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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

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

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

ALEKSANDAR VU^I] OBI[AO RADOVE NA BRZOJ PRUZI 
BEOGRAD-BUDIMPE[TA KOD ZEMUNA I BE[KE:

Pruga za Evropu

Ministar
Nedimovi}
se vakcinisao 
protiv
kovida-19

Vernicima koji Uskrs slave po gregorijanskom
kalendaru ~estitamo praznik



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОБИШАО РАДОВЕ НА БРЗОЈ ПРУЗИ БЕОГРАД-БУДИМПЕШТА 
КОД ЗЕМУНА И БЕШКЕ

Пруга за Европу

Александар Вучић, председник
РепубликеСрбије,обишаојеу
четвртак,25.марта,радовена

железничкојстанициЗемун–деони
ца пруге за велике брзине Београд
–СтараПазова,каоизавршнерадо
венаизградњивијадуктаиполагању
колосекапрековијадуктауБешки,на
деониципругезавеликебрзинеСта
раПазова–НовиСад.
Обиласку радова присуствовали

су председник Општине Инђија
ВладимирГакиградоначелникНовог
СадаМилошВучевић.
Током обиласка деонице код

Бешке, председник Вучић је добио
обећање кинеских компанија, чији
сураднициангажованинаизградњи
пруге, да ће радови бити завршени
досептембра,а зажелезнички сао
браћај биће оспособљена до краја
ове године. Такође, према речима
извођача,радовинапоследњојдео
ници брзе пруге од Новог Сада до
границесаМађарскомпочеће1.сеп
тембраовегодине.

Председник Србије истакао је да
суграђанипоновопочелидасевозе
железницом, те да ће наша земља
имати најмодернију пругу, техноло
шкинајнапреднијууовомделуЕвро
пе.
– Ово је друго лице Србије. Гра

ђани поново користе и користиће
железничкисаобраћај,азамањеод
годинуданаљудићемоћидасевозе
Београд–НовиСад–рекаојепред
седникВучић.
Председник је захвалио Кини и

подсетио да је пројекат брзе пруге
одБеоградадоБудимпештедогово
рен између Србије, Кине и Мађар
ске у оквиру глобалне иницијативе
Кине „Појас и пут“. Током обиласка
градилишта код Бешке председник
се интересовао када ће Руси, који
изводерадовенатојдеоници,поче
ти да граде и најмодернији Диспе
черски центар за управљање срп
ским пругама. Директор компаније
„РЖДИнтернешнл“уСрбијинајавио
једаћеуговорзапрвуфазупројекта

битизакљученујунуидаћефизич
кирадовикренутиусептембру,теда
ћецеопројекатДиспечерскогцентра,
којиимавишефаза,битизавршендо
краја2023.године.
–НовиДиспечерскицентарбићеод

пресудног значаја за развој српских
железница,поштоћесетакооствари
типотпунаконтроланаджелезничким
саобраћајем.Имаћемовећууштедуи
сигурност,знаћемокојепругеивозо
висузаузети,имаћемопунуконтролу
–нагласиојепредседникВучић.
Радови на брзој прузи тренутно

се обављају на деоницама од Бео
грададоСтареПазове у дужини од
34,5километаранакојојрадекинеске
компаније „ЦЦЦЦ“и „ЦРИ“,каоина
релацији Стара Пазова – Нови Сад
удужиниод40,4километракојугра
дируски „РЖДИнтернешнл“.Укупна
вредност изградње пруге Београд –
Будимпешта кроз Србију је око две
милијардедолара,апругакрозСрби
јубићедугаоко184километра.
 М. Ђ.

ОБИЛАЗАК РАДОВА: Александар Вучић, Владимир Гак и Милош Вучевић

Ово је дру го лице Срби је. Гра ђа ни поно во кори сте и кори сти ће желе-
знич ки сао бра ћај, а за мање од годи ну дана људи ће моћи да се возе 
пругом Бео град – Нови Сад, рекао је пред сед ник Вучић
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МалО ОсВе тље НО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић сва ко га дана

диза ти руку на себе
Може ли се ико сети ти нови на

ра који је сти гао до бла го сло
ве не ста рач ке забо рав но сти, 

за коју погре шно мисли мо да је бож ја 
казна, а не бож ја олак ши ца која омо
гу ћа ва да се забо ра вља оно што је 
заслу жи ло забо рав? Раз у ме се, ста
ти сти ка беле жи и такве слу ча је ве, 
али њихо ва рет кост само потвр ђу је 
уми ра ње на нога ма, услед кар ди о
ва ску лар не или неке дру ге руи ни ра
но сти. Лека ри ма је лако са акут ним 
стре сом: нај ва жни је је да медвед 
који те је упла шио оде сво јим путем. 
Али хро нич ни стрес је нешто дру
го: медвед ника ко ни да оде ни да 
нешто пре ду зме. Он је ту, и ваља 
с њим живе ти. Инду стри ја мле ка 
Имлек пре по ру чи ла је, не може мо 
се закле ти да је баш мисли ла на 
нови на ре, сва ко днев но кон зу ми ра
ње њеног про би от ског јогур та баланс 
плус, али, авај, нови нар ски сто мак не 
може да сме сти толи ко јогур та коли
ко је потреб но.

Уз то, овај спа со но сни јогурт не узи
ма у обзир нотор ну чиње ни цу у вези 
са нови на ри ма кри тич ког и поле мич
ког ста ва: кад год дижу перо на мету 
сво је кри ти ке они, уства ри, дижу руку 
на себе.

Нажа лост, ова чиње ни ца и да је 
уоче на била би лако рела ти ви зо
ва на, па и бага те ли са на. Данас се, 
наи ме, нови нар ством зову и токшоу 
еми си је са живим изло жба ма пачи јих 
уса на, и дра ма тич не вести о Кри сти
ја но вој јутар њој ерек ци ји у Задру зи, 
и истра жи ва ње о новом прсте ну на 
Ста ни ји ној руци. Нови нар ством се 
зове и вест о целу ли ту Ким Кар да
ши јан, па се и чита о ци ових вести 
зову, нажа лост, чита о ци ма. Они неће 
раз у ме ти о чему је овде реч. Али, не 
секи рај мо се, и њихо во ста ње је бож
ја олак ши ца и њима, да живе у сво
јој рав но те жи, и пар ти ја ма по њихо
вој мери, да им лак ше обја сне сво је 
циље ве. Савре ме ни кри тич ки нови
нар у Срби ји раза пет је, ако је одго

во ран, изме ђу држа во твор не поли ти
ке и табло ид не кул ту ре која се нуди, 
зами сли само, као полу га држа во
твор не поли ти ке, и успе ва да се тако 
пред ста ви.

Да би такво пред ста вља ње било 
одр жи во, појам одго вор не сло бо де 
мора да се уби је, па нови нар ска сло
бо да данас обу хва та и пра во на кле
ве ту, поне кад „истра жи вач ку”, а поне
кад нескри ве но нару че ну. Али, немој
мо гре ши ти душу у погле ду нашег 
избо ра хоће мо ли бити одго вор но 
или табло ид но нови нар ство, јер смо 
иза бра ли оно чему смо морал но и 
струч но дора сли. У сушти ни, и први 
и дру ги при па да мо, како рече покој
ни Тија нић, послед њој робо вла снич
кој про фе си ји на све ту. Про блем је 
само што кри тич ки нови нар дижу ћи 
перо на пред мет кри ти ке исто вре ме
но диже руку на себе, а табло ид ни 
нови нар гура ју ћи жртву у бла то исто
вре ме но гура и самог себе. Први се 
навик не на стрес, а дру ги на бла то. 
Имле ков чароб ни баланс плус јогурт 
не пома же ни јед ном, ни дру гом.

Нај бо ље „локал но” нови нар ство  
је кри тич ко нови нар ство накло
ње но локал ној  само у пра ви. 

Само такво нови нар ство кори сти и 
гра ђа ни ма, и локал ној вла сти. Гра
ђа ни ма, јер их охра бру је да ути чу 
на власт коју су иза бра ли, а вла сти 
јер из ути ца ја гра ђа на црпи сво ју 
кре ди бил ност. Нажа лост, само јаки 
и кре ди бил ни поли тич ки ауто ри те
ти схва та ју ову добит ну ком би на ци
ју инфор ми са ња. Сит ни ји од јаких 
и кре ди бил них то не уме ју да виде. 
„Локал ни” нови нар често сусре ће 
на ули ци људе који ма се заме рио, 
живот га наго ни да општи с њима. Из 
дана у дан он тро ши ресу срс некри
ти ко ва них, а уве ћа ва број оних који 
га гле да ју попре ко. Нови нар који је 
осно вао ову нови ну, коју сте често 
због њего ве колум не чита ли, из тек
ста у текст дизао је руку на себе све 
док му јед ном није успе ло.
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Кри тич ки нови нар, 
дижу ћи перо на 
пред мет кри ти ке, 
исто вре ме но диже 
руку на себе, а 
табло ид ни нови нар 
гура ју ћи жртву у 
бла то исто вре ме но 
гура и самог себе. 
Први се навик не на 
стрес, а дру ги на 
бла то
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алеК саН ДаР ВУЧИЋ ОБИ ШаО РаДО Ве На МОстУ КОД ШаП Ца

срби ја ће бити умре же на 
ауто-путе ви ма и брзим
сао бра ћај ни ца ма

У окви ру оби ла ска зна чај них 
радо ва и инве сти ци ја по Срби
ји, Алек сан дар Вучић, пред сед

ник Срби је оби шао је 26. мар та са 
сарад ни ци ма радо ве на новом мосту 
пре ко Саве, који је део буду ћег ауто
пута Рума – Шабац, а потом брзе сао
бра ћај ни це до Лозни це.

Вучић је оби шао део радо ва код 
села Мачван ски При чи но вић, а у раз
го во ру са пред став ни ци ма ком па ни је 
„Азвирт“ из Азер беј џа на затра жио је 
да се ти радо ви убр за ју, посеб но на 
тра си аутопута и за то је добио обе
ћа ње од изво ђа ча радо ва. 

Аутопут од Руме до Шап ца би тре
ба ло да се завр ши до кра ја сеп тем
бра или почет ка новем бра 2023. 
годи не, а брза сао бра ћај ни ца до 
Лозни це до кра ја окто бра 2024. годи
не. 

То зна чи да је изво ђач скра тио 
роко ве за 15 месе ци. Пред сед ник 
Срби је је изра зио задо вољ ство виђе
ним радо ви ма на изград њи новог 

моста, уз кон ста та ци ју да је важно да 
се овај пут ни пра вац што пре завр ши.

– Ово је вео ма важно за гра ђа не 
овог дела Срби је. Аутопуте ве гра ди
мо како би гра ђа ни од тога има ли 
кори сти. Срби ја ће бити умре же на 
аутопуте ви ма и брзим сао бра ћај ни
ца ма и биће пот пу но дру га чи ја 
земља. До кра ја 2025. годи не Срби ја 
ће бити непре по зна тљи ва у одно су 
на оно од пре неку годи ну – ука зао је 
пред сед ник Вучић.

Оби ла ску радо ва на изград њи 
новог моста код Шап ца при су ство ва
ли су мини стар гра ђе ви нар ства Томи
слав Моми ро вић, дирек тор „Кори до
ра Срби је“, Алек сан дар Антић, в. д. 
дирек то ра „Путе ва Срби је“ Зоран 
Дроб њак, гра до на чел ник Шап ца 
Алек сан дар Пајић и пред сед ник рум
ске Општи не Сла ђан Ман чић.

Први човек рум ске општи не је ука
зао да ће нови аутопут, са Фру шко
гор ским кори до ром и потом брзом 
сао бра ћај ни цом до Лозни це доне ти 

александар Вучић и слађан Манчић у обиласку радова
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бене фи те свим општи на ма и гра до
ви ма, јер ће ти путе ви пове за ти при
вре ду, поспе ши ти раз вој и побољ ша
ти стан дард гра ђа на. 

Ман чић је додао да све иде по пла
ну и да посто ји вели ка веро ват но ћа 
да се овај део део ни це, дакле 21,5 км 
аутопута до Руме, зајед но са мостом 
пре ко Саве, завр ши и пре пла ни ра
ног рока.

– У наред не две годи не упо сли ће 
се додатнo наша гра ђе вин ска опе ра
ти ва, са дру ге стра не поди же се 
потро шња, јер овде у сва ком момен
ту ради 200–300, а оче ку је се чак и 
500 рад ни ка. Сви ти рад ни ци негде 
бора ве, тро ше новац, доби ја ју пла ту, 
а да не при ча мо о свој потреб ној 
логи сти ци која је нео п ход на за 
изград њу ова ко капи тал ног про јек та 
– рекао је Сла ђан Ман чић.

И овом при ли ком, пред сед ник 

Алек сан дар Вучић је похва лио рад 
рум ске локал не само у пра ве, рекав
ши да је Рума, у тре нут ку када је Срп
ска напред на стран ка дошла на власт 
у Руми, има ла 576 мили о на дина ра 
дуга. Данас је то ста бил на локал на 
само у пра ва која сва ко днев но на 
рачу ну има и до пре ко 200 мили о на 
дина ра. То је локал на само у пра ва 
која ником ништа не дугу је. Пред сед
ник је у крат ком вре мен ском пери о ду 
у рум ској општи ни отво рио шест 
фабри ка.

Сла ђан Ман чић је ука зао на то да 
је за про спе ри тет рум ске општи не 
упра во нај за слу жни ји пред сед ник 
Алек сан дар Вучић и поли ти ка коју 
води.

– Он је омо гу ћио да ми обез бе ди мо 
и изгра ди мо рад не зоне, поста не мо 
атрак тив ни за потен ци јал не инве сти
то ре, а са дру ге стра не да држа ва 
сво јим суб вен ци ја ма подр жи те инве
сти то ре, као и да тако запо сли мо 

вели ки број људи и попу ни мо општин
ски буџет. Пред сед ник је могао да 
дође и више пута, јер смо ми мно го 
више фабри ка отво ри ли уз њего ву 
помоћ, али због њего вих оба ве за, 
тре нут но је та број ка шест. Врло брзо 
ћемо у Руми отво ри ти још две вели ке 
фабри ке – бри тан ски „Албон“ и 
холанд скомаке дон ски „Гре сто“ и 
можда ћемо већ у мају упу ти ти позив 
пред сед ни ку Вучи ћу, да по сед ми пут 
отво ри фабри ку на тери то ри ји наше 
општ инe – иста као је Сла ђан Ман
чић.

Да под се ти мо још на неке подат ке о 
овој сао бра ћај ни ци – мост од Шап ца 
до Клен ка ће има ти 28 сту бо ва и 
биће дуг више од 1,5 километара. 
Ком плет на сао бра ћај ни ца од Руме до 
Лозни це биће дуга 77 километара, а 
уго во ре на цена радо ва је 467,5 мили
о на евра. Радо ве изво ди фир ма 
„Азвирт“ из Азер беј џа на са дома ћим 
фир ма ма, поди зво ђа чи ма. с. Џ.

слађан Манчић
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Капи тал на ула га ња у
кому нал ну инфра струк ту ру

Пред сед ник синиша Ђокић је нагла сио да је Мини стар ство за реа ли за ци ју ових 
про је ка та опре де ли ло 9,6 мили о на евра, док је пећи нач ка локал на само у пра ва за 
изра ду про јект но-тех нич ке доку мен та ци је издво ји ла 25 мили о на дина ра

Пред сед ник Oпш тине Пећин ци 
Сини ша Ђокић наја вио је 26. 
мар та нове капи тал не инве сти

ци је у кому нал ну инфра струк ту ру на 
тери то ри ји пећи нач ке општи не које 
ће, како је рекао, зна чај но уна пре ди ти 
усло ве живо та за гра ђа не наше 
општи не.

– Захва љу ју ћи успе шној сарад њи 
изме ђу Мини стар ства зашти те живот
не сре ди не и Општи не Пећин ци, за 
наред ни пери од при пре ма мо пет 
капи тал них инве сти ци ја у кана ли за
ци о не мре же у нашој општи ни. У при
пре ми су про јек ти изград ње кана ли за
ци о них мре жа у Попин ци ма, Прхо ву, 
Бре ста чу и Ога ру, као и про ши ре ње 
пре чи ста ча отпад них вода у Пећин ци
ма како бисмо ство ри ли дово љан 
капа ци тет за при кљу че ње нових кана
ли за ци о них мре жа – наја вио је пред
сед ник Ђокић и нагла сио да је Мини
стар ство за реа ли за ци ју ових про је ка
та опре де ли ло 9,6 мили о на евра, док 
је пећи нач ка локал на само у пра ва за 
изра ду про јект нотех нич ке доку мен та
ци је издво ји ла 25 мили о на дина ра.

Он је иста као да ће, у скла ду са 
инве сти ци о ним пла ном „Срби ја 2025“ 
који је наја вио пред сед ник Репу бли ке 
Алек сан дар Вучић, пећи нач ка локал
на само у пра ва наста ви ти да при пре
ма ква ли тет не про јек те, како би иско
ри сти ла што више сред ста ва наме
ње них за изград њу водо вод них и 
кана ли за ци о них мре жа. 

– Општи на Пећин ци из соп стве них 
сред ста ва финан си ра изра ду про јект
нотех нич ке доку мен та ци је за изград
њу кана ли за ци о не мре же и мини пре
чи ста ча у Обре жу, као и за заме ну 
азбест них цеви у водо вод ним мре жа
ма у Шима нов ци ма, Срем ским Миха
љев ци ма и Прхо ву. Са овим про јек ти
ма ћемо апли ци ра ти на кон кур си ма 
Вла де Репу бли ке Срби је и Покра јин

ске вла де и надам се да ћемо у 
будућ но сти успе ти да обез бе ди мо 
сред ства и за ове про јек те – изја вио 
је пред сед ник Ђокић и додао да 
Општи на Пећин ци сва ке годи не из 
буџе та опре де љу је зна чај на сред ства 
за изра ду про је ка та, јер је без ква ли
тет них про је ка та немо гу ће обез бе ди
ти новац за реа ли за ци ју капи тал них 
инве сти ци ја.

синиша Ђокић

Вла ди ка Васи ли је
посе тио општи ну Пећин ци

Њего во пре о све штен ство епи ско па срем ског 
Васи ли ја у Ога ру је 24. мар та доче као пред сед
ник Општи не Пећин ци Сини ша Ђокић, зајед но 
са све штен ством Архи је реј ског наме сни штва 
пећи нач ког на челу са наме сни ком јере јом Боја
ном Мија но ви ћем.

Епи скоп срем ски Васи ли је је у Хра му Све тог 
Оца Нико ла ја слу жио Све ту архи је реј ску литур
ги ју пре ђе о све ће них даро ва која се слу жи у вре
ме вели ког ускр шњег поста, а у обра ћа њу све
штен ству и вер ни ци ма након литур ги је пору чио 
је да ова литур ги ја има покај нич ки карак тер и да 
само уко ли ко смо спрем ни да опро сти мо људи
ма који су се о нас огре ши ли, може мо се нада ти 
да ће и Бог нама опро сти ти наше гре хо ве.

Током слу жбе извр ше на је испо вест и при че
шће све штен ства Архи је реј ског наме сни штва 
пећи нач ког.

Владика Василије и синиша Ђокић
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ЗДРаВ стВе На аМБУ лаН та У МаЧВаН сКОЈ МИтРО ВИ ЦИ

Мини стар Бра ни слав Неди мо вић 
се вак ци ни сао про тив кови да-19

У здрав стве ној амбу лан ти у Мачван
ској Митро ви ци 23. мар та пот пред
сед ник Вла де Срби је и мини стар 

пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић 
се вак ци ни сао про тив коро навиру са, 
одлу чив ши се за „Астра Зене ка“ вак ци
ну. Како је рекао, иза брао је да се вак ци
ни ше у Мачван ској Митро ви ци да би 
уви део како иму ни за ци ја про ти че и у 
мањим мести ма.

– Сма трам да је увек боље вак ци ни са
ти се, јер тако чува мо наш народ. Пре
ви ше је наро да стра да ло у послед њих 
100 годи на. Вак ци не не тре ба да позна ју 
заста ве и ми не тре ба да уче ству је мо у 
бор ба ма које воде оста ле земље  коју 
вак ци ну да при ме, а коју да не при ме. 
Мислим да људи тре ба да се вак ци ни шу, 
није важно којом вак ци ном, јер тако 
ћемо се спа си ти ове поша сти која нас 
држи већ више од годи ну дана, рекао је 
Бра ни слав Неди мо вић.

Он је додао да вак ци на има сасвим 
довољ но и позвао је све пољо при вред
ни ке да и они при ме цепи во про тив 
коро навиру са.

– У Србији је до сада пре ко 1.300.000 
људи доби ло прву дозу, а пре ко 850.000 
је при ми ло и дру гу дозу вак ци не. Важно 
је да што пре дође мо до два и по мили
о на вак ци ни са них, како бисмо што пре 
били без бед ни. Позвао бих све људе с 
који ма сам у кон так ту и мали на ре, про
из во ђа че сви ња у Бадо вин ци ма и Бога
ти ћу, рата ре да дођу и да се вак ци ни шу 
на нај бли жем вак ци нал ном пунк ту, јер 
само тако ћемо спа си ти себе и моћи да 
нор мал но оба вља мо сво је посло ве, 
изја вио је Неди мо вић.

Он је иста као да су мобил ни вак ци
нал ни пунк то ви, који већ неко вре ме 
функ ци о ни шу у митро вач ким сели ма, 

добро реше ње како би иму ни за ци ја 
била што доступ ни ја. Тако ђе, он је том 
при ли ком похва лио одзив Митров ча на 
на иму ни за ци ју. 

– У раз го во ру са гра до на чел ни цом 
Све тла ном Мило ва но вић сазнао сам да 
на дан, 23. март има пре ко 21.000 вак ци
ни са них људи, од тога је већ око 17.000 
ревак ци ни са но. Сма трам да покрет ни 
пунк то ви тре ба да поста ну тренд, да 
поку ша мо да дође мо до што више људи. 
Онда може мо да каже мо да је вак ци на 
доступ на, а сва чи је пра во је да иза бе ре 
хоће ли или неће при ми ти вак ци ну. Још 
јед ном под вла чим сва ка вак ци на је 
добра,  као и „Астра Зене ка” коју је у 
Бри та ни ји доби ло 18 мили о на гра ђа на. 
„Астра Зене ка”  је доступ на у Мачван ској 
Митро ви ци,  казао је Неди мо вић.

Пре ма речи ма др Ади ла Елха га, 
начел ни ка Опште меди ци не, вак ци на ци

ја се одви ја уоби ча је ним током. 
– На дан, 23. март на свих 14 пунк то ва 

смо оба вља ли вак ци на ци ју. Ревак ци ни
са но је 424 осо бе, а прву дозу доби ја ју 
сви гра ђа ни који дођу на вак ци нал ни 
пункт и то без при ја ве на еУпра ви. Има
мо све вак ци не које се нала зе код нас на 
тржи шту: „Астра Зене ку”, „Сино фарм”, 
„Фај зер” и „Спут њик V“, рекао је др 
Елхаг.

Сви заин те ре со ва ни могу да при ме 
вак ци ну про тив кови да19 на стал ном 
вак ци нал ном пунк ту у Послов носпорт
ском цен тру „Пин ки” сва ког рад ног дана 
и викен дом, од 8 до 20 сати. Здрав стве
не амбу лан те и даље раде пре ма већ 
утвр ђе ном рас по ре ду, а гра ђа ни се могу 
вак ци ни са ти викен дом од 9 до 15 сати 
на неком од више мобил них пунк то ва 
који раде по сели ма. З. Попо вић

фото: Б. туца ко вић

Бра ни слав Неди мо вић

Мини стар Неди мо вић се вак ци ни сао у амбу лан ти у Мачван ској Митро ви ци

др адил елхаг
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КОН Фе РеН ЦИ Ја За МеДИ Је ПОВО ДОМ еПИ Де МИ О лО ШКе сИтУ а ЦИ Је 

све више обо ле лих
Тихо мир Ста мен ко вић, 

пред сед ник Скуп шти
не општи не Шид, и 

Игор Михај ло вић, руко во
ди лац Оде ље ња за инспек
циј ске посло ве, одр жа ли су 
у 24. мар та кон фе рен ци ју 
за нови на ре и гово ри ли о 
тре нут ној епи де ми о ло шкој 
ситу а ци ји.  

