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ВладимирЋосићјепреминуо13.мартаусвојој68.
години.Родиосе,сасвимслучајно,уБеровуутада
шњој југословенској републици Македонији пошто
мујеотацкаоофицирслужбоваоутомграду.Даније
билотеслучајностивероватнобисеродиоуБингу
ли,каогенерацијеЋосићапрењега.
ДетињствојепровеоуПироту,опетзбогочевеслу

жбе,иБингули,амладостиготовоцеоживотуСрем
скојМитровици.
После завршене Војне академије у Београду слу

жбоваојенештовишеодгодинуданауАјдовшчини
(Словенија).НаконнапуштањаЈНАзапослиосе1980.
годинеуСремскимновинамаитамоостаодо1999.
У једномпериодубио је директори главнии одго
ворниуредникСремскихновина.Мновинејепокре

нуо2000.годинеузпомоћдиректоратадашњеРадио
телевизијеМ,ИванаРакића.Неколикогодина,раних
двехиљадитих, био је главни и одговорни уредник
РадиотелевизијеМ.
ВладимирЋосићјетокомскорочетрдесетгодина

бављењановинарством,поредСремскихиМнови
на,писаозамногедневнеипериодичненовинекоје
су излазиле широм бише Југославије. Добитник је
многихновинарскихнаграда.Писаојеипоезију,али
је објавио само једну збирку песама 1988. године
„Звездобоље“,мада јепесмеобјављиваоуразним
књижевним часописима и зборницима. Добитник је
вишепесничкихпризнањаинаграда.
ВладимирЋосићјесахрањенуСремскојМитрови

ци,14.марта2021.године.

ПреминуоВладимирЋосић
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УМЕСТОНЕКРОЛОГА:УзодлазакВладимираЋосића

Поштовање,Ћосо!
Један сремскомитро

вачки лекар у пензи
јиувекмејенаулици

поздрављаоса„поштова
ње,Ћосо”.Једномсамга
исправио и једном ме је
ословио мојим именом.
Већследећипутинаред
нихгодина,сведоњегове
недавне смрти, опет ми
се са друге стране ули
це, машући руком да ми
не промакне непримећен,
јављао са „поштовање,
Ћосо”.
Схватиосамда јеонна

неки начин од новинара
кога редовно чита и од
лицадругогновинаракога
честосрећеначиниосвоју
представу новинара, коју
јебилонемогућенаруши
тиисправкомупролазу.
Природноједановинар

имасвојечитаоцеинешто
више познаника него
људииздругихпрофеси
јајерсуувекнадогађаји
ма или на трагу догађаја.
Искрено,безималосује
тесхватиосамизовогса
улице„поштовање,Ћосо”
да је Владимир Ћосић
имао несрезмерно више
читалаца него познаника
и оних које ми називамо
пријатељима.
Овихдругих,наимепри

јатеља, Владимир Ћосић
је имао сразмерномалом
броју познаника. Он је и
новинарство схватао као
слободу критике коју ни
личнапознанстваиприја
тељстванетребадакоче.
Кадми је јављенода је

Владимир Ћосић преми
нуо, после дужег рвања
са здравственим пробле
мима,сетиосамсепрвих
осамдесетих година про
теклог века, када је, као

млад официр и млад
песник, покушавао да
исходује дозволу да ски
неуниформуиуђеунови
нарство,закојејемислио,
погрешнокаоимногипре
њега,даћебитимилости
во према његовим лите
рарним склоностима.
Успеоједаскинеофицир
ску униформу и да војни
позив замени новинар
ским, али се брзо уверио
да новинарство није ни
мало наклоњено лите
рарнообдаренимновина
рима.Осветиомусе тако
штогајенасвојначиниз
дана у дан поправљао,
дајући му есејистички
стилилитерарнуразбару
шеност,штомујеиприба
вилочитаоце,недостижно
бројне за већину новина
ра. Додуше светило се у
оноњемуштогајеизнеде
ље у недељу, из колумне
у колумну, подсећало да
га је не само спречило у
литерарном развоју него
јеиодржавалозлопамће
ње критикованих појава,
а богме и људи. То није
моглодапрођеадасене
платиповисокојцени.
Из његове армије чита

лацајеионајстарилекар
којимисе,досвојенедав
несмрти,наулицијављао
са „поштовање, Ћосо” и
који ће сада ваљда моћи
датамогдећемо,преили
касније, сви стићи конач
но успостави предста
ву новинара кога чита и
новинара кога сусреће.
Мислим да неће имати
ништапротивдасепослу
жимоњеговим речима са
улице: поштовање, Ћосо,
инекатијеславаихвала.

Д.Драгичевић

Успео је да ски
не офи цир ску 
уни фор му и 

да вој ни позив 
заме ни нови
нар ским, али 

се брзо уве рио 
да нови нар
ство није ни 

мало накло ње
но лите рар

но обда ре ним 
нови на ри ма. 

Осве тио му се 
тако што га је 
на свој начин 
из дана у дан 
попра вљао, 

дају ћи му есе ји
стич ки стил и 
лите рар ну раз

ба ру ше ност, 
што му је и при
ба ви ло чита о

це, недо сти жно 
број не за већи ну 

нови на ра
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Владајебиочовек,
анеробот

НапустионасјеоснивачМновина,
ВладимирЋосић.
Владу познајем више од 30

година. Био ми је колега, директор,
пословни партнер, пријатељ. Правила
сам се важна што са њим могу да
седим и разговарам, да пијем кафу и
шетам,ижалилаљудекојинисуприви
леговани као ја –мислила сам да им
једина утеха може бити то што га не
познајупатакоинезнајуштасвепро
пуштају у својим, неминовно кратким,
пролазнимживотима.
Не могу да пишем о томе кога је и

шта јеВладаоставиоизасебе,шта је
стекаоикакве јеуспехепостигао,које
је књиге, награде и признања уризни
чиоусвојубиографију, јер тобибило
лицемерно–мени,аверујемивећини
људи који су са њим разговарали и
ћутали,радовалисеитуговали,певали
или плакали, уопште није било важно
когаиштаима,икојепозицијезаузима,
увексмогаволелисамозбогтогашто
јебиоТАКАВ.Заштобинамсада,када
је отишао, било важно шта је имао и
кога је оставио иза себе? Зато се са
њим(нанековреме)опраштамодгово
ром на питање: зашто волимо Владу
Ћосића?
ВладајебиоЧОВЕК.Затосамвише

од 30 година на пријатељство сањим
глeдалакаонаправо,драгоценочудо.
Другисутуговалиисмејалисе,звижда
лииаплаудираликадапроценедатако
треба,илиондакадаихнекакавлични
или колективниинтерес испрограмира
засмехилисузе,аплаузилизвиждук,а
Влада се радовао и туговао када је у
душиосећаорадостилитугу.Јер,Вла
да је био човек, а не робот кога неко
илинештоможедаиспрограмира.
Многисуглумилидасуувекбезгре

шни,јаки,дазнајусвеимогусве.Вла
дајебиотоликојакдајеиздржаоионо
штоникоиздржаонеби,абиојетолико
слабдајезаједновечемогаоцелупла
тудатитамбурашима,итосамозајед
нујединупесмукојабигаусрцедирну
ла. Био је веома способан и мудар
менаџеркојидоносигенијалнепослов
не одлуке, али био је каткад у својим
одлукамаинепромишљентакодагаје

то после скупо коштало. Да, Влада је
био човек, прави човек – понекад јак,
понекадслаб,данасмудар,сутралако
мислен, али увек емотиван, искрен и
безмаске.Редовноседешавалодага
људи више воле и поштују пошто су
ималинекунесугласицусањимичули
од њега непријатне примедбе на соп
ствени рачун, јер су сви знали да је
говориоискрено,изсрца,чакиаконије
биосасвимуправу.Јер,људимајеувек
био потребан човек, никако не камен
неосетљиви; човек је увек вапио за
искренимречимаипоступцима,аника
да за лажима, чак и ако искреност
бичује,алажмилује.
Владанијеподносиолицемерје,рас

кринкаваојетаквопонашањекадгоди
гдегодјетомогао.Исмејаваојеслабо
сти маскиране у снагу, глупост под
велом неразумљивих страних речи и
израза, самопоуздање без темеља,
амбицију без покрића, површност у
амбалажи широког образовања,
лењостуодеждимудровања.Свисмо
седивилињеговомхуморуимашталио
томе да једног дана „пишемо као он“,
али смо често заборављали да само
човек који својим животом сведочи
искреност и људскост има право да
исмејава и разобличава лицемерје и
нељудскост. Својим понашањем,
радом,писањем,дружењем,непреста
но је упућивао поруку: „Људи смо,
нисмо безгрешни анђели и премудри
дивови,инемапотребедатобудемо.
Једноставно,будимољудикаквијесмо,
каквисмостворени“.
Mорам да кажем да се Влада изја

шњаваокаоатеиста.Нисамгавидела
три годинеине знамдали јеумеђу
временуусвомсрцупронашаоБога–
све што је за Владу било велико и
важно тражио је и налазио срцем, а
такви људи се готово увек, пре или
касније,сретнусаБогом.Али,немари
иакојеотишаокаоатеиста,имаВлада
времена читаву вечност да се сретне
са Богом. Пре више од десет година,
једномприликом,Владаијасморазго
варали са нашим драгим познаником
СтајкомизПећинаца,којијелепопро
живео живот и никада није имао неку

већуневољу.РекаојеонтадаВладии
менидајесрећанзатоштојеатеиста,
јер Бог воли и од свих невољаштити
атеисте.АкојеВладаотишаокаоатеи
ста,верујемдајеСтајкобиоуправуи
дагаБогзаиставоли–позваогајеиз
овогсветауправовреме,кадаживоту
оваквомсветувишенијебиозањега.
Влада је био свестрано образован

човек. Уживали смо да са њим дуго
разговaрамо о књижевности, историји,
филозофији,позоришту.ЗарбиВлада
могао да буде срећан у свету у коме
постојесамотритемесвихразговора,
свих вести, свих предвиђања – вирус,
власт, ријалити? Влади је био тесан
читав космос, зар да се уклопи у три
теме?

Влада је волео искрене људе, и
они су волелињега.Он јењима
отвараодушу,ионисуњемуотва

ралидушу.СвакисусретсаВладомбио
је сусрет блиских бића – ми, стари
познанициипријатељи,увекбисмосе
с њим три пута пољубили у образ и
чврсто загрлили, ако сенисмовидели
неко време. Волели смо да седимо
поредњеганатрибинама,накњижев
ним вечерима, у кафанама. Зар би
могаоВлададабудезадовољанусве
туукомесељудинерадујуједнидру
гима,негоустрахубежеједниоддру
гих?
Владинажена,љубавњеговогживо

та,никадаганапустиланеби,ионјето
знао.И сигурно је рaчунао на тода и
његоваженазна:небинионњунапу
стионикадаинизбогчега.Напустиоје
оновајсветсамодабисвојојженипри
редио дочек на неком лепшем месту,
тамо где нема страха, патње, бола,
лажиилицемерја,тркебезциљаисти
цања знања, богатства и славе без
смисла.Нинасоннијенапустиозаувек
– срешћемо семи још па кад дођемо
тамогдеонвећ јесте,поновоћемосе
радовати сусрету и по ко зна који пут
признати: Влада је увек свој на свом
терену,миостали,његовипријатељии
познаници, можемо и у вечности бити
поносништогапознајемо!

Издуше,
СветланаВелимировић

Владанијеподносиолицемерје,раскринкаваојетаквопонашањекадгодигдегод
јетомогао.Исмејаваојеслабостимаскиранеуснагу,глупостподвеломнеразумљи
вихстранихречииизраза,самопоуздањебезтемеља,амбицијубезпокрића,повр
шностуамбалажиширокогобразовања,лењостуодеждимудровања.Свисмосе
дивилињеговомхуморуимашталиотомедаједногдана„пишемокаоон“,алисмо
честозаборављалидасамочовеккојисвојимживотомсведочиискреностиљуд
скостимаправодаисмејаваиразобличавалицемерјеинељудскост



517. MART 2021.    M NOVINEОПШТИНАИНЂИЈА

ПРЕМИЈЕРКАБРНАБИЋНАОТВАРАЊУФАБРИКЕ„ФЕРТИКО“УИНЂИЈИ

Инвестицијаод6,5милиона
динараи30новихраднихместа

Фабрикакомпаније„Фер
тико“јејошједноунизу
новоотворено постро

јење у Инђији. Свечаном
отварањупроизводногпогона
специјализованих ђубрива у
североисточној радној зони
11. марта, присуствовали су
Ана Брнабић, председница
Владе Републике Србије, и
председник Општине Инђија
ВладимирГак.
–„Агромаркет“изКрагујев

цаједомаћиинвеститоршто
јевеомаважно.Веомами је
драго када видим да се и
домаћиинвеститориразвија
ју и шире своје пословање.

Желим и да се захвалим и
фирми„Фертико”штосууче
ствовали у програму „Моја
прва плата”, што је прави
начинкакодасеизборимоу
овим тешким временима и
како да младима пружимо
шансу за прво запослење,
првоискуствоидаимотвори
мо пут за њихову каријеру
овде, истакла је Ана Брна
бић.
Премијеркајенавеладаје

важно и то што се у Инђију
доселило 11 породица из
Нишаштоје,какокаже,доказ
да људи иду за послом и
тамогдесуимбољиуслови.

–ВеомајеважнодаСрбија
иде напред у овим веома
тешким временима  када
људи у свету остају без
посла.Доводимоновестране
инвеститоре. Управо овде, у
Инђији, постављен је недав
но камен темељац за јапан
ску фабрику гума „Тојо
тајерс“,истичеБрнабић.
Отварањефабрике„Ферти

ко“јеинвестицијавредна6,5
милионаевраиунајсавреме
нијемпогонузапроизводњуи
заштиту животне средине
тренутноради30лица.Како
јеистакаоСлавољубВукиће
вић, директор „Фертика“,

инсталиране су производне
линијезакристална,микрое
лементарна, течна и биоло
шка ђубрива. Поред произ
водње,фабрикајеопремље
наиконтролномлаборатори
јом за контролу квалитета
сировина и готових произво
да.
Пренепунетригодине,на

истојлокацији,отворилисмо
логистичкодистрибутивни
центар и тада смо најавили
нову инвестицију у погон за
производњу ђубрива, рекао
је на отварању директор
Вукићевић и захвалио се
уједно Општини Инђија на
помоћиисарадњи.
Компанија „Фертико“ једна

јеунизуновихинвестицијау
општиниИнђија.Какојеиста
као председник те локалне
самоуправе Владимир Гак,
становници Инђије већ су
навикли да се нови погони
отварајунанеколикомесеци.
Производиизовефабрике

извозићесеу20држава.Тоје
поносИнђијеиСрбије.Нарав
нодаИнђија небимоглада
буденаовомстепенуразвоја
исаовимбројеминвестиција,
данепостојиподршкаВладе
Србије, њене председнице и
председникаСрбијеАлексан
дра Вучића, рекао је Гак и
најавио ускоро још једну
инвестицијууИнђији.
 М.Ђ.

АнаБрнабићиВладимирГакнаотварањуФертика

ФабрикаФертикоуИнђији
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СЕДНИЦАКРИЗНОГШТАБА

Епидемиолошкаситуација
идаљеванредна
НаседнициШтабазаванреднеситуа

ције,којајеодржана12.марта,изне
сени су подаци о епидемиолошкој

ситуацијиуСремскојМитровициицелом
Срему,каоиопроцесувакцинације.Како
јерекладиректоркаЗаводазајавноздра
вље дрНада ЗецПетковић епидемиоло
шка ситуација уСремскојМитровици и у
целомСрему се оцењује као ванредна с
порастом тренда обољевања од корона
вирусанависокомнивоу,алиисастаби
лизацијомбројаобољевањанатомистом
нивоу. У Срему је 12. марта било 1.034
активних случајева заражених корона
вирусом,одчегаје241уСремскојМитро
вици,334уСтаројПазови,144уРуми,129
уИнђији,83уШиду,74лицауПећинцима
и 26 у Иригу. Др Адил Елхаг, начелник
Општемедицине,указао једа јеуСрем
скојМитровицинастављенамасовнавак
цинацијакако грађанакојисусепријави
ли,такоионихкојинисуисказализаинте
ресованост за вакцинацију на порталу
еУправе. Ради укупно 14 вакциналних
пунктова:уПСЦ„Пинки“иусвимсеоским
амбулантама.Бројграђанакојијепримио
једнудозувакцинеје17.773,докједо12.
марта 11.482 грађана ревакцинисано. На
дан,12.мартуОпштојболницисеналази
ло укупно 96 пацијената у ковидделу те
установе.
– На територији свих општина Срема

региструјесеповећанбројновоинфицира
них лица на дневном нивоу, а такође и
активнихлица.Током11.мартауСремује
регистровано113новихслучајеваобоље
вања.Одтогброја,уСремскојМитровици
је регистровано 26 нових случајева, 42 у
СтаројПазови, уРуми18, уИнђији 13, у

Шиду осам, у Иригу два и у Пећинцима
четири.Уструктуриновихслучајевадоми
нира дијагностика на брзим антигенским
тестовимаидоминирамлађапопулација,
којауправопредстављарезервоарзараз
војовеболестиикојаможебитипреноси
лацобољења.Међуновооболелимдоми
нира радно активно становништво од 41
до50годинаживотаитоса25постоуче
сталости,затим,лицаод30до40година
са18постоучесталостиобољевања,гра
ђаноодод51до60годинаживотаистоса
18постоучесталостиинфекције,рекла је
дрНадаЗецПетковић.
ДрАдилЕлхаг јерекаода је12.марта

вакцинисано662грађана,којинисуимали
заказанитермин.
–Одтогаје320грађанастаростиод45

до64,астаријиход65годинаје342.Истог

данајеревакцинисано666особа,такода
смо 12. марта укупно вакцинисали 1328
грађана. Укупан број нововакцинисаних,
дакленезаказанихупериодуод9.марта
до12.мартаје2.713особа.Уковидамбу
лантамаје11.мартабило39прегледа,од
тогаантигенпозитивнихјебило17,акон
тролних прегледа било је 73, казао је др
Елхаг.
Такође,наистојседницисудонетепро

тивепидемиолошкемереускладусаодлу
кама републичког Кризног штаба, те су
протеклог викенда радиле само здрав
ственеиветеринарскеамбуланте,апотеке
ипродавницепрехране.Такође,одлучено
једаодпонедељка,15.марта,наставуод
кућепохађајуиученициодпетогдоосмог
разредаосновнешколе. З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

РУМА:ПРОЦЕСИМУНИЗАЦИЈЕ

Вакцинисанопреко7.000Румљана
Урумској општини закључно са 14.

