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ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Решен више го ди шњи про блем
са кана ли за ци јом у цен тру гра да
Честа загу ше ња кана

ли за ци о не мре же нај
че шће су после ди ца 

непра вил ног кори шће ња 
кана ли за ци је. Поне ка да  је 
то и ствар тех нич ких недо
ста та ка у систе му, па је 
удру же ним сна га ма гра ђа на 
и над ле жних слу жби у јав
ном сек то ру, могу ће реши ти 
про блем. Један такав слу чај 
забе ле жен је у самом цен тру 
гра да. 

Ста на ри стам бе не згра де 
на Тргу Вој во ђан ских бри
га да већ неко вре ме има
ју про блем са одво ђе њем 
отпад них вода. Кана ли за
ци о ни систем који је изгра
ђен пре две деце ни је, када 
и сама згра да, не задо во
ља ва  потре бе  кори сни ка у 
дана шњем вре ме ну. Након 
што су се ста на ри ове згра
де обра ти ли над ле жни ма у 
Град ском ста но ва њу, уста но
вље но је да је про блем мали 
про мер цеви на при кључ ку.

У циљу реша ва ња про бле
ма честог загу ше ња кана ли
за ци је рад ни ци ЈКП „Водо
вод“ су иза шли на терен и 
сачи ни ли план актив но сти. 
Цев на при кључ ку недо вољ
ног про ме ра преч ни ка од 160 
мили ме та ра заме ње на је 
већом – преч ни ка 200 мили
ме та ра, у дужи ни од око 20 
мета ра. Уз рекон струк ци ју 
посто је ћих шах то ва, то би 
тре ба ло да реши про блем 
и задо во љи потре бе ста
на ра. Радо ве су 2. фебру
а ра оби шли дирек тор ЈКП 
„Водо вод“ Бори слав Бабић, 
дирек тор „Град ског ста но ва

ња“ Милош Ковач и про фе
си о нал ни управ ник згра де 
у којој се јавио про блем са 
кана ли за ци јом Дан ко Рада
ко вић.

Радо ве је извео ЈКП Водо
вод, а пре ма пред ра чу ну 
вред ност посла је око 200 
000 дина ра. Новац ће бити 
издво јен из касе ЈКП „Водо
вод“.

– У овом делу гра да има ли 
смо честа загу ше ња, жали
ли су нам се ста на ри ове и 
окол них згра да, тако да смо 
на ини ци ја ти ву „Град ског 
ста но ва ња“ и ста на ра  одлу
чи ли да про на ђе мо прво шта 
је про блем и због чега дола
зи до заче пље ња, што смо 
и ура ди ли. Сад смо у пери
о ду када смо у могућ но сти 
да реши мо тај про блем, да 
заме ни мо део цево во да који 
је кри ти чан и на тај начин 
побољ ша мо кана ли за ци

ју у овом делу гра да.  Због 
ста ро сти цев је попу сти ла и 
уру ши ла се тако да вода није 
могла да про ла зи и изли ва
ла се у лока ле и подру ме. 
Нада мо се да ће про блем 
бити решен, изја вио је Бори
слав Бабић.

Милош Ковач је навео да 
су се предузећа „Град ско 
ста но ва ње“ и ЈКП „Водо вод“ 
удру жи ла капа ци те те како 
би се решио про блем који 
посто ји од настан ка згра де, с 
тим што се послед њих годи
на интен зи ви рао.

– Желим овим путем да 
се захва лим „Водо во ду”, 
јер радо ве изво де сво јих 
сред ста ва, што није њихо ва 
оба ве за. Ова згра да је већ 
тре ћа стам бе на зајед ни ца 
чије дуго го ди шње про бле ме 
зајед но на овај начин реша
ва мо. Про бле ми на секун
дар ном воду ка стам бе ним 

згра да ма тре ба ло би да буду 
тро шак стам бе не зајед ни це, 
али у одре ђе ним ситу а ци ја
ма, као што је ова, „Водо вод” 
у скла ду са сво јим могућ но
сти ма изла зи у сусрет. „Град
ско ста но ва ње“ је ту да ука
же на про бле ме, да каже мо 
које су згра де нај кри тич ни је 
и до сада су сви про бле ми 
реша ва ни пози тив но, рекао 
је Ковач.

Дан ко Рада ко вић је иста
као зна чај реша ва ња овог 
дуго го ди шњег про бле ма. 

– У овој стам бе ној згра ди 
посто ји и 19 послов них про
сто ра. Послов ни про сто ри у 
при зе мљу има ли су про блем 
изли ва ња кана ли за ци је, 
који је за њих био нере шив 
и зато нису могли да нор
мал но функ ци о ни шу и раде. 
Од када сам овде  про фе
си о нал ни управ ник, сигур
но је било пет, шест при ја ва 
за овај про блем. Убр зо се 
ушло у про це ду ру и ради ло 
се на томе да се више го ди
шњи про блем реши, казао је 
Рада ко вић.

Над ле жни у ЈКП „Водо вод“ 
кори сте ову при ли ку, да без 
обзи ра на одре ђе не тех нич
ке недо стат ке у кана ли за ци
о ном систе му , скре ну пажњу 
свим кори сни ци ма кана ли
за ци је у Срем ској и Мачван
ској Митро ви ци и Лаћар ку да 
воде рачу на о томе шта се 
баца и пушта низ цеви одво
да судо пе ре, каде или тоа
ле та. Честа загу ше ња могу 
да иза зо ву вла жне мара ми
це, хиги јен ски уло шци, заво
ји, пеле не, пла стич не кесе, 
пешки ри, тек стил, пла стич на 
амба ла жа, тетра пак, оста ци 
хра не, маст и уље.

З. П.

Бори слав Бабић Милош Ковач Дан ко Рада ко вић

Радо ви на кана ли за ци о ном воду на Тргу вој во ђан ских бри га да
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Почи ње ревак ци на ци ја гра ђа на

На сед ни ци Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је, одр жа ној 8. фебру а
ра било је речи о епи де ми о ло

шкој ситу а ци ји у Сре му и Срем ској 
Митро ви ци, као и о ревак ци на ци ји. 
Како је рекао начел ник Опште меди
ци не др Адил Елхаг, ревак ци на ци ја 
гра ђан ства на тери то ри ји гра да Срем
ске Митро ви це почи ње 9. фебру а ра, 
када је у Петој здрав стве ној амбу лан
ти позва но 97 осо ба. 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 на тери то ри ји гра да 
Срем ска Митро ви ца и Сре ма се и 
даље оце њу је као ван ред на, изу зев 
општи не Ириг, у којој се епи де ми о ло
шка ситу а ци ја због бро ја актив них 
слу ча је ва инфек ци је оце њу је као 
непо вољ на. Дирек тор Опште бол ни це 
др Дра ган Мало ба бић је рекао да се 
са 8. фебру а ром у ковидделу те уста
но ве нала зио 95 паци је на та. 

Др Елхаг је том при ли ком иста као 
да је закључ но са 7. фебру а ром на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це вак
ци ни са но 8151 лице, од тога је „Сино
фар мо ву“ вак ци ну при ми ло 7710 осо
ба, „Фај зе ро вом вак ци ном је иму ни зо
ва но 332 лица, а „Спут њик В“ је при
ми ло 109 гра ђа на. Тако ђе, он је изнео 
и план ревак ци на ци је у Срем ској 
Митро ви ци.

– За сре ду, 9. фебру ар је пла ни ра но 
да се ревак ци ни ше 170 лица у Петој 
здрав стве ној. У четвр так, 11. фебру а
ра је пред ви ђе но да се ревак ци ни ше 
677 лица и то у Четвр тој, Петој и 
Шестој здрав стве ној ста ни ци. Ревак
ци на ци ја се спро во ди од 8.00 до 15.00 
часо ва. Сва лица за ревак ци на ци ју ће 
пози ва ти колцен тар када ће им бити 
рече но у ком тер ми ну и где тре ба да 
дођу. Када поч не ревак ци на ци ја у 
сели ма, гра ђа ни ће бити пози ва ни да 

се јаве у сво јим амбу лан та ма. Када је 
реч о пре гле ди ма у ковидамбу лан та
ма, 6. и 7. фебру а ра је оба вље но око 
30 првих пре гле да и око 100 кон трол
них. Анти ген пози тив них лица је било 
6. фебру а ра седам, а 7. фебру а ра 
шест. Има ли смо две хоспи та ли за ци је 
6. фебру а ра, рекао је др Елхаг.

Пре ма речи ма др Наде Зец Пет ко
вић у Сре му је са 8. фебру а ром реги
стро ва но 631 лице актив но на инфек
ци ју коро навиру са. 

– Од тог бро ја је у Срем ској Митро
ви ци 219 лица, Ста рој Пазо ви 170, 
Руми 87, Инђи ји 60, Ири гу седам, 
Шиду 37 и у Пећин ци ма 51 лице. 
Послед њи пре сек пода та ка гово ри да 
има мо 28 ново ин фи ци ра них лица на 
днев ном нивоу у Сре му. Од тога у 
Срем ској Митро ви ци 10 лица, у Ста
рој Пазо ви чети ри лица, Руми 11, 
Инђи ја није има ла пози тив них лица и 
по јед но лице из Ири га, Шида и Пећи
на ца. У закључ ку и даље сто ји да је 
потреб но да се при др жа ва мо свих 
про пи са них мера, јер једи но тако 
може мо да кон тро ли ше мо пре нос 
инфек ци је, рекла је др Зец Пет ко вић, 
која је дода ла да вак ци на има довољ
но и да оне кон ти ну и ра но при стижу.

Др Мало ба бић је рекао да тре нут но 
ста ње у вези са коро навиру сом у 
Општој бол ни ци пока зу је сми ри ва ње 
епи де ми о ло шке ситу а ци је.

– Од 95 паци је на та, коли ко их има у 
ковидделу Бол ни це, на дан 8. фебру
ар, седам је пози тив но на коро на
вирус, 13 узо ра ка се шаље на ана ли
зу, а на респи ра то ру је било осам 
паци је на та. За 24 часа смо пре гле да
ли 54 паци јен та, хоспи та ли зо ва но је 
шест и отпу сти ли смо тро је, рекао је 
др Мало ба бић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

др Нада Зец Пет ко вић др Адил Елхаг др Дра ган Мало ба бић

Ревак ци на ци ја се спро во
ди од 8.00 до 15.00 часо
ва. Сва лица за ревак ци
на ци ју ће пози ва ти кол
цен тар када ће им бити 
рече но у ком тер ми ну и 
где тре ба да дођу. Када 
поч не ревак ци на ци ја у 

сели ма, гра ђа ни ће бити 
пози ва ни да се јаве у 
сво јим амбу лан та ма, 

рекао је др Адил Елхаг

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 на тери то ри ји гра да 
Срем ска Митро ви ца и 

Сре ма се и даље оце њу је 
као ван ред на, изу зев 

општи не Ириг, у којој се 
епи де ми о ло шка ситу а ци

ја због бро ја актив них 
слу ча је ва инфек ци је оце

њу је као непо вољ на
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МИНИ СТР КА ПРАВ ДЕ МАЈА ПОПО ВИЋ ПОСЕ ТИ ЛА СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ

Ново и згра ђе ни пави љон КП Заво да 
испу ња ва европ ске стан дар де
Мини стар ка прав де 

Маја Попо вић је 5. 
фебру а ра са мини

стром пољо при вре де и пот
пред сед ни ком Вла де Срби
је Бра ни сла вом Неди мо ви
ћем посе ти ла Срем ску 
Митро ви цу и том при ли ком 
одр жа ла саста нак са гра до
на чел ни цом Све тла ном 
Мило ва но вић и њеним 
заме ни ком Петром Самар
џи ћем, а затим и оби шла 
ново и згра ђе ни пави љон у 
Казне нопоправ ном заво ду, 
чија је повр ши на 3.500 ква
драт них мета ра. Ујед но, 
Казне нопоправ ни завод је 
једи на уста но ва у Срби ји у 
систе му извр ше ња кри вич
них санк ци ја,  у којој казне 
издр жа ва ју и стра ни држа
вља ни. Митро вач ки 
Kазненопоправ ни завод 
посве ћу је посеб ну пажњу 
струч ном уса вр ша ва њу осу
ђе ни ка, јер им омо гу ћа ва 
поха ђа ње основ не и сред ње 
шко ле и пру жа обу ку за 
поје ди не зана те и на тај 
начин допри но си да осу ђе
ни ци стек ну нео п ход но иску
ство, доби ју сер ти фи кат и 
самим тим доби ју бољи 
трет ман током издр жа ва ња 
казне.

Мини стар ка Попо вић 
каза ла je да ћe ново и згра
ђе ни пави љон бити опре
мљен наме шта јем, душе
ци ма и посте љи ном коју 
изра ђу ју осу ђе ни ци у овом 
и заво ди ма у Нишу и Забе
ли, као и осу ђе ни це у Заво
ду у Пожа рев цу, нагла сив
ши да овај пави љон испу

ња ва све европ ске стан
дар де.

– У заво ди ма се спро во де 
обу ке за дефи ци тар на зани
ма ња, а у доби је ним сер ти
фи ка ти ма се ниг де на наво
ди да су зна ња и вешти не 
сте че ни током издр жа ва ња 
затвор ске казне како би се 
осу ђе ни ци ма олак шао пут 
до посла, иста кла је Попо
вић и дода ла да je обу кa 
осу ђе ни ка иско ри шће на као 
дра го це ни ресурс кадa се у 
више заво да почелo са 
изра дом заштит не опре ме 
за запо сле не и осу ђе ни ке, 

чиме је цео систем врло 
брзо збри нут на почет ку 
пан де ми је иза зва не коро на
виру сом, рекла је Маја 
Попо вић.

Рад ној посе ти Срем ској 
Митро ви ци су при су ство ва
ли и шеф Каби не та мини
стра прав де Мари ја на 
Савић Симић, посеб ни 
савет ник Сне жа на Рада но
вић и дирек тор Упра ве за 
извр ше ње кри вич них санк
ци ја Дејан Царе вић који је 
наја вио да ће ове годи не 
поче ти изра да про јек та за 
изград њу још јед ног пави

љо на у митро вач ком КП 
Заво ду, капа ци те та до 200 
лица.

Тако ђе, у Пала ти прав де 
је одр жан саста нак на којем 
је истак ну то да ће Мини
стар ство прав де Репу бли ке 
Срби је учи ни ти нео п ход не 
напо ре за побољ ша ње 
усло ва рада у свим пра во
суд ним орга ни ма. Састан ку 
су при су ство ва ли пред став
ни ци Основ ног, Пре кр шај
ног, При вред ног и Вишег 
суда и тужи о ци Основ ног 
јав ног тужи ла штва и Вишег 
јав ног тужи ла штва.

Мини стар ка Маја Попо вић са управ ни ком КП Заво да Алек сан дром Алим пи ћем
у оби ла ску ново и згра ђе ног пави љо на (фото Мини стар ство прав де)

Саста нак мини стар ке Попо вић и мини стра Неди мо ви ћа
са гра до на чел ни цом Све тла ном Мило ва но вић и заме ни ком Петром Самар џи ћем
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ЛАЋА РАК

Сахра њен Зоран Весе лић,
херој са Коша ра
Након ско ро 22 годи не, 

посмрт ни оста ци 
Зора на Весе ли ћа 

(19721999), вој ни ка у 
резер ви Вој ске Југо сла ви је, 
поги ну лог на Коша ра ма 
1999. годи не, пре у зе ти су у 
При шти ни и доне се ни у род
ни Лаћа рак. Зоран је уз нај
ве ће вој не поча сти и при су
ство род би не, при ја те ља, 
гра ђа на и све штен ства 
сахра њен у род ном Лаћар ку 
5. фебру а ра. Допре ма ње 
посмрт них оста та ка Зора на 
Весе ли ћа орга ни зо ва ла је 
Коми си ја за неста ла лица 
Вла де Срби је, уз подр шку 
локал не само у пра ве и  ЈКП 
„Кому на ли је”. 

– Зоран је поги нуо у сво јој 
27. годи ни као добро во љац 
Вој ске Југо сла ви је на Косо
ву и Мето хи ји, на Коша ра ма 
које су сим бол одбра не 
држа ве и јед на је од нај те
жих и нај су ро ви јих бита ка у 
нови јој срп ској исто ри ји. На 
Коша ра ма је гину ла мла
дост, која је успе ла да 
одбра ни нашу земљу, не 
само од косов ских Алба на
ца и албан ских теро ри ста, 
него и од пола све та. Гину ла 
је мла дост, која је дала сво
је живо те како би обез бе ди
ла да Косо во и Мето хи ја 
данас буду у саста ву Репу
бли ке Срби је, да на тим 
про сто ри ма и даље зајед но 
живи срп ски народ. На нама 
је одго вор ност и  зада так да 
то одр жи мо и сачу ва мо. 
Бит ка на Коша ра ма је на 
инди рек тан начин одре ди ла 
крај њи исход рат ног суко ба 
1999. годи не. Не сме мо 
забо ра ви ти Зора на, нити 
наше Лаћар це Миро сла ва 
Вуке ли ћа и Милен ка Божи
ћа Кун ца и оста ле херо је 
који су дали свој живот да 
бисмо ми данас има ли дом, 
да бисмо у том дому могли 
да их сла ви мо, да се дичи
мо њихо вим јуна штвом и да 
се поно си мо оним што су 
нам оста ви ли. Мртав није 
онај који је поги нуо, већ онај 
који је забо ра вљен, сто га 
Срем ска Митро ви ца и цела 
Срби ја неће забо ра ви ти 
Зора на Весе ли ћа, нити 
наше херо је са Коша ра, веч
на им сла ва и хва ла, рекао 
је Петар Самар џић, заме ник 

гра до на чел ни ка Срем ске 
Митро ви це.

Вељ ко Ода ло вић, пред
сед ник Коми си је за неста ла 
лица Вла де Срби је, иста као 
је да је ово прва при мо пре
да ја тела у При шти ни од 
сеп тем бра 2019. годи не, 
када су пре у зе ти посмрт ни 

оста ци седам осо ба муч ки 
уби је них у бун ке ру у Ђако
ви ци. 

– Са Коша ра још шест 
јуна ка нисмо про на шли, 
учи ни ће мо све да и то ура
ди мо, да их поро ди ца ма и 
Срби ји вра ти мо, како би их 
досто јан стве но сахра ни ли, 

обе ле жи ли њихо ве гро бо ве 
и да би могли да почи ва ју 
као јуна ци, рекао је Вељ ко 
Ода ло вић.

Пуков ник Љубин ко Ђур ко
вић опро стио се од свог 
сабор ца.