– Епи де ми о ло шка ситу
а ци ја је погор ша на јер се 
број лица који су пози тив ни 
на коро навирус пове ћао на 
184, коли ко их има на дана
шњи дан. Пре по ру ка локал
не вла сти и Кри зног шта ба 
Општи не Шид је да се при
др жа ва мо про пи са них мера 
и да се у пове ћа ном бро ју 
при ја вљу је мо за вак ци на
ци ју. При ја ва може бити 
пре ко еУпра ве и колцен
тра, који ради на тери то ри
ји општи не Шид. Апе лу је
мо на све наше сугра ђа не 
да, при др жа ва ју ћи се мера 
које су про пи са не, не чине 
ништа што би могло здра

вље дове де у про блем. 
Захва љу јем се свим здрав
стве ним рад ни ци ма шид
ског Дома здра вља, који 
раде на иму ни за ци ји и 
спро во де је сва ко днев но. 
Бро је ви који гово ре о иму
ни за ци ји на тери то ри ји 
Општи не Шид су као и на 
нивоу Срби је, чак и бољи 
од тога, што зна чи да ће 
вак ци на ци ја да се одви ја и 
даље на овај начин, рекао 

је Тихо мир Ста мен ко вић.
Игор Михај ло вић је рекао 

да ће Оде ље ње за инспек
циј ске посло ве интен зи ви
ра ти свој рад где ће пред
ме ти инспек циј ске кон тро ле 
бити пошто ва ње мера про
пи са них Уред бом за спре
ча ва ње и сузби ја ње зара
зне  боле сти ковид19.

– Апе лу јем на сва прав
на лица, пред у зет ни ке и 
физич ка лица да посту па

ју по про пи си ма, одлу ка ма 
и наред ба ма које доно се 
над ле жни орга ни који ма се 
утвр ђу ју мере за зашти ту 
ста нов ни штва од зара зних 
боле сти. Посеб но апе лу
јем на лица који ма је сани
тар на инспек ци ја изре кла 
меру само и зо ла ци је да је 
пошту ју, јер има мо сазна
ња да нека лица ту меру не 
пошту ју, рекао је Михај ло
вић. Д. Попов

Игор Михај ло вић и тихо мир ста мен ко вић

тРО ДНеВ На ОБУ Ка За лИЧ Не ПРа тИ О Це

Зајед нич ки корак

У орга ни за ци ји Општи не Шид у 
сали СО Шид, 26. мар та, поче
ла је тро днев на обу ка „Лич ни 

пра ти лац дете та – корак по корак“ коју 
спро во ди Дру штво за цере брал ну деч
ју пара ли зу Ива њи ца у сарад њи са 
Немач ком орга ни за ци јом за међу на
род ну сарад њу (ГИЗ) и Наци о нал ном 
али јан сом за локал ни еко ном ски раз
вој (НАЛЕД). 

На самом почет ку обу ке пола зни ке је 

поздра вио пред сед ник Општи не Шид 
Зоран Семе но вић и поже лео им сре
ћан рад. Поред пола зни ка из општи не 
Шид, уче шће у овој обу ци су узе ли и 
пола зни ци из Срем ске Митро ви це и 
Руме.

– Кроз ову обу ку, кроз раз ли чи те 
цели не, тру ди ће мо се да лич ним пра
ти о ци ма омо гу ћи мо да усво је одре
ђе на зна ња и да им пре не се мо наше 
иску ство. Пре све га, пре ко неких 

карак те ри сти ка и поте шко ћа које има
ју деца у раз во ју, пре ко саме услу ге и 
сна ла же ња у сва ко днев ним актив но
сти ма – каже Ана Дра го је вић, дефек
то лог и пре да вач на овој обу ци.

Обу ци при су ству је око 20 пола зни
ка, а у шид ској општи ни анга жо ва но је 
шест лич них пра ти ла ца.

Д. Попов

МОРО ВИ Ћ И ЈаМе На 
Без бед ност
пре све га

На Основ ној шко ли „Филип Вишњић“ 
у Моро ви ћу и под руч ном оде ље њу 
у Јаме ни поста вљен је савре ме ни 
систем видеонад зор у циљу обез бе
ђи ва ња без бед но сти уче ни ка, запо сле
них и школ ске имо ви не.

Сред ства за поста вља ње видео
над зо ра Општи на Шид обез бе ди ла је 
пре ко кон кур са о доде ли бес по врат них 
сред ста ва за финан си ра ње про је ка та 
из обла сти елек трон ских кому ни ка ци
ја и инфор ма ци о ног дру штва, а уго вор 
је пред сед ни ку Општи не Шид Зора ну 
Семе но ви ћу уру чио пред сед ник Покра
јин ске вла де Игор Миро вић у децем бру 
про шле годи не.

ана Дра го је вић Зоран семе но вић
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сеД НИ Ца сКУП ШтИ Не ОПШтИ Не

Нови дирек тор Гале ри је
сли ка „сава Шума но вић“
Одбор ни ци Скуп шти не општи не Шид, 

одр жа ли су 26. мар та, сед ни цу у 
сали Кул тур нообра зов ног цен тра. 

На тој седници Весна Буро је вић је раз ре
ше на са места дирек то ра Гале ри је сли ка 
„Сава Шума но вић“, а за новог дирек то ра 
име но ва на је Јова на Лакић, про фе сор 
раз ред не наста ве. Такође, одборници су, 
изме ђу оста лог, рас пра вља ли, гла са ли и 
усво ји ли тач ке које се одно се на пред лог 
одлу ке о изме на ма и допу на ма одлу ке о 
буџе ту за 2021. годи ну, као и анга жо ва ње 
екс тер ног реви зо ра. 

– Сама изме на се одно си на пла ни ра ње 
капи тал них про је ка та, одно сно при хо да, 
које смо оства ри ли од дру гих нивоа вла сти 
и рас хо да који се одно се на њихо ву реа ли
за ци ју. У пита њу су сред ства од 100 мили
о на дина ра које по уго во ру доби ја мо од 
Упра ве за капи тал на ула га ња за рекон
струк ци ју ули ца у Месној зајед ни ци Куку
јев ци. Сле де ћи про је кат за који ћемо доби
ти сред ства од дру гог нивоа вла сти, у 
изно су од 30 мили о на дина ра, од Кан це ла
ри је за упра вља ње јав ним ула га њи ма 
Вла де Репу бли ке Срби је за сана ци ју 
објек та амбу лан те у Месној зајед ни ци 
Илин ци. За фискул тур ну салу у Вишњи ће
ву је пла ни ра но 29 мили о на дина ра. Оста
ли при хо ди и рас хо ди су уве ћа ни у делу до 
сада непла ни ра них апро при ја ци ја за извр
ше ње рас хо да који нам сле де током ове 
годи не – рекла је Јадран ка Недић, руко во
ди лац Оде ље ња за буџет и финан си је.

Раз ма тра на је и усво је на Одлу ка о нека
те го ри са ним путе ви ма на тери то ри ји 
општи не Шид, а реч је о пољ ским, сео
ским путе ви ма, путе ви ма на наси пи ма и 
за одбра ну од попла ва, који нису кате го
ри са ни као држав ни путе ви, а нала зе се 
на 2.180 ката стар ских пар це ла. На сед ни
ци је раз ма тра на и усво је на Одлу ка о кре
дит ном заду же њу ЈКП „Водо вод“, као и 

изме на и допу на про гра ма овог пред у зе
ћа. 

– Данас смо на скуп шти ни има ли изме
ну пла на и про гра ма пред у зе ћа, завр ше
ни су радо ви од изво ри шта до аутопута. 
Ура ди ли смо први кило ме тар и наста
вља мо даље. У скло пу тог про јек та завр
ши ли смо и резер во ар у Ваши ци који је 
додат но побољ шао капа ци тет нашег 
изво ри шта. Ваши ца и Илин ци ће сада 
доби ја ти воду из тог резер во а ра. Избу ши
ће мо још један бунар на изво ри шту и 
тада ће капа ци тет бити 120 лита ра у 
секун ди што ће у лет њем пери о ду мно го 
зна чи ти, јер више неће бити рестрик ци ја 
у водо снаб де ва њу – обја снио је Алек сан
дар Јова но вић, дирек тор ЈКП „Водо вод“.

– У наш ценов ник увр сти ли смо посеб
ну кате го ри ју, рат не вој не инва ли де, и они 
ће има ти повла шће ну цену воде од 28 
дина ра по куби ку и кана ли за ци је од 24 

дина ра – додао је Јова но вић.
– Пла ни ра ли смо 15 мили о на заду же ње 

на 24 рате са грејс пери о дом на девет 
месе ци. Тај новац ћемо упо тре би ти за 
сани ра ње дуга који има мо пре ма „Вода ма 
Вој во ди не“ који је настао од 2008–20012. 
годи не, ради се од пре ко 30 мили о на 
насле ђе ног дуга који ћемо ми сад уз 
помоћ тог репро гра ма који ћемо скло пи ти 
са њима да изми ри мо сва дуго ва ња. Део 
кре ди та ћемо иско ри сти ти за неке наше 
инве сти ци је – рекао је о кре дит ном заду
же њу ЈКП „Водо вод“, први човек овог 
пред у зе ћа.

Усво је ни су изве шта ји о раду Народ не 
библи о те ке „Симе он Пишче вић“, Кул тур но 
обра зов ног цен тра, Уста но ве за физич ку 
кул ту ру и спорт ску рекре а ци ју „Пар ти зан“, 
Цен тра за соци јал ни рад, Тури стич ке 
орга ни за ци је Шид и Гале ри је сли ка „Сава 
Шума но вић“. Д. Попов

Јадран ка Недић алек сан дар Јова но вић

Шиђа ни су оду век пома га ли, широ ко 
срем ско срце не оста је хлад но на позив за 
помоћ. Тако је и ово га пута, када тре ба 
помо ћи деве то го ди шњем Лаза ру Арсе ни
ћу. Лазар је рођен као здра ва беба. Први 
про бле ми се јавља ју када је имао годи ну 
и по дана. 
– Када је Лазар имао годи нудве дана, 
поче ли су да се испо ља ва ју про бле ми. У 
том раном пери о ду педи ја три су гово ри ли 
да је бебаст и раз ма жен. Након пре гле да 
у Срем ској Митро ви ци, лека ри су нас упу
ти ли у Бео град или Нови Сад, како бисмо 
доби ли мишље ње струч ња ка.  Одлу чи ла 
сам се за Бео град где је добио дијаг но зу 
аути зма. Након тога, интен зив но почи ње
мо да истра жу је мо све о аути зму, одла зи
мо код спе ци ја ли ста, што при ват но, што у 
држав не уста но ве. Лазар се није ода зи вао 

на име, испо ља вао је пот пу ну асо ци јал
ност ,није спа вао и ходао је на прсти ма. 
Ура ђе не су генет ске ана ли зе, које су код 
њега у реду, нема мета бо лич ке боле сти, 
али један део мозга му је оште ћен. То је 
наста ло или  у току труд но ће, на поро ђа ју 
или до прве годи не живо та.Део мозга који 
је оште ћен одно си се на цен тар за говор и 
раз у ме ва ње. Рефлек си су му мало успо
ре ни и на про це на ма пси хо ло га доби ја 
дијаг но зу уме ре не ретар да ци је, каже 
Лаза ре ва мај ка Алек сан дра Арсе нић.
Са овом дијаг но зом Лазар је кре нуо у  
Шко лу за спе ци јал но обра зо ва ње у Новом 
Саду „ Док тор Милан Петро вић”. Пошто 
про бле ми са епи де ми јом коро навиру са 
тра ју, наста ва и у овој шко ли је томе при
ла го ђе на па Лазар днев но има два часа. 
– Упо зна ла сам дете које је има ло трет

ман матич ним ћели ја ма, после чега је 
про го во рио. После сва ког трет ма на се 
видео бољи так. То све кошта, тако да две 
тера пи је матич ним ћели ја ма изно си 
33.000 евра. У жељи да то спро ве де мо 
обра ти ли смо се хума ни тар ној фон да ци ји 
„Буди хуман”. Врло брзо смо доби ли одго
вор и посла ла сам сву доку мен та ци ју. 
Мно ги су се укљу чи ли у акци ју, а ја пла ни
рам да оде мо у Укра ји ну где сам тако ђе 
посла ла нала зе. Лека ри гаран ту ју да би 
успе шност трет ма на била 87 посто. Чим 
при ку пи мо сред ства , пла ни ра мо да иде
мо у Укра ји ну, где трет ман у кошта од 
12000 до15000 евра. За Лаза ра нема 
лека, али се ста ње може попра ви ти. Сви 
који желе да му помог ну, могу упи са ти 971 
и посла ти пору ку на 3030, каже Алек сан
дра Арсе нић.

ХУМа НИ таР На аКЦИ Ја За лаЗа Ра аРсе НИ Ћа

За лаза ре ве прве речи
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еПИ сКОП сРеМ сКИ ВасИ лИ Је ПОсе тИО РУМУ

Раз го во ри о буду ћој
сарад њи и про јек ти ма
Вла ди ка срем ски Васи ли је и пред

сед ник рум ске Општи не Сла ђан 
Ман чић раз го ва ра ли су 23. мар

та у Град ској кући о доса да шњој, али 
и могућ но сти ма даљег побољ ша ња, 
већ добре сарад ње. Поред тога, о 
сред стви ма које локал на само у пра ва 
обез бе ђу је за обно ву вер ских обје ка
та кроз про јект но финан си ра ње, али 
и купо ви ни објек та у општин ском вла
сни штву, који се нала зи у Глав ној ули
ци и за који је заин те ре со ва на Епар
хи ја срем ска. Пла ни ра но је да се ту 
уре ди  дом за срем ског Епи ско па и 
фор ми ра пра во слав на ризни ца у гра
ду.

Сво је задо вољ ство посе том је изра
зио пред сед ник Општи не, ука зав ши 
да је сва ка ко потреб но да сарад ња 
буде на висо ком нивоу. 

 Морам да истак нем да, поред 
тога што је еви дент на добра сарад
ња на локал ном нивоу са Срем ском 
паро хи јом, и са епи ско пи јом има мо 
изу зет но добру сарад њу. Дого во ри
ли смо кон крет не ства ри, пре све га о 
купо ви ни објек та у Глав ној ули ци где 
би  Срем ска епар хи ја напра ви ла свој 
Вла ди чан ски дом или дом за епи ско па 
Васи ли ја и све буду ће епи ско пе, али и 
библи о те ку. То би могао да буде један 
леп кутак, бли зу самог цен тра гра да, а 
исто вре ме но мора мо се држа ти сво је 
цркве и вере, иста као је Ман чић.

Као вла сни штво локал не само у пра
ве, ова некрет ни на се може оту ђи ти, 
само лици та ци јом. 

– При хва ти ли смо зах тев Срем ске 
епар хи је за реа ли за ци ју тог про јек та и 
спрем ни смо да у њега уђе мо, јер већ 
има мо про це ње ну тржи шну вред ност 
тог објек та који има 160 ква драт них 

мета ра. Потру ди ће мо се да Срем ска 
епар хи ја има свој кутак и у нашем гра
ду као што има ју сво је кут ке у неким 
сусед ним општи на ма, рекао је први 
човек рум ске Општи не Сла ђан Ман
чић.

Епи скоп срем ски Васи ли је је рекао 
да слич не домо ве има у Срем ској 
Митро ви ци и Шиду, али да би волео 
да има и у Руми, јер често про ла зи 
кроз овај град. Он је иста као да већ 
дуго зна пред сед ни ка Општи не и да је 
од њего вог дол ска на чело гра да при
ме тан вели ки про грес у гра ду и то у 
мно гим сег мен ти ма.

 – Посеб но желим да нагла сим да 
је то човек који је осе тио потре бу да 
помог не очу ва њу кул тур них доба ра  
у општи ни, а то су све ти ње, цркве, 

мана сти ри за које он одва ја део сред
ста ва. Зато се мало по мало сва ке 
годи не поне ка све ти ња уре ди и при ве
де наме ни.  Сада гото во нема цркве, 
мана сти ра, све ти ње да није нешто 
ура ђе но. Сва ко село има сво ју цркву, 
сво га све ште ни ка, што рани је није 
био слу чај, рекао је Епи скоп срем ски 
Васи ли је.

Он је под се тио да у Срем ској епар
хи ји има 24 мана сти ра и да је то и 
вели ка могућ ност за раз вој рели ги о
зног тури зма, да пока же мо то духов
но богат ство нашег наро да тури сти ма 
који дола зе, али да то виде и наша 
деца.

Он је додао и да ће, обје кат када се 
купи и уре ди, бити један леп кутак у 
гра ду. с. Џаку ла

Вла ди ка Васи ли је и сла ђан Ман чић

РУМа

Упис прва ка почи ње 1. апри ла
Зва нич но упис буду ћих прва ка 

почи ње 1. апри ла и тра је до 31. 
маја.

– Роди те љи има ју пра во да зака
жу тер мин за тести ра ње деце пре ко 
еУпра ве. Шко ле, као и сва ке годи не 
шаљу позив за тести ра ње деце са 
тери то ри је која при па да њихо вој шко
ли, као и деци чији су роди те љи до 1. 
фебру а ра  изра зи ли жељу да њихо
во дете поха ђа шко лу на тери то ри ји у 
којој не живе, каже Жакли на Него ва
но вић, пред сед ни ца Акти ва дирек то ра 
рум ских основ них и сред њих шко ла.

Пре тога, Мини стар ство про све
те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 

достaвило је свим шко ла ма допис и 
одго ва ра ју ћа упут ства у вези са услу
гом еЗака зи ва ње тер ми на за упис и 
тести ра ње деце.

Упра во у циљу подр шке шко ла ма у 
инфор ми са њу роди те ља, при пре мље
на је и инфор ма ци ја за роди те ље коју 
су рум ске шко ле поста ви ле на сво је 
зва нич не интер нет стра ни це или огла
сне табле.

У овој инфор ма ци ји је детаљ
но обра зло же но шта је потреб но да 
роди те љи или дру ги закон ски заступ
ни ци дете та ура де како би елек трон
ским путем зака за ли тер мин за упис и 
тести ра ње дете та.

При ли ком упи са није потреб но при
ла га ти  доку мен та, јер их шко ла при
ба вља  по слу жбе ној дужно сти, а 
изу зе так је само лекар ско уве ре ње 
уко ли ко је пре глед дете та оба вљен 
код при ват ног лека ра.

Уко ли ко роди те љи има ју нека пита
ња и недо у ми це у вези са зака зи ва
њем тер ми на, могу се обра ти ти  кон
такт цен тру на теле фон 011/7350557.

Ова теле фон ска  подр шка је  доступ
на од 22. мар та и током тра ја ња упи са 
у основ не шко ле сва ког рад ног дана 
од 7 часо ва и 30 мину та  до 15 часо ва 
и 30 мину та.

с. Џаку ла
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ГРаД сКа КУЋа

Посе та дирек то ра
Фон да „европ ски посло ви“

Алек сан дар Симур дић, дирек
тор Фон да „Европ ски посло ви“ 
и пред сед ник рум ске Општи

не Сла ђан Ман чић раз го ва ра ли су о 
доса да шњим иску стви ма, а посеб но 
о могућ но сти ма да Рума уче ству је на 
кон кур си ма Европ ске уни је са зна чај
ни јим про јек ти ма и сред стви ма. Раз
го вор је одр жан 24. мар та у Град ској 
кући.

Алек сан дар Симур дић је ука зао да 
је Фонд „Европ ски посло ви“ пре више 
од месец дана запо чео посе те вој во
ђан ским општи на ма како би упо зна ли 
пред став ни ке тих локал них само у пра
ва, али и њих са могућ но сти ма које 
посто је на пра гу новог више го ди шњег 
финан сиј ског окви ра Евро пс ке уни је за 
пери од од 2021. до 2027. годи не. 

– Ради се о мапи ра њу ста ња и потен
ци ја ла у свих 45 општи на у Вој во ди ни 
у наред ном кора ку кла сте ри за ци је, уз 
фор му ли са ње локал них и реги о нал
них при о ри те та, а пара лел но и јача
њу инсти ту ци о нал них, одно сно упра
вљач ких капа ци те та једи ни ца локал не 
само у пра ве за што ефи ка сни ју апсорп
ци ју сред ста ва. Рекли смо шта сто ји на 
рас по ла га њу, неке основ не пер фор
ман се про гра ма пре ко гра нич не сарад
ње, као и дру гих про гра ма, иста као је 
Симур дић и додао да је иде ја синер
ги ја  Фон да, локал них само у пра ва и 

Покра јин ске вла де, али и репу блич ког 
нивоа, да се дође до што ефи ка сни јег 
кори шће ња сред ста ва која су на рас
по ла га њу.

Ради се о пет при о ри тет них темат
ских обла сти које су и потре ба локал
них само у пра ва, али леже и у осно
ви при о ри те та новог више го ди шњег 
финан сиј ског окви ра Европ ске уни је. 

– Дакле, од Зеле не аген де, пре ко 
при вре де са пољо при вре дом, здрав
ства, кул ту ре, нау ке и обра зо ва ња. У 
наред ном пери о ду нас оче ку је јед на 
ефи ка сни ја и дина мич ни ја сарад ња 
како бисмо спрем но доче ка ли пози
ве који у зна чај ни јем бро ју насту па ју 
од 2022. годи не, рекао је Алек сан дар 
Симур дић.

Први човек рум ске Општи не Сла ђан 
Ман чић је ука зао на зна чај раз го во ра 
с обзи ром на то да је Фонд „Европ ски 
посло ви“ спо на која је недо ста ја ла у 
реа ли за ци ји одре ђе них про је ка та, пре 
све га ка фон до ви ма Европ ске уни је и 
сред стви ма које тре ба да уђу у локал
не само у пра ве.  

– Тако бисмо на лак ши начин реа ли
зо ва ли одре ђе не про јек те који има ју 
вели ки зна чај за живот наших гра ђа на, 
а са дру ге стра не да сред ства која смо 
опре де ли ли или која смо пла ни ра ли 
за реа ли за ци ју одре ђе них про је ка та, 
усме ри ли бисмо пре ма неким дру гим 

при о ри те ти ма. Овај први саста нак 
нам је битан јер нам Фонд „Европ ски 
посло ви“ отва ра вра та и пру жа руку 
сарад ње, и при ли ку да нам буде јед на 
врста посред ни ка при апли ци ра њу ка 
вели ким сред стви ма, иста као је Ман
чић. 

Он је рекао да се наја вљу је  ИПА
РД про грам, који ће бити усме рен ка 
локал ним само у пра ва ма, али не само 
ИПА РД,  него и сви дру ги про јек ти који 
су веза ни на при мер, за „Аген ду 2030“, 
за при вла че ње нових инве сти ци ја и 
слич но.

– Они ће зајед но са Кан це ла ри јом 
за локал ни еко ном ски раз вој да раде 
на про јек ти ма, да зајед нич ки апли ци
ра мо и да поку ша мо у што већој мери 
да при ву че мо сред ства на тери то ри ју 
наше општи не, каже Ман чић.

Он исти че  да је рум ска општи на већ 
уче ство ва ла у неким про јек ти ма, али 
је реч била о мањим сред стви ма. 

 Циљ Фон да „Европ ски посло ви“ је 
да капи тал ни је про јек те реа ли зу је мо у 
пер спек ти ви, не само ми него сви гра
до ви у Вој во ди ни и Срби ји и то је нама 
инте ре сант но. Сва ка ко да уз сарад њу 
са „Европ ским посло ви ма“ може мо и 
мало зна чај ни је про јек те да реа ли зу је
мо на тери то ри ји наше општи не, рекао 
је Сла ђан Ман чић.

с. Џаку ла

Раз го во ри о буду ћим про јек ти ма
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ОсНОВ На ШКО ла „22. ЈУл“ У КРЧе ДИ НУ

Завршена реконструкција 
фискултурне сале
Општи на Инђи ја у сарад њи са 

Покра јин ским секре та ри ја том за 
спорт и омла ди ну АП Вој во ди не 

наста ви ла је ула га ња у школ ске објек
те, тач ни је у рено ви ра ње фискул тур
них сала. Недав но су завр ше ни радо ви 
на рено ви ра њу сале у окви ру Основ не 
шко ле „22. јул“ у Крче ди ну. У окви ру тих 
радо ва сала је окре че на, изла ки ра ни 
су пар ке ти, заме ње на је вен ти ла ци ја, а 
ујед но су завр ше ни и радо ви на рено
ви ра њу спра вар ни це и кан це ла ри је за 
настав ни ке.

Како је иста као пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, у окви ру рекон
струк ци је сале у Крче ди ну заме ње не су 
и кошар ка шке кон струк ци је и заста ре
ле спра ве за вежба ње. Укуп на вред ност 
свих радо ва је мили он дина ра.

– Ово је само део пред ви ђе них радо ва 
у окви ру рекон струк ци је сале у Крче ди ну. 
Током лета пла ни ра на је пот пу на рекон
струк ци ја свла чи о ни ца – иста као је Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи ја потвр
дио је да су поче ли и радо ви на рекон
струк ци ји фискул тур не сале у Основ ној 
шко ли „Др Ђор ђе Нато ше вић“ у Новом 
Слан ка ме ну. Поста вље ни су нови пар кет 
и расве та са нових десет рефлек то ра, 
рекон стру и сан је пла фон и свла чи о ни це 
су у пот пу но сти рено ви ра не.

– Фискул тур на сала у Новом Слан
ка ме ну није рекон стру и са на неко ли ко 
деце ни ја уна зад, чак је њено кори шће
ње било и забра ње но од стра не над ле

жне инспек ци је – под се тио је пред сед ник 
Општи не Инђи ја и додао да ће зајед нич
ким сред стви ма та локал на само у пра
ва и Покра јин ски секре та ри јат за спорт 
основ ци ма из Новог Слан ка ме на обез бе
ди боље усло ве за физич ко вас пи та ње.