мартом прву дозу вакцине против
коронавируса је примило укупно

7.194грађана.
Истовременојеревакцинисано4.078

Румљана.Процесимунизацијесенаста
вља, што значи да се и даље обавља
ревакцинација,каоивакцинисањепрвом
дозом,азасадасамоони грађаникоји
сусепријавилипрекоеУправеипоспи
сковимакоједобијамо.Видећемодали
ћемодобитиинформацијудасеубудуће
вакцинишусвикојидођу,засадасусамо
онипопозиву,кажедрТатјанаВинокић,
координаторка за вакцинацију Дома
здравља.
Вакцинација у румској општини тече

неометано, прате се сви протоколи и
нисузабележенинекинежељенидогађа
ји.
Др Емилија Освалд, коориднаторка

Ковид амбуланте румског Дома здра
вља, указује да је вакцинација импера

тив,алиискрећепажњудасе,ипоред
вакцинације,грађанинебитребалоопу
штати већ поштовати све прописане
мереокојимасеговоривећгодинудана.
 Скок броја оболелих јавља се због

тогашто суљуди примили вакцине, не
поштујумере,мислећидасуупотпуно
стизаштићенисаједнестране,асадру
гестранеизбогнеодговорногпонашања
становништва када је реч о масовним
окупљањима.Свотонеодговорнопона
шање од пре дветри недеље и месец
дана,евосадаимасвојепоследице.На
нивоу румске општине имамо скок и
активних позитивних случајева и зато
сталноапелујемода семерепоштују и
дастановништвобудеопрезно,поручује
дрЕмилијаОсвалд.
Онадодаједасуздравственисистем

и здравственирадници наивицииздр
жљивости.
–Ипреепидемијесмоималинедоста

такуљудству,односноједвасмопости

зали да све те пацијенте примимо и
прегледамо.Садасаистимбројемљуди
имаморедованрад,Ковидамбулантуи
вакциналнепунктове.Дабивакцинални
пунктови функционисали потребно нам
јенадневномнивоуосамлекара.Чаксу
нам се и специјалисти придруживали у
ковид амбулантама како бисмо могли
сведапокријемо,рекла једрОсвалди
јошједномапеловаланаопрезипошто
вањемера.
Аевоикако јеминуланедеља,од8.

до14.мартаизгледалаубројкама,када
су прегледи у питању. Лекари у Ковид
амбулантисуобавилипреко600прегле
да, од тога су нешто више од трећине
први прегледи. Тестирано је око 220
лица,апреко130сеобратилозапомоћ,
тачније за консултације са дежурним
лекаримателефонски.
Закључно са 12. мартом у румској

општини су била 144 активна случаја
оболелиходкоронавируса. С.Џакула

дрНадаЗецПетковић дрАдилЕлхаг
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ШАШИНЦИ

Настављенамасовна
имунизацијауселима

Уселима на територијиСремске Митровице
је настављенамасов

на имунизација у сеоским
амбулантама. Старији од
45 година могу без пријаве
напорталуеУправедоћиу
једнуодсеоскихамбуланти
узличнукартупримитивак
цину.Радновремеамбулан
ти јесвакоградногданаод
8.00 до 15.00 часова. Вак
цинални пункт у здравстве
ној станици у Шашинцима
обишао је 15. марта заме
ник градоначелника Петар
Самарџић.
– Здравствена амбулан

тауШашинцима је уфунк
цији вакциналног пункта у
оквиру процеса масовне
вакцинације, која је најбо
љиинајделотворнијиначин
за достизање колективног
имунитета становништва.
Свесни смо да сеоско ста
новништво нема навику да
идеуграднавакцинацијуи
данеманавикудасеприја
вепрекоеУправеилипутем
телефона и из тог разлога
смо оформиливакциналне

центреусвимселимаСрем
скеМитровице.Позвао бих
све грађане и мештане да
дођу и да се вакцинишу,
понесуличну карту,  и тако
дају допринос у формира
њуидостизањуколективног
имунитета,рекао јеСамар
џић.
Др Бранислав Томић,

лекар опште праксе а у
амбуланти у Шашинцима,
кажедајеодзивмештаназа
имунизацијудобар.
– До данас, 15. марта

смо вакцинисали преко 110

мештана Шашинаца. Паци
јенте обично интересује да
ли се од вакцине јавља
ју нежељене реакције, али
морам да кажем да према
подацима које имамо, вак
цина која је у оптицају код
нас, а то је „Синофарм“,
није имала ниједно неже
љенодејство.Организација
вакцинације је добра, али
сматрамдабитребалошто
већибројљудидасеодазо
ве,јеруселимаимамоста
рију популацију и због тога
битребалодасевакцинишу

јерсуподложнијиинфекци
ји, рекао је др Бранислав
Томић.
ЈовоМалишевић је један

од становника Шашинаца
којисевакцинисао.
–Намаизсеоскихсреди

на много значи што нам је
омогућенодапримимовак
цинуусвојимамбулантама.
Апелујем да сви то ураде,
јер је то начин да зашти
те своје и здравље других,
рекаојеЈово.

З.Поповић
Фото:Б.Туцаковић

ВакцинацијауШашинцима

дрБраниславТомић ПетарСамарџић ЈовоМалишевић
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ВАКЦИНАЛНИПУНКТУПСЦ„ПИНКИ“

Великазаинтересованост
грађаназаимунизацију

Процес масовног
вакцинисања ста
новништва против

коронавируса у Сремској
Митровици, према речима
надлежних, протиче у нај
бољем реду. Приметна је
великазаинтересованостза
имунизацију, а поред стал
ног вакциналног пункта у
Пословноспортскомцентру

„Пинки“,од9.мартаотворе
ни су вакцинални пунктови
и у сеоским здравственим
амбулантама. Радно време
тихвакциналнихпунктоваје
сваког радног дана од 8.00
до15.00часова.
– На вакцинацију сам се

одлучила најпре због свог
здравља,аондаиљудиоко
себе.Одабраласамвакци

ну кинеског произвођача.
Сматрам да та вакцина
мениодговара, и то је био
саветлекарасакојимасам
разговарала,реклајеНата
шаКесић.
ПремаречимадрСлави

це Кнежевић, грађани који
примају прву дозу цепива
имају на располагању две
вакцине: „Синофарм“ и

„АстраЗенека“.
– Одзив грађана на вак

цинацијујеизузетнодобар.
Осмог марта је вакцини
сано преко 750 грађана, а
данас, 9. марта очекујемо
ивећибројивакцинацијеи
ревакцинације, рекла је др
Славица Кнежевић Танко
сић.
Мирослав Јокић, руково

ВакцинацијаувакциналномпунктууПСЦ„Пинки“

Од11.мартасвиграђанистарији
од45годинамогудасевакцинишу
узличнукарту,безпретходнепри
јаве.Вакцинацијасеобављанапунк
ту у Пословноспортском центру
„Пинки”.
Мирослав Јокић, руководилац

стручног тима за имунизацију на
територији Сремске Митровице,
рекао је да међу грађанима влада
великоинтересовањезаимунизацију
противкоронавируса.
–МасовнаимунизацијауСремској

Митровиципротичеунајбољеммогу
ћем реду, како смо и очекивали.
Одзив грађана је на нивоу који смо
прижељкивали. На дан, 10. март,
ималисмо658новихлицакојасусе
вакцинисала,адасенисупретходно
пријавили на портал еУправе. Због

тога смо померили циљну групу за
вакцинацију. Односно старосна гра
ницазавакцинацију јеод45година,
па надаље. На овај корак смо се
одлучили због тога што се велики
бројграђанастаростиизнад45годи
нераспитиваокадаћеионимоћида
севакцинишу,рекаојеЈокић.
Грађанима су на располагању

„АстраЗенека” и „Синофарм” вакци
не, а 11. марта се на пункту ПСЦ
„Пинки“ ревакцинисало 167 здрав
ствених радника из Републике Срп
ске,којисупримили„СпуњикV”вак
цину.
–Позивамсвестановникесатери

торијеГрадаСремскеМитровицеда
севакцинишуиданатајначинзашти
те себе своју породицу и сачувају
својездравље.Једининачиндаство

римо имунитет јесте вакцинација.
Свакимданомјеотвореновишеод10
пунктова.Са11.мартом, уСремској
Митровиципрегледано јеивакцини
сановишеод16.000грађана,казаоје
Јокић.

Имунизацијаграђанастаријих
од45годинабезпријаве

МирославЈокић
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НаташаКесић
дрСлавицаКнежевић
Танкосић

дилац стручнооператив
ногтимазаимунизацијуна
територијиСремскеМитро
вице,кажедајеГрадДому
здравља као носиоцу вак
цинације,пружиосвештоје
неопходно како би процес
имунизацијепротекаоунај
бољем реду. Према њего
вим речима, здравственим
радницима је преостало
само да прегледају паци
јентеиапликујувакцине.
–Данас,9.мартајепрви

дан масовне имунизације
грађана, коју јепретходних
дана најавио председник
РепубликеСрбијеАлексан
дар Вучић, а касније су то
учинила и ресорна мини
старства. Масовна имуни
зацијасеобављасациљем
да се испита систем вак
цинациједосвојихкрајњих
границасобзиромнатода
овакву ситуацију очекујемо

у свим градовима у Срби
јиуправозбогтогаштонас
очекује долазак великог
броја вакцина, за чега је
заслужна Србија и пред
седник Александар Вучић.
Оверавање формулара,
издавање сертификата и
остале логистичке потпоре
којесунеопходнедаоволи
ки број вакциналних пунк
това функционише Град
је преузео као своју одго
ворност. За град Сремску
Митровицу смо определи
липунктуПСЦ„Пинки“,где
у сваком сату може да се
прегледаивакцинишепре
ко 150 пацијената. Такође,
отворене су и здравствене
амбулантеуселимакакоби
вакцинацијабиладоступна
сваком грађанину, рекао је
Јокић.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

УОдељењу дијализе
митровачке Опште
болнице обележен

је 11. март – Светски дан
бубрега, под слоганом
„Живети добро са бубре
жномболешћу“
Према подацима Светске

здравствене организације,
10 посто одрасле попула
ције болује од неког обли
ка бубрежне болести, те је
неопходно улагати додатне
напореурадунапревенци
јиираномоткривању,јерсе
многе болести једино тако
могууспешнолечити.
У нашој земљи, због

болести бубрега лекарима
опште праксе јави се годи
шње,упросеку22.000осо
ба,аболничкиселечињих

15.000, док битку са боле
стима бубрега изгуби бли
зу 1650 људи. Уколико се
болестнеоткријенавреме
и пређе у терминално ста
ње, спроводи се терапија
хемодијализеилисебубрег
трансплантира.
Симптоми који могу ука

зати на болести бубрега,
најчешћесу:поремећајпри
мокрењу, отежано и бол
но мокрење, бол у преде
лу бубрега, вртоглавица,
малаксалост,губитакапети
та. Начини на које можемо
спречити болест су:физич
каактивност,уностечности,
редовна контрола крвног
притиска, здрава исхра
на, избегавање алкохола и
дувана.
 – Светски дан бубрега

ове године обележавамо у
нешто измењеним услови
ма због епидемије корона
вирусомиодлучилисмода
у Одељењу дијализе бол
нице поделимо заштитне

маске свим пацијентима,
каоичасописеиупутстваза
дијализу, нарочито она која
се тичу исхране и венског
приступадијализи,рекла је
Виолета Србљанин, заме
ница председника Удруже
ња бубрежних инвалида
града Сремска Митровица
имедицинскасестрауовом
Одељењу, и додала је да,
захваљујућимобилнојтеле
фонији,уовомтешкомвре
мену успевају да пребро
де кризу и буду у сталном
контактусапријатељимаиз
земаља у региону. Удруже
њејепосебнозахвалноосо
бљу Одељења дијализе за
мукотрпанинесебичанрад
са повећаним бројем паци
јенатакојиседијализирају.

Обележавању Светског
дана бубрега присуствова
лајеиглавнасестрамитро
вачке Опште болнице Гор
дана Павловић, истакавши
том приликом да  Болница
пружа максималну помоћ
и подршку како онима који
се ту дијализирају (а то су
пацијенти из целог Срема),
тако и лекарима и меди
цинскимсестрама,којисуу
ововремеепидемијенатри
фронта – и у црвеној зони,
и у зеленој зонииуредов
номрадусапацијентимана
свомодељењу.
– Оно што као устано

ва планирамо да урадимо,
јестепомоћувидуконтину
иранемедицинскеедукаци
језазапослене,упућивање
на стручне симпозијуме и
семинаре,набавкенеопход
несавременеопремеиапа
рата,алиистотакоипове
ћање броја стручног кадра
свих профила, изјавила је
ГорданаПавловић.

ОПШТАБОЛНИЦА

ОбележенСветски
данбубрега
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ТИХОМИРСТОЈАКОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕ

Умајувеликирадови
наделуГребенскогпута
иканализацијиуИригу
Уминулојгодини,збогепидемиолошке ситуације, неки од пла

нираних пројеката у иришкој
општини нису реализовани. И ова
година протиче у знаку пандемије
коронавируса, али ипак у иришкој
општини, ако се може судити по
почетку године,реализоваћесенеки
значајнипројекти.Иригје,недавноод
ФондазакапиталнаулагањаВојводи
не добио значајна средства, преко
303 милиона динара за инфраструк
турнепројекте,штојеокодесетпро
цената укупно издвојених средстава
поовимконкурсима.
Отомештајеурађеноиштасепла

нирауовојгодиниговорипрвичовек
ОпштинеИригТихомирСтојаковић.
ТИХОМИРСТОЈАКОВИЋ:Апли

цирали смо на четири конкурса и
добилисредствазадвапројекта.Реч
је о реконструкцији Гребенског пута,
односно,Партизанскогпута,удеони
циодЗмајевцадораскрсницеБеочин
– Бешеново у дужини од око седам
километара, за шта смо добили 292
милиона динара. Такође, средства
смо добили за водоснабдевање,
односно доградњу канализационе
мрежеуИригуитозатрилокације:у
Улици Карађорђевој, нешто око 350
метара, у делу Змај Јовине улице и
комплетнаУлицаВукаКараџића,око
400метараизатенаменесмодоби
ли 11,5 милиона динара. Тренутно
смоупроцедуридобијањасагласно
сти да распишемо јавну набавку.
Надамседаћерадови кренути кра
јем маја, евентуално у јуну, за оба
пројекта.Кадајеречореконструкцији
пута, рок за завршетак је 90 дана,
такодасенадамдаћемодосептем
бра имати завршен комплетно Гре
бенски пут у дужини којом пролази
кроз нашу општину. Реч је о укупно
око25километаратогпутананашој
територији, дакле од Банстола до
раскрсницеБеочин–Бешеново.Под
сећам,одкакосмонавластиуИригу,
у наредних пет година ће овај пут
бити комплетно реконструисан. Гре
бенскипутјекомуникацијакаВрдни
куизНовогСадаиизБеограда,ако
људи долазе аутопутем, користе
излазуБешки...Свакако,добресао
браћајне инфраструктуре никад
доста.

Кадајеречорадовиманакана
лизацији, колико је Ириг покривен
канализационом мрежом и колико

јоштребадасеурадидасезаокру
житаприча?
Кадовоурадимо,бићенегдеоко80

процената покривености, а толико
имаиВрдник.Оноштојејакобитноза
нашеграђане,јестедајеутокуизра
да пројекта за преосталу мрежу у
Иригу, Врднику, а када то завршимо
крећемо да за села да радимо про
јектну документацију. Јер, да бисмо
моглиурадитинештоиконкурисатиза
средства морамо имати пројекте. На
функцији председника Општине сам
пола године иморамда кажемда је
општински буџет стабилизован. Због
тогасенадамдаћемоими,изнаших
средстава,мождапопрвипутмоћида
финансирамопојединепројекте

Изопштинскихсредставајезапо
чета и реконструкција зграде „Рај
ковац“усамомцентруИрига.
Подсећамдасмозграду„Рајковца“,

где се одржавају и скупштинске сед
нице, исфинансирали из сопствених
средставаувисиниодокопетмилио
на динара, а реч је о комплетној
реконструкцији крова, који је био у
изузетнолошемстању.Утокујеијав
нанабавказафасадунаистојзгради.
Те радове, такође, сами финансира
мо,арадисеооко2,5милионадина
ра. У згради „Рајковац“ се одржавају
скупштинскеседницеидругискупови,
ауредилисмовећихолунутарсаме
зградеиимамојошплановазауређе
ње, али о том потом. У згради има

ТихомирСтојаковић
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просторијакојежелимодауредимои
оспособимозакоришћење.

Када говоримо о центру Ирига,
прошле године је скоро завршен
парк, потом већ помињана зграда
„Рајковац“,алитујеизградагдеје
ранијебиоЦентарзасоцијалнирад
и која је у изузетно лошем стању.
Садајепокренутпоступакдасеона
пренесе из државне у општинску
својину,какобисемоглареновира
ти.
Та зграда је у јако лошем стању,

фасада отпада, малтене од како је
саграђенанијеуложеноништауњено
одржавање.Власникједржава,одно
сноРепубличкадирекцијазаимовину.
Итусејављапроблем,јернеможемо
даулажемоуњенуобнову,јернеспа
да у општинску својину. Покренут је
процесдатузградупреведемоунаше
власништво,какобисмојеуредили,а
самим тим и центар града, чији се
изгледнијемењаодвадесетакгодина.
Центарружеизградекојесуувеома
лошем стању, а у приватном су вла
сништву,пасетрудимодавидимода
либиихнекомогаокупитиисредити.
Морамдаистакнем,штојевеомабит
но, средили смо парк, мада још није
потпуноготов.Требадасејошозеле
ни, али морам да укажем да није
доброурађенодечијеигралиште.Дао
самрокдасеизвођачпотрудиидо1.
априлатобољеуреди.Уколикосето
не испоштује, постоје банкарске
гаранције које ћемо да повучемо и
тражићемодругуфирмудатоуради.
Проблемјеутомештопојединиизво
ђачирадовапонуденеколикомилио
на динара мање, а после се уради
неквалитетније.Мојадужностједасе
противтогаборимидасесвештосе
ради у општини Ириг, буде урађено
квалитетно. Исто важи и за кров на
згради „Рајковац“. Извођачи су и ту
добилирокдасепропустиотклоне,у
противном, тражићемо новог извођа
ча, апретходнимћемоповућисред

ства са рачуна. Значи, не желим да
будемглавникривацзатоштопоједи
ниизвођачилошеурадепосао.

Једнаодпланиранихинвестиција
је било и уређење Дома културе,
објекта који се, такође, налази у
центруИрига.
Мислимдајетотешкоизводљивоу

2021.години.Акоуовојгодиниуспемо
да дефинишемо имовинскоправне
односе, бићемо задовољни. И Дом
културесе,нажалост,распада.Уњега
није улагано од како је саграђен.
Великипроблемјетоштојеонизгра
ђен на парцелама цркве и ту имамо
баш озбиљне проблеме. Немамо ни
употребнудозволу.Ако то успемодо
краја године то да решимо, онда се
надамдаби у нареднедве годинеи
Дом културе био сређен. Често се
дешавада, где годсеокренемо,има
неки проблем. Сваки проблем је
решив, али изгледа да  нико није
желео да се тиме подробније бави.
Грађани су нас изабрали са великим
процентом гласова, негде око 70
одсто,такодаимморамопоказатида
смовреднитихгласова.

