузејСрема,
Завод за заштиту споменика култу
ре, Установу за неговање културе
„Срем“, Пословноспортски центар
„Пинки“,Атлетски стадиони  Тури
стичкуорганизацијуграда.
ЗоранМишчевић, заменик начел

никаГрадскеуправезакултуру,том
приликом је рекао да су планови и
програмиустановаизобластиспор
та,културеитуризмадонети,узима
јућиуобзирпрошлогодишњепрогра
меипланове,каоитренутнуситуа
цијуувезисаепидемијом.
– Свака делатност, која је квали

тетнаидоброосмишљенаморада
буде систематски планирана и про
грамирана. При изради програма и
планова, у обзир смо узели епиде
мију коронавируса и прилагодили
ихситуацији.Освакојизмени,дали
су тонека трансфернасредстваод
других нивоа власти, затим, ако се
неке манифестације не одрже због
епидемије коронавируса, грађани
ћебитиобавештенипрекоГрадског
већа и Скупштине. Наравно, то ће
ући у промену планова и програма
радаустановакултуре,спортаитур
зима,рекаојеМишчевић.
На програме и планове установа

културе,спортаитуризмаодборни
циопозиције„ГрадзасвенасВла
димирПетковић“ имали су низ кри
тика,јерсусредстваза2020.годину
затеустановебилавиша,авећина
програма није реализовано, док су
средстваза2021.годинумања,што
премањиховимставу,значидапро
шлогодишња средства нису утро
шена за намене за које су предви
ђене. Такође, упућена је примедба
инапрограмПредшколскеустанове
„Пчелица“ јер у њему није наведе
наоценакоју јетаустановадобила

приликомекстернеевалуације.
Одборници су усвојили предлог

одлукеорадуАпотекарскеустанове.
–Радновремеапотекећеодсада

бити од 7.00 часова до 20.00 часо
ва сваким радним даном, суботом
од 9.00 до 16.00 часова и недељом
од 12.00 до 20.00 часова. Напоме
нуобихдаоваодлуканећеутицати
набуџетГрадаштосетичеприхода
и расхода. До сада смо радно вре
ме усклађивали по броју радника.
Пошто имамо шест запослених, ми
смо усклађивали рад Апотеке по 12
часова радним даном и викендом,
рекао јеДраженРиђошић, начелник
Градскеуправезасоцијалнузаштиту
изаштитуживотнесредине.
Он једодаода једугАпотекарске

установе,којијеизносио160милио
надинара,исплаћен80посто.
–Остаоједасеизмиридугпрема

једномдобављачуоднеколикостоти
нухиљададинара,рекаојеРиђошић.
Наовојседницијеусвојенпредлог

одлукеоодређивањуправцапружа
њадржавнихпутева крознасељена
места на територији града Сремска
Митровица, осим насељених места
СремскаМитровицаиЛаћарак,раз
војни план ПУ „Пчелица“, програм
пословањаАгенцијезаруралнираз
војградаза2021.годину,каоипред
лог закључкаоотписуделадугапо

основу јавнихприходапредузећу за
водне путеве „Иван Милутиновић
ПИМад“Београдиконверзијидела
јавнихприхода којиприпадају граду
Сремска Митровица у трајни улог
у капитал истог предузећа. Такође,
већином гласова је усвојен предлог
закључка о конверзији дела јавних
прихода који припадају градуСрем
скаМитровицаутрајниулогукапи
тал ДОО „Full protect“ из Београда,
програм уређења, отуђења и дава
ња у закуп грађевинског земљишта
у јавнојсвојиниСремскеМитровице
у 2021. години,  предлог програма
одржавањачистоћена јавнимповр
шинама за текућу годину, предлог
програма за одржавање и уређење
градскеплажеуСремскојМитровици
ипредлогпрограмаодржавањапар
кова, зеленихи рекреационих повр
шина са планом санације заштиће
ногдрворедаплатанаипланомукла
њањаштетне вегетације на терито
ријиСремскеМитровице. Усвојен је
и  програм рада и пословања Апо
текарске установе, програм рада и
пословањаЦентразасоцијалнирад
„Сава“ и предлог решења о измени
решењаоотуђењунепокретностииз
јавнесвојинеГрадаСремскаМитро
вицаупоступкујавногнадметања.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

ДраженРиђошићЗоранМишчевић
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Велики одзив гра ђа на
на вак ци на ци ју про тив коро не

На сед ни ци Кри зног шта ба, одр жа
ној 22. јану а ра било је речи о 
масов ној вак ци на ци ји гра ђа на, 

раду колцен тра и епи де ми о ло шкој 
ситу а ци ји у Сре му. Како је рекао начел
ник Град ске упра ве за имо ви ну, опште и 
зајед нич ке посло ве Миро слав Јокић у 
раду колцен тра, који пози ва гра ђа не на 
иму ни за ци ју и пома же при ли ком попу
ња ва ња обра сца за при ја ву на пор та лу 
еУпра ве, уче ству је 20 волон те ра Кан
це ла ри је за мла де, као и запо сле ни у 
Град ској упра ви. До 22. јану а ра је при
мље но пре ко  450 пози ва. Радом кол
цен тра руко во ди док тор ка Дома здра
вља Неда Дур ма но вић Шави ја, која са 
меди цин ског аспек та гра ђа ни ма пома
же како би про цес иму ни за ци је био 
разу мљи ви ји и без бед ни ји. Пре ма речи
ма начел ни ка Опште меди ци не др Ади
ла Елха га у ковид амбу лан та ма је сма
њен број пре гле да и 21. јану а ра их је 
оба вље но 44. Пре ма речи ма дирек тор
ке Заво да за јав но здра вље др Наде 
Зец Пет ко вић, епи де ми о ло шка ситу а ци
ја се побољ ша ва, али је и даље ван ред
на. На дан 21. јану ар у Срем ској Митро
ви ци је било 396 актив на слу ча ја инфек
ци је ковид19, док је тај број за цео 
Срем 1248.

Миро слав Јокић је иста као да кол
цен тар ради сва ким рад ним даном и да 
ће ради ти и викен дом.

– Рад но вре ме је од 8.00 часо ва па 
све до 17.00 сати сва ког дана. Сва ки 
гра ђа нин који дође на вак ци нал ни пункт, 
биће и вак ци ни сан. Град Срем ска 
Митро ви ца је са Домом здра вља орга
ни зо вао мобил ну еки пу, која одла зи на 
кућ ну адре су осо ба које не могу да дођу 
из здрав стве ног раз ло га до вак ци нал ног 
пунк та. Одзив гра ђа на за вак ци на ци ју је 

добар, задо вољ ни смо, али оче ку је мо 
да ће у наред ним дани ма бити и већи, 
иста као је Јокић.

У Сремској Митровици су организова
ни вакцинални пунктови у Четвртој, 
Петој и Шестој амбуланти, као и у 
Лаћарку, Салашу Ноћајском и Дивошу.

Иму ни за ци ја ста нов ни штва се 
обавља и у сле де ћим сео ским амбу лан
та ма: 27. јану а ра у Босу ту, што се одно
си и за ста нов ни ке Срем ске Раче, 28. 
јану а ра у Ман ђе ло су, где дола зе и ста
нов ни ци Шиша тов ца и Лежи ми ра, 29. 
јану а ра у Рав њу, одно си се и на ста нов
ни ке Заса ви це I и Заса ви це II, 30. јану а
ра у Раден ко ви ћу. Од 26. јану а ра орга
ни зо ва ни су редов ни пунк то ви у амбу
лан та ма у Кузми ну, Мар ти ни ци ма, 
Вели ким Радин ци ма, Чал ми (26, 27. и 
29. јану ар), Диво шу (26. и 28. јану а ра), 
Шашин ци ма (25, 27. и 29. јану а ра), Јар
ку (26. и 28. јану а ра). Рад но вре ме вак
ци нал них пунк то ва је сва ког дана од 
8.00 до 15.00 часо ва. 

Како је рекао др Адил Елхаг, вак ци на
ци ја про ти че у нај бо љем реду. 

– С обзи ром на то да смо 21. јану а ра 
има ли гужве, одлу чи ли смо да отво ри
мо још вак ци нал них пунк то ва. Само 
првог дана смо вак ци ни си ли 90 људи, а 
било је пред ви ђе но 72. Дакле, сви који 
дођу на вак ци нал ни пункт, доби ће вак
ци ну. У Лаћар ку смо 21. јану а ра вак ци
ни са ли 114 осо ба, у Сала шу Ноћај ском 
93, а у Четвр тој и Петој здрав стве ној 
амбу лан ти смо истог дана вак ци ни са ли 
укуп но 419 осо ба.  Отво ри ли смо и при
вре ме ни пункт у Диво шу, где је 21. јану
а ра вак ци ну доби ло 46 осо ба, а путем 
еУпра ве је био при ја вљен само један 
Диво ша нин. За сада се кори сти само 
кине ска вак ци на ком па ни је „Сино фарм“. 

Ско ро 50 посто више осо ба је вак ци ни
са но него што је пред ви ђе но. Закључ но 
са 23. јану а ром вак ци ни са но је пре ко 
2500 људи без неже ље них реак ци ја. 
Морам да кажем да у Срем ској Митро
ви ци има мо заи ста добар одзив за вак
ци на ци ју, и више него што смо оче ки ва
ли, иста као је др Елхаг.

Др Нада Зец Пет ко вић је изне ла 
подат ке о бро ју актив них и ново ин фи ци
ра них слу ча је ва инфек ци је ковид19 и 
то за 21. јану ар. 

– На дан 21. јану а ра у Срем ској 
Митро ви ци је реги стро ва но 11 слу ча је
ва инфек ци је коро навиру сом. У Ста рој 
Пазо ви је осам пози тив них лица, а 273 
актив на слу ча ја, у Руми је било три 
пози тив на лица и 216 актив них. У Инђи
ји је истог дана реги стро ва но јед но лице 
које је пози тив но на инфек ци ју ковид19 
и има мо194 актив на слу ча ја. У Ири гу је 
било чети ри пози тив на лица и 32 актив
на слу ча ја, док у Шиду није било пози
тив них лица, а актив них слу ча је ва је 42. 
У Пећин ци ма смо има ли два пози тив на 
лица и 95 актив них слу ча је ва. Дакле у 
Срем ском окру гу је 21. јану а ра било 29 
ново за ре же них лица. Епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја се и даље оце њу је као ван
ред на, али број кон ти ну и ра но пада. 
Када гово ри мо о вак ци на ци ји, иму ни тет 
је нај ком плет ни ји након при ма ња обе 
дозе. Истра жив ња која се поми њу у 
нашим струч ним лите ра ту ра ма сто ји да 
зашти та од ковид19 инфек ци је тра је 
нај ви ше до годи ну дана. Да би се дости
гао колек тив ни иму ни тет тре ба да се 
вак ци ни ше мини мум 60 посто попу ла
ци је, а нај бо ље је до 80 посто. 

На дан 22. јану ар у ковидделу Опште 
бол ни це нала зи ло се 109 паци је на та. 

 З. Попо вић

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је
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ПОЧЕ ЛА МАСОВ НА ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈА ГРА ЂА НА 

Вак ци ном про тив
епи де ми је коро на-виру са
Масов на иму ни за ци ја ста нов ни

штва про тив коро навиру са, 
поче ла је про те кле неде ље у 

Срем ској Митро ви ци и оста лим срем
ским општи на ма.  Локал не само у пра
ве су орга ни зо ва ле вак ци нал не пунк
то ве као и колцен тре путем којих 
гра ђа ни могу доби ти све инфор ма ци је 
и помоћ у вези са вак ци на ци јом. За 
сада су при сти гле вак ци не кине ске 
ком па ни је „Сино фарм“. Од почет ка 
иму ни за ци је при ме тан је вели ки одзив 
гра ђа на, и више него што се то оче ки
ва ло. 

У Срем ској Митр о ви ци вак ци на ци ја 
је поче ла 19. јану а ра на пунк ту за иму
ни за ци ју у Петој здрав стве ној амбу
лан ти. Међу првим Митров ча ни ма, 
који су се вак ци ни са ли је била гра до
на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић. 
Поред тога што се могу вак ци ни са ти 
гра ђа ни, који су се при ја ви ли на пор
та лу еУпра ве и путем колцен тра, 
вак ци ну могу при ми ти и они који се 
нису при ја ви ли тако што ће се јави ти 
дежур ном меди цин ском тиму и попу
ни ти обра зац на вак ци нал ном пунк ту. 

Све тла на Мило ва но вић је након 
при мље не вак ци не рекла да се сасвим 
добро осе ћа, али и под се ти ла све гра
ђа не да пре вак ци на ци је оду на пре
глед код иза бра ног лека ра.  

– Вак ци ни са ла сам се и све је про
шло у нај бо љем реду. Није ништа 
стра шно и ништа не боли. Лека ри су 
рекли да се може јави ти бол након 
јед ног дана у пре де лу руке, то јест, на 
месту где је при мље на вак ци на, рекла 
је Све тла на Мило ва но вић.

Гра до на чел ни ца је том при ли ком 
иста кла да је циљ фор ми ра ња вак ци
нал них пунк то ва да се орга ни зо ва но, 
уз пошто ва ње свих мера зашти те од 
инфек ци је кови да19 и спро во ђе ња 
прин ци па без бед но сне иму ни за ци је, 

вак ци ни ше што већи број осо ба за 
што кра ће вре ме.

– За реа ли за ци ју масов ног вак ци ни
са ња смо пот пу но спрем ни. Почео је са 
радом и колцен тар, путем којег гра ђа
ни могу доби ти све инфор ма ци је веза
не за иму ни за ци ју, помоћ при ли ком 
попу ња ва ња обра сца на пор та лу 

еУпра ве, и нарав но биће оба ве ште ни 
када и где да дођу на вак ци на ци ју. 
Тако ђе, сва ко ко не може да дође из 
здравствених разлога до вак ци нал ног 
пунк та, потреб но је да се јави колцен
тру, који ће орга ни зо ва ти пре воз, изја
ви ла је гра до на чел ни ца.

Бро је ви теле фо на колцен тра су: 
066/8028080; 066/8028081,066/802
8082,066/8028083,066/8028084.

Миро слав Јокић, начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну, рекао је да је Град Дому 
здра вља обез бе дио сву логи стич ку 
подр шку како би сва ка здрав стве на 
амбу лан та, која је у систе му иму ни за
ци је, има ла све усло ве да се вак ци на
ци ја завр ши брзо и без бед но. 

– Вак ци на ће бити доступ на у свим 
насе ље ним мести ма на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це. Пози ва мо гра ђа
не да се при ја ве, позо ву наш колцен
тар како би им се помо гло у при ја ви на 
пор тал еУпра ве, и да се у што кра ћем 
вре мен ском пери о ду вак ци ни шу, јер је 
то једи ни начин да побе ди мо изу зет но 
опа ку болест ковид19. Све папи ро ло

Вак ци ни са ла сам се и све је про шло у нај бо љем реду. 
Није ништа стра шно и ништа не боли. Лека ри су рекли 
да се може јави ти бол након јед ног дана у пре де лу руке, 
то јест, на месту где је при мље на вак ци на. За реа ли за-
ци ју масов ног вак ци ни са ња смо пот пу но спрем ни и 
пунк то ви се орга ни зу ју у скла ду са заин те ре со ва но шћу 
гра ђа на, укљу чу ју ћи и у сели ма. Почео је са радом и 
кол-цен тар. Путем кол-цен тра, гра ђа ни могу доби ти све 
инфор ма ци је веза не за иму ни за ци ју, рекла је гра до на-
чел ни ца Срем ске Митро ви це Све тла на Мило ва но вић

Градоначелница Све тла на Мило ва но вић на вак ци на ци ји

др Адил Елхаг Миро слав Јокић
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шке недо у ми це и про це ду ре ћемо 
олак ша ти, помо ћи сви ма како бисмо 
зашти ти ли здра вље наших гра ђа на, а 
то је у овом тре нут ку нај ва жни је, изја
вио је Јокић.

Др Адил Елхаг, начел ник Опште 
меди ци не, рекао је вак ци на ци ја про ти
че у нај бо љем реду.

– Гра ђа ни се прво се при ја ве на 
шал тер, затим попу ња ва ју упит ник о 
сагла сно сти, одла зе код лека ра на 
пре глед где се утвр ђу је да ли су спо
соб ни да при ме вак ци ну, а потом дола
зе код меди цин ске сестре где им се 
апли ку је вак ци на у раме. За сада није 
било неже ље них реак ци ја и надам се 
да ће тако све про те ћи. На вак ци нал
ним пунк то ви ма је и еки па Хит не помо
ћи и при пре мље ни смо за сва ки неже
ље ни дога ђај. За гра ђа не који не могу 
да дођу, биће орга ни зо ван пре воз 
само ако за то иска жу потре бу пози
вом колцен тра, рекао је др Адил 
Елхаг.

Закључно са 25. јануаром укупно је 
вакцинисано 4475 лица на територији 
Сремске Митровице.

У шид ском Дому здра вља, 20. јану
а ра поче ла је поче ла масов на иму ни
за ци ја гра ђа на. Пре гле ди и иму ни за ци
ја се оба вља ју сва ког рад ног дана од 

8 до 15 часо ва. Пункт за вак ци на ци ју 
оби шао је и пред сед ник Општи не Шид 
Зоран Семе но вић са сарад ни ци ма. 
Уве рив ши се да све добро функ ци о ни
ше, пред сед ник Семе но вић се том при
ли ком захва лио тиму Дома здра вља, 
који је дока зао да је на виси ни задат ка.

– Уви дом у ста ње паци је на та и начи
ну на који се лека ри пона ша ју пре ма 
њима, еви дент но је да је пери од од 
десет мину та, коли ко је потреб но да 
се паци јент пре гле да и доби је вак ци ну, 
сасвим дово љан. То зна чи да днев но 
може да се вак ци ни ше више од 60 гра
ђа на. Овај пункт у Дому здра вља ће 
бити једи ни, али ми смо дали и нека 
алтер на тив на реше ња у слу ча ју да 
дође до пове ћа ног бро ја заин те ре со ва
них гра ђа на за вак ци на ци ју. Усло ви су 
одго ва ра ју ћи и нема гужви. Захва љу
јем се меди цин ским рад ни ци ма, који су 
спрем но доче ка ли вак ци не, као и Репу
бли ци Срби ји и пред сед ни ку Алек сан
дру Вучи ћу, који је успео да обез бе ди 
вео ма вели ки број вак ци на. Надам се 
да ћемо у наред ном пери о ду оба ви ти 
иму ни за ци ју цело куп ног ста нов ни штва 
општи не Шид, изја вио је Семе но вић.

Биљ ана Гачић, док тор ка Дома здра
вља у Шиду, изја ви ла је да ће на том 
вак ци нал ном пунк ту ради ти две еки пе, 

коју чине два лека ра и чети ри меди
цин ске сестре. 

– Све иде по пла ну и за један дан 
је вак ци ни са но 75 паци је на та. Нај пре, 
про ве ра мо здрав стве но ста ње паци је
на та и ако је све у реду, сле ди вак ци на
ци ја. Про це ду ра је иста као и за дру ге 
вак ци не, рекла је др Гачић.

Прво су вак ци ни са на лица, која су се 
при ја ви ла пре ко пор та ла еУпра ве, а 
при па да ју ста ро сној гру пи од 75 до 82 
годи не. Дру га гру па за иму ни за ци ју су 
сугра ђа ни од 70 до 75 годи на. Тако ће 
се и наста ви ти по годи шти ма, а не по 
редо сле ду при ја вљи ва ња на пор та лу.

У општи ни Пећи ни ци вак ци на ци ја је 
запо че та 20. јану а ра, а пред сед ник 
Општи не Сини ша Ђокић је 22. јану а ра 
са поро ди цом у Дому здра вља „Др 
Дра ган Фун дук” при мио вак ци ну про тив 
коро навиру са. 