– То су ства ри које оста ју иза нас и 
наред них три де се так годи на сала неће 
мора ти да се рено ви ра. И на овом при
ме ру гра ђа ни могу да виде ко врши сво ју 
дужност и одго вор но ради посао – рекао 
је Гак.

Пре ма речи ма над ле жних, један од 
нај ве ћих про бле ма пред ста вља ло је 

оште ће ње зидо ва узро ко ва но ула ском 
воде у теме ље објек та. Зато је око целе 
сале изгра ђе на бетон ска зашти та са 
хидро и зо ла ци јом са кана ли ма за одвод 
воде дужи не око 190 мета ра. Тако ђе, у 
ход ни ку испред сале поста ље не су нове 
гра нит не пло че и окре чен је ход ник. 
Обим ни гра ђе вин ски радо ви су у току и 
за неко ли ко неде ља се оче ку је завр ше
так радо ва. Укуп на вред ност инве сти ци је 
изно си седам мили о на дина ра, а Општи
на Инђи ја уче ство ва ла је са 50 про це на
та сред ста ва.

М. Ђ.

сала у Крче ди ну

Почи ње санација 
спорт ског тере на

До почет ка нове школ ске годи не биће 
у пот пу но сти рекон стру и сан отво ре ни 
спорт ски терен који се нала зи у самом 
цен тру Инђи је поред Основ не шко ле 
„Петар Кочић“. На кон кур су Покра јин ског 
секре та ри ја та за спорт и омла ди ну Општи
на Инђи ја је доби ла 50 посто сред ста ва од 
укуп но шест мили о на дина ра, коли ко је 
про це ње на вред ност про јек та. Како је на 
послед њем састан ку Систе ма 48 иста као 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак, радо ви ма ће бити обу хва ће на сана ци
ја бетон ских три би на, као и поста вља ње 
нове и сана ци ја посто је ће огра де, те заме
на кошар ка шке кон струк ци је и руко мет них 
голо ва.

– Осим тога, под ло га ће бити ура ђе на 
као на школ ским тере ни ма у Бешки, Мара
ди ку и код Кул тур ног цен тра, одно сно 
поста ви ће се савре ме на мул ти функ ци о
нал на под ло га која се у погле ду сигур но
сти, пер фор ман си, удоб но сти и трај но сти 
издва ја од доса да шњих реше ња – иста као 
је Гак и додао да ће овај део гра да, након 
рекон струк ци је тере на, доби ти пот пу но 
дру га чи ји изглед.  М. Ђ.

ФК „ИНЂИ Ја“

Горан Мило је вић нови тре нер
Горан Мило је вић је нови шеф струч

ног шта ба ФК „Инђи ја“. Он је на клу
пи „зеле нобелих“ заме нио доса да

шњег стра те га Деја на Чела ра са којим 
је Упра ва Фуд бал ског клу ба „Инђи ја” 
пре више од неде љу дана одлу чи ла 
да пре ки не више ме сеч ну сарад њу. На 
њего во место убр зо је дошао Мило
је вић, који је до дола ска у Инђи ју са 
клу пе водио еки пу ОФК „Бач ка” из Бач
ке Палан ке. Нови шеф струч ног шта
ба инђиј ског супер ли га ша зва нич но је 
пре зен то ван јав но сти, а чека га ите ка
ко велик и одго во ран посао, опста нак 
„зеле нобелих“ у нај ви шем ран гу так
ми че ња.

– Иако сам вео ма крат ко у Инђи ји 
видео сам да у еки пи има мо неко ли ко 
ква ли тет них игра ча. Нала зи мо се у вео
ма ком пли ко ва ној ситу а ци ји и на нама 
је да дамо све да се у пре о ста лих десет 
кола  избо ри мо за опста нак иста као је 
Горан Мило је вић, шеф струч ног шта ба 
ФК „Инђи ја“.

Одла зак Деја на Чела ра из  ФК „Инђи
ја“ чел ни људи обја шња ва ју потре бом 

за новом врстом енер ги је и радом са 
првим тимом, исти чу ћи да са дола ском 
Гора на Мило је ви ћа оче ку ју бољи пла
сман на табе ли Супер лиге Срби је.

– Оче ку је мо да ће Мило је вић уне ти 
нову енер ги ју и да ће то доне ти и боље 
резул та те. Морам да напо ме нем да 
смо се са Чела ром рас та ли на корек тан 
начин и да је он људ ска и тре нер ска 
вели чи на рекао је на кон фе рен ци ји за 
меди је Дра ган Пили по вић, пред сед ник 
ФК „Инђи ја“.

Ина че, Горан Мило је вић, нови тре
нер ФК „Инђи ја“, сво ју играч ку кари
је ру запо чео је у „Црве ној Зве зди“. Из 
овог клу ба сада дав не 1988. годи не 
пре ла зи у „Пар ти зан“, а затим и у ино
стран ство где је насту пао за „Брест“,  
„Мајор ку“, „Сел ту“ и „Виља ре ал“. У тре
нер ске воде ула зи у тада супер ли га шки 
тим, „Желе зник” (2002), а послед њих 
неко ли ко годи на био је  шеф стру ке у 
„Мор на ру“ из Бара, ОФК „Бач кој“, као 
и селек тор репре зен та ци је Фили пи на 
У23.

М.Ђ.
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ДРУ ГИ КРУГ
лИЦИ та ЦИ Је

У закуп
пону ђе но 
349,2 хек та ра

У току је оглас за дава ње 
у закуп и кори шће ње пољо
при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни по усло ви
ма дру гог кру га у рум ској 
општи ни. У дру гом кру гу се 
укуп но на лици та ци ју даје 
349,2 хек та ра, а рок за под
но ше ње при ја ва за уче шће 
је 7. април до 15 часо ва, 
док је јав но над ме та ње 
зака за но за 15. април у 10 
часо ва.

Под се ти мо, први круг 
лици та ци је пољо при вред
ног земљи шта у држав ној 
сво ји ни, у рум ској општи ни, 
одр жан је 25. фебру а ра, а 
укуп но је било пону ђе но 
695,38 хек та ра, док је у 
закуп узе то 350 хек та ра. 
Инте ре со ва ње је било 
добро и постиг ну те су знат
но више цене од почет них у 
доста шифа ра над ме та ња.

с. Џ.

ОПШтИ На ИНЂИ Ја

Рас пи сан кон курс за сти пен ди је, 
износ пове ћан на 18 хиља да
Општи на Инђи ја наста

ви ла је тренд пове ћа ња 
сту дент ских сти пен ди ја. 

Рас пи сан је кон курс за школ
ску 2020/2021. годи ну, а пра
во могу оства ри ти сту ден ти 
висо ко школ ских уста но ва чији 
је осни вач Репу бли ка Срби ја 
и Ауто ном на Покра ји на Вој во
ди на под сле де ћим усло ви ма: 
да су упи са ли јед ну од годи на 
ака дем ских сту ди ја првог сте
пе на, мастер ака дем ске сту
ди је, као и сту ди је код којих је 
ака дем ски сту диј ски про грам 
орга ни зо ван инте гри са но у 
окви ру основ них и мастер ака
дем ских сту ди ја, и то од дру ге 
до шесте годи не сту ди ја, да 
током сту ди ја има ју про сеч ну 
оце ну нај ма ње 8.50, да током 
сту ди ја нису обна вља ли нијед
ну годи ну сту ди ја и да има ју 
пре би ва ли ште на тери то ри ји 
општи не Инђи ја нај ма ње три 
годи не. 

Кон курс тра је до 6. апри ла. 

Сти пен ди је ће се испла ћи ва ти 
у десет месеч них рата у изно
су од 18 хиља да дина ра, што 
је износ већи у одно су на про
шлу годи ну.

– То је пра ва бри га о пер
спек тив но нај зна чај ни јем делу 
ста нов ни штва, а то су сту ден
ти. Ако њих не подр жи мо сада 
када сту ди ра ју и не дамо им 
ветар у леђа, не може мо оче
ки ва ти да ће наша општи на 
наста ви ти даље да се раз
ви ја. На њима је стуб раз во
ја будућ но сти нашег гра да и 
нарав но да ћемо их подр жа ти. 
Што више сту де на та испу ња ва 
усло ве, ми ћемо то са задо
вољ ством при хва ти ти и награ
ди ти. Успе ли смо да од 7500 
дина ра пре пет годи на, данас 
подиг не мо износ сти пен ди је 
на 18 хиља да, што је зна чај на 
сума за сва ког сту ден та. Тру
ди ће мо се да тај тренд наста
ви мо – иста као је пред сед ник 
Општи не Инђи ја. М. Ђ.

Вла ди мир Гак

РУМа

Од апри ла почи ње упис деце
Као и прет ход не годи не, упис деце у 

УПВО „Поле та рац“ реа ли зо ва ће се пре ко 
пор та ла еУпра ве/еВр ти ћа (www.eupra va.
gov.rs). При ја ва на кон курс за упис деце за 
рад ну 2021/2022. годи ну у рум ском „Поле
тар цу“ почи ње 1. апри ла и тра је до 15. маја. 
При ја ва на кон курс ће се врши ти искљу чи во 
елек трон ским путем, а пушта ње услу ге еВр
ти ћа почи ње 1. апри ла.

– Кон курс обу хва та сле де ће узра сне гру пе 

деце: цело днев ни бора вак –  јасле на гру па 
деце ста ро сти од јед не до три годи не и обда
ни шне гру пе деце ста ро сти од три до шест и 
по годи на; полу днев ни бора вак (при прем ни 
пред школ ски про грам) за децу ста ро сти од 
пет и по до шест и по годи на – каже дирек
тор УПВО „Поле та рац“ Радо слав Машић.

Осо бе заду же на за упис и кон такт са 
роди те љи ма, сва ког рад ног дана од 8 до 15 
часо ва, су Радо слав Машић, број теле фо

на: 069/750–112 и 
Јеле на Деја но вић 
Дра жић, број теле
фо на: 069/751–852, 
док је имејладре са 
p o l e  t a  r a c  r u  m a @
g mail.com

Роди те љи или 
закон ски заступ ни
ци деце из осе тљи
вих гру па при ла жу 
доку мен та на 
имејладре су pole
ta rac ru ma@g mail.
com или доно се 
потреб ну доку мен
та ци ју лич но у обје
кат Упра ве „Поле
тар ца“ код тени ских 
тере на.

с. Џ.
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РеГИ О Нал На РаЗ ВОЈ На аГеН ЦИ Ја  У РУМИ

Бес плат не саве то дав не услу ге
Раз вој на аген ци ја Срби је је у окви ру 

про гра ма стан дар ди зо ва ног сета 
услу га за микро, мала и сред ња 

пред у зе ћа и пред у зет ни ке у 2021. годи
ни, рас пи са ла јав ни позив за спро во ђе
ње паке та услу га за мла де и жене пред
у зет ни це.

Пакет услу га за мла де под ра зу ме ва 
помоћ струч ног лица из акре ди то ва не 
реги о нал не раз вој не аген ци је мла дом 
потен ци јал ном или ново о сно ва ном пред
у зет ни ку од 18 до 30 годи на ста ро сти. 

Помоћ се састо ји од рас по ло жи вих 
стан дар ди зо ва них саве то дав них услу га, 
оба ве зне обу ке „Обу ка за почет ни ке у 
посло ва њу”, јед не или више спе ци ја ли
зо ва них обу ка и мен то ринг услу ге у тра
ја њу до 40 сати.

Исто вре ме но, пакет услу га за жене 

пред у зет ни це под ра зу ме ва помоћ струч
ног лица из акре ди то ва не реги о нал не 
раз вој не аген ци је /АРРА/при вред ном 
субјек ту чији је осни вач или вла сник жена 
или је жена један од вла сни ка са већин
ским уде лом и један од закон ских заступ
ни ка. Помоћ се састо ји од рас по ло жи вих 
стан дар ди зо ва них саве то дав них услу га, 
јед не или више спе ци ја ли зо ва них обу ка 
и мен то ринг услу ге у тра ја њу до 40 сати.

Крај њи рок за завр ше так паке та услу
га кори сни ци ма је до 31. децем бра ове 
годи не, а рок за при ја ву је до 1. апри ла. 

При ја ве са свим пра те ћим обра сци ма 
и доку мен та ци јом  се под но се лич но или 
пре по ру че ном поштом акре ди то ва ним 
реги о нал ним раз вој ним аген ци ја ма, а у 
слу ча ју Сре ма, то је Реги о нал на раз вој
на аген ци ја Срем чије је седи ште у Руми.

Како сазнеј мо од Тање Мијај ло вић, 
про јект мена џер ке у РРАС у Руми, вла
да вели ко инте ре со ва ње за ове саве то
дав не услу ге које су пот пу но бес плат не, 
а које за циљ има ју раз вој посло ва ња и 
сма ње ње бро ја неу спе шних при вред них 
субје ка та. При ја ве се, са свим пра те ћим 
обра сци ма и доку мен та ци јом, под но се 
лич но или пре по ру че ном поштом акре
ди то ва ним реги о нал ним раз вој ним аген
ци ја ма (АРРА), са назна ком: При ја ва на 
Јав ни позив за доби ја ње паке та услу га 
за мла де и жене пред у зет ни це у 2021. 
годи ни.

Све бли же инфор ма ци је заин те ре со
ва ни могу доби ти од Тање Мијај ло вић из 
РРАС која је и заду же на за реа ли за ци ју 
овог про гра ма у њој.

с. Џаку ла

КУл тУР НИ ЦеН таР „БРа На ЦРН Че ВИЋ“ РУМа

Доби јен нај са вре ме ни ји 
диги тал ни про јек тор
Уго вор о купо ви ни диги

тал ног про јек то ра за 
Кул тур ни цен тар „Бра

на Црн че вић“ пот пи са ли су 
22. мар та у Град ској кући 
дирек тор ка ове уста но ве 
Тања Слеп че вић и пред став
ник ком па ни је „АВЛ про јект 
Инт. д.о.о.“ Јови ца Маћуш, а 
пот пи си ва њу уго во ра је при
су ство ва ла и Алек сан дра 
Ћирић, заме ни ца пред сед
ни ка Општи не.

Кул тур ни цен тар „Бра
на Црн че вић“ је за про је кат 
диги та ли за ци је био ско па на 
кон кур су од Филм ског цен тра 
Срби је добио шест мили о на 
дина ра, док укуп на вред ност 
купље ног про јек то ра изно си 
8.307.000  дина ра.  

Пре о ста ли део сред ства 
од 2.307.000 дина ра је обез
бе ди ла локал на само у пра ва. 

Са овом новом опре мом 
рум ска био скоп ска сала ће 
бити нај са вре ме ни ја у Сре
му.

Алек сан дра Ћирић, заме
ни ца пред сед ни ка Општи
не, иста кла је да се купо ви
на диги тал ног про јек то ра и 
филм ске опре ме за диги та
ли за ци ју био ско па Кул тур ног 
цен тра убра ја у вред не про
јек те из обла сти кул ту ре у 
који ма је уче ство ва ла локал
на само у пра ва. 

 Набав ком ове нај са вре
ме ни је опре ме Кул тур ни цен
тар ће бити прва уста но ва 

на тери то ри ји Сре ма која ће 
има ти моде ран и ком плет
но диги та ли зо ван био скоп, 
а тиме ће се зна чај но уна
пре ди ти ква ли тет филм ског 
про гра ма. Сви  љуби те љи 
филм ске умет но сти ће бити 
у при ли ци да пра те нај ква
ли тет ни је и нај по пу лар ни је 
филм ске насло ве. Ујед но, 
ова инве сти ци ја је пока за
тељ да рум ска Општи на води 
успе шну поли ти ку којом су 
обу хва ће ни сви сег мен ти 
живо та њених ста нов ни ка. 
Под се ти ла бих да локал
на само у пра ва пла ни ра низ 
важних про је ка та као што 
су изград ња врти ћа „Коц ки
ца 2“, пре чи ста ча отпад них 
вода, потом рекон струк ци ју  

Дома вој ске, као и изград њу 
нове ауто бу ске ста ни це, изја
ви ла је Алек сан дра Ћирић.

Јови ца Маћуш из „АВЛ про
јект инт. Нови Сад“ је иста као 
да је реч о опре ми нај мо дер
ни је тех но ло шке гене ра ци је. 

– У пита њу је ласер ски 
про јек тор, који је тре нут но 
апсо лут ни тех но ло шки хит и 
стан дард за опре ма ње био
ско па у све ту. Осим тога што 
ће ста нов ни ци Руме моћи 
да ужи ва ју у заи ста висо ко 
ква ли тет ној репро дук ци ји 
филм ског садр жа ја, посеб но 
је бит но што ова врста опре
ме зах те ва изу зет но мала 
сред ства у њено даље одр
жа ва ње. Зато се надам да 
ћете дуги низ годи на ужи ва

ти у кори шће њу овог диги
тал ног ласе р ског про јек то ра. 
Ово  је тек четвр ти комад 
ова квог про јек то ра у Срби ји, 
а прет ход на три су инста ли
ра на током про шле годи не, 
уз исто финан си ра ње као и 
овог уре ђа ја, ука зао је Јован 
Маћуш.

Поред ква ли те та, када је 
про јек ци ја фил мо ва у пита
њу, набав ка овог про јек то ра 
ће има ти и пози ти ван финан
сиј ски ути цај на посло ва ње 
Кул тур ног цен тра. Наи ме, 
самим тим што посе ду је  соп
стве ну опре му , то ће зна чи
ти повољ ни је  усло ве при ли
ком пости за ња дого во ра са 
дистри бу те ри ма.

с. Џаку ла

Пот пи си ва ње уго во ра у Град ској кући
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Без воде нема живо та на Земљи
С обзи ром на то да 

вода има непро це
њив зна чај у ево лу ци

ји живог све та, на Кон фе
рен ци ји Ује ди ње них наци ја 
о живот ној сре ди ни и раз во
ју 1992. годи не пред ло же но 
је обе ле жа ва ње свет ског 
дана вода. Са циљем поди
за ња све сти и скре та ња 
пажње на зна чај који вода 
има за опста нак живог све
та на Земљи, као и на недо
ста так воде за пиће у мно
гим дело ви ма све та, сва ког 
22. мар та обе ле жа ва се 
Међу на род ни дан вода.

Уче ни ци нижих раз ре да 
Основ не шко ле „Душан Јер
ко вић Уча“ у Шима нов ци ма, 
Срем ским Миха љев ци ма и 
Дечу број ним актив но сти ма 
обе ле жи ли су овај дан, а 
тема ово го ди шњег Дана 
вода је „Вред но ва ње воде“.

Како нам је рекла учи те
љи ца Дани је ла Ђурић из 
Срем ских Миха ље ва ца, 
циљ обе ле жа ва ња Дана 
вода у овој шко ли је да деца 
схва те зна чај воде као при

род ног ресур са без којег 
живот није могућ.

– Дан смо обе ле жи ли 
мно го број ним актив но сти ма 
– уче ни ци су са сво јим учи
те љи ца ма истра жи ва ли о 
води, изра ђи ва ли пре зен та
ци је и раз го ва ра ли о важно

сти воде за цело ку пан 
живот на пла не ти; изра ђи
ва ли паное са пору ка ма о 
зна ча ју воде, начи ну њене 
уште де и зашти те; изра ђи
ва ли ребу се на тему воде; 
изво ди ли огле де – изра да 
мини ја тур ног систе ма кру

же ња воде у при ро ди; слу
ша ли и реци то ва ли песме о 
води. Јед на од пору ка 
наших уче ни ка је да је вода 
услов за живот сва ког живог 
бића и нај здра ви ја је за нас 
од свих пића – рекла је 
Ђурић.

У сусрет про ле ћу и ласта ма

Уче ни ци и настав ни ци Основ
не шко ле „Душан Вука со вић 
Дио ген“ из Купи но ва, већ 

чети ри годи не реа ли зу ју про је кат 
„За чисти је и зеле ни је шко ле у Вој
во ди ни“ у окви ру којег орга ни зу ју 
број не еко ло шке актив но сти – од 
еко ло шких кре а тив них ради о ни ца, 
изле та, пре ко уре ђе ња шко ле и 
школ ског дво ри шта, обе ле жа ва ња 
важних еко ло шких дату ма, до уче
шћа на разним кон кур си ма веза ним 
за еко ло шке теме. Током про те кле 
неде ље уче ни ци два оде ље ња 
четвр тог раз ре да, међу који ма су 
била и деца која нису чла но ви Дио
ге но вог Екотима, обе ле жи ли су 
Међу на род ни дан ласта ви ца.

Како нам је рекла учи те љи ца 

Мар ја на Михај ло вић, циљ ова квих 
актив но сти је да се у еко ло шке 
актив но сти, поред чла но ва Еко
тима, укљу чи што већи број деце, 
како би се од нај ра ни јих дана еду
ко ва ла о зна ча ју бри ге о живот ној 
сре ди ни.

– Поред лошег вре ме на, сне га и 
ветра, деца су у жељи да поздра ве 
про ле ће мале ним ласта ви ца ма 
при ре ди ли гозбу у виду кола чи ћа 
спра вље ног од жела ти на и разног 
семе ња. Уче ни ци су по завр шет ку 
наста ве кола чи ће качи ли по дрве ћу 
у нади да ће се у поне де љак вра ти
ти у сво ју шко лу где ће зате ћи бар 
јед ну ласта ви цу као сим бол леп шег 
вре ме на које нас оче ку је – рекла је 
Михај ло вић.

ОПШтИ На БеО ЧИН

саве т за род ну
рав но прав ност

У згра ди општи не Бео чин је 25. мар
та одр жа на кон сти ту тив на сед ни ца Саве
та за род ну рав но справ ност. Сед ни цом је 
пред се да ва ла Зори ца Зорић, пред сед ни ца 
Саве та, а на самој сед ни ци је из реда чла
но ва Бран ка Дра ги шић Павло вић иза бра на 
за заме ни ка пред сед ни ка. У састав Саве та 
у свој ству чла но ва су и Сте фан Томо вић, др 
Тања Чакар, Сте ван Ива но вић, Чедо Сав
ко вић и Ива на Обра до вић. Чла но ви Саве та 
су се на кон сти ту тив ној сед ни ци упо зна ли 
са пој мом, закон ским и инсти ту ци о нал ним 
осно ва ма и над ле жно сти ма Саве та и раз
го ва ра ли о могу ћим прав ци ма даљег рада.

са седнице
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Рекон струк ци ја и
асфал ти ра ње три ули це
У Лежи ми ру су 26. мар та запо че

ти радо ви на рекон струк ци ји и 
асфал ти ра њу три ули це: Фру

шко гор ској, Пин ки је вој и Сутје ској. 
На тај начин ће се реши ти више го
ди њи про блем мешта на Лежи ми ра, 
који су годи на ма има ли неу слов ну 
пут ну инфра струк ту ру. Радо ве је оби
шао заме ник гра до на чел ни ка Петар 
Самар џић, који је том при ли ком под
се тио да је локал на само у пра ва у 
току 2020. годи не, упр кос непо вољ ној 
епи де ми о ло шкој ситу а ци ји, успе ла 
да реха би ли ту је и асфал ти ра око 15 
кило ме та ра пут не инфра струк ту ре у 
рурал ним под руч ји ма.  Вред ност радо
ва, који се одви ја ју у Лежи ми ру, изно си 
шест мили о на дина ра

– Гото во да нема села на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це где није асфал
ти ра на барем јед на ули ца. Ове годи
не, у обла сти уре ђе ња рурал не пут не 
инфра струк ту ре почи ње мо од Лежи
ми ра. Про је кат се реа ли зу је кроз јав
нопри ват но парт нер ство са фир мом 
„Бау ма стер“, а поди зво ђач је „Срем
пут“. Запо че ти су радо ви на при пре ма
ма, одно сно наси па њу и там по ни ра њу 
земљи шта, а уско ро се кре ће са нано
ше њем повр шин ског, одно сно носе ћег 
сло ја коло во зне кон струк ци је. За неко
ли ко дана почи ње нано ше ње асфалт
ног сло ја. Брзо ћемо мешта ни ма Лежи
ми ра омо гу ћи ти несме тан, без бе дан и 
ком фо ран при лаз кућа ма. У Лежи ми ру 
реша ва мо један дуго го ди шњи про
блем, јер када је лоше вре ме, било је 
гото во немо гу ће про ла зи ти вози ли ма 

овим ули ца ма. Мешта ни ће сада има
ти јед ну функ ци о нал ну сао бра ћај ни цу, 
изја вио је Самра џић.

Он је додао да ће локал на само у
пра ва наста ви ти у наред ном пери о
ду да уре ђу је пут ну инфра струк ту ру у 
рурал ним под руч ји ма.

Мештан ка Лежи ми ра Рада Савић је 
рекла да се рекон струк ци јом три ули це 
олак ша ва живот сви ма који у том селу 
живе. 

