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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

POMO] IZBEGLIM LICIMA U RUMI:

Ku}e za 15 porodica

Asfaltirane tri ulice
u Le`imiru

Zavr{ava se dogradwa
vrti}a „Neven“ u In|iji 

IRIG: Po~ela obnova
fasade zgrade „Rajkovac“



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

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА У РУМИ

Куће за 15 породица
Уговори о куповини

сеоскихкућасаокућ
ницом, као део про

грама помоћи избеглим
лицима, потписани су 1.
априла у Градској кући у
Руми.
Уовом,деветомпореду

таласу Регионалног стам
беномпрограма, Општина
Румајепотписалауговорса
Комесаријатомзаизбеглаи
расељена лица и Једини
цом за управљање пројек
тима у јавном сектору чија
јевредност165.000евраза
откуп15сеоскихкућа.
Подсетимо,Румајеукљу

чена у Регионални стам
бени програм који се реа
лизује у више градова и
општинауСрбији,ауокви
ру којег се решавају стам
бене потребе избеглица у
виду откупа сеоских кућа
или доделе грађевинског
материјала.
– Као и у претходном

периоду, наша општина је
учествовала у овом реги
оналном пројекту стамбе
ног збрињавања избеглих
лица, заједно са Комеса
ријатом у оквиру пројекта
Европскеуније.Наконкурс

који смо ми расписали и
спровели, пријавило се 27
људи. Потписали смо уго
вор са Комесаријатом у
вредности 165.000 евра,
свасредствадонираКоме
саријат,Општинанемауче
шћа сем логистичке подр
шке–кажеСлађанМанчић,
председникОпштине.
Сваки уговор подразу

мева 11.000 евра, од тога

9.500 евра за куповину
куће и 1.500 евра гранта
за грађевински материјал.
На овај начин десет села
румске општине ће добити
новестановнике.
– По потписивању ових

уговора добили смо оба
вештење од Комесарија
та за избегла и расељена
лица да су они потписали
нови уговор са Европском

унијом, добили додатна
средства,такодаиових12
лица, која су остала испод
црте, у наредном периоду
ћепотписатиуговоридоби
тиистасредстава,иреши
ти своје стамбено пита
ње – указао је председник
Манчић.
Међу онима који су пот

писали уговоре су Наташа
и Милорад Владић који су
кућукупилиуПутинцима.
– Имамо двоје деце и

коначно смо решили наше
стамбено питање. После
куповине,добићемоигрант
за реновирање куће. Изу
зетносмозадовољниихва
ласвимакојисунамутоме
помогли–кажуВладићи.
Марко и Жељка Кулић

сунапотписивањеуговора
довелиисвојудецу,шесто
годишњег сина и кћерку
којаимадесетмесеци.
– Купили смо кућу у

Никинцима, близу оне у
којој смо живели као под
станари.Јакосмозадовољ
ни што смо решили наш
стамбени проблем, а ако
богда,мождаћенас сада
битиивише–рекаојеМар
ко. С. Џаку ла

Ната ша и Мило рад Вла дић

Пред сед ник Ман чић са Кули ћи ма
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МалО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић Свет ске зали хе 

части и поно са 
Пре месе ц дана у Срем ској 

Митро ви ци вак ци ни са но је 
хиља ду здравствних рад ни ка из 

Репу бли ке Срп ске. Вест је у неко ли ко 
бошњач ких меди ја про пра ће на у сми
слу: ето како срби јан ске вла сти држе 
до цело ви то сти Босне и Хер це го ви не. 
Месец дана касни је, кад је пре ма шен 
број од 30.000 бес плат но вак ци ни са
них држа вља на Босне и Хер це го ви не 
у Срби ји, исти меди ји сум њи че Срби
ју за само про гла ша ва ње лидер ства у 
реги о ну пре ко хума ни тар ног вак ци ни
са ња, за лиша ва ње вак ци на који ма 
исти че рок тра ја ња, за при кри ва ње 
сла бог одзи ва на вак ци на ци ју сво
јих гра ђа на. Сара јев ско Ослобођење 
„пре не ло” је похва ле ано ним не при ма
тељ ке вак ци не срби јан ским лека ри ма 
и њену сло же ну карак те ри за ци ју „сто
лич ног Вучи ћа”, не оба зи ру ћи се на 
мини мал ност веро ват но ће да се ано
ним на гра ђан ка са толи ко отро ва упу
ти у само гне здо зла.

Без вели ких изја ва, без раз ме та ња, 
здрав стве ни систем Срби је пред у зео 
је вак ци ни са ње при вред ни ка из реги
о на, а у слу ча ју БиХ и свих њених гра
ђа на. Да ли је срп ско руко вод ство на 
дис кре тан начин оба ве сти ло коле ге у 
Сара је ву о сво јој наме ри? Не веру је мо 
да није, и у реду је ако јесте. Да је дого
во ра било потвр ђу је и уздр жа ва ње 
зва нич ног Сара је ва од комен та ри са ња 
масов ног при ја вљи ва ња за вак ци ни са
ње у Бео гра ду. Уздр жа ва ње од исти
ца ња ове помо ћи сва ка ко има везе и 
са атмос фе ром пла ни ра ња дого во
ре не зајед нич ке сед ни це вла да две ју 
држа ва. Све јед но је да ли је буду ћа 
зајед нич ка сед ни ца две ју вла да инспи
ри са ла вак ци ни са ње бх. држа вља на 
у неде ља ма до нор ма ли за ци је снаб
де ва ња вак ци ном у босан ско хер це го
вач ком здрав ству или је вак ци ни са ње 
инспи ри са ло одр жа ва ње зајед нич ке 
сед ни це. 

У добар манир стра не која нешто 
даје сва ка ко би тре ба ло да буде и 
пре ћут ки ва ње отров ног сум њи че ња и 
бага те ли са ња овог дава ња. То, нажа

лост, не би било памет но, јер отров са 
оне стра не неиз бе жно буди отров на 
овој стра ни, па макар дола зио из уста 
уса хлих и нео ства ре них поли ти ча ра 
из Сара је ва или сло бод них лова ца на 
пажњу гра ђа на. За нега тив не реак ци
је карак те ри сти чан је иступ Муста фе 
Цери ћа, бив шег реи са и неу спе лог 
кан ди да та за чла на Пред сед ни штва 

БиХ, који је пору чио је Баки ру Изет
бе го ви ћу: „Не могу више да трпим ова 
пони же ња. Мно го их, али пони же ње 
око вак ци на пре вр ши ло је сва ку мје ру. 
Не могу да вје ру јем да је теби све јед
но што наш народ иде код Вучи ћа по 
вак ци не  у Срби ју...” Кон текст у коме 
је поме нуо име срп ског пред сед ни ка 

бази ран је на висо ком само ча шћу и 
поно су, који су му испред и изнад сау
че шћа пре ма обе ле ли ма од кови да. 
Он није рекао да не може да под но
си пат ње наро да, чија је смрт ност од 
кови да међу нај ви ши ма у све ту, већ не 
може да под но си „пони же ње”.

Да се ми пита мо, лако бисмо обја
сни ли поду хват вак ци ни са ња бх. 
држа вља на у Срби ји. Наша поли ти
ка се зала же за цело ви тост БиХ, па 
је ово при ли ка да пока же мо да нам је 
ста ло до добро би ти свих њених гра
ђа на. Наши исто ри ча ри дока зу ју да 
су Бошња ци и Срби један народ у две 
вере, па у чему је онда про блем ако 
сво ји ма из дру ге вере учи ни мо добро 
кад смо већ у при ли ци да може мо?

Пре ми јер Север не Маке до ни је 
Заев нема про блем са апстракт
ним кате го ри ја ма поно са и вели

чи не, па отво ре на вра та срп ског здрав
ства за вак ци ни са ње гра ђа на Маке до
ни је и дона ци ју од бли зу 50 хиља да вак
ци на види као гест вели ког при ја тељ
ства Ср би је пре ма Маке до ни ји. Заев 
је, нехо ти це, опи сао и помоћ Срби је 
Босни и Хер це го ви ни. То је, пре све га, 
гест при ја тељ ства који је још у сред
њем веку имао функ ци ју потвр ђи ва ња 
добрих наме ра дава о ца. Зато је нера
зу мљи во оспо ра ва ње срп ске помо ћи 
БиХ пози ва њем на понос и част, пого
то ву с тога што и јед но и дру го, ако се 
тако гла сно исти чу, дола зе из сује те.

Уоста лом, за поче так није лоше што 
се зва нич но Сара је во није огла си
ло повре ђе ним поно сом. И толи ко је 
довољ но да нам буде јасно да Срби
ја овим дава њем није гур ну ла прст у 
око држав ном вођ ству БиХ. И толи ко 
је довољ но да се види да је ова помоћ 
бх. гра ђа ни ма дого во ре на изме ђу Бео
гра да и Сара је ва и да пред сто је ћа 
зајед нич ка сед ни ца две ју вла да може 
чак и да фор ма ли зу је попра вља ње 
про шло шћу опте ре ће них одно са. Чему 
ауто пут од Кузми на до Сара је ва ако 
ће се каме но ва ти нај ве ћим свет ским 
зали ха ма части и поно са, које нису 
могле да се упо тре бе ни за шта дру го.
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Чему ауто -пут од 
Кузми на до Сара је-
ва ако ће се каме но-
ва ти нај ве ћим свет-
ским зали ха ма части 
и поно са, које нису 

могле да се упо тре бе 
ни за шта дру го
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СЕД НИ Ца СКУП ШТИ НЕ ГРа Да

Одло же но пла ћа ње
поре ског дуго ва ња

Сед ни ца Скуп шти не Гра да одр жа на 
је 31. мар та и пред одбор ни ци ма 
се нашло седам на ест тача ка. На 

овој сед ни ци је усво је на одлу ка о одла
га њу пла ћа ња дуго ва ног поре за, чији је 
циљ убла жа ва ње еко ном ских после ди
ца које су наста ле услед епи де ми је 
коро навиру са. Како је рекао Душко 
Шаро шко вић, начел ник Град ске упра ве 
за буџет и локал ни еко ном ски раз вој, 
локал на само у пра ва у пот пу но сти има 
раз у ме ва ња за сво је гра ђа не и у окви ру 
сво јих над ле жно сти поку ша ва да нађе 
опти мал но реше ње у ситу а ци ји која је 
иза зва ла епи де ми ја.  Град Срем ска 
Митро ви ца даје могућ ност под но ше ња 
новог зах те ва за одла га ње пла ћа ња 
дуго ва ног поре за, уз услов нами ре ња  
доспе лих  непла ће них  рата  из  реше ња 
о  одла га њу  пла ћа ња  дуга, као  и нами
ре ња теку ћих оба ве за из спо р ног пери о
да. Поре ски обве зни ци сти чу ово пра во 
oтклањањем узро ка, који је довео до 
уки да ња реше ња о одла га њу пла ћа ња 
поре за

– Један број гра ђа на, изу зет но мали 
про це нат, неса ве стан је у изми ри ва њу 
сво јих поре ских оба ве за и они нису 
могли сво је оба ве зе да изми ре кроз 
репро грам дуга. Сто га, одлу ком о одла
га њу дуго ва ног поре за, даје мо таквим 
гра ђа ни ма и дру гу шан су. Дру гим речи
ма, они могу да вра те ситу а ци ју у прво
бит но ста ње и наста ве да изми ру ју сво је 
оба ве зе када се откло не усло ви који су 
дове ли до тога да нису били у ста њу да 
се при дру же кор пу су саве сних гра ђа на и 
изми ру ју оба ве зе на вре ме. Ова одлу ка 
ће помо ћи њима да се зашти те од при
нуд не напла те и тро шко ва кама те у 
изно су од 50 посто. Јед но став но рече но, 
одлу ка је наме ње на непла ти ша ма да 
доби ју дру гу шан су, рекао је Шаро шко
вић.

Одбор ни ци Гру пе гра ђа на „Град за све 

нас“ су иста кли да је ова ква одлу ка 
добра, али су при ли ком гла са ња били 
уздр жа ни, сма тра ју ћи да би се у откла
ња њу еко ном ских после ди ца услед епи
де ми је коро навиру са тре ба ло ићи корак 
даље и дати још олак ши ца за при вре ду 
и цело куп но гра ђан ство. 

Одбор ни ци су усво ји ли и тач ку која се 
одно си ла на дава ње сагла сно сти Јав
ном кому нал ном пред у зе ћу „Кому на лац“ 
из Руме за при кљу че ње Реги о нал ној 
депо ни ји „СремМачва“.

– Исто вет ну одлу ку је донео и Град 
Шабац 26. мар та. Даљи одно си у погле
ду одла га ња и упра вља ња кому нал ним 
отпа дом са тери то ри је општи не Рума 
дефи ни са ће се и регу ли са ти посеб ним 
комер ци јал ним уго во ром изме ђу Реги о
нал не депо ни је, Општи не Рума и ЈКП 
„Кому на лац“. Прет ход но је сагла сност 

дата и општи на ма Шид и Бога тић за при
кљу че ње сво јих кому нал них пред у зе ћа 
систе му Реги о нал не депо ни је, тако да 
пет општи на има могућ ност одла га ња 
кому нал ног отпа да на Реги о нал ној депо
ни ји, рекао је заме ник гра до на чел ни ка 
Петар Самар џић.