– Иско ри стио бих при ли ку да позо
вем гра ђа не да се при ја ве за вак ци на
ци ју про тив кови да19, јер је иму ни за
ци ја нај си гу р ни ји начин да се зашти ти 
здра вље ста нов ни штва, пору чио је том 
при ли ком први човек пећи нач ке 
Општи не.

Пре ма речи ма дирек тор ке пећи нач
ког дома здра вља Дубрав ке Цвет ко вић 

Захва љу јем се меди цин-
ским рад ни ци ма, који су 

спрем но доче ка ли вак ци-
не, а захва љу јем се и 

Репу бли ци Срби ји и пред-
сед ни ку Алек сан дру Вучи-
ћу, који је успео да обез бе-
ди веома вели ки број вак-
ци на. Надам се да ћемо у 

наред ном пери о ду оба ви-
ти иму ни за ци ју цело куп-

ног ста нов ни штва општи-
не Шид, изја вио је пре сед-

ник Општи не Зоран
Семе но вић

Иско ри стио бих при ли ку 
да позо вем гра ђа не да се 
при ја ве за вак ци на ци ју 
про тив кови да-19, јер је 
иму ни за ци ја нај си гур ни ји 
начин да се зашти ти здра-
вље ста нов ни штва, пору-
чио је пред сед ник
Општи не Пећин ци
Сини ша Ђокић

Председник Општине Пећинци Синиша Ђокић се вакцинисао против короне

Зоран Семе но вић и др Биља на Гачић
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Мићић, одзив ста нов ни штва за иму ни
за ци ју је за сада изнад оче ки ва ња.

– Вак ци на ци ја тече вео ма добро, а 
спи сак гра ђа на који су под не ли зах тев 
за вак ци на ци ју доби ја мо од еУпра ве. 
Првог дана, 20. јану а ра је било 73 лица 
на спи ску за вак ци на ци ју, 21. јану а ра је 
било 80, док је 22. јану а ра на спи ску 
било 140 гра ђа на. Неко ли ко гра ђа на 
нисмо могли да вак ци ни ше мо, јер су 
има ли при вре ме не кон тра ин ди ка ци је. 
У сушти ни, само су им поме ре ни тер
ми ни за вак ци ни са ње и до сада нисмо 
има ли паци јен та који је трај но у немо
гућ но сти да при ми вак ци ну, изја ви ла је 
Цвет ко вић Мићић. 

Што се саме орга ни за ци је тиче, 
дирек тор ка дода је да није било про
бле ма, јер је за вак ци на ци ју ста нов ни
штва издво јен про стор Педи ја три је.

– Тај про стор савр ше но одго ва ра јер 
има мо три одво је не лекар ске орди на
ци је, два про сто ра за сестру и зајед
нич ку чека о ни цу. Тако ђе, по инструк ци
ја ма Мини стар ства здра вља тре ба ло је 
да обез бе ди мо две лекар ске еки пе. 
Међу тим, пове ћа ли смо број еки па и 
сад их има три и то упра во због вели ког 
бро ја при ја вље них гра ђа на, рекла је 
Цвет ко вић Мићић, и дода ла да је Педи
ја три ја у којој се сада оба вља иму ни за
ци ја пре се ље на у пре вен ти ву Педи ја
три је, тако да су паци јен ти физич ки 
одво је ни од дела где се оба вља иму ни
за ци ја и сва ка ко без бед ни ји.

Она је, тако ђе, дода ла да гра ђа ни, 
без обзи ра да ли су се вак ци ни са ли 
или не, ника ко не сме ју да се опу шта ју 
и да мора ју и даље да пошту ју све 
мере зашти те од виру са коро не, јер је 
потреб но да про ђе бар седам дана од 
при мље не дру ге дозе вак ци не како би 
се раз вио иму ни тет. Ако би иму ни за ци
ја текла овим тем пом, гра ђа ни који 
ових дана при ма ју вак ци ну, тек кра јем 
фебру а ра би сте кли одго ва ра ју ћи сте
пен иму ни те та.

Иму ни за ци ја гра ђа на ири шке општи
не, који су се за вак ци ни са ње про тив 
коро навиру са при ја ви ли било путем 
еУпра ве или теле фо ном, запо че ла је 
20. јану а ра. Вак ци нал ни пункт се нала

зи у  Дому здра вља у делу Опште 
меди ци не. За вак ци на ци ју је одре ђе на 
еки па коју чини један лекар и три меди
цин ска тех ни ча ра. Иму ни за ци ја се оба
вља од 8 до 15 часо ва. Првог дана су 
иму ни зо ва на 72 лица. За десет мину та 
се вак ци ни ше дво је људи.

 – За сада има мо вак ци нал ни пункт у 
Дому здра вља. Ако буде потре бе, 
може мо одре ди ти још неко место. Све 
ради мо у коор ди на ци ји са  Заво дом за 
јав но здра вље у Срем ској Митро ви ци, 
казао је Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед
ник ири шке Општи не.

Како буду при сти за ле нове вак ци не, 

тако ће се орга ни зо ва ти и вак ци ни са
ње, одно сно, пози ва ти гра ђа ни да дођу 
у Дом здра вља и при ме вак ци ну за коју 
су се опре де ли ли.

Вак ци на ци ја у рум ској општи ни је 
поче ла 20. јану а ра. Сти гло је  628 кине
ских вак ци на ком па ни је „Сино фарм“, а 
сва ки дан коо р ди на тор за вак ци на ци ју 
доби ја спи сак са бро јем људи за вак
ци на ци ју.

Др Татја на Вино кић, коор ди на тор ка 
за вак ци на ци ју про тив кови да19 у 
Дому здра вља, иста кла је да се иму ну
за ци ја гра ђа на оба вља у про сто ри ја ма 
Цен тра за пре вен ци ју. 

  Има мо два тима за иму ни за ци ју, 
лека ра и два меди цин ска тех ни ча ра, а 
вак ци на ци ја се реа ли зу је по пози ву. 
Сви гра ђа ни који су се при ја ви ли пре ко 
еУпра ве или теле фо ном, биће позва
ни путем колцен тра, оба ве ште ни о 
вре ме ну и месту вак ци на ци је. Пре тога 
ће сви про ћи лекар ске пре гле де како 
би се утвр ди ло да ли посто је кон та рин
ди ка ци је за вак ци ну, обја сни ла је др 
Вино кић.

Уко ли ко нема кон тра ин ди ка ци ја, 
лице ће бити вак ци ни са но и еви ден ти
ра но у Сер вис јав ног здра вља:  „Е вак
ци ну“, где се доби ја и потвр да о вак ци
на ци ји.

Пред ви ђе но је да лекар може да ура
ди од 10 до 15 пре гле да у току јед ног 
сата, а вак ци на ци ја се оба вља од 8 до 
15 часо ва.

– Гра ђа ни ће путем колцен тра бити 
пози ва ни како би се утвр ди ло да ли 

За сада има мо вак ци нал ни пункт у Дому здра вља. Ако 
буде потре бе, може мо одре ди ти још неко место. Све 
ради мо у коор ди на ци ји са  Заво дом за јав но здра вље у 
Срем ској Митро ви ци, казао је Тихо мир Сто ја ко вић, 
пред сед ник ири шке Општи не

Вак ци на ци ја у ири шкој општи ни

У Руми отворен још један пункт за вакцинацију у Културном центру
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има неких неже ље них реак ци ја. Ако их  
буде, осо ба ће се јави ти лека ру, а 
посто ји и про це ду ра при ја ве неже ље
них реак ци ја на вак ци ну, каза ла је др 
Татја на Вино кић. 

Она дода је да су, због ста ри јих и 
теже покрет них паци је на та, обез бе ди
ли јед ну про сто ри ју у при зе мљу на 
Оде ље њу за гине ко ло ги ју, где ће теже 
покрет ни гра ђа ни бити пре гле да ни и 
вак ци ни са ни. Дакле, када се паци јен ти 
пози ва ју за вак ци на ци ју, тре ба ло би да 
нагла се да су теже покрет ни.

Све вак ци не се дају у две дозе у раз
ма ку од две до чети ри неде ље, а гра
ђа ни ће и за дру гу дозу вак ци не бити 
пози ва ни када и где да дођу.

У првом дану су углав ном вак ци ни
са ни гра ђа ни ста ри ји од 75 годи на, а 
један од њих је и Петар Радо вић. 

– При ја вио сам се пре ко еУпра ве и 
ода брао сам кине ску вак ци ну, мада 
чујем да су све мал те не исте. Добро се 
осе ћам. Зва ће нас после да доби је мо и 
дру гу вак ци ну и то је то. Одмах сам се 
при ја вио за вак ци ну и ево први дан је и 
при мам. Сма трам да тре ба и дру ги да 
се при ја ве, рекао нам је Петар Радо
вић.

Упо ре до са иму ни за ци јом про тив 
коро навиру са, у рум ском Дому здра
вља је у току и вак ци на ци ја про тив 
гри па, буду ћи да је доби је но додат них  
1.250 доза.  За њих се тре ба обра ти ти 
иза бра ном лека ру, који пре гле да гра
ђа не пре но што их при ме, а ко их при
ми мора да про ђе месец дана да би 
доби ли вак ци ну про тив коро навиру са.

У рум ској општи ни до 25. јану а ра је 
вак ци ни са но око 1000 лица. Од 25. 
јану а ра, због вели ког инте ре со ва ња и 
како би се сма њи ле гужве, почео је са 
радом и вак ци нал ни пункт у Кул тур
ном цен тру, како је то и одре дио сво
јом одлу ком Штаб за ван ред не ситу а
ци је. За оне који се вак ци ни шу у вели
ком холу Кул тур ног цен тра, обез бе ђен 
је и пар кинг у Ули ци Вељ ка Дуго ше ви
ћа.

Вак ци на ци ја се оба вља у пери о ду 
од 8 до 15 часо ва. С обзи ром на то да 
се  оба вак ци нал на пунк та нала зе у 
гра ду, за све оне који су се изја сни ли 
да се желе вак ци ни са ти, а живе у 
сели ма, локал на само у пра ва је обез
бе ди ла пре воз, уко ли ко не могу да се 
сами орга ни зу ју и дођу на вак ци на ци
ју.

У инђиј ском Дому здра вља „Др 
Мило рад Мика Павло вић“ 20. јану а ра 
је поче ла вак ци на ци ја гра ђа на про тив 
коро навиру са. Првог дана вак ци ни са
ли су се нај ста ри ји гра ђа ни ове срем
ске општи не, а како је иста као дирек
тор Дома здра вља др Јово Кома зец 

сти гло је 500 доза кине ске вак ци не.
 Зашти та здра вља вак ци ни са њем 

од изу зет ног је зна ча ја и зато је нашим 
сугра ђа ни ма у првој фази доступ но 
500 вак ци на, а за сада се при ја ви ло 
њих седам де сет дво је, иста као је др 
Кома зец.

Вак ци на ци ја у Инђи ји оба вља се на 
оде ље њу Меди ци не рада, а паци јен ти 
су рас по ре ђе ни у раз маку од 10 мину
та, тако да сва ко стиг не да при ми вак
ци ну у зака за но вре ме.

Гото во 900 доза кине ске вак ци не 
„Сино фарм” сти гло је током про те кле 

неде ље  у ста ро па зо вач ки Дом Здра
вља. Вак ци ни са ње је  орга ни зо ва но у 
амбу лан та ма у Ста рој Пазо ви, Новој 
Пазо ви и Ста рим Банов ци ма. У слу ча ју 
масов ног одзи ва на вак ци на ци ју, Дом 
здра вља и Штаб за ван ред не ситу а ци
је општи не Ста ра Пазо ва уре ди ће про
стор Пазо вач ких базе на са опре мом и 
људ ством како би се масов на иму ни за
ци ја ста нов ни штва оба ви ла што ефи
ка сни је и у нај кра ћем року. До сада су 
у локал ни дом здра вља сти гле одре ђе
не дозе вак ци не „Фај зер БиоН тек”, 
који ма су вак ци ни са ни шти ће ни ци 
Дома за ста ре у Новим Банов ци ма, 
осо бље све три ковид амбу лан те али и 
један део меди цин ског осо бља у тако
зва ним зеле ним зона ма. Епи де ми о ло
шка ситу а ци ја у ста ро па зо вач кој 
општи ни је све боља, а гужве пред 
ковид амбу лан та ма у Ста рој Пазо ви, 
Сур ду ку и Крње шев ци ма су све мање. 
 Е. М. Н.

Има мо два тима за иму ни за ци ју, лека ра и два меди-
цин ска тех ни ча ра, а вак ци на ци ја се реа ли зу је по пози ву. 
Сви гра ђа ни који су се при ја ви ли пре ко е-Упра ве или 
теле фо ном, биће позва ни путем кол-цен тра, оба ве ште-
ни о вре ме ну и месту вак ци на ци је, обја сни ла је др Татја-
на Вино кић, коор ди на тор ка за вак ци на ци ју про тив кови-
да-19 у рум ском Дому здра вља

Зашти та здра вља вак ци ни са њем од изу зет ног је зна-
ча ја и зато је нашим сугра ђа ни ма у првој фази доступ но 
500 вак ци на, а за сада се при ја ви ло њих седам де сет-
дво је, иста као је др Јово Кома зец, дирек тор инђиј ског 
Дома здра вља

Вак ци на ци ја у Руми

Петар Радо вић Др Татја на Вино кић
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ЧЕТВР ТА ЗДРАВ СТВЕ НА АМБУ ЛАН ТА

Вак ци на ци ја про свет них рад ни ка
Од 22. јану а ра поче ла је вак ци на-

ци ја про свет них рад ни ка у Четвр-
тој здрав стве ној амбу лан ти. Међу 
вак ци ни са ни ма је био и начел ник 

Град ске упра ве за обра зо ва ње 
Зоран Ђурић.

– Сма трам да је добро да што 
већи број про свет них рад ни ка 

доби је вак ци ну како бисмо сви 
поста ли иму ни на ковид-19. Надам 

се да ће се вели ки број про све-
та ра вак ци ни са ти. Све основ не и 

сред ње шко ле су оба ве ште не и 
посто ји спи сак про свет них рад ни-

ка који су вак ци ну могли
доби ти 22. или 23. јану а ра,

рекао је Ђурић.

ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ТИВ КОРО НА-ВИРУ СА У СЕЛИ МА

Добар одзив ста нов ни штва

На тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца иму ни за ци ја поче ла 
је 19. јану а ра, а 21. јану а ра су 

отво ре ни и вак ци нал ни пунк то ви у 
сели ма. У нај ве ћем селу, не само на 
тери то ри ји локал не само у пра ве, већ и 
у држа ви, Лаћар ку, само првог дана 
забе ле жен је задо во ља ва ју ћи одзив за 
вак ци на ци ју про тив виру са коро на. 
Тога дана вак ци ни са ло се пре ко 80 
мешта на. Седам де сет тро го ди шња 
Јован ка била је међу први ма у селу 
која је сво јим при ме ром пока за ла како 
се бори про тив ове свет ске поша сти.

 Ништа није боле ло, све је про шло 
вео ма брзо. Саве ту јем сви ма да се 
вак ци ни шу јер ћемо једи но тако да 
побе ди мо вирус. Нисам дошла само 

због себе, већ и због сво је поро ди це. 
Морам да кажем да би мла ди тре ба ло 
више да пове ду рачу на, да се и они 
вак ци ни шу, а не само ми ста ри. То је 
наша дужност као гра ђа на. Није било 
стра шно и тра је вео ма крат ко, каже 
Јован ка Сте вић мештан ка Лаћар ка.

Лека ри кажу да су задо вољ ни и да је 
све про те кло у нај бо љем реду.

 Поче ла је иму ни за ци ја на нашем 
пунк ту, за сада иде све по пла ну. Првог 
дана до 13 часо ва има ли смо већ 85 
вак ци ни са них. То је одли чан број. Иде 
брзо, није било неже ље них реак ци ја. 
По завр шет ку вак ци ни са ња, паци јент 
се задр жа ва још крат ко како бисмо се 
уве ри ли да је све у реду. Гужве се не 
ства ра ју, ради се ефи ка сно и не ства

ра ју се редо ви, рекла је др Гор да на 
Вла ди са вље вић.

Под се ћа мо, до сада су вак ци ни са ни 
они који су се при ја вљи ва ли путем сај
та еУпра ва, али су при ма ни и заин те
ре со ва ни паци јен ти, који се нису при
ја ви ли на тај начин. 

 Сви они који су заин те ре со ва ни 
тре ба да дођу, што пре. Не тре ба гра
ђа ни да се бри ну, ово је начин да се 
зашти ти мо сви, бит но је да се поја ве и 
доби ју вак ци ну. Иму ни за ци ја се до 
сада пока зу је као успе шна, завр ша ва 
изла га ње др Вла ди са вље вић.

Тако ђе, истог дана вак ци на ци ја је 
спро во ђе наи на пунк то ви ма у сели ма 
Дивош и Салаш Ноћај ски. 

Алек сан дра Плав шић

Јован ка Сте вићдр Гор да на Вла ди са вље вић
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Општи на Пећин ци је ових дана 
завр ши ла са уру че њем хиги јен
ских паке та поро ди ца ма, које су 

доби ле при но ву у 2020. годи ни. Паке ти 
су у сарад њи са саве ти ма месних зајед
ни ца, уз пошто ва ње свих мера зашти те 
од шире ња инфек ци је, уру че ни на кућ
не адре се поро ди ца, а пред сед ник 
Општи не Сини ша Ђокић уру чио је 
поклонпакет поро ди ци Бућан из Купи
но ва.

Он је том при ли ком нагла сио да 
општи на Пећин ци издва ја зна чај на 
сред ства за подр шку мла дим брач ним 
паро ви ма који засни ва ју поро ди цу.

– Поред хиги јен ских паке та, пећи нач
ка локал на само у пра ва сва кој поро ди
ци која доби је ново ро ђен че испла ћу је 
јед но крат ну нов ча ну накна ду у изно су 
од 40.000 дина ра, јер жели мо да роди
те љи зна ју да у одга ја њу деце могу да 
рачу на ју на подр шку Општи не од самог 
рође ња дете та, а затим и током шко ло
ва ња, про на ла же ња запо сле ња и, 
нада мо се, јед ног дана поно во засни ва
ња поро ди це овде где су рође ни. Све то 
ради мо са циљем да побе ди мо белу 
кугу, која је про блем у целој нашој 

земљи, а није мимо и шла ни општи ну 
Пећин ци, изја вио је пред сед ник Ђокић.

Мала Еле на Бућан је првен че Нине и 
Боја на, а како нам је рекла мај ка Нина, 
већ сада се пла ни ра про ши ре ње поро
ди це.

– Поро ди ца ма са бебом, сва ка подр
шка је добро до шла. Зна чи нам то што 

може мо да рачу на мо на помоћ Општи
не и не пла ни ра мо да се задр жи мо на 
јед ном дете ту, рекла нам је Нина.

Хиги јен ске паке те су доби ле 163 
поро ди це са тери то ри је пећи нач ке 
општи не, које су при ја ви ле ново ро ђен
че у пери о ду од 1. јану а ра до 31. децем
бра про шле годи не.