– Зоран је био први међу 
јед на ки ма, њего ва поги би ја 
гово ри коли ко је он био вре
дан и спре ман да се жртву је 
за отаџ би ну. На Коша ра ма 
је у пуној зре ло сти, у 27. 
годи ни пока зао сво ју љубав, 
патри о ти зам, хра брост и 
јуна штво. Ту спрем ност је 
пока зао повев ши гру пу у 
про тив на пад да зашти ти 
сво је дру го ве који су били 
на лини ји фрон та и у том 
напа ду био је смрт но поко
шен са сво ја два дру га, 
рекао је Ђур ко вић.

Од Зора на се  опро стио 
ујак Сте ван Петро вић, као и 
при ја те љи и број ни гра ђа ни.

– Захва љу јем се свим 
људи ма који су били истрај
ни и који су годи на ма ради
ли на томе да Зора но ве 
посмрт не остат ке про на ђу и 
доне су у род ни Лаћа рак. Ми 
смо га јед ном већ сахра ни
ли, а у послед ње вре ме 
нисам мислио да ће се вра
ти ти у свој род ни крај. Доби
ли смо зва ни чан изве штај 
од Вој ске да је поги нуо, али 
увек смо се нада ли да је 
жив, макар и рањен, рекао 
је Сте ван.

Сте ван Петро вићЉубинко Ђурковић

Вељ ко Ода ло вићПетар Самар џић
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ГРАД СКА КУЋА

Три би на о без бед но сти
деце на интер не ту
У Град ској кући, 8. фебру

а ра одр жа на је три би
на уочи обе ле жа ва ња 

Међу на род ног дана без бед
но сти на интер не ту (9. фебру
ар). Орга ни за то ри три би не, 
чији је назив  „Без бед ност 
деце на интер не ту “ јесу Град 
Срем ска Митро ви ца, Град
ска упра ва за обра зо ва ње 
и Фон да ци ја „Тија на Јурић“,  
као и  уче нич ке орга ни за ци
је основ них и сред њих шко
ла. Циљ три би не је сма ње ње 
бро ја наси ља на интер не ту, и 
у шко ла ма, поди за ње све сти 
код уче ни ка о после ди ца ма 
интер нетнаси ља и пре вен
ци ја истог. Гост пре да вач је 
био осни вач Фон да ци је „Тија
на Јурић“ Игор Јурић, који 
је кроз лич но иску ство при
сут не упо знао са потен ци
јал ним про бле ми ма при ли
ком кори шће ња интер не та. 
Поред Иго ра Јури ћа, три би
ни су при су ство ва ли заме
ник гра до на чел ни ка Петар 
Самар џић, начел ник ГУ за 
обра зо ва ње Зоран Ђурић  и 
моде ра тор три би не настав
ник Соња Туца ко вић. С обзи
ром на то да је пре да ва ње 
наме ње но уче ни ци ма виших 
раз ре да основ них, одно сно 
уче ни ци ма сред њих шко ла, 
при су ство ва ло је и по шест 
чла но ва уче нич ких орга ни за
ци ја из сва ке шко ле и један 
мен торнастав ник. Пошту
ју ћи епи де ми о ло шке мере, 
на три би ни је био огра ни чен 
број уче ни ка, али сви заин те
ре со ва ни су могли да пра те 
три би ну ужи во пре ко Феј сбук 
стра ни це Фон да ци је „Тија на 
Јурић“.

– Ми у Фон да ци ји гово ри мо 
да не зна мо шта може да се 
деси сутра, али зна мо шта се 
деси ло јуче и на осно ву тога 
ради мо пре вен тив не актив
но сти. Фил мо ви, који су при
ка за ни на три би ни, изу зет но 
су зани мљи ви, у поје ди ним 
момен ти ма су и врло тешки, 
али је то наша реал ност са 
којом мора мо да се суо ча ва
мо. Оби шли смо пре ко 500 
шко ла, разних уста но ва и 
град ских Скуп шти на. После 
годи ну дана пау зе због епи
де ми је, ово је прва ради о ни
ца коју одр жа ва мо. Деца нису 
све сна опа сно сти на интер
не ту, а роди те љи још више. 
Због тога су ове еду ка ци је 
изу зет но важне и ми као роди
те љи мора мо да се додат
но инфор ми ше мо и да на 
све начи не подиг не мо свест 
деци о тој теми. Без бед ност 
деце је одго вор ност свих нас, 
она није опци о на, већ оба ве

зна ствар. Као одра сли и као 
роди те љи има мо апсо лут ну 
одго вор ност да деци скре ће
мо пажњу на ову опа сност, 
иста као је Игор Јурић. 

Петар Самар џић је ука зао 
на важност поди за ња све сти 
о наси љу на интер не ту, као и 
на еду ка ци је, које се мора ју 
одр жа ва ти као пре вен ти ва. 

– Упо ре до са раз во јем 
инфор ма ци о них тех но ло ги
ја и инфор ма тич ког дру штва 
и са све чешћом при ме ном 
интер не та у шко ло ва њу, 
посло ва њу и сва ко днев ном 
живо ту, раз вио се и фено мен 
ине тр нетнаси ља, како у шко
ла ма, тако и у свим оста лим 
сфе ра ма дру штва. Зато су 
еду ка ци је, три би не, пре да ва
ња на тему без бед но сти деце 
и мла дих на интер не ту изу зет
но кори сни. Има ју више стру ке 
пози тив не ефек те, а посеб но 
када више о тој про бле ма ти
ци може мо да чује мо на бази 

лич них иску ста ва. Изу зет но је 
важна и пре вен ци ја, то јест, 
начин како да интер нетнаси
ље у шко ла ма пред у пре ди
мо. Срем ска Митро ви ца ће и 
убу ду ће подр жа ва ти еду ка ци
је, које се тичу без бед но сти 
деце и мла дих, јер је то данас 
један од при о ри те та, изја вио 
је Самар џић.

Зоран Ђурић је том при ли
ком иска зао захвал ност јер 
је Фон да ци ја „Тија на Јурић“ 
одлу чи ла да прву три би ну на 
тему наси ља на интер не ту у 
овој годи ни одр жи упра во у 
Срем ској Митро ви ци. 

– Тема је вео ма зани мљи
ва и мислим да ће без бед ност 
на интер не ту и у будућ но сти 
бити изу зет но важна за мла
ди нара штај. Деца су сигур но 
има ла шта да виде и нау че 
на одр жа ној три би ни, рекао је 
Ђурић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Петар Самар џић Игор Јурић Зоран Ђурић

Три би на о без бед но сти деце на интер не ту
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РУМА: ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА И ВАК ЦИ НЕ

До сада вак ци ни са но 2.602 лица
Када је реч о епи де ми о ло шкој ситу

а ци ји у рум ској општи ни, еви дент но је 
сми ри ва ње, јер се беле жи кон стан тан 
пад актив них слу ча је ва. Вак ци на ци
ја гра ђа на би тре ба ло да допри не се 
додат ном сми ри ва њу епид де ми је, уз 
даље пошто ва ње свих про пи са них 
мера Кри зног шта ба.

Од почет ка масов не иму ни за ци је, која 
је запо че ла 20. јану а ра па закључ но са 
7. фебру а ром, у рум ској општи ни је вак
ци ни са но укуп но  2.602 лица, а међу 
њима је један број и ревак ци ни сан. 

Од тог бро ја, 2.260 лица је при ми ло 
прву дозу „Сино фарм“ вак ци не, један 

мањи број је при мио руску „Спут њик В“ 
вак ци ну, а ура ђе на је ревак ци на ци ја за 
оне који су први при ми ли „Фај зе ро ву“ 
вак ци ну. 

  Ту су били кори сни ци и запо сле ни 
у Герон то ло шког цен тра „Срем“ и Дому 
здра вља, али је било и лица која су 
касни је при ми ли ову вак ци ну, па ревак
ци на ци ја тек сле ди. Од сре де сле ди 
масов на ревак ци на ци ја гра ђа на, доби
ја ће мо спи ско ве оних који су на реду 
да при ме дру гу дозу и тако би тре ба ло 
да буде у наред не три неде ље, ако не 
буде неких изме на – рекла је за наше 
нови не др Татја на Вино ко вић, коор ди

на тор ка за вак ци на ци ју у Дому здра
вља Рума. 

Она исти че да је забе ле же но нешто 
мало неже ље них реак ци ја као што је 
бол у руци или мањи број пови ше них 
теле сних тем пе ра ту ра. 

Како сазна је мо од др Еми ли је 
Освалд, коор ди на тор ке Ковид амбу
лан те, у рум ском Дому здра вља у пери
о ду од 2, закључ но са 7. фебру а ром 
оба вље на су укуп но 463 пре гле да, а у 
том бро ју је 148 првих пре гле да. Теле
фо ном се са лека ри ма кон сул то ва ло 72 
гра ђа на, а тести ра но је 124 паци јен та.

С. Џаку ла

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА

Кон кур си за
пољо при вред ни ке

Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство је 1. 

фебру а ра рас пи сао седам кон
кур са за доде лу сред ста ва о 
чему је 8. фебру а ра нешто више 
рекла дирек то ри ца Аген ци је за 
рурал ни раз вој Души ца Павло
вић. Тако ђе, она је пред ста ви ла 
и акту ел ни кон курс Мини стар
ства пољо при вре де.

– Рас пи са ни су кон кур си за 
набав ку маши на и опре ме за 
орган ску про из вод њу, опре ма ње 
сто чар ских фар ми, пре ра ду 
воћа, повр ћа и печур ки, као и за 
кон струк ци ју опре ма за биљ ну 
про из вод њу, зашти ће на под руч
ја, то јест пла сте ни ке, навод ња
ва ње и набав ку опре ме за зашти
ту од вре мен ских непо го да и еле
ме на та за поди за ње заса да. 
Сед ми кон курс, који бих иста кла 
јесте подр шка мла дој попу ла ци ји 
у рурал ним под руч ји ма. Тај кон

курс тра је до 5. мар та и циљ му 
је демо граф ска обно ва рурал них 
под руч ја. Зна чи, циљ је да се 
под стак ну мла ди како би се вра
ти ли у рурал на под руч ја, то јест 
из гра до ва у села. Нови на је та 
да зах тев могу под не ти мла ди 
који су упи са ни у реги стар пољо
при вред них газдин ста ва, почев
ши од 1. јану а ра 2020. годи не, 
рекла је Души ца Павло вић. 

Она је дода ла да је акту е лан и 
под сти цај Мини стар ства пољо
при вре де за тов сто ке. Зах те ви 
се под но се пре ко Упра ве за 
аграр на пла ћа ња до 31. јула.

– Све потреб не инфор ма ци је 
заин те ре со ва ни пољо при вред
ни ци могу доби ти у Аген ци ји за 
рурал ни раз вој гра да сва ким 
рад ним даном од 7.00 до 15.00 
часо ва или на број теле фо на: 
022/610573, каза ла је Души ца 
Павло вић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Души ца Павло вић

РУМА: ДОМ ЈНА
Рекон струк ци ја до
поло ви не новем бра

Јед но од већих инве сти ци о них ула га ња, када је 
реч о Руми, јесте и ком плет на рекон струк ци ја 
згра де Дома вој ске Срби је, свим Румља ни ма 
боље позна те као Дом ЈНА.

Тен дер за ове радо ве је рас пи сан 3. фебру а ра, 
а после све пред ви ђе не про це ду ре, оче ку је се 
пот пи си ва ње уго во ра са иза бра ним изво ђа чем до 
1. мар та. 

Пред ви ђе ни рок за завр ше так ових обим них 
радо ва на ком плет ној рекон струк ци ји и спо ља
шњег изгле да, али и уну тра шњо сти згра де је 
поло ви на новем бра. 

У пла ну је ком плет на заме на сто ла ри је, радо ви 
на уну тра шњо сти згра де, фаса де и репа ра ци ја 
оште ће них дело ва, а обје кат би тре ба ло да задр
жи изглед какав је имао и 1912. годи не када је 
сагра ђен.

Ком плет на рекон струк ци ја ће се ради ти у скла
ду са усло ви ма које изда је Завод за зашти ту спо
ме ни ка кул ту ре из Срем ске Митро ви це.

Тако ђе, биће пот пу но уре ђе но и дво ри ште Дома 
ЈНА, а ових дана рад ни ци ЈП „Кому на лац“ су дво
ри ште ком плет но очи сти ли, буду ћи да је било 
пуно коро ва и отпа да.

За ове наме не је у буџе ту опре де ље но 45 мили
о на дина ра, без ПДВа, а оста је да се види, по 
закљу че њу тен де ра, која ће цена бити нај по вољ
ни ја. С. Џ.
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ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА
ПОЉО ПРИ ВРЕД НОГ 
ЗЕМЉИ ШТА

Први круг
25. фебру а ра

Оглас за дава ње пољо
при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни у рум ској 
општи ни, по усло ви ма првог 
кру га лици та ци је, рас пи сан 
је 5. и тра је до 17. фебру а
ра. У првом кру гу лици та ци
је у закуп се даје 695,38 
хека та ра држав ног пољо
при вред ног земљи шта.

Увид у доку мен та ци ју, гра
фич ки пре глед пар це ла по 
ката стар ским општи на ма и 
спи сак пар це ла фор ми ра
ним по јав ним над ме та њи
ма, која су пред мет изда ва
ња у закуп, може се оба ви ти 
на вебпре зен та ци ји Упра ве 
за пољо при вред но земљи
ште. Земљи ште, које се даје 
у закуп може се оби ћи 10. 
фебру а ра.

Пра во уче шћа у јав ном 
над ме та њу има физич ко 
лице које је упи са но у реги
стар пољо при вред них 
газдин ста ва и нала зи се у 
актив ном ста ту су нај ма ње 
три годи не и са пре би ва ли
штем нај ма ње три годи не у 
ката стар ској општи ни на 
којој се нала зи земљи ште, 
потом оно које се нала зи са 
пре би ва ли штем нај ма ње 
три годи не на под руч ју једи
ни це локал не само у пра ве 
која спро во ди јав но над ме
та ње, као и прав но лице 
чија се пар це ла гра ни чи са 
земљи штем у држав ној сво
ји, а које је пред мет заку па и 
прав но упи са но у реги стар 
пољо при вред них газди на
ста ва и које је вла сник 
пољо при вред ног земљи шта 
нај ма ње десет хек та ра у к.о. 
у којој се нала зи земљи ште 
које је пред мет заку па.

Јав но над ме та ње ће се 
оба ви ти елек трон ским 
путем, одно сно путем апли
ка ци је, која се нала зи на 
зва нич ној пре зен та ци је 
Упра ве за пољо при вред но 
земљи ште 25. фебру а ра. 

Зна чи, неће бити директ
ног лици ти ра ња као рани јих 
годи на.  С. Џ.

РЕГИ О НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА СРЕМ

Пре зен то ван про грам
про мо ци је изво за

Јав ни позив за уче шће 
у Про гра му подр шке 
при вред ним дру штви

ма за про мо ци ју изво за рас
пи сан је 25. децем бра про
шле годи не и тра је 60 дана, 
одно сно до 23. фебру а ра 
ове годи не.

Овај про грам је про мо ви
сан у про сто ри ја ма Реги
о нал не раз вој не аген ци је 
Срем (РРАС) 2. фебру а ра 
и то пред у зет ни ци ма који су 
вла сни ци малих и сред њих 
пред у зе ћа и потен ци јал ни 
кан ди да ти за ова сред ства 
за про мо ци ју изво за.  

Наи ме, Раз вој на аген ци ја 
Срби је (РАС) се кре и ра њем 
овог про гра ма подр шке 
опре де ли ла да подр жи уна
пре ђе ње изво зних потен ци
ја ла дома ћих при вред них 
дру шта ва, у циљу пове
ћа ња при хо да од изво за 
иза бра них сек то ра, пове
ћа ња сте пе на иско ри шће
но сти њихо вих посто је ћих 
про из вод них капа ци те та, 
уна пре ђе ња њихо ве кон ку
рент но сти, урав но те же ња 
плат ног билан са Репу бли ке 
Срби је и пове ћа ња пла сма
на дома ћих про из во да на 
стра ним тржи шти ма.

Пра во на уче шће и кори

шће ње бес по врат них 
сред ста ва има при вред
но дру штво које испу ња ва 
одре ђе не усло ве, пре све га 
да је реги стро ва но у АПР–у, 
закључ но са 1. јану а ром 
2018. годи не, да му капи тал 
није у јав ној сво ји ни, те да 
је изми рио доспе ле оба ве зе 
по осно ву поре за и допри
но са.

При вред но дру штво тре
ба да посе ду је импле мен
ти ран систем ква ли те та 
ИСО 9001 или ХАЦЦП, уко
ли ко послу је у сек то ру пре
храм бе не инду стри је. 

Пре те жна делат ност под
но си о ца зах те ва би тре
ба ло да буде у сек то ру 
пре храм бе не и дрв не инду
стри је, одно сно да се бави 
про из вод њом финал них 
про из во да у поме ну тим сек
то ри ма који су наме ње ни за 
мало про да ју. 

Ова бес по врат на сред
ства се доде љу ју за кон сул
тант ску подр шку за актив
но сти изво зног мар ке тин га, 
изла га ње на међу на род ним 
сај мо ви ма и послов ним 
сусре ти ма, ула зак на циља
но тржи ште и уна пре ђе ње 
пози ци је на њему, кон сул
тант ску подр шку за уна пре

ђе ње изво зних спо соб но сти 
и уна пре ђе ње про из вод них 
спосoбност и. Виси на сред
ства се кре ће од мили он 
до чети ри мили о на дина ра, 
зави сно од наме не за коју 
се кон ку ри ше.

За реа ли за ци ју овог про
гра ма је опре де ље но 150 
мили о на дина ра, рас по ло
жи ва сред ства се одо бра
ва ју поје ди нач но, рефун да
ци јом као суфи нан си ра ње 
у виси ни до одре ђе ног про
цен та изно са оправ да них 
тро шко ва про јект них актив
но сти, без ПДВ–а. Може се 
под не ти само јед на при ја
ва, а мак си мал но одо бре на 
сред ства јед ном кори сни ку 
су 10 мили о на дина ра, за 
све актив но сти из пла на 
интер вен ци је, по њего вом 
конач ном одо бре њу.

Про грам и сви пра те ћи 
обра сци доступ ни су на 
интер нет стра ни ци www.
ras.gov.rs  

Реги о нал на раз вој на 
аген ци ја Срем, чије је седи
ште у Руми, за све оне који 
желе да уче ству ју у овом 
про гра му подр шке изво за 
даће бес плат но све саве то
дав не услу ге.