Одбор ни ци Гру пе гра ђа на „Град за све 
нас“ нису подр жа ли ову одлу ку, ука зу ју
ћи да град није спре ман да при ми још 
кому нал ног отпа да и да би се тре ба ло 
више фоку си ра ти на реци кла жу. Одбор
ни ца Тама ра Мил ко вић је иста кла да се 
до кра ја годи не оче ку је дона ци ја Амба
са де Швед ске, која се одно си на инфра
струк ту ру за реци кла жу.

Тако ђе, усво јен је и пред лог про гра ма 
мера подр шке за спро во ђе ње пољо при
вред не поли ти ке, пред лог про гра ма за 
кома са ци ју ката стар ске општи не Дивош, 

Душко Шаро шко вић Петар Самар џић Вла ди мир Насто вић

Сед ни ца Скуп шти не
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њеног спро во ђе ња и наче ла.
– Про грам мера подр шке за спро во

ђе ње пољо при вред не поли ти ке је пот
пу но ускла ђен са буџе том за 2021. годи
ну тако да све ства ри које смо пла ни ра
ли буџе том, нала зе се и у овом про гра
му. Ускла ђен је и са Зако ном о под сти
ца ју пољо при вре ди и као такав, про грам 
је добио сагла сност Мини стар ства 
пољо при вре де. Пред сто ји нам реа ли за
ци ја про гра ма и у њему се махом нала
зе све мере које смо спро во ди ли прет
ход них годи на, нисмо ништа ново уво
ди ли. Једи на раз ли ка је та да завр ша
ва мо кома са ци ју у Шашин ци ма, у 
Раден ко ви ћу смо пот пу но завр ши ли. 
Кроз раз го вор са пољо при вред ним про
из во ђа чи ма дошли смо до закључ ка да 
би се тре ба ла спро ве сти и кома са ци ја у 
К.О. Дивош. Све рад ње смо спро ве ли у 
погле ду про гра ма кома са ци је и усва ја
ња одлу ка. Ове годи не ћемо запо че ти 
кома са ци ју, а веће актив но сти су пла ни
ра не за 2022/2023. годи ну, рекао је 
начел ник Град ске упра ве за пољо при
вре ду Вла ди мир Насто вић.

На сед ни ци је усво јен пред лог одлу ке 
о изра ди пла на детаљ не регу ла ци је 
про ши ре ња гро бља у Шиша тов цу у К.О 
Лежи мир, пред лог одлу ке о поста вља
њу спо менпло че палим вој ни ци ма у 
Април ском рату, као и пред лог одлу ке о 
поста вља њу спо менбисте Адол фу 
Сва то плу ку. Усво је ни су изве шта ји град
ских упра ва и буџет ских кори сни ка из 
обла сти кул ту ре, спо р та и тури зма и 
Цен тра за соци јал ни рад „Сава“ за про
шлу годи ну. Тако ђе, одбор ни ци су изгла
са ли и реше ње о пре стан ку пра ва кори
шће ња Јав ног пред у зе ћа за изград њу 
гра да општи на Срем ска Митро ви ца и 
Јав ног пред у зе ћа за гра ђе вин ско 
земљи ште, кому нал не делат но сти и 
путе ве Срем ска Митро ви ца, закљу чак о 
покре та њу поступ ка при ба вља ња непо
крет но сти у јав ну сво ји ну и оту ђе њу 
непо крет но сти из јав не сво ји не непо
сред ном погод бом путем раз ме не са 
Репу бли ком Срби јом без накна де, као и 
зах тев за сагла сност на пра вил ник о 
раду ЈКП „Водо вод“.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

СРЕМСКа МИТРОВИЦа

Дони ра на заштит на 
опре ма Црвеном крсту

Захва љу ју ћи сарад њи Гра да Срем
ска Митро ви ца и Немач ке орга ни за ци је 
за међу на род ну сарад њу (ГИЗ) Црве
ном крсту је уру че на је дона ци ја у виду 
заштит не, сани тар не и тех нич ке опре ме. 
Опре ма је дони ра на у циљу одр жа ва ња 
кон ти ну и те та пру жа ња услу га за вре ме 
пан де ми је кови да19, а у окви ру про јек та 

„Услу ге соци јал не зашти те за осе тљи ве 
гру пе“, који спро во ди ГИЗ. Пред став ни
ци орга ни за ци је ГИЗ уру чи ли су дона
ци ју 29.мар та пред сед ни ку  митро вач ког 
Црве ног крста др Нена ду Голу бо ви ћу у 
про сто ри ја ма орга ни за ци је. Дони ра на 
опре ма ће се кори сти ти искљу чи во у свр
ху пру жа ња услу га соци јал не зашти те.

Нове мере о при вре ме ној забра ни 
и огра ни ча ва ња ула ска у Хрват
ску су сту пи ле на сна гу. За пут ни ке 

који дола зе из Срби је, тако ђе важе ове 
епи де ми о ло шке мере. 

 Осо бе које су пред ви ђе не изу зет
ком нове одлу ке на ула ску у Хрват ску 
мора ју има ти потвр ду о нега тив ном ПЦР 
тесту на коро навирус, или брзом анти
ген ском тесту, а који је наве ден у зајед
нич кој листи брзих анти ген ских тесто ва 
које међу соб но при зна ју држа ве чла ни це 
Европ ске Уни је. Он не сме бити ста ри
ји од 48 сати, каже Тере зи ја Дави до вић, 
води тељ сме не на гра нич ном пре ла зу 
Баја ко во, МУП Репу бли ке Хрват ске. 

Држав ну гра ни цу могу пре ћи и они који 
има ју потвр ду о вак ци ни са њу, било којом 
вак ци ном.

 То важи за лица која су при ми ла  дру
гу дозу вак ци не, осим за оне за које је 
довољ на јед на доза цепи ва и та потвр да 
се при ме њу је, само уко ли ко је ста ри ја од 
14 дана, дода је Тере зи ја Дави до вић.

Када је реч о пози тив ном ПЦР тесту 
или брзом анти ген ском тесту, којим се 
потвр ђу је да је вла сник оправ дао да 
се опо ра вио од виру са, при чему је он 
напра вљен у окви ру 180 дана,  мора 
бити ста ри ји од 11 дана, по дола ску на 

гра нич ни пре лаз. Може се доста ви ти и 
лекар ски доказ да је осо ба пре бо ле ла 
коро ну. 

 Деца мла ђа од седам годи на, која 
путу ју у прат њи роди те ља или ста ра те
ља, изу зе та су од оба ве зе доста вља ња 
нега тив ног резул та та теста или каран ти
на, ако су роди те љи или ста ра те љи нега
тив ни пре ма резул та ти ма њихо вог теста. 
То важи и у слу ча ју посе до ва ња потвр де 
о вак ци на ци ји. Уко ли ко се само и зо ла ци
ја одре ђу је роди те љи ма, одре ђу је се и 
дете ту мла ђем од  седам годи на. 

а. Плав шић

ГРа НИЧ НИ ПРЕ лаЗ БаЈа КО ВО

Улаз у Хрват ску
под новим мера ма

Тере зи ја Дави до вић
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Радо ви на асфал ти ра њу Пин ки
је ве, Сутје ске и Фру шко гор ске 
ули це у Лежи ми ру завр ше ни 

су 31. мар та. Мешта ни Лежи ми ра су 
тако после чети ри деце ни је доби ли 
уре ђе не ули це и бољу сао бра ћај ну 
инфра струк ту ру. Вред ност радо ва је 
око шет мили о на дина ра и реха би
ли то ва но је око кило ме тар пута у том 
фру шко гор ском селу. 

– Завр шет ком радо ва смо првен
стве но Лежи мир ци ма омо гу ћи ли 
несме тан при лаз кућа ма, а потом и 
олак ша ли сао бра ћај за пољо при
вред ну меха ни за ци ју, кому нал не 
ками о не, као и цистер не за мле ко, јер 
у асфал ти ра ним ули ца ма има неко
ли ко пољо при вред них газдин ста ва, 
која се баве млеч ним гове дар ством. 
Ула га ње у пут ну инфра струк ту ру 

је од више стру ког зна ча ја, посеб но 
ула га ње у рурал ну инфра струк ту ру. 
Са рекон струк ци јом сео ских и град
ских путе ва наста вља мо и у наред
ном пери о ду.  Ради ће се по редо сле
ду при о ри те та, а меха ни за ци ја ће 
се пре ме шта ти на лока ци је које су 
мешта ни и месне зајед ни це пред ла
га ли. Кљу чан фак тор у дефи ни са њу 
тих при о ри те та је број дома ћин ста ва 
у датим ули цама, изја вио је заме ник 
гра до на чел ни ка Петар Самар џић.

Јован Кузман че вић, пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це, захва лио се 
Гра ду на ула га њу и бри зи о рурал ним 
сре ди на ма.

– Захва љу јем се локал ној само у
пра ви на ула га њу и на томе што су 
схва ти ли наше про бле ме и што су 
ура ди ли све да их реше. Има ли смо 

асфал ти ра ње одре ђе них ули ца и 
про шле годи не, ове је то и наста вље
но. То није крај и даље ће се ради ти. 
Посто ји још кило ме тар неас фал ти ра
них ули ца у селу, а ту је уре ђе ње при
ла зног пута за гро бље. Завр шет ком 
радо ва у Пин ки је вој, Фру шко гор ској 
и Сутје ској ули ци, људи сада први 
пут има ју асфал ти ра не ули це, што је 
вели ка ствар, рекао је Кузман че вић.

Мештан ка Лежи ми ра Све тла на 
Бабић није кри ла задо вољ ство што 
напо кон има асфалт у ули ци. 

– Гази ла сам бла то, ево већ 40 
годи на, захва љу јем се мно го Гра
ду Срем ска Митро ви ца и вео ма сам 
срећ на што сам дожи ве ла да има мо 
асфал ти ра не ули це, рекла је Све тла
на Бабић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

лЕжИ МИ Р

асфал ти ра не три ули це

Петар Самар џић Све тла на БабићЈован Кузман че вић
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МОБИл НИ ВаК ЦИ Нал НИ ПУНКТ У МаН ЂЕ лО СУ

Иму ни за ци ја доступ на сви ма

Про те клог викен да, мобил ни пунк
то ви за иму ни за ци ју гра ђа на су 
били у фру шко гор ским сели ма 

Ман ђе ло су, Лежи ми ру и Шиша тов цу. 
Гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва но
вић је 4. апри ла оби шла мобил ни вак
ци нал ни пункт у Ман ђе ло су. Она је 
том при ли ком иста кла да се Срем ска 
Митро ви ца нала зи на првом месту у 
Вој во ди ни пре ма про цен ту вак ци ни са
них и пета је у Срби ји по бро ју вак ци
ни са них гра ђа на ста ри јих од 60 годи
на. 

– Иму ни за ци ја у Срем ској Митро ви
ци одви ја се пре ма утвр ђе ном. Поред 
пунк та у Послов носпорт ском цен тру 

„Пин ки”, има мо сва ког викен да и орга
ни зо ва не мобил не вак ци нал не пунк то
ве у сели ма. У Срем ској Митро ви ци 
има мо за сада 34 посто вак ци ни са них 
гра ђа на. Иде мо у пра вом сме ру. Што 
више људи буде вак ци ни са но, то ће 
бити мање при ли ка да се зара зе и 
тако ћемо се пре вра ти ти уста ље ном и 
нор мал ном начи ну живо та, рекла је 
Све тла на Мило ва но вић.

Вељ ко Ћорић из Ман ђе ло са иско ри
стио је при ли ку да при ми вак ци ну у 
свом селу.

– Боље је што може мо да при ми мо 
вак ци ну у свом селу, него да иде мо у 
град. Сма трам да је одлу ка да се вак
ци ни шем добра, јер сма њу је мо ризик 
од инфек ци је. Данас су се вак ци ни са
ли и оста ли уку ћа ни и при ми ли смо 
кине ску вак ци ну, рекао је Вељ ко.

З. Попо вић

ИРИГ

Расте број обо ле лих
У ири шкој општи ни се наста вља 

иму ни за ци ја гра ђа на, тако да је 
закључ но са 2. апри лом укуп но вак
ци ни са но 3.500 Ири жа на. Исто вре
ме но, ком плет ну иму ни за ци ју је про
шло 1.650 гра ђа на.

Међу тим, при ме тан је зна ча јан 

пораст гра ђа на који дола зе на пре
гле де. Док је рани је било до четр де
се так паци је на та днев но, а од тога, 
поло ви на се одно си ла на прве пре
гле де, сада је само до 12 часо ва, 2. 
апри ла, пре гле да но гото во 50 гра ђа
на.

Да се број обо ле лих пове ћа ва, 
јасно је и из пода тка које смо доби
ли од пред сед ни ка ири шке Општи не 
Тихо ми ра Сто ја ко ви ћа – по послед
њем пре се ку од 2. апри ла, забе ле же
но је 99 актив них слу ча је ва.