У корист грађана је и завршетак
бунарауИригукојимсепобољша
ваводоснабдевање.
Бунарсеускоро завршава, али то

не значи да ће само грађани Ирига
имати воде, већ ће и веће количине
воде остајати у Врднику, што нам је
исто изузетно битно. У Врднику има
великихпроблемаувезисаводовод
номмрежом.Незнасетачнокудасе
водоводна мрежа простире. Радници
домаћинства „на дивље“ прикључују
на водоводну мрежу, инспекцији сам
издаоналогдасвакогкогаприметеда
то ради напишу пријаву у складу са
законом. Не зна се више ко ради
легално, конелегалноитако је годи
намауназад...Неинтересујемекоје
инвеститор, зна се ред, треба да се
тражи сагласност од Општине, од

управљачапутаитакодаље.Кадаје
реч о водоводној и канализационој
мрежи,тренутнојеуизрадиелаборат
постојећег стања за Ириг, Врдник и
Ривицу.Тонам јепотребнодабисмо
моглиаплициратикодКанцеларијеза
управљање јавним улагањима за
средства за водовод и канализацију
која недостаје. Надам се да ће то у
нареднихнеколикомесецибитигото
воидаћемомоћипочетиизрадунове
водоводне мреже у Врднику, која је
прекопотребна,амањејепотребнау
ИригуиРивици.

Најављено је да ће се и иришка
Општина прикључити локалним
самоуправамакојесусвојиммера
ма и средствима помогле својим
предузетницима,највишепогођене
мерамаиодлукамаКризногштаба.
У буџету за ову годину, за мере

помоћи предузетницима определили
смодвамилионадинара.Условећемо
прописатиуконкурсу,аосновниуслов
једапредузетникнедугујезапорезе,
као и да буде власник и да има бар
минимум једногзапосленог.Очекујем
даћедокрајамартатајконкурсбити
расписан.Бодоваћемопристиглезах
тевепремаправилнику, амислимда
ћемаксимумбитидо200.000динара.
Конкурсћебитиобјављеннаопштин
скомсајту,аочекујемдаћесејавити
30–40предузетника.Надамседаће
следећегодинетацифрабитивећаи
даћемонаставити традицију помоћи
и то не само у угоститељству, већ и
другим гранама привреде. Наравно,
то ћемо успети ако се решимо свих
дугова.Кадасамдошаонафункцију,
дуг је био око 200 милиона динара,
штојезашестмесеципреполовљено.
Надамседадо краја годинеиришка
Општинанећеникомништадуговати,
аотомећемосвенавремеобавести
ти.Управоодтогазависидалићемо
и колико у следећој години помагати
нашојпривреди.

С.Џакула

ЗградаРајковацуИригу
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Помоћзачетрнаест
избегличкихпородица

УГрадскојкући11.марта,14 избегличких поро
дица је потписало уго

воре о додели бесповратне
помоћи за куповину сеоске
кућесаокућницом.Кућеза14
избегличких породица обез
беђенесурегионалнимстам
бенимпрограмом(РХП).Овај
заједнички програм Босне и
Херцеговине,Хрватске,Црне
Горе и Србије има за циљ
решавање стамбеног питања
избеглих лица, кроз доделу
стамбених јединица, сеоских
домаћинставаипакетаграђе
винског материјала. Програм
сефинансираиздонаторских
средстава којим управља
БанказаразвојСаветаЕвро
пе.
Уговоре су уручили градо

начелница Сремске Митро
вице Светлана Миловановић
иначелникГрадскеуправеза
социјалну заштиту и зашти
ту животне средине Дражен
Риђошић.
– Град Сремска Митрови

ца је и до сада учествовао
у скоро свим потпројекти
ма Регионалног програма за
помоћизбеглимирасељеним
лицима, тако да смо успели
дазбринемомногопородица,
безобзирадалисуупитању
куће са окућницом, грађе
вински материјал, монтажне
куће или станови. Своје уче
шће, наравно, настављамои
даље,такодајеГрадумарту
прошле године расписао јав
нипозивзапријавусвихоних

којимајеовапомоћпотребна.
Завршен је у фебруару ове
године и резултат тога било
је потписивање 14 уговора
са избеглим лицима ињихо
вимпородицама,закуповину
кућа са окућницом и помоћ
у грађевинском материјалу.
Вредност овог пакета је 11,5
хиљада евра. Од тога би се
максимално користило девет
ипо хиљада заоткуп сеоске
куће са окућницом, а оста
так за помоћ у грађевинском
материјалу. Свима желим
да у својим новимдомовима
проведумирнеилепегодине,
реклајеСветланаМиловано
вић.
Породице којима су уруче

ниуговорисуималеприлику
даодаберукућукојусухтели
идајекупеуоквирудодеље
нихсредстава.

–За14породицасукупље
на сеоска домаћинства. Све
куће се налазе на терито
рији града Сремска Митро
вица, осим једне која је на
територији општине Богатић.
Вредност кућа је девет и по
хиљадаевра.Узсеоскодома
ћинство се добија и пакет
малог гранта за грађевински
материјалзапоправкуиадап
тацијупостојећихнекретнина.
Сремска Митровица стално
учествујеурегионалномпро
грамуштокрозизградњуста
нова, укупно је изграђено 70
стамбених јединица, што у
додели пакета грађевинског
материјала, којих је подеље
но40досада,реклајеСуза
на Недељковић, повереник
за избеглице града Сремска
Митровица.
Ранка Богдановић, која је

избеглаизКључа1995.годи
не, тренутно је смештена у
Ноћају. Она је доделом ових
средстава напокондошладо
свог крова над главом. Ран
ка ће са својом породицом
живети у Салашу Ноћајском.
– Веома сам срећна што ћу
имати своју кућу и захвал
на сам свимљудима који су
учествовали у реализацији
овог пројекта. Добила сам
кућу са окућницом уСалашу
Ноћајском. Има нас четворо,
муж,јаидвоједеце.Јакосам
задовољна и једва чекам да
се уселимо. До сада нисмо
имали своју кућу и ово нам
многозначи.Срећнасамшто
ћемо на овај начин решити
својестамбенопитање,рекла
јеРанкаБогдановић.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

СветланаМиловановић РанкаБогдановићСузанаНедељковић

ДоделауговорауГрадскојкући
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Наплатапорезанаимовинуупрвом
кварталуоко40милионадинара
Рок за уплату прве рате пореза на

имовину је истекао 14. фебруара,
а према речима начелника Градске
управезабуџет,локалнииекономски
развој Душка Шарошковића, приход
од пореза на имовину износи око 40
милионадинара.
– Могу да кажем да су грађани на

плаћање својих пореских обавеза
одговорилидостасавесно.Собзиром
натодајепрошлогодишњезадужење
билооко200милионадинара,апрва
рата се плаћа у висини четврте рате
претходне годинеи јошако узмемоу
обзирдапостојиизвестанбројграђа
накојиимајупорескикредитоддесет
посто,40милионадинарајеврлопри
стојнацифразапрвурату.Иакојерок
заплаћањепрвератепорезанаимо

винуистекао,тонезначидаоникојису
закаснилидатонемогусаддаурадеи
својеобавезеизмире.Усвакомслуча
јуминастављамосарадњусанашим
савесним грађанима на обострано
задовољство. Истакао бих да имамо
доста присутну и претплату. Интере
сантно је то да највеће уплате иду у
време достављања пореских реше
ња. Значајан број грађана је изми
риопорескуобавезууцелости.Други
таласкадаимамонајвећеуплатејесте
крајем годинекадаопоменемо грађа
недаизмиресвојеобавезеикадаих
обавестимо да својим измиривањем
могудаоствареправонапорескикре
дитод10посто,рекаојеШарошковић.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

ДушкоШарошковић

АГЕНЦИЈАЗАРУРАЛНИРАЗВОЈГРАДА

Четириновемереу
областируралногразвоја

Директорица Агенције за рурал
ниразвојградаДушицаПавло
вић11.марта јенајавилачети

ри новемере, које ће у овој години
таустановареализовати.Тосу:мар
кетингзапроизвођачеракијеивина,
маркетингуобластисеоскогтуризма,
удружењаграђана.Мераодпрошле
године, којаћесепоновоспровести
односи се на област подстицаја за
едукацију пољопривредника, која је
ималавеликиодзив.
–Наравно,свеовемерећемопри

менитиуколикоситуацијасавирусом
коронебудедозволилањиховуреа
лизацију. Искористила бих прили
кудаподсетимпчелареда јеутоку

конкурс Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, а такође, актуелни под
стицаји по хектару Министарства
пољопривреде. Примећујемо све
већу заинтересованост сремско
митровачких пољопривредника, не
само за локалне конкурсе, већ и за
конкурсеПокрајинскогсекретаријата
којисудосадабилиактуелни.Могу
рећидајеконкурсзаосигурањеимао
јако велики одзив. Преко 300 кори
сникасмоималикојисусепријави
ли на конкурс. За планиране мере
бићеиздвојено око седаммилиони
тристотинехиљададинара,реклаје
ДушицаПавловић.

ДушицаПавловић

ИНЂИЈА

Изградња
канализационе
мрежеу
индустријскојзони
НапоследњемсастанкуСистема48

у Инђији одржаном 12. марта, пред
ставнициЈавногкомуналногпредузећа
„Водовоодиканализација“известилии
су представнике Општине Инђија о
радовима у југоисточној индустријској
зони, који се приводе крају. Како је
истакаоДрагољубТрифуновић,дирек
торпоменутог јавногпредузећа,речје
оизградњи крака канализационемре
же намењене привредним субјектима.
Радовима је предвиђено постављање
300метараканализационемрежечиме
ћедодатноолакшатифункционисањеи
радкомпанијауовомделураднезоне.
Упитањусурадовинаједномнедо

стајућемкракукојинијеранијеурађен
из нама непознатих разлога. Он ће
решити проблеме неколико привред
нихсубјеката који тупослујуи којидо
саданисуималиканализацију,рекаоје
Трифуновић.
Он је додао да за неколико дана

почиње изградња црпне станице код
првог кружног тока у североисточној
раднојзониуИнђији.
–Упитању јецрпнастаницакојаће

убудуће решити комплетно снабдева
њезоне15гдесу„Грундфос“игдеће
се налазити јапански „Тојо тајерс“.
Такође, треба да подржи и повезни
цевовод Инђија  Бешка. Рок за завр
шетак радова је десетак исходовати
неколико грађевинскихдозволаукоји
маћесеградитинедостајућаканализа
ционамрежа. М.Ђ.
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Усвојендесетогодишњи
планразвоја
Десета седница Скупштине

Општине Рума одржана је 9.
марта, а на њој су одборници

далисагласностнагодишњипрограм
пословањаЈавногпредузећазаурба
нистичко планирање, управљање
путевимаиизградњузатекућугоди
ну.Подсетимо,овопредузећејеосно
вано спајањем ЈУП „План“ и ЈКП
„Паркингиинфраструктура“ањегове
делатностисувезанезапросторнои
урбанистичко планирање, управља
њепутноминфраструктуром,обезбе
ђивањејавногосветљењанасаобра
ћајним и другим површинама, упра
вљање пословним простором, оба
вљањестручногнадзора,учествова
ње у пословима управљања грађе
винским земљиштем и обављање
других послова везаних за основну
делатност. Предузеће  је уписано у
регистарАгенцијезапривреднереги
стре  20. јануара, уз претежнуархи
тектонскуделатност.Јошједнаодлу
кајебилавезаназаовоновоформи
рано Јавно предузеће, а  реч је о
средствима за субвенцију које је
оснивачобезбедиозапочетнинесме
тан рад предузећа у висини од 11,3
милионадинара.
На овој седници је дата и сагла

сностнапрограмипланрадаУстано
ве за пружање услуга социјалне
заштите „Солидарност“ која је фор
мирана ради пружања локалних
услугасоцијалнезаштитекојефинан
сирарумскаопштина,којајеиздвоје
на из Центра за социјални рад, а
почеласарадомпочеткомове годи
не.
Свакако,једнаоднајбитнијихтача

ка дневног реда било је усвајање
Плана развоја румске општине за
периодод2021.до2030.године.
Овајстратешкидокументјезаскуп

штинском говорницом образложио
ДушанЉубишић,начелникОпштин
скеуправеиуказаодајењимедефи
нисаносвеонобитноштоћерумска
општинаусвимаспектимадруштве
ногживотаурадитиунареднихдесет
година.
 Урађена је комплетна анализа

привредне, социјалне, економске,
образовнеситуације,гдесупрактич
но дефинисани наши приоритети у
наредномпериодуиносиоцикојису
задуженииодговорнизатуреализа
цију,истакаојеЉубишић.
Он је указао и на значај заштите

животнесредине.
 Тумислим на решавање питања

локалнедепоније,решавањепитања
депонија у сеоскиммесним заједни
цамаислично.Важнојеистаћи,када

јепретходнастратегијаупитању,која
јеважиладопрошле године,анали
зом је утврђено да је чак 80 одсто
планираног и реализовано, рекао је
ДушанЉубишић.
Председник румске Општине Сла

ђанМанчићјеуказаодајеовајдоку
ментпланиранстручноиодговорно,
алидасеводилорачунаиовеликим
државнимпројектимакојисууреали
зацијиилићетекбитиреализовани.
 Рума мора да искористи своју

шансу за напредак и побољшање
стандардасвихнашихграђана.Поче
ла је изградњааутопута,очекујемо
изградњу Фрушкогорског коридора,
то ће у великој мери омогућити да
будемојошинтересантнијизапотен
цијалнеинвеститоре.Тојесвакакои
шансазанашеграђанедаобезбеде
себи посао на одређеним радним
местима. Кроз тај план смо предви
дели шта ћемо радити у области
инфраструктуре на територији наше
општине.Сведоцисмодауређујемо
град,почеводцентра,Главнеулице,
потомВељкаДугошевића,улица15.
маји15.август,указаојеМанчић.
Онједодаодасетимедобијаефи

каснијиибезбеднијисаобраћај,алии
да у тим улицама цене некретнина
расту.
По њему, оно што ће обележити

периодпреднамајеизградњапречи
стачаотпаднихвода.
–То је пројекат чијаћеизградња

трајатитригодинеичимећемопока
затидамислимоназаштитуживотне
средине.Крозпројекатизградњепре
чистачауспелисмодаубацимои5,3
километара канализационе мреже.

Тако ћемо нашу радну зону „Румска
петља“повезатинаколекторисамим
тимћемоизбећиизградњујошједног
пречистачанасамојпетљи,рекао је
поводомусвајањаовогпланадесето
годишњег развоја румске Општине
СлађанМанчић.
Одборницисунаскупштинскојсед

ници усвојили и Стратегију развоја
социјалнезаштитеурумскојопштини
за периодод2021. до 2025. године,
као и пренос права на коришћење,
управљањеиодржавањерезервоара
за складиштење питке воде B=570
метара кубних на локацији извори
шта„Борковац“ЈП„Водовод“.
ПоречимаСлађанаМанчића,план

је да се у наредним годинама јужни
део општине повеже на извориште
воде,пресвегаХртковци,Витојевци,
Грабовци,КленакиПлатичево.
Тојеинвестицијаизмеђу50и100

милионадинара.Планирамодауђе
моуизрадудокументацијеиданатај
начин избегнемо све оне проблеме
које имамо што се тиче квалитета
локаних бунара, односно квалитета
водезапићеизтихлокалнихбунара,
појасниојеМанчић.
Одборници су усвојилии извештај

о раду Завичајног музеја у прошлој
години.
У оквиру избора и именовања,

одборници  су изгласали нове в. д.
мандатезадосадашњев.д.директо
ре ЈП „ГасРума“ Драгана Косанови
ћа,УстановеСпортскицентарИгора
Дамјанчука и Градске библиотеке
„Атанасије Стојковић“ Дамира Васи
љевићаТоскића.

С.Џакула

ДушанЉубишићСлађанМанчић
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Документацијаза
магистралницевовод
На телефонској седници Oпш

тинског већаРума, која је одр
жана12.марта,донетјезакљу

чак о преносу права јавне својине
без накнаде Полицијској станици  у
Руми.Реч је о средствима и опреми
којаунапређујурадзапосленихуовој
Полицијскојстаници,каоштојеалко
метар,рефлектори,пиштаљке,фото
апарати,пуњивебатерије,блицевии
слично,чијајеукупнавредностпреко
600.000динара,безПДВа.
Наиме, румска Општина је у про

шлој години из средстава новчаних
казниизреченихусаобраћајуиупла
ћенихнарачунбуџетаОпштинекупи
лаовуновуопремукоју јепренелау
својинуПСРума.
На овој седници је прихваћена

одлука о приступању реализацији
пројекта „Израда техничке докумен
тације за изградњу магистралног
цевоводаодФабрике водеФишеров
салаш до црпне станице  Борковац
у Руми“, којим ће се аплицирати за
покрајинска средства,  а разматрани
суиизвештајиорадузаминулугоди
ну  установа Културни центар „Бра
наЦрнчевић“ и  Градскa библиотекa
„АтанасијеСтојковић“.
ЧлановиОпштинскогвећасудалии

сагласностОпштинском правобрани
лаштву на закључивање вансудских
поравнања,а у свимслучајевимасе
радилооуједимапасалуталица.
Одобрена је и новачана помоћ од

30.000 динара Далиборки Младено

вић на име лечења, а иста сума је
одобренаиИванкиПрелићизГрабо
вацазатрошковепутананаучнискуп
уМоскву,будућидајеречостудент
кињирускогјезика.

С.Џакула

РУМА

Инвеститориидаље
заинтересованизановаулагања
Иако улазимо у другу

годину актуелне пан
демије коронавиру

са, када је реч о инвести
цијама у румској општини,
и даље има и нових заин
тересованих инвеститора,
али и оних који проширују
постојећекапацитете.
Такојекомпанија„Албон“

завршила изградњу друге
фабрике, која ће упослити
нових  200 радника. Тре
нутносечекајумашинеиз
Енглескеипланједаумају
иовај новипогонпочнеса
радом. Холандскомаке
донска  компанија „Гресто“
истовремено  финализује
радове на свом логистич
ком центру, који се гра
ди у Радној зони „Румска
петља“.
 Продалисмонеколико

парцела,штоИталијанима,
штонекимдругиминвести
торима,аималисмонедав
но и разговоре са заинте
ресованим инвеститором
куповину парцеле на „Рум

ској петљи“, истиче пред
седник Општине Слађан
Манчић.
Пројекти, које држава

финансира, попут новог
аутопута Рума  Шабац,

позиционирајуРумунаврх
привредне мапе Србије и
чинијепривлачнимместом
за домаће и стране инве
ститоре.