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ ПОДР ЖА ВА МЛА ДЕ БРАЧ НЕ ПАРО ВЕ

Хиги јен ски паке ти за 163 принове

Синиша Ђокић уручује поклон-пакет породици Бућан

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦА СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ СВЕ ТЛА НА МИЛО ВА НО ВИЋ ПОСЕ ТИ ЛА 
ПЕТРА ШИП КУ

Покло ни за хиља ди тог
вак ци ни са ног Митров ча ни на

Гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва но
вић оби шла је са сво јим сарад ни ци ма 
25. јану а ра дом  Петра Шип ке, хиља ди тог 
Митров ча ни на, који се вакцинисао про тив 
коро навиру са 22. јану а ра. Петар Шип ка 
се одлич но осе ћа после при мље не вак ци
не као и њего ва супру га Мили ца. Тако ђе, 

он се том при ли ком захва лио  лека ри ма и 
Град ској упра ви на одлич ној орга ни за ци ји 
вак ци на ци је. Петар и Мили ца су вак ци ни
са ни у Четвр тој здрав стве ној амбу лан ти, 
док ће на ревак ци на ци ју 12. фебру а ра 
ићи у њима нај бли жу, Шесту амбу лан ту.

Поро ди ца Шип ка је од Гра да доби ла 

при го дан поклон потреб не вита ми не и 
леко ве за побољ ша ње иму ног систе ма.

Чла но ви Шта ба за ван ред не ситу а ци је 
наста ви ће са прак сом посе та и оби ла за
ка вак ци ни са них сугра ђа на и пун то ва за 
вак ци на ци ју како би има ли увид у ста ње 
на тере ну.

Петар Самарџић, Светлана Миловановић и Мирослав Јокић у посети породици Шипка 
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Др Дра ган Мало ба бић
је нови дирек тор
Реше њем Покра јин

ске вла де, са сед ни
це одр жа не 13. јану

а ра, за врши о ца дужно сти 
дирек то ра Опште бол ни це 
на пери од од шест месе
ци име но ван је прим. др 
Дра ган Мало ба бић, док тор 
меди ци не  спец.гине ко ло
ги је и аку шер ства. Доса да
шњем дирек то ру др Жив
ку Врце љу, пре ста ла је 
дужност дирек то ра Бол ни це 
због исте ка ман да та.

Из био гра фи је прим. др 
Дра га на Мало ба би ћа:

Др Дра ган Мало ба бић, 
рођен је 9. мар та 1967. 
годи не у Бео гра ду. Основ ну 
шко лу завр шио је у Руми, 
а сред њу медиц нску шко
лу у Срем ској Митро ви ци. 
Меди цин ски факул тет Уни
вре зи те та у Новом Саду 
завр шио је 1991. годи не, у 
24. годи ни, као први у кла
си, а зва ње спе ци ја ли сте 
сте као је већ у 29. годи ни. 
Пре да ним радом и посве
ће но шћу, у про те клим годи
на ма, оба вљао је више 
функ ци ја у митро вач кој Бол
ни ци, где ради од почет ка 
сво је про фе си о нал не кари
је ре   начел ник Слу жбе за 
гине ко ло ги ју и аку шер ство, 

помоћ ник дирек то ра за 
Сек тор кли нич ких слу жби 
и заме ник дирек то ра. Годи
не 2009. сте као је зва ње 
при ма ри ју са, а успе шно је 
савла дао и еду ка ци је за  
лапа ра скоп ског инструк то
ра, чиме је сте као лицен цу 
за оба вља ње посло ва еду

ка то ра у бол ни ца ма широм 
земље из доме на лапа ро
скоп ске хирур ги је у гине ко
ло ги ји. Уче сник је број них 
струч них кон гре са и сим по
зи ју ма у земљи и ино стран
ству. Др Мало ба бић је био и 
пред сед ник посеб ног Одбо
ра за секун дар ну и тер ци

јар ну здрав стве ну зашти ту 
у Лекар ској комо ри Срби
је. Пре неко ли ко годи на, на 
осно ву иску ста ва и оце на 
поро ди ља, а у акци ји мага
зи на „Мама“, иза бран је у 
топ 40 нај о ми ље ни јих гине
ко ло га у Срби ји. Оже њен је 
и има тро је деце.

Др Драган Малобабић

ИРИГ

Пада број зара же них,
вак ци на ци ја у току
У ир шкој општи ни епи де ми о ло шка ситу

а ци ја се попра вља из дана у дан, тако 
да је, пре ма пре се ку од 22. јану а ра, 

било три де се так пози тив них лица на коро на
вирус. До тог дату ма је и 130 гра ђа на вак
ци ни са но кине ском вак ци ном про тив коро на
виру са.

– Ситу а ци ја се сва ко днев но попра вља. 
Под се ћам да смо почет ком децем бра има
ли 132 обо ле ла гра ђа ни на, што је био и мак
си ма лан број пози тив них на коро навирус у 
нашој општи ни. Кон ти ну и ра но при сти жу и 
вак ци не, вели ко је инте ре со ва ње гра ђа на. 
Сва ко ко се при ја вио пре ко пор та ла еУпра
ве и био позван на вак ци на ци ју, он се и ода
звао и при мио је вак ци ну, рекао Тихо мир 
Сто ја ко вић, коман дант Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је.

Под се ти мо, ван ред на ситу а ци ја у ири шкој 

општи ни је про гла ше на 13. новем бра про шле 
годи не и тада је забе ле же но 19 лица пози тив
них на коро навирус.  С. Џ.

Тихо мир Сто ја ко вић 

КОВИД АМБУ ЛАН ТА
У ИРИ ГУ

Про ме ње но 
рад но вре ме

Пре ма инфор ма ци ја ма 
које смо доби ли од 
дирек то ра Дома здра
вља др Небој ше Аци на, 
од 21. јану а ра Ковид 
амбу лан та ради од 7 до 
15 часо ва рад ним дани
ма, субо том од 7 до 12 
часо ва, док неде љом 
неће ради ти. 

– Раз лог за ово ново 
рад но вре ме је осе тан 
пад бро ја пре гле да и 
зна чај но побољ ша ње 
епи де ми о ло шке ситу а
ци је у ири шкој општи ни. 
У слу ча ју новог пора ста 
бро ја обо ле лих, вра ти ће
мо ста ро рад но вре ме, 
казао је др Ацин.



1127. JANUAR 2021.  M NOVINEОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

ЗАТВА РА СЕ ПРУ ЖНИ ПРЕ ЛАЗ СТА РА ПАЗО ВА – ГОЛУ БИН ЦИ

Општи на при пре ма
при вре ме ну оби ла зни цу
Почет ком прет ход не 

неде ље (19.јану а ра 
2021), због рекон

струк ци је и изград ње пру
ге Бео град  Будим пе шта, 
у окви ру кога се оба вља 
рекон струк ци ја међу на род
ног прав ца и део ни це, која 
про ла зи кроз општи ну Ста
ра Пазо ва,  поста вље ни  
су сао бра ћај ни зна ко ви о 
пред ви ђе ним зао би ла зним 
пут ним прав ци ма за сао
бра ћај и затва ра њу пру
жног пре ла за Ста ра Пазо ва 
– Голу бин ци.  Пре ма томе 
из прав ца Ста ре Пазо
ве (иде се прав цем Ста ра 
Пазо ва  Инђи ја  Голу бин
ци) и из прав ца Голу би на ца 
(сао бра ћај се пре у сме ра ва 
путем Голу бин ци  Инђи
ја  Ста ра Пазо ва). Радо ве 
изво де „Желе зни це Срби је“ 
и кине ска ком па ни ја „Chi na 
Rail way Inter na ti o nal“. 

С обзи ром на то да је овај 
пре лаз вео ма фре квен тан 
због пред у зе ћа и фир ми у 
непо сред ној бли зи ни, али 
и због пове за но сти Голу би
на ца са Ста ром Пазо вом, 
наја вље на обу ста ва сао
бра ћа ја је узне ми ра ла ста
нов ни ке општи не. Општи на 
Ста ра Пазо ва, без обзи ра 
на посто је ће алтер на тив
не прав це, при пре ма оби
ла зни цу у дужи ни од пет 
кило ме та ра, тако да ће 
се из прав ца Голу би на ца 
скре та ти у десно ка војач
ком над во жња ку,  казао је 
пред сед ник Општи не Ђор
ђе Ради но вић.

– Затва ра ње овог пута је 
заи ста вели ки про блем и 

ми раз у ме мо гра ђа не. Ово 
је вео ма зна ча јан про је кат 
 изград ња пру ге, која је од 
држав ног зна ча ја и ми поку
ша ва мо коли ко може мо да 
нешто при пре ми мо да би 
гра ђа ни могли ипак да дођу 
у Ста ру Пазо ву из Голу би
на ца. Ради ће мо оби ла зни
цу , мада су нам сад јако 
тешки усло ви због вели ког 
бла та. Напра ви ће мо оби
ла зни цу да се из  прав ца 
Голу би на ца скре не десно, 
и да  се иза ђе на над во
жњак у Вој ки. Тако би могло 
да се пре ђе у Ста ру Пазо ву. 
Дру гог начи на заи ста нема
мо. Молим гра ђа не за стр
пље ње и раз у ме ва ње, јер 
је тај  про је кат од држав ног 
зна ча ја  и на кра ју кра је ва, 
биће изгра ђен над во жњак 

за Голу бин це, што зна чи 
да неће више бити пре ла
за са рам пом што је вео ма 
зна чај но за гра ђа не наше 
општи не, иста као је Ради
но вић

Зим ски вре мен ски усло
ви тех нич ки оте жа ва ју изво
ђе ње пла ни ра них радо ва 
на при пре ми алтер на тив
ног реше ња.

– Анга жо ва ли смо пред
у зе ће  „Сремпут“ са којим 
сара ђу је мо. Оно је нај бли
же и бави се инфра струк
ту ром .Ово је инве сти ци
ја, која није пла ни ра на. 
Мислим да ће све то кошта
ти 1015 мили о на дина ра. 
Биће насут пут каме ном и 
од горе ће се ста ви ти стру
га ни асфалт, тако да може 
да функ ци о ни ше сао бра

ћај, што нам је циљ. Јако је 
велик про блем што су сада 
лоши вре мен ски усло ви. 
Ми смо се нада ли да ће то 
бити после мар та. Међу тим 
овај про је кат касни про је
кат изград ње пру ге Бео
град – Будим пе шта убр за
ва ју „Желе зни це Срби је“ 
желе реа ли за ци ју да убр
за ју.  Ми ћемо, коли ко нам 
вре мен ске при ли ке дозво
ле, при пр ми ти оби ла зни
цу у наред них два де се так, 
три де се так дана, изја вио је 
Ђор ђе Ради но вић.

Из сао бра ћај ног пред у
зе ћа „Ласта Срем“ кажу да, 
све док је физич ки могућ 
про лаз ауто бу са пре ко пру
жног пре ла за, ред вожње 
се неће мења ти. 

З. К.

Нови про грам од сеп тем бра
у ПУ „Поле та рац“

ПУ „Поле та рац“ из Ста ре Пазо ве од 
сеп тем бра 2021. годи не реа ли зо ва ће 
вас пит нообра зов ни рад у скла ду са 
кон цеп ци јом Нових осно ва про гра ма 
пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва
ња, сим бо лич но назва них „Годи не 
узле та“, а који је раз ви јен у сарад њи 
са Мини стар ством про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја, Заво да за уна
пре ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња, 
УНИ ЦЕФа, Инсти ту та за педа го ги ју и 

андра го ги ју Фило зоф ског факул те та 
Уни вер зи те та у Бео гра ду и прак ти ча
ра.

Као пилот про грам почео је да се 
реа ли зу је у гра до ви ма и општи на ма 
Срби је од школ ске 2017/2018. годи не. 
„Годи не узле та“ про мо ви шу про гра ме 
који наста ју кроз зајед нич ко уче ство
ва ње деце и одра слих, у про сто ру који 
је инспи ра ти ван и под сти ца јан за дете 
и где оно може сло бод но да истра жу је, 

да се игра, про ми шља, сара ђу је са 
дру ги ма, испро ба ва и упо зна је свет 
око себе.

Вас пи та чи и меди цин ске сестре – 
вас пи та чи ће про ћи кроз Про грам јача
ња капа ци те та пред школ ских уста но ва 
за при ме ну Нових осно ва пред школ
ског вас пи та ња и обра зо ва ња током 
обу ка, и раз ме ни мишље ња и иску ста
ва прак ти ча ра.

Д. Г.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Усво је ни ста ту ти и про гра ми 
уста но ва кул ту ре

У сали Кул тур но обра зов ног цен
тра, 22. јану а ра одр жа на је сед
ни ца Скуп шти не општи не Шид, а 

одбор ни ци су рас пра вља ли о 40 тача
ка днев ног реда.  На почет ку сед ни
це кон ста то ва на је остав ка Дали бо ра 
Ста ро вла са на место чла на Општин
ског већа, а  за новог чла на овог тела,  
на пред лог пред сед ни ка  Oпш тине 
Зора на Семе но ви ћа, иза бран је Бра
ни слав Сарић из Батро ва ца. Обра
ћа ју ћи се одбор ни ци ма и чла но ви ма 
Општин ског већа, први човек шид ске 
Oпш тине се освр нуо и на одре ђе на 
деша ва ња када су у пита њу дру штве
не мре же  где се изно се кри ти ке на 
рад локал не само у пра ве. Семе но вић 

је  под се тио  да је  за вре ме прет ход
не вла сти сру ше на згра да Дома омла
ди не у цен тру Шида, да је изме штен 
Музеј наив не умет но сти „Или ја нум”, 
да је сру ше на згра да у којој су шко лу 
поха ђа ле прве гене ра ци је гим на зи ја
ла ца. Потом је гово рио и о вак ци на ци
ји, која се спро во ди у Шиду и иста као 
добру орга ни зо ва ност меди цин ских 
рад ни ка, као и одзив гра ђа на. Ста ту
ти уста но ва кул ту ре су усво је ни, као 
и про гра ми са финан сиј ским пла ном, 
сем  Про гра ма са финан сиј ским пла
ном Музе ја наив не умет но сти „Или
ја нум” за 2021. годи ну, који је упу ћен  
на дора ду. Сед ни цу је обе ле жи ло и 
пита ње које је поста ви ла одбор ни ца и 

покра јин ска посла ни ца Деја на Крсма
но вић, када се рас пра вља ло о Про
гра му рада и финан сиј ском посло ва
њу Гале ри је сли ка „Сава Шума но вић, 
а упу ће но је дирек тор ки ове уста но ве 
Весни Буро је вић,  а одно си се на  њен 
став по пита њу пра ва пре но са вла сни
штва над овом уста но вом на Мини
стар ство кул ту ре Репу бли ке Срби је. 
Одго вор Весне Буро је вић је био да је 
она локал ни патри о та и да се жеља 
вели ког срп ског сли ка ра Саве Шума
но ви ћа и њего ве мај ке Пер си де мора ју 
пошто ва ти и да се то не сме поре ме
ти ти.

 Усво је ни су и  про гра ми рада са 
финан сиј ским пла но ви ма свих 19 
месних зајед ни ца.  Финан сиј ски пла но
ви директ них кори сни ка јав них сред
ста ва буџе та Општи не Шид за 2021. 
годи ну,  тако ђе су усво је ни, а по раз де
ли ма у пита њу су Скуп шти на општи не, 
пред сед ник Општи не Шид, Општин ско 
веће, Општин ско јав но пра во бра ни ла
штво и Општин ска упра ва. О раду сед
ни це изја ву је дао и пред сед ник Скуп
шти не Тихо мир Ста мен ко вић.

 На дана шњој сед ни ци ради ло се по 
тач ка ма које се одно се на финан сиј
ске пла но ве и про гра ме рада уста но ва 
кул ту ре, директ них кори сни ка буџе та, 
као и усва ја ње ста ту та, финан сиј ских 
пла но ва месних зајед ни ца. Сам рад у 
скуп шти ни је кон струк ти ван, са свим 
оним што такав рад под ра зу ме ва, 
рекао је Ста мен ко вић. Д. Попов

Зоран Семе но вић Тихомир Стаменковић

Деја на Крсма но вић и Весна Буро је вић 

Обра ћа ју ћи се одбор-
ни ци ма и чла но ви ма 

Општин ског већа, 
председник Oпш тине 
Зоран Семеновић се 

освр нуо и на одре ђе-
на деша ва ња када су 
у пита њу дру штве не 

мре же  где се изно-
се кри ти ке на рад 

локал не само у пра ве. 
Семе но вић је  под се-

тио  да је  за вре ме 
прет ход не вла сти 

сру ше на згра да Дома 
омла ди не у цен тру 

Шида, да је изме штен 
Музеј наив не умет-

но сти „Или ја нум”, да 
је сру ше на згра да у 
којој су шко лу поха-

ђа ле прве гене ра ци је 
гим на зи ја ла ца
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УРУ ЧЕ НИ УГО ВО РИ О СТИ ПЕН ДИ РА ЊУ СТУ ДЕ НА ТА

Награ ђено 47 нај бо љих

Зоран Семе но вић, пред сед ник 
Општи не Шид, у скуп штин ској сали 
је 23. јану а ра уру чио уго во ре о сти

пен ди ра њу нај бо љих сту де на та. На кон
кур су за доде лу општин ских сти пен ди ја у 
школ ској 2020/2021. годи ни кон ку ри са ло 
је 58 сту де на та, а 47 је оства ри ло пра
во на сти пен ди ју пре ма кри те ри ју ми ма 
из Одлу ке о начи ну оства ри ва ња пра ва 
на мате ри јал не помо ћи деци, уче ни ци
ма и сту ден ти ма са тери то ри је општи не 

Шид. Уру чи ва њу уго во ра при су ство вао 
је и члан Општин ског већа заду жен за 
обра зо ва ње Милош Мило ше вић.  Виси на 
сти пен ди је у школ ској 2020/2021. годи ни 
изно си 7.500 дина ра. Међу сту ден ти ма, 
који су оства ри ли пра во на сти пен ди ју су 
буду ћи прав ни ци, еко но ми сти, инже ње ри 
разних про фи ла, фар ма це у ти. Пред сед
ник Зоран Семе но вић је иста као зна чај 
мла дих за општи ну изра зио наду да ће се 
вра ти ти у Шид по завр шет ку шко ло ва ња.

– Поде ли ли смо 47 сти пен ди ја у изно
су од 75.000 дина ра годи шње. Сту ден ти, 
који су данас доби ли уго во ре сво је сти
пен ди је ће доби ја ти  у десет месеч них 
рата. Сви који испу ња ва ју усло ве су и 
доби ли сти пен ди је. Наш циљ је да сле
де ће годи не  уве де мо нове нор ма ти ве о 
доде ли сти пен ди ја, тако да пове ћа мо и 
број сту де на та који ће доби ти сред ства, 
а која ће тако ђе бити уве ћа на, рекао је 
Зоран Семе но вић.  Д. П.

Доде ла уго во ра

На пред лог рум ских основ них и сред њих шко ла, на дан 
када се обе ле жа ва школ ска сла ва Све ти Сава, биће доде
ље но 14 Све то сав ских пове ља за нај бо љег уче ни ка из 
сва ке шко ле. 

Ове годи не Све то сав ске пове ље су доби ли Кру на Мили
во је вић из ОШ „Душан Јер ко вић“, Мари ја Мар ти но вић из 
ОШ „Змај Јова Јова но вић“, Миља на Честић из ОШ „Иво 
Лола Рибар“ и  Маја Симић из ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ – то 
су град ске основ не шко ле, потом Оља Анто но вић из ОШ 
„23. окто бар“ из Клен ка, Нико ла Шко рић из ОШ „Небој ша 
Јер ко вић“ из Буђа но ва ца, Тама ра Јеро тић из ОШ „Мили
вој Пет ко вић Фећ ко“ из Пла ти че ва, Мили ца Радић из ОШ 
„Доси теј Обра до вић“ из Пути на ца, Јеле на Бур саћ из ОШ 
„Милош Црњан ски“ из Хрт ко ва ца, Филип Јовић из ОШ „6. 
Удар на вој во ђан ска бри га да“ из Гра бо ва ца, као и сред њо
школ ци Алек сан дар Трку ља из Гим на зи је „Сте ван Пузић“, 
Душан Кер кез из Тех нич ке шко ле „Милен ко Брзак Уча“, 
Ива на Шимо њи из  Пољо при вред не шко ле „Сте ван Петро
вић Бри ле“ и Ана Вуко вић из ССШ „Бран ко Ради че вић“.