С. Џаку ла

Све тла на Мило ва но вић Вељ ко Ћорић

У Срем ској Митро ви ци 
има мо за сада 34 посто вак-
ци ни са них гра ђа на. Што 
више људи буде вак ци ни-
са но, биће мање при ли ка 
да се зара зе и тако ћемо се 
пре вра ти ти уста ље ном и 
нор мал ном начи ну живо та, 
рекла је градоначелница 
Мило ва но вић
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ШТаБ За ВаН РЕД НЕ СИТУ а ЦИ ЈЕ

Отво ре ни уго сти тељ ски 
објек ти са лет њим баш та ма

Уго сти тељ ски објек ти који има ју лет њу башту могу да раде уз пошто ва ње свих епи-
де миј ских мера, које изме ђу оста лог, под ра зу ме ва ју нај ви ше пето ро људи за истим 
сто лом, уз оба ве зан раз мак од два метра изме ђу сто ло ва. Не може се изво ди ти 
музич ко-сцен ски про грам ужи во. Фит нес цен три, базе ни, спа цен три тере та не, про-
дав ни це пре храм бе них про из во да могу нај ду же ради ти до 22.00 часа, рекао је кому-
нал ни инспек тор Милош Маџић

Од поне дељ ка 5. апри ла сви уго
сти тељ ски објек ти који има ју лет
њу башту могу да раде искљу чи во 

у том делу уз пошто ва ње свих мера про
тив шире ња инфек ци је ковид19, рече но 
је на сед ни ци Шта ба за ван ред не ситу а
ци је, која је одр жа на 4. апри ла. Кафи ћи, 
ресто ра ни, спла во ви и клу бо ви, који 
нема ју лет њу башту и даље због епи де
миј ске ситу а ци је неће моћи да раде. 
Како је рекао кому нал ни инспек тор 
Милош Маџић њихов рад се огра ни ча ва 
на шал тер ску про да ју хра не и пића. 
Тако ђе, рад но вре ме свих обје ка та који
ма је било огра ни че но рад но вре ме сада 
ће моћи да раде нај ду же до 22.00 часа. 
Пре ма речи ма дирек тор ке Заво да за јав
но здра вље др Наде Зец Пет ко вић епи
де миј ска ситу а ци ја на тери то ри ји Сре ма 
се и даље оце њу је као ван ред на са ста
би ли за ци јом трен да обо ље ва ња од 
виру сне инфек ци је иза зва не коро на
виру сом на изра зи то висо ком нивоу. Број 
реги стро ва них актив них лица у Сре му је 
4. апри ла био 2.608, а у Срем ској Митро
ви ци је реги стро ва но 525 лица. У Општој 
бол ни ци је, како је рекао дирек тор те 
уста но ве др Дра ган Мало ба бић, на лече
њу од коро навиру са било 159 паци је на
та. 

Милош Маџић је том при ли ком иста
као да ће уго сти те љи мора ти да испо
шту ју одре ђе на пра ви ла.

– Уго сти тељ ски објек ти  који има ју лет
њу башту могу да раде уз пошто ва ње 

свих епи де миј ских мера, које изме ђу 
оста лог, под ра зу ме ва ју нај ви ше пето ро 
људи за истим сто лом, уз оба ве зан раз
мак од два метра изме ђу сто ло ва. Кори
сни ци услу га мора ју носи ти заштит не 
маске све вре ме борав ка у објек ту, запо
сле ни мора ју носи ти заштит не маске 
наро чи то при ли ком при пре ме хра не и 
пића, као и током услу жи ва ња. Не може 
се изво ди ти музич косцен ски про грам 
ужи во. Фит нес цен три, базе ни, спа цен
три тере та не, про дав ни це пре храм бе них 
про из во да могу нај ду же ради ти до 22.00 
часа. Апо те ке, орди на ци је, лабо ра то ри
је, бен зин ске пум пе у окви ру делат но сти 
про да је гори ва могу ради ти без огра ни
че ња, рекао је кому нал ни инспек тор 
Милош Маџић.

Како је рекла др Нада Зец Пет ко вић у 
вези са епи де миј ском ситу а ци јом, нај по
вољ ни је сто пе пре ва лен ци је има ју Срем
ска Митро ви ца и Шид.

– Током 3. апри ла у Сре му је реги стро
ва но 109 нових слу ча је ва обо ље ва ња од 
коро навиру са. И даље доми ни ра брза 
анти ген ска дијаг но сти ка у одно су на 
ПЦР тесто ве. Ради се о лици ма која су 
резер во а ри зара зе и која врло лако могу 
пре не ти вирус у сво јој сре ди ни. У Срем
ској Митро ви ци је 3. апри ла реги стро ва
но 37 нових лица, у Ста рој Пазо ви 18, у 
Руми 19, Инђи ји 13, Ири гу чети ри, Шиду 
12. Нај ве ћи број актив них лица је у Ста
рој Пазо ви и то 816. У Руми има мо 421 
лице, Инђи ји 331, Шиду 224, Пећин ци ма 

190 и Ири гу 101 лице. Сто пе пре ва лен
ци је које се поре де на окру гу Сре ма 
гово ре упра во да нај ве ће сто пе пре ва
лен ци је има општи на Ста ра Пазо ва и 
општи на Пећин ци, а нај по вољ ни је сто пе 
пре ва лен ци је има ју општи на Шид и 
Срем ска Митро ви ца, рекла је др Зец 
Пет ко вић.

Др Дра ган Мало ба бић је иста као да се 
код лица, која се у тој уста но ви лече од 
ковид19 инфек ци је, при мет на тежа кли
нич ка сли ка.

– На респи ра то ру се закључ но са 4. 
апри лом нала зи ло 23 паци јен та. Истог 
дана је пре гле да но 85 људи, хоспи та ли
зо ва но девет и отпу ште но два паци јен та. 
Ако поре ди мо ову ситу а ци ју са ситу а ци
јом каква је била у новем бру, број паци
је на та у Општој бол ни ци је знат но мањи, 
али види мо да је број респи ра то ра који 
су у функ ци ји вео ма висок, што би тре ба
ло да зна чи да слу ча је ва има мање, али 
су оних тежи. Мањем бро ју хоспи та ли зо
ва них људи је допри не ла вак ци на ци ја и 
пози ва мо сугра ђа не и све ста нов ни ке да 
се вак ци ни шу у нај кра ћем вре мен ском 
року. Тако ђе, Општа бол ни ца је недав но 
доби ла још 10 респи ра то ра тако да сад 
има 55, рекао је др Мало ба бић

Уче ни ци основ них и сред њих шко ла и 
даље наста ву пра те на даљи ну, док нај
мла ђи основ ци и даље дола зе на часо ве 
у шко лу.  

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је
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Срем ска Митро ви ца као при мер 
дру гим локал ним само у пра ва ма

Сед ни ца Одбо ра за финан си је, репу
блич ки буџет и кон тро лу тро ше ња 
јав них сред ста ва одр жа на је 5. 

апри ла у Град ској кући. На сед ни ци су 
пред ста вље ни изве шта ји о реви зи ји кон
со ли до ва них финан сиј ских изве шта ја 
завр шног рачу на буџе та Гра да, изве шта ји 
о реви зи ји свр сис ход но сти посло ва ња 
„Ефек тив ност у сто чар ству“ и изве штај о 
реви зи ји свр сис ход но сти посло ва ња 
„Под сти ца ји мера ма рурал ног раз во ја“. 
Раз ма тра ни су сек тор ски изве шта ји 
Држав не реви зор ске инсти ту ци је, као и 
изве шта ји Под од бо ра. Пред сед ни ца 
Одбо ра др Алек сан дра Томић је том при
ли ком ука за ла да Срем ска Митро ви ца 
пред ста вља при мер локал не само у пра ве 
која на добар начин упра вља јав ним сред
стви ма. 

– Вели ко нам је задо вољ ство што се 
нала зи мо у Срем ској Митро ви ци, јер кроз 
изве шта је реви зо ра и изве шта је пред
став ни ка локал не само у пра ве може мо да 
види мо резул та те Града. Мисли мо да је 
од вели ког зна ча ја да се ова кви изве шта

ји нала зе у изве шта ју, који Вла да Срби је 
шаље Европ ској коми си ји. Срем ска 
Митро ви ца је први град у овој годи ни који 
оби ла зи мо, поред још чети ри која су у 
пла ну да посе ти мо. Сма трам да локал на 
само у пра ва у Срем ској Митро ви ци има 
чиме да се похва ли у прет ход ним годи на
ма када је у пита њу упра вља ње  јав ним 
финан си ја ма. Сва ке годи не се пла ни ра ју 
сред ства за инве сти ци је и онда се она 
пре ра спо де љу ју на осно ву Мини стар ства 
за локал ну само у пра ву. Мини стар ство 
води рачу на о буџе ти ма локал них само у
пра ва и на осно ву тога има мо план, реа
ли за ци ја иде кроз изве шта је Држав не 
реви зор ске инсти ту ци је и изве шта ј о раду 
Вла де Срби је, који је тако ђе под лупом 
држав ног реви зо ра, и усваја се у Скуп
шти ни Срби је, рекла је др Алек сан дра 
Томић.

Пред сед ник Саве та Држав не реви зорк
се инсти ту ци је др Душко Пејо вић је рекао 
нешто више о изве шта ју о извр ше ној 
реви зи ји финан сиј ских изве шта ја за 
Срем ску Митро ви цу за 2019. годи ну за 

финан сиј ске изве шта је који се одно се за 
2018. годи ну. 

– Нови на је да су укљу че ни и изве шта ји 
пред у зе ћа „Срем гас“, Водо пр вред ног 
дру штва „Сава“, „Хидро сре ма“ и Општу 
бол ни цу. Ту је сек тор ски и изве штај, а 
нови на је и зајед нич ки рад са Одбо ром за 
пољо при вре ду, има мо и два реви зор ска 
изве шта ја из обла сти свр сис ход но сти, а 
који се одно си на теме из обла сти пољо
при вре де. У извр ше ној реви зи ји има ли 
смо прет ход ну годи ну за ком плет не 
финан сиј ске изве шта је и пра вил ност, а за 
2018. годи ну смо има ли само реви зи ју 
кон со ли до ва них финан сиј ских изве шта ја. 
Ту смо уочи ли неу о би ча је на одсту па ња, 
као и код дру гих једи ни ца локал не само у
пра ва. Она се одно се на погре шне еко
ном ске и орга ни за ци о не кла си фи ка ци је. У 
сми слу син те тич ких кон та или орга на, 
неке ства ри нису исправ но еви ден ти ра не. 
Исто тако смо има ли одсту па ња и код 
еви ден ти ра ња нефи нан сиј ске и финан сиј
ске имо ви не и оба ве за у ван би ла нсној 
еви ден  ци ји и код попи са. У поступ ку реви
зи је, Упра ва је  укло ни ла 18 од 20 непра
вил но сти за које смо им ми пре по ру чи ли 
да ура де. По томе смо се опре де ли ли за 
овај град, јер може да буде при мер за дру
ге локал не само у пра ве, изја вио је др 
Пејо вић.

Начел ник Град ске упра ве за буџет и 
финан си је Душко Шаро шко вић је ука зао 
да је прак са да се у поступ ку реви зи је све 
пре по ру ке без ре зер вно при хва та ју и 
откла ња ју. 

– Ура ди ли смо 90 посто оно га што је 
тра же но, што није није дан дру ги град учи
нио. Новац из држав не касе је нена ме ски 
тран сфер опште наме не и он је кон стан
тан већ годи на ма и изно си 250 мили о на 
дина ра. Кори сти се пре ма одлу ци о буџе
ту, рекао је Шаро шко вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Душко Шаро шко вићдр алек сан дра Томић др Душко Пејовић

Сед ни ца Одбо ра за финан си је и репу блич ки буџет
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СЕД НИ Ца ОПШТИН СКОГ ВЕЋа РУМа

Усво јен изве штај и план рада 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је
Сед ни ца Општин ског већа Рума 

одр жа на је 30. мар та, а на њој је 
доне та одлу ка о изме ни и допу ни 

одлу ке о доде ли сред ста ва из општин
ског буџе та за про гра ме и про јек те у 
обла сти спор та.

За ову наме ну је у буџе ту било опре де
ље но 28 мили о на дина ра, а доде ље но је 
укуп но 27, 3 мили о на дина ра. Доно ше
њем ове одлу ке под сти че се раз вој спор
та кроз пру жа ње финан сиј ске подр шке 
субјек ти ма у обла сти спор та и ства ра ње 
усло ва за што масов ни је бавље ње спор
том, посеб но деце и омла ди не. На осно
ву под не тих зах те ва доде ље на су додат
на сред ства ГРСК „Руритма“ ком је 
одо бре но 300.000 дина ра, Боћар ском 
клу бу „Дал ма ти нац“ 100.000 дина ра, а 
Спорт ском удру же њу за фит нес и рекре
а ци ју „Мир ја на Јовић“ одо бре но је 50.000 
дина ра.