С.Џакула

ЛогистичкицентарГрестонаРумскојпетљи
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ОШ„ДОСИТЕЈОБРАДОВИЋ“

Утокуприпремеза
завршнетестовезнања
Основнашкола„Доси

теј Обрадовић“ у
Иригу је комплетно

реновирана у оквиру про
грамаКанцеларијезаупра
вљање јавним улагањима
заштајеутрошенооко180
милиона динара, чиме су
створени  услови за један
добар рад како ученика,
такоинаставника.
 Већинунаставних учи

ла посеедујемо. Имамо
„паметне табле“ у учиони
цама,добилисмопројекто
ре у оквиру пројекта диги
талнеучионице,такодасу
све подручне школе опре
мљенеи „паметним табла
ма“ и пројекторима који се
користе у настави. Већина
учитељицакористииеучи
оницу,такодаомогућавамо
дециновиприступнастави,
каоиедневникштонамје
знатносвеолакшалопосао,
говори директорка школе
ГорданаФодог.
Ове године се очекује и

упис већег броја првака,
али је проблем још увек у
Шатринцима и Крушедолу.
Утимподручнимодељењи
марадипоједнаучитељи
ца која учи  децу од првог
до четвртог разреда. У
Крушедолу тренутно нема
првогразреда,такодасле
деће школске године неће
бити ни другог разреда.
Поредтога,овашколаима
своја подручна одељења у

НерадинуиРивици.
Тамо  је добра ситуаци

ја,анајбољанамјеуНера
дину, где тренутно има  24
ученика од првогдо четвр
тог разреда и повећава се
бројпрвакаследећегодине.
Очекујемо ове године упис
60 првака, што је знатно
више него прошле године
када је било четрдесетак,
тако да не би требало да
буде проблема са техноло
шким вишковима учитеља,
истичедиректоркаФодог.
Када је реч о условима

рада, она додаје да би у
сваку од ових подручних
школатребаломалоуложи
ти, највише на енергетску
ефикасност зграде, потом
кровнаривичкојшколи,ау
Нерадинуопремитиучиони

цу за другог учитеља. При
овим подручним школама
су и вртићи и предшколци,
семуШатринцима.
Директорка Гордана

Фодогистичедаимураду
школемногозначиидобра
сарадњасалокалномсамо
управомиподршкакојуима
јуодпредседникаОпштине
ТихомираСтојаковића.
Када је реч о настави,

ученицидочетвртогразре
да иду редовно ушколу, а
од петог до осмог се при
мењује комбинован модел
наставе.Засадасвефунк
ционише, наставници се
обучавају,идунавебинаре
како би што лакше прила
годили наставу ученици
ма, школа има интернет
којипокрива свеучионице.

Понедељком,средомипет
комидеА група,аБ група
уторком и четвртком,  па
се онда следеће недеље
мењају.
  Из разговора са уче

ницима закључујемо да се
ипак знатно мање научи
него у редовној настави.
Осмаци су прошле године
некако лако савладали ту
ситуацију, али примећујем
да су овогодишњи осма
ци уплашени, вероватно
затоштосуипрошлегоди
неишлинаонлајннаставу
већимделомшколскегоди
не, а и ове такође, каже
ГорданаФодог.
Пробнитестовизнањаза

осмаке су крајем марта, а
потом редовни у јуну, тако
да је  припремна настава
у току. Припрема из срп
ског језика и математике
се ради у школи, директ
но са децом због обимно
сти наставних садржаја,
док наставници осталих
предмета онлајн организу
јуприпремнунаставу.Оба
вештени су и родитељи и
деца, све се поставља на
сајтшколе, у којим се тер
минимаприпремнанастава
одвија.
Када је реч о физичком

васпитању,тудецакористе
салузафизичковаспитање
и нормално се одвија час,
самоскраћенкаоикодсвих
другихпредмета.

ГорданаФодог

ВАКЦИНАЦИЈА

Око1.200Ирижанакомплетноимунизовано
Уиришкојопштиније,закључноса14.мартом,

укупновакцинисанооко2.800грађана.Одтогбро
ја,њихоко1.200јепримилоидругувакцинуитако
комплетнозавршилосвојпроцесимунизације.
–Уоптицајусуивакцинишусеониграђаникоји

сусеопределилизакинеску„Синофарм“,„Астра
Зенеку“и„Фајзерову“вакцину.УКовидамбулан
тисебележиблагипорастбројаоболелих,сапро
сечно десетак првих прегледа дневно. За сада
нећемо продужавати радно време амбуланте,
кажедрНебојшаАцин,директорДома здравља
уИригу.
КакосазнајемоодТихомираСтојаковића,пред

седникаОпштинеикомандантаШтабазаванред
неситуације,закључноса12.мартомјебило26
активнихслучајеваинфекцијековид19.

С.Џакула
КовидамбулантауИригу
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ХУМАНИТАРНААКЦИЈАНУРДОРАУИРИГУ

„Чаробнаоловкајенаша
изасадићемо1.500живота“
Уиришкој општини је

приведена крају још
једналепахуманитар

наакцијакрозкојујепоказа
на солидарност, јединстве
ноститимскирад.
Битихуманјеважно,ајош

важније је бити део тима
којисеокупиоокозаједнич
ке акције, коју је покрену
ло Национално удружење
родитељадецеоболелеод
рака НУРДОР, под називом
„Засади  живот, буди херој“
са циљем да се помогне
децикојисеборезаоздра
вљење од ове опаке боле
сти.
 Снажна порука иде из

Ирига, а упућују је деца,
ученици и родитељи из ДУ
„Дечија радост“, основних
школа„ДоситејОбрадовић“
и  „Милица Стојадиновић
Српкиња“, ССШ „Борислав
Михајловић Михиз“, запо
слениуЦентарузасоцијал
нирадиСрпскојчитаоници:
„Чаробна оловка је наша и
засадићемо 1500 живота“.
Донацијом од 100 динара
деца су постала власници
чудесне оловке и поносни
младифилантропи. Четири
поруке које НУРДОР кроз

ову акцију шаље су „Пиши
што више, читај што више,
кадгодможешпосадибиљ
ку и увек помози друго
ме“, каже Јелена Видано
вић, директорка ДУ „Дечија
радост“,којајебилаикоор
динаторкаовелепеихума
нитарнеакције.
УпросторијамаДУ„Дечи

јарадост“,9.мартајеупри
личен и сусрет представ
ника иришких институција

и Националног удружења
родитељадецеоболелеод
ракаНУРДОР.
 ДУ „Дечија радост“ кон

тинуирано већ неколико
година пружа подршку сва
кој НУРДОРовој акцији, те
је овај сусрет био и прили
ка да се остале институци
јеупознајусаактивностима
удружења. Средства при
купљена поводом Светског
данадецеоболелеодрака

биће намењена дугороч
но веома важном пројекту
 новој Родитељској кући у
Београду, која ће пружити
бесплатан смештај и свео
бухватну психосоцијалну
подршку деци и родитељи
маизчитавеСрбије–иста
кла је Јелена Видановић
и захвалила свим родите
љимакојисуподржалиову
хуманитарнуакцију.

С.Џакула

Сусретучесникаакцијеуиришкомвртићу

ГЦ„СРЕМ“РУМА
Безпозитивних
случајева
Премаподацимакојесмодобили

оддиректораГЦ„Срем“дрЗорана
Славујевића,епидемиолошкаситу
ацијајеидаљедобра,усмислуда
нема забележених позитивних на
коранавирус, било када је реч о
корисницимаилизапосленим.
Што се тиче вакцинације, до

сада је комплетно имунизовано,
дакледобилоподвевакцине,188
коринсика и 35 запослених у овој
установи. Вакцинација се наста
вља.
УГеронтолошкомцентру„Срем“,

у складу са препорукама Мини
старства за рад, запошљавање,
борачкаисоцијалнапитања,могу
ће су посете корисницима, али
само онима који су прошли ком
плетанпроцесимунизације.
Посете се могу заказивати сва

коградногданаод13до14часова
на телефон 022/472699, локал
507.

ОСНОВНАШКОЛА„ДУШАНЈЕРКОВИЋУЧА”,ПЕЋИНЦИ

Порукеоенергетској
ефикасности
ПоводомСветскогданаенергетскеефи

касности и очувања енергије, ученици
петог и шестог разреда Основне школе
„Душан Јерковић Уча” обележили су дан
кадаједонетаодлукаорешавањуенергет
скекризеипроналажењумогућихрешења
1998.године.
Каконам јерекланаставницафизикеу

шимановачкој школи Драгана Љубинко
вић, енергетска ефикасност значи ефи
касно коришћење енергије у свим сег
ментима живота, тачније употребу мање
количине енергије и важно је средство у
борбипротивклиматскихпромена.
–Честоседешавадасеенергетскаефи

касност поистовећује са уштедоменерги
је,штоподразумеваодрицање,докјеона
башсупротноенергетскиефикаснопона
шањенезначидатребадасеодрекнемо
угодностисавременогначинаживота,али
дабисморазумелиштатозаправозначи,
неопходно једасесаовимпојмомдобро

упознамо.Затосунашиученициовајдан
обележили презентацијом и на једноста
ванначинсеупозналисапојмоменергет
скеефикасности,оначинимакојимамогу
рационално да користе енергију, како да
примене енергетску ефикасност у свом
свакодневном животу, као и експеримен
том који се састојао од израде соларне
пећнице и њене употребе. У својим екс
периментима, мали научници су соларне
пећницекористилизамерњепроменетем
пературе,каоизазагревањеиприпрема
њехране,реклајеЉубинковић.
Онаједодаладасупорукемалихшима

новчких научника пре свега  Затворите
прозоре док грејање ради; учите док је
даниискључитесветлокаданистеусоби;
користите ЛЕД сијалице; више ходајте и
возитебицикл,амањекориститеаутомо
бил;користитеобновљивеизвореенерги
јекаоштојеенергијасунца;некористите
многоводекадасетуширате...
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ДЕЛЕГАЦИЈАФОНДА„ЕВРОПСКИПОСЛОВИ“АПВОЈВОДИНЕПОСЕТИЛА
ОПШТИНУШИД

Договоробољојсарадњи
Ууторак,9.мар

таодржанјесастанак
председникаОпштине
ШидЗоранаСеменови

ћасадиректоромФонда
„Европскипослови“АП
ВојводинеАлександром
Симурдићем,аупрису
ствунајближихсарадни
ка.Темарадногсастанка
билојеуспостављање

сарадњеФондасаопшти
номШид,дефинисање
заједничкихциљеваи

деловања,каоиотвара
њеновихмогућностиза
сарадњуназначајним
пројектимаунаредном

периоду. АлександарСимурдићиЗоранСеменовићсасарадницима

ПОСТАВЉЕНАХЛАДЊАЧАЗАУГИНУЛЕЖИВОТИЊЕУШИДУ

Решенвишегодишњипроблем
На градској депонији у Шиду 9.

марта, постављен је расхладни
уређај хладњача за  хигијенско

уклањање угинулих животиња. Про
блем угинулих животиња које несаве
сни грађани остављају на непример
нимместимаитакоугрожавајуживот
ну средину је дугогодишњи проблем.
Постављањем ове хладњаче, а којом
ће управљати Јавно комунално пред
узеће „Стандард”, напокон ће се на
најбољи начин решити овај проблем.
Заменик председника Општине Шид
ЂорђеТомић јесаНебојшомИлићем,
помоћником председника Општине, и
Славицом Сремац, директорком ЈКП
„Стандард”, присуствовао овој примо
предаји.
Управа за ветерину Министарства

пољопривреде на челу са госпођом
ЕминомМилакаромсупокренулиини
цијативуоподизањуеколошкесвести,
атичесеугинулихживотиња.Општина
Шид је одреаговала врло брзо захва
љујући председнику Општине Зорану
Семеновићу, те смо потписали уговор
са  фирмом „Енергогрин” из Инђије о
сакупљању и одношењу отпада уги
нулих животиња. ЈКП „Стандард” је
направио комору за привремени сме
штајугинулихживотиња,такодаћемо
почетком априла почети са сакупља
њем.Апелујемо на грађане који ће
добити упутства о начину сакупљања
и одвожења угинулих животиња, да
овухладњачукористе,рекаојеЂорђе
Томић.
Послове везане за одржавање зоо

хигијене обављаће Јавно комунално

предузеће „Стандард”, а директорка
Славица Сремац каже да је то пред
узеће у обавези да угинулеживотиње
сакупиинаправиланначиндазбрине.
Да бисмо могли да их збринемо,

неопходноједаимамохладњачу,теје
покренутаиницијативадасеонасагра
ди.Наовајначинможемодаиспошту
јемосвезаконскенорме.Зарадпреду
зећа,овојеизузетнозначајнаинвести
ција,јерјединонаовакавначинможе
модазбринеможивотињекакојезакон
прописао,реклајеСлавицаСремац.
Помоћник председника Општине

ШидНебојшаИлић је изнео неке тех
ничке податке о хладњачи за угинуле
животиње.

Капацитет коморе је 50 кубика и
одговарастандардимакојесмодобили
и од Управе за ветерину иМинистар
ства за пољопривреду. Наша локал
насамоуправајебрзореаговала,ана
просторуВојводинеимасличнихкомо
ра.Сви показатељу указују да је ово
правипутдасесвеугинулеживотиње
сместе на безбедан начин и да се да
допринос очувању животне средине,
НебојшаИлић.
Реализацијом овог пројекта, Општи

на Шид настоји да спречи настајање
дивљихсточнихдепонијакојесуизвор
заразе,ауједнодасеподигнеиеколо
шкасвестстановника.

Д.Попов

НебојшаИлић,ЂорђеТомићиСлавицаСремац
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

Одлукаонекатегорисаним
путевима
ЧлановиОпштинскогвећа,одржа

лису10.мартаседницунакојој
сурасправљалиотринаесттач

ка,коликоихјебилонадневномреду.
Начелник Општинске управе Ромко
Папуга јепозавршеткуседнице гово
рио замедијеонајзначајнијим тачка
ма.
 Ми смо на данашњој седници

утврдили три предлога одговарајућих
одлука које ће бити разматране на
следећој седници Скупштине општи
не, а осим тога, Општинско веће у
складу са својом надлежношћу утвр
дилоjeидонелоjeодређенарешења,
односнозакључкевезанeзаодређене
тачке које су искључиво у надлежно
сти Општинског већа. Посебно тре
ба истаћи одлуку о некатегорисаним
путевиманатериторијиoпштинеШид
иодлукуоприбављањуујавнусвојину
парцелаукатастарскојопштиниЈаме
на. Добили смо сагласност Државне

ревизорске институције да донесе
мо одлуку наСкупштини о ангажова
њу екстерне ревизије, jer сваки завр
шнирачунморадапратииобављање
ревизије .Разматрани су извештаји о
раду и годишњи план рада Општин
ског штаба за ванредне ситуације и
годишњи извештај о раду Савета за
здравље општине Шид. Донете су и

одлукеоучешћуОпштинеШиднакон
курсима,штоћепосебнобитиинтере
сантнозамештанеВишњићевагдеће
се средствима општине конкурисати
дабисеодПокрајинскогсекретарија
тазапољопривредуобезбедилаодре
ђена средства за побољшање квали
тетаводеуовомселу,изјавиојеРомко
Папуга. Д.Попов

РомкоПапуга

ШТАБЗАВАНРЕДНЕСИТУАЦИЈЕ,ПЕЋИНЦИ

Пооштовањемераивакцинација
кључнизазаустављањезаразе
На седници Штаба за ванред

не ситуације општине Пећин
ци одржаној 10. марта, кључна

тачкадневногреда јебиоизвештај о
епидемиолошкој ситуацији на тери
торији пећиначке општине, а како је
известила директорка Дома здравља
„Др Драган Фундук“ Дубравка Цвет
ковић Мићић, од почетка пандемије
у марту прошле године закључно са
31. децембром 2020. године у ковид
амбулантиобављен је9.361преглед,
одтога5.053првихпрегледа,тестира
ноје3.130пацијената,а1.043јебило

позитивно.Одпочетка2021.годинедо
8.мартаобављено је2.576прегледа,
одтогапрвих1.247, тестирано је856
пацијената, а позитивно је било 240
пацијената.
–Штосетичепозитивнихпацијената

ималисмотрендсмањењасведопре
десетакдана.Одтадајекренуоблаги
пораст,алиситуацијасеидаљеможе
оценити као стабилна, јер није попут
оне у новембру и децембру прошле
годинекадасмоималиубедљивонај
већипорастзаражених.Тренутноима
модо50прегледаиодшестдодесет

позитивних пацијената дневно, рекла
јеЦветковићМићић.
Од јануара је почела вакцинација

становништва у пећиначкој општини,
акако јерекла,досада једато3.197
дозавакцине.Одтогајепрвудозупри
мило2.025грађана,а1.172јеиревак
цинисано.
–Штосетичемедицинскогособља

уДому здравља ситуација је стабил
на.Најкритичније јебилоудецембру,
када је доста запослених било пози
тивно, док је тренутно на боловању
због инфекције коронавирусом само
двоје запослених. Имамо довољно и
вакцинаизаштитнеопреме,констато
валајеЦветковићМићићизахвалила
се Општини Пећинци на помоћи коју
је пружила Дому здравља у набавци
опременапочеткупандемије.
Након анализе епидемиолошке

ситуације,Штабједонеозакључакда
језасузбијањеширењавирусаидаље
кључнодаграђанипоштујусвепропи
сане мере, као и да се у што већем
бројупријавезавакцинацију, јер јето
једини ефикасан начин борбе против
ширењазаразе.
Грађанисезавакцинацијумогупри

јавити електронски путем портала
еУправе,каоипутемтелефона0800/
222334.

СедницаШтабазаванреднеситуације
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САВЕТЗАБЕЗБЕДНОСТСАОБРАЋАЈА

Вежипојас–непрекидајживот
Агенцијазабезбедност

саобраћаја у сарад
њисаМинистарством

унутрашњих послова Репу
блике Србије покренула је
заједничку кампању „Вежи
појас,непрекидајживот“са
циљем повећања употреба
сигурносног појаса и деч
јих аутоседишта, у коју се
укључиоиСаветзабезбед
ност саобраћаја Општине
Пећинци.
Како нам је рекаоМилан

Степановић, председник
пећиначкогСавета,натери
торијиовеопштинеприпад
ници Полицијске станице
Пећинциспроводепојачану
контролу употребе сигурно
сногпојаса,аучетвртак11.
мартауцентруПећинацаје
возачимаподељениедука
тивни материјал о значају
употребесигурносногпојаса
идечјихаутоседишта.
– Кампања је покренута

управодабисепобољшала
безбедност свих учесника
у саобраћају. Припадници
Полицијске станицеПећин
ци спроводиће репресивне
мере, док ћемо се ми тру
дити,каоидосададапри
мењујемоедукативне.Зато
смо сваком заустављеном
возачу уручили едукативни
материјалозначајувезива
њапојасаиупотребедечјих
аутоседишта, јер је без

бедност у саобраћају бри
га свих нас. Ово није прва
акција коју спроводимо у
сарадњи са републичком
Агенцијом за безбедност
и Полицијском станицом
Пећинци. Последњих неко
лико година одржали смо
бројне едукације за бици
клисте,мотоциклисте,трак
тористе,алиипешаке.Оно
чимесмопосебнозадовољ
ни је чињеница да у пери
оду од јула до децембра
прошле године нисмо има
ли ниједно погинуло лице
у саобраћају, а већ годи
нама немамо ниједно дете
настрадало у саобраћају.

Такође, скоро сви зауста
вљени возачи током јутро
шњеакцијесуималивезан
сигурноснипојас,штојасно
говори да сви наши напо
ри и превентивни рад дају
резултате, рекао је Сте
пановић, и додао да ће
општинскиСаветзаједноса
пећиначкомлокалномсамо
управомиПолицијскомста
ницом Пећинци наставити
са превентивним акцијама
и едукацијама свих катего
ријаучесникаусаобраћају.
Степановић је подсетио

да Агенција за безбедност
саобраћаја од 2013. године
спроводи истраживања о

употреби сигурносног поја
сауаутомобилуидодаода
јетегодине68одстовозача
користило сигурносни појас
напредњемседишту,адаје
данастајбројповећанна84
одсто.
Он је још једном упутио

апел возачима да кори
сте сигурносни појас, као
и да уколико возе децу на
задњем седишту обавезно
користе аутоседишта, јер
за разлику од неког прет
ходногпериодагдесудеца
доминантно страдала као
пешаци, данас деца доми
нантнострадајукаопутници
увозилу.