Поред Све то сав ске пове ље, награ ђе ни уче ни ци доби
ја ју и новач не награ де, а ове годи не по први пут је реч 
о суми од 15.000 дина ра, док је рани је та награ да била 
10.000 дина ра. С. Џаку ла

Додела Светосавских 
повеља

Сти пен ди је
за 103 сту ден та

Општи на Рума годи на ма уна
зад доде љу је сти пен ди је за 100 
сту де на та који нису оства ри ли 
пра во на репу блич ку сти пен ди ју. 
Доде љу је се 30 сти пен ди ја сту
ден ти ма прве годи не, 55 сти пен
ди ја сту ден ти ма на вишим годи
на ма и  15 на мастер сту ди ја ма. 
Али, ове годи не ће бити доде ље
но три сти пен ди је више.

Како сазна је мо од Боба не 
Мале тић, шефи це Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти, кон курс 
је завр шен 26. новем бра про шле 
годи не, а за сти пен ди је су кон ку
ри са ла 162 сту ден та који испу
ња ва ју про пи са не усло ве. 

Да би се доне ла конач на листа 
било је потреб но саче ка ти конач
ну листу добит ни ка репу блич ких 
сти пен ди ја, а 19. јану а ра је обја
вље но и ко ће ове годи не доби ја

ти општин ску сти пен ди ју. 
Под се ти мо, општин ска сти пен

ди ја изно си 8.400 дина ра, као 
и репу блич ка и испла ћу је се за 
десет месе ци. 

На конач но обја вље ној листи 
су се нашла 103 сту ден та са 
тери то ри је рум ске општи не. 

– Ми одо бра ва мо 100 сти пен
ди ја, али с обзи ром на то да се 
за сти пен ди је за мастер сту ди
је није јави ло 15 лица него 13, 
могли смо поде ли ти још две сти
пен ди је за дру ге годи не сту ди
ја. Сти пен ди ју су доби ли и они 
сту ден ти који су се нашли испод 
црте, а који су има ли исти број 
пое на као и послед њи на листи, 
да никог не оште ти мо – казао 
је Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
Општи не.

С. Џаку ла

РУМА
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ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ, СПОРТ И ТУРИ ЗАМ

Пола века посто ја ња

Бео чин ски Цен тар за кул ту ру, 
спорт и тури зам ове годи не обе
ле жа ва зна ча јан јуби леј пола 

века посто ја ња. Ова уста но ва је осно
ва на 30. апри ла 1971. годи не спа ја
њем пред у зе ћа за при ка зи ва ње фил
мо ва „Рад нич ки“ и Рад нич ког уни вер
зи те та. Како нам је рекла дирек тор ка 
Цен тра за кул ту ру, спорт и тури зам 
Ива на Бран ков пред ви ђе но је да се 
током целе год не обе ле жи 50 годи на 
посто ја ња, а април је пред ви ђен за 
цен трал ну мани фе ста ци ју. Пла но ва 
има мно го, али ће реа ли за ци ја зави си
ти од цело куп не ситу а ци је у вези са 
коро на виру сом, као и од тога да ли ће 
пред ло ге подр жа ти општин ски одбор
ни ци на некој од наред них сед ни ца 
Скуп шти не.

– Током 2021. годи не, сла ви ће мо са 
сугра ђа ни ма кроз број не спорт ске, 
кул тур не и тури стич ке мани фе ста ци је 
наш вели ки јуби леј. Публи ка је увек 
била раз лог нашег рада и посто ја ња, 
сви про гра ми су окре ну ти њима и тако 
ће бити и у овој годи ни јуби ле ја, каже 
Ива на Бран ков.

Она исти че да ће се све мани фе ста
ци је при ла го ди ти епи де ми о ло шкој 
ситу а ци ји.

– Зада так Цен тра је упра во да „вра
ти публи ку“ не само кул тур ним, већ и 
спорт ским и тури стич ким садр жа ји ма, 
јер их је у про те клом пери о ду било 
вео ма мало. Када је реч о кул тур ним 

мани фе ста ци ја ма, тре ба има ти у виду 
да ће због тре нут не епи де ми о ло шке 
ситу а ци је доћи до неких објек тив них 
изме на. Кул тру ну пону ду нашег гра да 
бисмо орга ни зо ва ли кроз мани фе ста
ци је као што је Фести вал цве ћа и лам
пи о на, Смо тра ама тер ских позо ри шта 
Сре ма, Смо тра деце реци та то ра, кон
церт – поклон гра ду, Цен трал на ака де
ми ја пово дом 50 годи на рада Цен тра, 
Ликов на коло ни ја, Позор фест, „Бео
чин ско лето“, „Беби бео ле то“, Јесе њи 
фести вал цве ћа, Отва ра ње позо ри
шне сезо не, Деч ја неде ља, про гра ми 
обе ле жа ва ња Дана општи не, штам па
ње моно гра фи је о Бео чи ну и Ста ром 
двор цу, „Вин тер фест“, „Зим ско рас пу
сти ли ште“, Дани вина, обја шња ва 
дирек то ри це Цен тра за кул ту ру, спо рт 
и тури зам, каже Ивана Бранков.

Она дода је да је у пла ну да се током 
годи не орга ни зу ју изло жбе рено ми ра
них про фе си о нал них сли ка ра, али и 
ама те ра. 

– Про мо ци је књи га и госто ва ње писа
ца је изу зет но важно за него ва ње чита
лач ке публи ке. Кон цер ти, при ред бе и 
насту пи ансам ба ла су увек инте ре
сант ни Бео чин ци ма. Цен тар ће актив
но уче ство ва ти у свим про гра ми ма 
удру же ња на тери то ри ји бео чин ске 
општи не. У сарад њи са месним зајед
ни ца ма и удру же њи ма, као носи о ци ма 
про гра ма, укљу чи ће мо се у све мани
фе ста ци је: од „Бано штор ских дана гро

жђа“ и „Дана Дуна ва“, пре ко „Чере ви ћа 
у мају“ до „Белог мај да на“, „Ал` се 
некад добро јело баш“ и „Дана меда у 
Лугу“. За реа ли за ци ју ова ко зах тев них 
про гра ма потреб но је оспо со би ти и 
инфра струк тур но опре ми ти објек те 
кул ту ре. Потреб но је пот пу но рекон
стру и са ти вели ку салу Дома кул ту ре и 

Током 2021. годи не, сла ви-
ће мо са сугра ђа ни ма кроз 
број не спорт ске, кул тур не 
и тури стич ке мани фе ста-
ци је наш вели ки јуби леј. 

Зада так Цен тра је упра во 
да „вра ти публи ку“ не 
само кул тур ним, већ и 

спорт ским и тури стич ким 
садр жа ји ма, јер их је у 

про те клом пери о ду било 
вео ма мало. Када је реч о 
спор ту, жели мо да при ву-
че мо и оне мали ша не који 

се до сада нису актив но 
бави ли спор том, кроз 
орга ни за ци ју број них 

школ ских тур ни ра и непо-
сред ни ју сарад њу са шко-

ла ма, каже дирек то ри ца 
Цен тра за кул ту ру спорт и 

тури зам Ива на Бран ков Ива на Бран ков

Цен тар за кул ту ру, спорт и тури зам
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Када гово ри мо о тури зму, у ром сми слу смо ско ро 
неви дљи ва општи на. Пла но ви су вели ки у том сми слу, 
од суве ни ра, интер нет стра ни це до инфра струк ту ре. 
Вред но ради мо и има мо подр шку и раз у ме ва ње пред-
сед ни це Општи не Мир ја не Мале ше вић Мил кић, каже 
Ива на Бран ков

хола, у сарад њи са месним зајед ни ца
ма изме сти ти огран ке Библи о те ке у 
аде ква тан про стор и пот пу но их опре
ми ти, уре ди ти при ла зни пла то испред 
објек та Дома кул ту ре, поста ви ти цвет
не але је, клу пе, нову под ло гу и додат
ну расве ту, рено ви ра ти огла сне табле, 
поста ви ти све тло сне огла сне табле на 
оба објек та као инфосер вис гра ђа на. 
Нарав но, ништа не може одјед ном и 
пре ко ноћи, све то зах те ва вре ме, 
исти че наша саго вор ни ца.

Када је реч о спор ту у фокус ће се 
ста ви ти укљу чи ва ње што већег бро ја 
деце и мла дих у спорт ска деша ва ња у 
општи ни. 

– Нама је жеља да при ву че мо и оне 
мали ша не који се до сада нису актив
но бави ли спо р том, кроз орга ни за ци ју 
број них школ ских тур ни ра и непо сред
ни ју сарад њу са шко ла ма. Тако 2021. 
годи не, која је и Олим пиј ска, зала га ће
мо се за попу ла ри за ци ју спо р та, дово
ђе ње наших репре зен та ти ва ца, позна
тих спор ти ста, ораг ни зо ва ње реви јал
них и при прем них утак ми ца како би 
наши сугра ђа ни упо зна ли и подр жа ли 
врхун ске спор ти сте. У наред ном пери
о ду потреб но је у згра ди Спорт ског 
цен тра рено ви ра ти вели ку салу, сани
ра ти кикбокс салу, попра ви ти спра ве у 
тере та ни и у скла ду са при хо ди ма 
наба ви ти нове, а током зиме мон ти ра
ти при вре ме но кли за ли ште, каже Ива
на Бран ков.

Тури зам је област која је заи ста сла
бо иско ри шће на у општи ни Бео чин, 

која за то има и те како потен ци ја ла. 
Бео чин има изу зет но пово љан гео
граф ски поло жај. Про сти ре се на 
север ним пади на ма Фру шке горе, има 
зна чај не кул тур ноисто риј ске спо ме ни
ци ма, оби лу је вино гра ди ма. Оме ђен је 
Дуна вом, као изу зет но важним плов
ним током, Беочин је добрим сао бра
ћај ни ца ма пове за н са реги о ном.

–  Али, тури стич ки пред ста вља мо 
ско ро неви дљи ву општи ну. Пону да и 
број лежа ја уго сти тељ ских обје ка та у 
овом тре нут ку су рела тив но скром ни. 
Иста ситу а ци ја је и са гастро ном ском 
пону дом. Може и мора боље, али да 
бисмо омо гу ћи ли при ват ном тури стич
ком сек то ру да се раз ви ја, ми као 
општи на мора мо учи ни ти мно го. У 
наред них неко ли ко годи на, по мом 
мишље њу, тре ба ло би офор ми ти базу 
пода та ка тури стич ке пону де општи не, 
учи ни ти га доступ ним у што већем бро
ју гра ђа на. У току је изра да зва нич не 
интер нет стра ни це тури стич ке пону де. 
Тако ђе, у пла ну је да се оспо со би и 
опре ми тури стич ки инфо цен тар кући
цу код глав не ауто бу ске ста ни це, уре
ди ти пешач ке и бици кли стич ке ста зе 
на тери то ри ји општи не,  (то се одно си 
на урба не и фру шко горске путе ве). 
Потреб но је обе ле жи ти све тури стич ке 
лока ли те те одго ва ра ју ћим табла ма, 
поста ви ти неко ли ко диги тал них тури
стич ких табли, ради ти на уре ђе њу 
тури стич коисто риј ских лока ли те та од 
Зави чај ног музе ја у Чере ви ћу, пре ко 
Гра ди не у Раков цу, језе ра Беше но во 
код цркви и мана сти ра (на под руч ју 
бео чин ске општи не). У пла ну је да се 
напра ви про је кат за темат ски парк, 
ради ти на тури стич кој про мо ци ји. 
Ускоро би тре ба ло да доби је мо и зва
нич ни суве нир општи не Бео чин. Пола
ко ради мо на видљи во сти на тури стич
кој мапи, а морам да напо ме нем да у 
свим про јек ти ма има мо изу зет ну 
сарад њу, раз у ме ва ње и подр шку пред
сед ни це Општи не Мир ја не Мале ше вић 
Мил кић, исти че Ива на Бран ков. 

Она за крај дода је да су раз вој обла
сти као што су кул ту ра, тури зам и 
спорт изу зет но важни за Бео чин.

– Кул ту ра нам даје иден ти тет и 
пома же нам да изгра ди мо свој карак
тер, спорт у знач јној мери ути че на 
наше пси хич ко и физич ко здра вље, 
док нам тури зам пома же да про ши ри
мо види ке, али и да сво јом пону дом 
при ву че мо зна ча јан број тури ста. Све 
три обла сти су под јед на ко важне у 
овој годи ни јуби ле ја и потру ди ће мо се 
да их уна пре ди мо, завршава наша 
саговорница. 

З. Попо вић

БЕО ЧИН

При ја ве за уче шће 
на дога ђа ју „Срби ја 
у рит му Евро пе“

„Срби ја у рит му Евро пе“ је нај ве ће 
дечи је музич ко так ми че ње у земљи, 
наме ње но так ми ча ри ма узра ста од 
14 до 21 годи не, деци и омла ди ни, 
која су врхун ског тален та за пева ње и 
плес. Подр шку деци и омла ди ни 
Срби је кроз овај теле ви зиј ски фор мат 
нај ве ћи ове врсте у нашој земљи дају 
и амба са до ри зема ља Европ ске уни
је, Аустра ли је и Изра е ла. Про грам 
„Срби ја у рит му Ево пе“ ће се у 2021. 
ужи во еми то ва ти на Првој срп ској 
теле ви зи ји. Ауди ци ја ће бити одр жа
на 17. фебру а ра у 10 часо ва у Кул тур
ном цен тру.

Заин те ре со ва ни се могу при ја ви ти 
сла њем пору ке на инста грам нало гу 
@ri ta me vro pe. Пору ка тре ба да садр
жи име и пре зи ме, годи ну рође ња, 
град из којег дола зе, као и то да ли се 
приј вљу ју за пева ње или плес. Уко ли
ко се при ја вљу ју као пле сна гру па 
могу се при ја ви ти са јед ног нало га, 
тако што ће у пору ци напи са ти све 
подат ке за сва ког чла на гру пе. Пле са
чи са собом на фле шу тре ба да поне
су музи ку уз коју ће пле са ти.

Так ми ча ри, као и сви при сут ни у 
про сто ри ји у којој ће се ауди ци ја одр
жа ти носи ће маске за лице, а физич
ка дис тан ца биће нај ма ње два метра 
изме ђу при сут них. У про сто ри ји ће 
бити мак си мал но 10 осо ба у истом 
тре нут ку, укљу чу ју ћи и теле ви зиј ски 
тим „Ритам Евро пе“. У салу, где ће се 
одр жа ти ауди ци ја, уво ди ће се по 
пето ро деце, на тај начин што ће им 
тер мин дола ска бити зака зан.

Ода бра ни ће има ти при ли ку да 
свој врхун ски тале нат за пева ње и 
плес уса вр ша ва ју током сед мо ме
сеч них при пре ма са тре не ри ма гла са 
као и са умет нич ким дирек то ри ма 
сцен ског пер фор ман са про гра ма 
„Ритам Евро пе“. Побед ник ће бити 
ода бран ком би на ци јом гла со ва 
струч ног жири ја и гле да ла ца који ће 
гла са ти путем СМСа, а само фина
ле теле ви зиј ског пре но са биће еми
то ва но у директ ном пре но су на Првој 
срп ској теле ви зи ји.
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ЈЕЛЕНА ПАШЋАН, РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Ове године без пове ћа ња 
поре за на имо ви ну

Цене за утвр ђи ва ње поре за на имо ви ну су оста ле исте као и за 2020. годи ну. Тако 
да оче ку је мо да ће при хо ди од поре за на имо ви ну у 2021. годи ни бити исти као и про-
шле годи не. Наста ви ће мо дуго го ди шњу прак су кон тро ли са ња исправ но сти поре ских 
при ја ва и при ја вље не имо ви не. На тај начин се уво ди већ број поре ских обве зни ка у 
систем и тако се уве ћа ва напла та поре за, каза ла је Јеле на Пашћан, руко во ди лац Оде-
ље ња за буџет и фина си је

Про те кла годи на је због коро на
виру са била иза зов на у здрав
стве ном и еко ном ском сми слу. 

При хо ди у буџе ти ма мно гих локал них 
само у пра ва је мањи упра во због низа 
мера Вла де Репу бли ке Срби је за пред
у зет ни ке, одно сно, због одла га ња пла
ћа ња поре за на зара де. С обзи ром на 
то да порез, гене рал но гле да но, пред
ста вља важан сег мент буџе та општи на 
и гра до ва, мно ге локал не само у пра ве 
су се одлу чи ле да у 2021. годи ни пове
ћа ју порез на имо ви ну. Међу тим, како 
нам је рекла руко во ди лац Оде ље ња за 
буџет и финан си је Јеле на Пашћан, 
Општи на Бео чин се није одлу чи ла на 
такав корак, јер се не жели додат но 
опте ре ће ње кућ ног буџе та гра ђа на. 

– Када гово ри мо о 2020. годи ни, 
задо вољ ни смо напла том поре за на 
имо ви ну. Про це нат напла те утвр ђе них 
заду же ња за порез на имо ви ну физич
ких лица изно сио је 92 посто, одно сно 
41 мили он 914 хиља да дина ра. Када је 
реч о прав ним лици ма, има мо напла ту 
од 100 посто, што је 23 мили о на и 922 
хиља да дина ра, иста кла је Јеле на 
Пашћан.

Пре ма кри те ри ју ми ма кому нал не 
опре мље но сти и опре мље но сти јав
ним објек ти ма, сао бра ћај ној пове за но
сти са цен трал ним дело ви ма општи не 
Бео чин, одре ђе не су чети ри зоне за 
утвр ђи ва ње поре за на имо ви ну. То су I 
екс тра зона, која је инфра струк тур но 
нај о пре мље ни ја; II зона, која обу хва та 

све оста ло на тери то ри ји град ског под
руч ја Бео чи на, а што није обу хва ће но 
првом зоном; III зона, која се одно си на 
ката стар ске општи не Бео чи на: Рако
вац, Чере вић, Бано штор и Сусек и IV 
зона, која обу хва та Сви лош и Гра бо во.

– Цене за утвр ђи ва ње поре за на 
имо ви ну су оста ле исте као и за 2020. 

годи ну. Дакле, доне то је Реше ње о 
поре зу на имо ви ну за 2021. годи ну и 
цене су попу но иден тич не као и у 2020. 
годи ни. Тако да оче ку је мо да ће при хо
ди од поре за на имо ви ну у 2021. годи
ни бити исти као и про шле годи не. 
Наста ви ће мо дуго го ди шњу прак су кон
тро ли са ња исправ но сти поре ских при

С обзи ром на то да се прет ход на 
годи на због епи де ми је одра зи ла и на 
пољо при вред не про из во ђа че, 
Општи на Бео чин је при пре ми ла низ 
мера помоћи за пољо при вред ни ке.

– У буџе ту су опре де ље на одре ђе
на сред ства за подр шку пољо при
вред ни ци ма. У пла ну је да се ура ди 
про грам подр шке и да опре де ли мо 
мере. Иде ја пред сед ни це Општи не 
Мир ја не Мале ше вић Мил кић јесте 

да се суб вен ци о ни ше кама та за кре
ди те за пољо при вред не про из во ђа
че и пред ви де ће мо још неке мере. 
Моја иде ја је да се суб вен ци о ни ше и 
сто чар ство и то за набав ку ква ли тет
них при плод них грла и да се суб вен
ци о ни ше пче лар ство. Можда бисмо 
неке мере опре де ли ли и за воћар
ство за набав ку нових сад ни ца или 
за набав ку пре па ра та, рекла је Јеле
на Пашћан.