На овој сед ни ци је усво јен и про грам 
мера подр шке за спро во ђе ње пољо при
вред не поли ти ке и поли ти ке рурал ног 
раз во ја рум ске општи не за теку ћу годи ну. 
Под се ти мо, уче шће кори шће ња пољо

при вред ног земљи шта у укуп ној повр ши
ни општи не је 71 про це нат, а овај про
грам садр жи све подат ке веза не за 
пољо при вред ну про из вод њу, као и пла
ни ра не мере рурал ног раз во ја које ће се 
при ме њи ва ти и сред ства за њихо ву реа
ли за ци ју. 

У рум ској општи ни је реги стро ва на 21 
земљо рад нич ка задру га у актив ном ста
ту су, две су реги стро ва не у обла сти сто
чар ства, а оста ле у обла сти ратар ства. 
Реги стро ва но је и пет удру же ња пољо
при вред них про из во ђа ча.

Чла но ви Општин ског већа су на теле
фон ској сед ни ци усво ји ли и изве штај о 
раду Општин ске упра ве за про те клу 
годи ну, као и изве штај о раду општин ског 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је за про шлу 
годи ну. У мину лој годи ни одр жа не су 32 
сед ни це Шта ба, од тога јед на редов на, а 
све оста ле су биле ван ред не, у скла ду са 
потре ба ма које је изи ски ва ла епи де ми ја 
иза зва на коро на ви ру сом. 

Током про шле годи не усво је не су 32 
наред бе, 32 закључ ка и две пре по ру ке. 
Спро ве де не су све мере Вла де Срби је, а 

вршен је и редо ван над зор како су оне 
реа ли зо ва не. Било је анга жо ва но пре ко 
120 волон те ра који су пома га ли гра ђа ни
ма, дели ли заштит ну опре му и дез ин
фек ци о на сред ства, као и пре храм бе не 
паке те соци јал но угро же ним гра ђа ни ма. 

Црве ни крст Рума је, у сво јим акци ја
ма, анга жо вао педе сет јед ног свог волон
те ра. Рад ни ци јав них пред у зе ћа „Водо
вод“ и „Кому на лац“ су ради ли на дез ин
фек ци ји град ских и сео ских ули ца, јав них 
повр ши на, уста но ва и стам бе них згра да.

На овој сед ни ци усво јен је и план рада 
општин ског Шта ба за ван ред не ситу а ци
је, oд апри ла ове, до маја наред не годи
не. Усво јен је и опе ра тив ни план одбра
не од попла ва и леда на вода ма II реда 
на тери то ри ји општи не за ову годи ну, као 
и пред лог одлу ке о изра ди Пла на детаљ
не регу ла ци је за рекон струк ци ју одбрам
бе не лини је на левој оба ли Саве код 
Клен ка. Циљ изра де овог пла на је ства
ра ње план ског осно ва за изград њу и 
рекон струк ци ју заштит них обје ка та од 
вели ких вода на левој оба ли Саве код 
Клен ка.  С. Џаку ла

НаСЕ ЉЕ МаТИ ЈЕ ХУЂИ

Радо ви на игра ли шту
се при во де кра ју
Након прве фазе уре ђе ња насе ља 

Мати је Хуђи, када је пија ца пре
ме ште на на фре квент ни ји део 

насе ља, и радо ви на уре ђе њу деч јег 
игра ли шта се при во де кра ју. Радо ве је 5. 
апри ла оби шла гра до на чел ни ца Све тла
на Мило ва но вић и пре о ста ло је још да се 
поста ви тар тан под ло га. Како је гра до на
чел ни ца иста кла, игра ли ште је ура ђе но 
по стан дар ди ма Европ ске уни је, воде ћи 
рачу на првен стве но о без бед но сти деце. 

– На месту где је била ста ра пија ца 
сада има мо игра ли ште које се састо ји од 
два дела. Један део игра ли шта је наме
њен деци од две до десет годи на, а мини 
тере та на је посве ће на ста ри јој деци. 
Сле де ћи корак би било инфра струк тур
но уре ђе ње насе ља Мати је Хуђи, што 
под ра зу ме ва радо ве на путе ви ма, пар
кинг мести ма и завр ше так атмос фер ске 
кана ли за ци је, које ово насе ље нема до 
кра ја изра ђе ну. За поме ну те радо ве се 
ради про јект нотех нич ка доку мен та ци ја, 
а поче так радо ва се оче ку је кра јем ове 
годи не или почет ком наред не. Вред ност 
игра ли шта је 3,7 мили о на дина ра, рекла 
је Све тла на Мило ва но вић. 

Момир Гајић, члан Саве та месне зајед
ни це Мати ја Хуђи, казао је да ће игра ли
ште слу жи ти на радост деци.

– На ини ци ја ти ву гра ђа на је ура ђе но 
ново игра ли ште. Одлу че но је да игра ли

ште буде у цен трал ном месту у насе љу 
због бли зи не врти ћа и шко ле, како би 
што више деце могло да га кори сти, изја
вио је Гајић.

Про да ва чи ца на пија ци Недељ ка 
Маца но вић иста кла је да је изме шта ње 
пија це свим про дав ци ма било од вели ке 
кори сти. 

– Мно го нам зна чи што је пија ца пре ме
ште на, јер је на ста ром месту био мали 
про ток људи. Сада је то мно го боље и 
самим тим и про да ја боље иде. Задо
вољ ни смо, рекла је Недељ ка Маца но
вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Оби ла зак радо ва на игра ли шту
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„БРО ДИЋ ПаР КИЋ“ У ГРаД СКОМ ПаР КУ

Ком плет но уре ђе ње деч јег 
кут ка пре отва ра ња

У првој неде љи апри ла 
завр ше на је ком плет
на обно ва нај ве ћег и 

оми ље ног деч јег игра ли шта 
у гра ду, „Бро ди ћа Пар ки ћа“ у 
Вели ком пар ку. Реч је, углав
ном, о ком плет ној заме ни 
дрве них дело ва који су дотра
ја ли и истру ле ли и самим тим 
пред ста вља ли су вели ку опа
сност за без бед ност мали
ша на који се ту игра ју. Ове 
радо ве су 29. мар та оби шли 
пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић и дирек тор ЈП „Кому
на лац“ Дра ган Панић. 

– Одлу чи ли смо да потпуно 
рекон стру и ше мо игралишта, 
посеб но дрве не еле мен те. 
Радо ве изво де рад ни ци ЈП 
„Кому на лац“. Поред дрве них, 
метал ни дело ви се попра
вља ју и фар ба ју, потом сле
ди и ком плет но коше ње у 
пар ку и онда је све спрем но 
за наше нај мла ђе сугра ђа не 
– каже Сла ђан Ман чић.

Он је под се тио да је „Бро
дић Пар кић“ отво рен 2007. 
годи не и да је доста дело ва 
уни штио зуб вре ме на, али и 
неса ве сни, углав ном мла ди 
Румља ни који кори сте овај 
парк за нешто што му није 

наме на, ту се оку пља ју и пију, 
али и ломе деч ји моби ли јар.

– Бори ће мо се да ста не мо 
томе на пут. Није про блем 
да издво ји мо сред ства, то 
смо пока за ли и у прет ход
ном пери о ду, мно го нових 

моби ли ја ра смо изгра ди ли 
и попра вља мо ста ре, ево и 
ово сада рекон стру и ше мо, 
али не тре ба то неко да зло
у по тре бља ва и да кори сти 
на лош начин. Упра во зато, 
уве шће мо одре ђе ну врсту 
кон тро ле. Захва љу јем ЈП 
„Кому на лац“ што је пре у зео 
на себе и одго вор ност, али и 
зада так да све ово темељ но 
рекон стру и шу – ука зу је Ман
чић.

Директор ЈП „Комуналац“ 
Драган Панић истакао је да 
се игралиште мора довести у 
првобитно стање најпре због 
безбедности деце.

– Локал на само у пра ва нам 
је ука за ла пове ре ње и ми 
смо пре у зе ли одго вор ност да 
у наред ним дани ма ура ди мо 
све што је нео п ход но како 
би се деца овде игра ла без
бед но – рекао је дирек тор ЈП 
„Кому на лац“ Дра ган Панић.

С. Џаку ла
Радо ви у Бро ди ћу Пар ки ћу

Сла ђан Ман чић и Дра ган Панић

Ревак ци ни са но ско ро 6.000 гра ђа на
У рум ској општи ни је, закључ но са 4. апри лом, првом 

дозом вак ци ни са но укуп но 8.433 гра ђа на, док је ком плет
ну иму ни за ци ју про шло 5.980 гра ђа на.

Како 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, поло ви ном про шле 

неде ље је поно во поче ло и вак ци ни са ње руском вак ци
ном „Спут њик Ве“.

Исто вре ме но се пове ћа ва и број обо ле лих, па је тако у 
рум ској општи ни, закључ но са 4. апри лом, 421 акти ван 
слу чај обо ле лих од коро на ви ру са. С. Џ.
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ХРаМ СИла СКа СВЕ ТОГ ДУХа На аПО СТО лЕ

Радо ви на фаса ди и ико но ста су
У току су радо ви на уре

ђи ва њу Хра ма Сила
ска Све тог Духа на 

апо сто ле у цен тру гра да, 
како фаса де, тако и уну тра
шњо сти.

– У току је фаза реста у ра
ци је и кон зер ва ци је ико но
ста са који је дело нашег про
сла вље ног умет ни ка Уро ша 
Пре ди ћа и до кра ја ове годи
не биће завр шен и тај део 
посла. Биће реста у ри ра не 
и вра ће не ико не, као и ком
пле тан дубо рез – каже про
то пре зви тер Сре тен Лаза ре
вић, архи је реј ски наме сник 
рум ски.

Пре ма пла ну, за неко ли ко 
дана се наја вљу је и завр ше
так фаса де цркве која је оби
је на још 1996. годи не, а то ће 
бити резул тат зајед нич ких 
напо ра како Цркве не општи
не, вер ни ка, тако и локал не 
само у пра ве.

Да би се сачу ва ле ком
плет но реста у ри ра не ико не 
од гаре жи, у току је и град
ња пали о ни це у дво ри шту 
Сабор ног хра ма.

– Неко ли ко тона све ћа се 
запа ли током годи не, рани
је је то било уну тар хра ма, 
и од свих тих испа ре ња је и 
дошло до оште ће ња тог кул
тур ног насле ђа. Зато ћемо 

пали о ни цу изме сти ти у аде
ква тан про стор који ће бити 
исто тако обе ле жен као бого
слу жбе ни тако да не губи 
сво ју сушти ну, а то је да се 
ста ра мо и о живи ма и о упо
ко је ни ма који су наши срод
ни ци и нама изу зет но дра ги и 
важни – исти че про то пре зви
тер Сре тен Лаза ре вић. 

Он наја вљу је и поди за
ње часног крста на ула ску 
у Руму, на кру жном току, из 

прав ца све те и мана сти ри ма 
бога те Фру шке горе.

– Тамо ћемо поди ћи веле
леп ни крст који је сада у 
изра ди и чија је виси на десет 
мета ра. На овај начин Руми 
се вра ћа нешто по чему је 
била позна та, а која је некад 
нази ва на град крсто ва – 
наја вио је Сре тен Лаза ре
вић, архи је реј ски наме сник 
рум ски.

С. Џаку ла

Радо ви на цркви

Сре тен лаза ре вић

КУл ТУР НИ ЦЕН ТаР

Одр жа на тро днев на обу ка подр шке 
поро ди ци деце у ризи ку

„Про грам подр шке поро ди ци деце у 
ризи ку“ је била тема тро днев не обу
ке која је одр жа на у рум ском Кул тур
ном цен тру од 25. до 27. мар та. Овај 
про грам је финан си рао GIZ /Немач ка 
орга ни за ци ја за међу на род ну сарад
њу/, а орга ни за тор је био NALED /
Наци о нал на али јан са за локал ни 
еко ном ски раз вој/, у окви ру подр шке 
локал ним само у пра ва ма у раз ви ја њу 
услу га соци јал не зашти те.

Обу ку су реа ли зо ва ле аутор ке Нада 
Шарац и Све тла на Жива но вић. Уче
сни ци обу ке су били струч ни рад ни ци 
(пси хо ло зи, дефек то ло зи, соци јал ни 
рад ни ци) из ШОСО „Ради вој Попо
вић“ из Срем ске Митро ви це, цен тра 
за соци јал ни рад из Пећи на ца и Руме, 
као и из Уста но ве „Соли дар ност“ из 
Руме.

Општи циљ обу ке је био уна пре ђе
ње ком пе тен ци ја струч них рад ни ка у 
систе му соци јал не зашти те. Посеб ни 

циље ви били су усме ре ни на раз вој 
зна ња и вешти на струч них рад ни ка и 
сарад ни ка потреб них за спре ча ва ње и 
сма ње ње ризи ка од издва ја ња дете та 
из поро ди це кроз уна пре ђе ње поро
дич них одно са и кому ни ка ци је уну тар 

поро ди це, раз вој роди тељ ских вешти
на и вешти на раз ре ша ва ња про бле ма, 
про мо ци ју про со ци јал ног пона ша ња и 
пове зи ва ње поро ди це са ресур си ма 
који посто је у локал ној зајед ни ци.