С. Џаку ла

Пре зен та ци ја про гра ма
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА 

Дони ра не струч не књи ге 
Пољо при вред ној шко ли
Дирек тор Град ске библи

о те ке „Ата на си је Стој
ко вић“ у Руми Дамир 

Васи ље вић Тоскић уру чио је 
струч не књи ге, као дона ци ју 
Пољо при вред ној шко ли „Сте
ван Петро вић Бри ле“,  дирек
то ру те шко ле Душа ну Сто јан
цу.

Реч је, углав ном, о струч ној 
лите ра ту ри из обла сти пољо
при вред не и вете ри нар ске 
стру ке, уз кон ста та ци ју да је 
то поче так јед не про дук тив не 
и добре сарад ње.

Дамир Васи ље вић Тоскић 
је иста као да ове књи ге могу 
помо ћи уче ни ци ма да уна пре
де сво је тео риј ско зна ње, али 
и да им помог ну код писа ња 
матур ских радо ва, како би 
има ли све потреб не инфор
ма ци је за свој рад.

– Доне ли смо књи ге које су 
струч на лите ра ту ра, и пред
ста вља ју важне насло ве за 
уче ни ке Пољо при вред не шко
ле. Доне ли смо их у шко лу 
како би уче ни ци ма струч на 
лите ра ту ра била на дохват 
руке, казао је Дамир Васи ље
вић Тоскић. 

Исто вре ме но, то може бити 
и под сти цај уче ни ци ма да 
дођу до Град ске библи о те ке, 
да потра же неке књи ге које 
нема ју у шко ли. Он је наја вио 
слич не акци је и пре ма дру гим 

уста но ва ма, посеб но основ
ним и сред њим шко ла ма.

 – Наша шко ла је пра во 
место за ове књи ге, кон ста то
вао је Душан Сто ја нац дирек
тор Пољо при вред не шко ле 
„Сте ван Петро вић Бри ле“.

Он исти че да је ова дона
ци ја заи ста вред на, у вре ме 
нових тех но ло ги ја, које су сва
ка ко добре, али онда уче ни ци 
иду лини јом мањег отпо ра, па 
им је лак ше да оду на интер
нет него да чита ју књи ге.

 – Ово су струч не књи ге, 

које пре ва зи ла зе зна ње сред
њо шко ла ца, писа ли су их 
углав ном уни вер зи тет ски про
фе со ри што им даје на зна ча ју 
и ква ли те ту. Има мо нада ре не 
деце која уче ству ју на пре
сти жним так ми че њи ма како 
код нас тако и ино стран ству, 
има мо и сту диј ских путо ва ња 
уче ни ка у Ита ли ју, Сло ве ни ју, 
Шпа ни ју, Пор ту гал, тако да ће 
им ново зна ње бити и те како 
важно. Биће спрем ни ја да се 
укљу че у раз го вор са буду ћим 
коле га ма и кори сти ће им и у 

неком буду ћем раду и шко ло
ва њу, јер се наша деца обра
зу ју како за рад у при вре ди, 
тако и за сту ди ра ње,  каже 
Душан Сто ја нац.

Пољо при вред на шко ла има 
сво ју библи о те ку са пре ко 
4.000 књи га, али је реч углав
ном, о школ ској лите ра ту ри, а 
сада има и књи га које су ван 
пла на и про гра ма и које могу 
сви који желе више зна ња да 
кори сте. Таквих уче ни ка међу 
њих укуп но 260 – сигур но има.

С. Џаку ла

 Дамир Васи ље вић Тоскић и Душан Сто ја нац

АКЦИ ЈА ДОБРО ВОЉ НОГ ДАВА ЊА КРВИ

При ку пље но 80 једи ни ца крви
Црве ни крст Руме у сарад њи са Заво дом за 

тран сфу зи ју крви Вој во ди не, орга ни зо вао је 4. 
фебру а ра акци ју добро вољ ног дава ња крви. 

Ова акци ја, дру га по реду у теку ћој годи ни, одр жа
на је Спорт ској хали, а по речи ма Радо ван ке Попо
вић Јан ко вић, струч не сарад ни це у Црве ном крсту, 
била је изу зет но успе шна. 

– При ја ви ло се 88 дава ла ца, међу њима је било 
и 15 лица која су први пут дала крв. Има ли смо и 11 
жена, што је добар број, а при ку пи ли смо укуп но 80 
једи ни ца крви, каже Радо ван ка Попо вић Јан ко вић.

Милан Борић је један од мла дих људи који су први 
пут дали крв. 

– Већ неко ли ко годи на раз ми шљам о томе да се 
при кљу чим добро вољ ним дава о ци ма крви, али већи
ном нисам имао сло бод ног вре ме на када су се орга
ни зо ва ле те акци је. Сва ка ко, наста ви ћу и даље да 
дајем крв, кад год будем могао, рекао нам је Милан.

Сле де ћа град ска акци ја добро вољ ног дава ња крви 
је зака за на за 4. март, а пре тога ће сво ју хума ност 
19. фебру а ра моћи да пока жу и жите љи Хрт ко ва ца и 
Пла ти че ва, где ће бити орга ни зо ва не акци је.

С. Џаку ла
Акци ја добро вољ ног дава ла штва у Руми
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СПОРТ СКИ САВЕЗ ОПШТИ НЕ

Посе та Даво ра Ште фа не ка
Давор Ште фа нек, пред

сед ник Спорт ског 
саве за Срби је, и Горан 

Марин ко вић, гене рал ни 
секре тар, били су у посе ти  
Спорт ском саве зу oпш тине 
Рума 2. фебру а ра. Тада је 
одр жан саста нак са гене
рал ним секре та ром Саве за 
спор то ва Руме Мило шем 
Мар ко ви ћем, а раз го ва ра ло 
се о могућ но сти ма побољ
ша ња усло ва у спор ту.

Давор Ште фа нек је пред
ста вио актив но сти Спорт
ског саве за Срби је и позвао 
и рум ске спорт ске рад ни
ке да се у те актив но сти 
укљу че и орга ни зу ју неке од 
посто је ћих. 

– Надам се ће се и Рума 
при кљу чи ти некој од број
них акци ја Спорт ског саве
за Срби је. Да ли ће то бити 
Мали сајам спор та, акци
ја Буди здра ва  вежбај са 
нама, Сео ске игре Спорт
ског саве за Срби је или 
Спорт у поли ци ји, само 
тре ба да иза бе ру и да се 
мак си мал но посве те свом 
послу како би ста нов ни ци
ма ове општи не, како мла
дим тако и ста рим, обез бе
ди ли више могућ но сти за 

бавље ње спор том, рекре
а ци јом, у циљу здра ви јег 
начи на живо та, рекао је том 
при ли ком Давор Ште фа нек.

Милош Мар ко вић, гене
рал ни секре тар општин ског 
Саве за спор то ва, ука зао је 

да сва ка ко има мно го про
сто ра за још бољу сарад њу. 

 Спорт ски савез Срби је 
нуди мно го добрих и ква ли
тет них акци ја у које може
мо да се укљу чи мо. Веру
јем да ће буду ћа сарад ња  

бити још боља. Све добре 
суге сти је, које смо чули на 
састан ку, увр сти ће мо у наш 
про грам рада и ускла ди
ти га са радом Спорт ског 
саве за Срби је, иста као  је 
Милош Мар ко вић. С. Џ.

Давор Ште фа нек у Руми

ПОМОЋ ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА

Испла ће на нов ча на помоћ
за 203 пред у зет ни ка
На сед ни ци Шта ба за ван ред не 

ситу а ци је у Руми, која је одр жа на 
11. јану а ра, доне те су две одлу ке 

веза не за помоћ при вред ни ци ма и гра
ђа ни ма и које су до сада гото во у пот пу
но сти реа ли зо ва не.

Прва одлу ка се тиче нов ча не помо ћи 
јед ном бро ју рум ских пред у зет ни ка који 
су нај ви ше пого ђе ни епи де ми о ло шким 
мера ма, а која је први пут испла ћи ва на 
про шле годи не.

До 2. фебру а ра под нет је 231 зах тев 
за доде лу финан сиј ске помо ћи за оне 
делат но сти које су обу хва ће не одлу ком. 

– Одо бри ли смо 203 зах те ва, с обзи
ром на то да задо во ља ва ју све кри те ри
ју ме и раде у шифра ма делат но сти које 
нов ча но пома же мо. Оста ли су одби је ни 
јер не при па да ју тим одре ђе ним делат
но сти ма. За ову помоћ смо испла ти ли 
13.750.000 дина ра, дослов це смо сред
ства испла ћи ва ли дан за дан, казао 
пред сед ник Општи не Сла ђан Ман чић.

За ову наме ну је опре де ље но 15 
мили о на дина ра, што зна чи да је оста
ло још сред ста ва и сви они који сма тра
ју да испу ња ва ју усло ве за ову нов ча ну 
помоћ, могу и даље да кон ку ри шу до 
утро шка наме ње них сред ста ва.

Међу тим, углав ном су при вред ни ци 
одмaх кон ку ри са ли, тако да је сада при
мет но тек спо ра дич но јавља ње.

Тре ба још иста ћи да у овим малим 
пред у зе ћи ма, фри зер ским сало ни ма, 
кафи ћи ма, баро ви ма, хоте ли ма, ради 
434 рад ни ка. 

– Тај број рад ни ка има и вели ка 
фабри ка у Руми, што није зане мар љи
во, јер води мо рачу на о њима и њихо
вим поро ди ца ма.  Све то ука зу је на 
оправ да ност мере коју успе шно при во
ди мо кра ју по дру ги пут у нашој општи
ни. Мислим да је то на обо стра но задо
вољ ство и да су пред у зет ни ци осе ти ли 
соли дар ност локал не само у пра ве. У 
наред ном пери о ду ће они пома га ти 

нама тако што ће раз ви ја ти свој бизнис 
и упла ћи ва ти поре зе и допри но се за 
рад ни ке, што иде у наш буџет, сма тра 
Ман чић.

Дру га мера се одно си ла на пла ћа ње 
рачу на за утро ше ну воду за кори сни ке 
соци јал не помо ћи, која је реа ли зо ва на 
и за 572 кори сни ка је пла ћен ком пле тан 
дуг пре ма ЈП „Водо вод“. 

За ту свр ху је „Водо во ду“ упла ће но 
пет мили о на дина ра и тра же не су на 
увид све кар ти це тих потро ша ча како би 
се про ве ри ло да више нема дуго ва ња.

Ту се ради о дуго го ди шњим дуго ва
њи ма, а неки од потро ша ча су има ли 
чак до 200.000 дина ра дуга који нису 
могли изми ри ти. Сада је све то испла
ће но и почи њу нова заду жи ва ња која би 
тре ба ло да пла ћа ју поме ну ти гра ђа ни.  
Циљ је био и да се помог не „Водо во ду“, 
јер је реч била о реал но нена пла ти вим 
дуго ва њи ма.

С. Џаку ла
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Почет ком фебру а ра су при ве де ни 
кра ју радо ви на поста вља њу моби
ли ја ра у дво ри шту врти ћа  „Цен

тар“ и тако је реа ли зо ван и послед њи 
про је кат поста вља ња моби ли ја ра за 
децу, у окви ру пар ти ци па тив ног буџе ти
ра ња за про шлу годи ну. Укуп на вред ност 
овог про јек та је 4,8 мили о на дина ра, а за 
њега се кроз про цес гла са ња опре де ли
ло 1.499 гра ђа на.

При во ђе њу кра ју радо ва при су ство ва
ли су 2. фебру а ра пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић и дирек тор УПВО „Поле
та рац“ Радо слав Машић.

Рани је је, у овом делу дво ри шта, била 
тра ва, а сада је поста вље но пре ко 280 
ква драт них мета ра тар тан под ло ге, као и 
број не спра ве за игру као што су клац ка
ли це, врте шке, пешча ник, пења ли це, 
али и клу пе и кан те за сме ће. 

– Сигу ран сам, чим се вре ме про леп
ша, да ће се деца овде са задо вољ ством 
игра ти. То је наша поли ти ка коју наста
вља мо, јер смо недав но поста ви ли  
десет моби ли ја ра, како у гра ду, тако и 
сели ма. Ово је још један про је кат који 
финан си ра мо из буџе та, који су гра ђа ни 
тра жи ли и дра го ми је што су деца доби
ла оно што заслу жу ју, а то је уре ђен про
стор за њихо ве нај дра же тре нут ке када 
се зајед но игра ју, рекао је Сла ђан Ман
чић.

Поред овог пре не тог про јек та из про
шле годи не, који је сада завр шен, остао 
је још један, знат но обим ни ји, а то је 
пешач кобици кли стич ка ста за изме ђу 
Пути на ца и Доњих Петро ва ца, која ће се 
ради ти на про ле ће.

Сла ђан Ман чић је иста као да ће уско
ро бити рас пи сан и тен дер за изград њу 
објек та „Коц ки ца 2“ и са њим би се дуго
роч но решио про блем листе чека ња и 
сме шта ја све деце која испу ња ва ју усло
ве за врти ће. 

Већ је при пре мље на  доку мен та ци ја за 
одре ђе ну врсту подр шке са виших нивоа 
вла сти, али и ако се не доби ју, „Коц ки ца 
2“ ће се гра ди ти сред стви ма из буџе та, 
која су опре де ље на за ту наме ну.

Ман чић је под се тио да локал на само у
пра ва од почет ка 2018. годи не обез бе ђу
је бес пла тан вртић за сву децу која га 
поха ђа ју: тада је било 1.270, а сада 
1.750 деце.

 – Изград ња овог новог објек та биће 
кру на ула га ња и бри ге за наше нај мла ђе 
сугра ђа не. Тен дер ћемо рас пи са ти у 
наред них месец дана, с обзи ром на то да 
смо пре изве сног вре ме на пусти ли тен
дер за рекон струк ци ју Дома вој ске. Пра
ви мо одре ђе ни раз мак због дина ми ке 
пла ћа ња  и да пока же мо да води мо рачу
на о нашем буџе ту. Надам се да ћемо и 
тај посао као и ове до сада, успе шно 
реа ли зо ва ти – рекао је пред сед ник Ман
чић.

Поред ула га ња у гра ду, отво ре ни су и 

врти ћи у свим већим сели ма рум ске 
општи не, тако да је, по послед њим пода
ци ма, три де се так мали ша на на листи 
чека ња.

У објек ту „Цен тар“ је упи са но 320 
мали ша на, али га тре нут но, због епи де
ми о ло шке ситу а ци је, не поха ђа ју сва 
деца. 

 Ово игра ли ште је рађе но по новом 
пра вил ни ку о дечи јим игра ли шти ма, 
задо во ља ва све без бед но сне аспек те. 
Све спра ве су мул ти функ ци о нал не и 
могу се кори сти ти и за уна пре ђи ва ње 
физич ког раз во ја деце од јасле ног до 
при прем нопред школ ског узра ста. Ово 
игра ли ште не кори сти само за физич ки 
раз вој, већ се може кори сти ти и за раз вој 
дру гих аспе ка та деце у овом узра сту за 
које зна мо да је нај бур ни је и нај бо ље. 
Наше је само да га чува мо и да га опле
ме њу је мо са новим осно ва ма про гра ма, 
који почи ње мо 1. сеп тем бра, иста као је 
дирек тор Радо слав Машић. С. Џ.

Поста вљен моби ли јар
у објек ту „Цен тар“

УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“ 

Радо слав Машић и Сла ђан Ман чић
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Деце ни ја успе шног рада
Цен тар за соци јал ни рад општи не 

Ириг, до недав но нај мла ђа уста
но ва тог типа у Срби ји, обе ле жа

ва деце ни ју само стал ног рада. 
Наи ме, Цен тар се оса мо ста лио 

почет ком  2011. годи не, а до тада је  
посто јао у окви ру Међу оп штин ског 
цен тра за рум ску и ири шку општи ну.

Ова  уста но ва има сед мо ро запо
сле них струч них лица који  спро во де 
Закон о соци јал ној зашти ти,  као и  
низ дру гих пра ви ла и про пи са, све у 
циљу зашти те гра ђа на. 

 Вра та нашег Цен тра су сви
ма отво ре на, јер је наша миси ја да 
људи ма помог не мо и олак ша мо про
бле ме са који ма се носе кроз живот. 
Током годи на само стал ног рада, пру
жа ли смо помоћ за више од 1.200 
кори сни ка годи шње, што за општи
ну Ириг, која има 10.866 ста нов ни ка. 
To зна чи да нам се сва ки два на е сти 
гра ђа нин  обра ћао за помоћ. У току 
про шле годи не, помоћ је потра жи ло 
1.418 осо ба, гово ри Сил ва на Лаћа

рац, дирек тор ка Цен тра за соци јал ни 
рад Ириг.

Сва ко днев не актив но сти запо сле
них су усме ре не на пру жа ње помо

ћи они ма који ма је нај по треб ни ја, 
одно сно сиро ма шни ма, боле сни ма, 
напу ште ни ма, осо ба ма са инва ли ди
те том, жртва ма зло ста вља ња, деци 
чији се роди те љи раз во де, деци и 
мла ди ма са дру штве но непри ла го
ђе ним пона ша њем и сви ма оста ли ма 
про бле ми су вели ки и тешко реши ви, 
ако су сами.  

 Зато смо ми ту да нико не буде 
сам. Бри га о нај у гро же ни јим је наш 
циљ, ма коли ко тежак био. У прет
ход ном пери о ду, ини ци ра ли смо уво
ђе ње нових услу га соци јал не зашти
те као што су помоћ у кући за децу, 
помоћ у кући за ста ре, пер со нал на 
аси стен ци ја, лич ни пра ти лац дете та, 
а од ско ро смо се укљу чи ли у услу гу 
соци јал но ста но ва ње у зашти ће ним 
усло ви ма, иста кла је Сил ва на Лаћа
рац и дода је да ће, у зави сно сти од 
епи де ми о ло шке ситу а ци је, одре ди ти 
начин на који ће обе ле жи ти свој јуби
леј – деце ни ју само стал ног рада.

С. Џаку ла

Сил ва на Лаћа рац

ИРИГ 

Награ де за школ ски спорт

Савез за школ ски спорт Сре ма доде лио 
је при зна ња Основ ној шко ли „Доси теј Обра
до вић“ и Сред њој струч ној шко ли „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ из Ири га за постиг ну те 
резул та те у школ ском спор ту за 2019/2020. 
годи ну.

Сред ња шко ла је доби ла зајед нич ки пехар за 
омла дин ке и омла дин це, а ОШ „Доси теј Обра
до вић“ два пеха ра, у кате го ри ји пио нир ке и 
пио ни ри.