Помоћ пољо при вред ним 
газдин стви ма

Јеле на Пашћан
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ја ва и при ја вље не имо ви не. То се ради 
на тај начин тако што се пре ко пода та
ка из Ката стра по матич ном бро ју гра
ђа на про ве ри да ли су у поре ским 
при ја ва ма гра ђа на уне те све непо крет
но сти које посе ду ју. Ако се утвр ди да 
нису све уне те, гра ђа ни се пози ва ју и 
кори гу је се поре ска при ја ва или се про
ве ра ва да ли је уоп ште нешто од имо
ви не и при ја вље но. На тај начин се 
уво ди већ број поре ских обве зни ка у 
систем и тако се уве ћа ва напла та 
поре за, иста кла је Јеле на Пашћан.

Про сеч не цене ква драт ног метра 
непо крет но сти за утвр ђи ва ње поре за 
на имо ви ну за 2021. годи ну су:

Гра ђе вин ско земљи ште: ПРВА ЕКС
ТРА ЗОНА: 1970 дина ра,  ДРУ ГА ЗОНА: 
1185 дина ра,  ТРЕ ЋА И ЧЕТВР ТА: 
зона 593 дина ра. Пољо при вред но 
земљи ште:  ПРВА ЗОНА: нема пољо
при вред ног земљи шта; ДРУ ГА ЗОНА: 
118 дина ра, ТРЕ ЋА ЗОНА 60 дина ра, 
ЧЕТВР ТА ЗОНА: 40 дина ра. За шум ско 
земљи ште је 30 дина ра у свим зона ма. 
Цена за утвр ђи ва ње поре за у кате го
ри ји Ста но ви: ПРВА ЗОНА:  53 хиља де 
и 347 дина ра, ДРУ ГА ЗОНА:  27 хиља
да 771 динар тРЕ ЋА Зона: 17 хиља да 
782 дина ра, а та цена је и у четвр тој 
зони. Цена за утвр ђи ва ње поре за у 
кате го ри ји Куће: ПРА ВА ЗОНА: 35.565 
дина ра, ДРУ ГА ЗОНА: 29 хиља да 
дина ра, ТРЕ ЋА ЗОНА и ЧЕТВР ТА 
ЗОНА: 23 хиља де дина ра. За послов не 
згра де цена је иста за све зоне: 43 
хиља да дина ра, а за гара же за све 
зоне је 16 хиља да дина ра. 

– Нагла си ла бих да смо у скла ду са 
изме ном Зако на о поре ском поступ ку 
и поре ској адми ни стра ци ји, где 
земљи шта, која се нала зе уну тар рео
на и кори сте се за пољ оп ри вред ну 
про из вод њу, доне ли одлу ку да се 
такво земљи ште опо ре зу је као пољо
при вред но. Јер, неко рект но је да се 
земљи ште, у том слу ча ју опо ре зу је 
као гра ђе вин ска пар це ла. И за ту 
наме ну су нам пољо при вред ни ци 
доста вља ли извод из реги стра пољо
при вред ног газдин ства, где се виде ло 
да је та пар це ла по наме ни пољо при
вред на и да је кори сте за пољо при
вред ну про из вод њу, иста кла је Јеле на 
Пашћан.

З. Попо вић

ПЕЋИНЦИ
Про те кле неде ље 28 нових
слу ча је ва зара зе коро на-виру сом

У субо ту, 23. јану а ра и неде љу, 24. 
јану а ра на тери то ри ји општи не Пећин
ци потвр ђе на су три нова слу ча ја 
инфек ци је коро навиру сом. За 48 сати 
викен да у Ковид амбу лан ти пећи нач
ког Дома здра вља оба вље но је 48 пре
гле да, а на коро навирус је тести ра но 
14 паци је на та. Током целе прет ход не 
неде ље потвр ђе но је укуп но 28 слу ча
је ва зара зе, што је про се чан број ново
за ра же них у прет ход не три неде ље.

– Уку пан број актив них слу ча је ва на 
тери то ри ји пећи нач ке општи не је опао 
на испод 100 и то је добар пока за тељ, 
али и даље посто ји зна ча јан ризик од 

шире ња зара зе, што нам пока зу је и 
чиње ни ца да од поло ви не новем бра 
про шле годи не нисмо има ли ни један 
дан без нових слу ча је ва инфек ци је. 
Због тога пози вам све гра ђа не да се 
при ја ве за вак ци на ци ју, јер је то нај си
гур ни ји начин да побе ди мо зара зу, 
пору чио је пред сед ник Општи не 
Пећин ци и коман дант пећи нач ког Шта
ба за ван ред не ситу а ци је Сини ша 
Ђокић.

Он је под се тио да је и поред вак ци
на ци је и даље нео п ход но пошто ва ти 
све про пи са не мере зашти те од шире
ња инфек ци је.

У хра му Све тог оца Нико ла ја у 
Пећин ци ма, 21. јау на ра, зајед но 
са наме сни ци ма и све штен ством 

Епар хи је срем ске и вер ни ци ма, епи
ско па срем ског Васи ли ја доче као је и 
пред сед ник Oпш тине Пећин ци Сини ша 
Ђокић. Након доче ка у хра му, одр жа на 
је лити ја до паро хиј ске сале у Пећин
ци ма, где је одр жан рад ни саста нак на 
тему уво ђе ња елек трон ског посло ва ња 
у Епар хи ји срем ској.

Архи је реј ским наме сни ци ма Епар хи је 
срем ске и деле га ци ја ма наме сни шта ва 
нај пре се обра тио епи скоп срем ски Васи
ли је, који је у увод ној бесе ди гово рио о 
зна ча ју уво ђе ња елек трон ског посло ва
ња у раду Епар хи је, цркве них општи на и 
упра ва паро хи ја, као и о зна ча ју истог за 
миси о нар ску делат ност Цркве.

Пози тив не стра не уво ђе ња елек трон
ског посло ва ња при сут ни ма је у свом 
обра ћа њу пред ста вио архи је реј ски 
наме сник пећи нач ки јереј Бојан Мија

но вић.Он је том при ли ком изја вио да се 
ова кав саста нак све штен ства први пут 
одр жа ва ван седи шта Епар хи је срем ске 
и да је то вели ка част за пећи нач ко мла
до наме сни штво.

Након обра ћа ња архи је реј ског наме
сни ка пећи нач ког, при сут ни ма је Зоран 
Това ро вић из про гра мер ске фир ме 
„Лав“ пред ста вио нови про грам за елек
трон ско посло ва ње у Епар хи ји срем ској, 
а у настав ку састан ка је одго ва ра но на 
пита ња при сут них о без бед но сти систе
ма и пода та ка који се чува ју у њему, као 
и о могућ но сти касни јег пове зи ва ња 
пред ста вље ног систе ма са бан ков ним 
систе мом.

По завр шет ку састан ка, одр жа на је 
трпе за љуба ви у сали паро хиј ског дома 
у Пећин ци ма, захва љу ју ћи тру ду све
штен ства Архи је реј ског наме сни штва 
пећи нач ког на челу са оцем Боја ном 
Мија но ви ћем, све ште нич ких супру га и 
вер ни ка из Пећи на ца и око ли не.

ОПШТИНA ПЕЋИН ЦИ

Посе та епи ско па
срем ског Васи ли ја

Синиша Ђокић и епископ сремски Василије
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „ДУШАН ВУКА СО ВИЋ ДИО ГЕН“, КУПИ НО ВО

Радо ви теку и у зим ским усло ви ма

Пред сед ник Општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић оби шао је 19. 
јану а ра радо ве на рекон струк ци

ји и доград њи објек та Основ не шко ле 
„Душан Вука со вић Дио ген“ у Купи но
ву, где је могао да се уве ри да радо ви 
гото во несме та но теку упр кос ниским 
тем пе ра ту ра ма. Инве сти ци ју вред ну 
230 мили о на дина ра финан си ра Вла
да Репу бли ке Срби је у сарад њи са 
Општи ном Пећин ци, а захва љу ју ћи 
јед ној од нај ве ћих капи тал них инве сти
ци ја у пећи нач кој општи ни у прет ход ној 
и овој годи ни, купин ски основ ци и пред
школ ци доби ће обје кат од пре ко 2.500 
ква драт них мета ра кори сног про сто ра.

– Овде сам био пре око месец и по 
дана и у одно су на то како је ова шко ла 
изгле да ла пре месец и по дана, данас 
је ово нешто сасвим дру го. Као што сте 
и сами могли да се уве ри те током оби
ла ска, ово ће бити јед на од нај са вре ме
ни јих шко ла у Срби ји. Биће ком плет но 
опре ме ље на нај са вре ме ни јим уре ђа ји
ма и опре мом. Ово је јед на од нај ве ћих 
инве сти ци ја у општи ни Пећин ци, а ми и 
даље ради мо на побољ ша њу усло ва у 

школ ству, изја вио је пред сед ник Ђокић 
и под се тио да ово није једи на инве сти
ци ја у школ ство у пећи нач кој општи ни, 
и да је већ завр ше на рекон струк ци ја 
основ не шко ле у Кар лов чи ћу вред
на 90 мили о на дина ра, а да је у току 
изград ња новог објек та пред школ ске 
уста но ве у Шима нов ци ма вред на 220 
мили о на.

По речи ма пред сед ни ка Саве
та месне зајед ни це Купи но во Пери
це Одо ба ши ћа, већи број учи о ни ца и 
каби не та пру жа могућ ност да сва деца 
шко лу поха ђа ју у јед ној сме ни, уме сто 
у две, како се одви јао рад у ста ром 
објек ту, што ће у вели кој мери бити 
олак ши ца и за децу и за роди те ље.

– Нови обје кат је фено ме на лан и тек 
на јесен, када је реал но да деца овде 
кре ну у шко лу, овај обје кат ће доћи 
до пуног изра жа ја. Мислим да би сва
ки мешта нин Купи но ва могао да буде 
поно сан на ову инве сти ци ју. На нама 
је само да одав де изла зи ква ли те тан 
кадар, да нам деца буду добро обра зо
ва на, добри људи, вас пи та ни, а има ју 
усло ве за све то, рекао је Одо ба шић.

Шеф гра ди ли шта Милош Ради са
вље вић каже да је у окви ру ове инве
сти ци је догра ђе но 420 ква драт них 
мета ра на посто је ћем објек ту шко ле, 
као и да је догра ђен ком пле тан нови 
про стор врти ћа, кухи ња и свла чи о ни це 
за фискул тур ну салу.

– Сва опре ма, која је угра ђе на у кухи
њу је уво зна, сло ве нач ке и ита ли јан ске 
изра де, који су воде ћи про из во ђа чи 
такве опре ме. Јако мала потро шња, 
вели ки капа ци тет иско ри шће ња и јако 
брз рад, тако да ће се спре ма ње хра не 
врши ти врло брзо, рекао нам је Ради
са вље вић.

Доград њом обје ка та доби је но је 
уну тра шње дво ри ште, које ће има
ти наме ну дво ри шта за мла ђу децу, 
што је врло ква ли тет но реше ње, јер 
деца неће моћи да истр че на ули цу. 
Про стор дво ри шта ће бити уре ђен у 
живим боја ма, са меким под ло га ма и 
зеле ни лом, а задр жа на су и три вели
ка ста бла која ће чува ти хлад у топлим 
дани ма, што ће ово дво ри ште учи ни ти 
изу зет но функ ци о нал ним и без бед ним 
за децу.

Одлу ке о доде ли сти пен ди ја и регре си ра њу
тро шко ва пре во за сту ден ти ма

Општи на Пећин ци обја ви ла је одлу ке о доде ли сту дент
ских сти пен ди ја са листа ма сту де на та који су оства ри ли 
пра во на сти пен ди ју, као и одлу ке о регре си ра њу тро шко ва 
пре во за сту де на та у међу ме сном сао бра ћа ју, са листа ма 

сту де на та који су оства ри ли пра во на сред ства на регре си
ра ње пут них тро шко ва за школ ску 2020/2021. годи ну.

Одлу ке и ранг листе могу се пре у зе ти са зва нич ног сај та 
Општи не Пећин ци www.pecin ci.org.

Председник Општине Пећинци Синиша Ђокић обишао радове на Основ ној шко ли „Душан Вука со вић Дио ген“
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ИРИГ

Ози ми усе ви
у добром ста њу
У ири шкој општи ни сетва пше

ни це је про шле јесе ни тра
ја ла до поло ви не новем бра, 

али је било пољо при вред ни ка који 
су овај посао завр ши ли тек кра јем 
тог месе ца. 

Пше ни ца засе ја на у опти мал
ном року се избо ко ри ла и нала
зи се у фази изме ђу пет и девет 
листо ва. 

Код оних про из во ђа ча, који су 
мало зака сни ли са сетвом, тако
ђе је ова кул ту ра у добром ста њу, 
добро је изни кла и увр ста ла се. 

– Може мо кон ста то ва ти да су 
ози ми усе ви, пше ни ца и јечам, 
на тери то ри ји ири шке општи не у 
добром ста њу, на осно ву њихо вог 
сада шњег изгле да. Нема видљи
вих зна ко ва боле сти, али је при су
тан про блем са гло да ри ма. То тре
ба реши ти поста вља њем мама ка 
и затр па ва њем у земљу, како се не 
би про у зро ко ва ло тро ва ње дру гих 
живо ти ња, ука зу је Федор Пушић, 
члан каби не та пред се ди ка Општи
не заду жен за пољо при вре ду.

Оно што сле ди је при пре ма за 
прво при хра њи ва ње усе ва, што 
зави си од вре мен ских усло ва, а 
пре по ру ка је да се прво ура ди 

ана ли за земљи шта како би оно 
доби ло заи ста потреб не коли чи не 
ђубри ва. 

Азот иде стан дард но кра јем 
јану а ра и почет ком фебру а ра,  а 
корек ци ја се ради у дру гом при
хра њи ва њу током апри ла.

Федор Пушић исти че да је доста 
пољо при вред ни ка послу ша ло 
стру ку и није пали ло жетве не 
остат ке, већ их зао ра ва ло, чиме 
се побољ ша ва ква ли тет земљи
шта и ства ра ње хуму са.

Снег и зим ске пада ви не су увек 
добро до шле ози мим усе ви ма, а 
исто важи и за ниске тем пе ра ту ре, 
које су добро до шле после сне га 
који ства ра заштит ни слој од мра
зе ва. Ниске тем пе ра ту ре сузби ја ју 
поја ву бак те ри ја, виру са и инсе ка
та код биља ка. 

– После добре зиме са доста 
сне га биљ ке су здра ви је и не 
изи ску ју пуно хемиј ске зашти те. 
Мислим да је увек боље наку пи ти 
зим ску и про лећ ну вла гу како би 
биљ ка има ла  резер ве вла жно сти 
за касни ји раз вој, а бит но је ура
ди ти при хра ну у скла ду са потре
ба ма усе ва,  исти че Федор Пушић.

С. Џаку ла

ПСС РУМА

Поче ла ана ли за
за при хра ну пше ни це

У Пољо при вред ној струч ној слу жби Рума 
поче ле су ана ли зе за при хра ну пше ни це. Ради 
се ана ли за мине рал ног азо та, Нмин мето да.

 – На осно ву ана ли зе се даје пре по ру ка за 
ђубре ње азот ним ђубри ви ма. Ана ли зом се 
утвр ди коли ко има мине рал ног азо та у земљи
шту, а потом се даје пре по ру ка коли ко тре ба 
дода ти ђубри ва да би пше ни ца довољ но избо
ко ри ла и дала мак си мал ни при нос без поле га
ња, каже Сне жа на Мушиц ки, струч на сарад ни
ца за лабо ра то риј ска испи ти ва ња.

Узор ко ва ње земљи шта се ради сон дом на 
три дуби не: до 30 цен ти ме та ра, од 30 до 60 
цен ти ме та ра и од 60 до 90 цен ти ме та ра, дија го
нал но по пар це ли, а потом се од више поје ди
нач них узо ра ка напра ви про се чан за сва ку 
дуби ну посеб но. 

– Важно је рећи да се узор ци одмах после 
узор ко ва ња доно се у лабо ра то ри ју на ана ли зу 
Н мин мето дом, јер се мора ради ти из вла жних 
узо ра ка. На пре ко 5 сте пе ни Цел зи ју са дола зи 
до мине ра ли за ци је азо та, па резул та ти не буду 
тач ни, одно сно ана ли за тада пока зу је да га има 
више но што је ствар но ста ње, упо зо ра ва Сне
жа на Мушиц ки. 

Зна чи, да би резул та ти ана ли зе били пре ци
зни, мора се пра вил но узор ко ва ти земљи ште и 
одмах доста ви ти у лабо ра то ри ју, где се сон де 
могу узе ти на реверс. 

Цена ана ли зе је 600 дина ра по дуби ни, а 
пољо при вред ни ци све инфор ма ци је могу доби
ти у Лабо ра то риј ској слу жби ПСС Рума. С. Џ.

Два на ест вебкаме ра и гра фич ких  
табли део су нај но ви је  подр шке 
Наци о нал ног саве та сло вач ке 

наци о нал не мањи не  основ ним  и  сред
њим шко ла ма у Вој во ди ни,  које су уче
ство ва ле у сни ма њу часо ва за онлајн 
наста ву.  Пра те ћи савре ме не трен до ве у 
школ ству,  поста ли су нео п ход ни  уре ђа
ји, не само у наста ви за даљи ну за визу
ел ни кон такт са настав ни ком, већ и на 
редов ним часо ви ма каже Јан ко Хавран, 
дирек тор ста ро па зо вач ке Основ не шко
ле „Херој Јан ко Чме лик“.

– Ове гра фич ке табле су још један ула
зни уре ђај који нам слу жи да уме сто 
миша сло бод ном руком олов ком, пише
мо директ но на рачу на ру, да ли је реч о 
белој табли, која се у онлајн наста ви или 
у неким пре зен та ци ја ма,тако да и она 
већ пола ко поста је стан дард, каже 
Хавран.

Чак 850 часо ва је сни мље но на сло
вач ком јези ку из свих пред ме та. За коор
ди на ци ју је од Мини стар ства  про све те 
био заду жен Наци о нал ни савет, који је 
уло жио зна чај на сред ства у тех нич ко 
опре ма ње.

– Сни ма ли су се часо ви нај пре уз 
помоћ локал них теле ви зи ја, које има ју 
про грам на сло вач ком јези ку. Међу тим, 
тим за коор ди на ци ју овог онлајн обра

зов ног про це са дошао је на иде ју да то 
може мо и на дру га чи ји начин да ура ди
мо,али  шко ле мора мо опре ми ти са 
потреб ним каме ра ма, гра фич ким табла
ма, лап то по ви ма, да бисмо олак ша ли 
про цес сни ма ња тих часо ва. Потру ди ли 
смо се да свим шко ла ма обез бе ди мо, у 
скла ду са нашим могућ но сти ма, поме ну
ту опре му и све оно што би помо гло сни
ма њу часо ва, које  касни је  скла ди шти мо 
на пор та лу Наци о нал ног  саве та, иста
кла је   Љибу шка Лака тош, пред сед ни ца 

Наци о нал ног Саве та сло вач ке наци о
нал не мањи не. 

У току зим ског рас пу ста за 11 пред
школ ских уста но ва,  где посто је гру пе на 
сло вач ком јези ку, у чега спа да и ПУ 
Поле та рац из Ста ре Пазо ве,  купље не су 
играч ке, тобо га ни и разна дидак тич ка 
сред ства, а  Наци о нал ни савет ће у окви
ру сво јих могућ но сти  наста ви ти да пома
же про цес обра зо ва ња сло вач ке наци о
нал не мањи не. 