С. Џаку ла

Тро днев на обу ка у Руми
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ПОСЕ Та ДРжаВ НОГ СЕКРЕ Та Ра СТЕВаНа ГлИГОРИНа

Пријава Рома за вакцинацију 

У окви ру актив но сти 
Мини стар ства држав
не упра ве и локал не 

само у пра ве, веза но за при
ја ву Рома за вак ци на ци ју, 
у посе ти рум ској општи ни 
је 2. апри ла био држав ни 
секре тар Сте ван Гли го рин. 
Он је прво у Град ској кући 
раз го ва рао са заме ни цом 
пред сед ни ка Алек сан дром 
Ћирић, Дани је лом Тадић, 
коор ди на тор ком Мобил ног 
тима за инклу зи ју Рома, као 
и пред став ни ци ма Уста но
ве „Соли дар ност“, а потом 
је оби шао и нај ве ће ром ско 
насе ље „Ваша ри ште“ где је 

врше на при ја ва за вак ци на
ци ју.

Алек сан дра Ћирић, заме
ни ца пред сед ни ка, иста кла 
је да је набав ком вак ци
на држа ва пред у зе ла све 
потреб не мере како би се 
сви заин те ре со ва ни гра ђа
ни, без обзи ра на етнич ку 
при пад ност, при ја ви ли за 
вак ци на ци ју. У том циљу 
Мини стар ство држав не 
упра ве и локал не само
у пра ве упу ти ло је свим 
општи на ма и гра до ви ма 
смер ни це и пре по ру ке како 
да се помог не и ром ском 
ста нов ни штву, одно сно 

ста нов ни штву из ром ских 
насе ља да се при ја ве за 
вак ци на ци ју.

– Локал на само у пра
ва се одмах укљу чи ла у 
овој про је кат и 24. мар та је 
оформ љен стал ни штанд 
за при ја вљи ва ње лица 
заин те ре со ва них за иму
ни за ци ју у про сто ри ја ма 
Удру же ња Рома у Руми. У 
циљу ефи ка сни јег спро во
ђе ња ових мера оформ љен 
је Мобил ни тим за соци јал
ну инклу зи ју Рома који рад
ним дани ма оби ла зи насе
ља у који ма живи ром ско 
ста нов ни штво како би им 

се помо гло да се при ја ве 
за вак ци на ци ју – иста кла је 
Алек сан дра Ћирић. 

Од 24. мар та па до 2. апри
ла Мобил ни тим је оби шао 
14 сео ских насе ља у који ма 
живе Роми.

– У спро во ђе њу свих ових 
мера Општи на се пока за
ла као одго вор на локал на 
само у пра ва, јер је схва ти ла 
коли ко велик зна чај има вак
ци на ци ја ста нов ни штва као 
једи ни начин бор бе про тив 
ове опа ке боле сти. Зато је 
омо гу ћи ла свим гра ђа ни ма 
јед нак и лак при ступ иму ни
за ци ји – иста кла је Алек сан
дра Ћирић.

Дани је ла Тадић, коор ди на
тор ка овог Мобил ног тима, 
дода ла је да су на тере ну 
они при ја вљи ва ли све људе 
који су желе ли да се вак ци
ни шу, не само Роме.

– За сада смо задо вољ
ни бро јем, нада мо се да ће 
у наред ном пери о ду, пошто 
ћемо наста ви ти при ја ву за 
иму ни за ци ју, бити и више 
заин те ре со ва них – рекла је 
Дани је ла Тадић.

Пре ма незва нич ним пода
ци ма у рум ској општи ни има 
око 2.500 Рома.

– Мно ги Роми нису има ли 
могућ ност да се при ја ве, не 
зна ју да се при ја ве, али смо 
тако ђе на тере ну уочи ли да 
су се неки и сами при ја ви ли 
– каже Дани је ла Тадић.

С. Џаку ла
Раз го во ри у Град ској кући

Држав ни секре тар у ром ском насе љу



14 7. APRIL 2021.  M NOVINE ОПШТИНа РУМа

ССШ „БРаН КО РаДИ ЧЕ ВИЋ“

У току eTwin nig про је кат
Про грам eTwin ning под сти че 

сарад њу међу шко ла ма у Евро
пи упо тре бом инфор ма ци о но

кому ни ка ци о них тех но ло ги ја, тако што 
се шко ла ма обез бе ђу ју подр шка, ала
ти и услу ге. eTwin ning пру жа и могућ
но сти за бес плат но и кон ти ну и ра но 
про фе си о нал но уса вр ша ва ње настав
ни ка путем интер не та.

Он је покре нут 2005. годи не као глав
на акци ја Европ ске коми си је у окви ру 
про гра ма еуче ња, а eTwin ning је од 
2014. годи не инте гри сан у про грам 
Era smus+, Европ ски про грам за обра
зо ва ње, обу ку, мла де и спорт.

Про је кат „I am Happy at my School“ 
чији су ауто ри Хава Седир, про фе
сор ка веро на у ке и матер њег јези ка из 
Син ка на у Тур ској, и Дани е ла Васић, 
про фе сор ка срп ског јези ка из рум ске 
ССШ „Бран ко Ради че вић“, покре нут је 
9. јану а ра и тра је годи ну дана. У про
је кат су укљу че ни настав ни ци из неко
ли ко реги ја у Тур ској, потом из Азер
беј џа на, као и шко ла из Руме.

– Про је кат је вир ту ел ног карак те ра 
и одви ја се на eTwin ning плат фор ми, а 
про стор у којем се деша ва пра ва маги
ја eTwin ningа је Twin Spa ce – без бед на 
плат фор ма видљи ва само настав ни
ци ма који уче ству ју у про јек ту. Тако ђе, 
могу ће je позва ти уче ни ке у Twin Spa ce 
како би се упо зна ли и сара ђи ва ли са 
вршња ци ма из парт нер ских шко ла – 
поја шња ва Дани е ла Васић.

Oвај про је кат се бави врло акту

ел ном темом у нашим и европ ским 
шко ла ма, а то је како пре по зна ти и 
зау ста ви ти наси ље у шко ла ма. Све до
ци смо да посто је раз ли чи та нега тив
на пона ша ња која уче ни ци пока зу ју у 
школ ском окру же њу. Важно их је на 
вре ме откри ти, јер нега тив но ути чу на 
раз вој ни про цес и успех уче ни ка. Про
блем вршњач ког наси ља је про цес који 
се види и посто ји у сва ком дру штву и 
пре ва зи ла же ње овог про бле ма је вео
ма важно.

–  Уме сто да спре чи мо да се поја
ве сви ови про бле ми, глав но је да се 
они све ду на мини мум и да се подиг
не свест уче ни ка – исти че про фе сор ка 

Васић.
У окви ру про јек та, уче ни ци од 16 до 

19 годи на ће нау чи ти шта је вршњач ко 
наси ље, њего ве врсте и како се бори
ти про тив вршњач ког наси ља. Суо че
ни са про бле ми ма са који ма се сусре
ћу, побољ ша ће се њихо ве вешти не 
реша ва ња про бле ма и емпа ти је, моћи 
ће да изра зе ове про бле ме и дају сво је 
пред ло ге реше ња кроз сли ка ње, музи
ку, при че и драм ске игре. 

Они ће моћи да поде ле сво је вешти
не и иску ства са вршња ци ма кори сте
ћи WEB 2 ала те. Сте ћи ће нави ку да 
раде тим ски али и поје ди нач но. 

У овом про јек ту уче ству ју уче ни
це дру гог раз ре да еко ном ског сме ра 
ССШ „Бран ко Ради че вић“ Сара Божић, 
Тама ра Јако ве тић и Суза на Вуко тић.

Овај eTwin ning про је кат, који се 
тре нут но спро во ди само вир ту ел но, 
пре ра шће у Ера смус+ про је кат кад 
ће настав ни ци из Тур ске, на челу са 
про фе сор ком Хавом Седир, посе ти ти 
„Бран ко ву“ шко лу и моћи ће да виде 
кон крет не при ме ре добре прак се за 
реша ва ње кон фли ка та у овој шко ли и 
Срби ји.

– Про је кат је одо брен од стра не 
Европ ске коми си је, први кора ци су 
учи ње ни и чека мо да се ситу а ци ја са 
виру сом ста би ли зу је како би нам коле
ге из Тур ске дошле у посе ту – каже 
Дани е ла Васић, про фе сор ка срп ског 
јези ка и књи жев но сти.

С. Џаку ла 

Даниела Васић

СТа НО ГРаД Ња У РУМИ

Сва ке годи не се изгра ди пре ко 200 ста но ва
У рум ској општи ни јед

ним ста бил ним тем пом 
гра де се нови или про

ши ру ју већ посто је ћи објек ти 
мно гих вели ких фир ми које су 
у про те клом пери о ду изгра ђе
не. Нарав но, ново инве сти ра
ње пра те и нова рад на места, 
као и изград ња ста но ва. Све 
то, неми нов но, мења рани ји 
изглед гра да.

– Све до ци смо да је ста
но град ња у нашем гра ду у 
послед њих неко ли ко годи на 
у вели ком пора сту. Нарав но, 
све га тога не би било да при
вре ду нисмо поди гли на виши 
ниво, да вели ки број инве сти
то ра нисмо дове ли у наш град 
и тако ство ри ли могућ ност да 
се маса наших сугра ђа на запо
сли у тим новим пред у зе ћи ма. 
То им даје могућ ност да уђу 
у кре дит на заду же ња и да се 
вели ки број ста но ва про ме ту је 
у нашој општи ни – кон ста ту

је први човек рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић.

Сва ке годи не се изгра ди пре
ко 200 ста но ва, али оно што је 
добро, сви се они и про да ју.

– То је добро јер пока зу
је сна гу наше при вре де, али 
и сама ста но град ња вуче и 
дру ге при вред не гра не, трго
ви ну, занат ство и све оно од 
чега људи оства ру ју при хо де и 
живе – каже Ман чић.

Еви дент но је да је све више 
гра ђе вин ских фир ми и ком
па ни ја које ула зе у изград њу 
нових ста но ва, не само из рум
ске општи не, него и из дру гих 
дело ва Срби је. Са дру ге стра
не јасно је да самом град њом 
тих ста но ва Рума доби ја неки 
нови изглед и све више личи 
на град, при сто јан град пун 
живо та и мла дих људи, који ће 
након реша ва ња пита ња запо
сле ња и ста но ва ња осно ва ти 
сво је поро ди це. С. Џ.

Јед на од згра да у изград њи
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ОПШТИН СКО УДРУ жЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ Ра

Општи на дони ра ла теле ви зор
Локал на само у пра ва је 

Општин ском удру же
њу пен зи о не ра Рума 

дони ра ла вели ки теле ви зор 
који ће чла но ви овог удру
же ња кори сти ти при ли ком 
сво јих оку пља ња и дру же ња 
у Клу бу пен зи о не ра. Тако ђе, 
вре ме када је вели ка сала 
за дру же ње била затво ре
на због коро не, руко вод ство 
ОУП Рума је иско ри сти ло 
да рено ви ра уну тра шњост 
објек та.

Пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић и дирек то
ри јав них пред у зе ћа „Водо
вод“ Милан Карај ло вић и 
„Гас – Рума“ Дра ган Коса но
вић, који ће помо ћи у даљем 
опре ма њу сале, посе ти ли су 
ово удру же ње 2. апри ла.

– Овде су све ради ли 
волон те ри, почев од пар ке
та, улеп ша ва ња посто је ћих 
дета ља и осе ти ли смо потре
бу да им помог не мо дона ци
ја ма. Ми их финан си ра мо 
као удру же ње у редов ном 
поступ ку. Данас смо дошли 
на позив новог пред сед ни ка 
Дамјан чу ка да види мо шта 
су ура ди ли, а дони ра ли смо 
им и теле ви зор, јер су за то 
иска за ли потре бу – каже 
пред сед ник Сла ђан Ман чић.

Исто вре ме но, ЈП „Водо
вод“ им је обез бе ди о сву 
потреб ну расве ту, а ЈП 
„ГасРума“ ће финан си ра ти 
набав ку тра ка стих заве са за 
све про зо ре.

Ман чић је похва лио и 

број не актив но сти и ини
ци ја ти ве новог пред сед ни
ка Све ти сла ва Дамјан чу ка 
и њего вих сарад ни ка, како 
на пове ћа њу бро ја чла но ва, 
тако и обез бе ђи ва њу број них 
погод но сти за, тре нут но, око 
400 чла но ва.

– Пен зи о не ри су ипак 
људи који су цео свој рад
ни век уло жи ли у изград њу 
нашег дру штва и ми им сад 
мора мо пру жи ти подр шку да 
тај део свог живо та у пен зи ји 
про ве ду на што бољи начин, 
упра во кроз ова ква удру же
ња, у ова квим објек ти ма, уз 
одре ђе не повољ но сти које 
су они заслу жи ли – кон ста
то вао је Ман чић.

Све ти слав Дамјан чук, 

пред сед ник Општин ског 
удру же ња пен зи о не ра Руме, 
захва лио је локал ној само
у пра ви која је пре по зна ла 
њихов рад и труд.