– Могу да кажем да је Лежи мир јед но 
гра ди ли ште, јер се поред ове рекон
струк ци је ули ца, тре нут но спр ово ди и 
гасо вод. Ина че, кон фи гу ра ци ја тере на 
је незгод на за асфал ти ра ње и одр жа
ва ње. Тако ђе, има још неко ли ко ули ца 
које нису асфал ти ра не. Пожељ но је и 

то да се ура ди, а ту је још један вели
ки про блем при ла зни пут гро бљу. То 
је још  јед на већа инве сти ци ја за коју 
нам је Град обе ћао да ће раз мо три ти у 
наред ном пери о ду да се ура ди. Ина че, 
рекон струк ци јом и асфал ти ра њем ове 
три ули це, олак ша ва се живот мешта
ни ма, сао бра ћај ће се боље одви ја ти.  
Захвал ни смо Гра ду Срем ска Митро
ви ца на издво је ним сред стви ма и што 
су про шле годи не кре ну ли са уре ђе
њем инфра струк ту ре у селу, рекла је 
Рада Савић.

Она је дода ла да је прет ход не годи
не у Лежи ми ру асфал ти ра но и рекон
стру и са но око 700 мета ра пута.

З. Попо вић
фото: Б. туца ко вић

Петар самар џић Рада савић

Радо ви на пут ној инфра струк ту ри у лежи ми ру
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ЗаВОД За ЈаВ НО ЗДРа Вље

епи де ми о ло шка ситу а ци ја
и даље ван ред на

Како сто ји у саоп ште њу Заво да за јав но 
здра вље, на дан 26. март, епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја се у целом Срем ском  окру гу 
оце њу је као ван ред на са пора стом трен да 
обо ље ва ња од виру сне инфек ци је иза зва
не коро навиру сом. У Сре му је 25. мар та 
реги стро ва но 147 нових слу ча је ва обе ле
ва ња. У Ста рој Пазо ви је било 58 ново ин
фи ци ра них, у Срем ској Митро ви ци 24, 
Инђи ји 22 , Руми 16 , Шиду 13, Пећин ци ма 
10, Ири гу је било чети ри нова ре ги стро ва
на лица пози тив на на вирус коро не.

У струк ту ри нових слу ча је ва већи на је 
дока за на брзим анти ген ским тестом. Ови 
паци јен ти пред ста вља ју резер во а ре зара
зе који у бли ском кон так ту са дру гим осо
ба ма могу пре не ти вирус и дове сти до 
поја ве већег бро ја ново о бо ле лих. Мањи 
број ново о бо ле лих је потвр ђен ПЦР 
тестом након нега тив ног брзог теста.

Међу ново о бо ле лим и даље доми ни ра 
рад но актив но ста нов ни штво, а међу 
њима нај ве ћи део чине осо бе узра ста од 

30 до 50 годи не живо та.
На дан, 26. март, број реги стро ва них 

актив них слу ча је ва у Сре му је 1965. Нај
ве ћи број реги стро ва них актив них лица  је 
у Ста рој Пазо ви  624, потом сле де Срем
ска Митро ви ца са 418 актив них лица, 
Рума са 300 актив них лица, Инђи ја са 229 
актив них лица, Шид са 190 актив них лица, 
Пећин ци са 130 и Ириг са 74 актив на 
лица.

Завод за јав но здра вље апе лу је да се 
наста ви са нео п ход ним пошто ва њем свих 
мера за спре ча ва ње пре но са виру са у 
зајед ни ци како би се ума њи ле после ди це 
трен да раста обо ле лих и омо гу ћи ло функ
ци о ни са ње здрав стве ног систе ма. Тако
ђе, ова уста но ва пози ва гра ђа не да се 
вак ци ни шу у наред ном пери о ду.

У Коро нацен тру Опште бол нце се 26. 
мар та лечи ло 136 паци је на та, а пози тив
них на ковид19 инфек ци ју је било 102. На 
респи ра то ру се нала зи ло 23 паци јен та, а 
дво је је било на кисе о нич кој пот по ри. 

У рум ској општи ни је, закључ но са 28. 
мар том, вак ци ни са но укуп но 7.833 гра
ђа на. У том бро ју је ревак ци ни са но 4.500 
Румља на, сазна је мо од др Татја не Вино
кић, коор ди на тор ке за вак ци на ци ју у Дому 
здра вља Рума. У току је и при ја ва ром

ске попу ла ци је коју врши Мобил ни тим 
за инклу зи ју Рома и за њих ће потом бити 
орга ни зо ва на и вак ци на ци ја. Током викен
да у рум ској општи ни није било вак ци на
ци је.

с. Џ.

ВаК ЦИ На ЦИ Ја У РУМИ

Ревак ци ни са но 4.500 гра ђа на

ОПШтИ НИ ПеЋИН ЦИ
За неде љу дана 78 новозарaжених

Само током про те клог викен да, у пећи
нач кој општи ни су потвр ђе на 22 нова слу
ча ја инфек ци је коро на ви ру сом, док је током 
про те кле неде ље потвр ђе но укуп но 78 слу
ча је ва зара зе. То је резул то ва ло и озбиљ
ни јим пора стом укуп ног бро ја актив них слу
ча је ва инфек ци је, па је на кра ју про те кле 
неде ље актив но било 130 слу ча је ва. Ово
ли ко актив них слу ча је ва инфек ци је у пећи

нач кој општи ни није забе ле же но од поло ви
не јану а ра ове годи не.

У општи ни Пећин ци, до сада је вак ци ни
са но укуп но 2.570 гра ђа на, а ревак ци ни сан 
је 1.601 гра ђа нин. У неде љу и поне де љак 
гра ђа ни пећи нач ке општи не има ли су при
ли ку да се вак ци ни шу и без при ја вљи ва ња 
пре ко пор та ла еУпра ва вак ци ном Астра
Зене ка.

ИРИГ

Расте број првих пре гле да
Закључ но са 29. мар том, у ири шкој 

општи ни је вак ци ни са но око 3.000 лица, а 
ревак ци ни са но 1.500 гра ђа на. У прет ход
ној неде љи врше на је само ревак ци на ци ја 
Ири жа на.

Како сазна је мо од дирек то ра Дома здра
вља Ириг др Небој ше Аци на, мину ле неде
ље је био при ме тан раст бро ја паци је на та у 
одно су на прет ход ни пери од.

– Сада има мо у про се ку по четр де се так 

паци је на та днев но, а од тога је поло ви на 
гра ђа на који први пут дола зе на пре глед. У 
прет ход ном пери о ду има ли смо по два де
се так паци је на та днев но – каже др Ацин.

Пораст бро ја првих пре гле да резул ти рао 
је и пове ћа њем бро ја актив них слу ча је ва и 
како нас је инфор ми сао пред сед ник ири
шке Oпш тине Тихо мир Сто ја ко вић, са 26. 
мар том било је 77 актив них слу ча је ва.

с. Џ.

Вак ци на ци ја 
Рома

Рум ска општи на је укљу че
на у про је кат омо гу ћа ва ња 
при ја ве за иму ни за ци ју свим 
заин те ре со ва ним Роми ма, 
који се спро во ди уз смер ни це 
Мини стар ства држав не упра
ве и локал не само у пра ве.

Реа ли за ци ја про јек та је 
поче ла 24. мар та када је 
оформ љен и стал ни штанд за 
при ја ву заин те ре со ва них 
Рома за иму ни за ци ју, који се 
нала зи у про сто ри ја ма Удру
же ња Рома, у Желе знич кој 
ули ци брoj 22. Сви заин те ре
со ва ни се могу при ја ви ти рад
ним дани ма од 8 до 10 часо
ва.

Рум ска општи на, поред 
овог стал ног штан да, офор
ми ла је и Мобил ни тим за 
соци јал ну инклу зи ју Рома који 
од 24. мар та, па наред них 
осам рад них дана, оби ла зи 
села рум ске општи не, тако да 
се и на овај начин може извр
ши ти при ја ва за иму ни за ци ју 
Рома који живе на селу. Овај 
мобил ни тим је на тере ну 
рад ним дани ма од 11 до 14 
часо ва.

– За сво ста нов ни штво, па 
тако и Роме, важно је да се 
при ја ве за иму ни за ци ју и вак
ци ни шу. Мно ги Роми нема ју 
при ступ интер не ту и не зна ју 
да руку ју интер не том и модер
ним тех но ло ги ја ма и зато је 
важно да дође мо до свих 
њих. Ова акци ја је осми шље
на да би могли да се при ја ве 
и иско ри сте при ли ку да се 
вак ци ни шу – каже Дани је ла 
Тадић, коор ди на тор ка Мобил
ног тима за соци јал ну инклу
зи ју Рома у рум ској општи ни.

Мобил ни тим је оба ве стио 
Роме о вре ме ну посе те и тер
ми ну при ја ве за вак ци на ци ју, 
а до сада су оби шли Буђа нов
це, Гра бов це, Пла ти че во, 
Вито јев це, Жар ко вац, Путин
це, Доње Петров це, Сте ја нов
це, Вогањ, Добрин це и Кра
љев це, док ће послед њег 
дана мар та бити у Хрт ков ци
ма и Никин ци ма. Мобил ни 
тим ће 1. апри ла од 11 до 14 
часо ва бити у Клен ку, а 

2. апри ла у нај ве ћем ром
ском насе љу у гра ду „Ваша
ри шту“. с. Џ.

Дани је ла тадић
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Деле Га ЦИ Ја ОПШтИ Не БеО ЧИН ПОсе тИ ла ОПШтИ НУ ЧаЈе тИ На

Корисна искуства у области туризма

Пред став ни ци општи не Бео чин посе ти ли су општи ну Чаје ти на 
23. мар та, при чему су има ли кон струк ти ван саста нак са раз ли
чи тим тема ма веза ним за уна пре ђе ње општи не Бео чин. Овом 
при ли ком су пред став нци општи на раз ме ни ли иску ства веза на 
за реша ва ње про бле ма дивљих депо ни ја. Осим ове теме, вођен 
је раз го вор и на тему раз во ја тури зма у општи ни Бео чин, где су 
пред став ни ци општи не Чаје ти на има ли кори сне саве те и суге сти

је за Општи ну Бео чин. Састан ци ма су при су ство ва ли пред сед ник 
општи не Чаје ти на Милан Ста ма то вић, дирек тор Тури стич ке орга
ни за ци је Чаје ти на Вла ди мир Жива но вић, пред сед ни ца Општи не 
Бео чин Мир ја на Мале ше вић Мил кић, њен заме ник Боро Пре дра
го вић, пред сед ник Скуп шти не општи не Бео чин Нема ња Вилић, 
начел ник Општин ске упра ве Секу ла Петро вић и руко во ди лац 
Оде ље ња за финан си је општин ске упра ве Дра ган Гли го рић.

сРеМ сКа МИтРО ВИ Ца

Помоћ за уго сти те ље
и вла сни ке све ча них сала
Вла сни ци ма уго сти тељ ских обје ка

та, кафи ћа, ресто ра на, хам бур ге ри
ја, деч јих игра о ни ца у прет ход ном 

пери о ду је испла ће на јед но крат на помоћ. 
Тако ђе, 26. мар та је вла сни ци ма све ча них 
сала испла ће на поло ви на бес по врат них 
сред ста ва, док ће се пре о ста ли део испла
ти ти почет ком апри ла. Пре тход но је Град 
рас пи сао јав не пози ве за помоћ уго сти те
љи ма и вла сни ци ма све ча них сала. Пра
во на јед но крат ну помоћ од 50.000 дина ра 
оства ри ло је 85 уго сти те ља у гра ду, док је 
12 сео ских уго сти те ља доби ло јед но крат
ну помоћ од 30 хиља да дина ра. За све ча
не сале опре де ље но је 10 мили о на дина
ра по јав ном пози ву, а седам вла сни ка је 
оства ри ло пра во на ту врсту помо ћи.

– Град је одлу чио да помог не уго сти те
љи ма, који су током про шле, а и ове годи
не, посло ва ли са вели ким поте шко ћа ма 
због број них огра ни че ња, која су била и 
још увек су на сна зи. Али, сек тор који је 
пре тр пео нај ве ће губит ке у посло ва њу су 
сва ка ко све ча не сале. Реч је о уго сти тељ
ским објек ти ма који се баве изда ва њем 
про сто ри ја за орга ни зо ва ње про сла ва, а 
они током прет ход не и ове годи не нису 
били у могућ но сти да нео ме та но оба вља
ју сво ју делат ност. Нису могли да оства
ру ју ни при хо де од посло ва ња, а уз то су 
има ли изу зет но висо ке редов не тро шко

ве и теку ће дажби не које су мора ли да 
изми ру ју сва ког месе ца. Из тог раз ло га, 
Град Срем ска Митро ви ца се опре де лио 
да одво ји јед ну лини ју помо ћи за ове уго
сти тељ ске субјек те. Кри те ри јум за доде
лу сред ста ва био је обим посло ва ња у 
послед њој годи ни када су нор мал но фун
ки цо ни са ли, то је 2019. годи на. Тако да су 
одре ђе ни вла сни ци све ча них сала оства
ри ли пра во на помоћ од 500.000 дина ра, 
до чак три мили о на дина ра. Ради се о 

помо ћи у циљу убла жа ва ња еко ном ских 
после ди ца пан де ми је које ће им о могу ћи
ти да пре жи ве током ових ван ред них окол
но сти, током ове кри зне ситу а ци је иза зи
ва не коро на виру сом, изја вио је заме ник 
гра до на чел ни ка Петар Самар џић.

Он је том при ли ком позо вао све сугра
ђа не да се укљу че у про цес масов не иму
ни за ци је, како би се сте као колек тив ни 
иму ни тет, а на тај начин бисмо се  пре вра
ти ли нор мал ним и живот ним и послов ним 
токо ви ма.

Јеле на Стан ко вић, вла сни ца Све ча не 
сале „Ивент цен тар” у Лаћар ку, рекла је да 
је епи де ми о ло шка ситу а ци ја вео ма ути ца
ла на њихо во посло ва ње. 

– Послед њих годи ну дана све ча не сале, 
као и оста ли који се баве слич ним послом, 
заи ста су без ика квих при хо да. Захвал ни 
смо мно го Град ској упра ви што је има ла 
слу ха за нас, да нам помог не, јер смо сви 
већ на рубу егзи стен ци је. Помоћ коју смо 
доби ли нам вео ма мно го зна чи. Ми ћемо 
доби ти укуп но 1,5 мили о на дина ра. Доби
је на сред ства ће про ду жи ти наш опста нак. 
Нада мо се да ће убр зо да се деси и неко 
лепо сла вље, па да ћемо моћи да наста
ви мо нор мал но да ради мо, рекла је Јеле
на Стан ко вић.

З. Попо вић
фото: Б. туца ко вић

Јеле на стан ко вић



22 31. MART 2021.  M NOVINE ДРУШтВО

Лепо вре ме и прве 
про лећ не дане Јав
но кому нал но пред у

зе ће „Кому на ли је“ кори сти 
за уре ђе ње и улеп ша ва ња 
гра да. Вели ка акци ја коше
ња трав на тих повр ши на је 
запо че та на Спо менгро бљу 
29. мар та. 

– Пре ма годи шњем пла ну, 
пред ви ђе но је да се у току 
годи не уре ди чети ри мили о
на седам сто ти на шесна ест 
хиља да ква драт них мета
ра повр ши не. Почи ње се 
од Спо менгро бља, затим 
је на реду Сав ски кеј и још 
неко ли ко лока ци ја у гра ду. 
Коше ње се оба вља руч но 
и машин ски. Поред тога, 
током годи не ће се оба вља
ти и оста ле актив но сти, које 
су у над ле жно сти Град ског 
зеле ни ла, као што је уре
ђе ње пар ков ских и цвет них 
повр ши на, укла ња ње штет
не веге та ци је дуж локал
них путе ва и слич но, рекао 
је заме ник гра до на чел ни ка 
Петар Самар џић.

Порт па рол ка ЈКП „Кому
на ли је“ Тама ра Мил ко вић 
је рекла да се послед њих 
годи на није ради ло ова ко 
вели ко уре ђе ње Спо мен
пар ка.

– У Спо менпар ку смо 
оба ви ли сани тар нохиги јен
ске мере, одно сно, про ре
ђи ва ње дрве ћа, сад ни ца, 
као и крче ње жбу ња, уре
ђе ње на жбу на стим врста

ма, а наста вља мо са коше
њем трав на тих повр ши на. 
И заи ста, Спо менпарк по 
први пут бли ста. У пла ну 
је да се ура ди моби ли јар, 
као и сад ња нових сад ни
ца. Спо менгро бље је јед
на неис ко ри шће на зеле на 
оаза у Срем ској Митро ви ци 
и пози ва мо све Митров ча не 
да у што већем бро ју посе
ћу ју ово једин стве но место, 

рекла је Тама ра Мил ко вић.
Она је дода ла да ће пред

у зе ће ЈКП „Кому на ли је“ 
ради ти и про лећ но уре ђе ње 
гра да. 

– За сада смо оба ви ли 
сад њу цвет ни ца на неко ли
ко лока ци ја у гра ду. Тако
ђе, уре ђе не су и арте ске 
чесме, а вели ка новост је 
да сти жу кон теј не ри за ста
кло, што ће вео ма олак ша ти 
упра вља ње отпа дом. На 30 
лока ци ја ће бити поста вље
ни ови кон теј не ри и биће 
доступ ни у свим стам бе ним 
насе љи ма, ресто ра ни ма и 
кафи ћи ма, где се и нај ве ћа 
коли чи на ста кле не амба ла
же ства ра. На уво ђе ње кон
теј не ра за одла га ње ста кла 
смо се одлу чи ли и на суге
сти је сугра ђа на, јер су вели
ке коли чи не ста кле не амба
ла же одло же не у мно гим 
подру ми ма и чека ју моме
нат када ће бити пра вил но 
одло же не, рекла је Тама ра 
Мил ко вић. 

З. Попо вић

сРеМ сКа МИтРО ВИ Ца

Уре ђе ње спо мен-гро бља

Петар самар џић тама ра Мил ко вић

ПУ „Радост“ из Нових Бано ва ца добит ник је Пове ље 
Међу на род ног сај ма обра зо ва ња „Путо ка зи“. Струч на 
коми си ја овог сај ма је за 16. Међу на род ни сајам обра зо
ва ња „Путо ка зи“ орга ни зо ва ла оце њи ва ње ква ли те та 
обра зов новас пит них уста но ва. На осно ву пре гле да них и 
оце ње них 60 обра зов новас пит них уста но ва, коми си ја је 
доде ли ла 38 вели ких злат них, 18 злат них и чети ри сре бр
не меда ље. ПУ „Радост“ је поне ла злат не меда ље за 
Вртић „Жира фи ца“ и Вртић „Херој Мајор Горан Савић“ из 
Нових Бано ва ца и сре бр ну за Вртић „Буба ма ра“ у Беле
ги шу.

З. К. 

ПРеД ШКОл сКа Уста НО Ва „РаДОст“ ИЗ НОВИХ БаНО Ва Ца

Добит ник пове ље „Путо ка зи“
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Мини стар ство зашти те живот не 
сре ди не рас пи са ло је почет ком 
годи не три кон кур са који ма је 

циљ уна пре ђе ње ква ли те та вазду ха. 
Пре ма конач ним ранг листа ма, на кон
кур су за пошу мља ва ње опре де љен је 
уку пан износ од 100 мили о на дина ра 
за 38 локал них само у пра ва, док је 100 
мили о на дина ра опре де ље но и за 
заме ну котлар ни ца у дома ћин стви ма у 
10 локал них само у пра ва. По кон кур су 
за заме ну котлар ни ца, опре де ље но је 
200 мили о на дина ра за про јек те у 24 
гра да и општи не. 

Општи на Ста ра Пазо ва, годи на ма 
уна зад, у сарад њи са ЈКП „Чисто ћа“, 
само стал но спро во ди акци је озе ле ња

ва ња повр ши на и сад ње сад ни ца у 
свим мести ма, са при мар ним циљем 
допри но са еко ло ги ји и очу ва њу живот
не сре ди не, као и естет ског уре ђе ња 
окру же ња у сва ком насе љу. Као наста
вак поме ну тих актив но сти, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради
но вић ове неде ље је у Мини стар ству 
зашти те живот не сре ди не пот пи сао 
уго вор, нашав ши се међу три де сет 
јед ном општи ном, на осно ву којих ће 
ресор но мини стар ство доде ли ти сред
ства за про јек те пошу мља ва ња, као и 
заме ну дотра ја лих котлар ни ца и ложи
шта у дома ћин стви ма котло ви ма на 
еко ло шки при хва тљи ви је енер ген те.

Д. Г. 
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За чисти ји ваздух

ПОљОПРИВРеДа

Равнање атарских путева

са пот пи си ва ња уго во ра

Ста ро па зо вач ки пољо при вред ни
ци завр ши ли су акци ју рав на ња 
атар ских путе ва. Кишо ви то вре

ме током про те кле неде ље оме ло је 
ста ро па зо вач ке пољо при вред ни ке да 
у јед ном дану спро ве ду тра ди ци о нал
ну акци ју рав на ња атар ских путе ва. У 
четвр так, 25. мар та, усло ви су било 
повољ ни ји – није било пра ши не, пут 
није био тврд, а и киша је мало помо
гла да и пре о ста лих 40 км атар ских 
путе ва буде порав на то.

Ову уоби ча је ну про лећ ну прак су 
данас је зао кру жи ла еки па од седам 
трак то ри ста, на поте су Ста ро село и 
Зови це. Про лећ но рав на ње пољо при
вред ни ци пона вља ју сва ке сезо не и 
јако им је важно да путе ви оста ну уре
ђе ни током целе годи не.

Акци ју рав на ња атар ских путе ва 
орга ни зу је Удру же ње пољо при вред ни
ка Ста ра Пазо ва, око 50 пољо при
вред ни ка, већ пре ко јед не деце ни је на 
неко ли ко лока ли те та.  Д. Г.

Поја ча на кон тро ла 
пар кинг места

У Ста рој Пазо ви је одне дав но поја ча
на кон тро ла пар кинг места. Кон тро ло ри 
Пар кинг сер ви са који функ ци о ни ше у 
окви ру ЈКП „Чисто ћа“ оба ве шта ва ју све 
који пар ки ра ју сво ја вози ла на озна че
ним мести ма о начи ну пла ћа ња. Уко ли ко 
место није пла ће но, изда ју налог за 
општу днев ну кар ту у изно су од 1000 
дина ра, која важи наред на 24 сата од 
момен та изда ва ња. Пар ки ра ње није 
вре мен ски огра ни че но, викен дом се не 
напла ћу је.

Тре нут но посто ји 606 пар кинг места, 
од којих су 34 пред ви ђе на за осо бе са 
инва ли ди те том и поде ље на су на белу 
зону где спа да ули ца Све то сав ска од 
цен тра до Змај Јови не ули це, и на црве
ну, у коју спа да ју све окол не ули це.  
Напла та се при ме њу је рад ним дани ма 
од 7 до 15 часо ва  а нај јед но став ни ји 
начин пла ћа ња је СМС пору ком. За белу 
зону то је број 8201 и сат вре ме на пар ки
ра ња кошта  35 дина ра, док се у црве ној 
25 дина ра по сату може упла ти ти на број 
8202,  а посто ји и цело днев на кар та за 
обе зоне у изно су од 100 дина ра и пла ћа 
се сла њем СМС пору ке на број 8203. 
Кар те се могу купи ти и код кон тро ло ра, 
или у кан це ла ри ји на Сло вен ском тргу. 
Посто је и прет плат не кар те за ста на ре 
згра да, које кошта ју на месеч ном нивоу 
200 дина ра у црве ној зони, одно сно 2000 
дина ра годи шње, док је у белој зони 
цена кар те на месеч ном нивоу 250 дина
ра или на годи шњем 2500 дина ра.

Јасно је да у Ста рој Пазо ви посто ји 
вели ка потре ба  за пар ки ра ли шти ма  
тако да се пла ни ра про ши ре ње са додат
них 156 места, а чим вре мен ски усло ви 
дозво ле, на реду је фар ба ње посто је ћих 
места са испи си ва њем СМС бро ја на 
бето ну. З. К.

Пазо вач ки кутак
Након изла га ња у Ста рој Пазо ви и у 

Зави чај ном музе ју у Руми, изло жба 
пред ме та пазо вач ких Сло ва ка је инкор
по ри ра на у стал ну етно ло шку постав ку 
Зави чај ног музе ја у Руми, док је један 
њен део остао у Зави чај ној кући народ
ног херо ја Јан ка Чме ли ка у Ста рој Пазо
ви. На тај начин изло жба са око 500 
пред ме та, пре тво ре на је у стал ну постав
ку и трај но је доступ на јав но сти.

Народ на ношња ста ро па зо вач ких 
Сло ва ка је једин стве на на свет ском про
сто ру зато што се носи само у Ста рој 
Пазо ви и ни у јед ном дру гом месту. Сло
вач ку тра ди ци ју од забо ра ва чува и сли
кар ка наи ве Ана Очо вај, чија је изло жба 
радо ва у рум ском Музе ју доступ на до 17. 
апри ла.

Зајед нич ки про је кат ТОО Ста ра Пазо
ва и Зави чај ног музе ја у Руми „250 годи
на дола ска Сло ва ка у Ста ру Пазо ву“, 
нала зи се и у так ми че њу НК ИЦОМ 
Срби ја у кате го ри ји за про је кат годи не за 
2020. У наред них десе так дана струч на 
коми си ја ће номи но ва ти пет кан ди да та у 
сва кој кате го ри ји.