Пеха ре су уру чи ли Миро слав Дра гој ло вић, 
гене рал ни секре тар Саве за за школ ски спорт 
Сре ма, и Јован Вук че вић из Школ ске упра ве 
Нови Сад, а доде ли је при су ство вао и начел
ник Општин ске упра ве Оли вер Огње но вић.

 С. Џаку ла

За Спорт ски савез
десет мили о на дина ра

Ири шка општи на је доде ли ла 
10 мили о на дина ра Спорт ском 
саве зу Општи не Ириг по кон кур
су за финан си ра ње годи шњих 
про гра ма и про је ка та из обла сти 
спор та од зна ча ја за Општи ну у 
теку ћој годи ни.

Ова сред ства су  опре де ље на 
одлу ком о буџе ту као сред ства 
за финан си ра ње и суфи нан си ра

ње годи шњих про гра ма, посеб
них про гра ма и про је ка та у обла
сти спор та.

–  Сред ства се доде љу ју за све 
удру же не спорт ске чла но ве, као 
и рад Спорт ског саве за, а на 
нивоу су про шло го ди шњих, каже 
Лазар Пили по вић Бели, извр шни 
секре тар Спорт ског саве за 
Општи не Ириг.

Награ ђе ни за школ ски спорт у Ири гу
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ИРИГ

Вак ци ни са но 
720 гра ђа на

Епи де ми о ло шку ситу а ци ју 
у ири шкој општи ни карак те
ри ше ста лан пад бро ја зара
же них лица, тако да је 
закључ но са 6. фебру а ром 
забе ле же но 14 актив них 
слу ча је ва.

Исто вре ме но у току је и 
вак ци на ци ја ста нов ни ка па 
је, закључ но са 7. фебру а
ром, иму ни зо ва но укуп но 
720 гра ђа на.

Како сазна је мо од др 

Небој ше Аци на, дирек то ра 
Дома здра вља у Ири гу, 15 
гра ђа на се опре де ли ло за 
руску вак ци ну „Спут њак В“, 
три де се так за „Фаје зе ро ву“ 
вак ци ну, а сви оста ли су 
при ми ли кине ску вак ци ну. 

До сада нису забе ле же не 
неже ље не реак ци је на било 
коју од ових вак ци на, а како 
је наја вљи ва но у меди ји ма, 
од утор ка почи ње ревак ци
на ци ја. С. Џаку ла

СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА ИРИГ

„Луча“ за
ДУ „Дечи ја радост“

Тра ди ци о нал но, ири шка 
општи на обе ле жа ва сво ју 
сла ву Све тог Три фу на, 14. 
фебру а ра, али је то и крсна 
сла ва и Дан Срп ске чита о
ни це у Ири гу.

После обе ле жа ва ња сла
ве Општи не, сле ди и обе ле
жа ва ње Дана Срп ске чита
о ни це, а том при ли ком се 
доде љу је и награ да „Луча“ 
за допри нос раз во ју кул ту ре 
и кул тур ног ства ра ла штва у 
ири шкој општи ни.

Како сазна је мо од дирек
тор ке Срп ске чита о ни це 
Вере Нов ко вић, јед но
гла сном одлу ком жири ја, 
награ ду „Луча“ за 2020. 
годи ну доби ће Дечи ја уста
но ва „Дечи ја радост“ у Ири
гу.

Награ да „Луча“ ће овој 
уста но ви бити уру че на 14. 
фебру а ра, а реч је о уни
кат ној пове љи која ће бити 
доде ље на по 39. пут.

С. Џаку ла

Тури стич ка орга ни за
ци ја Општи не Пећин
ци доби ла је сред ства 

за реа ли за ци ју про јек та 
„Уна пре ђе ње реги о нал не 
тури стич ке пону де Сре ма“ 
изра дом про јект не доку
мен та ци је тури стич ког 
инфо пунк та у Ога ру са про
јек том тури стич ке сао бра
ћај не сиг на ли за ци је општи
не Пећин ци.

По речи ма дирек тор ке ТО 
Пећин ци Љуби це Бошко
вић, у пита њу је про је кат 
који ће зна чај но уна пре ди
ти тури стич ку пону ду пећи
нач ке општи не, а како каже, 
кроз раз го вор са посе ти о ци
ма тури стич ких лока ли те та 
уви де ли су да посто ји потре
ба за додат ном тури стич ком 

сиг на ли за ци јом и озна ка
ма на путу ка тури стич ким 
лока ли те ти ма у општи ни.

– Тако ђе, изград ња тури
стич ког инфо пунк та умно
го ме ће обо га ти ти тури стич
ку пону ду наше општи не. С 
обзи ром на то да нам је у 
Ога ру зна ча јан тури стич
ки лока ли тет  Аксен ти јев 
куће рак, који је и кул тур но 
добро од изу зет ног зна ча ја , 
као и на то да се Огар нала
зи на пола пута од Пећи на
ца ка Купи но ву, на поло ви ни 
наше тури стич ке руте, кроз 
иску ство смо уви де ли да је 
то место где би се тури сти 
задр жа ва ли дуже да има 
неких додат них садр жа ја. 

Зато смо одлу чи ли да тури
стич ки пункт поста ви мо баш 
у Ога ру. Инфо пункт ће бити 
изгра ђен на пла цу поред 
дво ри шта где се нала зи 
Аксен ти јев куће рак, који је 
Општи на Пећин ци отку пи ла 
баш за те потре бе, а ту ће 
бити поста вље ни и додат ни 
садр жа ји, као што су суве
нир ни ца и сала за пре зен
та ци је, који због тога што 
је Аксен ти јев куће рак кул
тур но добро од изу зет ног 
зна ча ја нару ша ва ју тај про
стор. Циљ нам је да тури
сте задр жи мо што више код 
нас и да им пру жи мо бољи 
уго ђај, а пре све га жели мо 
да им што боље пре зен ту
је мо народ но гра ди тељ ство 
Доњег Сре ма и кон крет но 

Аксен ти је вог кућер ка, која 
је нај ста ри ја очу ва на сео
ска кућа у Сре му, рекла је 
Бошко вић.

Она je дода ла да се тре
нут но ради про јект нотех
нич ка доку мен та ци ја, као и 
да је пећи нач ка Тури стич
ка орга ни за ци ја са овим 
про јек том апли ци ра ла код 
Раз вој не аген ци је Срби је у 
окви ру кон кур са за уна пре
ђе ње сарад ње и поди за ње 
капа ци те та на реги о нал ном 
и локал ном нивоу. Вред
ност про јек та изно си два 
мили о на дина ра, од чега ће 
мили он дина ра обез бе ди ти 
пећи нач ка локал на само у
пра ва.

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕЋИН ЦИ

Инфо пунк т код 
„Аксен ти је вог 
кућер ка“

Љубица Бошковић
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АМА ТЕР СКО ПОЗО РИ ШТЕ „БРА НИ СЛАВ НУШИЋ”

Позо ри ште живи
и у доба епи де ми је
Послед њих годи ну дана 

живи мо у “посеб ним 
усло ви ма“. Све пла но

ве нам је помр си ла пан де ми
ја виру са коро на, па углав
ном ради мо оно ли ко коли ко 
нам ова пошаст дозво ља ва. 
Утак ми це без гле да ла ца, 
кон цер ти и позо ри шни дога
ђа ји, изло жбе све се све ло 
на онлајн. Муку муче вели ки 
гра до ви, а како је у про вин
ци ји (неки би рекли у уну
тра шњо сти) и како ради ти 
и ства ра ти у малим позо
ри шти ма, откри ва режи сер 
Цве тин Ани чић, под чијим 
руко вод ством наста ју зани
мљи ва позо ри шна дела, која 
никог не оста вља ју рав но ду
шним.

Цве тин Ани чић каже да 
је позо ри ште „Бра ни слав 
Нушић“ про те кле годи не 
ради ло редов но, без обзи ра 
на окол но сти у који ма смо се 
сви нашли због епидемије.

– Оку пља ли само се и 
ради ли за вре ме ван ред
ног ста ња, шили смо маске 
гра ђа ни ма. У про сто ри ја ма 
Позо ри шта је била ради о
ни ца, при ја вљи ва ли смо се 
да буде мо волон те ри, пома
га ли смо паку ју ћи паке те 
за нај ста ри је сугра ђа не... 
Затим смо поче ли да ради
мо са дру гим инсти ту ци ја ма 
као што је ново сад ско позо
ри ште „Теа три ло“, орга ни зо
ва ли смо лут кар ску ради о
ни цу. Ту смо сни ма ли јед ну 
пред ста ву о вра ни, која дели 
саве те како се изле чи ти од 
пре хла де и то ће уско ро бити 
поста вље но на Јутјуб канал. 
Сара ђу је мо и са Деч јим кул
тур ним цен тром из Бео гра да 
са којим смо ура ди ли јед ну 
пилот епи зо ду басне Доси
те ја Обра до ви ћа. Реч је о 
лут кар ској пред ста ви и оче
ку је мо да се поја ви на некој 
од теле ви зи ја. Што се тиче 
Позо ри шта, про ба у прет
ход ном пери о ду није било 
због позна тих окол но сти, 
а сад наста вља мо са тим. 
Ради мо на пред ста ви „Дуга 
шет ња кући”, па ћемо за 
месецдва дана има ти пре
ми је ру. У сарад њи са „Зма
је вим деч јим игра ма“ ура ди
ли смо зани мљи ву при чу за 

клин це „Вешти ца Добри ла, 
слат ка, добра, мила”, а ради 
се о вешти ци, која се зара зи 
виру сом добр о те и пла ши се 
да ће од тога умре ти, али на 
кра ју схва та да је добр о та 
боља од зло бе, каже Цве тин.

Он дода је да се у Шиду за 
сада још увек не игра ју пред
ста ве. 

– У дру гим гра до ви ма 
се игра ју уз све нео п ход не 
мере. Ства ра мо, ради мо, 
а оно што нам недо ста је су 
путо ва ња и госто ва ња. Ми 
смо вео ма добро сара ђи ва
ли са бив шим репу бли ка ма 
СФРЈ, били смо и у Хрват
ског, Црној Гори, Босни и 
Хер це го ви ни, исти че Ани
чић.

Ама тер ско позо ри ште 

„Бра ни слав Нушић“ се нала
зи мно го годи на у при вре ме
ном про сто ру. 

– Згра да “ста ре штам па
ри је”, коју кори сти мо је у 
про це су рести ту ци је вра ће
на вла сни ку и ми смо сад 
„у про це пу“. Општи на нам 
је пону ди ла више могућ но
сти, а виде ће мо која је нај
по год ни ја за нас и Општи ну. 
То би био про стор где бисмо 
били стал но ста ци о ни ра ни. 
Искре но се надам да ће и 
то бити реше но ове годи не, 
напо ми ње Цве тин. 

Наш саго вор ник дода је да 
Ама тер ско позо ри ште „Бра
ни слав Нушић“ увек има 
нових чла но ва. 

– Углав ном пред крај годи
не дола зи до сме не, јед ни 

глум ци одла зе, дру ги дола
зе. Има мо мно го чла но ва, 
а од послед ње пред ста ве 
„Бал вам пи ра” успо ста ви ли 
смо добру сарад њу са хором 
„Хор ши де ја” и надам се да 
ћемо и наста ви ти. Глум ци 
су раз ли чи те ста ро сне доби, 
јер има ста рих пред ста ва 
које и даље живе као што је 
пред ста ва „Нећу да ћутим”, 
која гово ри о наси љу над 
жена ма, а основ ни про блем 
је сило ва ње које је сада 
акту ел на тема. Ову пред ста
ву сада тре ба да реха би ли
ту је мо и да  пред ста ву игра
мо у Новом Саду у сарад њи 
са јед ном орга ни за ци јом која 
се упра во бори про тив наси
ља над жена ма.

Д. Попов

Оку пља ли само се и ради ли за вре ме ван ред ног ста
ња, шили смо маске гра ђа ни ма. У про сто ри ја ма позо
ри шта је била ради о ни ца, при ја вљи ва ли смо се да 
буде мо волон те ри, пома га ли смо паку ју ћи паке те за 
нај ста ри је сугра ђа не. про ба у прет ход ном пери о ду 
није било због позна тих окол но сти, а сад наста вља мо 
са тим. Ради мо на пред ста ви „Дуга шет ња кући”, па 
ћемо за месецдва дана има ти пре ми је ру, каже Цве тин 
Ани чић, режи сер

Цве тин Ани чић
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ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ 

Сти пен ди је за 30 сту де на та

Пред сед ник Општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић уру чио је 1. фебру
а ра уго во ре о сти пен ди ра њу у 

школ ској 2020/2021. годи ни сту ден ти ма 
из пећи нач ке општи не, као и уго во ре о 
регре си ра њу тро шко ва пре во за у међу
ме сном сао бра ћа ју.

Пра во на сти пен ди ју у изно су од 9000 
дина ра по осно ву про се ка оце на изнад 
8,5 оства ри ло је 20 сту де на та, док је уго
во ре о сти пен ди ра њу у изно су од 5000 
дина ра доби ло и 10 сту де на та у ста њу 
соци јал не потре бе. По редов ном поступ
ку, пра во на регре си ра ње тро шко ва пре
во за оства ри ло је 50 сту де на та, док је у 
ста њу соци јал не потре бе то пра во оства
ри ло пет сту де на та. У обе кате го ри је 
сту ден ти доби ја ју по 3000 дина ра за пре
воз од куће до сво јих факул те та.

Због тре нут не епи де ми о ло шке ситу а
ци је, пред сед ник Ђокић је уго во ре уру
чио само две ма сту дент ки ња ма, док ће 
оста ли сту ден ти уго во ре доби ти на кућ ну 
адре су уз пошто ва ње свих мера зашти те 
од шире ња инфек ци је.

– Општи на Пећин ци ула же у сво ју 
децу, у сво је сту ден те, а жели мо и њихо

вим поро ди ца ма да олак ша мо шко ло ва
ње, и да сутра када завр ше факул те те, 
да у Пећин ци ма нађу запо сле ње и да 
општи ну подиг ну још на виши ниво, изја
вио је пред сед ник Ђокић и додао да су 
при о ри те ти пећи нач ке локал не само у
пра ве ула га ње у школ ство и здрав ство, 
као и да је пот пи си ва ње уго во ра са сту
ден ти ма један од при ме ра подр шке мла
ди ма, који желе да се шко лу ју и да стек
ну висо ко обра зо ва ње.

Обе сту дент ки ње које су пот пи са ле 
уго во ре су оства ри ле пра во на сти пен ди
ју и на регре си ра ње тро шко ва пре во за, а 
Нико ли на Коцо ље вац из Пећи на ца, сту
дент ки ња дру ге годи не на Пољо при
вред ном факул те ту у Новом Саду први 
пут је кон ку ри са ла.

– Мно го ће ми зна чи ти сти пен ди ја али 
и суб вен ци о ни са ње пре во за, јер ће ме то 
још више под сти ца ти да учим и пости
жем још боље резул та те, а самим тим и 
бољи про сек. Доби је ну сту пен ди ју ћу 
иско ри сти ти за купо ви ну књи га или 
додат ног мате ри ја ла за факул тет, рекла 
је Нико ли на.

Да је сти пен ди ра ње сту де на та вели ка 

подр шка за сва ког сту ден та мишље ња је 
и Ната ша Тру дић из Пећи на ца, сту дент
ки ња четвр те годи не на Тех но ло шком 
факул те ту у Новом Саду.

– Када смо сту ден ти, сва ки додат ни 
при ход нам вео ма зна чи и добро до шао 
је. Дра го ми је што се моје зна ње и труд 
на овај начин испла те, каза ла је Ната ша 
и дода ла да сту дент ски живот није јеф
тин и да тре ба зна ти руко ва ти нов цем, 
што упра во учи на факул те ту, те ће још 
раз ми сли ти где ће потро ши ти доби је ну 
сти пен ди ју.

Општи на Пећин ци, поред тога што сти
пен ди ра сту ден те и регре си ра им пут не 
тро шко ве, регре си ра и пре воз уче ни ци
ма сред њих шко ла, уче ни ке гене ра ци је 
награ ђу је са по 30, а носи о це Вуко ве 
дипло ме са по 15 хиља да дина ра. Уче
ни ци ма који пости жу нај бо ље резул та те 
у уче њу и школ ском спор ту, обез бе ђе но 
је бес плат но лето ва ње, екс кур зи јом се 
награ ђу ју уче ни ци који пости жу запа же
не резул та те на школ ским так ми че њи ма 
зна ња, а сви одлич ни уче ни ци доби ја ју 
бес пла тан улаз на пећи нач ке базе не 
током целе купа ли шне сезо не.

Про те кле неде ље 14 нових слу ча је ва инфек ци је
На тери то ри ји општи не Пећин ци током 

про те клог викен да потвр ђе но је укуп но 
пет нових слу ча је ва инфек ци је коро на
виру сом. За 48 сати викен да у Ковид 
амбу лан ти пећи нач ког Дома здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“ оба вље но је 52 пре гле да, 
а на коро навирус је тести ра но 27 лица. 
Током целе прет ход не сед ми це на тери
то ри ји општи не Пећин ци потвр ђе но је 
укуп но 14 нових слу ча је ва инфек ци је, 
што је нешто мање у одно су на неко ли ко 
прет ход них неде ља. Пре ма послед њим 
пода ци ма, на тери то ри ји општи не Пећин
ци укуп но је 57 актив них слу ча је ва 

инфек ци је ковид19.
Како је саоп штио Штаб за ван ред не 

ситу а ци је општи не Пећин ци, на тери то ри
ји ове општи не до сада је вак ци ни са но 
укуп но 989 гра ђа на, а пред сед ник Општи
не и коман дант Шта ба Сини ша Ђокић још 
јед ном је позвао гра ђа не да се вак ци ни шу 
и на тај начин зашти те себе, али и дру ге, 
посеб но сво је нај бли же, од шире ња 
инфек ци је.

– Иако у послед ње вре ме има мо низак 
број ново за ра же них на днев ном нивоу, и 
даље има мо зна ча јан број актив них слу
ча је ва који, уко ли ко не буде мо опре зни, и 

даље могу бити извор убр за ног шире ња 
зара зе. Иако пошто ва ње мера зашти те 
од шире ња инфек ци је даје одре ђе не 
резул та те, и даље је једи ни начин да се 
зара за зау ста ви иму ни за ци јом ста нов ни
штва. Зато апе лу јем на гра ђа не да ситу а
ци ју схва те озбиљ но и да се што пре 
при ја ве за вак ци на ци ју, јер само тако могу 
конач но зашти ти ти себе и сво је уку ћа не 
од боле сти, нагла сио је први човек пећи
нач ке Општи не Ђокић.