– Када сам иза бран за 
пред сед ни ка, имао сам 
циље ве да про ши рим број 
чла но ва, осни ва ње нових 
МО по сели ма, као и сре ђи
ва ње овог клу ба пен зи о не
ра. Сада нема мо МО само 
у Гра бов ци ма, Буђа нов ци
ма и Вог њу, у свим оста
лим мести ма их има мо. То 
смо пости гли мар ке тин гом, 
одно сно скла па њем разних 
уго во ра о повољ но сти ма за 
наше чла но ве. Поче ли смо 
од нај ва жни јих попу ста за 
био хе миј ске лабо ра то ри је, 

сто ма то ло шке орди на ци
је, поли кли ни ке, потом смо 
скло пи ли уго во ре са мало
про дај ним објек ти ма и до 
сада, има мо пре ко 20 уго во
ра, а услу ге су за наше чла
но ве јеф ти ни је од 10 до 20 
про це на та – каже Дамјан чук. 

Када је реч о уре ђе њу Клу
ба пен зи о не ра исхо бло ван 
је и лаки ран пар кет, зидо ви 
су окре че ни, а уз дона ци је 
јав них пред у зе ћа реши ће се 
и про блем расве те и заве
са. Све ти слав Дамјан чук је 
додао да су ту и редов не 
актив но сти Удру же ња које 
се одно се на набав ку огре
ва, орга ни зо ва ње екс кур зи ја, 
као и одла зак у бање.

С. Џаку ла

Посе та Удру же њу пен зи о не ра 

СТа Ра ПаЗО Ва

Обу ка за почет ни ке у бизни су
Реги о нал на раз вој на аген ци ја Срем у сарад њи 

са Кан це ла ри јом за мла де општи не Ста ра Пазо
ва 30. и 31. мар та реа ли зо ва ла је у Ста рој Пазо
ви дво днев ну обу ку за почет ни ке у бизни су. Циљ 
одр жа ва ња обу ке, која је орга ни зо ва на у про сто
ри ја ма Ино ва тив ног стар тап цен тра, јесте обез
бе ђи ва ње вишег нивоа зна ња пред у зет ни ка и 
почет ни ка у бизни су. Пола зни ци су кроз шест 
моду ла били инфор ми са ни како се поста је при
вред ник, а обу ку у тра ја њу од два дана, води ла 
је Тања Мијај ло вић из Реги о нал не раз вој не аген
ци је Сре ма.

По завр ше ној обу ци пола зни ци су доби ли сер
ти фи кат који је при знат од стра не Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње и оста лих држав них 
инсти ту ци ја које под сти чу само за по шља ва ње и 
отпо чи ња ње бизни са. Ина че, ова кве обу ке су 
бес плат не и изво де се по мето до ло ги ји  Наци о
нал не аген ци је за реги о нал ни раз вој. Д. Г.
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Поче ла обно ва фаса де „Рај ков ца“
Уго вор о изво ђе њу радо ва на ком

плет ној фаса ди згра де, Ири жа
ни ма позна те као „Рај ко вац“, пот

пи сан је 1. апри ла. Реч је о радо ви ма 
чија је вред ност 2,6 мили о на дина ра.

– Под се ћам да смо про шле годи не 
ком плет но ура ди ли нов кров на згра
ди, а вред ност тих радо ва је била 4,5 
мили о на дина ра. То су била сред ства 
из општин ског буџе та, као што је и 
сада слу чај са ком плет ном обно вом 
фаса де – каже Тихо мир Сто ја ко вић, 
први човек ири шке општи не.

Радо ви су поче ли у првој неде љи 
апри ла, а по уго во ру, рок за завр ше так 
је 60 дана.

Згра да „Рај ко вац“ је годи на ма један 
од нај по зна ти јих обје ка та у цен тру 
Ири га и ком плет но сре ђи ва ње кро ва и 
фаса де, као и уре ђе ње пар ка про шле 
годи не, сва ка ко допри но си леп шем 
изгле ду цен тра гра да.

Тихо мир Сто ја ко вић дода је да је део 
уну тра шњо сти згра де тако ђе ура ђен, 

одно сно ход ни ци, а наја вио је и радо
ве на уре ђе њу неко ли ко про сто ри ја у 
објек ту, које се сада због лошег ста
ња у којем су, не кори сте. У пла ну је, 

али када за то буде сред ста ва, да се 
додат но уре ди и сала у којој се одр жа
ва ју скуп штин ске сед ни це. 

С. Џаку ла

Згра да „Рај ко вац“

ЈП „КОМУ На лаЦ“

Поста вља ње ела стич них
огра да и крпље ње удар них рупа

ЈП „Кому на лац“ Ириг је запо чео 
радо ве на поста вља њу ела стич них 
одбој них огра да на свим кри тич ним 
лока ци ја ма, а на којим до сада те огра
де нису биле поста вље не на зако ном 
про пи сан начин. 

За ове наме не пред у зе ће је из соп
стве них сред ста ва обез бе ди ло око 
400.000 дина ра. Ове огра де су важне, 
пре све га, због пове ћа ња без бед но
сти свих уче сни ка у сао бра ћа ју. Међу
тим, по завр шет ку поста вља ња на сва 
пла ни ра на места оне ће дати и леп ши 

визу е лан изглед Ири га. 
– Сигур ни смо да ће ова акци ја нашег 

пред у зе ћа улеп ша ти изглед Ири га, како 
за наше сугра ђа не, тако и за све оне 
који про ла зе кроз Ириг – каже дирек тор 
ЈП „Кому на лац“ Ириг Ђор ђе Вра њеш. 

За наше нови не он дода је да су 1. 
апри ла поче ли радо ви у окви ру редов
ног одр жа ва ња путе ва и ули ца у ири
шкој општи ни који су у над ле жно сти 
овог пред у зе ћа. Уда р не рупе ће се, 
у првој фази, крпи ти у Врд ни ку, на 
Павло вач ком путу ка Руми, на путу ка 

Бан сто лу, у Малој Реме ти око мана сти
ра, у Ири гу и Нера ди ну.

Ово редов но одр жа ва ње, асфал ти
ра ње и крпље ње удар них рупа се ради 
сва ке годи не тамо где је нај по треб ни
је и где је нај ви ше угро жен сао бра ћај. 
Радо ве изво ди „Срем пут“, а укуп на 
сред ства за ове наме не су пет мили о на 
дина ра. Како исти че дирек тор Ђор ђе 
Вра њеш, током годи не ће се ова врста 
радо ва реа ли зо ва ти у свим насе ље
ним мести ма у ири шкој општи ни.

С. Џаку ла

Поста вље не огра де
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ДУ „ДЕЧИ Ја РаДОСТ“

Пехар Ново сад ског сај ма 
обра зо ва ња
На 16. Међу на род ном 

сај му обра зо ва ња 
„Путо ка зи“, који је одр

жан од 24. до 26. мар та, орга
ни зо ва но је и оце њи ва ње 
ква ли те та вас пит нообра зов
них уста но ва. Пре гле да но је 
и оце ње но 60 вас пит нообра
зов них уста но ва, а Струч
на коми си ја је доде ли ла 38 
вели ких злат них, 18 злат них 
и чети ри сре бр не меда ље.

Пеха ром Ново сад ског сај
ма, за свој ква ли тет рада, 
награ ђе на је ДУ „Дечи ја 
радост“ из Ири га, а доде ље
не су вели ке злат не меда ље 

за обје кат „Чаро ли ја“ у Ири гу 
и јасле не гру пе у Ири гу, злат
не меда ље за обје кат „Вила“ 
у Врд ни ку и јасле ну гру пу у 
Врд ни ку, као и сре бр на меда
ља за под руч но оде ље ње 
Јазак. 

– Тре ћу годи ну заре дом 
како Струч на коми си ја оце
њу је ква ли тет рада наше 
уста но ве, добит ни ци смо 
неко ли ко зна чај них при зна
ња, те је пре по зна то наше 
актив но уче шће у наци о нал
ним и интер на ци о нал ним 
про јек ти ма, пре по зна то је 
зала га ње на пољу уна пре ђе

ња диги тал них ком пе тен ци ја, 
кон ти ну и ра но струч но уса вр
ша ва ње запо сле них, хума
ни тар не и еко ло шке акци је, 
лут кар ске ради о ни це, као 
и сарад ња са поро ди цом и 
локал ном зајед ни цом. За све 

запо сле не ово је при зна ње 
за цело ку пан доса да шњи, 
као и мотив за даљи рад – 
иста кла је Јеле на Вида но
вић, дирек тор ка ДУ „Дечи ја 
радост“ Ириг.

С. Џаку ла

СРП СКа ЧИТа О НИ Ца

Библи о те ке фру шко гор ских 
мана сти ра у 21. веку
У про те клих десет годи на Срп ска 

чита о ни ца у Ири гу актив но ради 
на реа ли за ци ји про јек та „Ката

лог библи о те ка фру шко гор ских мана
сти ра“. Аутор ка про јек та је Весна 
Петро вић, библи о те кар савет ник у 
пен зи ји из Срем ске Митро ви це. 

Прво је ура ђен попис и сагле да но 
ста ње и обим књи жног фон да, а потом 
је почео више го ди шњи рад на струч
ном сре ђи ва њу библи о те ка. Четр на
ест библи о те ка фру шко гор ских мана
сти ра 2020. годи не орга ни зо ва не су по 
пра ви ли ма савре ме ног посло ва ња. У 
мана сти ри ма Беше но во, Вели ка Реме
та, Грге тег, Ђип ша, Јазак, Кру ше дол, 
Куве ждин, Мала Реме та, Ново Хопо во, 
Пет ко ви ца, При ви на Гла ва, Рава ни ца 
у Врд ни ку, Рако вац и Ста ро Хопо во 
обез бе ђе ни су основ ни усло ви за рад, 
одго ва ра ју ћи про стор и аде кват на 
опре ма. 

Књи га која је пред нама, „Библи о те
ка фру шко гор ских мана сти ра у 21.
веку“даје све о бу хва тан осврт на обна
вља ње и сре ђи ва ње библи о те ка фру
шко гор ских мана сти ра у прве две 
деце ни је 21. века. Она пред ста вља 
зна ча јан допри нос исто ри ји срп ског 
библи о те кар ства, а посеб но исто ри ји 
цркве ног библи о те кар ства које је тек у 
зачет ку уСрби ји. У књи зи се о сва ком 
од фру шко гор ских мана сти ра наво де 
крат ки исто риј ски пода ци, који се одно
се на пери од осни ва ња (уко ли ко 
посто је све до чан ства), раз вој, раза ра

ња као неиз бе жан део исто ри је ових 
мана сти ра, пери од обно ве, а посеб на 
пажња покла ња се њихо вом књи жном 
фон ду, осни ва њу и обно ви библи о те
ка. Засва ку библи о те ку наво ди се кра
так исто риј ски раз вој, даје се осврт на
фон до ве тако што се наво де нај зна чај
ни ји пода ци о бро ју библи о теч кихједи
ни ца, струк ту ри фон да, про сто ру, 
усло ви ма у који ма је сме штенфонд. 
Наво де се и пода ци о ста рој и рет кој 
гра ђи уко ли ко је има, али ио покло но
дав ци ма. 

Захва љу ју ћи наве де ним пода ци ма 
може се пра ти ти исто риј ски раз вој 
ових библи о те ка, ути цај неких зна чај
них лич но стисрп ске кул ту ре на њихов 
раз вој, али и бри га зна чај них инсти ту
ци ја ипоје ди на ца о њима. То се огле
да у покло ни ма књи га, али и у спрем
но сти да се уче ству је на ску по ви ма, 
про мо ци ја ма, изло жба ма, при год ним
про гра ми ма и слич но.

Аутор ке књи ге Весна Петро вић и 
Вера Нов ко вић актив не су уче сни це у 
про јек ту сре ђи ва ња библи о те ка фру
шко гор ских мана сти ра тако да је ова 
књи га напи са на на осно ву лич ног уви
да и непо сред ног иску ства. 

Изда вач књи ге је Срп ска чита о ни ца 
у Ири гу, која пред ста вља зна чај ну 
кари ку у овом про це су, пошто сто ји иза 
про јек та сре ђи ва ња библи о те ка фру
шко гор ских мана сти ра, чија реа ли за
ци ја почи ње у дру гој деце ни ји 20. века, 
а који је осми шљен 2009. годи не пово

дом про сла ве 500 годи на мана сти ра 
Кру ше до ла. 

– Тиме се наста вља ланац нерас ки
ди ве исто риј ске пове за но сти мана сти
ра Кру ше до ла и Срп ске чита о ни це у 
Ири гу, који је почео њеним осни ва њем 
1842. годи не када је кру ше дол ски 
архи ман дрит Дими три је Кре стић био 
један од њених осни ва ча – наво ди у 
рецен зи ји књи ге др Добри ла Беге ни
шић.

Ова књи га је део про јек та „Ката лог 
библи о те ка фру шко гор ских мана сти
ра“, а изда ва ње је финан си рао Покра
јин ски секре та ри јат за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се с вер ским 
зајед ни ца ма.