КУЛТУРНИЦЕНТАР

Концертмамаманадар

Поводом8.марта, ученициисту
реног одељења румске Музичке
школе „Теодор Тоша Андрејевић”
уПећинцима организовали су кон
церт на сцени Културног центра
Пећинци под називом „Мамама на
дар”.
Токомдвадесетпетоминутногкон

церта,ученицисусвиралиипевали
засвојемаме,баке,тетке,анасце
нисуимсепридружилиичланови

литерарне секције Културног цен
тра„Дружинадугинихбоја”,којису
рецитовалиауторскепесме,такође
посвећенеОсмоммарту.
Како нам је рекла Бранислава

Трифуновић, наставница клавира
у Музичкој школи, концерт је због
тренутне епидемиолоше ситуације
снимљен и постављен на званич
ном Јутјуб каналу пећиначког Кул
турногцентра.

ОГАР

Мештанисвојим
радомулепшавају
насеље
Месна заједница Огар искористила је

лепопролећновремедареализујеакцију
садњецвећаинискогукраснограстињау
центрунасеља.Овомакцијомбићеупот
пуњен изглед огарског парка након
недавно завршеног партерног уређења
које јефинансирала пећиначка локална
самоуправа, каоинасипањаиравнања
зелених површина, које је организовала
Месназаједница.
–Захвалнисмоштонам јепећиначка

локална самоуправа изашла у сусрет и
финансиралапартерноуређењецентра.
Мисетрудимодасенеослањамозасва
куситницунеобраћамоОпштини,даоно
штоможемоурадимоисами,идасвојим
радом допринесемо лепшем изгледу
нашег насеља, изјавио је председник
СаветаМЗОгарМиланАлексић.
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ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕПЕЋИНЦИСИНИШАЂОКИЋОБИШАОРАДОВЕ
НАОШ„ДУШАНВУКАСОВИЋДИОГЕН“

Радовинареконструкцији
сеприводекрају
Радови на реконструк

цији и доградњи згра
де Основне школе

„ДушанВукасовићДиоген“у
Купинову ушли су у саму
завршницу. Тренутно се
изводе завршни молерски
радови, чишћење комплет
ног објекта, са монтажом и
испитивањем опреме, која
је постављена у кухињи,
котларници и у остатку
објекта.
Градилиште је 9. марта

обишлоопштинскоруковод
ствоначелусапредседни
ком Општине Синишом
Ђокићем.
–Нареднихданатребада

се изврши технички пријем
овешколе, онда крећемо у
добијање употребне дозво
леиопремањешколе.Када
децаусептембрууђуушко
лу, желимо да то буде спој
лепоте и економичности, и
да буде једна од водећих
школа у Србији, изјавио је
председник Ђокић и додао
дасенададаћедосептем
брабити завршении радо
ви на изградњи вртића у
Шимановцима.
Онјенајавиодабитоком

ове годинетребалодапоч
нурадовинареконструкци
ји основне и старог дела
средње школе у Пећинци
ма.Речјеојошједнојкапи
талној инвестицији у школ
ство у пећиначкој општини,
вредној близу 180 милиона
динара.
Укупна вредност радова

на купинској школи је 230
милиона динара, које је на

основу конкурса пећиначкој
локалној самоуправи доде
лила Канцеларија за јавна
улагања Владе Републике
Србије,ареконструисаноје
укупно 1.280 квадратних
метарапостојећегпростора,
док је дограђено укупно
1.480 квадрата новог про
стора, чиме су школа и
вртић добили засебне про
сторе које је садамогућеи

физичкипотпуноодвојити.
Нова школа је по много

чему јединствена у Србији.
Уграђен је нов систем цен
тралног грејања на пелет,
којићекаоеколошкогориво
допринетиочувањуживотне
средине,кажешефградили
штаиспредпредузећа„ГАТ“
МилошРадисављевић.
– Добили смо примену

радијаторског грејања, али
идогревањасвежегваздуха
којисеубацујеупростор.До
садасеторадилоуглавном
само за болнице. Сада је
овоједанодпрвихобјеката
где се то применило и на
школи,рекаонамјеРадиса
вљевић.
Он је нагласио и да је

енергетски разред објекта
школебио јаколош.Закон
ска обавеза је била да се
енергетска ефикасност
подигне за један разред,
али је подигнута за четири
разреда, тако да је сада
купинска школа, како је
рекао, по енергетској ефи
касности и изнад нових
објеката.
Нови систем вентилације

у фискултурној сали ће,
поред избацивања ваздуха
засићеногугљендиоксидом
и убацивања свежег вазду
ха, омогућити да се задата
температура и влажност
ваздухаодржаватокомцеле
године без обзира на спо
љашњевременскеуслове.

Обилазакрадова

Напредујурадовинареконструкцијишколе
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Општинске смотре рецитатора
одржане су у Сремској Митро
вици, Руми и Беочину. Такми

чарисутомприликомприказалисвоје
умеће у рецитовању поезије, побед
ницисусепласиралидаљенаЗонску
смотру,којаћесеодржатиуСремској
Митровици.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА
УорганизацијиУстановезанеговање

културе „Срем“ у барокној салиМузе
ја „Срем“, 11. марта је одржана Смо
тра рецитатора „Песниче народа мог“
и то без публике, уз поштовање свих
мера против ширења коронавируса.
Укупнојебилопријављено95такмича

ра. Догађај је свечано отворио начел
никГрадскеуправезакултуруиспорт
ВасиљШево.
–Овогодишња,53.Смотрарецитато

рајеспецифичнајерсеодвијаууслови
мапандемијеизазваневирусомкороне
иузпоштовањесвихепидемиолошких
мера. Радује ме што је број учесника
скоро идентичан као прошле године,
а не радује ме што такмичари нема
ју подршку својих родитеља, родбине,
пријатеља. Присутни су само њихо
виментори и професори. Наравно да
сутонеуслови,вишенегоуслови,али
сигурансамдаће храброда сеизбо
ре са том ситуацијом. Градска управа
за културу преко својих установа одр
жаваразнеманифестације,а једнаод

њих је и ова у организацији Установе
занеговање културе „Срем”.Хтеобих
овимпутемдаимчеститам,јерјетеже
организоватиуовимнеусловимаједну
овакву манифестацију. Поздрављам и
директорицу Мирославу Илијић, која
јеодсутнаизоправданихразлога,али
несумњамдањенисарадницинисуна
висинизадатка,рекаојеВасиљШево.
Рецитаторске способности такмича

ра су оцењивали Миодраг Петровић,
књижевник и глумац Српског народ
ног позоришта у Новом Саду, проф.
др Слађана Миленковић, књижевница
и професор у Високој школи струков
них студија за васпитаче и пословне
информатичаре „Сирмијум“, и мастер
ЖивкаМатић,саветникуГрадскојупра

СРЕМСКАМИТРОВИЦА,РУМАИБЕОЧИН

Одржанасмотрарецитатора

ОпштинскотакмичењеурецитовањуубеочинскомКултурномцентру

СмотрарецитаторауМузеју„Срем“ ВасиљШево
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визаобразовање,културуиспорт.
Резултати: МЛАЂИ УЗРАСТ: Лука

Ковачевић и Лав Јовановић, ОШ
„ДобросавРадосављевићНарод“;Мио
наСалитрежић,МатејВурунаиЈована
Грујичић, ОШ „Јован Јовановић Змај“;
Миа Шимлеша, Андреј Савићевић и
Лука Митровић, ОШ „Јован Поповић“;
Анђела Свирчевић, Сергеј Новаковић,
ТијанаМрђаиЈованаГргић,ОШ„Свети
Сава“; Дарија Радосављевић, Центар
закултуру„Сирмијумарт“Рецитаторски
студио„Калиопа“;ХеленаЈашћур,Деч
јицентар„Чистосрце“.
СРЕДЊИ УЗРАСТ: Лука Међедо

вић,ОШ„БошкоПалковљевићПинки“;
Невена Раковић,ОШ „Бранко Радиче
вић“ Кузмин; НађаМарељ, Креативни
студиоитеатар„Гартел“;ЈанаБудошан,
Марина Ребић и Елена Коњевић, ОШ
„ЈованЈовановићЗмај“;ЉиљанаБеа
раиЛеаНедимовић,ОШ„ЈованПопо
вић“; Лазар Руварац, Лана Станковић
иИваЛукс,ОШ„СветиСава“;Анђела

Црнојакић,ОШ „Слободан Бајић Паја“
;ЛеаМиљићиДушанДупонт,Центар
закултуру„Сирмијумарт“Рецитаторски
студио„Калиопа“.
СТАРИЈИУЗРАСТОДРАСЛИ:Анђе

лија Лазаревић, Елена Цвјетиновић,
Рада Цвијетић, Николина Панић, Кре
ативни студио и театар „Гартел“; Кри
стинаБурић,МилицаТанасићиТеодо
ра Тешановић, Митровачка гимназија;
Анђела Томић, Јован Синђић, СМШ
„Петар Кранчевић“;   Анђела Летић,
Дечјицентар„Чистосрце“.
Свирецитатори,којисусепласирали

наСмотрурецитатораСрема Зонску
смотру, као награду, добијају бесплат
нокоришћењеГрадскогбазенадокраја
2021.године,узђачкукњижицу.

РУМА
ОпштинскасмотрајеодржанауКул

турномцентру12.марта,апролазна
Окружно такмичење је изборило 15
најбољихрецитаторакојејеодабрала
стручнакомисија.
Смотрарецитатора„Песниченарода

мог“сетрадиционалноумартуодржа
вавећгодинамауРуми,аорганизатор
јеувекградскаОШ„ДушанЈерковић“.
Овегодинеучествовалојешездесе

такрецитатора,аонисусетакмичили
уузрастуод1.до4.разредаосновне
школе,потомод5.до8.разреда,каои
средњошколци, а за сваки ниво се
биралопопетнајбољихрецитатора.
Надица Покрајац, професорка срп

скогјезикаикњижевностиуГиманзији
„Стеван Пузић“,  истакла је да су се
организаторииучесницистрогопридр
жавалисвихпрописанихмера.
Могудакажемдасудецастварно

билаупечтљива,такодасмосевеома
тешкоопределилисамозапопетђака.
Дасмомогли,послалибисмосигурно
више, али су правила таква.Посебно
сутакмичариузрастаод5.до8.разре
дабилизаистадобри.Интересантноје
дасусеколегеовегодинеодлучилеи
за песме, као што је „Прича о Васи

Ладачком“ЂорђаБалашевића,узнак
сећањанаовогнашегпознатогкантау
тора,реклајеНадицаПокрајац.
Она је додала да су учитељи и

наставницибиралипесмекојесенису
моглечесточутинаовојсмотри.
  Деца су стварно талентована и

вредна, а похваљујем и труд мојих
колега који су их лепо припремили.
Штосетичеучешћадечакаидевојчи
ца,овегодинејечакбиловишедечака
него претходних година, мада је увек
више девојчица. Они који су учество
вали су били заиста добри и упеча
тљиви. У свакој групи која се даље
пласиралаимамоиподвадотридеча
каитомејебашодушевило–истакла
јеНадицаПокрајац.

БЕОЧИН
УДомукултуреуБеочинујеодржана

Општинска смотра рецитатора 12.
марта.Такмичењејепотврдилочиње
ницу да рецитовање на најлепши
начин негује културу говора српског
језика и јача љубав према поезији.
Великибројталентованедецезадаоје
“муке“члановимажиријаукомсубиле
наставницеСоња Лончар (ОШ „Јован
ГрчићМиленко“) ,Бојана Драшко (ОШ
„Јован Поповић“) и директорица Цен
тра за културу професорка Ивана
Бранков. На Окружно такмичење у
Сремску Митровицу жири је одлучио
да иду следећи такмичари: Дуња
Сибинчић ( ОШ „Јован Поповић“),
Милица Душанић (ОШ „Јован Грчић
Миленко“)иАнаШкамла(ОШ„Јован
ГрчићМиленко“).Наосновупрошлого
дишњегпласмана,собзиромнатода
због актуелне епидемиолошке ситуа
цијенисуималиприликудасетакми
че,наОкружнотакмичењеупућенису
иученицикојисупрошлегодинеосво
јили прва три места: Хана Петровић
(ОШ „Јован Грчић Миленко„), Виктор
Недељковић(ОШ„ЈованГрчићМилен
ко“) и Анђела Стојшин (ОШ „Јован
ГрчићМиленко“). Е.М.Н.

НадицаПокрајац СмотрарецитаторауРуми
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ФЕСТИВАЛ„СРБИЈАУРИТМУЕВРОПЕ“

БеочинцииШиђанинанајвећем
дечјеммузичкомфестивалу
Дечје музичкосценско такмичење

„Србија у ритму Европе“, које се
већ неколико година одржава и

емитујенаПрвојсрпскојтелевизијиове
годинећесеодржатиуЧачкуусептем
бру. Укупно учествују такмичари из 24
градауСрбији,аовегодинећеиСрем
иматисвојепредставникеитоизБео
чинаиШида.Речјеотакмичењумла
диход14до21године,иподржавага
30амбасадаЕвропеиЕвропскеуније,
АустралијаиИзраел,атакмичариизво
денекеодпесама„Евровизије“.
ДевојчицеАрсенаСапиизБеочинаи

ДуњаШушакизРаковцапредстављаће
општину Беочин на овогодишњем
музичком фестивалу „Србија у ритму
Европе. Арсена и Дуња ће извести
песму под називом „1944“ украјинске
певачице Џамале, која је победила
2016.годинена„Евровизији“уСтокхол
му. Према речима Игора Карадареви
ћа,директорапрограма„Србијаурит
муЕвропе“,тимфестивалаћеизБео
грададолазитиједномнедељноуБео
чин и спремаће Арсену и Дуњу за
наступ.
– Захваљујући председници Општи

неБеочинМирјаниМалешевићМилкић
уврстилисмоиБеочинкаоједанод24
градоваСрбијекојићеучествоватина
фестивалу „Србија у ритму Европе“ у
септембру.Великонамјезадовољство
збогтога.Нијемаластвариматиовако
талентовану децу као што су Дуња и
Арсена.Спремаћемоихдабудуправе
евровизијске представнице, а можда
ћемоихједногданаивидетина„Евро
визији“,никадсенезна.ОпштинаБео
чин нам је понудила пет амбасада са
којима би волела да сарађује. Након
анализеАрсениногиДуњиногнаступа,
дошли смо до закључка да њиховим

плесним и вокалним способностима
највише одговара песма украјинске
певачицеЏамале.Тојеизузетнотешка
песма, али ће имати комплетну нашу
подршку.ПоштојепредседницаОпшти
неМирјанаМалешевићМилкић замо
лиладаселокалнасамоуправаповеже
исасловачкимамбасадором,мићемо
то урадити у наредним недељама.
Позваћемо словачког амбасадора да
дођеуБеочин,рекаојеКарадаревић.
Он јеподсетиодасефестивалпро

шле године због епидемије одржао у
другачијим условима, а ако се епиде
миолошкаситуацијанепоправи,упла
нуједасеиовегодинедогађајодржи
безпублике.
– Ми смо се у 2020. години упркос

коронавирусу одржали тако што смо
снимали спотове у градовима одакле
децадолазе.И то субиливисокопро
дукцијскиспотови,иималисмогледа
ностдвамилионаљуди,штонијемала
ствар. Победници такмичења су деца
из Чачка. Ово је највећи телевизијски
музички дечји фестивал у Србији и
јединикојијеекранизованзахваљујући
Првој телевизији. Највише гласова се
добијапутемСМСпорука,тусуигла
совичлановажирија„РитамЕвропе“,а
својгласћедатииСањаВучић,пред
ставница Србије на „Евровизији“.
Победникодлазинапутовањеуземљу
коју је представљао на такмичењу,
рекаојеКарадаревић.
ДуњаШушаккажедајеплесодувек

ПромоцијапредставницаБеочинауКултурномцентру

ПредставнициШидаугостимакодпредседникаОпштинеЗоранаСеменовића
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биоњенаљубавидаћесепотрудити
даштобољепредставиБеочин.
– Плес је увек био моја страст, али

нисаммогла због здравствених стања
дасетимебавим.Тренирамвећгодину
дана,алимогудакажемдасамвеома
напредовала. Случајно сам видела
флајерзааудицијузафестивалипри
јавиласамсе,јерсаммислиладајето
добра идеја. Желим да што више
напредујемуплесуиовојебилаправа
прилика.Урадићусвесвештојеумојој
моћи да Беочин представим у најбо
љемсветлу,казалајеДуња.
Арсена Сапи се  од седме године

бавипевањем.
–Таленатзапевањесамнаследила

одоцаисестре.Отац јемузичар,аи
моја сестра се исто бави певањем.
Пријавиласамседабихпоказаласвој
таленатипредставилаБеочинунајбо
љем светлу. Песма је емотивна, зах
тевна и потрудићу се да је савладам.
Надам се да ћемо победити, рекла је
Арсена.
Млади Шиђани који ће се предста

вити свој град на фестивалу „Србија
у ритму Европе“ су Теодора Стојшић,
Андреа и Ива  Брчкаловић, Теодо
раМедић, Јована Миљковић иНико
ла Китић. Председник Општине Шид
Зоран Семеновић их је угостио 10.
марта.Уопуштенојатмосфери,млади
Шиђанисусанестрпљењемчекалида
им се саопшти коју земљу и са којом
песмом ће наступити, а то је учинио
ИгорКарадаревић,директорпрограма
„Србија уритмуЕвропе”,  рекавшида
ћепредстављатиФранцускусапесмом
„Его”којууоргиналуизводиВилиВили
јам.
Деца Шида су првенствено добра

деца. Млади, квалитетни људи и са
њимајелакорадити.Поштујусвешто
им се каже, знају шта је ред, рад и
дисциплина.Уколико победе, довешће
Првусрпскутелевизијуи„Србијуурит
муЕвропе”усвој град.Пронећепози
тивнуславусвога градакрозСрбијуи
регион,рекаојеКарадаревић.
Председник Општине Шид Зоран

Семеновићим је пожелео много сре
ћеирекаодамогударачунајунаподр
шку локалне самоуправе како би у
што бољем светлу представили своју
општину.
–Веома сам задовољанштонам је

„Србија у ритму Европе” и ове годи
неизашлаусусретиштоћенаПрвој
српској телевизији нашимладиШиђа
нимоћидапредстављајуопштинуито
својим талентом, музичким и плесним
способностима. Желим им срећу, а
имају и подршку целе општине.Труди
ћемоседаиммаксималнопомогнемо,
изјавиојеЗоранСеменовић.
НиколаКитићкажедајевеомазадо

вољанизборомпесме.
Немам трему, а мислим да је ни

девојкенемају.Добилисмоједансвет
скихитизаистасамзадовољан.Свије
углавноминадамседаћемоурадити
имати доабр наступ, рекао је Никола
Китић. Е.М.Н.