Гра ђа ни се за вак ци на ци ју могу при ја
ви ти путем пор та ла еУпра ва  и ли пози ва
њем бро ја теле фо на 0800 222 334.

Синиша Ђокић са студентима
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САВЕЗ ЗА ШКОЛ СКИ СПОРТ СРЕ МА

Награ де за пећи нач ку шко лу

Савез за школ ски спорт Сре ма уру
чио је награ де из обла сти спор та у 
кате го ри ји деча ка и девој чи ца на 

тери то ри ји општи не Пећин ци за школ
ску 2019/2020. годи ну. Побед ник у обе 
кате го ри је је Основ на шко ла „Сло бо дан 
Бајић Паја“ Пећин ци, а награ де су уру
чи ли: Миро слав Дра гој ло вић, гене рал
ни секре тар Саве за за школ ски спорт 
Сре ма, Лазар Пили по вић, пред сед ник 
Спорт ског саве за Сре ма, и Јован Вук
че вић, савет ник Школ ске упра ве Нови 
Сад и савет ник за физич ко вас пи та ње 
и спорт.

Све ча но сти доде ле при су ство вао је 
и Милан Ђокић, секре тар пећи нач ког 

Спорт ског саве за „Раз вој спор то ва”, који 
је чести тао награ ђе ни ма на постиг ну
тим успе си ма на општин ским и окру
жним спорт ским так ми че њи ма.

– Раз вој школ ског спор та и ула га ње у 
нај мла ђе је основ ни циљ наше уста но
ве. Иако је про шла годи на про те кла без 
зна чај ни јих спорт ских так ми че ња, сма
трам да ће ова награ да Саве за за школ
ски спорт Сре ма сва ка ко бити дода тан 
под стрек за наше нај мла ђе спор ти сте, а 
ми ћемо наста ви ти да им пру жа мо подр
шку као и до сада, рекао нам је Ђокић.

Награ де су уру че не настав ни ци ма 
физич ког вас пи та ња Мили ци Ђур ђе вић 
и Ива ну Сто ја ко ви ћу, као и дирек тор

ки ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ Пећин ци 
Мили ја ни Срдић, која је том при ли ком 
рекла да се нада да ће ова сарад ња 
основ них шко ла са тери то ри је општи
не Пећин ци и Саве за за школ ски спорт 
Сре ма пре ра сти у тра ди ци о нал ну, као 
и да ће уче ни ци ове шко ле наста ви ти 
да пости жу добре резул та те у обла сти 
спор та.

Доде ли награ да су при су ство ва ли 
и настав ни ци физич ког вас пи та ња из 
ОШ „Душан Јер ко вић Уча“ из Шима но
ва ца Жар ко Мрка јић и Бојан Жива нић, 
а награ ђе на је и сред ња Тех нич ка шко
ла „Милен ко Вер кић Неша“ у кате го ри ји 
сред њих шко ла.

НАЦИ О НАЛ НИ ДАН БЕЗ ДУВАН СКОГ ДИМА У ПЕЋИН ЦИ МА

„365 Дана без дува на“
Поред скре та ња пажње на штет не 

ефек те упо тре бе дува на и дуван ских 
про из во да и изло же но сти дуван ском 
диму, ово го ди шњи Наци о нал ни дан 
без дуван ског дима посе бан акце нат 
ста вља на зна чај пре стан ка пуше ња. 
У скла ду са тим и волон те ри Црве
ног крста Пећин ци обе ле жи ли су 31. 
јану ар  Наци о нал ни дан без дуван
ског дима.

Како нам је рекла Гор да на Коње
вић, секре тар пећи нач ког Црве ног 
крста, мла ди волон те ри су поста ви
ли штанд у цен тру Пећи на ца и том 
при ли ком су дели ли про мо тив ни 
мате ри јал, а заин те ре со ва ним гра
ђа ни ма пру жа ли су кори сне инфор
ма ци је о штет но сти дуван ског дима 
и њихо вим после ди ца ма по здра
вље. Том при ли ком су сим бо лич но, 
сва ком посе ти о цу штан да у заме ну 
за цига ре ту уру чи ли зеле ну јабу ку 

као сим бол здра вог живо та, а све 
под сло га ном „365 Дана без дува на”.

– Ове годи не, наро чи то се ука зу је 
на штет не после ди це упо тре бе дува
на на иму ни систем, што оте жа ва 
спо соб ност орга ни зма да се бра ни 
од инфек ци ја, па се из наве де них 
раз ло га пуша чи могу сма тра ти 
посеб но осе тљи вом гру пом са ста
нов ни штва када је у пита њу ковид
19. У циљу пре вен ци је пре но са 
виру са, саве ту је се да се избе га ва 
доди ри ва ње лица рука ма. Ова пре
по ру ка се теже може при ме ни ти код 
кори сни ка дува на који током пуше
ња чешће рука ма доди ру ју лице, па 
зато пуше ње може пред ста вља ти 
ризик код пре но са виру са. Поред 
тога, током пуше ња ски да се маска, 
која је у току пан де ми је у затво ре но
им про сто ри ма оба ве зна, изја ви ла је 
Коње вић.
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ФК „НАПРЕ ДАК“ ИЗ ПОПИ НА ЦА И ФК „СРЕМ“ ИЗ СРЕМ СКИХ МИХА ЉЕ ВА ЦА

Зна чај на подр шка Фуд бал ског саве за 
Срби је пред наста вак сезо не
У фази при пре ма за наста вак 

фуд бал ске сезо не два клу ба из 
пећи нач ке општи не доби ла су 

подр шку Фуд бал ског саве за Срби је. 
Фуд бал ским клу бо ви ма „Напре дак“ из 
Попи на ца и „Срем“ из Срем ских Миха
ље ва ца сти гла је нов ча на дона ци ја 
ФССа која ће им, сла жу се у упра ва ма 
оба клу ба, олак ша ти функ ци о ни са ње у 
настав ку сезо не.

По речи ма Бошка Петро ви ћа, спорт
ског дирек то ра ФК „Напре дак“, сва
ки вид дона ци је и помо ћи несум њи во 
мно го зна чи у функ ци о ни са њу клу ба, 
које је оте жа но због ситу а ци је са коро
на виру сом.

– Дона ци ја Фуд бал ског саве за Срби
је биће утро ше на на побољ ша ње усло
ва за тре нинг и за наста вак ула га ња у 
инфра струк ту ру ста ди о на. Нарав но, 
Фуд бал ски клуб „Напре дак“ се срдач
но захва љу је ФСС, али и матич ном 
Спорт ском саве зу „Раз вој спор то ва“ на 
ука за ном пове ре њу и помо ћи. Пот ру
ди ће мо се да све оправ да мо резул та
ти ма на тере ну, каже Петро вић.

Захвал ност Фуд бал ском саве зу 
Срби је изра зио је и Сте ви ца Чубри
лов, спорт ски дирек тор ФК „Срем“.

– Дона ци ја ФССа ће нам у мно го ме 
помо ћи у уна пре ђе њу инфра срук ту ре 
ста ди о на. Део сред ста ва биће иско
ри шћен за набав ку кући ца за резер
вне игра че, а оста так за поста вља ње 

рефлек то ра, како бисмо мак си мал
но осве тле ли јед ну поло ви ну тере на. 
Осве тља ва ње тере на ће мно го помо
ћи, како сени ор ском пого ну, тако и 
мла ђим селек ци ја ма у орга ни зо ва њу 
тре нин га у касним после по днев ним 
сати ма, због оба ве за игра ча на послу 
и у шко ли, изја вио је Чубри лов.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД У ПЕЋИН ЦИ МА

Хра ни тељ ство као посе бан 
облик соци јал не зашти те
До пре неко ли ко годи на 

на тери то ри ји општи не 
Пећин ци хра ни тељ

ство није било раз ви је но као 
у неким дру гим општи на ма 
у Срби ји. Међу тим, пећи
нач ки Цен тар за соци јал ни 
рад успео је да про мо ци јом 
и афир ма ци јом тог обли ка 
зашти те деци без роди тељ
ског ста ра ња обез бе ди вели
ки број хра ни те ља. Тре нут
но је на тери то ри ји општи не 
Пећин ци реги стро ва но 11 
хра ни тељ ских поро ди ца у 
који ма је сме ште но 18 деце 
али, по речи ма дирек тор ке 
ове уста но ве Биља не Јови
чић, то није довољ но да се 
обез бе ди сигу ран дом за сву 
децу којој је помоћ потреб
на.

С тим у вези, Цен тар 
за соци јал ни рад Пећин
ци запо чи ње дво ме сеч ну 
про мо ци ју хра ни тељ ства 
– сме шта ја деце и мла дих 
у хра ни тељ ске поро ди це, 
а дирек тор ка Јови чић овим 
путем пози ва све хума

не гра ђа не да се при ја ве и 
поста ну хра ни те љи.

– Хра ни тељ ством може 
да се бави поро ди ца која је 
у скло пу про пи са не про це
ду ре сте кла општу подоб
ност за хра ни тељ ство и 
доби ла одго ва ра ју ћу потвр
ду Цен тра за соци јал ни 
рад. У пита њу је при вре
ме ни облик зашти те дете та 

и тра је до раз ре ше ња кри
зне ситу а ци је у био ло шкој 
поро ди ци, али може тра ја
ти и дуже, све до пот пу ног 
оса мо ста ље ња дете та. Оно 
што је нај ва жни је јесте да 
се дете сме шта у хра ни
тељ ску поро ди цу да би му 
се обез бе ди ло аде кват но 
поро дич но окру же ње у коме 
ће расти, раз ви ја ти се, вас

пи та ва ти, обра зо ва ти, оспо
со бља ва ти за само ста лан 
живот пра те ћи сво је потен
ци ја ле у коме ће има ти 
исте шан се као и деца која 
одра ста ју са сво јим роди те
љи ма, рекла је Јови чић, и 
дода ла да пећи нач ки Цен
тар пру жа вели ку подр шку 
хра ни те љи ма – од прав не, 
пре ко пси хо ло шке, до пси
хо со ци јал не подр шке, као и 
да су сви запо сле ни у овој 
уста но ви увек доступ ни хра
ни те љи ма за сва ки про блем 
са којим се суо ча ва ју.

Она, тако ђе, пози ва све 
заин те ре со ва не гра ђа не 
да, уко ли ко желе да помог
ну деци без роди тељ ског 
ста ра ња као и одра сли ма 
без поро дич не зашти те уз 
одго ва ра ју ћу накна ду, дођу 
у пећи нач ки Цен тар где 
могу доби ти све нео п ход не 
инфор ма ци је или да позо
ву 022/2436028 како би 
их струч ни тим упо знао са 
свим дета љи ма ове услу ге 
соци јал не зашти те.

Биљана Јовичић



18 10. FEBRUAR 2021.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА ПРИ ВРЕ ДУ И ТУРИ ЗАМ др НЕНАД ИВА НИ ШЕ ВИЋ
ПОСЕ ТИО ИНЂИ ЈУ

Више сред ста ва за тури зам 
Покра јин ски секре тар 

за при вре ду и тури
зам др Ненад Ива ни

ше вић посе тио је Општи ну 
Инђи ја 4. фебру а ра где се 
састао са првим чове ком те 
локал не само у пра ве Вла
ди ми ром Гаком и дирек то
ром Тури стич ке орга ни за ци
је општи не Инђи ја Мила ном 
Бого је ви ћем. Тема састан ка 
били су при вред ни и тури
стич ки потен ци ја ли општи
не Инђи ја и до сада реа ли
зо ва ни про јек ти из тих 
обла сти. Ива ни ше вић је 
иста као да је видљив уку
пан раз вој општи не Инђи ја.

Секре та ри јат је спре ман 
да кроз Тури стич ку орга ни
за ци ју уло жи сред ства у 
поди за ње видљи во сти 
тури стич ких потен ци ја ла и 
иде ја је да се уло же зна чај
на сред ства у диги тал ни 
мар ке тинг како би се тури
стич ка орга ни за ци ја  што 
боље пред ста ви ла на тржи
шту са свим потен ци ја ли ма 
које има, а има их мно го, 
рекао је секре тар Ива ни ше
вић 

Он је додао да је план да 
се до 2024. годи не у Инђи ју 
уло жи пре ко 50 мили о на 
дина ра кроз раз ли чи те про
јек те. Први кон кур си биће 
рас пи са ни већ почет ком 
мар та.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак иста

као је да је та локал на 
само у пра ва уз помоћ 
Покра јин ске вла де забе ле
жи ла зна чај не резул та те на 
пољу при вре де и да је сле
де ћа фаза раз вој тури зма и 
ула га ње у тури стич ке потен
ци ја ле и инфра струк ту ру.

Биће мо спрем ни да кон
ку ри ше мо за сред ства која 
буду доступ на јер ће нам 
тре ба ти финан сиј ска подр
шка за реа ли за ци ју број них 
иде ја рекао је Гак.

Он је додао да је један од 
про је ка та на који ма ће се 
ради ти и Келт ско насе ље.

Тај про је кат пред ста вља 
апсо лут ни при о ри тет 
Општи не Инђи ја у наред
ном пери о ду, иста као је Гак. 

Милан Бого је вић, дирек
тор Тури стич ке орга ни за ци
је општи не Инђи ја, упо знао 
је при суст не са подат ком да 
ће ово го ди шња сред ства 
наме ње на настав ку изград
ње Келт ског насе ља бити 
јед на ка осмо го ди шњим уло
же ним сред стви ма, што је 
јасан пока за тељ коли ко се 
про ме нио однос виших 
инстан ци пре ма раз во ју 
тури зма.

Пла ни ра мо да већ у јулу 
отво ри мо вра та Келт ског 
насе ља за посе ти о це и 
веру јем да ће се томе обра
до ва ти нај ви ше нај мла ђи, 
јер ће бити мно го садр жа ја 
за њих, иста као је Бого је
вић.

Након посе те Општи ни 
Инђи ја и Тури стич кој орга
ни за ци ји, секре тар др Ива
ни ше вић је са деле га ци јом 
оби шао радо ве на Келт ском 
насе љу и посе тио је Пољо
при вред но газдин ство „Бан
стол ка“ Мир ја не Хемун.

М.Ђ.

Посе та секре та ра Ива ни ше ви ћа Инђи ји

После дуже пау зе одр жан
сас та нак Систе ма 48
Након више не дељ не пау зе у 5. 

фебру а ра одр жан је саста нак 
Систе ма 48 у Инђи ји. Изве

шта је о посло ва њу обра зло жи ли су 
пред став ни ци  ЈКП „Кому на лац”, ЈП 
“Ингас”, Дома здра вља „Др Мило рад 
Мика Павло вић” и ЈКП „Водо вод и 
кана ли за ци ја”.

Нај ве ћи број зах те ва пре ма инђиј
ском „Кому нал цу“ одно сио се на хва
та ње паса лута ли ца. Како су иста
кли, при ме ће но је и уни шта ва ње 
нових сад ни ца на неко ли ко лока ци ја.

С дру ге стра не, рад ни ци Јав ног 
пред у зе ћа „Ингас“  у прет ход не две 
неде ље су пот пи са ли 31 уго вор о 

при кљу че њу на гасо вод ну мре жу. 
Како су изве сти ли пред став ни ке 
Општи не Инђи ја о спро ве де ној ана
ли зи, за само пет годи на потро шња 
при род ног гаса у Инђи ји је дупли ра
на.

Пода так из 2015. годи не пока зу
је да је потро шња гаса у при вре ди 
изно си ла 6,73 мили о на куби ка, а у 
2020. годи ни чак 13,28 мили о на куби
ка. Ста нов ни штво је пре пет годи на 
тро ши ло 6,87 мили о на, а про шле 
годи не 11,17 мили о на куби ка. У при
лог томе гово ри  пораст ста но град ње 
и дола зак 11 нових инве сти то ра.

„Водо вод и кана ли за ци ја” кроз 

изве штај ни пери од беле жи 13 хава
ри ја у дома ћин стви ма и један нови 
при кљу чак. Како су иста кли пред
став ни ци „Водо во да“ у прет ход ном 
пери о ду ради ло се на изра ди при
кључ ка у инду стриј ској зони на месту 
буду ће ком па ни је „Тојо Тајерс”.

И на кра ју састан ка Систе ма 48 
изве штај су обра зло жи ли и пред
став ни ци Дома здра вља који су наве
ли да се послед њих дана број пре
гле да поно во пове ћа ва. Кроз Ковид 
амбу лан ту инђиј ског Дома здра вља 
од почет ка епи де ми је про шло је пре
ко 13. 000 паци је на та са симп то ми ма 
коро навиру са. М. Ђ.
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Здрав ство и еко ло ги ја 
при о ри те ти

Ула га ње у меди цин ску 
опре му и објек те Дома 
здра вља као и раз вој 

еко ло шке све сти нај ва жни
је су обла сти на који ма ће се 
ради ти у наред ним годи на ма, 
закљу чак је са састан ка којем 
су 5. фебру а ра при су ство ва ли 
пред став ни ци Општи не Инђи ја 
и деле га ци ја Фон да „Европ ски 
посло ви“ Ауто ном не покра ји не 
Вој во ди не.

Алек сан дар Симур дић, 
дирек тор Фон да, навео је да од 
маја почи њу инте зив не обу ке 
запо сле них у општи на ма и гра
до ви ма за писа ње и вође ње 
про је ка та које рас пи су ју фон
до ви Европ ске уни је.

Локал не само у пра ве ће 
доби ти нај ве ћу могу ћу подр шку 

од Фон да. Тако ђе, након обу ке 
има ће и аде ква тан кадар који 
ће писа ти про јек те са који ма ће 
моћи да апли ци ра ју, рекао је 
Симур дић.

Пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак иста као је да већ 
посто ји спре ман про је кат за 
пот пу ну рекон струк ци ју амбу
лан те у Бешки, а да је у току 
при пре ма про јект не доку мен
та ци је за рекон струк ци ју објек
та Педи ја три је у Инђи ји.

Теку ћа годи на биће иско
ри шће на за обу ку запо сле них 
и при пре му про је ка та, а од 
сле де ће годи не рас пи су ју се 
европ ски кон кур си на које ће 
Инђи ја апли ци ра ти, иста као је 
Гак.

М. Ђ.