З. К. 

ОШ „ХЕРОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“ СТАРА ПАЗОВА

Дониране веб камере и графичке табле
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Две нове мани фе ста ци је
и завр ше так келт ског насе ља
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 

Инђи ја у току ове годи не реа ли зо
ва ће низ про је ка та, који ће побољ

ша ти и уна пре ди ти тури стич ку пону ду 
ове срем ске општи не. Како је за М 
нови не иста као Милан Бого је вић, 
дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја, нај ве ћи инфра струк
тур ни про је кат који ће бити завр шен у 
2021. годи ни је келт ско насе ље.

– Про је кат је запо чет још 2012. годи
не и пла ни ра мо да изгра ди мо пре о ста
ле соје ни це, плат фор ме и вештач ко 
језе ро. У дого во ру са шко ла ма и удру

же њи ма која се баве ста рим зана ти ма 
као и поје дин ци ма, изра ди ће мо кости
ме како би келт ско насе ље било пра ва 
тури стич ка атрак ци ја за нај мла ђе, 
рекао је Бого је вић.

Он је додао да би у јулу келт ско насе
ље тре ба ло да буде отво ре но за јав
ност, и то нај пре за децу. 

– Поред тога што је зами шљен као 
музеј на отво ре ном, има ће мо и пека ре, 
кова че, орга ни зо ва ће мо ради о ни це 
изра де грн ча ри је, део за мале рат ни ке 
где ће се нај мла ђи упо зна ти са осно ва
ма стре ли чар ства, казао је Бого је вић.

Гово ре ћи о изгле ду келт ског насе ља, 
које је сме ште но у спорт скорекре а тив
ном ком плек су Леје, дирек тор ТО Инђи
ја иста као је да је у пошу мље ном делу 
музе ја на отво ре ном ура ђен амфи те а
тар у окви ру којег ће се нала зи ти и 
водо пад. Тако ђе, на овом месту ће се 
одр жа ва ти број ни кон цер ти и пред ста
ве.

Осим про јек та настав ка изград ње 
келт ског насе ља, Тури стич ка орга ни за
ци ја општи не Инђи ја ове годи не ура ди
ће и неко ли ко архе о ло шких истра жи ва
ња и сни ма ња на лока ци ји твр ђа ве 
„Аку мин кум“ у Ста ром Слан ка ме ну.

– Након истра жи ва ња ура ди ће мо и 
3Д пре зен та ци ју ове лока ци је. Кра јем 
јану а ра раш чи сти ће мо део на којем се 
нала зе оста ци твр ђа ве и поста ви ти 
стал ну изло жбу о исто ри ја ту Ста рог 
Слан ка ме на и саме твр ђа ве. Жели мо 
тури сти ма да при бли жи мо кул тур но
исто риј ски зна чај овог дела наше 
општи не. Под се ти ћу да је ова лока ци ја 
номи но ва на за УНЕ СКО листу.

Крче дин ска ада, бисер Вој во ди не, 
уско ро ће поста ти доступ ни ја тури сти
ма. Наи ме, у пла ну је да се у току ове 
годи не уре де при ста ни шта како би се 
лак ше сти за ло на лока ци ју, иста као је 
Бо го је вић

Он је додао да ће се поста ви ти и аде
ква тан моби ли јар, а у пла ну је да се 
орга ни зу ју и изле ти.

 – Али, исто тако, води ће мо рачу на 
да све оста не нетак ну то. Тако ђе, уско
ро ћемо поче ти са поста вља њем тури
стич ке сиг на ли за ци је у цен тру гра да, 
код Кул тур ног цен тра, на пла тоу испред 
Поште као и код сата, у бли зи ни згра де 
Општи не Инђи ја рекао је дирек тор 

Ната ша Павло вић, дирек то ри ца 
Тури стич ке орга ни за ци је Вој во ди не, 
бора ви ла је 20. јану а ра у Инђи ји. Она 
се саста ла са пред став ни ци ма Тури
стич ке орга ни за ци је са који ма је 
покра јин ска Тури стич ка орга ни за ци ја 
оства ри ла вео ма добру сарад њу.

 Има мо вео ма добру сарад њу са 
пред став ни ци ма и запо сле ни ма у ТО 
општи не Инђи ја, која сва ке годи не 
уно си одре ђе не ино ва ци је и реа ли зу
је вео ма зна чај не про јек те за раз вој 
тури зма у Вој во ди ни. Чули смо у раз
го во ру са дирек то ром Бого је ви ћем да 
је пла ни ра но поста вља ње инфо пул
та у цен тру гра да као и да ће међу 
први ма у нашој земљи покре ну ти и 
вебшоп. То је доказ да се пра те и 
трен до ви диги тал ног мар ке тин га, 
иста кла је Павло вић. 

Посе та дирек тор ке Тури стич ке 
орга ни за ци је Вој во ди не

Милан Бого је вић Келт ско насе ље

Ната ша Павло вић
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Тури стич ке орга ни за ци је општи не Инђи ја.
Поред овог про јек та ради се и на обе ле жа ва

њу ком плет не вин ске руте.
– Са вина ри ма смо дого во ри ли тај посао и 

има мо укуп но девет вина ри ја, које има ју дегу ста
ци о не сале. Ситу а ци ја са коро навиру сом ће се 
нај ве ро ват ни је нор ма ли зо ва ти у јуну ове годи не, 
те ћемо моћи да орга ни зу је мо и мани фе ста ци је. 
Поред „Бешка феста“ и Етно фести ва ла у пла ну 
су нам још две нове мани фе сра ци је „Вар љи во 
лето `68.“, која ће бити одр жа на на пла жи у Чор
та нов ци ма где су сни ма не сце не из исто и ме ног 
фил ма, а дру га „Fas hion week“ у Вили Стан ко вић 
у Чор та нов ци ма, рекао је Бого је вић.

Дирек тор ТО Инђи ја освр нуо се и на ста ње у 
локал ном тури зму у про шлој годи ни, иста кав ши 
да је тако зва на „коро на годи на“ била изу зет но 
плод на по пита њу бро ја посе та овој срем ској 
општи ни.

– Инте ре сант но је да смо у про шлој годи ни 
има ли мно го више тури ста у нашој општи ни него 
рани је. Мно го људи из дру гих гра до ва има у вла
сни штву викен ди це, те су јед ни поче ли уче ста
ли је да дола зе, док су их дру ги иско ри сти ли за 
изнајм љи ва ње. Вели ки број тих обје ка та није 
кате го ри зо ван па апе лу је мо овим путем на вла
сни ке да извр ше при ја ву пре ко пор та ла Е тури
ста. Про це ду ра је јед но став на и у три кора ка на 
тај начин ула зе у легал не токо ве, иста као је 
Бо го је вић.

Како је рекао Бого је вић, не посто ји тач на ста
ти сти ка о бро ју лежа је ва који су доступ ни тури
сти ма. 

– Ана ли зу смо ради ли 2019. годи не, када је 
било 6000 ноће ња а у 2020. пре ко 20 хиља да, 
што је пове ћа ње за 230 посто. Има мо зва нич но 
13 сме штај них обје ка та, а реал но их има пре ко 
50, казао је дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је.

Нај ин те ре сант ни ји дело ви општи не Инђи ја 
тури сти ма су насе ља, која се нала зе на оброн
ци ма Фру шке горе, али и она кроз која про ти че 
Дунав.

– Издва ја ју се Чор та нов ци и Ста ри Слан ка
мен, али је наша иде ја да више садр жа ја обез бе
ди мо у Инђи ји, како би тури сти што више дола
зи ли и у сам град. Да Инђи ја не буде позна та 
само као цен тар јед не од нај ра зви је них инду
стриј ских зона, већ и као град тури зма. Због тога 
ради мо на изград њи келт ског насе ља, али и на 
оста лим зна чај ним про јек ти ма, иста као је Бо го
је вић. М. Ђ.

Суве ни ри 

Радо ви на побољ ша њу 
инфра струк ту ре

Општи на Инђи ја може да се 
похва ли и изу зет но уре ђе ном сао
бра ћај ном инфра струк ту ром. У 
прет ход не чети ри годи не реа ли зо
ван је низ зна чај них про је ка та и 
један, како пред став ни ци локал не 
само у пра ве кажу, исто риј ски. 
Асфал ти ра не су све неас фал ти
ра не ули це, а било их је више од 
70. У току про шле годи не, изгра ђе
на је и нова сао бра ћај ни ца која је 
спо ји ла два села Нове Кар лов це 
и Крче дин. На тај начин скра ће но 
је вре ме путо ва ња. Уре ђен је и 
сам цен тар Новог Слан ка ме на, 
након више од 20 годи на чека ња, 
као и ужи цен тар Крче ди на. То су 
резул та ти датог обе ћа ња пред
став ни ка Општи не Инђи ја, који ма 
је циљ да се изје дан че усло ви 
живо та на селу и у гра ду.

 Жели мо да сви мешта ни има ју 
јед на ке усло ве за живот, циљ нам 
је да села доби ју моде ран, европ
ски изглед и ка томе иде мо, рекао 
је пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак.

Гак је под се тио да је поред пут

не инфра струк ту ре у прет ход ној 
годи ни извр ше на и рекон струк ци ја 
сео ских амбу лан ти и то у Јар ков
ци ма, Новом Слан ка ме ну, Слан ка
ме нач ким Вино гра ди ма и Новим 
Кар лов ци ма.

Уско ро ћемо кре ну ти и са радо
ви ма на изград њи капе ла у Мара
ди ку и Чор та нов ци ма. Тако ђе, оче
ку је мо да уско ро буду завр ше ни 
радо ви на изград њи јед ног таквог 
објек та у Љуко ву, рекао је пред
сед ник Општи не Инђи ја. М. Ђ.

Заме на сија ли ца
Рад ни ци Јав ног пред у зе ћа 

„Инђи ја пут”, про шле неде ље 
ради ли су на заме ни сија ли ца у 
скло пу јав не расве те на тери то
ри ји Општи не Инђи ја. Заме ње
не су сија ли це у насе љу Мара
дик, а након тога и у оста лим 
мести ма инђиј ске општи не. ЈП 
„Инђи ја пут“ рас по ла же са пре ко 
5000 сија лич них грла на тери то
ри ји целе Општи не.

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „БОШКО БУХА”

Доград ња вртића

При во де се кра ју гру би радо ви 
на доград њи врти ћа „Невен” 
Пред школ ске уста но ве „Бошко 
Буха” у Инђи ји. Како су рани је 
иста кли пред став ни ци ове обра
зов не уста но ве, у скло пу пред ви
ђе них радо ва догра ђе на су два 
борав ка за још 70 мали ша на. 
Наста вак радо ва зави си од вре
мен ских при ли ка, али су сви до 
сада  реа ли зо ва ни по пла ну, 
потвр ди ли су пред став ни ци 
Општи не Инђи ја. Ина че, у прет
ход не две годи не ради ло се на 
уре ђе њу објек та „Невен“, те је у 
пот пу но сти про ме њен моби ли јар 
у дво ри шту и поста вље на нова 
огра да која обез бе ђу је поме ну ти 
про стор. Вред ност радо ва на 

поста вља њу огра де изно си ли су  
1,6 мили о на дина ра, док је набав
ка новог моби ли ја ра кошта ла два 
мили о на дина ра. Гово ре ћи тада о 
новим спра ва ма, дирек то ри ца 
Пред школ ске уста но ве „Бошко 
Буха“ у Инђи ји Јеле на Кре со ја 
иста кла је да су купље на три мул
ти функ ци о нал на ком плек са са 
тобо га ном, њиха ли це, клац ка ли
це, љуља шке и спра ве које се 
кори сте у поли го ну спрет но сти.

Тако ђе, након опре ма ња моби
ли ја ром и уре ђе ња дво ри шта у 
новом врти ћу код Хра ма Све тог 
цара Кон стан ти на и цари це Јеле
не оче ку је се упи шу и обез бе ди 
бора вак за сву децу која се нала
зе на листи чека ња. М.Ђ.

Вртић „Невен“
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ПЛИ ВА ЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Прва допли ва ла Кри сти на Узе лац

Тра ди ци о нал но пли ва ње за Часни 
крст по 22. пут одр жа но је на пра
зник Бого ја вље ње, 19. јану а ра 

код Цркве Све тог архи ђа ко на и прво
му че ни ка Сте фа на на оба ли Саве. 
Орга ни за то ри овог дога ђа ја су Све бор 
дру жи на „Све ти Дими три је“ и Црква 
Све тог архи ђа ко на и прво му че ни ка 
Сте фа на. Дога ђај је ове годи не про
те као без бога тог про гра ма због епи
де ми о ло шке ситу а ци је у вези са коро
навиру сом. Укуп но је уче ство ва ло 93 
пли ва ча, и то 90 мома ка и три девој
ке. До Часног крста прва је допли ва
ла седам на е сто го ди шња Митров чан ка 
Кри сти на Узе лац.  

БОР КО ВАЧ КО ЈЕЗЕ РО

Пли ва ње за Часни крст сим бо лич но обе ле же но
Ове годи не, због епи де ми о ло шке 

ситу а ци је у вези са коро навиру сом, 
на Бого ја вље ње на Бор ко вач ком 
језе ру у Руми није одр жа но пли ва
ње за часни крст. Орга ни за то ри Срп
ска пра во слав на цркве на општи на и 
Савез спор то ва рум ске општи не су 
одлу чи ли да се само у свим пра во
слав ним хра мо ви ма пра зник про сла
ви слу же њем литур ги ја.

Ипак, незва нич но, у жељи да се 
тра ди ци ја пли ва ња за Часни крст на 
Бого ја вље ње одр жи, ове годи не по 
деве ти пут, оку пио се мањи број гра
ђа на на Бор ко вач ком језе ру. 

Није било пли ва ња, али је ипак 
један број гра ђа на ушао у воду и унео 
крст. 

Ово оку пља ње је орга ни зо вао 

Слав ко Хаџић, који води бри гу о Бор
ко вач кој пла жи, а и сам је редо ван 
уче сник пли ва ња за часни крст. 

По њего вим речи ма, прет ход них 

лекар ских пре гле да није било, а сва
ко од уче сни ка  је у леде ну воду Бор
ко вач ког језе ра ушао на сво ју одго
вор ност. С. Џ.

Бого ја вље ње у Бор ков цу

Побед ни ца Кри сти на Узе лац
Нај мла ђи уче сник Нико ла Јовић 
са оцем Васи ли јем
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– Ово је први пут да уче ству јем на 
бого ја вљен ском пли ва њу. Нисам се 
нада ла да ћу прва допли ва ти до њега, 
пошто је било доста јачих мома ка, али 
сам успе ла. Било је хлад но. Међу тим, 
дра го ми је што сам уче ство ва ла и што 
сам побе ди ла, рекла је Кри сти на.

Нај мла ђи уче сник ове годи не је дво
и по го ди шњи Нико ла Јовић, којег је 
довео отац Васи ли је Јовић.

Све ште ник Цркве Све тог архи ђа ко на 
и прво му че ни ка Сте фа на Андри ја Ава
ку мо вић је иста као да је било недо у ми
ца због епи де ми о ло шке ситу а ци је да 
ли дога ђај орга ни зо ва ти или не.  

– Међу тим, чвр ста одлуч ност ових 
мома ка, дево ја ка и деце су нас наве
ли да се укљу чи мо у орга ни за ци ју и не 
пре пу сти мо их самима себи. Било је 
потреб но орга ни зо ва ти спа си о це, чам
це, обез бе ђе ње и није било могу ће да 
на пли ва ње иза ђу сами. Зато смо се 
ипак одлу чи ли и Бог нас је погле дао. 
Побе ди ла је девој ка Кри сти на, неко ко 
је био нај бр жи и нај хра бри ји. Надам се 
да ће Бог дати да се дого ди не зау ста
ви ова пошаст и да кре не мо нор мал
но да живи мо, ради мо, раду је мо се и 
сла ви мо име Бож је, изја вио је Андри ја 
Ава ку мо вић. 

Ста ре ши на Дру жи не „Све ти Дими
три је“ Дра ган Сабљов је рекао да су 
ове годи не дошли пли ва чи из мно гих 
места широм Срби је.  

– Коли ко год били у недо у ми ци да 
ли овај дога ђај орга ни зо ва ти или не, 
народ је дошао, пли ва чи и пли ва чи це 
су дошли. Било је пли ва ча из Србо
бра на, Бео гра да, Новог Сада, Руме, 
Шида, места у Мачви и дру гих кра је
ва. Ово је место духов ног оку пља ња 
где се сви збли жа ва мо. Сви уче сни ци 
су рекли да је сву да лепо, али Митро
ви ца оди ше неком посеб ном духов но
шћу. Можда баш зато што је Сир ми јум 
био јед на од колев ки духов но сти у све
ту. Зато ова тра ди ци ја посто ји овде 
код нас и мислим да народ ника да 
неће дозво ли ти да пре ста не, казао је 
Сабљов.

З. Попо вић

Дра ган Сабљов 

ПАВЛОВ ЦИ

Поста вљен моби ли јар 
за децу у пар ки ћу

У окви ру про јек та пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња за мину лу годи
ну, пла ни ра но је да се поста ви 

десет моби ли ја ра за децу – шест у 
гра ду, која су завр ше на до кра ја про
шле годи не, као и чети ри у сели ма.

У Павлов ци ма је моби ли јар завр
шен 21. јану а ра, а тог дана је завр шет
ку радо ва при су ство вао и пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић. Он је рекао 
да су пред крај годи не поста вље ни 
моби ли ја ри у Гра бов ци ма и Вито јев
ци ма, а 20. јану а ра у Сте ја нов ци ма. 

– Са овим моби ли ја ром у Павлов
ци ма, пот пу но смо испу ни ли обе ћа ње 
и реа ли зо ва ли ком плет но про је кат из 
пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња, а ево 
и вре ме нам је ишло на руку. Укуп
на вред ност ова чети ри моби ли ја ра 
у сео ским месним зајед ни ца ма је око 
3,8 мили о на  дина ра – рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Он је додао да је све више деч
јих моби ли ја ра на тери то ри ји рум ске 
општи не, али да је то нешто што мора 

да се обна вља, јер се води рачу на о 
без бед но сти деце. 

 Ово су и по начи ну град ње, по спра
ва ма али и под ло зи, нај са вре ме ни ји 
моби ли ја ри који се раде по нај но ви
јим стан дар ди ма, што се тиче зашти те 
деце. Више нема мо бетон или тра ву, 
ту је тар тан под ло га која на одго ва ра
ју ћи начин шти ти децу од неже ље них 
повре да, а и саме спра ве су нови на за 
децу – ука зао је пред сед ник Ман чић.

Гор да на Зец, пред сед ни ца Саве та 
МЗ Павлов ци, рекла је да је ситу а ци
ја у овом селу све боља, да је уре ђе
на згра да Месне кан це ла ри је, шко ле, 
асфал ти ран је пут, поста вљен моби
ли јар...

  Ово је за децу одлич но, могу да 
дођу да се ту игра ју. Захва љу јем се 
локал ној само у пра ви што нам изла
зи у сусрет и што нам доста пома же. 
Без ње, ми као мало село, не бисмо 
могли пуно да ура ди мо, рекла је Гор
да на Зец.

С. Џаку ла

Обилазак радо ва у Павлов ци ма

Оба ве ште ње о напла ти поре за
Град Срем ска Митро ви ца пози ва 

гра ђа не да бла го вре ме но изми ре 
сво је оба ве зе по осно ву прве рате 
поре за за имо ви ну, а у виси ни 
послед ње рате  из прет ход не  годи
не, која доспе ва  на  напла ту 14. 
фебру а ра

Из Град ске упра ве за буџет, 
финан си је и локал ног еко ном ског 

раз во ја напо ми њу да бла го вре ме
ним изми ре њем  поре ских оба ве за 
гра ђа ни пома жу свом гра ду, док себи 
обез бе ђу ју уред но извр ше ну оба ве
зу без после ди це обра чу на ва ња 
кама те и дру гих тро шко ва. 