Д. Г.
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Ириг добио сред ства
на два кон кур са
Ире на Вујо вић, мини

стар ка зашти те 
живот не сре ди не, пот

пи са ла је 23. мар та уго во ре 
са 31 локал ном само у пра
вом на осно ву којих ће им 
Мини стар ство зашти те 
живот не сре ди не доде ли ти 
130 мили о на дина ра за про
јек те пошу мља ва ња, као и 
заме ну дотра ја лих котлар
ни ца и ложи шта у дома ћин
стви ма на еко ло шки при
хва тљи ви је енер ген те.

Том при ли ком, мини стар
ка Ире на Вујо вић је чести
та ла пред став ни ци ма 
општи на и гра до ва на успе
шно при пре мље ним про јек
ти ма. 

Она је дода ла и да је 
Мини стар ство пожу ри ло са 
спро во ђе њем кон кур са, 
како би се, по пот пи си ва њу 
уго во ра, сред ства одмах 
пре ба ци ла и запо че ла реа
ли за ци ја одо бре них про је
ка та.

  Воле ла бих да уско ро 
оби ђем локал не само у пра
ве да види мо зајед но како 
напре ду ју радо ви, иста кла 
је мини стар ка Вујо вић.

Позва ла је и све општи не 
и гра до ве да пра те кон кур се 
које обја вљу је Мини стар
ство зашти те живот не сре
ди не, да се при ја вљу ју и 
кори сте могућ ност да 
попра ве ква ли тет вазду ха 

уз подр шку држа ве и наја
ви ла ско ро рас пи си ва ње 
кон кур са за суфи нан си ра
ње екопар ко ва.

Првих 31, од укуп но 97 
уго во ра, поти са ни су 23. 
мар та, а међу пот пи сни ци
ма  је био и пред сед ник ири
шке Општи не Тихо мир Сто
ја ко вић.

Ова општи на је доби ла 
1,2 мили о на дина ра за 
заме ну дотра ја лих котлар
ни ца, а 1,8 мили о на дина ра 
по кон кур су за био ло шку 

обно ву шума, за про је кат 
поста вља ња звуч них бари
је ра за зашти ту од буке која 
дола зи од пут ног сао бра ћа
ја на локал ним путе ви ма.

Тихо мир Сто ја ко вић каже 
да је ири шка општи на доби
ла 1,2 мили о на дина ра за 
изград њу котлар ни це на гас 
за потре бе амбу лан те у 
Врд ни ку, која је до сада 
кори сти ла дрво као енер
гент. 

– Када је реч о пошу мља
ва њу, опре де ли ли смо се за 

поди за ње дрво ре да уз путе
ве и то на више лока ци ја. То 
ће допри не ти очу ва њу 
живот не сре ди не, али ће 
бити кори сно и током зиме, 
јер ће сма њи ти сме то ве и 
зашти ти путе ве, што ће 
пове ћа ти и без бед ност сао
бра ћа ја у зим ском пери о ду, 
каже Тихо мир Сто ја ко вић о 
про јек ти ма за које су доби
ли сред ства из Мини стар
ства зашти те живот не сре
ди не.

с. Џаку ла

тихо мир сто ја ко вић и мини стар ка Ирена Вујо вић

ссШ „БОРИл саВ МИХаЈ лО ВИЋ МИХИЗ“ ИРИГ

Ула га ње у модер ни за ци ју наста ве
Има ју ћи у виду акту ел ну епи де ми

о ло шку ситу а ци ју, Сред ња струч
на шко ла „Бори слав Михај ло вић 

Михиз“ у Ири гу  од почет ка школ ске 
годи не па све до недав но, ради ла је 
по ком би но ва ном моде лу, сме њу ју ћи 
недељ но наста ву на даљи ну и непо
сре дан рад у шко ли. Због погор ша ња 
епи де ми о ло шке ситу а ци је, тре нут но 
се ком плет на наста ва одви ја онлајн.

– Иако су усло ви оте жа ни, тру ди мо 
се да се ква ли тет наста ве, што је могу
ће више одр жи, а наро чи то прак тич не 
наста ве. Тако смо ове годи не вежба ли 
при пре ма ње јела либан ске, мек сич
ке, руске, грч ке и ирске кухи ње. Вина
ри, упр кос тре нут ној ситу а ци ји, вред

но раде на новом вину. Како бисмо 
нашим уче ни ци ма побољ ша ли усло ве 
рада, наша шко ла  је уче ство ва ла на 
више про је ка та и кон кур са, гово ри за 
дирек тор ка Иси до ра Бири њи. 

Она дода је да би издво ји ла ИПА 
про је кат – про грам пре ко гра нич не 
сарад ње Мађар ска Репу бли ка Срби
ја, у којем шко ла уче ству је  зајед но са 
Уни вер зи те том „Еду конс“. На осно ву 
овог про јек та, шко ла ће доби ти изу зет
ну опре му за винар ство, а у пла ну је 
и поди за ње новог хек та ра вино гра да. 

Од вели ке помо ћи су и сред ства која 
су доби је на од Покра јин ског секре та
ри ја та за пољо при вре ду, водо при вре
ду и шумар ство. 

Наи ме, на осно ву кон кур са за 
финан си ра ње интен зи ви ра ња кори
шће ња пољо при вред ног земљи шта, 
којим рас по ла жу науч ноистра жи вач
ке уста но ве, сред ње пољо при вред не 
шко ле и оста ле шко ле које обра зу ју 
кадар у обла сти пољо при вре де, шко
ла је доби ла  бес по врат на сред ства у 
изно су од два мили о на дина ра.

 – Ова сред ства ће се утро ши ти за 
набав ку маши не за зеле ну резид бу и 
боч ну копа чи цу. Поред наве де ног, у 
пла ну нам је и набав ка опре ме како 
бисмо уна пре ди ли и рад у школ ској 
кухи њи, а тако ђе и опре му за модер ни
за ци ју наста ве, иста кла је дирек тор ка 
Иси до ра Бири њи. с. Џаку ла
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ОШ „МИлИ Ца стО Ја ДИ НО ВИЋ сРП КИ Ња“ ВРД НИК

сли ка „Косов ски бој“
-  тре ће откри ва ње
Пре гото во шест деце ни ја, Воја Ста

ме нић, који је тада радио у врд нич
кој Основ ној шко ли „Мили ца Сто ја

ди но вић Срп ки ња“ на зиду јед не учи о ни
це је насли као сли ку са темом Косов ског 
боја. Он је оти шао из шко ле, али je 
њего во дело поста ло пред мет број них 
кон тро вер зи, чак и суд ског спо ра. 

Наи ме, сли ка је оста ла до седам де се
тих годи на про шлог века, а потом је пре
кре че на. Сли кар Кон стан тин Гушић, који 
је радио у овој шко ли као настав ник 
ликов не кул ту ре, покре нуо је ини ци ја ти
ву да се сли ка вра ти и репа ри ра, што је 
и ура дио уз помоћ уче ни ка за чети ри 
месе ца. 

Поно во је Воји на сли ка била доступ на 
оку посма тра ча још неко ли ко годи на, а 
онда је дожи ве ла исту суд би ну. 

– Пре кре че на је и то без раз ло га, 
доста се о томе и писа ло, при се ћа се 
Кон стан тин Гушић. 

По окон ча њу суд ског про це са, овај 
сада пен зи о ни са ни настав ник и сли кар, 
поно во је запо чео муко тр пан про цес 
вра ћа ња на све тло дана сли ке на зиду у 
врд нич кој основ ној шко ли, пипа во, само 
малим дле том, како се сли ка испод 
тање насла ге кре ча и гле та не би оште
ти ла...

Кон стан тин Гушић позна ти ји као Кон
стан тин из Сре ма, каже да је 

за сва ко умет нич ко дело вели ка ште та 
да сто ји сакри ве но, јер је Воја Ста ме нић  
који је ура дио ову сли ку, веро ват но 
желео да сво је виђе ње Косов ске бит ке 
поде ли са  око ли ном.

Ово је тре ће виђе ње сли ке, први пут 
када ју је аутор ура дио, а потом два пута 
пре кре че на. Како смо на почет ку тек ста 

рекли, сли ка је потом поно во откри ве на 
захва љу ју ћи тада мла дом настав ни ку 
Кон стан ти ну и то добро, јер ју је репа ри
ра ну видео и сам њен аутор и био задо
во љан оним што је ура ђе но.

  Нажа лост, она је још јед ном пре кре
че на и сада ће ово бити тре ће виђе ње  
сли ке Косов ског боја у шко ли „Мили ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“. Када  нешто 
ство ри те, има те жељу да то при ка же те 
оста лим људи ма и ако се то сада сакри је 
од очи ју дру гих, ви опет има те жељу да 
то  вра ти те назад ако сте у могућ но сти, 
да она опет има свој живот. Сва ка сли ка 
и сва ко умет нич ко дело има ју свој живот 
и тра ја ње, гово ри о сво јим моти ви ма да 
још јед ном ову сли ку отрг не од забо ра ва 
Кон стан тин Гушић. 

Он дода је да је, сре ћом, срео дона то
ра који га је подр жао у тој жељи. 

 Сад ћу поку ша ти да сли ку вра тим у 
живот она ко каква је била, баш из те 
жеље да је вра тим неким  новим гене ра
ци ја ма које ће овде дола зи ти и које ће 
овде учи ти и посма тра ти ово дело. Посао 
није тежак, али је мно го осе тљив, ски да
ње гле та ради ћу са овим челич ним сли
кар ским шпа хла ма, које су вео ма мека
не.  Надам се да ће толи ко боје оста ти 
да могу да наста вим рад на осве жа ва њу 
и обна вља њу ове ком по зи ци је, исти че 
сли кар Кон стан тин Гушић и дода је да је 
сли ка рађе на при род ним боја ма, али да 
ће је он обно ви ти акрил ним, које су 
посто ја ни је и дуго трај ни је.

А да би сли ка „Косов ски бој“ поно во 
угле да ла све тлост дана тре ба захва ли ти 
и дона то ри ма Вла да ну Радо ји чи ћу и 
Ђор ђу Жики ћу, вла сни ци ма фир ме  
„Дри на Коп“, као и Кон стан ти ну Гуши ћу.

 – У раз го во ри ма са мојим при ја те љи
ма из Врд ни ка чуо сам за тужну суд би ну 
ове сли ке и у том момен ту сам осе тио 
потре бу да помог нем. Рекли су ми  да је 
то муко тр пан посао, да је сли ка два пута 
пре кре че на, али ми смо спрем ни да  
исфи нан си ра мо ком плет ну обно ву сли
ке. Мислим да је тре ба вра ти ти у ста ње 
као што је била и  надам се да ником 
више неће на памет пасти да је пре кре
чи, каже Вла дан Радо ји чић.

Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник ири
шке Општи не је захва лио дона то ри ма, 
који су подр жа ли енту зи ја зам и жељу 
умет ни ка из Врд ни ка Кон стан ти на Гуши
ћа. 

– Сви зна мо да се у Врд ни ку одр жа ва 
и тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја Видов
дан ски сабор која је сим бол овог места, 
а  Видов дан је чвр сто пове зан, кроз веко
ве и нашу тра ди ци ју, упра во и са бојем 
на Косо ву, што је и тема ове сли ке, ука
зао је Тихо мир Сто ја ко вић.

Ина че, Воја Ста ме нић, ака дем ски сли
кар је напу стио Врд ник, оти шао у Обре
но вац, а потом у Аме ри ку на Фло ри ду 
где се и афир ми сао као сли кар. Њего ве 
сли ке се, изме ђу оста лих, нала зе и у 
Музе ју умет но сти Аме ри ке и Народ ном 
музе ју у Бео гра ду. 

У вре ме „црног тала са“, овај умет ник 
се нашао на спи ску непо доб них, те је 
зато и напу стио земљу и оти шао у Аме
ри ку, где је и умро.

Њего ва сли ка у Врд ни ку, чуд не исто ри
је, димен зи ја је 5 пута 2,5 мета ра. 

По рено ви ра њу шко ла ће на зиду, сада 
каби не та за инфор ма ти ку, има ти сли ку 
при зна тог ака дем ског сли ка ра.

с. Џаку ла

тихо мир сто ја ко вић, Кон стан тин Гушић и Вла дан Радо ји чић
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ГОДИШЊИЦа БОМБаРДОВаЊа

Положени венци на
Градском гробљу у Руми
На дан када је тач но пре 

22 годи не запо че ло 
бом бар до ва ње, тада 

СР Југо сла ви је, 24. мар та, 
пред став ни ци локал не само
у пра ве, СУБ НОРа и гра ђа
ни, поло жи ли су вен це на 
спо мен облеж је поги ну ли ма 
у рато ви ма од 1990. до 1999. 
годи не на Град ском гро бљу 
у Руми.

У име локал не само у пра
ве вен це су поло жи ли Алек
сан дра Ћирић, заме ни ца 
пред сед ни ка Општи не, и 
Сте ван Кова че вић, пред сед
ник Скуп шти не општи не 
Рума, ука зав ши да је наша 
дужност да негу је мо кул ту ру 
сећа ња, да ода мо почаст 
свим жртва ма, њихо вом 
херој ству у одбра ни отаџ би
не, али и да каже мо да је 
реч о мон стру о зном и непра
вед ном НАТО бом бар до ва
њу које је спро ве де но под 
лице мер ним нази вом „Мило
срд ни анђео“. 

– Бит но је обе ле жа ва ти 
све важне дату ме из наше 
исто ри је, јер коли ко негу је мо 
кул ту ру сећа ња, толи ко про
ши ру је мо могућ но сти за 
наше напре до ва ње у будућ
но сти. Важно је ука зи ва ти на 
исти ну, јер смо све до ци да 
се у неким стра ним цен три
ма моћи, али и у поје ди ним 
слу ча је ви ма ауто шо ви ни
зма, поку ша ва искри ви ти 
сли ка о бом бар до ва њу, 
пору чио је Сте ван Кова че
вић.

Он је после пола га ња 
вена ца про чи тао и сво ју 
песму „Одго вор Гин те ру Гра
су немач ком књи жев ни ку на 
Вели ки четвр так лета господ
њег 1999.“, која је обја вље на 
у књи зи „Сумрак запа да“.  

Томи слав Милић, пред сед
ник СУБ НОРа у Руми, под
се тио је и на  бом бар до ва ње 
Руме и настра да ле гра ђа не 
из рум ске општи не. Он је 
иста као да је 24. март датум 
за сећа ње, дан који никад не 
тре ба забо ра ви ти.

То је дан када је 19 зема
ља запо че ло агре си ју, без 
пово да, на јед ну малу сло бо
дар ску земљу. Увек иско ри
сти мо при ли ку да под се ти мо 
и на наше сугра ђа не који су 
изгу би ли живо те у тој агре

си ји. Цивил на жртва је била 
Румљан ка Миле на  Цица 
Мали нић, поги ну ла у гра на
ти ра њу ауто бу са, у тре нут ку 
када је ишла да оби ђе сина 
који је слу жио вој ни рок на 
Косо ву и Мето хи ји, поги ну ли 
су и вој ник Бран ко Чуту ри ло 
из Клен ка и при пад ник 
посеб них једи ни це Поли ци
је, у саста ву једи ни це Сом
бо ра, Жељ ко Рау жан из Хрт
ко ва ца. У жртве се са пра
вом убра ја и Миша Убо ја, 
мла дић који је поги нуо 1998. 

годи не као редо ван вој ник у 
суко бу са шип тар ским теро
ри сти ма, рекао је Томи слав 
Милић.

Током 78 дана бом бар до
ва ња извр ше но је 58.574 
ави он ских  нале та, баче но је 
25.000 тона екс пло зи ва, 
укљу чу ју ћи и забра ње не 
касет не бом бе. Касар на у 
Руми је пого ђе на  са шест  
бом би и том при ли ком је 
начи ње на вели ка мате ри јал
на ште та. 

Што се тиче про це не ште

те које је има ла СР Југо сла
ви ја, оне се кре ћу од 30 до 
100 мили јар ди дола ра. Мада 
нема зва нич ног бро ја жрта ва 
про це њу је се да је било око 
2.500 поги ну лих, међу који
ма је и 79 деце и 5.000 рање
них. 

Нека ко увек када гово ри мо 
о почет ку НАТО бом бар до ва
ња, бар када је рум ска 
општи на у пита њу, поми ње
мо и оба ра ње аме рич ког 
ави о на Ф117А, кога  су зва
ли „неви дљи ви“ у ата ру 
Буђа но ва ца, само три дана 
од почет ка бом бар до ва ња, 
27. мар та.

Обо рио га је Тре ћи ракет
ни диви зи он 250.  ракет не 
бри га де про тив вазду шне 
одбра не у 20 часо ва и 42 
мину та. 

Пого ђен ави он је пао у 
њиве надо мак Буђа но ва ца, а 
прет ход но је био гађан са 
две раке те типа „нева“. Једи
ни цом, која га је обо ри ла 
коман до вао је пуков ник Зол
тан Дени. 

Нај ве ћи део  обо ре ног 
ави о на се нала зи у Музе ју 
вазду хо плов ства. Тако ђе, 
један део кри ла нала зи се у 
окви ру стал не постав ке 
мемо ри јал не собе, посве ће
не херо ји ма 250. ракет не 
бри га де, у коман ди те једи
ни це, у Бео гра ду на Бањи ци. 

с. Џаку ла

Пола га ње вена ца на Град ском гро бљу у Руми

сте ван Кова че вић
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Обе ле же но 22 годи не
од НатО бом бар до ва ња
У скла ду са епи де ми

о ло шким мера ма 
про тив шире ња коро

навиру са, 24. мар та је обе
ле же но 22 годи не од почет
ка НАТО бом бар до ва ња. 
Девет на ест зема ља чла ни
ца НАТО пак та је уче ство
ва ло у вазду шним напа ди
ма на тада шњу Саве зну 
Репу бли ку Југо сла ви ју, који 
су тра ја ли 78 дана, све до 
10. јуна 1999. годи не. Мину
том ћута ња, ода та је пошта 
свим жртва ма бом бар до
ва ња, а потом је пред сед
ник Скуп шти не гра да Или ја 
Недић са сарад ни ци ма и 
пред став ни ци ма удру же ња 
бора ца поло жио вен це на 
спо менобе леж је у Маса ри
ко вој ули ци. 

– Сли ке и сећа ња не 
бле де. Про шло је 22 годи
не од најг ну сни је агре си
је на нашу земљу. Поно во 
смо овде да ода мо помен 
настра да ли ма. Наша је оба
ве за да чува мо сећа ња и да 
та иста сећа ња пре не се мо 
на буду ће гене ра ци је, рекао 
је помоћ ник гра до на чел ни
це Бог дан Кузмић. 

Сава Гру ји чић, пред сед
ник Град ског одбо ра резер
вних вој них ста ре ши на, 
казао је да се сећа ња на 24. 
март 1999. годи не не смеју 
забо ра ви ти и да се она 
мора ју пре не ти и наред ним 
гене ра ци ја ма.

– На Саве зну Репу бли ку 
Југославију 24. мар та 1999. 
годи не над ви ла се вели ка 
арма да НАТО пак та. У току 
тог вер ти кал ног мане вра, 

дожи ве ли смо вели ка људ
ска и мате ри јал на стра
да ња. Око 2500 цивил них 
лица је поги ну ло, укљу чу
ју ћи 79 деце. Пору ше ни су 
мосто ви, а баче не су раз
ли чи те бом бе, као и оне са 
оси ро ма ше ним ура ни ју мом, 
и све после ди це сно си мо 
и данданас. Мла ђим гене
ра ци ја ма мора мо пре не
ти сећа ње на овај важан 
датум. Март је ина че, црни 
месец за Срби ју и цео Бал
кан. Мно штво лоших дога
ђа ја се деси ло у том месе цу 
у раз ли чи тим пери о ди ма, 
рекао је Гру ју чић.

Вен це су на спо менобе
леж је поло жи ли и пред став

ни ци СУБ НОРа, Град ског 
одбо ра Соци ја ли стич ке 
пар ти је Срби је, Удру же ња 
рат них вој них инва ли да и 

Удру же ња срп ских рат них 
вете ра на.

З. Попо вић
фото: Б. туца ко вић

Или ја Недић са сарад ни ци ма и пред став ни ци ма удру же ња поло жио венац

Бог дан Кузмић сава Гру ји чић

24. мар та 1999. годи не поче ло је 
НАТО бом бар до ва ње Саве зне Репу
бли ке Југо сла ви је. Два де сет дру га 
годи шњи ца агре си је обе ле же на је 
пола га њем вена ца и цве ћа на спо
ме ни ке стра да лих и у ста ро па зо вач
кој општи ни.

Душан Иван че вић, Зден ко Бзов
ски, Крсто Муми но вић, Бра ни мир 
Крња јић, Вла ди мир Ковач и Дра ган 
Репи ја изгу би ли су сво је живо те бра

не ћи отаџ би ну током вазду шних 
напа да на Саве зну репу бли ку Југо
сла ви ју 1999. годи не. Зато је 24. 
март дан који се не забо ра вља.

Након ода те поште мину том ћута
ња, на спо ме ник у цен тру Ста ре 
Пазо ве, на ком су укле са на име на 
поги ну лих вој ни ка из ста ро па зо вач ке 
општи не, вен це и цве ће су поло жи ли 
пред став ни ци Општи не Ста ра Пазо
ва, општин ског одбо ра СУБ НОРа, 

СУБ НОРа Ста ри Банов ци и при пад
ни ци Вој ске Срби је из 204. вазду хо
плов не бри га де у Батај ни ци.

За 78 дана, коли ко је тра ја ла агре
си ја над небом Срби је, уби је но је 
нај ма ње 2.500 људи, међу њима 89 
деце, а рање но и повре ђе но је више 
од 12.000 људи. Поги ну лим у бом
бар до ва њу, пошту су данас ода ли 
чла но ви поро ди ца настра да лих као 
и број ни сугра ђа ни. Д. Г.

стаРа ПаЗОВа

Ода та пошта жртва ма
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еПИ Де МИ Ја КОРО На-ВИРУ са И МеН тал НО ЗДРа Вље

Посве ти ти се малим ства ри ма 
које чине живот бољим

Епи де ми ја коро навиру са је ушла у 
нашу земљу пре више од годи ну 
дана, у току којих смо води ли (и још 

увек води мо) живот у ван ред ним окол но
сти ма. Има ли смо нај ре стрик тив ни је 
мере, од забра не кре та ња, па до оних 
мање рестрик тив них, али увек уз опрез: 
физич ку дис тан цу, ноше ње маски и честу 
хиги је ну руку. Епи де ми ја већ пре ду го тра
је, а крај јој се баш и не нази ре, па све 
чешће у сво јој око ли ни може мо чути људе 
који се жале да више такву ситу а ци ју не 
могу да под не су. Јер, чини се да смо се 
током ових годи ну дана сви више посве
ти ли физич ком здра вљу да се не бисмо 
зара зи ли, а мно го мање мен тал ном, које 
ите ка ко у лошим окол но сти ма може бити 
угро же но. О после ди ца ма епи де ми је на 
мен тал но здра вље раз го ва ра ли смо са 
др Тањом Панић, пси хо ло гом, про фе сор
ком пси хо ло шке гру пе пред ме та на Висо
кој шко ли стру ков них сту ди ја за вас пи та
че и послов не инфор ма ти ча ре „Сир ми
јум“ и осни ва чем Пси хо ло шког цен тра 
„ТРИ“. Пре ма њеним речи ма, изме ње ни 
усло ви живо та који су после ди ца уво ђе
ња мера услед кови да19, са собом су 
доне ли читав низ прак тич них про бле ма у 
сва ко днев ном функ ци о ни са њу људи. 

– Огра ни ча ва ње кре та ња као јед на од 
нај ре пре сив ни јих мера, иза зва на потре ба 
да се мења сва ко днев ни режим и начин 
орга ни зо ва ња живот них актив но сти, при
мо ра ност да се оду ста је од пла но ва који 
су посто ја ли и врло зна чај ни финан сиј ски 
про бле ми за људе који се баве одре ђе
ним делат но сти ма – само су неке про ме
не у сва ко днев ном функ ци о ни са њу. Нај
ве ћи про блем поред дугог вре мен ског 
пери о да, сада већ годи ну дана, јесте 
неиз ве сност – до када ће тра ја ти и када 
ће се завр ши ти. Раз ли чи ти људи раз ли
чи то реа гу ју у истој ситу а ци ји. То зави си 
од инди ви ду ал них раз ли ка, осо би на лич
но сти, иску ства, соци јал не и финан сиј ске 
подр шке, поро дич не ситу а ци је... Број ни 
су фак то ри који могу има ти заштит ну 
функ ци ју у стре сној ситу а ци ји. Одре ђе ни 

број људи је тешко под нео овај пери од, 
док посто је и људи који се изја шња вају  да 
су за вре ме тог пери о да успе ли да раз ре
ше неке бит не про бле ме на пла ну лич ног 
и/или интер пер со нал ног функ ци о ни са ња, 
каже др Тања Панић.