„Примадоне“
уСтаројПазови
Учетвртак, 11.марта у позоришној

сали у Старој Пазови одиграна је
представа„Примадоне“.Главнеулоге
су понеле глумицеРадомЂуричин и
Тањом Бошковић,  које играју саме
себе, јер се боре за останак позори
штаизаживот,штојесуштинауовим
временима.ЊихдвеглумеМиленуи
Дару, жене у “најбољим” годинама,
глумице и примадоне, које живе у
напуштеномпозоришту,које јеупла
нудасесруши.Удовицаиљубавница
директора,главногглумцаирежисера

тог истог позоришта, уједињене су у
љубави и сећању на једног човека,
алииуидеалуобољемсвету.Адапта
цију, режију и драматуршку обраду
урадио је познати глумац и режисер
ИрфанМенсур,амузикуАлександар
СањаИлић.Оватрагикомичнаприча
оморалнимидруштвенимвредности
манаишлајенадобародзивпублике
у Старој Пазови, као и свуда где је
играна.Врлорадојеиграју,асањом
су наступале безброј пута по целој
Србији,алииуиностраству. З.К.

СА6.СЕДНИЦЕСОИНЂИЈА

Усвојенпрви
ребалансбуџета

Одборници Скупштине општине
Инђијавећиномгласоваусвоји
лисупрвиовогодишњипредлог

Одлуке о ребалансу буџета за 2021.
годину.Какојеобразложиопредседник
општинеВладимир Гак, разлог доно
шењаребаланса сунедавноодобре
насредстваовојлокалнојсамоуправи
уизносуодскоро450милионадинара
а која ће бити утрошена за наставак
радова на изградњи спортске хале у
Инђијиизарадовенареконструкцији
путаБанстолЧортановци.
СредствасмодобилиодУправеза

капиталнаулагањаАПВојводинеита
двапројектасуразлогзбогчегадоно
симопрвиребалансбуџетаобјаснио
јеГакидодао:
Ми смо спремни да реализујемо

пројектезакојесмодобилисредства
иусвајањеребалансаједанјеодкора
ка до почетка њихове реализације.
Наравно,средствакојасмодобилиза
халунисудовољнадазавршимосве
што је неопходно али ћемо урадити
једанзначајандео.

Поред ребаланса, одборници су
усвојили и Одлуку о измени одлу
ке о образовањуСавета за здравље
општине Инђија. Како је председник
Гакобјаснио,Саветзаздрављерадио
јеиупретходнихнеколикогодинаали
његовопостојањеиангажовањесада
је много значајније због свеукупне
епидемиолошкеситуације.
Заиста постоји суштинска потреба

за изменама у раду Савета за здра
вље и очекујемо да ће оправдати
својепостојањеуправомсмислу,те
да ће својим деловањем допринети
бољојздравственојслициунашојсре
динирекаојеГак.
Пред одборницима на седници СО

Инђијанашлосеукупно22тачкеднев
ногреда.Измеђуосталог,гласалосеи
заизменуодлукеомеснимззаједни
цама,одлуциоуспостављањусарад
њеизмеђуопштинеИнђијаиПриједор
аусвојенисуиизвештајиорадуодре
ђенихустановачијијеоснивачлокал
насамоуправа.

М.Ђ.

СедницаСОИнђија
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УДРУЖЕЊЕПЕНЗИОНЕРАСТАРАПАЗОВА

Пријавазакуповинуогреванарате
Огревнаратеипомоћ

у свакој прилици је
од изузетног знача

ја посебно за пензионере
са ниским примањима, и
затосенајстаријисуграђани
учлањују у удружење пен
зионера. У овом удружењу
је тренутно најактуелнија
набавка огрева за следећу
грејнусезону.
– Пријава за купови

ну дрва, чија цена је 5.900
динара за метар,  почео је
јошујануару,аможесепла
тити на пет рата. Испорука
стиже након две уплаћене
рате.Оовимидругимпогод
ностима,пензионерисесва
кодневномогуинформисати
у месним организацијмаа,
па тако и  у Старој Пазови
гдејеКанцеларијаотворена
од9до11часова.Многијош
нисусазналидамогудасе
пријаве за куповину огрева
ираније.Пензионериуглав
номдолазедаплатечлана
рину, распитују се када ће
се делити пакети помоћи,
или кадаћебитиорганизо
вани излети у бање, каже
Горан Лазић, председник
Меснеорганизације.
Крајем прошле године,

пензионерима са најни
жим примањима подеље
ни су хуманитарни пакети
са храном и хемијом, као
и намирнице попут кром
пира и пилетине. Такође, и
ове годинећесеудружење
највише бавити пружањем
помоћисвојимчлановима,и
тосузакључцисугодишње
седницескупштинеопштин
скогУдружења пензионера,

одржане  уфебруару. При
суствовалисујојсамопред
седници месних одбора,
збогактуелнеепидемије.
–Мислимдаоко30одсто

наших чланова има потре
бу за куповином огрева на
рате. Те активности теку
лепо сваке године. Осим
набавке огрева, потребни
суимилековиихрана,тако
дамногимаитајмалихума
нитарни пакет у вредности
од 1000 динара им много
значи,рекаојеРадеНесто
ровић,председникОпштин
скогудружења.
У10меснихорганизација,

у свим месним заједница
ма  почетком  марта 2021.

године било је 1050 члано
ва. Коронавирус је утицао
насмањењечланства.Како
кажупредставницисуграђа
натрећегдоба,свиманедо
стају  дружења, игранке и

излети, који се тренутно не
могуорганизовати,збогепи
демилошкеситуације,јерје
напрвомместубригаоочу
вањуздравља.

ЗденкаКожик

РадеНесторовић ГоранЛазић

ЈКП„ЧИСТОЋА“,СТАРАПАЗОВА

Наставакрадоваинегастабала
Јавно комунално предузеће

„Чистоћа“уСтаројПазовиујесењем
периоду, сваке године у складу са
програмом редовног одржавања
стабала у насељима обавља сечу
грана, каоииздизање крошњиста
бала.
–Периодмировањавегетације,од

јесени до пролећа, јесте прилика
кадасеовирадовиизводе,јертада
стабланајбољеподносеорезивање,
рекла је Сања Кишгеци, руководи
лацРаднејединицезапланирањеи
уређењенасеља.
Радници „Чистоће“ су 12. марта

орезивалидрворедустрогомцентру

СтареПазовекаоиустаропазовач
компарку.„Чистоћа“,каопредузеће
чијајеосновнаделатностуређењеи
одржавање јавних зеленихповрши
на има велику одговорност према
суграђанима, осталим објектима и
инфраструктуриунасељима.
Задатак „Чистоће“  је да, поред

експанзијеурбанизацијеиизградње
објеката, обезбеди континуирано
повећање како површина под зеле
нилом,такоибројастабала.Наовај
начинсеобезбеђујеквалитетивисо
ка функционалност, али и пријатан
боравакназеленимповршинама.

З.К.

ИгорЈурић
уНовојПазови
У Основној школи „Растко Немањић

СветиСава”уНовојПазовиуорганизаци
јиудружењаграђана„Нашеместо–Наша
брига”,аусарадњисафондацијом„Тија
на Јурић”, реализована је запажена три
бинасаученицима6.и7.разредаобез
бедности на интернету и о опасностима
којевребајусадруштвенихмрежа.Испред
фондације радионицу „Украдена безбед
ност”зановопазовачкеродитељеиђаке
одржао јеИгорЈурић.Уоквирутрибине,
приказани су и документарни филмови
којисебавеовомтематиком,азбогвели
когинтересовањадоговоренајеиследе
ћатрибина,којаћебитиреализованачим
епидемиолошкаситуацијатодозволи.

Д.Г.
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„ТикТок“апликацијајеосвојиласвет.
То је платформа за дељење видео
садржаја у трајању до 60 секунди и
претендуједапостаненајбржерасту
ћадруштвенамрежанасвету.Главна
корисничкагрупаоведруштвенемре
жесумладиод16до24године.„Тик
Ток“јепресвегаосмишљензбогзаба
веисмешнихвидеоснимакаитренут
нојеједнаоднајпопуларнијихаплика
цијанасвету,чијисукориснициуглав
номдецаимлади.Служизакреирање
идељењекраткихвидеоформи:пева
ње, плес, глума, уз сијасет специјал
нихефеката.Атусуи„Тиктокизазо
ви“,којидоноселајковеипопуларност,
каоимогућностдасевидеопрошири
поцеломсвету.
Ученице Основне школе „Симеон

Араницики“сунамуразговору,између
осталог рекле, да такозвани изазови
на„ТикТоку“углавномбудубезазлени,
алидасеупоследњевремејављајуи
они који могу бити итекако опасни, и
да су се јављали и трагични исходи.
Такође,онеистичудаовадруштвена
мрежалакоможедаизазовезависнот
У последње време деца због попу

ларности у „Тик ток“ изазовима пале
утичнице,уочистављајуразнехеми
калије, супер лепком лепе делове
тела,гутајуразнепредмете,аимачак
иизазоваукојимакреаторипозивају
децу да изврше самоубиство. Која
децасуглавнаметајезивихизазова?
–Имамоонетинејџерекојисуиначе

повучени,алибижелелидаседокажу.
Међутим,имамоионајдругитипдеце,
која су већ популарна у друштву, па
сматрају да бу стални требало да се
доказују, јербиусупротноммоглада
изгине своју популарност. То се међу
младима, нажалост, сматра херој
ством.. Деца често кроз игру прожи
вљавајусвојстрах.Онанесагледава
ју последице и немају идеју шта би

могло заправодаседеси,истакла је
психологипсихотерапутДаницаРада
ковићСердаризЦентразасоцијални
радуСтаројПазови.
Забраном коришћења популарног

„ТикТока“родитељинећемногопости
ћи, кажу стручњаци. Уместо тога,
савет је да родитељи едукују децу и
оснажеихдаподпритискомдруштва
неризикујусвојживот.Веомајебитно
да родитељи разговарају са својом
децом.
– Родитељи морају бити упознати

које друштвене мреже њихова деца
користеиштараде...Неопходнојераз
говарати.Јакојебитнодапричамоса
децом о последицама. Треба мирно
разговарати о опасним ситуацијама,
објаснилајеРадаковићСердар.
Децаимлади суподложнидаекс

периментишу и да зарад популарно
стиурадемного,чакиакојетоопасно
по живот. МУП Србије  проверава
потенцијалноопаснесадржајезадецу
и младе на појединим друштвеним
мрежама и апелује на родитеље да
пратеактивностисвоједеценаинтер
нету.

Д.Г.

ДРУШТВЕНЕМРЕЖЕИМЛАДИ

Опасниизазовина„Тиктоку“

ДаницаРадаковићСердар

ИзложбаТеодореЗаношкариАлександреСимовић
„Корпускарне”јеназивкоауторске

изложберадовадвеуметницеТеодо
реЗаношкариАлександреСимовић,
а отворена је 8. марта у галерији
„МираБртка“ уСтаројПазови. Обе
суакадемскесликарке,једнаизБео
града,другаизПожеге,азаједничко
им је стваралаштво инспирисано
људским телом. Теодора Заношкар
се представља актовима великог
форматарађенимакрилом,истражу
јетелонаматеријалном,аинамиса
ономплану,доксеАлександраСимо
вић посветила изради  лутака од
текстила. Изложбу је отворила Дра
гана Олуић, академска сликарка из
Старе  Пазове, а посетиоцима је
доступнадокрајамарта.

З.К.
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ОПШТАБОЛНИЦАИЗАВОДЗАЈАВНОЗДРАВЉЕ

Мартмесецпосвећен
борбипротиврака
Општа болница у ове

године заједнички
спроводи кампању у

сарадњисаЗаводомзајав
ноздравље,аодносисена
март месец, месец борбе
против рака. Циљ кампа
ње је да се истакне значај
превентивних прегледа и
подизањесвестиграђанда
се на њих одазивају. Пре
ма проценама стручњака,
број оболелих одмалигних
болестијеупорасту.Најче
шћеусветуљудиобољева
јуодтумораплућа,дојкеи
дебелог црева. Они пред
стављају чак једну трећину
свих оболелих и умрлих у
свету. Ситуација је слична
иунашојземљи,односноу
нашемрегиону.Кодмушка
раца се најчешће јавља
туморплућа,дебелогцрева
ипростате,акодженакар
циномдојке,грлићаматери
це,аупоследњихнеколико
годинајеупорастубројобо
лелиходкарциномажелуца
и панкреаса. Нових случа
јевасенагодишњемнивоу,
региструје око 36.000, а
више од 20.000 и изгуби
животнубиткустумором.
 Нама је сваки дан кам

пањапротив овихболести,
а не само у марту. Када
говоримо о стопи ризика,
посматрало се 40 земаља
у Европи, где је Србија на
дванаестом месту по бро
ју обољевања, али нажа
лост и друга по броју умр
лих,одмахпослеМађарске.
То је висока стопа ризика

малигнитета, истакла је др
БранкаМалбашић,специја
листасоцијалнемедицине.
Наконференцији јерече

но да је према последњим
подацима Међународних
организацијазаистражива
њерака,сасвимизвеснода
ће у наредних десет годи
научитавомсветудоћидо
удвостручавања броја обо
лелиходмалигнихболести.
 Једна од шест особа

ће умрети. Фактор ризи
ка је могуће контролисати,
јеронинајчешћидолазеиз
наших навика. То су пуше
ње цигарета и употреба
алкохолних пића. Посто
ји око 40 супстанци које су

канцерогене у дуванском
диму, док алкохолна пића
својим хемијским дејством,
помажу дејство супстанци
које се уносе током пуше
ња, кажеонколог,дрЖељ
коКочић.
На време откривено, у

раној фази, малигно обо
љење у великом процен
ту је могуће за излечење.
Затојебитноправовремено
дијагностиковање. У вели
којмериважнајеправилна
исхрана која подразумева
штовишевоћаиповрћа,а
што мање уноса масти из
превелике количине хра
не животињског порекла.
Када се говори о раку дој

ке, потребно је реаговати
присвакојпромениувели
чини изгледу или структу
ри,променаманакожиили
брадавицама. Такође, када
је реч о раку грлића мате
рице, који изазива хумани
папилома вирус, у превен
цији је важно подвргнути
се редовном ПАПА тесту
код гинеколога. Рак дебе
логцревакаоводећиузрок
смрти од малигних боле
стикодмушкараца,атрећи
код жена, може се спречи
ти редовним прегледима,
здравим начином живота.
Сваканеобјашњивапроме
науорганизмуаларм језа
контролу. А.Плавшић

дрЖељкоКочићидрБранкаМалбашићЗечевић

ФОНДЗАПЕНЗИЈСКОИИНВАЛИДСКООСИГУРАЊЕ

Пензионеринаудару
превараната
ИзРепубличкогфондазапензиј

скоиинвалидскоосигурањескрећу
пажњу пензионерима на летке са
лажнимсадржајем,којисусепоја
вили на улицама Сремске Митро
вице,позивајућипензионередасе
јаверадиисплатеодређеногновча
ног износа због неусклађености
пензије,тејепотребнодаимдоста
ве копију личне карте, решење о
пензијиибројтекућеграчуна.

Разлика због неусклађености
пензијанепостојииданемабило
какве исплате по том основу, а
достављањем података из личне
карте, решења о пензионисању и
текућеграчуна,пензионериризику
ју превару и злоупотребу личних
података од стране неовлашћених
лица,теихФондмолииупозорава
да се не јављају на остављени
број.
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СТАНИМИРЈАВОРАЦ,ПЧЕЛАРИЗРУМЕ

Зимајепогодовалапчелама
Ова зима је била идеална за

пчеле, кажу исускни пчелари.
Било је довољно и хладних,

алиитоплихданатакодасупчелиња
легла имала неколико прочисних
летовашто је веома важно.Послед
њихданасуитемпературеидеалне,
кажу пчелари, али бојазан од новог
хладног таласа их брине  јер тада
можедоћидогубитакапчелињихдру
штава.
СтанимирЈаворац,пчеларизРуме,

свакодневно обилази своје пчеле.
Хладни па топли периоди су добро
дошлизапрочиснилетпчела,штоје
веома добро. И ових дана пчелиња
друштвасунапољу.
–Занасуовомделуземљевреме

је било идеално за пчеле. Било је
хладних и топлих периода, али баш
онако као треба. Пчеле су до сада
већчетирипутаималепрочиснилет,
штојевеомадобро.Јединоштоније
билобаш како треба јесте тошто је
мразунистиолескуондакадајепче
лама била потребно, али очекујемо
испашуврбе,којајемедоноснаиима
полена. Било је нешто љубичице,
висибабе и маслачка, али то није
довољно,кажеСтанимирЈаворац.
Топли дани су омогућили пчелама

даобавепрочиснелетове.Већеуто
пљавањепчелаитоплијануардопри
нелисупојавелеглаувећеминтези
тету од просека. – – Самим тим,
дошло једовећегутрошкахранеод
просеказаовајпериодгодине.Свето
ће допринети раније прихрањивање,
кажеЈаворац.
Оноштојеважноуовомпериодује

и контрола хране у пчелињаку, а то
зависи од тога како су пчелари дру
штва припремили за зимски период.
Пчелари треба да искористе топло
времеиизађунапчелињакиутврде
далипчелеизлећуизкошница..Оне
кошницеизкојихпчеленеизлећутре
банајпрепрегледати.Могућеједасу
прочисни лет обавиле раније, али је

могућеидајетакводруштвострада
лоутомслучајутребакошницузатво
ритиданебикаснијекадавишеото
плиизазвала грабеж.Наосновуста
ња на полетаљки , односно броја
мртвихпчела, звука пчелињих зајед
ницаиваге,пчелардоносизакључак
оњиховомстању.
Прегледтребаурадитипосунчаном

и топлом времену и утврдити стање
гнезда, величину друштва, количину
хранеиприсустволегла.
– Да би се утврдило има ли у

кошници хране, треба прегледати
само спољашне рамове до легла и
оценити колика је количинамеда на
њима.Кадајеугнездумањеодчети
ри килограма меда или га уопште
нема, пчелиње друштво треба при
хранити.Недостатакхранеукошници
узрокује смањење легла, гладовање
пачакиугинуће,додајеЈаворац.
Треба обратити пажњу на прису

ствовлагеибуђиназидовимакошни
це,материјал за утопљавањепросу
шити или заменити новим. Уколко је

заједницаслаба,требајепреградити
на онолико оквира колико заузима и
додатнојеутоплити,саветисупчела
ра.
Оношто брине пчеларе је евенту

ално захлађење. То никако не би
ваљало, јер може доћи до губитака
пчелињихдруштава.
–Оноштоникаконебиваљало је

да након топлог времена дође до
наглог захлађењаипадатемперату
ре.Посебносуопаснијутарњимразе
ви, јер би могло доћи до угинућа
новоглегла.Дугозахлађењебибило
веома лоше, док оно од четири или
пет дана не би сметало пчелињим
друштвима, кажеСтанимрЈаворац.
Савет је и  да пчелари који нису

сигурнидалиимајудовољнозалихе
медау кошниципомогнусвојимпче
лама. Потребно је додати мед или
медну погачу  с тим да то ставе на
рамове како би било приступачно
пчелињимдруштвима.Овотребаура
дитикадајетопловреме,безветраи
уштокраћемвременскомпериоду.