Све додат не инфор ма ци је могу се 
доби ти у Упра ви за буџет, финан си је 
и локал ноеко ном ски раз вој.
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ДРУ ШТВО ЗА ПОМОЋ МЕН ТАЛ НО НЕДО ВОЉ НО РАЗ ВИ ЈЕ НИМ ОСО БА МА 

Хуманост се учи од раног детињства

Хума ност се учи од раног детињ
ства, као и то да посто је број не 
раз ли чо сти, које може мо сагле

да ти из разних угло ва. Пре све га, сви 
смо људ ска бића и као такви заслу жу
је мо исти однос људи који нас окру жу
ју. Има јед но дру штво у Шиду у коме 
се негу је та хума ност, при ја тељ ство, 
помоћ и тра је ско ро пола века. Нема 
гене ра циј ског јаза, само соли дар ност 
и жеља да се помог не. Дру штво за 
помоћ мен тал но недо вољ но раз ви је
ним осо ба ма Општи не Шид је упра во 
огле да ло нашег одно са пре ма овој гру
па ци ји. Душан ка Пестел нек, дуго во ди
шњи пред сед ник овог дру штва, каже 
да је удру же ње реги стро ва но ско ро 
пре пола века.

– Сви га скра ће но зове мо Дру штво за 
помоћ МНРО. Осни ва чи су били про
свет ни рад ни ци који су ради ли у шко ли 
са децом са смет ња ма

у раз во ју . Седи ште дру штва годи
на ма је било у шко ли „Јован Јова но
вић Змај“. Због недо стат ка про сто ра 
Дру штво се сада налaзи у про сто ру 
Црве ног крста .Има мо јед ну про сто
ри ју од 16 мета ра ква драт них, али за 
рад кори сти мо све што нам је потреб
но од про сто ри ја у Црве ном крсту, каже 
Душан ка.

Дру штво бро ји укуп но 34 чла на где 
су убро ја ни сви кори сни ци којих је 24 и 
ста ра о сти су од 10 до 40 годи на. 

– Ту је тим који са њима ради, укљу
чу ју ћи и волон те ре, ради о ни ча ре, 
струч не сарад ни ке и лица из гра ђан
ства. Редов но се оку пља мо у про сто
ри ја ма јед ном недељ но и то је оба ве
зно уто рак, мада по потре би нека да 
буде и чешће када је у пита њу обе ле
жа ва ње зна чај них дату ма. На нашим 
ради о ни ца ма бави мо се раз ли чи тим 

актив но сти ма. Нај че шће је то кре а тив
на актив ност где се бави мо изра дом 
укра сних пред ме та,сли ка од раз ли чи
тог мате ри ја ла, пред ме та од упо треб
не вред но сти, као што су на при мер, 
шеши ри ћи за чува ње ига ла, дршка за 
ноше ње паке та, ново го ди шњи укра
си, кути је за покло не, или тац не,тегле, 
кути је, фла ше у деку паж тех ни ци. Нађе 
се посла за сва ког по нешто. Сви ради
мо шта може мо и коли ко вре мен ски 
може мо бити актив ни. Међу нама је и 
наш дру гар Пеђа који је рад но анга жо
ван сва ког дана. Он дуже од 10 годи на 
са еки пом Црве ног крста раз но си ручак 
из Народ не кухи ње. Поред кре а тив них 
ради о ни ца, које реа ли зу је мо оба ве зно 
уз музи ку, редов но про сла вља мо наше 
рођен да не све са честит ка ма, покло ни
ма и уз све ћи це и тор ту. Рођен да ни се 
одр жа ва ју  у рођен да о ни ци „Лон до ни
јум“ где нас вла сни ци од срца при ма ју 

већ неко ли ко годи на и зајед но се дру
же са нама, при ча Душан ка Пестел нек. 

Посеб но се исти че добра   сарад ња 
са локал ном само у пра вом. Пред Нову 
годи ну били  су  гости код пред сед ни ка 
Општи не Зора на Семе но ви ћа на зајед
нич ком киће њу ново го ди шње јел ке и 
доби ли  су  лепе паке ти ће. Про шле 
годи не, у окви ру ново го ди шњих пра
зни ка, локал на само у пра ва покло ни ла 
је  Дру штву вели ки теле ви зор. Роди те
љи су актив ни у број ним  ради о ни ца
ма. Вели ки број њих редов но дола зи 
и актив но уче ству је у свим посло ви
ма. Црве ни крст као дома ћин редов
но пома же не само у обез бе ђи ва њу 
про сто ра, него и у свим актив но сти ма. 
Добра сарад ња  је и  са удру же њи ма 
жена, посеб но са жена ма из Бер ка со
ва, удру же њем пен зи о не ра , који ма  
сва ке годи не пра ве  маске за њихов 
маскем бал, ту је сарад ња и са песни
ци ма  из општи не, а сви они који желе 
могу да се при дру же Дру штву. 

У нашем гра ду су и поје дин ци и 
удру же ња која нам на раз ли чи те начи
не пома жу. На првом месту нам је 
локал на само у пра ва, Црве ни крст, ама
тер ско позо ри ште „Бра ни слав Нушић“, 
удру же ње „Спорт за све“ са Пеђом 
Мале ше ви ћем, поли кли ни ка „Ивић“. 
Од пре две годи не има мао сарад њу са 
хума ни тар ци ма из Кали фор ни је, а то је 
поро ди ца Мау ко вић која дуги низ годи
на живи у Кали фор ни ји и пома же, не 
само нама него делу је на целој тери то
ри ји Срби је и све та. Иде ја има мо пуно, 
вирус коро не  нас је успо рио, јер нисмо 
сти гли оти ћи до Бео гра да у позо ри ште, 
али нада мо се да ћемо то све одра ди
ти у годи ни која је пред нама, закљу чи
ла је Душан ка Пестел нек.

Д. Попов

Душан ка Пестел нек

Чла но ви дру штва за помоћ МНРО
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

ДОБИ ЛИ СИНА: Нема ња и Јова на 
Лазић  Доњи Товар ник, Горан и Зори
ца Биље ти на  Инђи ја, Миро слав и 
Дра га на Мишко вић  Добрин ци, Лука и 
Маја Томић  Бешка, Милан и Сла ђа на 
Кова че вић  Лаћа рак, Мар ко и Јеле на 
Лаза ре вић  Јарак, Здрав ко и Тања 
Миле кић  Срем ска Митро ви ца, Дејан и 
Гор да на Јова но вић – Рума. 

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Мар ко и Тија на 
Смиљ нић  Шима нов ци, Милош и Алек
сан дра Шарац  Бер ка со во, Миро слав 
и Мари на Кова че вић  Кар лов чић, 
Зоран и Сне жа на Ђурић  Срем ска 
Митро ви ца, Сла вен и Бра ни сла ва 
Пров чи  Шид, Пре драг и Татја на 
Куљан ски  Ада шев ци, Бра ни слав и 
Јели ца Гру јић  Сибач, Дејан и Вуки ца 
Љубин ко вић  Бано во Поље, Мар ко и 
Тија на Вукас  Путин ци, Гој ко и Сан дра 
Боја нић  Срем ска Митро ви ца. 

УМР ЛИ: Срем ска Митро ви ца - 
Вукај ло Бешо вић рођ. 192  Срем ска 
Митро ви ца, Или ја Сла до је вић рођ. 
1955  Срем ска Митро ви ца, Дра ги ца 
Врзић рођ. 1934  Срем ска Митро ви
ца, Мир ја на Панић рођ. 1940  Срем
ска Митро ви ца, Сини ша Сими чић рођ. 
1962  Срем ска Митро ви ца, Анђел ка 
Козе љац рођ. 1959  Срем ска Митро
ви ца, Мили ја на Кне же вић рођ. 1940 
 Срем ска Митро ви ца, Иви ца Ков чо 
рођ. 1957  Срем ска Митро ви ца, Мир ко 
Теша но вић рођ. 1950  Срем ска Митро
ви ца, Љуби ца Мац ка нић рођ. 1926  
Срем ска Митро ви ца, Мио драг Велич
ко вић рођ. 1941  Срем ска Митро ви
ца, Жар ко Бућан рођ. 1930  Срем ска 
Митро ви ца, Јања Жар ко рођ. 1932 
 Срем ска Митро ви ца, Вла да Жив ко
вић рођ. 1932  Беше но вач ки Прња вор, 
Или ја Рољић рођ. 1944  Ман ђе лос, 
Ђор ђе Дамја но вић рођ. 1949  Гргу рев
ци, Вин ка Ерић рођ. 1939  Мар тин ци, 
Радо ван Жера вић рођ. 1959Кузмин, 
Мачван ска Митро ви ца - Вука шин 
Којић рођ. 1953  Мачван ска Митро ви
ца, Живан Срда нов рођ. 1947  Рав ње, 
Дра а го слав Нико лић рођ. 1944  Заса
ви ца II, Рума - Јули шка Шкри вањ рођ. 
1955  Рума, Мара Жив ко вић рођ. 1947 
 Рума, Дани ца Радо ше вић рођ. 1938  
Рума, Коса Јере мић рођ. 1945  Ириг, 
Мило рад Риста но вић рођ. 1951  Гра
бов ци, Ђул ка Дам ња но вић рођ. 1942 
 Пла ти че во, Мил ка Врго тић рођ. 1956 
 Добрин ци, Сте ван Ман дић рођ. 1942 
 Мали Радин ци, Дра ган Пајић рођ. 
1957  Риви ца, Жељ ко Шевић рођ. 
1973  Буђа нов ци, Наде жда Петро вић 
рођ. 1940  Попин ци, Нада Мила но вић 
рођ. 1943  Јар ков ци, Инђи ја - Видо је 
Пејић рођ. 1958  Инђи ја, Мари ја Хај
нал рођ. 1941  Инђи ја, Обрен Радо вић 
рођ. 1942  Нови Кар лов ци, Вели мир 
Јели чић рођ. 1942  Љуко во, Мир ко 
Мија то вић рођ. 1945  Љуко во, Биља
на Мрвош рођ. 1967  Бешка, Ката лин 
Ђопа рођ. 1949 – Бешка, Љуби ша Про
тић рођ. 1969  Гроц ка, Бого љуб Стан
ко вић рођ. 1938 – Шабац.

MATI^AR RUMA

УМР ЛИ: Маг да ле на Некић, рођ. 1937, 
Зора Хојт, рођ. 1952.

Пазо ва кроз видео 
Андре ја Симен ди ћа  

Асо ци ја ци ја „Кул ту ра нов“ и Покра јин ски 
секре та ри јат за обра зо ва ње и наци о нал не 
мањи не доде лио је чети ри награ де уче ни
ци ма сред њих шко ла у Вој во ди ни, који су 
посла ли нај бо ље видеорадо ве на тему 
мул ти кул ту ра ли зма, очу ва ња међу ет нич ке 
толе ран ци је и очу ва ња кул тур ног иден ти те
та у Вој во ди ни.  Нај бо љи сред њо школ ски 
видеорадо ви, који при ка зу ју етнич ку разно
ли кост Вој во ди не, сужи вот, фол клор, 
насле ђе и толе ран ци ју ура ди ли су уче ни ци 
из Сен те Аде, Врба са и Ста ре Пазо ве.

У крат ким видеофор ма ма, на раз ли чи
тим јези ци ма, сред њо школ ци су, сва ко на 
свој једин ствен начин при ка за ли како виде 
вој во ђан ску шаро ли кост. Андреј Симен дић, 
уче ник Еко ном ско – трго вин ске шко ле „Вук 
Кара џић“ из Ста ре Пазо ва је пажњу усме
рио на кул ту ру и оби ча је Сло ва ка у месту 
где живи.У при пре ми пре зен та ци је и при ку
пља њу мате ри ја ла су му пома га ли при ја те
љи, док му је мен торкѕ била Вла ди сла ва 
Хавран, про фе сор ка сло вач ког јези ка, која 
га је усме ра ва ла да упра во из угла сред њо
школ ца при ка же виђе ње мул ти ку рал но сти.

Мла ди људи, сва ка ко, могу сво јим радом 
и зала га њем да допри не су све сти и очу ва
њу етнич ке разно ли ко сти Вој во ди не.  Ина
че, ово је први кон курс ове врсте наме њен 
уче ни ци ма на који су се при ја ви ли уче сни
ци из два на ест шко ла.  З. К.

IN MEMO RI AM
Јеле на Деја но вић

(1930 – 2021)

Јела на Деја но вић, истак ну ти умет ник, 
певач срп ских народ них песа ма, упо ко ји ла 
се ових јану ар ских дана теку ће годи не са 
навр ше них девет деце ни ја бога те музич ке 
кари је ре и пло до но сног живо та. Нај ду же је 
живе ла у цен трал ном гра ду Сре ма, Срем
ској Митро ви ци, са сво јом поро ди цом. 
Рође на je у пoродици немач ког зана тли је, 
који се из Бије љи не, уочи Дру гог свет ског 
рата пре се лио у Мачван ску Митро ви цу. 
Тако је Јеле на Келер поха ђа ла основ ну 
шко лу у овој варо ши ци на десној оба ли 
Саве. Пре три годи не, ука за на јој је част да 
као нај ста ри ји ђак Основ не шко ле „Добро
сав Радо са вље вић Народ“, отво ри ново 
зда ње школ ске згра де.

Од ране мла до сти, нау чи ла је срп ски 
језик као матер њи и већ тада је певу ши ла 
срп ске народ не песме. Њен тале нат је био 
запа жен након  Дру гог свет ског рата и кад 
је 1949. годи не осно ван Држав ни ансамбл 
народ них песа ма и ига ра Коло, Јела на 
Келер је поло жи и ла ауди ци ју и поста ла 
про фе си о нал ни певач овог слав ног насам
бла.

Већ 1951. годи не на так ми че њу ансам ба
ла Евро пе у Енгле ској,  у кон ку рен ци ји 31 
земље,  Југо сла ви ју је у срп ским народ ним 

песма ма, као члан ансам бла Коло, пред
ста вља ла Јела на Келер и поста ла прва ки
ња Евро пе. 

Од тада  је Јеле на члан нај е лит ни је гру
пе народ них пева ча. Путу ју ћи широм Југо
сла ви је и  у мно ге земље све та, сре ла је 
леген дар ног пева ча вој во ђан ских народ них 
песа ма  др Алек сан дра Деја но ви ћа за кога 
се уда ла.

Брач ни пар Деја но вић са сво јим песма ма 
био је  један од нај по пу лар нијх  у Југо сла
ви ји. Често су пева ли мно гим држав ни ци
ма, а само их је пред сед ник Тито десе ти не 
пута пози вао да сво јом песмом уве ли ча ју 
дочек неког од висо ких свет ских зва нич ни
ка.

Иза Јеле не Деја но вић, као и иза њеног 
мужа др Аце Деја но ви ћа, оста ли су број ни 
трај ни сним ци у Радио Бео гра ду, Радио 
Новом Саду и дру гим архи ва ма.

Иза Јеле не Деја но вић је оста ла поро ди
ца сина др Бог да на Деја но ви ћа, хирур га 
митро вач ке боли ни це, тако ђе, сјај ног пева
ча вој во ђан ских песа ма, као и поро ди ца  
ћер ке Бран ке која живи у Аме ри ци. М. Ф.

МИТРО ВАЧ КА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА 
ЗА МЛА ДЕ

Паке ти ћи за децу
са Косо ва

Митро вач ка Кан це ла ри ја за мла де при
кљу чи ла се хума ни тар ној акци ји „Зајед но 
за дечи је осме хе“, коју орга ни зу је Фон да ци
ја „Зајед но за мла де – проф. др Дани ца 
Гру ји чић“ у сарад њи са гла си лом Срп ске 
пра во слав не цркве за децу под нази вом 
„Све то сав ско звон це“. Хума ни тар на акци ја 
„Зајед но за деч је осме хе“ орга ни зу је се у 
циљу при ку пља ња сред ста ва,слат ки ша, 
оде ће, обу ће, игра ча ка, за пра вље ње паке
ти ћа наме ње них деци која живе у нај си ро
ма шни јим сре ди на ма на тери то ри ји Срби је, 
а посеб на пажња покла ња се и мали ша ни
ма са Косо ва и Мето хи је. У про сто ри ја ма 
Кан це ла ри је 25. јану а ра су се пако ва ли 
паке ти ћи, који би у наред ном пери о ду тре
ба ло да буду доста вље ни. 

– Митров ча ни су се у заи ста вели ком 
бро ју ода зва ли и подр жа ли ову акци ју. Од 
18. до 21. јану а ра смо при ку пи ли заи ста 
мно го сред ста ва, слат ки ша, оде ће и игра
ча ка. Покре ну та је и вели ка СМС акци ја, са 
циљем да се поша ље 100 хиља да пору ка 
на хума ни тар ни број Фон да ци је „Зајед но за 
мла де – проф. др Дани ца Гру ји чић“, а 
новац ће бити иско ри шћен за изград њу и 
обна вља ње кућа угро же ним поро ди ца ма 
са више деце у нашој земљи, рекла је коор
ди на тор ка Кан це ла ри је за мла де Биља на 
Матић.  З. Попо вић
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Крај јед не саге

По све му суде ћи, Нема ња Бје ли
ца је завр шио сво је путе ше стви
је у Сакра мен то Кинг си ма. А 

можда и у Аме ри ци. Вај ни струч њак на 
клу пи тима из Кали фор ни је је одлу чио 
да се одрек не услу га нашег аса. Одла
ском Белог, и зва нич но ће се запе ча ти
ти суд би на срп ске коло ни јеу овом клу
бу.

А до само пре неко ли ко годи на 
мисли ли смо да има мо „свој“ клуб у 
чуве ној НБА лиги. Све је поче ло дола
ском Див ца на место гене рал ног мена
џе ра Сакра мен та. Вла де је добио 
пове ре ње да кадри ра и дово ди поја ча
ња. Одмах је пову као за собом и Пеђу 
Сто ја ко ви ћа који се, доду ше, сла бо 
поја вљи вао и питао за било шта. 
Србен де су затим поја ча ле коло ни ју 
дово ђе њем Бје ли це и Бог да но ви ћа, а 
касни је и Иго ра Коко шко ва који је упао 
у струч ни штаб.

Мно го је тога оспо ра ва но у раду 
Див ца и њего вих помоћ ни ка. У јед ном 
момен ту је било дра ме као у шпан ској 
сери ји. Поку шао је да се обра чу на са 
сво јим опо нен ти ма у клу бу и да тре сне 
шаком о сто, али неке ства ри му ипак 
нису могле бити опро ште не. Пре све
га, крај ње чуд но пона ша ње и бира ње 
игра ча на НБА драф ту. Оста ће запам
ћен као лик који је „испу стио“ Луку 
Дон чи ћа, мом ка који већ две годи не 
урни ше про тив ни ке на пар ке ту у дре су 
Дала са. Дивац је добио педа лу, а 
њего вим сто па ма је пошао и Сто ја ко
вић.

Наш струч њак, Игор Коко шков се 
про шле годи не ухле био у Истан бу лу. 
Пре у зео је тур ски Фенер бах че и попу

нио ципе ле наше леген де Жељ ка 
Обра до ви ћа. Тежак је посао пред њим 
јер се зна чији је наслед ник и шта се 
од њега оче ку је. Про блем је и раз ли ка 
која је очи глед на изме ђу европ ске и 
аме рич ке кошар ке.