Она дода је да је тешко пред ви де ти 
после ди це дуго роч ног живо та у ова квим 
окол но сти ма.

– Пита ње је како ће се ситу а ци ја одви
ја ти, коли ко ће тра ја ти, какве ће бити еко
ном ске после ди це. Људ ска врста је 
опста ла због тога што се адап ти ра ла на 
усло ве који су током вре ме на били вео ма 
про мен љи ви. Пре жи ве ла је и леде но 
доба. И кугу и коле ру и боги ње. Људи су 
пре жи вља ва ли и у кон цен тра ци о ним 
лого ри ма. Про ме на ће бити, али зави се 
од саме акту ел не ситу а ци је. У ситу а ци ји у 
којој се тре нут но нала зи мо и ми, али и 
већи део ста нов ни штва пла не те, јесте 
иза зов но живе ти. Међу тим, ова ситу а ци ја 
не тре ба да буде изго вор за зау зи ма ње 
пасив не пози ци је и неак тив ност. Важно је 
да се она сагле да из дру гог угла и поста
ви мо себи пита ње: „Какву ја про ме ну могу 
да напра вим у овој годи ни, шта могу да 
учи ним и за себе и за дру ге?“. Покре та ње 
на актив ност и пре у зи ма ње лич не одго
вор но сти у ситу а ци ја ма где је то могу ће и 
пожељ но, пози тив но ути че на само по у
зда ње и допри но си поди за њу нивоа ква
ли те та живо та на виши ниво, обја шња ва 
др Панић.

Наша саго вор ни ца дода је да се у ова
квим ситу а ци ја ма, које нам је доне ла епи
де ми ја, јавља ју непри јат не емо ци је, које 
нису пожељ не, али су нео п ход не у пси
хич ком функ ци о ни са њу људи. 

– Непри јат не емо ци је могу бити функ
ци о нал не и нефунк ци о нал не. У ситу а ци ји 
када посто ји објек ти ван про блем, здрав 
начин реа го ва ња су непри јат не емо ци је 
као што су страх, љут ња, туга... Нефунк
ци о нал не емо ци о нал не реак ци је су анк
си о зност, депре си ја, бес, а које су после
ди ца начи на раз ми шља ња и реа го ва ња у 
тој ситу а ци ји. Про це ном карак те ри сти ка 

ситу а ци је и начи на емо ци о нал ног реа го
ва ња, раз ми шља ња и пона ша ња осо бе, 
може се изве сти закљу чак о томе да ли је 
емо ци о нал на реак ци ја аде кват на или не. 
Бри га о мен тал ном здра вљу је актив ност 
која би тре ба ла да буде сва ко днев на, при 
чему је пре вен ти ва вео ма бит на, каже др 
Тања Панић. 

Да бисмо кроз тре нут ну ситу а ци ју, која 
нам је доне ла епи де ми ја, пси хич ки што 
без бол ни је пошли, др Тања Панић саве
ту је да се потру ди мо да се окре не мо и 
ужи ва мо у малим ства ри ма.

– Дан по дан, добро је про на ћи задо
вољ ство у неким сва ко днев ним актив но
сти ма, у малим ства ри ма које и чине 
живот. Обра ти ти пажњу на сада шњи 
моме нат, не бави ти се пре ви ше оним што 
је било, јер се не може про ме ни ти, нити 
оним што ће можда бити, можда и бити 
неће. Не мора мо кафу попи ти у лук су
зном ресто ра ну да би смо осе ти ли сре ћу. 
Кафу са при ја те љи цом може мо попи ти и 
на клу пи на кеју и искре но ужи ва ти у 
томе, каже др Тања Панић.

За крај она дода је да су људи све 
више отво ре ни ји да потра же помоћ 
пси хо ло га, пси хи ја тра или пси хо те

ра пе у та, али да ниво здрав стве не про
све ће но сти и бри ге за све у куп но здрав
стве но ста ње код људи у нашем окру же
њу још увек није на задо во ља ва ју ћем 
нивоу. 

– У тре нут ној ситу а ци ји, која тра је већ 
годи ну дана, при чему се крај и жеље ни 
повра так у оби ча је не токо ве живље ња 
стал но изми чу и одла жу, све је више 
људи који осе ћа ју одре ђе не пси хо ло шке 
тего бе.  Нема лошег тре нут ка да се 
потра жи помоћ. Увид да је потреб на 
помоћ и спрем ност да се та помоћ потра
жи је пре лом ни моме нат. Осо ба схва та да 
је њено функ ци о ни са ње неза до во ља ва ју
ће за њу, да је потреб но нешто про ме ни
ти. При хва та ње иде је да посто ји про блем 
и жеља да се про блем реши су поче так 
про ме не, завр ша ва наша саго вор ни ца.

 З.Попо вић

Др тања Панић Гра ђа ни се мање-више нави кли на живот у доба епи де ми је
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аНКе та: Како под но си те епи де ми ју
и про ти ве пи де ми о ло шке мере?

Ива Вин ко вић, Добри ја Чупић, срђан Вукас, Ката ри на Кец ман и сне жа на Бле чић

Мир ја на Бело ше вић, алек сан дар Мишко вић, Зден ка Поњин гер, саво Нико лић и алек сан дар Мар ја но вић

Ива Вин ко вић, срем ска Митро ви-
ца: Ситу а ци ја са епи де ми јом на мене 
лич но није мно го ути ца ла, јер  сам, на 
сре ћу, посве ће на послу који радим сва
ког дана мал те не 24 часа. Посве ће на са 
тре нин зи ма како са децом у окви ру 
кара те клу ба „Срем“, тако и са жен ском 
попу ла ци јом на фит не су. Тру дим се да 
одр жим пози ти ван дух и пози ти ван 
начин раз ми шља ња и да то пре не сем и 
на сво је вежба че, да бри ну пре све га о 
свом здра вљу и изгле ду. Али, када нам 
је забра ње но и да одр жа ва мо тре нин ге, 
ситу а ци ја поста је тешка. Не гле дам 
теле ви зи ју и ништа што би ми дало 
инфор ма ци ју која би ми поре ме ти ла 
уну тра шњи баланс.

Добри ја Чупић, салаш Ноћај ски: 
Нама ста ри ји ма је у почет ку, пре годи ну 
дана, епи де ми ја и мере које иду уз њу, 
тешко пала. Међу тим, пола ко смо се 
сви нави кли на ситу а ци ју. Пошто сам у 
пен зи о нер ским дани ма, тру дим се да 
сво је вре ме посве тим ства ри ма које 
волим, а да што мање пра тим теле ви зи
ју, јер се тамо углав ном сада пла си ра ју 
лоше вести.

срђан Вукас, Инђи ја: Послед њих 
годи ну дана мислим да се сви тру ди мо 
да коли котоли ко нор мал но живи мо. 
Пошту јем све мере које доно си Кри зни 
штаб и тру дим се да свој живот коли ко
толи ко водим неким нор мал ним током.

Ката ри на Кец ман, Инђи ја: Као народ 
смо нави кли на тешке ситу а ци је, али 
пан де ми ја је опет нешто што нам је сви
ма било непо зна то, а у људ ској при ро ди 

је да се пла ши непо зна тог. Сада после 
годи ну дана знам да смо нау чи ли одре
ђе ну лек ци ју и да живот мора да иде 
даље. 

сне жа на Бле чић, Инђи ја
Све што се деша ва у послед њих 

годи ну дана поста је вели ко опте ре ће
ње. Мислим да смо сви збу ње ни и да 
поку ша ва мо да живи мо , коли ко је то 
могу ће, на неки нор ма лан начин. Надам 
се да ће уско ро све поста ти само ружна 
про шлост.

Мир ја на Бело ше вић, Рума: Током 
тра ја ња пан де ми је коро навиру са, мој 
живот и живот моје поро ди це се про ме
нио, јер смо сво је дота да шње нави ке и 
оба ве зе мора ли да при ла го ди мо про пи
са ним мера ма. Деца су пре ста ла да се 
баве ван школ ском актив но сти ма и 
огра ни чи ли смо неке дота да шње одла
ске на путо ва ња , али их нисмо и 
искљу чи ли. Ипак, све то није мно го ути
ца ло на доса да шњи ква ли тет нашег 
живо та, па смо због тога срећ ни. Деца 
су редов но ишла у вртић и у шко лу, а 
супруг и ја ради мо сво је посло ве. Нико 
у поро ди ци па ни од бли жњих није био 
зара жен тако да је за сада све у нај бо
љем реду.

алек сан дар Мишко вић, Рума: 
Нисам се надао да ће ова ситу а ци ја са 
кови дом тра ја ти ово ли ко дуго, мере 
које су уве де не на почет ку су нас искре
но упла ши ле. С дру ге стра не, више и 
дуже смо били код куће, поро дич но, сви 
зајед но. Бавим се пољо при вре дом, а 
она зах те ва да се одре ђе ни посло ви 

ура де  у пред ви ђе ном року и није их 
могу ће одло жи ти. Већи ну пољо при
вред них посло ва оба вљам сам, уз  
пошто ва ње пре по ру ка Кри зног шта ба. 
Ситу а ци ја у вези са вак ци на ци јом је 
збу њу ју ћа, упит но је коју вак ци ну при
ми ти и коли ко дуго ће нас шти ти. Пошто 
не пла ни ра мо да ове годи не путу је мо 
изван гра ни ца наше земље, раз ми сли
ће мо о вак ци на ци ји.

Зден ка Поњин гер, Шид: Вео ма је 
тешко, живи мо у кри зи и бес па ри ци. 
Људи нема ју посла, што је оте жа ва ју ћа 
оккол ност. Тако ђе, сма трам да је нај бо
ље реше ње вак ци на ци ја, како би се 
епи де ми ја завр ши ла. 

саво Нико лић, Шид: Радим без пре
ки да, нисам се зара зио. При др жа вам се 
свих мера. Уско ро би тре ба ло да при
мим и вак ци ну. 

алек сан дар Мар ја но вић, Шид: Чини 
ми се да смо поtценили, овог неви дљи
вог непри ја те ља, зва ног ковид 19. 
Доказ томе је све ово што нам се деша
ва. После годи ну дана, као да смо на 
почет ку. Сам сам се уве рио у сна гу 
виру са који се мани фе сто вао кроз обо
стра ну упа лу плу ћа. Лече ње је тра ја ло 
месец и по дана, а опо ра вак ће тра ја ти 
мало дуже. Тешко је после те боле сти 
вра ти ти се у нор мал не живот не окол но
сти. Неко, нажа лост, не успе у томе. 
Пору ка сви ма је да чува ју сво је здра
вље, јер тако чува мо и здра вље сво јих 
нај бли жих и да пошту ју пре по ру ке над
ле жних, јер само тако ћемо се реши ти 
овог зла.
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сВет сКИ ДаН ПОЗО РИ Шта

Изло жба о ства ра ла штву 
Добри це Милу ти но ви ћа

Пан де ми ја је без раз ли ке поко ри ла људе широм све та и под се ти ла нас коли ко смо 
сви јед на ки и коли ко смо сви исти. Живот са виру сом је мно го пого дио позо ри ште, 
које се учи и при ви ка ва да живи у доба виру са. то је вео ма тешко, јер је позо ри ште 
пре све га колек тив ни чин и место сусре та људи. У исто вре ме, ни у јед ном тре нут ку 
не тре ба сум ња ти у опста нак позо ри шта, јер је оно од нај ста ри јих умет но сти, сме ште-
но дубо ко у исто ри ју чове ко вог иску ства, рекла је дирек тор ка митро вач ког Позо ри-
шта Јеле на Јан ко вић

У скла ду са свим мера ма 
про тив шире ња инфек
ци је ковид19 у Музе ју 

„Срем“ 26. мар та пово дом 
Свет ског дана позо ри шта 
отво ре на је изло жба о ства ра
ла штву вели ка на позо ри шне 
умет но сти Добри це Милу ти
но ви ћа. Изло жба ће бити 
отво ре на до 27. апри ла, а на 
овај начин Позо ри ште „Добри
ца Милу ти но вић“ обе ле жа ва 
76 годи на посто ја ња. Аутор ка 
изло жбе је Веро сла ва Петро
вић из Музе ја позо ри шне 
умет но сти у Београду.

Дире ко тор ка митро вач ког 
Позо ри шта Јеле на Јан ко вић 
је тада иста кла да ће позо ри
ште пре жи ве ти и кри зу коју је 
доне ла епи де ми ја коро на
виру са. 

– Пан де ми ја је без раз ли ке 
поко ри ла људе широм све та 
и под се ти ла нас коли ко смо 

сви јед на ки и коли ко смо сви 
исти. Живот са виру сом је 
мно го пого дио позо ри ште, 
које се учи и при ви ка ва да 
живи у доба виру са. То је вео
ма тешко, јер је позо ри ште 
пре све га колек тив ни чин и 
место сусре та људи. У исто 
вре ме, ни у јед ном тре нут ку 
не тре ба сум ња ти у опста нак 
позо ри шта, јер је оно од нај
ста ри јих умет но сти, сме ште
но дубо ко у исто ри ју чове ко
вог иску ства. У позо ри шту се 
срет не мно го врста умет ни ка, 
мно го зана та на истом циљу 
позо ри шној пред ста ви. Драм
ски писци, реди те љи, музи ча
ри, кости мо гра фи, коре о гра
фи, сце но гра фи, мај сто ри 
раз ли чи тих фела. И, нарав но, 
глум ци, без којих нема позо
ри шта, као што га нема ни без  
публи ке. За глу му се каже да 
је ефе мер на, умет ност тре

нут ка, никад два иста изво ђе
ња. Наш вели ки глу мац Љуба 
Тадић је оспо рио ову тезу, са 
чим се у пот пу но сти сла жем. 
Умет ност глум ца, трај но оста
је у све сти гле да ла ца. Док је 
гле да лац жив, пам ти ће кре а
ци ју глум ца, па се зато не 
може гово ри ти о глу мач кој 
про ла зно сти. Пого то во кад је 
реч о глу мач ким вели чи на ма, 
а један од нај ве ћих је био 
Добри ца Милу ти но вић, иста
кла је Јеле на Јан ко вић.

Она је дода ла да је Добри
ца Милу ти но вић био један од 
наших нај ве ћих, нај пле ме ни
ти јих, нај не о бу зда ни јих глу
ма ца. Вели кан у пра вом сми
слу те речи. Рођен је Нишу 
1880, а пре ми нуо у Бео гра ду 
1956. годи не. 

– Захва љу ју ћи свом глу мач
ком хаби ту су играо је херој
ске и роман тич не уло ге, које 

су му доне ле попу лар ност у 
позо ри шту: краља Лира, Оте
ла, Мак сима Црно је вића, 
Цара Душана, Мит кета и мно
ге дру ге... До дана шњих дана 
посто ји награ да, Добри чин 
прстен, која се доде љу је 
врхун ским глум ци ма за живот
но дело, а име је доби ла 
упра во по Добри ци. Позо ри
ште у Срем ској Митров ци 
носи назив по вели ком глум цу 
Добри ци Милу ти но ви ћу, 
рекла је Јеле на Јан ко вић, 
која се том при ли ком захва
ли ла Музе ју позо ри шне умет
но сти и Музе ју „Сремׅ“ и 
позва ла је све заин те ре со ва
не гра ђа не да посе те изло жбу 
у скла ду са епи де ми о ло шким 
мера ма. 

Начел ник Град ске упра ве 
за спо рт и кул ту ру Васиљ 
Шево је иста као зна чај Позо
ри шта „Добри ца Милу ти но

Јеле на Јан ко вић, Васиљ Шево и Вла ди мир Бала шћак на отварању изложбе



3131. MART 2021.    M NOVINE

вић“ у кул тур ном живо ту 
Срем ске Митро ви це.

– Поче ци позо ри шног живо
та дати ра ју још из рим ског 
доба. Гра ђа ни Срем ске 
Митро ви це врло добро позна
ју позо ри шни израз. Позо ри
ште „Добри ца Милу ти но вић“ 
је осно ва но дав не 1945. годи
не и има ло је сија сет пред ста
ва како из земље тако и из 
све та. Тре ба нагла си ти да је 
мно го глу мач ких име на про
шло кроз њега, јед но од нај ве
ћих, ако не нај ве ће, јесте 
наша про сла вље на позо ри
шна и филм ска глу ми ца Мира 
Бањац, која је прве кора ке 
упра во начи ни ла у овом позо
ри шту. Позо ри ште је орга ни
зо ва ло и сија сет дома ћих 
фести ва ла: „Сусрет про фе си
о нал них позо ри шта Вој во ди
не“ у два навра та 1993. и 
1998. годи не, а при ли ком тога 
су дого во ри ли и сарад њу са 
оста лим позо ри шним кућа ма. 
Морам да нагла сим да су и 
глум ци митр о вач ког теа тра 
Јеле на Јан ко вић и Вла ди мир 
Бала шћак има ли запа же ну 
уло гу на фести ва лу позо ри
шта у Руси ји када су били и 
награ ђе ни. Због све га ово га 
орга ни зо ва ли смо изло жбу 
фото гра фи ја о ства ра ла штву 
Добри це Милу ти но ви ћа. 
Овом при ли ком чести там Дан 
позо ри шта глум ци ма који су 
зајед но са гле да о ци ма неиз о
став ни сег мент позо ри шног 
живо та, рекао је Шево.

Глу мац Вла ди мир Бала
шћак је про чи тао пору ку пово
дом Свет ског дана позо ри
шта, коју је ове годи не упу ти
ла глу ми ца Хелен Мирен из 
Ује ди ње ног Кра љев ства. 

– Ово је било вео ма тешко 
вре ме за живе насту пе и мно
ги умет ни ци, тех ни ча ри и 
зана тли је, мушкар ци и жене 
мучи ли су се и бори ли у про
фе си ји која је већ пре пу на 
неси гур но сти. Можда их је 
баш та, увек при сут на неси гу
р ност учи ни ла спо соб ни ји ма 
да виспре но шћу и хра бро шћу 
пре жи ве ову пан де ми ју. 
Њихо ва машта се већ пре то
чи ла у инвен тив не, забав не и 
потре сне начи не кому ни ка ци
је, нарав но вели ким делом 
захва љу ју ћи интер не ту… 
Изу зет но лепа позо ри шна 
кул ту ра живе ће све док нас 
буде овде. Кре а тив ни порив 
писа ца, дизај не ра, пле са ча, 
пева ча, глу ма ца, музи ча ра, 
реди те ља, ника да неће бити 
угу шен и у врло бли ској будућ
но сти поно во ће про цве та ти 
новом енер ги јом и новим раз
у ме ва њем све та који сви 
дели мо. Једва чекам!, каже 
се у пору ци Хелен Мирен.

З. Попо вић
фото: Б. туца ко вић

Број не награ де
ново па зо вач ком
позо ри шту
Дан позо ри шта je обе ле

жен 27. мар та. Пан де
ми ја коро на ви ру са је 

оста ви ла после ди це и на 
позо ри шну умет ност, што се 
види по пре ки ну тој позо ри
шној про дук ци ји, пре све га у 
ама те ри зму. Од чети ри позо
ри шта у ста ро па зо вач кој 
општи ни, од почет ка пан де
ми је, неко ли ко насту па је 
има ло једи но АП „Мир ко 
Тата ло вић Ћира“ из Нове 
Пазо ве са пред ста вом „Све 
о жена ма“, која је има ла и 
успе шне насту пе на фести
ва ли ма, што ужи во, што 
онлајн. 

Боја на Уро ше вић из Ста ре 
Пазо ве је добит ни ца „Мили
во је вог шта па и шеши ра“, 
као глав не награ де на 
Фести ва лу ама тер ских глу
мач ких све ча но сти у Пожа
рев цу, који се одр жа ва у 
част вели ка на југо сло вен
ског глу ми шта Мили во ја 
Жива но ви ћа и који је увод за 
Фести вал про фе си о нал них 
позо ри шта. Ове годи не је 
одр жан онлајн кра јем 
фебру а ра уз уче шће шест 
ансам ба ла, међу који ма је 
била и пред ста ва АП „Мир ко 
Тата ло вић Ћира“ из Нове 
Пазо ве са пред ста вом „Све 
о жена ма“, у режи ји Алек
сан де ра Бака. Награ де за 
глу мач ка оства ре ња при па
ле су и Дија ни Вла и нић, и 
Ива ни Гашић Грбић.

– Дра го ми је што што су 
све те награ де за јед ну уло
гу, а моје прво поја вљи ва ње 

у позо ри шту у пред ста ви 
„Све о жена ма“. Ове прве 
награ де су ми нај дра же са 
так ми че ња ама тер ских позо
ри шта. Морам још да поме
нем и „Федрас“, то је фести
вал који се одр жа ва у Малом 
Црни ћу ту смо путо ва ли за 
вре ме пан де ми је и зато ми 
је та награ да дра га , рекла је 
глу ми ца Боја на Уро ше вић.

Коме ди ја је, од сво је пре
ми је ре у апри лу 2019. годи
не, игра на 20 пута, што 
раду је и Спа со ја Мили ћа, 
пред сед ни ка ново па зо вач
ког позо ри шта.

– Има ли смо позив из 
Малог Црни ћа, где је фести
вал ама тер ских позо ри шта 
Срби је, где смо са овом 
пред ста вом узе ли све награ
де могу ће од режи је, сце но
гра фи је, кости ма. Награ да 
нај бо ља глу ми ца фести ва ла 
је наша Боја на. Две коле ги
ни це Ива на и Дија на су 

доби ле награ де за глу му, 
тако да је пред ста ва ствар
но успе шна – рекао је 
Милић.

– Игра мо девој чи це у 
врти ћу од три годи не, онда 
дија ме трал но супрот но 
игра мо бабе у ста рач ком 
дому, зна чи жене у дубо кој 
ста ро сти од 87 и 90 годи на. 
Игра мо секре та ри це, три 
при ја те љи це, мај ка и две 
сестре – дода је Боја на Уро
ше вић, награ ђе на глу ми ца, 
која је још као мала сања ла 
да поста не глу ми ца, а тај 
сан јој се сад оства рио.

– Ово је изу зе тан успех са 
овом пред ста вом, то је тре
ћа пред ста ва коју ради 
Алек сан дар Бако и надам се 
да ће и даље ради ти са 
нама пошто је врло успе
шан. Мислим да је вели ки 
допри нос овој пред ста ви 
баш његов део – нагла сио је 
Спа со је Милић, пред сед ник 
АП „Мир ко Тата ло вић Ћира“ 
из Нове Пазо ве.

Због пан де ми је коро на ви
ру са мно га госто ва ња ипак 
нису могла да се оства ре, 
као ни нова пре ми је ра пред
ста ве „Путу ју ће позо ри ште 
Шопа ло вић“ на којој су поче
ли да раде. До повољ ни јих 
усло ва за рад ама те ра и 
кул тур них пре га ла ца, на 
Феј сбук стра ни ци АП „Мир ко 
Тата ло вић Ћира“ еми ту ју 
пред ста ве из сво је архи ве и 
нада ју се што ско ри јем 
понов ном игра њу ужи во, јер 
глум ци на сце ни са публи
ком у гле да ли шту – то је 
позо ри ште.

Зден ка Кожик

Боја на Уро ше вић спа со је Милић
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ПОВО ДОМ 145 ГОДИ На ОД РОЂе Ња БОРИ са Ва стаН КО ВИ Ћа

лир ски гени је срп ског реа ли зма
Бори сав Стан ко вић je рођен 1876. 

годи не у Вра њу, у зана тлиј ској 
поро ди ци. Роди те ље је изгу био 

врло рано. Детињ ство и деча штво про
вео је у кући сво је бабе по оцу. Када је 
реч о дату му рође ња Боре Стан ко ви ћа, 
тврд ња њего ве бабe Зла те у сагла сју је 
са запи сом из цркве них књи га, у који ма 
сто ји да је рођен „дру ге неде ље ускр
шњег поста 1876. у сре ду, у Вра њу“. 
Пре ма наво ди ма Дра го љу ба Влат ко ви
ћа, наш писац је рођен 31. мар та, но, у 
нау ци се поми ње и 23. март, као могу ћи 
датум њего вог рође ња. Јед на од нај ста
ри јих књи жев них мани фе ста ци ја у 
Срби ји, посве ће на је упра во овом срп
ском вели ка ну. Послед ња неде ља у 
мар ту резер ви са на је за „Бори ну неде
љу“. Међу тим, ова зна ме ни та мани фе
ста ци ја која се одр жа ва у Вра њу, нажа
лост, ове годи не је одло же на. У саоп
ште њу које је изда то 23. мар та, изме ђу 
оста лог, сто ји: „На дана шњи дан би, у 
нор мал ним окол но сти ма, поче ла јуби
лар на 55. „Бори на неде ља“ у Вра њу. У 
немо гућ но сти одр жа ва ња про гра ма 
због посто је ће епи де ми о ло шке ситу а
ци је услед виру са ковид19 и мера које 
су на сна зи, ово го ди шња мани фе ста ци
ја се одла же за неко дру го, боље вре ме 
и ста ње. Одбор ’Бори не неде ље’ и Књи
жев на зајед ни ца ’Бори сав Стан ко вић’, 
као орга ни за тор, оба ве шта ва ју јав ност 
да ће се, чим се ука жу усло ви, одр жа ти 
ова јуби лар на мани фе ста ци ја, про гла
си ти добит ник и уру чи ти књи жев на 
награ да ’Бори сав Стан ко вић’“.