СтанимирЈаворац

SAOP[TEWA POLICIJSKE UPRAVE

Припадници Министарства уну
трашњих послова у Инђији, ефика
снимоперативнимрадом,расветли
ли су тешку крађу пријављену 9.
марта и поднеће кривичну пријаву
надлежномтужилаштвупротивдва
десетосмогодишњегмушкарца,због
постојањаосновасумњедајеизвр
шиоовокривичнодело.
Сумњаседајеонпровалиоујед

ну викендицу у околини града и
украо алат чија се вредност проце
њујенаоко80.000динара.
Полиција је пронашла украдене

предметеивратилавласнику.

***
Интензивним оперативним радом,

припадници Министарства унутра
шњих послова у Старој Пазови и
Београду расветлили су две тешке
крађеиухапсилиМ.Б.(23)изНовог
Београда, осумњиченог да је извр
шиоовакривичнадела.
Сумњаседа јеон,заједноса јед

нимдвадесетчетворогодишњиммла

дићем,крајемфебруара,провалиоу
две бензинске пумпе у близини
Крњешеваца и Војке, из којих су
укралицигарете,мобилнителефони
кућиште компјутера, чија се вред
ност процењује на око 1.510.000
динара.
Осумњиченомјеодређенозадржа

вањедо48часова,накончегаће,уз
кривичну пријаву бити приведен
ОсновномјавномтужилаштвууСта
ројПазови.
Против двадесетчетворогодишња

ка биће поднета кривична пријава
надлежномтужилаштву.

Расветљене
тешкекрађе
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ГРАДСКАБИБЛИОТЕКА„АТАНАСИЈЕСТОЈКОВИЋ“УРУМИ

Сачињенкаталогкњига
изратногпериода
Књигеизратногпериода

уГрадскојбиблиотеци
„Атанасије Стојковић“

у Руми /Каталог изложбе
књига/ сачиниле су библи
отекарке Драгана Ђорђе
вићиМаринаКрањчевић,а
изашаојекаоиздањеГрад
ске библиотеке и Издавач
когпредузећа„Каирос“.
Фонд књига из ратног

периода у румској библи
отеци представља мали,
али вредан и важан део
књижногфонда. Ова збир
каима104публикације и
истотоликонаслова.
Поменуте књиге сувећи

номзатеченеодраније,али
је један значајан део при
стигаои изличнихбибли
отека.
 Истражујући тако, нај

престихијски,апослеиса
усхићењем подстакнутим
откривеним, дошле смо до
закључка да оне несум
њиво заслужују нашу пуну
пажњу, али и време да се
њима посветимо. Како је
прошла читава деценија

од када смо се последњи
пут њима бавиле,  бројча
но стање овог фонда се
променило,пасморешиле
да му систематски присту
пимо. После пребројава
ња,сортирањаидодавања
неколицине књигаизпери
ода Балканских ратова,
покушалесмодадамонови
смисаоовомблагунакоме
се темеље зачеци румског
библиотекарства, каже за

МаринаКрањчевић.
Идеја за стварање ката

лога„Књигеизратногпери
ода у Градској библиоте
ци „Атанасије Стојковић“
у Руми проистекла је из
потребедасеовоммалом,
али вредном делу библи
отечког фонда коначнода
местокаквоонозаслужује.
 Овим Каталогом обје

дињене су све ратне књи
ге којеГрадскабиблиотека

поседује. Књиге предста
вљенеКаталогомобухвата
јупериодБалканскихрато
ва, као и Први и Други
светскират.Онпредставља
панданвиртуелнојизложби
ратнекњиге, којаћеутоку
ове године бити предста
вљена и доступна на сајту
наше библиотеке, дода
је  библиотекарка Драгана
Ђорђевић.

С.Џакула

ИзложбапосвећенаДанужена
ПоводомДанажена,8.марта,ухолуГрадске

библиотеке „Атанасије Стојковић“ у Руми
постављена је изложба ликовних  радова

румских гимназијалаца на тему „Женскиликови
укњижевности“.
Тојебилаприликада15ученика,којисууче

ствовалинаизложбипокажукакосуонидоживе
лиженеиздомаћеисветскекњижевности,шта
ихјеинспирисало,којаjeоставиланајјачиутисак
нањих,какомладиданасдоживљавајујунакиње,
насталеипревишестотинагодина....Такође,да
лисуимближехероине,лепотицеилимученице,
вољенеилибезнадежнозаљубљене...
Изложбајеотворена8.итрајаћедо28.марта,

априредилесу јебиблиотекаркеМаринаКрањ
чевићиМирјанаБелошевићусарадњисаАнђел
комСтојаковић,професоркомликовнекултуре,
иНадицомПокрајац,професоркомсрпскогјези
каикњижевностиуГимназији„СтеванПузић“.
Ауторирадоваизложенихнаовојмалојизло

жбидобилисузахвалницеидипломе,каоибес
платнучланаринузаГрадскубиблиотекузатеку
ћугодину.
Поводомовеизложбе,библиотекаркаМирјана

БелошевићподсећанастиховеизМахабхарате:
„Гдесеженепоштују,тамо јеибоговимаугође
но; гдесеженаманеисказујепоштовање,тамо
ниједноделонедоносиплода.“ С.Џакула

МирјанаБелошевићиМаринаКрањчевић

МаринаКрањчевићиДраганаЂорђевић
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Кабел – Графичар 1:1; Рад
ничкиПирот–ИМТ0:2;Трајал
– Динамо 0:0; Колубара –
Будућност 1:0; Борац 1926 –
Дубочица 1:0; Лозница – Јаго
дина4:2;ОФКЖарково–Слога
2:0;Раднички1923–Раднички
СМ 2:0; Земун – Железничар
0:2.

Пећинци: Феникс 1995 –
ПрвиМај 2:0;НовиСад:Мла
дост–Раднички(З)4:2;Панче
во: Динамо 1945 – Јединство
1:0;НовиКозарци:Слобода–
Козара 2:0;Чонопља:Слога –
Војводина 1928 1:1;Кула: Хај
дук 1912 – Омладинац 0:0;
Суботица: Бачка 1901 – ОФК
Вршац 1:2; Кањижа: Тиса –
Бечеј 1918 0:1;Сакуле: Борац
– Раднички 1912 3:0; Стари
Бановци: Дунав – Стари Град
0:0.

01.Младост 21 16 3 2 54:15 51
02.Раднички 21 11 6 4 42:17 39
03.ОФКВршац 21 11 6 4 30:15 39
04.Динамо 21 11 3 7 30:23 36
05.Тиса 21 10 4 7 34:26 34
06.Борац 21 11 1 9 30:24 34
07.Бечеј1918 21 10 3 8 34:32 33
08.ПрвиМај 21 8 8 5 21:17 32
09.Радн.(З) 21 9 4 8 30:28 31
10.Феникс 21 9 4 8 32:31 31
11.Омладинац 21 7 9 5 26:17 30
12.Хајдук1912 21 8 5 8 34:28 29
13.СтариГрад 21 9 2 10 25:20 29
14.Јединство 21 7 7 7 28:26 28
15.Слога 21 7 6 8 25:29 27
16.Бачка1901 21 6 4 11 27:36 22
17.Козара 21 6 4 11 28:47 22
18.Слобода 21 3 5 13 17:50 14
19.Дунав 21 2 6 13 14:48 12
20.Војводина 21 1 6 14 10:42 9

Инђија – Нови Пазар 1:0;
ЈаворМатис–Рад1:1;Младост
–Металац1:1;Напредак–ОФК
Бачка2:1;Чукарички–Раднич
киНиш0:0;Пролетер–Спартак
ЖК,Радник–Војводина,ТСЦ–
Мачва, Вождовац – Црвена
Звезда, Партизан – Златибор
(суигралиупонедељак).

ПРВАЛИГАСРБИЈЕСУПЕРЛИГАСРБИЈЕ СРПСКАЛИГАВОЈВОДИНА

СРЕМСКАЛИГА

01.Раднички 21 14 6 1 34:13 48
02.Кабел 21 11 7 3 26:12 40
03.ИМТ 21 10 5 6 31:19 35
04.Колубара 21 10 5 6 24:22 35
05.Лозница 21 9 7 5 31:28 34
06.Графичар 21 8 8 5 27:20 32
07.ОФКЖарк. 21 9 5 7 23:21 32
08.Будућност 21 9 4 8 25:22 31
09.Борац1926 21 9 3 9 28:22 30
10.ГФКЈагод. 21 6 10 5 19:19 28
11.Железничар 21 8 3 10 21:26 27
12.Траyал 21 7 5 9 20:25 26
13.Дубочица 21 5 9 7 17:22 24
14.Радн.(П) 21 6 6 9 20:31 24
15.Радн.(СМ) 21 5 4 12 20:22 19
16.Динамо 21 5 4 12 25:35 19
17.Земун 21 4 4 13 15:27 16
18.Слога 21 3 7 11 14:34 16

01.Ц.Звезда 26 24 2 0 70:10 74
02.Партизан 26 21 2 3 66:13 65
03.Војводина 26 16 5 5 46:26 53
04.Чукарички 27 15 7 5 49:22 52
05.Спартак 26 13 4 9 44:33 43
06.Радник 26 12 5 9 39:32 41
07.Пролетер 26 11 6 9 25:28 39
08.ТСЦ 26 11 5 10 46:35 38
09.Раднички 27 11 5 11 26:27 38
10.Металац 27 9 10 8 33:37 37
11.Вождовац 26 9 6 11 37:40 33
12.Младост 27 8 9 10 27:43 33
13.Ј.Матис 27 8 6 13 32:41 30
14.НовиПазар 27 8 6 13 31:47 30
15.Напредак 27 7 7 13 21:37 28
16.Рад 27 8 3 16 20:44 27
17.Инђија 27 8 2 17 20:45 26
18.Златибор 26 5 6 15 19:41 21
19.Мачва 26 6 2 18 18:49 20
20.ОФКБачка 27 3 6 18 21:40 15

Јарак:Сремац (Ј)–Граничар
(А)0:2;Кукујевци:Обилић1993
– Једнота 3:1; Чалма: Слога –
Јединство 0:4; Шашинци: Сло
бода – Зека Буљубаша 2:0;
СремскаМитровица: Трговачки
–Змај2:1;Рума:ФрушкаГора–
Фрушкогорац0:1;Кузмин:Грани
чар (К)–Сремац (Б)3:0;Бикић
До:ОФКБикић–Ердевик0:0.

01.Фрушкогор. 17 13 3 1 44:9 42
02.Сремац(Б) 17 11 3 3 37:14 36
03.Гранич.(К) 17 10 5 2 33:14 35
04.ОФКБикић 17 8 8 1 29:8 32
05.Јединство 17 9 5 3 32:14 32
06.Обилић 17 9 5 3 39:23 32
07.Ф.Гора 17 9 3 5 34:15 30
08.Змај 17 7 4 6 36:23 25
09.ЗекаБуљ. 17 8 1 8 30:28 25
10.Гранич.(А) 17 7 3 7 29:26 23
11.Трговачки 17 5 3 9 17:27 18
12.Слобода 17 5 3 9 22:33 18
13.Ердевик 17 3 5 9 19:31 14
14.Слога 17 3 2 12 17:47 6
15.Сремац(Ј) 17 0 3 14 9:50 3
16.Једнота 17 1 0 16 11:76 3

МОЛСРЕМИСТОК

Буђановци:Младост–ЧСК
4:1; Нови Сланкамен: Дунав
– Сремац (Д) 0:5; Ириг: Рад
нички–Камени4:1;Хртковци:
Хртковци – ОФК Брестач 2:2;
Огар: Шумар – Напредак 0:1;
Обреж:Граничар–Фрушкого
рац 0:0; Сремски Михаљев
ци:Срем–Полет3:1;Плати
чево: Јединство (П) – Круше
дол1:0.

01.Срем 17 12 3 2 45:18 39
02.Раднички 17 12 1 4 39:14 37
03.Сремац(Д) 17 11 4 2 43:20 37
04.Полет 17 11 1 5 37:31 34
05.Напредак 17 9 5 3 31:18 32
06.Граничар 17 8 6 3 37:22 30
07.Једин.(П) 17 8 2 7 21:20 26
08.Фрушкогор. 17 7 3 7 17:23 24
09.Младост 17 7 2 8 41:40 23
10.Крушедол 17 5 3 9 31:34 18
11.ОФКБрест. 17 4 5 8 18:28 17
12.Хртковци 17 5 2 10 23:43 17
13.Шумар 17 5 1 11 23:31 16
14.ЧСК 17 3 4 10 23:37 13
15.Дунав 17 2 5 10 16:39 11
16.Камени 17 3 1 13 16:43 9

МОЛСРЕМЗАПАД

Витојевци: Партизан –
Митрос 3:1;Шид: Раднички –
Словен3:0;Љуково:Љуково–
Сремац (Д) 0:1;Бешка: Хајдук
(Б) – Хајдук (В) 1:0; Кленак:
Борац (К) – Борац (М) 3:2;
Лаћарак: ЛСК – ПСК 0:0;
Вогањ: Слога (В) – Рудар 3:2;
Попинци: Напредак – Желе
зничар 0:1; Бешеново: БСК –
ДоњиСрем20150:1.

01.Раднички 19 14 4 1 51:11 46
02.Напредак 19 13 3 3 36:20 42
03.ДоњиСрем 19 12 3 4 37:17 39
04.Словен 19 11 3 5 35:18 36
05.Партизан 19 10 3 6 36:25 33
06.Железн. 19 9 4 6 41:30 31
07.Борац(К) 19 9 4 6 28:34 31
08.Слога(В) 19 8 6 5 35:24 30
09.Борац(М) 19 9 3 7 24:19 30
10.Љуково 19 7 6 6 30:22 27
11.Хајдук(Б) 19 5 6 8 22:30 21
12.ПСК 19 5 5 9 24:34 20
13.Сремац(Д) 19 6 2 11 20:30 20
14.Митрос 19 5 4 10 28:33 19
15.БСК 19 5 4 10 29:42 19
16.ЛСК 19 4 5 10 25:39 17
17.Хајдук(В) 19 2 3 14 23:44 9
18.Рудар 19 1 4 14 20:72 7

Ривица: Планинац – Полет
0:2; Крњешевци: Слога (К) –
Цар Урош 1:1; Шатринци:
27.Октобар – Јединство 0:2;
Нерадин: Војводина – Слога
(М)4:0;ДоњиПетровци:Доњи
Петровци – Граничар 1:2; Јар
ковци: Борац (Ј) – Фрушкого
рац2:5;Борац(С)јебиослобо
дан.

ОФЛРУМАИРИГ1

01.Јединство 13 10 2 1 43:13 32
02.Граничар 13 10 1 2 38:18 31
03.Полет 13 9 1 3 34:18 28
04.Фрушкогор. 13 8 1 4 42:27 25
05.Војводина 13 6 5 2 36:17 23
06.ЦарУрош 13 7 2 4 43:25 23
07.ДоњиПетр. 13 6 3 4 25:17 21
08.Планинац 13 6 0 7 34:25 18
09.Слога(М) 13 4 3 6 20:21 15
10.Слога(К) 13 4 2 7 23:42 14
11.27–Октобар 13 2 0 11 14:46 6
12.Борац(С) 12 1 0 11 9:49 3
13.Борац(Ј) 13 1 0 12 10:53 3

ПРВЕНСТВОСРБИЈЕУАСОСАВАТЕУ

Медаљеза
АнастасијуиЈована

Првенство Србије за
млађе јуниоре у асо
саватеуодржаноје14.

мартауСпортскомцентруу
Руми,накојемсудвачлана
Савате бокс клуба „Рума“
освојилизлатнеиједнусре
брнумедаљу.
Освајачи злата Анаста

сијаИконићукатегоријидо
60 килограма и Јован Тео
доровић, у  категорији до
75 килограма су изборили
местоурепрезентацији  на
Светскомпрвенствузајуни
орекојећесеод1.до3.јула
одржатиуРуми.

 Такмичење је одржано
уз свемерепредострожно
сти,заштитнемаскеичесту
дезинфекцију борилишта и
без публике. Све је проте
кло без икаквих инцидена
та,рекаојеМиодрагРакић,
тренерСБК „Рума“ и пред
седникСаватесавезаСрби
је.
Он је изразио и захвал

ност румској Општини и
Министарству спорта и
омладине, као покрови
тељима такмичења, као и
бројнимдонаторима.

С.Џакула

ЗлатнисатренеромРакићем
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ОВАН: Коначно сте
својинасвоме,имате
довољно енергије за
све што замислите.

Завршавајте шта сте започели,
направите добре договоре.
Потрудитеседадатесвеодсебе.
Ипак, још није време за нове
почетке.Некестварикојестепре
радили сада можете вратити у
употребу,старипројектимогуопет
битиактуелни.Штосетичељуба
висвецветакаопролеће.

БИК: Имате пробле
ме на послу и са
колегама. Најбитније
је да се све приведе

брзокрају.Ненервирајтесепре
више,негодајтесвеодсебеда
што пре почнете са радом са
новим сарадницима. Пријатељи
могу бити од помоћи па послу
шајте њихов савет. Љубавни
животјенапаузи,аакостезаузе
ти, не преносите нервозу на
партнеразбогпосла.

БЛИЗАНЦИ: Пазите
шта коме говорите.
Ове недеље што
мање причајте , гле

дајтедасепосветитесеби.Вре
ме је за завршавање обавеза.
Пазитеданеувредитенекубли
скуособујерстенапети.Дружи
те се више. Нека особа из про
шлостисеможепоновопојавити
уВашемживоту.

РАК: Покушајте да
повећате фокус на
проблеме на послу.
Што пре треба да

завршитесвештоВасиритираи
данеуноситепревишеемоцијеу
посао.Компромисјебитан,иако
Вамнијесвеповољи.Партнер
ски однос може бити добар ако
се поставите као пријатељ пре
ма партнеру. Слободни,склони
сте флерту, али не улећите у
некуновувезу.

ЛАВ:Јако стедобро
расположени и
романтични ове
недеље.Прекоприја

тељаилисарадникаможетеупо
знати неку нову особу ако сте
слободни. Ако сте у вези, не
запостављајте драгељуде, дру
житесе,немојтесамодасеоса
мите са партнером. Потребно
Вамјевишеслободногвремена.
Напослунеидебашкакотреба,
али покушајте да избегавате
неспоразуме.

ДЕВИЦА:Потрудите
седанепретерујете
са превише обавеза
ове недеље. Није

ово добар период за прилив
новца, више је за трошење.То
Вас не чини срећним, али све
ћесеускоропроменити.Немој
те превише критиковати себе
збоггрешака.Односсапартне
ром може бити мало напет .
Слободни,нежелитедамења
тестатус.

ВАГА: Покушајте да
одвојите приватни и
пословниживот.Иди
те на краћи пут ако

стеуприлици.Иматедостапла
новаокопосла,алииходложите
макар за други део недеље.Не
брзајте са одлукама. Могући су
повећани трошкови и то Вас
може реметити.Можете упозна
тинекузанимљивуособууизла
скуилипрекопријатеља.Роман
тичнисте.

ШКОРПИОН: Брзо
зарађујете, али и
брзо потрошите све .
Будите мало пажљи

вијисановцем,данебистеима
ли проблеме. Имате превише
послаовенедеље.Неодустајте
од постављених циљева. Преко
посла можете упознати неку
занимљиву особу. Заузети, због
послане запостављајте партне
ра. Нисте добро расположени и
осећатепаденергије.