Тако су наши баске та ши Бје ли ца и 
Бог да но вић оста вље ни на цеди лу у 
џун гли зва ној НБА. Сакра мен то ина че 
већ дуги низ годи на важи за екипу која 
нема ком пас. Не допри но си ни чиње

ни ца да је на клу пу сео Лук Вол тон 
који се није баш про сла вио сво јом 
ролом у Леј кер си ма. Човек који гаји 
стил игре „мува без гла ве“ добио је на 
чува ње кошар ка шке мај сто ре попут 
Боги ја и Белог. Нажа лост, наши мом
ци се нису укло пи ли у кре тен ску 
постав ку игре. Јед но став но, мозгу 
није место на пар ке ту ако се пита 
Вол тон.

Први од ове дво ји це је дигао сидро 
пред поче так сезо не. Бог дан Бог да но
вић је пре шао у Атлан ту. Пита ње је 
коли ко ће се и тамо наи гра ти јер је тој 
еки пи потреб но неко ли ко лоп ти на 
тере ну. Да ствар буде још гора по Бог
да на, повре дио је коле но и не зна се 
када ће се вра ти ти на пар кет.

Бје ли ца је у послед њих неко ли ко 
неде ља у неми ло сти тре не ра Кинг са 
и јасно је да му се спре ма метла. При
ча се о неком потен ци јал ном треј ду, 
али се не спо ми њу кон крет ни клу бо ви 
који су заин те ре со ва ни за њего ве 
услу ге. Ради се о деч ку неве ро ват не 
кошар ка шке инте ли ген ци је и било би 
лепо виде ти га под коман дом неког 
тре не ра који има слу ха за њего ве ква
ли те те. Једи ни који ми пада на памет 
је Грег Попо вич из Сан Анто ниа. Ипак, 
реал ни је је да га види мо поно во у 
Евро пи где би са сво јим поза ма шним 
иску ством био пре ми ја за сва ку еки пу.

Завр ша ва се још јед на сага срп ске 
кошар ке. Ово га пута, акте ри су поку
ша ли да напра ве нешто у нај ја чој 
кошар ка шкој лиги на све ту, а коли ки 
углед срп ска кошар ка има, пока зу је и 
чиње ни ца да су уоп ште и има ли при
ли ку да се игра ју међу Аме ри ма. 
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Сакра мен то ина че већ 
дуги низ годи на важи за 
екипу која нема ком пас.

Не допри но си ни чиње ни-
ца да је на клу пу сео Лук 
Вол тон који се није баш 

про сла вио сво јом ролом у 
Леј кер си ма. Човек који 

гаји стил игре „мува без 
гла ве“ добио је на чува ње 

кошар ка шке мај сто ре 
попут Боги ја и Белог. 

Нажа лост, наши мом ци се 
нису укло пи ли у кре тен ску 

постав ку игре.
Јед но став но, мозгу није 

место на пар ке ту
ако се пита Вол тон
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ГРАД СКА КУЋА РУМА

При јем за Јова ну Мушиц ки
и тре не ра Бори сла ва Крсти ћа
Пово дом изу зет но успе

шне спорт ске годи не, 
коју је оста ви ла иза 

себе, мла ду теквон до так ми
чар ку Јова ну Мушиц ки, чла
ни цу ТК „Змај“ и њеног тре не
ра Бори сла ва Крсти ћа, при
мио је у Град ској кући 19. 
јану а ра пред сед ник рум ске 
Општи не Сла ђан Ман чић. 

У мину лој годи ни, мла да 
Јова на је осво ји ла титу лу 
држав не прва ки ње, а послед
њи успех, пред сам крај годи
не је било и четвр то место на 
Европ ском првен ству у Сара
је ву.

Под се ти мо, Јова на Мушиц
ки је за Дан општи не доби ла 
захвал ни цу и нов ча ну награ
ду. 

 Вео ма ми је дра го што је 
опет при ме ћен наш рад и 
труд. Вели ки је под стрек у 
леђа сва ка награ да, сама 
позив ни ца за Дан општи не је 
мени била вели ка при ви ле ги
ја, да не гово рим о награ ди. 
Раз го ва ра ли смо о наред ним 
при пре ма ма пошто тре ба да 
иде мо у Изра ел на две неде
ље. Ради ће мо мно го више и 
нада мо се још бољим резул
та ти ма у овој годи ни – обе ћа
ла је Јова на.

Тре нер Бори слав Крстић 
исти че зна чај подр шке коју 
доби ја ју од локал не само у
пра ве, као и пред сед ни ка 
Сла ђа на Ман чи ћа, који је 
пре по знао рад како Јова нин, 
тако и целог клу ба. 

ТК „Змај“ је добио и про
стор за тре нинг, који се нала
зи у про сто ри ја ма објек та 
рум ског базе на. Иако је про
шла годи на била про бле ма

тич на због коро навиру са, 
Румља ни су успе ли да се 
при пре ме за Европ ско првен
ство. 

– Јова на Мушиц ки и Нико
ла Вуч ко вић су тамо  пред
ста вља ли како држа ву, тако и 
наш град. Жал оста је за нео
сво је ном меда љом, али изгу
би ли смо од актив не прва ки
ње Евро пе – казао је тре нер 
Бори слав. 

Међу тим, усле дио је  позив 
изра ел ског Олим пиј ског 
коми те та и Теквон до асо ци ја
ци је те земље, јер је Изра ел
ка са којом се Јова на бори ла, 

изра зи ла жељу да јој ова 
мла да Румљан ка буде спа
ринг парт нер, а њој ће се при
дру жи ти и Нико ла Вуч ко вић. 

 То је за нас вели ки успех и 
у наред ном пери о ду нас оче
ку ју зајед нич ке при пре ме, 
само ћемо ми и они бити на 
том кам пу. Чека мо одго вор од 
њихо ве Вла де, јер је тамо и 
даље на сна зи каран тин и  
чим се отво ре гра ни це, ако 
нам дозво ли и вре ме и наши 
пла но ви, ми бисмо ишли 
тамо – иста као је Крстић. 

Ове годи не пред ТК „Змај“ 
су ква ли фи ка ци је за Олим пи

ја ду. Нико ла Вуч ко вић је и 
даље у про гра му Олим пиј
ског коми те та и један од два 
так ми ча ра који би тре ба ло да 
насту пи на ква ли фи ка ци ја ма. 
У мају сле ди Европ ско првен
ство на којем ће се Јова на 
так ми чи ти  у кате го ри ји до 49 
кило гра ма. 

 Ту је наша Тија на Бог да
но вић непри ко сно ве на, она 
се већ ква ли фи ко ва ла за 
Олим пи ја ду. Да ли ће се ука
за ти шан са да Јова на оде 
уме сто ње или не, не зна мо, 
јер је непо знат датум одр жа
ва ња Олим пиј ских ига ра. За 
сада је потвр ђе но  да ће се 
одр жа ти у авгу сту, али виде
ће мо како ће кре ну ти иму ни
за ци ја и коли ко ће ковид19 
дозво ли ти таква так ми че ња 
– рекао је тре нер Бори слав 
Крстић.

Пред сед ник Ман чић је иста
као да, има ју ћи у виду да је 
ово Јова ни но прво Европ ско 
првен ство у сени ор ској кате
го ри ји, не сум ња да су пред 
овом мла дом так ми чар ком 
број не меда ље. 

 Видим да је Јова на мало 
раз о ча ра на због четвр тог 
места, али то четвр то место је 
за нас сија као злат но. У тој 
кон ку рен ци ји, четвр то место у 
Евро пи је сва ка ко њен вели ки 
успех и успех њеног тре не ра, 
који се још рани је дока зао на 
вели ким так ми че њи ма. Наша 
је дужност и оба ве за, поред 
тога што је она пред ста вља ла 
себе и свој клуб ТК „Змај“, она 
је пред ста вља ла држа ву, али 
и  наш град и рум ску општи ну, 
да јој се на томе захва ли мо. 
Покло ни ли смо јој књи гу  
„Зна ме ни ти Срби“, уз наду да 
ће јед но га дана и њено име и 
име њеног тре не ра бити у 
некој таквој књи зи – рекао је 
Ман чић.

Како би Јова ну и додат но 
моти ви са ли, одо бре на јој је и 
одре ђе на нов ча на помоћ за 
наред на так ми че ња и тре нин
ге. 

 Румља ни тре ба да буду 
поно сни што је ТК „Змај“ изне
дрио држав ну прва ки њу и 
спор ти сту који може још доста 
годи на да нас обра ду је и на 
нашим, али и на вели ким 
свет ским и европ ским так ми
че њи ма, јер је Јова на мла да 
и годи не су пред њом – ука зао 
је први човек рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић. С. Џаку ла

При јем у Град ској кући

Јова на Мушиц ки и Сла ђан Ман чић
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ОВАН: Делу је те као 
осо ба која нема вре
ме на за неке повр
шне сусре те или за 

дога ђа је који се не укла па ју у 
вашу сфе ру инте ре со ва ња. 
Боље је да се пона ша те што 
уме ре ни је, јер сво јим енер гич
ним пона ша њем код неких 
сарад ни ка под сти че те раз ли чи те 
реак ци је и него до ва ње. Ста ло 
вам је да сво јој поро ди ци и 
воље ној осо би при у шти те више 
радо сти у зајед нич ком живо ту.

БИК:Има те добар 
пред о се ћај и успех 
вам се нала зи на 
дохват руке. Посеб но 

ће вас обра до ва ти финан сиј ско 
побољ ша ње и бољи мате ри јал
ни стан дард. Не само да има те 
добре послов не про це не, већ 
доби ја те и нови број при ста ли ца, 
тако да у већи ни ситу а ци ја про
ла зи те лак ше или боље од дру
гих. Осе ћа те да се нала зи те на 
емо тив ној пре крет ни ци.

БЛИ ЗАН ЦИ: Посто је 
одре ђе не ком пли ка
ци је послов не при ро
де које реша ва те у 

ходу и уз додат ну упор ност, оче
ку је вас добар епи лог у сва ком 
погле ду. Немој те дозво ли ти да 
вас неко наго ва ра на усло ве који 
вам се не допа да ју или да доно
си одлу ке у ваше име. Пар тер 
уме лако да вас под стак не на 
пози тив ну реак ци ју и изли ве 
емо ци ја.

РАК: Неко вам даје 
кори сне инфор ма ци је 
и на тај начин вам 
пома же да пра вил ни

је про це њу је те раз ли чи те 
послов не могућ но сти које има те 
на рас по ла га њу. Јасно вам је да 
зајед нич ки дого во ри пред ста
вља ју пози ти ван помак у реша
ва њу важних послов них или при
ват них инте ре са. Сло бод но 
изра зи те нека сво ја поти сну та 
осе ћа ња или наме ре.

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

фази спро во ђе ња, посеб но када 
се нала зи те пред сарад ни ци ма 
који вас оспо ра ва ју. Након дужег 
послов ног убе ђи ва ња, ситу а ци ја 
ће се про ме ни ти у вашу корист, 
али мора ће те да оста не те упор
ни и дослед ни. Парт нер вас 
искре но подр жа ва и под сти че на 
актив ну уло гу.

ДЕВИ ЦА:Ста ло вам 
је да осми сли те 
добру послов ну стра
те ги ју на осно ву које 

ћете успе шно реа ли зо ва ти ско ро 
све што сте и зами сли ли. Наста
ви те да се пона ша те довољ но 
про ми шље но у про це ни пра вих 
вред но сти. Оче ку је вас пози ти
ван обрт у љубав ном живо ту, 
парт нер ће вас изне на ди ти на 
неки посе бан и леп начин. 

ВАГА: Делу је те енер
гич но у сусре ту са 
сарад ни ци ма и поста
вља те нове зах те ве у 

оче ки ва њу да све тече по вашим 
про це на ма. Ипак, пре те ра ним 
исти ца њем лич них зах те ва побу
ђу је те раз ли чи те комен та ре 
међу сарад ни ци ма. Потреб но је 
да има те „широ ке види ке“ у сва
ком погле ду. Љубав не раз ми ри
це при хва ти те као про ла зну 
фазу.

ШКОР ПИ ЈА: Делу је
те врло амби ци о зно 
пред сво јом око ли ном 
и сви ма јасно даје те 

до зна ња да не жели те да вам се 
неко супрот ста вља по било којој 
осно ви. Пажљи во про це ни те 
ситу а ци је које зах те ва ју неки вид 
ризи ка или веће ула га ње нов ца. 
Нео п ход на вам је поро дич на хар
мо ни ја и нечи је при су ство како 
бисте оства ри ли бољу пси хо ло
шку рав но те жу и при ли ве кре а
тив не енер ги је. 

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
пози тив но и анга жо
ва ни сте на раз ли чи
тим стра на ма. Уме те 

да пре не се те ства ра лач ки 
импулс на сво ју око ли ну, што 
вам олак ша ва оства ре ње мно
гих пла но ва које има те. Обра ти
те пажњу на тро ше ње нов ца, 
немој те да се заду жу је те или 
упу шта те у неке нов ча не ризи
ке. Осло ни те се на сво ју инту и
ци ју.

ЈАРАЦ: Поне кад тре
ба при хва ти ти оне 
нај те же окол но сти, 
како бисте себи и 

дру ги ма дока за ли да сте довољ
но дора сли пред нај ра зли чи ти
јим иза зо ви ма. Пажљи ви је ослу
шкуј те пору ке које доби ја те од 
бли ских осо ба. Боље је да пока
же те више скром но сти у пона ша
њу. Пове ди те рачу на када је реч 
о исхра ни.

ВОДО ЛИ ЈА: Неко од 
сарад ни ка нема 
довољ но инте ре со ва
ња да испо шту је 

зајед нич ки послов ни дого вор, 
што неми нов но усло вља ва одре
ђе ни губи так. Упор но поку ша ва те 
да у нај кра ћем року реши те неке 
вели ке про бле ме. Скло ни сте 
честим про ме на ма рас по ло же
ња. Нема раз ло га да се јогу ни те 
и да при го ва ра те свом парт не ру 
због неких сит ни ца.

РИБЕ: Потреб но је 
да се уса гла ша ва те 
са сво јим сарад ни ци
ма око ува жа ва ња 

раз ли чи тих инте ре са, како би 
сви око вас осе ти ли морал ну и 
мате ри јал ну сатис фак ци ју. 
Пажња и раз у ме ва ње, које доби
ја те у кру гу сво је поро ди це, 
делу ју врло под сти цај но. Потру
ди те се да обра ду је те све бли
ске осо бе на неки неу о би ча је ни 
начин.

VREMEPLOV
27. ја ну ар

1926. Ен гле ски про на ла зач Џон 
Ло ги Берд у Лон до ну пр ви пут 
јав но де мон стри рао те ле ви зи ју. 
1945. Со вјет ске је ди ни це осло
бо ди ле “Аушвиц”, на ци стич ки 
кон цен тра ци о ни ло гор у Дру
гом свет ском ра ту, у ко јем је 
уби је но 1,5 ми ли о на љу ди, 
ме ђу ко ји ма ви ше од ми ли он 
Је вре ја. Тај да тум обе ле жа ва 
се у Евро пи као Дан хо ло ка у
ста.

28. ја ну ар
1573. По че ла ве ли ка хр ват ско
сло вен ска се љач ка по бу на под 
вођ ством Ма ти је Гуп ца. По бу на 
у кр ви угу ше на 9. фе бру а ра, а 
њен во ђа за ро бљен и по сле 
не ко ли ко да на умро од по сле
ди ца му че ња.

29. ја ну ар
1412. У Но вом Бр ду из дат “За
кон о руд ни ци ма Де спо та Сте
фа на”, ко ји са др жи дра го це не 
по дат ке о на чи ну жи во та срп
ског на ро да на по чет ку XV 
ве ка. За ко ник зна ча јан до ку
мент срп ске пи сме но сти и срп
ског прав ног си сте ма у сред
њем ве ку.

30. ја ну ар
1933. Пред сед ник Не мач ке, 
фелд мар шал Па ул фон Хин
ден бург, име но вао Адол фа 
Хи тле ра за кан це ла ра. Истог 
да на 1937. Хи тлер из ја вио у 
Рај хста гу да Не мач ка по вла чи 
свој пот пис са Вер сај ског 
ми ров ног уго во ра.
1943. Бри тан ско рат но ва зду хо
плов ство у Дру гом свет ском 
ра ту по че ло пр во да но ноћ но 
бом бар до ва ње Бер ли на.

31. ја ну ар
1808. На по ле он је анек ти рао 
Ду бро вач ку Ре пу бли ку. Анек си
ју је про гла сио ге не рал Огист 
Мар мон, вој во да од Ра гу зе. 
Ти ме је пре ста ла да по сто ји 
Ду бро вач ка Ре пу бли ка, а град 
Ду бров ник је 1815. на Беч ком 
кон гре су до де љен Аустри ји. 

1.фе бру ар
1650. Умро је фран цу ски фи ло
зоф, ма те ма ти чар и фи зи чар 
Ре не Де карт. Од ба цив ши сва ку 
дог му или док три нар ност уче
ња, Де карт је че ти ри основ на 
пра ви ла ми ше ље ња из нео у 
чу ве ном де лу “Рас пра ва о 
ме то ди”. Сма тра се за чет ни ком 
мо дер не фи ло зо фи је ра ци о на
ли зма. 
1840. У аме рич ком гра ду Бал
ти мор је отво рен пр ви сто ма то
ло шки фа кул тет у све ту.

2. фе бру ар
1834. Срп ски кнез Ми лош 
Обре но вић об ја вио тре ћи ха ти
ше риф тур ског сул та на Мах му
да II, ко јим је уоб ли чен по ли
тич ки ста тус и прав ни ка рак тер 
Кне же ви не Ср би је. Тим до ку
мен том Ср би ји при по је но шест 
на хи ја, а по себ ним бе ра том 
кнез Ми лош до био до сто јан
ство срп ског и на след ног кне за.

HOROSKOP

Сре да, 27. (14) јану ар
Све ти Сава, први Архи е пи скоп 
срп ски – Савин дан

Четвр так, 28. (15) јану ар
Пре по доб ни Павле; Пре по доб
ни Гаври ло Леснов ски

Петак, 29. (16) јану ар
Часне вери ге Св. Апо сто ла 
Петра; Преп. Роми ло Ра ва нич ки

Субо та, 30. (17) јану ар 
Пре по доб ни Анто ни је Вели ки

Неде ља, 31.(18) јану ар
Све ти Ата на си је Вели ки; Све ти 
Мак сим, Архи е пи скоп срп ски

Поне де љак, 1. фебру ар
(19. јану ар)

Пре по доб ни Мака ри је  Еги пат
ски; Све ти Мар ко Ефе ски

Уто рак, 2. фебру ар
(20. јану ар) 

Пре по доб ни Јев ти ми је Вели ки

Crkveni 
kalendar

• Јед ном сам про бао да 
про на ђем себе и од тада 
ми се губи сва ки траг!
• Мрзим добре иде је, … 
не могу да их сми слим!
• Да би жена наба ци ла 
пер је, прво мора неко га 
да оче ру па!

Бела куглоф 
тор та

Састој ци: 500  мили ли та ра 
слат ке павла ке, 200 гра ма неу
трал ног сира, јед на павла ка, 150 
гра ма кек са, три бана не, два 
ванил шеће ра, 100 гра ма прах 
шеће ра, 200 гра ма чоко ла де за 
кува ње

 При пре ма: Измик си ра ти сир, 
павла ку, вани лин шећер и прах 
шећер. Затим измик си ра ти слат ку 
павла ку и вани лин шећер. Сје ди
ни ти сме се. Пре ба ци ти у куглоф, 
па наре ђај те бана не, кекс и 
топље ну чоко ла ду. Поно ви ти про
цес. Тор ту ства и ти у фри жи дер на 
два до три сата. При јат но!