аутор тек ста Бра ни слав Јови чић, 
Срп ска чита о ни ца у Ири гу
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Бре стач одао почаст херо ји ма
и жртва ма

Пред став ни ци Саве та Месне зајед
ни це Бре стач су 28. мар та, пово дом 
сео ске сла ве, поло жи ли венац на спо
ме ник палим бор ци ма и жртва ма 
фаши зма у Дру гом свет ском рату.

Ове годи не је због епи де ми о ло шке 
ситу а ци је изо стао кул тур ноумет нич ки 
про грам и тра ди ци о нал но оку пља ње 
мешта на при ли ком пола га ња вен ца, 
али, како је нагла сио пред сед ник 
Саве та МЗ Бре стач Мар ко Срет ко вић, 
ситу а ци ја у којој се тре нут но нала зи мо 
не сме бити раз лог да забо ра ви мо на 
херој ске прет ке који нису устук ну ли 
пред наци стич ком прет њом и чија хра
брост и пожр тво ва ност тре ба сви ма 
да буде узор у свим тешким вре ме ни
ма, па и у вре ме пан де ми је. 

Мили ца Михај ло вић дру га
на међународном такмичењу
Деве то го ди шња Мили

ца Михај ло вић из 
Купи но ва, уче ни ца 

првог раз ре да Музич ке 
шко ле „Тео дор Тоша Андре
је вић“ у исту ре ном оде ље
њу у Пећин ци ма, осво ји ла 
је дру гу награ ду на међу на
род ном онлајн так ми че њу 
из кла ви ра Пико ло пиа но 
талентс (Pic co lo Pia no 
Talents), одр жа ном од 26. 
до 28. мар та. Ово је прва 
награ да за ново о тво ре но 
музич ко оде ље ње у Пећин
ци ма. 

Мили ца поха ђа наста ву 
кла ви ра у кла си настав ни
це Бра ни сла ве Три фу но
вић, која каже да је врло 
поно сна на сво ју уче ни цу, 
њен рад и тале нат.

– Ради се о јед ном изу
зет но пре сти жном так ми че
њу које је оку пи ло 172 
пред став ни ка из чак 23 
земље све та и са чети ри 
кон ти нен та. У Мили чи ној 
кате го ри ји су се так ми чи ли 
уче сни ци из Вели ке Бри та
ни је, Немач ке, Есто ни је, 
Маке до ни је, Руму ни је, 
Пољ ске, Мађар ске, Хрват
ске и Срби је. Врло сам 
поно сна на њен наступ, на 
озбиљ ност са којом је при
сту пи ла више ме сеч ним 
при пре ма ма и сати ма 
додат ног рада, и, напо слет
ку, на број осво је них бодо
ва. Ово је Мили чи но прво 
так ми че ње и могу само 

рећи да врло хра бро хода 
путем успе ха у све ту музи
ке – изја ви ла је Бра ни сла ва 
Три фу но вић. 

Јеле на Михај ло вић, 
Мили чи на мај ка, каже да је 
њен успех био вели ко, али 
при јат но изне на ђе ње и за 
роди те ље.

– Мили ца је врло вред на 
и, сма тра мо, тален то ва на, 
али ова награ да је била 
вели ко изне на ђе ње за нас 
има ју ћи у виду да је то 
њено прво музич ко так ми
че ње. Ина че се успе шно 

бави гим на сти ком годи на
ма, при чему тако ђе осва ја 
награ де, кон крет но у дисци
пли ни деч ји фит нес. Вео ма 
смо срећ ни и поно сни. 
Наста ви ће мо као роди те
љи да је пра ти мо и подр жа
ва мо у све му и под сти че мо 
њен рад и напре дак – рекла 
нам је Јеле на.

Како нам је рекла њена 
настав ни ца, Мили ца се 
тре нут но при пре ма за 
Фести вал пија ни зма који ће 
кра јем маја бити одр жан у 
Срем ској Митро ви ци. 

Нај лак ше до 
упи са у вртић 
пре ко еУпра ве

Кон курс за упис деце у 
вртић отво рен је од 1. апри
ла до 15 маја. Гра ђа ни пећи
нач ке општи не има ју могућ
ност да бес плат но елек трон
ским путем, пре ко пор та ла 
еУпра ва, при ја ве дете за 
упис у Пред школ ску уста но
ву „Вла да Обра до вић Каме
ни“ Пећин ци. 

Захва љу ју ћи овој услу зи, 
роди те љи више не мора ју да 
губе вре ме на шал те ри ма 
при ку пља ју ћи доку мен та ци ју 
за при ја ву дете та, него при
ја ву могу да извр ше јед но
став ним попу ња ва њем 
онлајн обра сца на пор та лу 
еУпра ва, а при ла га ње изво
да из матич не књи ге рође
них, пре би ва ли шта и уве ре
ња о запо сле њу није потреб
но, јер се ови доку мен ти 
ауто мат ски при ба вља ју.

Изу зе так су хра ни тељ ске 
поро ди це, у који ма ста ра тељ 
мора лич но да дође у Пред
школ ску уста но ву како би 
упи сао дете у вртић.

Милица Михајловић

Полагање венаца
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Купин ски уче ни ци
од сеп тем бра у новој шко ли

Рекон струк ци ја и доград
ња Основ не шко ле „Душан 
Вука со вић Дио ген“ у Купи но
ву, на којој су радо ви поче ли 
сре ди ном про шле годи не, 
при самом је кра ју.

– Оста ло је да се при кљу
че теле ко му ни ка ци о не 
инста ла ци је и стру ја, након 
чега сле ди тех нич ки при јем и 
доби ја ње упо треб не дозво ле 
за обје кат –  изја вио је дирек
тор ЈКП „Путе ви општи не 
Пећин ци“ Миро слав Петро
вић.

– Мислим да ће гра ђа ни 
Купи но ва бити веома за до
вољ ни новом шко лом, која 
је ура ђе на по нај са вре ме ни
јим стан дар ди ма и у овом 
тре нут ку јед на је од нај са
вре ме ни јих у Вој во ди ни и 
Срби ји. Оста ли су још мањи 
радо ви на уре ђе њу дво ри
шта, који нису могли да се 
ура де због вре мен ских усло
ва, ина че би и то било завр
ше но – обја снио је Петро вић 

и додао да је реал но за оче
ки ва ти да у сеп тем бру 
купин ски уче ни ци уђу у нову 
шко лу.

Општи на Пећин ци је уло

жи ла око три мили о на дина
ра у изра ду про јек та и 
финан си ра ће опре ма ње 
новог објек та наме шта јем и 
настав ним сред стви ма, а 

како је рекао Петро вић, саме 
радо ве је са 230 мили о на 
дина ра финан си ра ла Вла да 
Репу бли ке Срби је пре ко Кан
це ла ри је за јав на ула га ња.

Поста ни те еГра ђа нин
Општи на Пећин ци пру жа 

помоћ сво јим гра ђа ни ма у 
кре и ра њу нало га на пор та лу 
еУпра ва, који ће им омо гу
ћи ти при ступ услу га ма елек
трон ске упра ве. Гра ђа ни 
могу бес плат но да пре у зму 
пара ме тре за дво фак тор ску 
аутен ти ка ци ју (еID) у 
Општин ском услу жном цен
тру у Пећин ци ма, на шал те
ру Матич не слу жбе.

Кре и ра њем нало га кори
сни ци доби ја ју при ступ 

услу га ма пор та ла еУпра ва, 
а поред тога могу да кори
сте и пор тал lpa.gov.rs – да 
про ве ре порез на имо ви ну, 
као и да елек трон ски пла те 
порез. Уско ро ће бити омо
гу ће но свим кори сни ци ма 
који се при ја вљу ју на овај 
начин да про ве ре сво је 
подат ке у Цен трал ном реги
стру ста нов ни штва на пор
та лу еУпра ва и да при ја ве 
све евен ту ал не непра вил
но сти са сво јим пода ци ма.

Током викен да који је за 
нама у пећи нач кој општи
ни је потвр ђе но 18 нових 
слу ча је ва инфек ци је виру
сом ковид19, а током 
целе про те кле неде ље 
потвр ђе но је укуп но 83 
слу ча ја зара зе, што је 
нешто више него неде љу 
дана рани је, када је за 
седам дана потвр ђе но 78 
слу ча је ва. 

У озбиљ ном пора сту је 

и уку пан број актив них 
слу ча је ва инфек ци је, 
којих је кра јем про шле 
неде ље било 172 на тери
то ри ји пећи нач ке општи
не. Сре ди ном фебру а ра 
актив но је било само 32 
слу ча ја.

У општи ни Пећин ци до 
сада је прву дозу вак ци не 
при ми ло укуп но 2.772 гра
ђа на, а обе дозе вак ци не 
при ми ло је 2.003 гра ђа на. 

Про шле неде ље
83 слу ча ја инфек ци је

ОПШТИ На БЕО ЧИН

Поде ла бесплатних 
сад ни ца

Општи ни Бео чин је у окви
ру про јек та „Поса ди свој 
хлад“ дони ра но сто ти ну 
сад ни ца белог јасе на. Овај  
пројекат су подр жа ле мно
ге инсти ту ци је, а у скла ду 
са циље ви ма свет ске акци је 
„Tril lion Tre es“ Свет ског еко
ном ског фору ма (WEF). Бес
плат на поде ла сад ни ца одр
жа ће се 9. апри ла у 11.00 
часо ва на пла тоу испред 

Кул тур ног цен тра уз оба ве
зно при др жа ва ње мера у 
бор би про тив шире ња виру
са коро не. Уко ли ко буде 
заин те ре со ва них гра ђа на 
за поде лу сад ни ца из дру гих 
месних зајед ни ца општи
не Бео чин, орга ни зо ван је 
и пре воз сад ни ца у оста ле 
месне зајед ни це. Сви заин
те ре со ва ни гра ђа ни се могу 
при ја ви ти на сај ту општи не.
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ПРЕД СТа ВЉЕ На аПлИ Ка ЦИ Ја ОСИ ГУ Ра Ња За ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

За пољо при вред ни ке који 
иду у корак са вре ме ном

У сали Скуп шти не општи не Шид, 
1. aприла, пред ста вље на је 
мобил на апли ка ци ја DDOR 

TER RA за при ја ву ште та из оси гу ра
ња усе ва и пло до ва. Раз во јем тех но
ло ги ја, данас се ни пољо при вре да не 
може зами сли ти без помо ћи тех но ло
шких ино ва ци ја. Пре зен та ци ју је орга
ни зо ва ла ком па ни ја ДДОР оси гу ра ње 
у сарад њи са Задру жним саве зом 
Вој во ди не, а апли ка ци ју су раз ви ли 
струч ња ци из Инсти ту та „Био Сенс“ из 
Новог Сада.

На почет ку пре зен та ци је пред сед
ник Општи не Шид Зоран Семе но вић 
поздра вио је при сут не.

– Дра го ми је што сте дошли овде 
и што ће ДДОР да пред ста ви јед ну 
савре ме ну, модер ну апли ка ци ју која 
је зани мљи ва за наше пољо при вред

ни ке. Ком па ни ја ДДОР је дру штве но 
одго вор на ком па ни ја – рекао је Семе
но вић.

Ова мобил на апли ка ци ја ће помо ћи 
да се убр за посту пак при ја ве и напла
те ште те у пољо при вре ди.

– Ова апли ка ци ја пру жа могућ ност 
да пољо при вред ник сам иза ђе на сво
ју њиву, фото гра фи ше сво ју пар це лу 
и упу ти нам зах тев путем апли ка ци
је. Онда ће то бити брже реше но на 
обо стра но задо вољ ство. На нашем 
под руч ју има мо доста мла дих пољо
при вред ни ка са вели ким повр ши на
ма било ратар ским, или вино гра дар
ски кул ту ра ма, а они су упу ће ни у ову 
апли ка ци ју – обја снио је Душко Кли
су рић, реги о нал ни дирек тор ДДОРа.

Секре тар Задру жног саве за Вој во
ди не Јеле на Несто ров Бизоњ је рекла 

да тре ба подр жа ти сва ку нови ну која 
иде у прав цу диги та ли за ци је у пољо
при вре ди, али пре све га тре ба оси
гу ра ти сво ју про из вод њу и то је циљ 
сарад ње са ДДОРом. Кроз оси гу ра
ње се пове ћа сигур ност у про из вод
њи.

– При мар на делат ност је при ме
на IT тех но ло ги ја у пољо при вре ди и 
тежи мо сарад њи изме ђу при вре де и 
нау ке и тран сфе ру зна ња, са циљем 
да што више ком па ни ја уђе у про цес 
диги та ли за ци је – иста кла је Мили ја на 
Вуја си но вић, руко во ди лац сек то ра за 
раз вој у Инсти ту ту „Био Сенс“.

На пре зен та ци ји је рече но да је 
апли ка ци ја DDOR TER RA већ у функ
ци ји и да ће са њом при ја ва ште те 
бити брза и ефи ка сна.

Д. П.