Годи не 1895. Бора Стан ко вић пре ла
зи из Вра ња, где је завр шио основ ну 
шко лу и седам раз ре да гим на зи је, у 
Ниш, где је и мату ри рао. Прав ни факул
тет (еко ном скополи тич ки одсек) у Бео
гра ду упи су је 1986. Убр зо након завр
ше них сту ди ја, оже нио се Бео гра ђан
ком, а нешто доц ни је оти шао је у Париз, 
где је бора вио годи ну дана. Стан ко ви
ће ва буду ћа супру га Анге ли на, или 
Гина, како су је зва ли, поред основ не 
шко ле, завр ши ла је и Иншти тут кра љи
це Ната ли је (вишу жен ску шко лу). Има
ла је леп руко пис и пре пи си ва ла је нека 
Стан ко ви ће ва дела. Сво ју буду ћу жену 
Бора Стан ко вић је упо знао на пома ло 
нео би чан, роман ти чан начин. Наи ме, 
нај пре ју је видео у изло гу јед ног тера
зиј ског фото гра фа. О овом дога ђа ју је и 
сам кази вао у свом делу под нази вом 
Наступ: „Још две годи не, па да свр шим 
шко лу. У то надо ђе нешто што ми оду зе 
годи ну. Беше то љубав, чуд на, стра сна, 
прва и послед ња. У изло гу сли ка ре вом 
видех сли ку. Не знам зашто, заста дох 
да је гле дам. Сли ка је пред ста вља ла 
вижља сто, са сти сну тим усти ма, као у 
пркос испр се но и јед ном руком под бо
че но, а дру гом држе ћи весло, девој че у 
мор нар ском оде лу. Сигур но са ’костим
бала’. Беше то гара во дете, а опет јако 

нежно, мило, про вид но, да заста дох и 
гле дах је. Наро чи то ме зане со ше њена 
напу ће на уста са сти сну тим вили ца ма и 
бра ди ца која јој беше не дужа, већ изву
че на ћошка сто, а опет овал на, једра. 
Уоп ште, цела сли ка била је таква да ме 
је неко ли ко дана мучи ла. И, тек што да 
је забо ра вим, кад јед ног зим ског дана, у 
јед ној од спо ред них ули ца, сре тох њу, 
ори ги нал сли ке. У сурој хаљи ни, под у
пи ру ћи се кишо бра ном, ишла је она 
погну те гла ве, и то пола ко, не гле да ју ћи 
ни у кога. Само, била је сада виша и 
сувља. Тад ми се учи ни, да, иду ћи тако 
пола ко и меко, чуд но оду да ра од оне 
улич не бели не сне га. И тако чуд но, 
мило, стра сно, да то би први пут што 
пођох неко га да пра тим.“ Пре ма кази ва
њу Сини ше Пау но ви ћа, Стан ко вић се 
са Анге ли ном „зва нич но“ упо знао на 
јед ном маскен ба лу. Те вече ри Бори на 
буду ћа жена била је у истом мор нар
ском оде лу. „Иста она ква, као да је изи
шла сад из фото гра фи је“, гово рио је 
после Бора. Чим је угле дао „мор на ра“, 
стао је као уко пан. Не само да је био 
изне на ђен, био је и збу њен. „Он је ско ро 
хтео да побег не. Девој ка је, изгле да, то 
при ме ти ла, осмех ну ла се бла го на 
њега, пону ди ла му да га одве де до гар
де ро бе и Бора се при брао и кре нуо за 
њом, као ома ђи јан. И после тога, целе 
вече ри није се од ње одва јао.“ Усле ди
ли су затим састан ци, љубав не испо ве
сти. „Мор нар“ се пока зао друк чи ји од 
дру гих дево ја ка које је Бора Стан ко вић 
пре тога волео и иска зао је спрем ност 
да дели са њим зло и добро. Узе ли су 
се убр зо после тога, иако наш буду ћи 
писац још није имао обез бе ђе ну егзи
стен ци ју. Вен ча ли су се 27. јану а ра 
1902. годи не у капе ли Све то сав ског 
дома на Дор ћо лу. И тако је Гина поста

ла Бори на љубав за читав живот и мај
ка њихо вих кћер ки – Десан ке, Стан ке и 
Ружи це. Чиње ни ца је да је код Стан ко
ви ћа љубав била пола зи ште и исхо ди
ште, изво ри ште чове ко вог живот, крај
њи домет и једи ни домен њего ве сре ће 
(Влат ко вић). 

Стан ко вић, лир ски гени је срп ског 
реа ли зма (Еге рић), годи не 1904. сту пио 
је у држав ну слу жбу и у њој је остао до 
смр ти. Био је цари ник, поре зник, кон
тро лор тро ша ри на у Бај ло но вој лива ри 
у Бео гра ду и чинов ник Мини стар ства 
про све те (рефе рент Умет нич ког оде
ље ња и шеф Ста ти стич ког одсе ка). 
Нерет ко је исти цао коли ко му је жао 
што није про фе сор. Јед ном је иста као: 
„Коли ко пута сам се кајао што нисам 
учио фило зо фи ју и постао про фе сор. 
Толи ко пута сам се сва ђао са Радо јем 
Дома но ви ћем који, као бив ши настав
ник, јед на ко је бежао од про фе сор ског 
есна фа, грде ћи их и пра ве ћи сво је 
шале. Али да је, по несре ћи, сада 
остао, сигур но би се нај зад уве рио да ја 
имам пра во“. Стан ко вић је живео 
скром ним чинов нич ким живо том. Пре
ми нуо је 1927. годи не у сво јој кући на 
пери фе ри ји Бео гра да. 

Како је сам потвр дио у раз го во ру са 
Бра ни ми ром Ћоси ћем, поче так 
њего вог ства ра лач ког рада није 

био лак: „Поче ци су ми били тешки. 
Слао сам сво је руко пи се од уред ни
штва до уред ни штва и сву да био одби
јан. Поку ша вао сам и код књи жа ра, али 
је сву да био исти одго вор. И да бих 
штам пао, пот пи сао сам – мени цу. То ми 
је била прва мени ца у живо ту. Штам пар 
и први пове ри лац ми је био Г. Аца Ста
но је вић, а мени ца је гла си ла на 150 
дина ра. Тиме сам издао сво ју прву књи
гу. После је већ ишло. Ови мла ди 

Бори сав стан ко вић
(Диги тал на Народ на библи о те ка срби је)
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почет ни ци нека не зами шља ју да је то 
слат ко и при јат но ићи ка сла ви, а још 
мање да је при јат но бити сла ван човек: 
мада сла ва није баш нико ме на одмет... 
Само, иде те ули цом, а свет вам загле
да у ципе ле, оде ло, шешир, да види да 
ли је све у реду.“ 

Бори сав Стан ко вић је по тема ти ци 
нај и зра зи ти ји реги о на ли ста међу 
нашим реа ли сти ма, а по пси хо ло

ги ји лико ва, поступ ку и сти лу један од 
зачет ни ка наше модер не про зе. У сво
јим при по вет ка ма, дра ма ма и рома ни
ма дао је сли ку род ног гра да Вра ња на 
пре крет ни ци изме ђу тур ског вре ме на и 
модер ног доба. Њего ва тема ти ка је 
соци јал но одре ђе на, а у начи ну при ка
зи ва ња пре о вла ђу је уну тра шња, пси хо
ло шка пер спек ти ва. Нај ве ћу књи жев ну 
актив ност раз вио је у првој фази свог 
рада, на пре ла зу из девет на е стог у два
де се ти век, када обја вљу је три књи ге 
при по ве да ка – Из ста рог јеван ђе ља, 
Ста ри дани и Бож ји људи, као и дра му 
Кошта на, а запо чи ње рад на рома ни ма 
Нечи ста крв и Газда Мла ден. Стан ко
вић спа да у оне писце код којих ути сци 
и сећа ња из детињ ства има ју пре суд ну 
уло гу у књи жев ном раду. Суд би на њего
вих јуна ка оди гра ва се у тро у глу сила 
које чине новац, морал и ерос. Кошта
на је нај зна чај ни ја од три Стан ко ви ће ве 
дра ме (Таша на и Јов ча су наста ле дра
ма ти за ци јом при по ве да ка). То је „комад 
из врањ ског живо та с пева њем“. Пола
зе ћи од тра ди ци о нал не схе ме овог жан
ра, Стан ко вић је напи сао потре сну дра
му тра гич них људ ских суд би на. Две 
вели ке теме њего вог све та, туга за 
про ху ја лом мла до шћу, „жал за мла
дост“ и чул на опсе си ја жен ском лепо
том, субли ми ра не су овде у тре ћој, у 
теми песме. Народ не песме које пева 
Кошта на носе у себи чежњу за лепо том, 
у њима је живот сло бо дан од свих сте
га, пун радо сти и пусто ло ви не, оне су 
уто чи ште од сиви ла про за ич не сва ко
дне ви це (Дере тић). 

Бора Стан ко вић је дожи вео да се 

глав на лич ност њего ве дра ме Кошта на 
побу ни и то је дои ста једин ствен при
мер, можда у целом све ту, да се јуна ки
ња књи жев ног дела побу ни про тив 
писца. Мари ка Јеми но вић, коју је Стан
ко вић ода брао да буде цен трал ни лик, 
изра зи ла је револт, тра же ћи да и она 
пола же пра во на Кошта ну, као и аутор 
кома да. Бора је, наи ме, гле дао њену 
игру и пева ње по свад ба ма, нај че шће у 
Врањ ској бањи. Док је била мла да, 
Мари ка је ужи ва ла гле да ју ћи на сце ни 
како се глу ми це, игра ју ћи њу, пре ви ја ју 
у источ њач ким игра ма и била захвал на 
писцу који ју је про сла вио, али када је 
оста ри ла, тра жи ла је про це нат од сва ке 
пред ста ве јер је сма тра ла да је попу
лар но сти пред ста ве допри не ла исто 
као и писац. Мари ка је посла ла свог 
супру га, ста рог Мак су та, у пре сто ни цу, 
са тор бом пуном мол би и жал би, зах те
ва ју ћи део од изво ђе ња кома да. То је 
иза зва ло огром но инте ре со ва ње јав но
сти. Посеб но су се узбу ди ли писци, који 
су пре ту ра ли про то ко ле умр лих да се 
уве ре да лица њихо вих кома да нису 
међу живи ма. Бора Стан ко вић је одго
во рио Кошта ни: „Зна чи ли то да сва ки 
човек у Вра њу који се зове Мит ке има 
пра во да тра жи про це нат од моје дра
ме?“

Дои ста, како би рекао Јован Дучић: 
„Књи жев но дело Бори са ва Стан
ко ви ћа, то јед на вели ка тру ба дур

ска књи га. То је пре све га дело јед ног 
истин ског песни ка љуба ви и вите за 
срца“. Сима Пан ду ро вић наво ди да 
Бору ника да није чуо да о сво јим дели
ма гово ри наглас. Посао писца схва тао 
је озбиљ но и вео ма је ценио свој књи
жев ни рад. Даље Пан ду ро вић наво ди:  
„Јед ном при ли ком му је неко уред ни
штво затра жи ло јед ну при по вет ку, али 
хит но и што је могућ но пре. Бора се 
љутио и гун ђао и рекао ми: ’Они мисле 
то је тек тако: дај при чу кад њима тре
ба. Они не зна ју да ја сва ку сво ју при по
вет ку одбо лу јем’“.

сне жа на Булат

Кућа Боре стан ко ви ћа у Вра њу (Вики пе ди ја)

аК „сИР МИ УМ“

Одли чан наступ 
ање Чан ча ре вић 
на Купу срби је

На Атлет ском ста ди о ну у Срем
ској Митро ви ци, 28. мар та је одр зан 
Куп Срби је у бацач ким дисци пли на
ма за ста ри је пио ни ре и пио нир ке 
(У16) и ста ри је јуни о ре и јуни ор ке 
(У20).

Атлет ски клуб „Сир ми ум“ су пред
ста вља ли Лука Пре ка јац (У16 диск и 
кугла), Нема ња Бабић(У20 копље), 
Радо ван Лон ча ре вић (У20 диск), 
Лука Крње вић (У16 копље) и Ања 
Чан ча ре вић(У16 диск и кугла).

Ања је поно во била сјај на и убе
дљи во (са више од јед ног метра 
раз ли ке) побе ди ла у баца њу кугле 
хицем од 12.58 мета ра. Поред тога, 
деби то ва ла је и у дисци пли ни баца
ње диска, где је осво ји ла сре бр ну 
меда љу. Тре нер Сло бо дан Мца но
вић исти че задо вољ ство постиг ну
тим резул та ти ма и наја вљу је да ће 
Ања до кра ја годи не насту па ти у обе 
наве де не дисци пли не, где оце ку је 
јос боље резул тат.

аК „сРеМ“

Успех сре ма ца
Про те клог викен да одр жа на су два 

так ми че ња на који ма су насту пи ли  
а тле ти ча ри АК „Срем“. Нај пре је у 
петак, 26. мар та у аме рич кој држа ви 
Тек сас, у гра ду Ости ну, одр жа но сту
дент ско так ми че ње. Слав ко Сте вић 
је у дисци пли ни скок у вис завр шио 
на петој пози ци ји резул та том 2,12 
мета ра, док је Воји слав Гве ро у 
дисци пли ни баца ње кла ди ва чак три 
пута оба рао рекорд свог уни вер зи те
та. Нај бо љи резул тат од 63,63 мета
ра му је донео осму пози ци ју, што је 
ујед но и нај бо љи резул тат сезо не 
јужне кон фе рен ци је. У неде љу, 28. 
мар та је у Срем ској Митро ви ци одр
жан Зим ски куп Срби је у бацач ким 
дисци пли на ма за ста ри је пио ни ре и 
пио нир ке и ста ри је јуни о ре и јуни ор
ке. Нај у спе шни ја чла ни ца АК „Срем“ 
била је Мила Миљ ко вић у дисци пли
ни баца ње кла ди ва (4 кило гра ма) за 
ста ри је јуни ор ке, завр шив ши на тре
ћој пози ци ји са 31,05 мета ра. Добре 
пла сма не оства ри ли су и Мар ко 
Вуче но вић (копље 600 гра ма ста ри ји 
пио ни ри) и Ања Шко рић (кла ди во 4 
кило гра ма ста ри је јуни ор ке) као 
четвр то пла си ра ни, док су се на пето 
место пла си ра ле Тео до ра Самац 
(копље 600г ста ри је јуни ор ке), Ива 
Бежа но вић (копље 40 гра ма ста ри је 
пио нир ке) и Ања Шко рић (диск 1 
кило грам ста ри је јуни ор ке 33,9 мета
ра). Екип но су ста ри је јуни ор ке осво
ји ле дру го место у Ср би ји иза САК 
„Сен та“, које су има ле исти број 
бодо ва али и побе ду у ба ца њу 
копља што је пре су ди ло да пехар 
оде у Сен ту.
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ложе ње

Дра ган Стој ко вић Пик си нам је, са 
сво јом дру жи ном, про шле неде
ље при ре дио заба ву. Конач но. 

На два меча наше фуд бал ске репре
зен та ци је пало је чак девет голо ва. 
Побе ђе на је Ирска са 3:2, а моћ ним 
Пор ту гал ци ма смо резул та том 2:2 
оте ли бод. Буквал но.

Ложе ње на репре зен та ци ју може 
поно во да поч не. Ово га пута, раз ло га 
је више од јед ног.

Као прво, конач но смо виде ли леђа 
Сла ви ши Коке зи. Е сад, да ли ће се 
нешто про ме ни ти одла ском чове ка 
који је сле тео на функ ци ју пред сед ни
ка Фуд бал ског саве за ничим иза зван, 
оста је да се види.

Дру ги раз лог за опти ми зам је поче
так новог циклу са ква ли фи ка ци ја и 
сања ре ње о одла ску на Свет ско 
првен ство. Пара док сал но зву чи 
чиње ни ца да смо прет ход них неко ли
ко деце ни ја чешће уче ство ва ли на 
свет ској него на кон ти нен тал ној фуд
бал ској смо три. Исти на, нисмо се 
баш наи гра ли и углав ном смо били 
епи зо ди сти, који ма су сује та и инте
ре си поје ди на ца увек суди ли и пре 
него што суди ја одсви ра крај. Зато 
ваљ да сва ки нови циклус доче ку је мо 
у нади да ће се нешто про ме ни ти. Со 
на рану су нам сипа ли Хрва ти који су 
поки да ли на про шлом Свет ском, док 
смо ми оста ли пра зних шака вође ни 
цеп ком зва ном Мла ден Крста јић.

Ту дола зи мо до, може бити, нај ве
ћег узро ка сре ће и наде срп ског ауди
то ри ју ма, јер је кор ми ло над бро дом 

који тоне пре у зео Пик си. Наша леген
да има сва ка ко мно го више хари зме 
од сво јих прет ход ни ка, што може 
бити пре суд но, пого то во у репре зен
та тив ном фуд ба лу. Џаба ти зна ње и 
так ти ка ако не умеш да моти ви шеш 
игра че и нате раш их да те слу ша ју. 
Ути сак је, након прва два оди гра на 
меча, да је нови селек тор у томе 
успео.

Меч са комич ном репре зен та ци јом 
Ирске је био чудан на мно го начи на. 
Пик си је имао све га неко ли ко дана да 
се упо зна са игра чи ма и утег не еки пу. 
Није ишло у при лог и то што наша 
селек ци ја игра три утак ми це у року од 
неде љу дана. Прак тич но, тре ба ти 20 
игра ча у рота ци ји како би искал ку ли
сао и одмо рио поје дин це.

Нај ве ћи дога ђај у нови јој исто ри ји 
нашег репре зен та тив ног фуд ба ла 
био је моме нат када смо заи гра ли са 
два напа да ча. Згле да ли су се нови
на ри у ложи, а и гле да о ци крај малих 
екра на, када је наш селек тор одлу чио 
да упа ри Митро ви ћа и Вла хо ви ћа у 
напа ду. Пре се дан који се не пам ти. 
На кра ју смо сло ми ли полу а ма тер ску 
еки пу из Ирске, а Митро вић је још јед
ном пока зао да му је наци о нал на 
селек ци ја сигур на кућа и место где се 
вра ћа у живот.

Што се тиче утак ми це са Пор ту гал
ци ма, нај за бав ни је је било на кра ју. 
Наши су успе ли да се вра те у дру гом 
полу вре ме ну и надок на де два гола 
раз ли ке. Општи ути сак је да смо 
заслу жи ли бод. А можда и сва три, с 

обзи ром на то да су нам Пор ту гал ци 
дали два при лич но јеф ти на гола.

Али шоу кре ће у послед њим мину
ти ма када Ронал до даје очи гле дан 
гол али га суди ја не кон ста ту је. Из 
ави о на се виде ло да је лоп та пре шла 
гол лини ју, Ронал до почи ње да пизди 
на суди ју који то није видео, револ ти
ра но баца капи тен ску тра ку (као да 
му је она нешто кри ва) и напу шта 
терен пре исте ка вре ме на. Сце на 
која је убр зо осва ну ла на свим гло
бал ним меди ји ма. Опет је Бео град 
био цен тар све та. Јел нам је жао 
сиро тог Ронал да? Нарав но да није. 
Што оно кажу: То је живот, сра ња се 
деша ва ју.

Наша репре зен та ци ја игра у 
гости ма про тив Азер беј џа на у 
вре ме изла ска овог бро ја М 

нови на. Шта ће се тамо деси ти, није 
толи ко ни бит но. Јасно је да су Пор
ту гал ци и даље глав ни фаво ри ти за 
осва ја ње првог места у гру пи. Ми 
ћемо се нај ве ро ват ни је бори ти за 
бараж и то је чиње ни ца.

Оно што је нај бит ни је, јесте то да 
смо конач но доби ли селек то ра који 
има модер на схва та ња фуд ба ла и 
спре ман је да ризи ку је. Тако ђе, поста
ло је сви ма јасно да не посто ји „прва 
поста ва“ у репре зен та ци ји, пого то во у 
ова квим усло ви ма. Про шле неде ље 
смо виде ли неке лепе акци је и још 
леп ше голо ве после њих. Пик си нам 
је пру жио заба ву и хва ла му на томе. 
Па нека опет кре не ложе ње, ништа 
нам дру го не пре о ста је.
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Рума: Први Мај – Хај дук 1912 
3:1; субо ти ца: Бач ка 1901 – 
Дунав 1:3; Вршац: ОФК Вршац 
– Сло га 2:0; Беле гиш: Омла ди
нац – Сло бо да 1:1; Бач ка 
Палан ка: Ста ри Град – Борац 
1:1; Банат ско Вели ко село: 
Коза ра – Тиса 0:3; сом бор: Рад
нич ки 1912 – Мла дост 2:1; ста-
ра Пазо ва: Једин ство – Феникс 
1995 0:3; Бечеј: Бечеј 1918 – 
Рад нич ки (З) 4:0; Пер лез: Вој во
ди на 1928 – Дина мо 1945 0:4.

01. Мла дост 24 18 3 3 61:19 57
02. Рад нич ки 24 14 6 4 50:19 48
03. ОФК Вршац 24 13 6 5 34:17 45
04. Борац 24 13 2 9 35:26 41
05. Дина мо 24 12 3 9 36:28 39
06. Први Мај 24 10 9 5 26:19 39
07. Тиса 24 11 5 8 38:30 38
08. Омла ди нац 24 9 10 5 33:19 37
09. Бечеј 1918 24 11 4 9 40:36 37
10. Феникс 24 10 5 9 38:35 35
11. Рад н. (З) 24 10 5 9 33:34 35
12. Ста ри Град 24 10 4 10 29:23 34
13. Хај дук 1912 24 9 5 10 39:33 32
14. Једин ство 24 7 8 9 31:34 29
15. Сло га 24 7 6 11 26:35 27
16. Коза ра 24 7 4 13 31:53 25
17. Бач ка 1901 24 6 4 14 28:43 22
18. Дунав 24 4 6 14 19:53 18
19. Сло бо да 24 3 7 14 19:53 16
20. Вој во ди на 24 2 6 16 11:48 12

сРПсКа лИГа 
ВОЈВОДИНа

теме рин: Сло га (Т) – Црве
на Зве зда 3:1; Нова Пазо ва: 
Рад нич ки – Сре мац 2:1; Нови 
сад: РФК Н.С 1921 – Под ри ње 
2:0; Шај каш: Борац – Поду на
вац 2:0; Дивош: Хај дук – 
Једин ство 2:0; сачаш Ноћај-
ски: Будућ ност – Индекс 2:2; 
Голу бин ци: Јадран – Сло га 
(Е) 1:2; Доњи товар ник: Сло
бо да – Мла дост 1:0; Каћ: Југо
вић – Цемент 0:2.

01. Једин ство 21 14 4 3 36:15 46
02. Хај дук 21 14 1 6 43:20 43
03. РФК Н.С 21 11 7 3 35:22 40
04. Борац 20 12 3 5 32:18 39
05. Сло бо да 21 12 2 7 29:19 38
06. Сло га (Е) 21 13 1 7 37:18 37
07. Цемент 21 9 6 6 33:24 33
08. Индекс 21 9 5 7 37:28 32
09. Мла дост 21 9 2 10 37:30 29
10. Рад нич ки 21 9 1 11 24:22 28
11. Сло га (Т) 20 7 5 8 15:18 26
12. Поду на вац 21 7 5 9 24:30 26
13. Сре мац 21 7 5 9 28:35 26
14. Ц. Зве зда 21 6 7 8 29:27 25
15. Будућ ност 21 7 4 10 28:40 25
16. Под ри ње 21 6 3 12 22:34 21
17. Јадран 21 1 4 16 18:52 7
18. Југо вић 21 1 3 17 12:67 6

ВОЈВОЂаНсКа 
ФУДБалсКа лИГа ЈУГ

сРеМ сКа лИ Га

Чал ма: Сло га – Ерде вик 2017 
1:3; Куку јев ци: Оби лић 1993 – 
ОФК Бикић 0:0; Шашин ци: Сло
бо да – Јед но та 3:1; срем ска 
Митро ви ца: Трго вач ки – Једин
ство 1:2; Рума: Фру шка Гора – 
Зека Буљу ба ша 2:2; Кузмин: 
Гра ни чар (К) – Змај 4:1; Јарак: 
Сре мац (Ј) – Фру шко го рац 3:0; 
Бер ка со во: Сре мац (Б) – Гра
ни чар (А) 2:0.