Пред став ни ци Општи не Инђи ја и Фон да 

ТУР ЦИ ИНВЕ СТИ РА ЈУ У ОПШТИ НУ ИНЂИ ЈА

У пла ну изград ња хоте ла
и спо ме ни ка
Ојтун Челик, савет ник 

Амба са де Тур ске у 
Бео гра ду, посе тио je 

5. фебру а ра Општи ну Инђи
ја и том при ли ком са пред
сед ни ком Вла ди ми ром 
Гаком раз го ва рао о реа ли
за ци ји зајед нич ких про је ка
та. Један од пред ло га био је 
да се изгра ди мону мен тал
ни спо ме ник са пла то ом и 
хотел ским капа ци те ти ма на 
под руч ју Инђи је где су се у 
17. веку оди гра ле вели ке 
бит ке изме ђу тада шњег 
Осман ског и Аустро у гар ског 
цар ства, које су углав ном 
чини ли Срби. Како би дошло 
до реа ли за ци је поме ну тог 

про јек та, у наред ном пери о
ду биће фор ми ран зајед нич
ки тим, који ће коор ди ни ра
ти свим актив но сти ма, иста
кли су пред став ни ци Амба
са де Тур ске и Општи не 
Инђи ја. 

Ина че, годи шње кроз 
Срби ју у тран зи ту про ђе 
пре ко мили он и по тур ских 
држа вља на. С обзи ром на 
то да се Инђи ја гео граф ски 
нала зи на поло ви ни пута 
изме ђу запад но е вроп ских 
зема ља и матич не држа ве, 
изград ња ком плек са би, 
поред исто риј ског, има ла и 
кул ту ро ло шки и тури стич ки 
зна чај. М. Ђ.

Ојтун Челик и Владимир Гак

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.

ИРИГ: ДРУ ГИ КРУГ ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ

За закуп још
322,2 хек та ра

У ири шкој општи ни је рас пи сан јав ни оглас за дава ње 
у закуп пољо при вред ног земљи шта у држа вој сво ји ни 
који је отво рен до 17. фебру а ра. Под се ти мо, ово је дру
ги круг лици та ци је с обзи ром на то да је први одр жан 17. 
децем бра. 

Тада је било пону ђе но нешто пре ко 340 хек та ра 
пољо при вред ног земљи шта, али је изли ци та ра но све га 
18 хек та ра.

У дру гом кру гу лици та ци је биће пону ђе но 322,2 хек та
ра. 

Као и први пут, лици та ци ја ће бити реа ли зо ва на елек
трон ским путем, а јав но над ме та ње биће одр жа но 25. 
фебру а ра, путем апли ка ци је која се нала зи на зва нич
ној пре зен та ци је Упра ве за пољо при вред но земљи ште.

У дру гом кру гу могу да уче ству ју сва лица, без обзи ра 
на пре би ва ли ште, а почет не цене ће бити мање за 20 
про це на та од прет ход них цена. С. Џаку ла
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СТА РА ПАЗО ВА

Сезона лова на дивље пат ке
Ловач ко удру же ње Ста ра 

Пазо ва оку пља око 400 
чла но ва, а сва ког пет

ка у њихо вој про сто ри ји у току 
лов не сезо не дође око 30 лова
ца или струч них пра ти ла ца, 
како би у дане викен да могли 
да оба ве одстрел дивља чи. 
Дозво ла важи неде љу дана, а 
уко ли ко се на лови ште изла
зи више пута днев но, пише се 
изве штај за сва ки изла зак у 
лов.

– Од 1975.годи не сам ловац 
и како моји руко во ди о ци гово ре 
 лов без дозво ле је кри вич но 
дело. У лов иде мо више ради 
рекре а ци је  и дру же ња, а не да 
бисмо уби ја ли, исти че  Жар ко 
Петро вић, пред сед ник Ловач
ког  дру штва Нови Банов ци.

Пре ма кален да ру, фазан 
се ловио до 31. јану а ра, а још 
месец дана тра је лов на сезо на 
на пле ме ни ту дивљач.

– Дивља пат ка глу ва ра се 
лови до 28. фебру а ра, када 
пре ста је сва ки лов. С тим што 
је лов на пре да то ре лиси це и 
шака ле дозво љен током целе 
годи не. Зна чи, на пле ме ни ту 
дивљач лов пре ста је јер почи
ње репро дук ци ја у при ро ди, 

нагла ша ва Сте ван Вра нић, 
управ ник лови шта Ста ра Пазо
ва. 

Вла ди мир Ско ко, секре тар и 
лов ник Ловач ког дру штва Нова 
Пазо ва, рекао  је да се током 
фебру а ра орга ни зу је лов на 
пре да то ре лиси це  и шака ле.

 – Ових пре да то ра има у 
нашем лови шту и они  нано се 
попри лич не ште те пле ме ни тој 
дивља чи. Неде љом  се орга ни
зо ва но изла зи у лов на пре да
то ре уз сву пра те ћу доку мен та
ци ју по Зако ну о лов ству, каже 
Ско ко

Без обзи ра на поја ву лиси ца,  
већ 10 годи на нема бесни ла 
на тери то ри ји ста ро па зо вач
ке општи не , с обзи ром на то 
да се ради орал на вак ци на ци
на ци ја, а у зим ском пери о ду 
лов ци ујед но хра не дивљач у 
пољи ма, како би она има ла 
шта да једе и да се задр жи.  
Вештач ким узго јем и вође њем 
рачу на о одстре лу, лов ци се  
ујед но тру де да обо га те лови
шта,  која на жалост на овој 
тери то ри ји  нису бога та пле
ме ни том дивља чи. Почет ком 
мар та наја вљу ју пре бро ја ва ње 
дивља чи.  З .К.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ЦЕН ТРУ ЗА КУЛ ТУ РУ СТА РА ПАЗО ВА

Пали вој во ђан ски Сло ва ци 
у Вели ком рату
У холу позо ри шне сале 

5. фебру а ра, у Ста
рој Пазо ви одр жа на је 

про мо ци ја књи ге „Спи сак вој
во ђан ских Сло ва ка палих у 
Вели ком рату 1914 – 1918”, 
ауто ра Јаро сла ва Микло ви ца, 
про фе со ра исто ри је. Мил ко
виц је сво ју књи гу пред ста вио 
на почет ку про мо ци је кроз 
крат ку видео пре зен та ци ју, 
при чему је гово рио о  дога
ђа ју, који је га је моти ви сао 
на ства ра ње ове публи ка ци је. 
То је емо тив на при ча о срп
ском вој ни ку Иса и лу Петро
ви ћу из око ли не Кра гу јев ца, 
који је умро у Сло вач кој, где 
је и сахра њен, а поро ди ца је 
након сто ти ну годи на сазна ла 
где му је гроб. 

– Вој ник Иса ил Петро вић 
је само један од без број јуна
ка, чије су суд би не запе ча ће
не у Вели ком рату и за које се 
не зна где почи ва ју. Када сам 
сазнао за ову живот ну при
чу, одлу чио сам да кре нем са 
истра жи ва њем. Било је напор
но, радио сам шест годи на. 
Књи га је напра вље на да се 
не забо ра ви и да се зна какве 
губит ке је рат донео, рекао је 
изме ђу оста лог  Микло виц. 

У истра жи ва њу се нај ви ше 
осла њао на листе губи та ка 
аустро у гар ске вој ске, затим 
цркве не матри ке и матич не 

књи ге у поје ди ним сре ди на
ма. У књи зи се нала зи 250 
име на Сло ва ка из вој во ђан
ским места, који су поги ну ли 
у Првом свет ском рату, а из 
Ста ре Пазо ве их је 180.  На 
80 стра на на срп ском и сло
вач ком јези ку, нала зи се тек
сту ал ни део, две ста ти стич ке 
табе ле и неко ли ко ори ги нал
них фото гра фи ја. 

Доц. др Дали бор Ден да, 
пуков ник и струч ни сарад
ник Инсти ту та за стра те гиј ска 
истра жи ва ња, у сво јој рецен
зи ји је рекао: 

– „Спи сак вој во ђан ских Сло
ва ка палих у Вели ком рату“ 
пред ста вља вре дан истра
жи вач ки допри нос позна ва
њу исто ри је Вели ког рата на 

нашим про сто ри ма као и исто
ри је сло вач ке наци о нал не 
зајед ни це у Срби ји.

Гово ре ћи о књи зи, др Милан 
Мицић, исто ри чар и помоћ ник 
покра јин ског секре та ра за кул
тур но насле ђе, иста као је да 
Микло виц даје вели ки допри
нос изу ча ва њу Првог свет ског 
рата. 

– Ова се књи га бави поје
дин цем, пред ста вља дубо ко и 
хума но све до чан ство и поно
во вра ћа у живот изгу бље
не људ ске суд би не, казао је 
Мицић.

Изда вач публи ка ци је у тира
жу од 500 при ме ра ка је Месни 
одбор Мати це сло вач ке у Ста
рој Пазо ви, који је орга ни зо вао 
про мо ци ју уз подр шку СКУДа 

„Херој Јан ко Чме лик“ и Наци о
нал ног саве та сло вач ке наци
о нал не мањи не. Пред сед ни ца 
Наци о нал ног саве та сло вач ке 
наци о нал не мањи не Љибу
шка Лака тош је нагла си ла да 
је про мо ци ја књи ге била пла
ни ра на про шле годи не пово
дом обе ле жа ва ња 250 годи
на дола ска Сло ва ка у Ста ру 
Пазо ву, што није реа ли зо ва но 
због епи де ми је коро навиру
са и поме ра но је за пери од 
повољ ни је ситу а ци је. Члан 
опе ре Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду Борис Бабик је отпе
вао јед ну песму о регру то ва њу 
вој ни ка  на сло вач ком јези ку, а 
на кра ју про мо ци је и позна ту 
нуме ру „Тамо дале ко“.  

Зден ка Кожик

Са про мо ци је
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„Пажљив ко ва пра ви ла“
за прва ке и пред школ це

Аген ци ја за без бед ност сао бра ћа ја 
у сарад њи са локал ним само у пр ва
ма, шесту годи ну заре дом наста вља 
актив но сти на реа ли за ци ји у окви
ру кам па ње „Пажљив ко“, посве ће
не без бед но сти деце у сао бра ћа ју. 
Пред школ ци и прва ци доби ли су бес
плат не, илу стро ва не књи ге „Пажљив
ко ва пра ви ла у сао бра ћа ју“ и бојан ке, 
штам па не на лати нич ном и ћири лич
ном писму, на срп ском јези ку и јези
ку наци о нал них мањи на. Пред сед ник 
Скуп шти не општи не Бео чин Нема ња 
Вилић и чла ни ца већа заду же на за 
кул ту ру и обра зо ва ње Тања Дрља ча 
уру чи ли су око 150 књи га и бојан ки 
Пред школ ској уста но ви „Љуба Стан
ко вић“ у Бео чи ну и основ ним шко ла
ма „Јован Грчић Милен ко“ у Бео чи ну и 
„Јован Попо вић“ у Сусе ку. У раз го во ру 
са запо сле ни ма у овим обра зов ним 
уста но ва ма, пред сед ник Скуп шти не 
општи не Нема ња Вилић иста као је да 
ће локал на само у пра ва насто ја ти да 
наста ви ова кве акци је и у будућ но сти.

Нема ња Вилић и Тања Дрља ча доде ли ли књи ге
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ОШ „ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕН КО“

Рекон стру и са ни тоа ле ти

Више го ди шњи про блем са мокрим 
чво ро ви ма у шко ли „Јован Грчић 
Милен ко“ у објек ту где наста ву поха
ђа ју уче ни ци од првог до четвр тог 
раз ре да решен је рекон струк ци јом 
тоа ле та, која је запо че та 2. јану а ра, а 
завр ше на је 31. јану а ра. Нај ве ћи про
блем био је шахт, који се нала зио у 
самом тоа ле ту и који је угро жа вао 
без бед ност деце, као и хиги је ну у 
тоа ле ту. Рекон струк ци јом тоа ле та 
изме штен је про бле ма тич ни шахт, 
заме ње не кана ли за ци о не цеви, изра
ђе на нова АБ пло ча и кошу љи ца, јер 

је посто је ћа про па ла од пре ко мер не 
вла ге. Угра ђе не су нове гра нит не 
пло чи це А кла се, заме ње не ком плет
не сани та ри је, ради ја то ри и сва 
дотра ја ла сто ла ри ја ПВЦ сто ла ри јом. 
Циљ је био да се нај ве ћи део посла 
оба ви док су уче ни ци на рас пу сту 
како би тоа ле ти били без бед ни и 
хиги јен ски за кори шће ње када се уче
ни ци вра те у школ ски обје кат. Радо ве 
је оби ла зио дирек тор шко ле Алек сан
дар Лазо вић, као и пред сед ни ца 
Општи не Мир ја на Мале ше вић Мил
кић и пред сед ник СО Нема ња Вилић. 

Нема ња Вилић у посе ти ОШ „Јован Грчић Милен ко“

ЈП „ТОПЛА НА“

Греј на сезо на про ти че 
без хава ри ја

У скло пу редов них актив но сти, помоћ ник 
пред сед ни ка Општи не Мила дин Томић и 
дирек тор ЈП „Топла на“ Јован Свир че вић 
оби шли су 2. фебру а ра погон за про из вод
њу и дис тру бу ци ју топлот не енер ги је. Том 
при ли ком, дирек тор Јован Свир че вић је 
упо знао помоћ ни ка пред сед ни ка Општи не 
са тре нут ним ста њем опре ме и сред ста ва 
за рад у пого ну. Током оби ла ска кон ста то
ва но је да један котао за про из вод њу 
топлот не енер ги је није у функ ци ји и да је 
потреб на заме на истог. Греј на сезо на про
ти че редов но уз опти мал ну потро шњу 
енре ген та и без већих про бле ма са ква ро
ви ма на топло вод ној мре жи.

Мила дин Томић и Јован Свир че вић
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Подр шка пао ри ма се наста вља
Јед но од вео ма актив них и успе шних 

удру же ња пољо при вред ни ка је сва
ка ко удру же ње у Пећин ци ма. Оку

пља бли зу 600 пољо при вред ни ка и 30 
пче ла ра. Про шлу годи ну обе ле жи ло је 
низ вео ма успе шних акци ја у њихо вој 
орга ни за ци ји, а пао ри са под руч ја те 
срем ске општи не су има ли при ли ку да 
слу ша ју пре да ва ња еми нент них струч
ња ка из обла сти пољо при вре де, а путем 
СМС пору ке сва ки њихов члан пра во
вре ме но доби ја оба ве ште ња о кон ку сри
ма Репу бли ке и Покра ји не, који се одно
се на пољо при вред ну про из вод њу, сто
чар ство или пак набав ку нове меха ни за
ци је.

Мари ја на Панић, пред сед ни ца удру же
ња пољо при вред ни ка и пче ла ра општи
не Пећин ци, исти че да је про шла годи на 
била изу зет но добра. Орга ни зо ва на је 
акци ја при ку пља ња амба ла жног отпа да, 
ура ђе на бес плат на ана ли за земљи шта, 
коју је финан си ра ла Општи на Пећин ци, 
а орга ни зо ва на су и разна пре да ва ња.

– Може мо бити изу зет но задовољ ни 
про шлом годи ном. Све што смо ради ли, 
било је у инте ре су наших пољо при вред
ни ка, што су на сре ћу и они схва ти ли 
тако, а ми смо успо ста ви ли вео ма добру 

сарад њу која ће ове годи не, надам се 
бити још боља. Под се ти ћу да смо про
шле годи не орга ни зо ва ли и акци ју при ку
пља ња амба ла жног отпа да, који је годи
на ма завр ша вао у нашим кана ли ма на 
њива ма или депо ни ја ма. Пољо при вред
ни ци су схва ти ли зна чај зашти те живот
не сре ди не, али и свог здра вља па су се 
овој акци ји ода зва ли у вели ком бро ју. 

Сва ко од њих је на пра ви лан начин одла
гао амба ла жни отпад, а због ситу а ци је са 
коро навиру сом ишли смо на кућ ну адре
су пао ра и тако саку пља ли џако ве са 
маба ла жним отпа дом, каже Мари ја на 
Панић.

 Још јед на вео ма успе шна акци ја, која 
је поро шле годи не орга ни зо ва на јесте  и 
бес плат на ана ли за основ не плод но сти 
земљи шта, коју је финан си ра ла Општи
на Пећин ци. Ана ли зу је оба ви ла Пољо
при вред на струч на слу жба из Срем ске 
Митро ви це.

Оба ве шта ва ње пао ра путем СМСа о 
акту ел ним пољо при вред ним тема ма 
биће наста вље на и ове годи не. 

– Таква прак са се пока за ла као изу зет
но добар начин да наши пољо при вред
нци увек буду инфор ми са ни о свим акту
ел ним кон кур си ма како са репу блич ког 
тако и са покра јин ског нивоа. Сва ке 
годи не у фебру а ру орга ни зу је мо и струч
на пре да ва ња за наше пољо при вред ни
ке, али ове годи не због коро навиру са 
кла сич на пре да ва ња ће изо ста ти, каже  
Мари ја на Панић. Ина че, Удру же ње 
пољо при вред ни ка општи не Пећин ци је 
осно ва но 2014. годи не.

З. Мар ко ви но вић

Мари ја на Панић

МИТРО ВАЧ КИ КОВИД ПОЗИВ НИ ЦЕН ТАР

Волон те ри инфор ми шу
гра ђа не о вак ци на ци ји
Пет на ест волон те ра  

Кан це ла ри је за мла де 
тре нут но су актив ни у 

срем ско ми тро вач ком ковид 
позив ном цен тру. Радо су се 
ода зва ли и овог пута актив
но сти ма које су узро ко ва не 
епи де ми јом коро навиру са. За 
раз ли ку од прет ход ног цен тра, 
који је радио током 24 часа, 
овај пут се ради од 08.00 до 
17.00 сати. Волон те ри сада 
усме ра ва ју сугра ђа не на бео
град ски колцен тар, али сва
ка ко и даље инфор ми шу гра
ђа не о основ ним пода ци ма 
када су у пита њу пунк то ви за 
вак ци на ци ју. Поред тога, пру
жа ју јасне смер ни це како заин
те ре со ва ни грађани могу да се 
при ја ве за при ма ње вак ци не 
путем еУпра ве. 

– Оног тре нут ка када смо 
поно во реши ли да отво ри мо 
колцен тар, десет волон те ра 
се већ сутра дан поја ви ло. Изу
зет но су пожр тво ва ни и вред
ни. Лако смо се дого во ри ли 
како ће све функ ци о ни са ти, 
јер није нам први пут, већ смо 
сада и иску сни, речи су Биља
не Матић, коор ди на тор ке Кан
це ла ри је за мла де.

Про шлог пута, колцен тар 
је непре кид но радио 53 дана. 
При ма ли су тако ђе пози ве, 
све подат ке су уно си ли у базу 
пода та ка. Тако ђе, посто ја ла 
је још јед на гру па волон те
ра, која је ради ла на тере ну и 
пома га ла ста ри јим сугра ђа ни
ма, доно се ћи им намир ни це и 
леко ве. 