СТРЕЛАЦ:Некинови
догађаји се дешавају
и просто не знате
како све да испрати

те. Прва половина недље није
баш идеална за нове ствари у
љубави . Они који су у дугим
везама ће порадити на страсти.
Активни сте и вредни и имате
утисак да све иде како треба.
Иматевишакенергије.Недостаје
вамдружењеипородица.

ЈАРАЦ:Нервознисте
јер немате превише
времена за уживање
иодмор.Мождаћете

сенервиративишенегообично.
Потрудитеседасеусмеритена
сараднике и на њихову помоћ.
Јако сте задовољни приливом
новца.Коначносеосећатекада
свеидекакостезамислили.При
јатељи су од помоћи. Могућ
добитакнанаграднојигри.Пази
те се у саобраћају. Није добра
недљазашопинг.

ВОДОЛИЈА: Преви
ше пажње обраћате
на мишљење других
људи.Немојте улази

тиурасправесаколегама.Пре
више ствари зависи од других.
Непланирајтемного,негорадите
малопомало.Удругојполовини
недељепопричајтесапартнером
о свему што Вас оптерећује.
Страсти су битне ове недеље.
Слободни могу ићи у авантуру.
Добићете добре вести од прија
тељаувезисанекимпутовањем.

РИБЕ:Иматеконачно
новушансудазапоч
нетештагодпожели
те.Овакванедељаје

баш добра за Вас. Могући су
мањи неспоразуми у партнер
ским односима, али ће се то
решити лако, само је потребно
даиматеразумевањеидабуде
тетолерантнијинегоиначе.Није
лако, али је изводљиво, јер су
свинапетиокоВас,паиВи.

VREMEPLOV
17.март

1938. Рођен руски балетски
играчРудолфНурејев,једнаод
највећихзвездасветскебалет
ске сцене XX века. На Запад
емигрирао после гостовања у
Паризуујуну1961.Упамћенпо
главним улогама у многим
балетима.

18.март
1780. Рођен Милош Обрено
вић,вођаДругогсрпскогустан
ка, обновитељ државности
Србије. Српски кнез од 1815.
до 1839. и од 1858. до смрти
1860, изборио Србији аутоно
мију уоквируОтоманскогцар
ства,азасебенаследнутитулу
кнеза.Послеустанка,борбуза
аутономију водио дипломат
ским средствима, у споразуму
с Русијом и Турцима.Монопо
лом над извозом постао један
однајбогатијихљудинаБалка
ну.

19.март
1945. Велика Британија при
знала Владу Демократске
Федеративне Југославије, на
челусЈосипомБрозомТитом.
После Велике Британије, ДФЈ
признале и САД, 18. марта, и
СССР,29.марта.

20.март
1997.Београдскистудентипро
славили су победничком шет
њомцентром градаиспуњење
њиховог последњег захтева 
оставке ректора и студента
проректора.Тојебиоипослед
њи дан студентског протеста
који је почео 20. новембра
1996. због фалсификовања
резултата локалних избора у
Србији. Студенти су постигли
светски рекорд са 119 дана
свакодневнихпротестаисаоп
штилидасуспремнидапоново
изађу на улице ако буду угро
женедемократскеинституције,
Устав,закониивољанарода.

21.март
1913. Рођен је југословенски
књижевник Иван Горан Кова
чић,ауторпоеме“Јама”(1943),
потресног дела о злочинима у
Другомсветскомратуу којима
јеисамстрадао.

22.март
1876. Рођен српски писац
Борисав Станковић, један од
зачетникамодернесрпскепро
зе. Приказујући живот родног
Врањас крајаXIXвека, даои
психолошку анализу личности,
уносећипрвипутусрпскулите
ратуруеротикуисензуалност.

23.март
1903. У демонстрацијама око
5.000студената,ђакаирадни
ка против апсолутистичког
режима српског краља Алек
сандра Обреновића које су
организовали студенти соција
листи Димитрије Туцовић и
ТришаКецлеровић,уБеограду
јеусукобусполицијомпогину
лопет,арањеношестљуди.

HOROSKOP

Среда,17.(4)март
ПреподобниГерасимЈордански

Четвртак,18.(5)март
Свети мученик Конон; Препо
добниМаркоПодвижник

Петак,19.(6)март
Цвета42мученикаАморејска

Субота,20.(7)март
Светихседамсвештеномучени
ка Херсонских, Св. Теодор
КомоговскиТеодоровасубота

Недеља,21.(8)март
СветиТеофилактИсповедник

Понедељак,22.(9)март
Светих 40 мученика Севастиј
скихМладенци,Св.42мучени
каМомишићка

Уторак,23.(10)март
СветимученикКодратКоринт
ски

Crkveni
kalendar

•Никаднетражиразлоге
за тугу, увек тражи сит
ницузасрећу.
•Будинастраниистине,
памакарбиосам.
• Некад сам био здрав,
алисадсеосећампуно
боље.

Чоколадни
колач
Састојци: литар млека, три

пудингаодчоколаде,пет кашика
шећера, 250 грама маслаца или
маргарина, 300 грама кекса,
банане, 250 грама чоколаде за
кување, 250 милитара слатке
павлаке

Припрема: Млеко сипајте у
шерпу, додајте шећер и пудинг.
Добросједините,паставитедасе
кува.Кувајтедоксенезгуснесве
време мешајући. У врео пудинг
додајте маслац и мешајте док се
неотопи.Затим,додајтеизмрвље
никекс,папромешајте.Оставите
дасепрохладинекихпњтминута.
У тепсију ставите пек папир, па
сипајте пола смесе и поређајте
прекобананеисеченеподужини.
Сипајте другу половину смесе и
поравнајте. Охладите колач прво
насобнојтемператури,паставите
уфрижидердасестегне.Чокола
ду отопите на пари, па додајте
слатку павлаку. Сједините све и
прелијте преко колача. Оставите
колачуфрижидерупреконоћи.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Некиновиклинци

Прошленедељедобилисмопрве
четвртфиналисте Лиге шампио
на.Највећавестјесвакакотода

сувећнапочеткунокаутфазеиспали
иМесииРоналдо.Далиприсуствује
мо почетку краја каријера ова два
лудакакојавећгодинамауназадтеро
ришусвојепротивнике?
РоналдовЈувентусјенесретноиспао

одпортугалскогПортанапродужетке.
Волим кад богати клубови плачу над
својомкуратомсрећом,алиовогапута
мијебиложаоиталијанскеМладости.
Итосамозатоштоихјеизбацилајед
наододвратнијихекипауовомтакми
чењу.
Портонекаконитисмрди,нитимири

ше. Добро, можда мало више смрди.
Екипазакојуменебиизненадилода
буденакантанаодследећегпротивни
канемалепотууигри,анинекогмај
сторауекипикојипленисвојимпотези
манатерену.Нијетоонајсаставкојије
освојиотитулупрвакаЕвропепредво
ђенМурињом,докДекоплетепотере
ну, амалиМпенза, са све онимфла
стеромпреконоса,газиитрпаголове.
Јувентуснијеимаосреће,алисами

сукривизато.Акодођедотогадасе
ослањашнасрећупротивоваквихеки
па,штабибилоданалетишнаБајерн
или Париз. Роналдо је подбацио као
лидернатерену,итојечињеница.Да
лијеимаолошданилинедељу,тосад
нијебитно.Чињеницаједајезавршни
ца Лигешампиона без таквефудбал
скелегенде,нештоновоуфудбалском
свету.
Други несретник који је обележио

прошлунедељу јеЛеоМеси.Тачније,
целаекипаБарселоне.Онису,зараз

лику од Јувентуса, заслужили да
испадну од Париза. Тешко је било
замислитидаћешпанскаекипанапра
витиистиподвиг каоономадкадсуу
реваншурасканталиПарижанеипро
шлидаље.Поразод4:1упрвојутакми
циих јекоштаопролазадаље.Удру
гоммечусубилибољи,доминиралии

ималиогромнупредноступоседу.Али,
штобирекли,акотиједопоседаидиу
катастар.Накрају,1:1иМесиидружи
напакујукофереивраћајусеуШпани
јупразнихшака.
По свему судећи, ближи се крај

МесијевојкаријериуБарселони.Шпан
ски гигант је на коленима, абиобии

ред да мало одјебу са велике сцене.
Досадили су брате мили. И тај Меси
ће, наравно, у духу својих лидерских
манира,којенаравнонема,вероватно
напустити брод који тоне. Следећа
дестинација–павероватнонекибур
жујски клуб попутСитија илиПариза,
који ће омогућити малом Аргентинцу
јошкојусезонудоминацијеиузимања
трофеја.Апослетога,некаАмерикаи
драњекожеслеђапребогатимЈенки
јима.

Уосталадвамечакојасусеиграла прошле недеље није било
већих изненађења. Ливерпул је

добиоЛајпцигиудругоммечу,ипро
шао даље. Биће занимљиво видети
какоћесечетаЈиргенаКлопапонаша
тидокрајасезоне,собзиромнатода
играју катастрофално у домаћем
првенству.Лигашампионаимјеједина
шанса да извуку нешто позитивно, а
квалитет свакако имају. Само још да
саставеодбрану.
Дортмунд се провукао кроз иглене

уши против несрећне Севиље. Од
готовогсунаправиливересијуидожи
велидастрепедопоследњегсекунда
иако су добили први меч у гостима.
Радисеоекипикојајенепредвидива,
а у својим редовима имају малог
Халанда који трпа каополудео.Ипак,
могли би да изгубе од сваког јер су
такваекипаовегодине.
Велики је ударац за европски фуд

балтоштоРоналдоиМесинећевиде
тизавршницунајјачегевропскогтакми
чења. Било би лепо видети још који
њиховокршај.Посвемусудећи,прили
ке ће бити све мање. На сцену сада
ступајунекиновиклинци.

ИтајМесиће,наравно,
удухусвојихлидерских
манира,којенаравно

нема,вероватнонапусти
тибродкојитоне.Следе
ћадестинација–панеки
буржујскиклубпопут

СитијаилиПариза,којиће
омогућитималомАрген
тинцујошкојусезону
доминацијеиузимања
трофеја.Апослетога,
некаАмерикаидрање
кожеслеђапребогатим

Јенкијима

Fo
to
:t
he
12
th
m
an
.in



3717. MART 2021.    M NOVINE

SREMSKA MITROVICA

СКЛОПИЛИ БРАК: Игор
Радованов и Иванка Јере
мић,ДејанЧичићиСлађана
Станишић.
ДОБИЛИ СИНА: Марко

и Драгица Рашевић  Бано
во Поље, Милош и Милена
Марковић  Никинци, Злат
ко и Радица Бабић Шима
новци,АлехандруиДрагана
БратуВишњићево.
ДОБИЛИЋЕРКУ:Дејани

Љиљана Нинковић  Срем
ска Митровица, Милош
и Нивес Ивковић  Срем
ска Митровица, Недјелко и
Нена Ђурашевић  Хртков
ци, Горан и Биљана Весе
линовић  Инђија, Петар и
Милица Лазић Шид, Нико
ла и Александра Косовац
 Дивош, Срђан и Милица
СоколБикићДо,Мирослав
и Смиља Јовановић  Ириг,
Синиша и Милица Сми
њанић  Шид, Бранислав и
ВеснаДивљакЛаћарак.
УМРЛИ: Славка Дамња

новић рођ. 1950Мартин
ци, Ивко Живановић рођ.
1952  Мартинци, Берислав
Димитријевић рођ. 1942 
Раденковић,ЂурђицаНиће
тин рођ. 1952  Сремска
Митровица,КатицаЂуровић
рођ. 1950  Инђија, Стеван
Гајићрођ.1942Краљевци,
Душан Пањак рођ. 1951 
Инђија,ЉиљанаКостићрођ.
1956  Стара Пазова, Нада
Јовановићрођ.1942Срем
ска Митровица, Надежда
Бурчик рођ. 1930  Сремска
Митровица,СпоменкаВуче
новић рођ. 1934  Ноћај,
Божо Јовановић рођ. 1953
 Бачинци, Драгица Иван
чевић рођ. 1925  Сремска
Митровица, Бранко Визића
нин рођ. 1952 Шид, Зоран
Тодоранрођ.1956Мартин
ци,СтеванКрстићрођ.1954
 Вогањ, Стана Томашевић
рођ. 1936 СремскаМитро
вица,ЉубинкаСофроновић
рођ. 1958  Инђија, Жељко
Сучевић рођ. 1963  Инђи
ја, Даринка Ковачевић рођ.
1948  Лаћарак, Стеван
Домазет рођ. 2000  Јарак,
ГорданаМатијевићрођ.1959
 Рума, Миле Пекеч рођ.
1965Рума.

MATI^AR RUMA

УМРЛИ: Даница Шијачки,
рођ. 1941, Богољуб Матић,
рођ.1937,МиланМијатовић,
рођ. 1948, Вера Алановић,
рођ.1946,ПетарЈовановић,
рођ. 1943, Зорица Бернард,
рођ.1950,ЗоркаДабић,рођ.
1933, Зорица Прибаковић,
рођ. 1946, НебојшаЖуркић,
рођ.1967,ПетарНоваковић,
рођ.1947.

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWAОдбојкашице„Инђије“

уСуперлигиСрбије

Одбојкашице „Инђије“
од следеће сезоне
наступаће у Супер

лигиСрбијејерсунедавном
победомуБеоградуобезбе
дилеулазакувиширангтак
мичења. Тим поводом, 11.
марта је организован свеча
нипријемузградиОпштине
Инђија где им се обратио
председникОпштинеВлади
мирГак,истакавшидаИнђи
јавишенијесинонимзараз
вијенупривредувећиместо
гдесепостижувеликиспорт
скиуспеси.
–Ово јеогромануспех за

клубизанашуопштину.Вест
о уласку у Супер лигу при

мио сам са великим одуше
вљењем јер знам колики
трудирадјеуложенупрет
ходних неколико година.
Мислим да ретко који град
ове величине може да се
похвали овако успешним
спортским колективима и
појединцима какве Инђија
има, поготово успесима које
постижу у последње четири
године. Ми смо обезбедили
све што је до нас било,
финансије,терминеуспорт
скојхалиипревозасвеоста
ло је било на девојкама и
стручном штабу, истакао је
Гак.
Тренер ЖОК „Инђија“

НиколаЈерковићрекаоједа
20победаупрвенствупред
ставља рекорд уПрвој лиги
Србије и додао да је након
оствареногциљаипласира
њауелиту,следећизадатак
опстанак у Супер лиги и
обезбеђивање учешћа на
једном од европских такми
чења.
–Великајечастбитимеђу

десет најбољих екипа у
Србији.Унаредномпериоду
радићемонадовођењунеко
ликопојачањаиприпремиза
нову сезону, рекао је Јерко
вић и захвалио се локалној
самоуправи на помоћи и
подршци. М.Ђ.

ОдбојкашицеуСуперлигиСрбије

ШКОЛСКОПРВЕНСТВОВОЈВОДИНЕУКАРАТЕУ

Осаммедаљаза„Срем“
Протеклог викенда  у Спортском центру

уИнђијиодржанојеШколскопрвенство
Војводинеукаратеузаосновнеисред

њешколеукатамаиборбама.Основнеисред
њешколеизСремскеМитровицепредставиле
сукаратискињеукатамаподменторствомИве
Винковић.Наступилоје10девојчицаизкара
теклуба„Срем“,којесуосвојилеосаммедаља

четиризлата,двасребраидвебронзе.Злато
суосвојиле:ДуњаБережни(девојчицепрвии
другиразредосновнихшкола),АнђелаПеро
вић(девојчицетрећиичетвртиразредоснов
нихшкола),СараСтарчевић (девојчице пети
ишестиразредосновнихшкола)иНиколина
Грубиша (први и други разред средњихшко
ла). Сребро су освојиле: Дуња Павловић,

(девојчицепрвогидругогразреда
основних школа), Ирена Грујанић
(девојчицетрећиичетвртиразред
основне школе). Бронзе су осво
јиле: Хелена Малбашић девојчи
це петог ишестпг разреда основ
не школе) и Елена Милошевић
(девојчице седми и осми разред
основнешколе).
Освајачицемедаљасуоствари

ле пласман на Државно школско
првенство које се одржава почет
комаприла.Четвртаместаипла
сман на Државношколско првен
ство такође  су оствариле иМиа
ТешевкићиМионаМурић.

Каратеклуб„Срем“
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Почеларезидбаувоћњаку

Увоћњаку румске
Пољопривредне шко
ле „Стеван Петровић

Бриле“ 8. марта је започе
ла зимска резидба јабука
у којој, поред наставника,
учествују и ученици смера
пољопривреднитехничар.
Александар Мишковић,

наставник стручних пред
мета за област воћарство
виноградарство,кажедасу
ангажовани ученици трећег
разреда овог смера јер је
управопопрограмуипред
виђено да на овој години
имају теоријску и практич
ну наставу из воћарства и
виноградарства.
Утеоријиониучесве,од

подизања самог засада,
резидбе,каоиосталихагро
техничкихмерауовојобла
стипроизводње.
У школском засаду има

1.682 саднице јабука: злат
ниицрвениделишесигре
нисмит.
– Наша школа је овај

засадподиглапретригоди
не са циљем да ученици
имају могућност да науче
комплетан процес и тре

нутно оно што су научили
у теорији сада примењују
упракси.Надамоседаће,
барнекоодњихједногдана
подизати овакве или слич
не,савременезасаде,каже
АлександарМишковић.
Ондодаједасу,произво

ђачи који имају веће заса
де, знатно раније кренули
у резидбу, али у школи су
почели 8.марта, будући да
њихов воћњак има само
полахектара.
– Ово је зимска, или

резидба на „зелено“, јер

ускоро имамо и почетак
вегетације. Ово је лагана
резидба, јер нема потребе
да користимо велике мака
зе. Овај начин може да се
примениикоддругихврста
воћа,аученицимогуупрак
си да виде разлику између
роднихинероднихпупоља
ка,којесегранеостављају,
а које уклањају. Када завр
шеовурезидбу,могу само
сталнодајерадеубилоком
засаду, указује наставник
Мишковић.
Проблемјештосевећина

наставе одвија онлајн, али
сеученицимашаљуснимци
са објашњењима, а када је
томогуће,знањасеутврђују
упракси.
Овоподручје је познато

попољопривредиитребало
бидаповећамобројуписа
нихученика.Прошлегодине
јебиоуписаномањеучени
ка,асавнашкрајјепогодан
загајењевоћа.Затосетру
димодаанимирамодецуда
схвате да је пољопривре
да, а и да ће бити, испла
тив посао, поготово воћар
ски део, каже Александар
Мишковић.
Један од ученика, који је

учествовао у резидби је и
Иван Воларић, ученик тре
ћег разреда смера пољо
привреднитехничар.
 Данас радимо резидбу

јабукеузгојеногобликавит
ко вретено, и примењујемо
резидбене чепове чија је
улогазаменароднихграна.
Пракса нам доста значи,

јер можемо да применимо
свеоноштосмосавладали
утеорији,кажеИван.

С.Џакула

ИванВоларић АлександарМишковић