01. Фру шко го р. 19 13 4 2 45:13 43
02. Сре мац (Б) 19 12 3 4 40:16 39
03. Гра ни ч.(К) 19 11 6 2 38:16 39
04. Једин ство 19 11 5 3 37:15 38
05. Оби лић 19 9 7 3 40:24 34
06. ОФК Бикић 19 8 9 2 29:9 33
07. Ф. Гора 19 9 5 5 38:19 32
08. Зека Буљ. 19 9 2 8 34:31 29
09. Змај 19 7 5 7 39:29 26
10. Гра ни ч. (А) 19 8 3 8 30:28 26
11. Сло бо да 19 6 3 10 25:37 21
12. Ерде вик 19 4 6 9 23:33 18
13. Трго вач ки 19 5 3 11 19:31 18
14. Сре мац (Ј) 19 2 3 14 14:51 9
15. Сло га 19 3 3 13 21:53 7
16. Јед но та 19 1 1 17 15:82 4

МОл сРеМ ИстОК

Деч: Сре мац (Д) – ЧСК 2:1; 
Буђа нов ци: Мла дост – Каме
ни 6:0; Нови слан ка мен: 
Дунав – ОФК Бре стач 0:3; 
Ириг: Рад нич ки – Напре дак 
4:0; Хрт ков ци: Хрт ков ци – 
Фру шко го рац 2:0; Огар: Шумар 
– Полет 4:2; Обреж: Гра ни чар 
– Кру ше дол 3:1; срем ски 
Миха љев ци: Срем – Једин
ство (П) 2:2.

01. Рад нич ки 19 14 1 4 48:15 43
02. Сре мац (Д) 19 13 4 2 49:23 43
03. Срем 19 12 5 2 47:20 41
04. Полет 19 12 1 6 40:35 37
05. Напре дак 19 10 5 4 33:23 35
06. Гра ни чар 19 9 6 4 40:24 33
07. Једин . (П) 19 8 4 7 24:23 28
08. Фру шко г. 19 8 3 8 18:25 27
09. Мла дост 19 8 2 9 49:44 26
10. ОФК Бре ст. 19 5 5 9 22:33 20
11. Хрт ков ци 19 6 2 11 26:45 20
12. Кру ше дол 19 5 4 10 32:37 19
13. Шумар 19 6 1 12 27:34 19
14. ЧСК 19 3 5 11 25:40 14
15. Дунав 19 2 6 11 16:42 12
16. Каме ни 19 3 2 14 16:49 10

МОл сРеМ ЗаПаД

Вито јев ци: Пар ти зан – Рудар 
4:0; Шид: Рад нич ки – Желе зни
чар 2:0; Вишњи ће во: Хај дук 
(В) – Сре мац (Д) 1:0; љуко во: 
Љуко во – Борац (М) 4:2; Бешка: 
Хај дук (Б) – ПСК 4:1; Кле нак: 
Борац (К) – Митрос 3:2; лаћа-
рак: ЛСК – Сло вен 0:0; Вогањ: 
Сло га (В) – Доњи Срем 2015 
1:2; Попин ци: Напре дак – БСК 
5:1.

01. Рад нич ки 21 15 5 1 54:12 50
02. Доњи Срем 21 14 3 4 42:18 45
03. Напре дак 21 14 3 4 41:24 45
04. Сло вен 21 12 4 5 37:18 40
05. Пар ти зан 21 11 3 7 40:27 36
06. Желе зн. 21 10 4 7 44:32 34
07. Борац (К) 21 10 4 7 33:40 34
08. Љуко во 21 8 7 6 35:25 31
09. Сло га (В) 21 8 6 7 36:29 30
10. Борац (М) 21 9 3 9 26:25 30
11. Хај дук (Б) 21 7 6 8 28:31 27
12. ПСК 21 6 5 10 29:40 23
13. Митрос 21 6 4 11 32:37 22
14. Сре мац (Д) 21 6 3 12 21:32 21
15. БСК 21 5 5 11 31:48 20
16. ЛСК 21 4 6 11 26:41 18
17. Хај дук (В) 21 3 4 14 25:45 13
18. Рудар 21 1 5 15 21:77 8

Риви ца: Пла ни нац – Цар 
Урош 2:1; Никин ци: Полет – 
Једин ство 2:1; Крње шев ци: 
Сло га (К) – Сло га (М) (није оди
гра на); Шатрин ци: 27.Окто бар 
– Борац (С) 0:4; Нера дин: Вој
во ди на – Гра ни чар 4:0; Доњи 
Петров ци: Доњи Петров ци – 
Борац (Ј) 5:2; Фру шко го рац је 
био сло бо дан.

ОФл РУМа - ИРИГ 1

01. Једин ство 15 11 2 2 48:16 35
02. Полет 15 10 2 3 37:20 32
03. Гра ни чар 14 10 1 3 38:22 31
04. Вој во ди на 15 8 5 2 42:18 29
05. Фру шко го р. 14 9 1 4 47:28 28
06. Цар Урош 15 7 3 5 45:28 24
07. Доњи Петр. 15 7 3 5 31:24 24
08. Пла ни нац 15 7 1 7 36:26 22
09. Сло га (М) 15 6 3 6 27:21 21
10. Сло га (К) 15 4 2 9 24:49 14
11. Борац (С) 14 2 0 12 14:51 6
12. 27.Окто бар 15 2 0 13 14:54 6
13. Борац (Ј) 15 1 1 13 12:58 4

Купи но во: Купи но во – Витез 
3:1; Кар лов чић: Ловац – Хај дук 
1932 (одло же но); сибач: Сло
вен – Мла дост 1935 1:2.

01. Хај дук 1932 10 10 0 0 57:10 30
02. Ловац 10 7 1 2 35:18 22
03. Мла дост 11 5 0 6 17:35 15
04. Сло вен 11 4 1 6 18:27 13
05. Купи но во 11 3 3 5 13:24 12
06. Витез 11 0 1 10 12:38 1

ОФл ПеЋИНЦИ

сБК „РУМа“

Дамјан Мар ко вић
у репре зен та ци ји

Првен ство Срби је у ком
бат сава теу за сени о ре одр
жа но је 28. мар та у Спорт
ском цен тру у Руми. На овом 
првен ству члан СБК „Рума“ 
Дамјан Мар ко вић, осво јио је 
зла то, док је сре бро оти шло 
у руке Мар ка Вида ко ви ћа и 
Сре те на Ђор ђе ви ћа. Исто
вре ме но, Дамјан Мар ко вић 
је побе дом избо рио сво
је место у репре зен та ци ји 
Срби је за пред сто је ће Свет
ско првен ство за сени о ре у 
ком бат сава теу које би тре
ба ло да се одр жи од 26. до 
30. јула у Аустри ји.

Орга ни за то ри Првен ства 

Срби је су били СБК „Рума“ 
и Сава те савез Срби је, а 
покро ви те љи Мини стар ство 
омла ди не и спор та, Савез 
спор то ва општи не и рум ска 
Општи на.

Под се ти мо, пре две неде
ље, уче шће у репре зен та
ци ји Срби је су избо ри ла 
још два чла на СБК „Рума“ 
и то у кон ку рен ци ји мла ђих 
јуни о ра – Ана ста си ја Ико
нић и Јован Тодо ро вић који 
ће насту пи ти на Свет ском 
првен ству за јуни о ре у асо 
сава теу, које ће се почет ком 
јула одр жа ти у Руми.

с. Џаку ла

Дамјан Мар ко вић (десно)
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ОВаН: Оче ку је вас 
пуно саста на ка и 
кому ни ка ци је са 
сарад ни ци ма. Нажа

лост, мно ги састан ци биће одло
же ни, а одр жа ни неу спе шни или 
чак пре ки ну ти. При сут на је 
могућ ност ула ска у љубав ни 
тро у гао, а ви се неће те пре ви ше 
оба зи ра ти на ста тус дру ге стра
не. Што се тиче здра вља могу ћи 
про бле ми веза ни за гла ви и 
гени та ли је.

БИК: Пред вама је 
неде ља пове ћа ног 
оби ма посла и  при
том вас оче ку ју и 

тешко ће. Биће те при си ље ни да 
уло жи те више тру да у послов ну 
сфе ру. На пољу љуба ви нема 
неких зна чај ни јих про ме на. Нај
бо ље да кон тро ли ше те љубо мо
ру јер је суви шна и може поква
ри ти однос без потре бе. При чу
вај те дисај не орга не.

БлИ ЗаН ЦИ: Задо
вољ ни сте ситу а ци
јом на послу. Ефи ка
сно сте орга ни зо ва

ни,  посве ће ни оба ве за ма и 
одра ђу је те их на одго во ран 
начин. Када је љубав у пита њу 
отво ре ни сте за ула зак у љубав
ни тро у гао без обзи ра да ли сте 
сло бод ни или зау зе ти. Има те 
ути сак да сте физич ки јаки и 
отпор ни, али су дисај ни орга ни 
угро же ни.

РаК:  Током ове неде
ље биће те или на 
састан ци ма, теле
фон ској вези или 

испред екра на пишу ћи мејл. 
Глав ни задат ци су пра вље ње 
нових пла но ва, успо ста вља ње 
дого во ра и нове сарад ње. Уко
ли ко сте сло бод ни или у вези 
чека вас дина ми чан однос са 
новим  одно сно  теку ћим парт не
ром. Када је здра вље у пита њу 
нај бо ље да пове де те рачу на о 
исхра ни.

лаВ:  Пред вама је 
мало непо вољ на 
рад на неде ља током 
које неће те успе ти да 

нађе те зајед нич ки језик са 
сарад ни ци ма нити да реши те 
послов не про бле ме. Уз то, неће
те бити задо вољ ни финан си ја
ма. Гене рал но сте сви, без обзи
ра на ста тус у мањој или већој 
мери неза до вољ ни емо тив ном 
сфе ром. Могућ је бол у кости ма.

ДеВИ Ца:  Конач но 
успо ста вља те сарад
њу са стран ци ма и 
јако сте задо вољ ни 

због тога. Оче ки ва ња су при лич
но висо ка. Област љуба ви посе
ду је потен ци јал, али нисте у 
ситу а ци ји да га иско ри сти те због 
пре ви ше послов них оба ве за. 
Дру га поло ви на не схва та на нај
бо љи начин ваше пона ша ње и 
мисли да је игно ри ше те. Цир ку
ла ци ја је лоша.

ВаГа:  Задо вољ ни 
сте како се посао 
одви ја, сарад њом са 
коле га ма и финан си

ја ма. Када је љубав у пита њу 
могућ но сти су број не: ако сте 
сло бод ни упо зна је те осо бу која 
оста вља одли чан ути сак, ако 
сте у вези ужи ва ју у флер ту, а 
ако сте у бра ку јако сте љубо
мор ни. Здра вље је осе тљи во и 
потреб но је пове сти рачу на о 
дисај ним орга ни ма.

ШКОР ПИ ОН: Упр кос 
пове ћа ном бро ју оба
ве за одлич но се сна
ла зи те. Добар сте 

орга ни за тор, брзо раз ми шља те 
и дела те, тако да ће све бити 
одра ђе но мак си мал но про фе си
о нал но. Љубав на сфе ра је спе
ци фич на у сми слу могућ но сти 
ула ска у љубав ни тро у гао, осим 
ако сте у бра ку. Када је здра вље 
у пита њу осе тљи ве су гени та ли
је и бубре зи.

стРе лаЦ:  На послу 
вас оче ку ју тешко ће 
које ће вас моти ви са
ти да уло жи те додат

ни труд што ће уро ди ти пло дом. 
Уко ли ко сте сло бод ни конач но 
упо зна је те осо бу која оста вља 
одли чан ути сак, али је зау зе та. 
У слу ча ју да сте зау зе ти у одно
су посто ји доза љубо мо ре и 
лоше кому ни ка ци је. При чу вај те 
дисај не орга не.

ЈаРаЦ:  Доби ја те 
нову послов ну пону
ду која не оста вља 
пово љан ути сак да 

сте скло ни да је одби је те. Уко
ли ко сте сло бод ни оче ку је вас 
ново познан ство. Уко ли ко сте 
зау зе ти има те дру га инте ре со
ва ња: може вас зани ма ти тај на 
веза уко ли ко сте у вези или 
финан си је, уко ли ко сте у бра ку. 
Нер во зни сте и потре бан вам је 
одмор.

ВОДО лИ Ја: Оче ку је 
вас поче так новог 
послов ног про јек та. 
Како је од дру штве

ног зна ча ја биће те пред очи ма 
јав но сти и у кон так ту са пред
став ни ци ма меди ја одлич но 
ћете се сна ћи. Уко ли ко сте сло
бод ни или у вези неза до вољ ни 
сте емо тив ном сфе ром, а једи но 
уко ли ко сте у бра ку однос је 
задо во ља ва ју ћи. Потреб но је да 
пове де те рачу на о исхра ни. 

РИБе: Успе шно пли
ва те послов ним 
вода ма. Има те 
добру инту и ци ју на 

коју се осла ња те. Када је љубав 
у пита њу при лич но сте пасив
ни. Иако вас неко зани ма ништа 
не ради те по пита њу успо ста
вља ња кон та ка та. Уко ли ко сте 
зау зе ти парт нер је нерас по ло
жен. Могу ћи про бле ми са сто
ма ком. Немој те се на сво ју руку 
лечи ти.

VREMEPLOV
31. март

1889. 320 ме та ра ви со ка Ај фе
ло ва ку ла, че лич не кон струк ци
је, зва нич но је отво ре на за свет
ску из ло жбу, у знак се ћа ња на 
Фран цу ску ре во лу ци ју. 
1921. Ал берт Ајн штајн одр жао 
је пре да ва ња у Њу јор ку пред
ста вив ши при том сво ју но ву 
те о ри ју  те о ри ју ре ла ти ви те та. 

1. април
1946. У пр вој ве ли кој рад ној 
ак ци ји омла ди не Ју го сла ви је 
по сле осло бо ђе ња зе мље од 
на ци стич ке оку па ци је у Дру гом 
свет ском ра ту, по че ла је из град
ња пру ге Брч коБа но ви ћи. Пру
гу ду гу 90 ки ло ме та ра из гра ди
ло је 60.000 мла дих из свих 
кра је ва зе мље 7. но вем бра 
1946.

2. април
1917. У Со лу ну је Срп ски вој ни 
суд по кре нуо про цес про тив гру
пе офи ци ра, укљу чу ју ћи ге не
рал штаб ног пу ков ни ка Дра гу ти
на Ди ми три је ви ћа Апи са. Оп ту
жбе за при пре ма ње по бу не у 
вој сци, за пре врат и уби ство 
ре ген та и срп ског пре ми је ра 
Ни ко ле Па ши ћа ни су до ка за не, 
али је Суд де вет оп ту же них осу
дио на смрт и дво ји цу на 15 
го ди на ро би је. 

3. април
1807. У Вог њу по че ла је Ти ца но
ва бу на, на зва на та ко пре ма 
ње ном во ђи Те о до ру Авра мо ви
ћу Ти ца ну. Под стак ну ти по бе да
ма срп ских уста ни ка над Тур ци
ма и не за до вољ ни те шким 
на ме ти ма, се ља ци с вла сте лин
ства гро фа Кар ла Пе ја че ви ћа 
по ди гли су бу ну и ја ви ли срп
ском вој во ди Лу ки Ла за ре ви ћу 
да се Срем ди гао на уста нак и 
да же ли ује ди ње ње са Ср би јом. 
Аустриј ска вој ска, ја ка го то во 
као јед на ар ми ја, за де сет да на 
је угу ши ла бу ну у ко јој је уче
ство ва ло око 15.000 се ља ка из 
45 се ла рум ског и илоч ког вла
сте лин ства. Ти цан је ухва ћен и 
по гу бљен кра јем 1807. 

4. април
1860. Ро ђен је срп ски пи сац 
Во ји слав Илић.
1932. К.К. Кинг изо ло вао је ви та
мин Ц на уни вер зи те ту у Пит
сбур гу. 
1968. Из вр шен је атен тат на 
Мар ти на Лу те ра Кин га у Мем
фи су. 

5. април
1896. Отво ре не су пр ве са вре
ме не Олим пиј ске игре у Ати ни 
на ко ји ма је уче ство ва ло 484 
так ми ча ра. 
1999. У ва зду шним уда ри ма 
НА ТОа на СР Ју го сла ви ју по го
ђен је цен тар Алек син ца. По ги
ну ло је 17 ци ви ла.

6. април
648. п. н. е. Пр ва бе ле шка о 
по мра че њу Сун ца ко ју су на чи
ни ли ста ри Гр ци. 
1909. Ро берт Пи ри и Ме тју Хен
сон пр ви сти гли до Се вер ног 
по ла. 

HOROSKOP

сре да, 31. март (18. фебру ар)
Све ти Кирил  Јеру са лим ски

Четвр так, 1. април 
(19. фебру ар)

Све ти муче ни ци Хри зант, Дари
ја и дру ги, Пре по доб ни Симе он 
Дај бап ски
Петак, 2. април (20. фебру ар)
Пре по доб ни Оци уби је ни у 
мана сти ру Све тог Саве Осве ће
ног

субо та, 3. април
(21. фебру ар)

Пре по доб ни Јаков Испо вед ник
Неде ља, 4. април

(22. фебру ар)
Све ти  све ште но му че ник Васи
ли је Анкир ски 

Поне де љак, 5. април 
(23. фебру ар)

Све ти пре по доб но му че ник 
Никон и дру ги
Уто рак, 6. април (24. фебру ар)
Пре по доб ни Заха ри је ( Прет
пра зни штво Бла го ве сти)

Crkveni
kalendar

• Пуше ње вам скра ћу је 
цига ре ту
• Боље испа сти глуп 
него из ави о на
• Ко рано рани има под-
оч ња ке

Чоко лад ни 
колач

састој ци: јед на литра мле ка, три 
пудин га од чоко ла де, пет каши ка 
шеће ра 250 г масла ца или мар га ри
на, 300 гра ма кек са, бана не, 250 
гра ма чоко ла де зе кува ње, 250 
мили ли та ра слат ке павла ке.

При пре ма: Мле ко сипај те у шер
пу, додај те шећер и пудинг. Добро 
сје ди ни те, па ста ви те да се кува. 
Кувај те док се не згу сне све вре ме 
меша ју ћи. У врео пудинг додај те 
маслац и мешај те док се не ото пи. 
Затим, додај те измр вље ни кекс, па 
про ме шај те. Оста ви те да се про хла
ди неких 5 мину та. У теп си ју ста ви те 
пек папир, па сипај те пола сме се и 
поре ђај те пре ко бана не исе че не по 
дужи ни. Сипај те дру гу поло ви ну 
сме се и порав нај те. Охла ди те колач 
прво на соб ној тем пе ра ту ри, па ста
ви те у фри жи дер да се стег не. Чоко
ла ду ото пи те на пари, па додај те 
слат ку павла ку. Сје ди ни те све и пре
лиј те пре ко кола ча. Оста ви те колач 
у фри жи де ру пре ко ноћи.
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УДРУ Же Ње ЖеНа „Злат НО РУНО сИР МИ ЈУ Ма“

Уру че ни сер ти фи ка ти
за тка ње и пусто ва ње вуне

Уз подр шку Амба са де Кана де, Бел
ги је, Изра е ла, НАЛЕДа и инсти
ту ци о нал них парт не ра, у окви ру 

ини ци ја ти ве за запо шља ва ње 1000 
жена и про јек та „Дру штве ноеко ном ска 
афир ма ци ја жена у усло ви ма пан де ми
је“, доде ље на су 25 сер ти фи ка та, које 
је успе шним пола зни ца ма, уру чи ла 23. 
мар та пот пред сед ни ца Вла де Репу бли
ке Срби је и пред сед ни ца Коор ди на ци о
ног тела за род ну рав но прав ност проф. 
др Зора на Михај ло вић.

После прве обу ке пусто ва ња, која је 
била орга ни зо ва на у Срем ској Митро ви
ци, врло успе шно, осно ва но је Удру же ње 
жена „Злат но руно Сир ми ју ма“, које се 
бави изра дом про из во да од пусто ва не 
вуне. Уз вели ку подр шку локал не само
у пра ве, удру же ње се вео ма успе шно 
бави изра дом руко тво ри на засно ва них 
на кул тур ном насле ђу Сре ма, као и целе 

Срби је са циљем очу ва ња тра ди ци је 
и кул ту ре. Ове годи не, гру пу је чини ло 
шест жена на челу са еду ка тор ком Олги
цом Савић, која је завр ши ла обу ку пусто
ва ња, успе шно се бави овим послом и 
члан је „Етномре же“. Обу ка је тра ја ла 
чети ри неде ље. Пола зни це су изра ђи
ва ле про из во де од вуне са разним моти
ви ма, међу који ма се издва ја Соло мо нов 
чвор, један од првих моти ва пpoнађен на 
моза и ку у Цар ској пала ти Сир ми ју ма.

– Завр шни радо ви наших пола зни
ца, који су се оце њи ва ли су под ме та
чи, лоп те и тор бе. Kao нај бо љи, издво
јен је рад Ани це Јелен ко вић, која је за 
награ ду доби ла опре му за пусто ва ње. 
Поме ну ла бих и оста ле пола зни це, које 
су успе шно завр ши ле обу ку, а то су: 
Сла ви ца Дивљак, Весна Стан ко вић, 
Јасмин ка Дро бац, Тео до ра Геци, и Гор
да на Геци. Дога ђа ју у Пала ти Срби је, 

при су ство ва ли су амба са до ри Изра е ла 
и Бел ги је, као и заме ник амба са до ра 
Кана де, иска зу ју ћи захвал ност пот пред
сед ни ци Вла де Зора ни Михај ло вић на 
посве ће но сти, „Етномре жи“, као и на 
кон стант ној подр шци жена ма на путу 
побољ ша ња њихо вог поло жа ја у дру
штву. Чести та ли су уче сни ца ма про јек
та и иска за ли захвал ност на томе што 
чува ју кул тур ну башти ну и уче ству ју у 
про гра му еко ном ског осна жи ва ња, каже 
Даја на Сави ће вић, пред сед ни ца и коор
ди на тор удру же ња.

У дого во ру град ског руко вод ства и 
Удру же ња жена „Злат но руно Сир ми
ју ма“, у пла ну је изра да про из во да од 
пусто ва не вуне за потре бе град ског 
суве ни ра, про то ко лар них и дипло мат
ских покло на, са раз ли чи тим етномоти
ви ма и моти ви ма Сир ми ју ма, који би 
пред ста вља ли Срем ску Митро ви цу. 

Можда смо забо ра ви ли на кул тур не 
дога ђа је, али и у ово вре ме, уста
но ве кул ту ре у Срем ској Митро ви

ци, не забо ра вља ју сво ју публи ку. Вест 
која раду је јесте да је Музеј Сре ма у при
пре ми нове изло жбе. 

Она ће носи ти назив „Април ски рат и 
први дани НДХ“, којом ће Срем ска Митро
ви ца обе ле жи ти осам де се ту годи шњи цу 
почет ка Дру гог свет ског рата на овим про
сто ри ма. Изло жбу Музеј Сре ма при пре ма 
у сарад њи са гра ђа ни ма који сво је пред
ме те из тог пери о да, могу дати на реверс 
за потре бе орга ни зо ва ња овог кул тур ног 
дога ђа ја. Иако је Април ски рат тра јао 
једва више од десет дана, бор бе у Митро
ви ци су се одви ја ле на три места. Ово 
ће бити при ли ка да се гра ђа ни упо зна ју 

са истак ну тим људи ма који су живе ли то 
вре ме. Међу њима су др Лазар Рашо вић, 
Јован Удиц ки, Јеврем Видић… Само од 
неких пред ме та које су усту пи ли Митров
ча ни јесу фото а па рат и јед на писа ћа 
маши на.

– Они ће ту бити док тра је изло жба. 
Писа ћа маши на и фото а па рат су при па
да ли тада шњем пред сед ни ку митро вач ке 
Општи не Лаза ру Рашо ви ћу, каже кустос 
музе ја Ненад Рад ма но вић.

Циљ је да се при ка же поло жај обич
них људи у вре ме фор ми ра ња НДХ. 
Међу тим, ту није крај. У наред не чети
ри годи не одр жа ва ће се, сим бо лич но, и 
дру ги про гра ми обе ле жа ва ња, изло жбе 
и слич ни кул тур ноумет нич ки дога ђа ји, 
који су обе ле жи ли рат, а у скла ду са епи

де ми о ло шком ситу а ци јом.
Митров ча ни и дру ги посе ти о ци има ће 

при ли ку да виде један део вој ног нао ру
жа ња, као и дело ве уни фор ми. Сугра ђа
ни су тако ђе доне ли број не фото гра фи је 
и спи се. Инте ре сант но орга ни за то ри ма 
јесте да и после толи ко годи на, у сво јим 
кућа ма и даље се чува ју те ста ри не. Зато 
је вре ме да се оне при ка жу. Иза орга ни за
ци је сто ји вели ки број Митров ча на, запо
сле ни у Музе ју и сарад ни ци, нови нар Сте
ва Лап че вић и дру ги позна ва о ци исто ри је. 

Сва ко ко би имао вољу да да допри нос, 
може у Музеј доне ти вој не озна ке, лич не 
пред ме те, орде ње, на реверс. Прво бит но 
пла ни ран датум отва ра ња изло жбе је 13. 
април, а све ће дик ти ра ти епи де ми о ло
шко ста ње. а. Плав шић

МУЗеЈ „сРеМ“

Припрема се изложба о априлском рату

са доде ле сер ти фи ка та