 Дан нам почи ње у 8 ују тру, 
када има мо први саста нак и 
нове инфор ма ци је раз ме ни мо 
међу соб но. Напра ви мо план. 
После тога, већ теле фо ни 
почи њу да зво не. Гра ђа ни се 

рас пи ту ју о мно го раз ли чи тих 
ства ри. Реци мо, о пунк то ви ма, 
рад ном вре ме ну, начи ну попу
ња ва ња обра сца за вак ци
на ци ју… И до сто ти ну пози ва 
буде, каже Срђан Кур јак, један 
од волон те ра.

Међу они ма који су били део 
оба пута, када је фор ми ран 
колцен тар је и Љиља на Илић, 
уче ни ца Меди цин ске шко ле 
„Дра ги ња Ник шић“. Није се 
дво у ми ла када је сазна ла да 
колцен тар поно во почи ње да 
ради, а каже да је изу зет но 
леп осе ћај када зна те да неко

ме може те помо ћи. 
 Мене је моти ви са ло то што 

сам зна ла да могу да допри не
сем у овој ситу а ци ји, пру жа ју
ћи помоћ сугра ђа ни ма. Нарав
но, овде нам је и при јат но, 
спри ја те љи ли смо се и воли
мо да дола зи мо, рекла нам је 
Љиља на, мла да волон тер ка.

Како кажу, логи стич ку подр
шку пру жи ла им је Град ска 
упра ва за кул ту ру и спорт, како 
би волон те ри без про бле ма и 
несме та но могли оба вља ти 
овај хуман посао.

Алек сан дра Плав шић

Биља на Матић Љиља на Илић Срђан Куpјак
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НАТА ША НЕДИЋ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Уз подр шку добрих људи хра бро 
про тив малиг не боле сти
Пре ма про шло го ди шњим 

пода ци ма Међу на род не 
аген ци је за истра жи ва

ње рака, Срби ја спа да у гру пу 
зема ља са сред њим ризи ком 
обо ље ва ња, али има висо ки 
ризик од уми ра ња од малиг
них боле сти, па се поста вља 
пита ње шта то с нама и шта то 
с нашим здрав стве ним систе
мом није у реду. Јер, руку на 
срце, здрав стве ни систем у 
Срби ји тешко може пра во вре
ме но одго во ри ти на малиг не 
боле сти које су у пора сту. С 
дру ге стра не, и ми као поје
дин ци под хит но мора мо да 
про ме ни мо однос пре ма себи 
и свом здра вљу. Због таквог 
општег ста ња, све је већи број 
људи који свој спас тра же у 
при ват ним кли ни ка ма и кли ни
ка ма у ино стран ству, а за то је 
потреб на вели ка коли чи на 
нов ца. 

Митров чан ку Ната шу Недић 
мно ги зна ју као мај ку два 
деча ка која од 2018. годи не 
води сво ју бит ку за оздра вље
ње. Како каже, иако је редов но 
ишла на гине ко ло шке пре гле
де, доби ла је застра шу ју ћу 
дијаг но зу. Њој је пре три годи
не, као два де сет де ве то го ди
шња ки њи дијаг но сти ко ван 
вео ма редак и агре си ван 
тумор грли ћа мате ри це. За то 
вре ме је про шла кроз три  
више сат не опе ра ци је и вели ки 
број циклу са зрач не, хеми о те
ра пи је и био ло шке тера пи је.  
Како каже, због опе ра ци ја које 
је има ла, „за успо ме ну“ јој је 
остао ожи љак од 17 цен ти ме
та ра да је зау век под се ћа на 
нај ва жни је живот не бит ке које 
је води ла. Нај те же су јој пада
ли тре ну ци када је због лече
ња била одво је на од сво ја два 
сина, каже Ната ша. 

– На почет ку боле сти сам се 
лечи ла на Онко ло шком инсти
ту ту у Срем ској Каме ни ци. 
Тада сам опе ри са на први пут 
и била сам на почет ку ста ди ју
ма боле сти. Након опе ра ци је 
и хеми о те ра пи је резул та ти су 
пока зи ва ли одсу ство малиг ни
те та. Међу тим, у мају 2019. 
годи не, болест се вра ти ла и 
то вео ма агре сив но. Има ла 
сам број не мета ста зе у абдо
ме ну, тумор у абдо ме ну мета
ста зе на уре те ри ма, пре ко 20 
тумо ра на оба плућ на кри ла. 
Лека ри из Срем ске Каме ни це 
су ме тада након кон тро ле 
посла ли кући и рекли да више 
ништа не могу да ура де за 

мене, каже Ната ша.
Међу тим, Ната ша није хте ла 

да оду ста не и при хва ти чиње
ни цу да је лече њу крај. Сто га 
је одлу чи ла да „ствар узме у 
сво је руке“.

– Сту пи ла сам у кон такт са 
цење ним про фе со ром др Кец
ма но ви ћем, који ме је опе ри
сао и спа сио живот. Опе ри са
на сам у при ват ној бол ни ци. 
Након опе ра ци је, сту пи ла сам 
у кон такт са док то ром из Хју
сто на, којем је ужа спе ци јал
ност мој тип тумо ра. Он ми је 
одре дио хеми о те ра пи ју као 
дру гу лини ју одбра не од боле
сти, али њу нисам могла да 
при мим у држав ним здрав
стве ним инсти ту ци ја ма, наво
ди Ната ша. 

Наша саго вор ни ца каже да 
од опе ра ци је па на даље кре
ће бор ба за при ку пља ње 
сред ста ва за лече ње, јер су 
сва ка тера пи ја и сни ма ње ске
не ром мора ли бити ура ђе ни у 

при ват ним кли ни ка ма. Спас за 
Ната шу су иму но те ра пи је које 
су вео ма ску пе. 

– Новац смо при ку пља ли уз 
помоћ див них, и пре све га 
хума них људи који су нам 
упла ћи ва ли дона ци је. У 
Митро ви ци су биле орга ни зо
ва не мани фе ста ци је како би 
се при ку пи ла сред ства за моје 
лече ње. Отво ри ла сам и рачун 
и СМС број ( 723 ) у Хума ни
тар ној фон да ци ји „Буди 
Хуман“. Није било лако учи ни
ти први корак ка тако нече му, 
али нисам има ла избо ра. Од 
вели ке помо ћи је и гру па на 
Феј сбу ку „Буди хуман – Хума
ни тар не лици та ци је“, коју је 
осно ва ла наша сугра ђан ка 
Бран ка Зарић. Да није људи 
који вра ћа ју веру у посто ја ње 
доброг на овој земљи, заи ста 
не знам какав би био ток мог 
лече ња. Тре нут но при мам 
иму но те ра пи ју на сва ки 21 
дан. Први циклус те тера пи је 

изно си 5.500 евра, а мени је 
потреб но мини мум шест 
циклу са. Два циклу са тера пи је 
пла ће на су пре ко Фон да ци је 
„Буди хуман“, а ја се надам да 
ће се успе ти ску пи ти и за пре
о ста ле, исти че Ната ша, која 
дода је да епи де ми ја није мно
го ути ца ла на њен ток лече ња, 
јер и ина че све оба вља у при
ват ним кли ни ка ма. 

Ната ша каже да изме ђу 
тера пи ја њена поро ди ца и она 
живе  нај нор мал ни је. 

– Тру дим се мак си мал но да 
моја поро ди ца не трпи због 
моје боле сти. Оба вљам све 
актив но сти као и нај здра ви ји 
човек. Поне кад то буде изу зет
но напор но, али вред но је сва
ког тру да када видим да су 
моја деца срећ на! На тера пи је 
гле дам као на посао или као 
на зада так који мора да се 
одра ди. Оног момен та када 
иза ђем из бол ни це забо ра
вљам на све и живим свој 
живот као и сви дру ги. Ника да 
нисам дозво ли ла да болест 
дефи ни ше мој живот и живот 
моје поро ди це. Начин на који 
се може помо ћи сва ком обо ле
лом од ове боле сти је да му се 
омо гу ће редов ни пре гле ди и 
кон тро ле. Вре ме је у овим слу
ча је ви ма од изу зет не важно
сти, исти че хра бра Ната ша.

Она за крај дода је да 
држав ни здрав стве ни 
систем у Срби ји у вели

ком бро ју слу ча је ва не може 
аде кват но да пру жи одго ва ра
ју ћу услу гу онко ло шким боле
сни ци ма. 

– Када се исцр пе све опци је 
лече ња у држав ним бол ни ца
ма, мој савет је да се потра жи 
дру го, па и тре ће мишље ње у 
при ват ним кли ни ка ма или у 
кли ни ка ма у ино стран ству. 
Тако ђе, мој савет свим жена
ма је да нађу вре ме за себе и 
оду на гине ко ло шке пре гле де 
барем јед ном годи шње. 
Непри јат ност која тра је све га 
10 мну та може вам спа си ти 
живот. Чувај те своје здра вље, 
то је једи но што вам нико не 
може надок на ди ти, исти че 
Ната ша.

При ча Ната ше Недић је 
само јед на од десе ти не хиља
да у Срби ји и доказ је коли ко 
је важно да про ме ни мо свој 
однос пре ма здра вљу, али 
коли ко је и важно ула га ње у 
побољ ша ње здрав стве ног 
систе ма у Срби ји.

З. Попо вић

Да није људи који вра ћа ју веру у посто
ја ње доброг на овој земљи, заи ста не 
знам какав би био ток мог лече ња. Тре
нут но при мам иму но те ра пи ју на сва ки 21 
дан. Први циклус те тера пи је изно си 5.500 
евра, а мени је потреб но мини мум шест 
циклу са. Два циклу са тера пи је пла ће на 
су пре ко Фон да ци је „Буди хуман“, а ја се 
надам да ће се успе ти ску пи ти и за пре о
ста ле, исти че Ната ша

Ната ша Недић
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ОВАН: Уко ли
ко сте запо сле ни, 
посао вас гуши. 
Поч ни те да ради

те и неки дру ги, додат ни 
посао. Раз ми сли те о почет ку 
при ват ног бизни са и осла
ња ња само на себе. Поно во 
ћете пре ма парт не ру откри ти 
пла мен љуба ви који вас је 
пре неког вре ме на и спо јио. 
Посе ти те сто ма то ло га!

БИК: Пре те ра но 
раси па ње енер ги је 
би вам могло доса
ди ти и тре ба да се 

фоку си ра те на само један 
циљ. Посто ји могућ ност да 
пот пи ше те нека доку мен та и 
уго во ре. Биће те посве ће ни 
парт не ру. Напо кон ћете схва
ти ти коли ко вам је ста ло до 
везе. Скло ни сте пре хла да
ма.

БЛИ ЗАН ЦИ: Тру
ди те се да дру ги ма 
иза ђе те у сусрет, 

а то се посеб но одно си на 
чла но ве ваше поро ди це и 
на при ја те ље. Уко ли ко сте 
сами, тра жи ће те љубав, али 
само неко га ко ће вам узвра
ти ти истом мером. Про бле ми 
с пови ше ном тем пе ра ту ром.

РАК: Има ће те 
више сре ће него 
обич но када је у 
пита њу посао и 

однос с коле га ма. Ако се 
бави те неким јав ним послом, 
биће те пре бу ки ра ни. Немој те 
да вас парт нер зава ра теле
сном стра шћу и да зане ма
ри те нај бит ни је осо би не које 
парт нер тре ба да гаји у вези. 
Пра те вас хро нич ни здрав
стве ни про бле ми.

ЛАВ: Тру ди те се 
да про јек те који су 
у завр шној фази 
при ве де те кра ју и 

тако испо шту је те обе ћа не 
роко ве. Уко ли ко сте сами, 
отва ра ју вам се могућ но сти 
за сусре те, све што тре ба је 
да се збли жи те с људи ма и 
да тако сами гра ди те сво ју 
суд би ну. Про бле ми на нер
вној бази.

ДЕВИ ЦА: Ваша 
спо соб ност да све 
држи те под кон тро

лом може допри не ти јача њу 
вашег ими џа и отво ри ће вам 
про лаз за неке нове и озбиљ
ни је послов не ком би на ци је. 
Није искљу че но да нале ти те 
на неког ко ће вам се допа
сти. Мучи вас мигре на.

ВАГА: Све на 
вашем послу ће 
поче ти да се одви
ја брже и има ће

те мно го мање зао ста лих и 
недо вр ше них оба ве за него 
рани је. Уко ли ко сте у вези, 
иско ри сти те вре ме за учвр
шћи ва ње пове ре ња и раз
бук та ва ње стра сти. Нагла
ше ни су вам пси хо со мат ски 
про бле ми.

ШКОР ПИ ЈА: Суо
ча ва ће те се с про
мен љи вом ситу а
ци јом на пољу нов

ца. При хо ди које оче ку је те ће 
касни ти и посто ји могућ ност 
осци ла ци ја када су финан си
је у пита њу. Љубо мо ра вам је 
заку ца ла на вра та и не уме те 
да се избо ри те с тим. Могу ће 
су повре де и пре ло ми

СТРЕ ЛАЦ: Сарад
ни ци вам делу ју 
недо вољ но моти
ви са ни и од вас ће 

оче ки ва ти да их под сти че те 
и реша ва те њихо ве про бле
ме. Ако сте сами, потреб но је 
да се освр не те око себе и да 
угле да те толи ко инте ре сант
них осо ба које вас при вла че. 
Осе ћа те се сасвим добро.

ЈАРАЦ: С јед ном 
осо бом која вам је 
врло бит на тешко 
ћете се сло жи

ти, што би могло дове сти до 
напе то сти, а што ће нега тив но 
ути ца ти на одви ја ње пла ни ра
них рад них зада та ка. Они ма у 
вези пре те трза ви це. Потра
жи те помоћ струч не осо бе. 
Избе га вај те алко хол и поро ке!

ВОДО ЛИ ЈА: По
сло ви и оба ве зе 
које сте недав но 
запо че ли и пре у

зе ли, почи њу да се одви ја ју 
све брже и лак ше. Уко ли ко 
сте сами, пла не те вам пру
жа ју могућ ност упо зна ва ња 
с неким ко вас при вла чи на 
више начи на, али понај ви
ше инте лек ту ал но. Могу ћи су 
про бле ми с уро ге ни тал ним 
трак том.

РИБЕ: Вели ку 
помоћ и подр шку 
има ће те од послов
них парт не ра, с 

који ма ћете у већем делу 
зајед нич ког посла бити ускла
ђе ни. Уко ли ко сте у озбиљ
ној вези, код вас ће доћи до 
огром ног тала са љубо мо ре. 
Поста је те себич ни, као да је 
парт нер само ваш! Пове ди те 
рачу на о бубре зи ма!

VREMEPLOV
10. фе бру ар

1635. Кар ди нал Ри ше ље осно
вао је Фран цу ску ака де ми ју. 
1890. Ро ђен је Бо рис Па стер
нак, ру ски књи жев ник. Пи сао је 
пе сме, но ве ле и ро ма не. За 
ро ман “Док тор Жи ва го” до био 
је 1958. го ди не Но бе ло ву 
на гра ду. 

11. фе бру ар
1752. Отво ре на је пр ва бол ни
ца у Аме ри ци, у Пен сил ва ни ји.
1826. Отво рен је Лон дон ски 
уни вер зи тет. 
1993. Ири на При ва ло ва оба ра 
ре корд за же не у тр ци на 60 
ме та ра (6,92 се кун де). 

12. фе бру ар
1809. Ро ђен је Чарлс Дар вин, 
слав ни ен гле ски при род њак и 
фи зи о лог, тво рац ма те ри ја ли
стич ке те о ри је ко ја раз ја шња
ва про цес на стан ка жи вог све
та и по сле ди це тог про це са.
1877. Пр ва вест пре не се на је 
те ле фо ном из Бо сто на у 
Са лем. 

13. фе бру ар
1633. Ита ли јан ски астро ном 
Га ли лео Га ли леј сти гао је у 
Рим за су ђе ње пред Ин кви зи
ци јом због тврд ње да се 
Зе мља окре ће око Сун ца. Осу
ђен је на кућ ни при твор на 
свом ма лом има њу не да ле ко 
од Фи рен це. Умро је у 77. го ди
ни жи во та из не мо гао и слеп, 8. 
ја ну а ра 1642. Ва ти кан је тек 
359 го ди на ка сни је (1992) при
знао свој по раз. 
1832.  У Лон до ну се пр ви пут 
по ја ви ла ко ле ра. 
1959.  Бар би ка је пу ште на у 
про да ју. 

14. фе бру ар
1918. СССР усвојила Гре го ри
јан ски ка лен дар. 
1971. Ри чард Ник сон ин ста ли
рао је си стем за при слу шки ва
ње у Бе лој ку ћи. 

15. фе бру ар
1804. Ка ра ђор ђе је на збо ру у 
Ора шцу иза бран за во ђу Пр вог 
срп ског устан ка. У знак се ћа ња 
на по че так устан ка, као и на 
до га ђај из 1835. ка да је до нет 
Сре тењ ски устав, да на шњи 
дан сла ви се као цен трал ни 
др жав ни пра зник  Дан др жав
но сти Ре пу бли ке Ср би је (од 
2002. го ди не).

16. фе бру ар
1871. Ро ђен је срп ски пи сац 
Ра до је До ма но вић, нај ве ћи 
срп ски са ти ри чар, ко ји је сар
ка стич но и ду хо ви то сли као 
власт огре злу у ко руп ци ју и 
на си ље, ла жно ро до љу бље и 
до сер вил но сти по слу шно гра
ђан ство. 
1877. Ро ђе на је срп ска књи
жев ни ца Иси до ра Се ку лић, 
из у зе тан сти ли ста ши ро ког 
обра зо ва ња и ви со ке кул ту ре, 
та на ни по сма трач људ ских 
жи во та и суд би на, пи сац ви со
ке ду хов но сти и пре фи ње ног 
ду ха, члан Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти. 

HOROSKOP

Сре да, 10. фебру ар 
(28.јану ар)

Преп. Јегрем Сирин; Преп. Исак 
Сирин

Четвр так, 11. фебру ар
(29.јану ар)

Пре нос мошти ју Св.Игња ти ја 
Бого но сца

Петак, 12. фебру ар
(30. јану ар)

Све та Три Јерар ха
Субо та, 13. фебру ар

(31. јану ар)
Св. Бесре бре ни ци Кир и Јован

Неде ља, 14. (1) фебру ар
Св. Муч. Три фун (Прет пра зни
штво Сре те ња)
Поне де љак, 15. (2) фебру ар

Сретење господње
Уто рак, 16. (3) фебру ар

Св. Симе он и Ана; Св. Јаков 
Архи еп.Срп ски

Crkveni 
kalendar

• Шта је то севап? То 
је кад чиниш добро 
дело, а оста јеш непо
знат.
• Тек сре да. А ја умо
ран као да је петак.

Gu la{
iz rer ne

Po treb no: 300 gr jag we ti ne, 
300 gr ju ne ti ne, 20 gr ma sla ca, 2 
gla vi ce lu ka, bi ber, so, 2 ka {i
ke bra {na, 750 ml su pe od po vr }
a, 100 gr ki se le pa vla ke, 200 gr 
{am pi wo na, 150 gr gra {ka, ma lo 
~i li pa pri ke

Pri pre ma: Me so ise }i na koc
ke sred we ve li ~i ne, te ga na glo 
pre pri ̀ i ti na uqu, do da ti luk i 
we ga ma lo pre pr ̀ i ti pa do da ti 
so i bi ber i sma wi ti tem pe ra tu
ru. Za tim pre ko to ga po su ti bra
{no i jo{ ma lo pre pr ̀ i ti me {a
ju }i. Za tim do da ti su pu od po vr }
a i ~i li pa ri ku (ko li ~i na po 
`e qi). Za tim do da ti iz re za ne 
{am pi wo ne i gra {ak i pro me {a
ti. Va tro stal nu ili ze mqe nu 
po su du po klo pi ti i sta vi ti da 
se pe ~e i pret hod no za gre ja noj 
rer ni na 200°S oko 90 mi nu ta. 
Ser vi ra ti sa sve ̀ im kru hom, 
naj bo qe sa po ga ~om.



2510. FEBRUAR 2021.   M NOVINE



26 10. FEBRUAR 2021.  M NOVINE СПОРТ

Доми на ци ја

Љуби те љи кошар ке у Срби ји 
ових дана ужи ва ју у пред ста
ви коју нам при ре ђу је Нико

ла Јокић у нај ја чој кошар ка шкој лиги 
на све ту. Буц ко из Сом бо ра ове сезо
не пише исто ри ју и тре нут но је нај бо
љи играч НБА лиге. Иако Јокић одби ја 
да при ча о томе, јасно је да је један од 
кан ди да та за титу лу МВП  нај ко ри
сни јег игра ча лиге у овој сезо ни.

Већ годи на ма уна зад Јока ра пока зу
је напре дак из дана у дан. Када се 
поја вио у Аме ри ци, мало ко је веро вао 
да ће тај тро ми деч ко напра ви ти неку 
кари је ру у НБА. Под сме ва ли су се 
њего вом начи ну игре и спо ро сти на 
тере ну, а еви ден тан је био вишак 
кило гра ма којег се Јокић морао реши
ти касни је или пре.

Убр зо је Србин пока зао потен ци јал 
и тале нат који посе ду је, а њего ве 
луцид не аси стен ци је су већ у деби
тант ској годи ни при ву кле пажњу јав
но сти.

Тре ба похва ли ти менаџ мент Ден ве
ра који је имао нос за дово ђе ње ова
квог игра ча у сво је редо ве. Тре ба ло је 
ску пи ти муда и дати подр шку и шан су 
деча ку који је у то вре ме био тотал ни 
ано ни мус у европ ској и свет ској 
кошар ци. Тре нер Мајкл Мело ун је 
стао иза Јоки ћа од самог почет ка, а 
годи не које су дола зи ле пока за ле су 
коли ко је то била памет на одлу ка. 
Мело ун је чак дола зио у Срби ју за 
вре ме лет ње пау зе и инди ви ду ал но 

радио са мла дим Сом бор цем.
Данас је Јокић звер од игра ча. Сте

сао је лини ју, ски нуо сало и наба цио 
миши ће. Теро ри ше про тив нич ке цен
тре, пре све га сво јом инте ли ген том 
игром. Аме ри нема ју реше ње за ова
квог игра ча, јер про сто нису нави кли 
на такву памет на тере ну. У НБА се 
углав ном све сво ди на физи ка ли је и 
шути ра ње до изне мо гло сти. Нико ла 
Јокић је ком пле тан пакет. Деч ко ска че, 
шути ра, пога ђа, аси сти ра... Тре нут но 
беле жи у про се ку 27 пое на, 11 ско ко ва 
и осам аси стен ци ја по мечу. Сулу до.

Раз лог зашто све ово пишем је утак
ми ца Ден ве ра и Сакра мен та која је 
оди гра на про шле субо те. Побе да 
Сакра мен та оста ла је у сен ци сјај не 
пар ти је нашег аса који им је ува лио ни 
мање ни више него 50 пое на. Неко ли
ко дана пре тога је уба цио Јути 47 
пое на и јав но пони зио Руди ја Гобе ра, 
нај бо љег дефан зив ца лиге.

Е ту се већ завр ша ва сва ка заје бан
ци ја. Сада је јасно да на делу гле да мо 
исто риј ске пар ти је мом ка који би 
могао да засе ни нека од нај ве ћих име
на свет ске кошар ке. Не бих сада да 
спо ми њем све леген де аме рич ке 
кошар ке са који ма је Србин раме уз 
раме и чије рекор де руши. Сама чиње
ни ца да би деч ко из јед не мале земље, 
коју Аме ри не могу ни на мапи да про
на ђу, могао да поста не МВП првен
ства, зву чи нествар но.

Тре ба напо ме ну ти и то да мом ци са 

ових про сто ра бри љи ра ју ове сезо не у 
НБА. Ника да се није деси ло да Евро
па, а камо ли ста ра Југо сла ви ја, има 
ово ли ко доми нант них пред став ни ка у 
аме рич кој кошар ци.

Лука Дон чић у дре су Дала са је још 
један од кан ди да та за нај бо љег игра ча 
лиге. Број ке су му слич не Јоки ће вим, а 
исте вече ри када је наш баске таш 
нафи ло вао Сакра мен то, овај је уба
цио 42 коша Гол ден Стеј ту. Малог 
Сло вен ца је мили на гле да ти на пар ке
ту и неве ро ват но је са каквом лако ћом 
се носи са живо ти ња ма пре ко баре.

Црно го рац Нико ла Вуче вић посте
пе но гра ди сво је име у нај ја чој 
лиги. Играч Орлан да већ годи на

ма важи за јед ног од нај бо љих цен та
ра лиге, а ове годи не је изгле да решио 
да поки да. И он је пре неки дан измал
тре ти рао сво је про тив ни ке и уба цио 43 
пое на несрет ном Чика гу.

Вели ка је при ви ле ги ја за ова ко мале 
земље попут Срби је, Сло ве ни је и 
Црне Горе да има ју игра че који уоп ште 
уче ству ју у НБА цир ку су и који су 
нашли сво је место међу тих 400 игра
ча који чине овај шоу. Још већа је при
ви ле ги ја доми ни ра ти ова квим так ми
че њем и беле жи ти неке исто риј ске 
резул та те. Ови мом ци не би били ту 
где јесу да није било толи ко тру да, 
рада и одри ца ња. Ипак, тале нат и 
кошар ка шка инте ли ген ци ја су зачи ни 
који су били потреб ни сиро вој аме рич
кој кошар ци.

Fo
to

: a
lo

.rs

Лука Дончић, Никола Јокић и Никола Вучевић

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO
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РАДО СЛАВ ИВА НО ВИЋ (88) ИЗ ШАШИН ЦА

Прешао бици клом 67 кило ме та ра 
да обиђе при ја те ља из бол ни це

Деда Радо слав Ива но вић из 
Шаши на ца има 88 годи на, али је 
још увек у сна зи, као да је мла

дић. Про вео је четр на ест дана у бол
ни ци на Оде ље њу за ковид паци јен те, 
био је нега ти ван на вирус, али каже, 
про бле ме је имао са плу ћи ма. Тамо је 
сте као нове при ја те ље. На нашу кон
ста та ци ју да поје ди ни стек ну при ја те
ље у вој сци, а он у ковид зони, каже да 
је током чита вог живо та око себе имао 
само добре људе.

 Био сам 14 дана у бол ни ци. Мени 
је тамо било лепо, веро ва ли или не. 
Било је мно го људи, а ја сам се осе ћао 
добро. Све сам собе оби ла зио иако су 
сестре него до ва ле, јер се тако може 
шири ти вирус, а ја сам рекао да је то 
све јед но, јер је то ипак бол ни ца. Сви 
су из истог раз ло га тамо. Тако сам упо
знао Митра, каже деда Рада.

Наш саго вор ник дода је и то да је 
пома гао дру гим паци јен ти ма.

 Био сам им од помо ћи, да доне
сем, или додам нешто, да помог нем да 
уста ну. Митру из Или на ца сам пома
гао, јер се због сво је теле сне тежи не 
тешко кре тао, сећа се Радо слав.

О Митру из Или на ца ми смо већ 
писа ли у рани јим изда њи ма М нови на. 
Он је хоспи та ли зо ван тако ђе, у митро
вач кој Бол ни ци, због коронави ру са. 
Био је и два на ест дана на респи ра то
ру, а под се ћа мо, бор ба за његов живот 
тра ја ла је месец дана. У Бол ни ци се 
роди ло при ја тељ ство изме ђу Митра и 
Радо сла ва. Да би ова при ча била нео
бич ни ја, када су се ова два бор ца пот
пу но опо ра ви ла, деда Рада је одлу чио 
да га посе ти у Илин ци ма. Та посе та не 
би била запа же на, да деда Рада није 
на пут кре нуо, ни мање – ни више, него 
бици клом. У јед ном сме ру, од њего ве 
куће до дома ћин ства Сави ћа има чак 
67 кило ме та ра. 

 Кре нуо сам ују тру у 7.20 до куће. 

У цен тру Шида био сам у под не, а 
већ у 13 часо ва сам дошао у Илин це. 
Свра ћао сам успут у кафа не у сели
ма, попи јем воду или кафу, да се мало 
одмо рим. Прво у Лаћар ку, Мар тин
ци ма, па у Куку јев ци ма, Бачин ци ма, 
Гибар цу… Сву да сам по мало застао. 
У Илин ци ма у кафа ни сам сазнао где 
је Митро ва кућа. Они су ме пита ли ко 
ми је то, а ја сам рекао друг. Чуди ли су 
се, јер Митар је мно го мла ђи од мене, 
ско ро 30 годи на, како мени он може 
бити друг, а ја сам им рекао да могу 
има ти дру га и од 15 годи на, сме ју ћи се 
при ча деда Рада.

У сели ма су га на њего вом путу зау
ста вља ли и инте ре со ва ли се за њего
ву при чу. Сви ма је било зани мљи во 
како се осме лио пре ћи толи ко кило ме
та ра. Ова при ча ипак је доказ да пра ва 
при ја тељ ства наста ју кад се нај ма ње 
нада мо, а вра ћа веру у људе и боље 
сутра. А. Плав шић

Радо слав Ива но вић Деда Рада на бици клу пре шао 67 кило ме та ра да би оби шао свог дру га Митра

АК „СРЕМ“

Одли чан наступ на Првен ству Срби је
Током про те клог викен да у Бео гра ду 

одр жа но је Првен ство Срби је за сени о
ре и сени ор ке у дво ра ни, а атле ти ча ри 
АК „Срем” су осво ји ли две сре бр не 
меда ље.

Првог дана првен ства је у дисци пли
ни скок с мот ком за сени ор ке Сања 
Весе ли но вић осво ји ла сре бр ну меда
љу резул та том 2,90 мета ра.

Сања је, ина че, сту дент тре ће годи
не Факул те та за спорт у Новом Саду  па 
због број них оба ве за тре ни ра у сма ње

ном оби му, али ипак успе ва да о ста не 
на нивоу потреб ном за посто ље на 
првен ству Срби је. Дру гог дана у дина
мич ној трци на 3000 мета ра Алек сан
дра Коста ди но вић је тако ђе осво ји ла 
сре бро и то новим лич ним рекор дом, 
који сада изно си 10:25,45 и поред тога 
што се није посеб но спре ма ла за дво
ран ско так ми че ње. У овој трци, побе
ди ла је одлич на Ката ри на Мило са вље
вић, док је брон за на била Сла ђа на 
Ста мен ко вић, обе из Црве не Зве зде.

Врло добар је био и Мир ко Мау на, 
који је насту пао у трка ма  на 1500 мета
ра и 3000 мета ра и зау зео шесту пози
ци ју, резул та ти ма 4:04,45 и 8:37,95. 
Оба ова резул та та су Мир ко ви нови 
лич ни рекор ди и он, иако је о во њего ва 
прва годи на насту па у сени ор ској кон
ку рен ци ји, пока зу је да је вред но радио 
током зиме те да ће се и у овој кон ку
рен ци ји так ми чи ти. Ања Лајић је у 
дисци пли ни тро скок била сед ма резул
та том 11,66 мета ра.
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M NOVINE

Срем ска вини ја да 26та по реду  одр
жа ће се у неде љу, 14. фебруара у Месној 
зајед ни ци Бер ка со во. У скла ду са Одлу
ком Вла де Репу бли ке Срби је и Кри зног 
шта ба, због пре вен ци је од шире ња зара
зне боле сти COVID 19, биће пред у зе те 
све про пи са не мере и мани фе ста ци ја ће 

се одр жа ти без масов ног оку пља ња. При
јем узо ра ка врши ће се у месној зајед ни ци 
Бер ка со во од 9:00 до 14:00 часо ва, а про
гла ше ње побед ни ка биће у 15:00 часо ва. 
За узо рак је потреб но доне ти две фла ше 
од 0.7 л или 1л мла дог вина у ста кле ној 
или пла стич ној амба ла жи.

Цен тар за кул ту ру „Сир ми у март” пово
дом орга ни зо ва ња 11. Међу на род ног 
фести ва ла пое зи је мла дих песни ка „Машта 
и сно ви”, рас пи сао је Песнич ки кон курс за 
све уче ни ке основ них и сред њих шко ла. 
Кон курс није темат ски и омо гу ћа ва мла дим 
песни ци ма апсо лут ну сло бо ду умет нич ког 
изра за.

 Усло ви кон кур са: један аутор може 
посла ти нај ви ше јед ну песму, дужи не до 24 
сти ха (реда), песме ауто ра из Репу бли ке 
Срби је и из ино стран ства шаљу се елек
трон ском поштом, испод сва ког при мер ка 
песме потреб но је напи са ти све подат ке 
(име, пре зи ме, раз ред, назив шко ле, место, 
поштан ска адре са, број теле фо на и адре
са елек трон ске поште); у скла ду са прет

ход но поме ну тим, све радо ве посла ти до 
15. мар та 2021. годи не на: masta i sno vi@
g mail.com.

Струч ни жири ће ода бра не нај у спе шни је 
радо ве (чији ауто ри ће сте ћи пра во уче шћа 
на 11.Међу на род ном фести ва лу пое зи је 
мла дих песни ка „Машта и сно ви”, а који ће 
бити одр жан ове годи не у Срем ској Митро
ви ци) свр ста ти у три кате го ри је: од I до IV 
раз ре да основ не шко ле; од V до VIII раз ре
да основ не шко ле; од I до IV раз ре да сред
ње шко ле.

Нај у спе шни ји ауто ри биће награ ђе ни 
вред ним награ да ма. Сва ки успе шан рад 
биће обја вљен у Збор ни ку песа ма Фести
ва ла. Сви награ ђе ни биће бла го вре ме но 
оба ве ште ни о одр жа ва њу Фести ва ла. 

SREMSKA MITROVICA
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ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ „СИР МИ У МАРТ“
Песнич ки кон курс „Машта и сно ви“

При вред нотури стич ка мани фе ста ци
ја „Срем ски сви њо кољ и коба си ци ја да”, 
се ове годи не одр жа ва по 24. пут, али у 
нешто изме ње ном обли ку. Основ на про
ме на су тер ми ни одр жа ва ња. Наи ме, ове 
годи не ће се мани фе ста ци ја орга ни зо ва
ти дру гог викен да фебру а ра и у новем
бру, али под новим нази вом „КЛОБКОБ 
ФЕСТ”.  Так ми че ње у сувим фер мен ти

са ним коба си ца ма одр жа ће се 13. и 14.  
фебру а ра у сали Сло вач ког дома у Шиду, 
а пре да ја узо ра ка је  13. фебру а ра од 12 
до 20 часо ва и 14. фебру а ра од 9 до 12 
часо ва. После 12 сати, коми си ја ће оце
њи ва ти узор ке, а резул та ти ће теле фон
ски бити јавље ни уче сни ци ма. У скла ду 
са епи де ми о ло шким мера ма, пра те ћих 
мани фе ста ци ја и публи ке неће бити.

СРЕМ СКИ СВИ ЊО КОЉ И КОБА СИ ЦИ ЈА ДА 
Ове годи не без публи ке и про гра ма

Сремска винијада

СТАРА ПАЗОВА
Поклон Деч јем дис пан зе ру

Клуб „Рота ракт“ из Ста ре Пазо ве дони
рао је Деч јем дис пан зе ру Дома здра вља 
„Др Јован Јова но вић – Змај“ у Ста рој 
Пазо ви клу пу за доје ње. Ово је њихо ва 
прва ово го ди шња акци ја. Клу па је купље
на од сред ства при ку пље них у акци ји 
„Удо ми теглу, усре ћи маму и бебу“, при 
чему су осли ко ва ли и про да ва ли тегле, а 
део сред ста ва је из њихо вог клу ба као и 
од при ја те ља клу ба.

Клу па са пул том за маме и бебе, поста
вље ња је у чека о ни ци саве то ва ли шта, где 
се на недељ ном нивоу пре гле да око 30 
беба, а др Ален ка Бојић, начел ни ца Педи
ја три је, захва ли ла се на кори сној и лепој 
дона ци ји, нагла сив ши да ово није прва 
дона ци ја Рота ри клу ба.

Петар Попов, члан Рота ри клу ба и 
пред у зет ник из Вој ке, овом при ли ком је 
Деч јем дис пан зе ру покло нио поли це за 
интер вен ци је, а чла но ви „Рота рак та“ пла

ни ра ју да орга ни зу ју још акци ја у циљу 
при ку пља ња сред ста ва за набав ку клу пе 
за бебе и за дру ге домо ве здра вља у 
општи ни Ста ра Пазо ва.

У „Рота рак ту“ је десет чла но ва раз ли чи
тих инте ре со ва ња, који се по узо ру на свој 
мен тор ски клуб, који се бави уна пре ђи ва
њем живот не зајед ни це, здрав ства, школ
ства и еко ло ги је, тру де да иду у корак са 
њима и да помог ну побољ ша њу живо та.