Душко Кли су рић, Јеле на Несто ров Бизољ и Зоран Семе но вић

ОСНОВ На ШКО ла „БРаН КО РаДИ ЧЕ ВИЋ“

Завр ше на рекон струк ци ја кро ва школ е
Дуго го ди шњи про блем про ки шња ва ња кров не кон

струк ци је на објек ту ОШ „Бран ка Ради че вић“ у Шиду 
решен је на ини ци ја ти ву локал не само у пра ве, која је за 
ову наме ну издво ји ла мили он и шест сто ти на хиља да 
дина ра. Рекон стру и са на је оште ће на и вео ма запу ште на 
хидро и зо ла ци ја и пре ко ње је поста вљен лим са пре во ји
ма. Шко лу и завр ше не радо ве су 1. апри ла, у при су ству 
дирек то ра ОШ „Бран ко Ради че вић“ Соње Видо вић, која 
је захва ли ла локал ној само у пра ви што је брзо реа го ва
ла, оби шли заме ник пред сед ни ка Општи не Шид Ђор ђе 
Томић и помоћ ник пред сед ни ка Општи не Шид Небој ша 
Илић.

– Општи на Шид је пре по зна ла дуго го ди шњи про блем 
ОШ „Бран ко Ради че вић“ у Шиду и опре де ли ла сред ства 
за рекон струк ци ју кро ва у који није ула га но годи на ма. 
Про ки шња вао је и ства рао вла гу на уну тра шњим зидо
ви ма објек та, а сада ће ђаци ма као и настав ни ци ма бити 
мно го угод ни је за рад – рекао је Ђор ђе Томић.

Д. П.
Соња Видо вић, Небој ша Илић и Ђор ђе Томић
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ПОВЕ РЕ НИ ШТВО За ИЗБЕ Гла лИЦа И МИГРа ЦИ ЈЕ

Про је кти за помоћ избеглицама
Пове ре ни штво за избе

гла лица и мигра ци је 
општи не Шид оба вља 

посло ве сагла сно Зако ну 
о избе гли ца ма и Уред би о 
збри ња ва њу избе гли ца, као 
основ ним про пи си ма, који 
регу ли шу мате ри ју пра ва и 
инте ре са избе гли ца и интер
но расе ље них лица. Небој
ша Илић је пове ре ник за 
општи ну Шид и чини се да у 
овим вре ме ни ма има „пуне 
руке посла“.

– Општи на Шид са Коме
са ри ја том за избе гла лица 
стал но спро во ди поли ти ку 
помо ћи избе глим лици ма из 
Босне и Хер це го ви не и дру
гих бив ших репу бли ка СФРЈ, 
као и интер но расе ље ним 
лици ма са под руч ја Косо ва 
и Мето хи је. Мислим да смо 
јед на од успе шни јих општи
на по том пита њу у земљи. У 
рани јем пери о ду било је зна
чај них кашње ња, а захва љу
ју ћи одлуч но сти пред сед ни
ка Општи не и ком плет ног 
руко вод ства пре ма тој кате
го ри ји гра ђа на, пости гли 

смо одго ва ра ју ће стан дар
де реша ва ју ћи про јек те из 
рани јег пери о да. Тре нут но 
завр ша ва мо 2020. годи ну, а 
то је вели ки про је кат који се 
одно си на доде лу гра ђе вин
ског мате ри ја ла и то 15 паке
та и пла ни ра мо да га завр
ши мо до кра ја маја, почет ка 
јуна. То је гра ђе вин ски мате
ри јал за оне кори сни ке који 
има ју ста тус избе глог лица и 

купи ли су или заме ни ли кућу 
на тери то ри ји наше општи не 
и сте кли су пра во да доби
ју тај гра ђе вин ски мате ри
јал. Вред ност овог паке та је 
600.000 дина ра и на кон курс 
се јави ло више од 60 људи. 
Све те људе оби ла зе струч
не коми си је, а раде се и про
ве ре са Коме са ри ја том за 
избе гла лица. Надам се да 
ћемо све то ура ди ти до кра ја 

маја, како би ти људи доби
ли мате ри јал у јулу – каже 
Небој ша Илић.

Остао је још један мањи 
про је кат да Пове ре ни штво 
реа ли зу је, а одно си се на 
испо ру ку пет гра ђе вин ских 
мини гран то ва у вред но
сти до 200.000 дина ра за 
поро ди це које су у прет ход
ном пери о ду кон ку ри са ле и 
доби ле сео ску кућу по осно
ву кон кур са Коме са ри ја та за 
избе гла лица. Поред свих 
ових актив но сти Пове ре ни
штво за избе гла лица има 
редов не кон трол не актив но
сти које се одно се на поро
ди це које су рани је доби ле 
гра ђе вин ски мате ри јал. Кон
тро ли ше се ста ње гра ђе вин
ског мате ри ја ла и напре дак 
радо ва, јер посто је роко ви 
које они мора ју да пра те. 
Затим се изве шта ва пред
сед ник Општи не и Коме
са ри јат за избе гла лица, 
а сва ко днев но се оби ла зе 
кори сни ци рани јих про је ка
та.

Д. П.

Небој ша Илић 

СТаРа ПаЗОВа

Поро ди ца ма избе глих лица
дони ра но 11 сео ских кућа

У Белој згра ди у Ста рој Пазо ви 
30. апри ла одр жа но је уру че ње и 
пот пи си ва ње дона тор ских уго во
ра у окви ру Реги о нал ног стам бе
ног про гра ма који  је ини ци ран од 
стра не Коме са ри ја та за избе гли
це и мигра ци је Репу бли ке Срби је. 
Општи на Ста ра Пазо ва доде ли ла 
је  сред ства за купо ви ну 11 сео
ских кућа са окућ ни цом, поро ди
ца ма избе глих лица.

До сада је реги о нал ним стам бе
ним про гра ми ма у општи ни Ста ра 
Пазо ва реше но стам бе но пита ње 
330 поро ди ца, које су услед неми
лих дога ђа ја мора ле да напу сте 
сво ја огњи шта.

Пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђе Ради но вић, који је 
и уру чи вао уго во ре поро ди ца ма, 
рекао је да је Општи на у могућ но
сти да на овај начин помог не 
људи ма који су пре мно го годи на 
избе гли из сво јих места, као и то 
да ће Општи на наста ви ти да 
пома же кад год буду усло ви 
дозво ља ва ли.

Ђорђе Радиновић уручује уговоре
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Део фил ма „Дра ва се не пре да је“ 
сни ма се у Беле ги шу

У Бео гра ду је недав но поче ло сни
ма ње доку мен тар ноигра ног 
фил ма „Дра ва се не пре да је“, о 

поса ди кра љев ског рат ног бро да „Дра
ва“, која је поги ну ла у Април ском рату, 
1941. годи не, под коман дом поруч ни
ка Алек сан дра Бери ћа. Тело настра
да лог коман дан та и још 60 мор на ра 
испли ва ло је на спруд код Беле ги ша у 
мају исте годи не, где тре нут но тече 
сни ма ње сце на фил ма, чија се пре ми
је ра оче ку је у авгу сту. 

У ноћи изме ђу 11. и 12. апри ла 
1941. годи не, при ли ком повла че ња ка 
Новом Саду, кра љев ски рат ни брод 
„Дра ва“ наи ла зи на пре пре ку и бива 
пото пљен у бор би, као једи ни брод 
рат не мор на ри це бив ше Југо сла ви је, 

кога је заде си ла  таква суд би на. Капе
тан тоне са сво јом поса дом.

– Капе тан Берић је дао свој живот 
на један херој ски, гото во грч ки начин, 
тер мо пил ски. Остао је на бро ду до 
кра ја иако је био бом бар до ван од 
стра не Хитле ро вих шту ка –  иста као је 
на сету реди тељ Нико ла Лорен цин.

Тело настра да лог коман дан та Бери
ћа и још 60 мор на ра испли ва ло је на 
спруд код Беле ги ша тек сре ди ном 
маја месе ца 1941. Упра во овде филм
ска еки па сни ма сце не доку мен тар но
игра ног фил ма, чију пре ми је ру може
мо оче ки ва ти 6. авгу ста на Дан реч не 
фло ти ле.

– Упра во овде је нађен капе тан 
Берић, од стра не риба ра из Беле ги ша 

и на то смо јако поно сни. Као локал на 
само у пра ва дали смо допри нос да 
овај филм буде успе шно сни мљен – 
нагла сио је при ли ком оби ла ска филм
ске еки пе Ђор ђе Ради но вић, пред сед
ник Општи не Ста ра Пазо ва.

Глу мац Лазар Ђукић тума чи лик 
Алек сан дра Бери ћа, док њего ву 
супру гу Веру тума чи Мари ја Бер гам. 
Изра ду фил ма је ини ци ра ла Коман да 
реч не фло ти ле, а до сада су уче шће 
узе ли Радиотеле ви зи ја Вој во ди не, 
„Кра тер сту дио“ и „Заста ва филм“, уз 
вели ку подр шку Покра јин ске вла де и 
Општи не Ста ра Пазо ва.

– Поруч ник Берић или капе тан Дра
ве уз све тешко ће пре 80 годи на иза
брао је херо и зам, иза брао је жртву, 
стра да ње и веру јем да ће глум ци и 
реди тељ Лорен цин успе ти да то пре
не су на филм ско плат но. Ми ћемо 
наста ви ти да подр жа ва мо кроз кон
кур се нашег секре та ри ја та фил мо ве 
који се одно се на нашу исто ри ју и тра
ди ци ју јер на тај начин не само да 
под се ћа мо на нај ве ће људе наше 
исто ри је већ и ства ра мо узо ре мла
дим гене ра ци ја ма за будућ ност – 
рекао је Игор Миро вић, пред сед ник 
Покра јин ске вла де при ли ком посе те 
Беле ги шу.

Ина че, Берић Алек сан дар, херој 
Април ског рата, почи ва на беле ги
шком гро бљу. На њего вом спо ме ни ку, 
изме ђу оста лог, сто ји укле са но: „Био 
је вели ки, пле ме нит, хра бар, строг, 
али поштен и частан човек, коман дант 
и рат ник“.

Д. Г.

Ђорђе Радиновић и Игор Мировић посетили филмску екипу у Белегишу
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СЕД НИ Ца СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усво јен пред лог одлу ке
о месним зајед ни ца ма
На сед мој сед ни ци Скуп шти не 

општи не Ста ра Пазо ва, која је 
одр жа на 1. апри ла, локал ни 

одбор ни ци раз мо три ли су изве шта
је о раду и финан сиј ске изве шта је 
Народ не библи о те ке „Доси теј Обра
до вић“, Цен тра за кул ту ру Ста ра 
Пазо ва, као и Месне зајед ни це Беле
гиш.

Нај ви ше пажње при ву као је пред
лог одлу ке о месним зајед ни ца ма, на 
који је одбор нич ка гру па „Удру же ни“ 
под не ла два аманд ма на. Аманд ма ни 

нису изгла са ни, а Пред лог одлу ке о 
месним зајед ни ца ма је већи ном гла
со ва усво јен.

Одбор ни ци су раз ма тра ли и Изве
штај о ста њу без бед но сти сао бра ћа ја 
на путе ви ма у нашој општи ни где се, 
изме ђу оста лог, наво ди да је у 2020. 
било 140 сао бра ћај них незго да, да је 
стра да ло тро је лица (у 2019. седам), 
а да су каме ре на цен тру Ста ре Пазо
ве за два месе ца реги стро ва ле пре ко 
600 пре кр ша ја.

Усво јен је План детаљ не регу ла

ци је мул ти функ ци о нал не рад не зоне 
„СЕВЕР“ у Ста рој Пазо ви која се про
сти ре на поте зу изме ђу Ста ре Пазо
ве и Нове Пазо ве, Изме не реше ња 
о обра зо ва њу Коми си је за пла но ве 
општи не Ста ра Пазо ва, Реше ње о 
обра зо ва њу Саве та за запо шља ва
ње и име но ва ње чла но ва школ ског 
одбо ра у ОШ „Милан Хаџић“ Вој ка.

Сед ни ци локал ног пар ла мен та при
су ство вао је и пред сед ник Општи не 
Ђор ђе Ради но вић са сарад ни ци ма.

Д. Г.

Са заседања Скупштине

Упис деце
у вртић

Кон курс за упис деце у пред
школ ске уста но ве „Поле та рац“ 
Ста ра Пазо ва и „Радост“ Нови 
Банов ци, за рад ну 2021/2022. 
годи ну биће отво рен од 5. 4. 
2021. до 30. 4. 2021. годи не. Зах
те ви за упис под но се се путем 
пор та ла еУпра ве у елек трон ској 
фор ми. Све додат не инфор ма ци
је за ПУ „Поле та рац“ Ста ра Пазо
ва може те доби ти пози вом на 
бро је ве теле фо на: 062/565–141 и 
062/565–477 или путем имејл
адре се: eupis.pole ta rac @gmail.
com. Све додат не инфор ма ци је 
за ПУ „Радост“ Нови Банов ци 
може те доби ти на зва нич ној стра
ни ци врти ћа: pura dost no vi ba nov
ci.edu.rs или пози вом на бро је ве 
теле фо на: 063/448027 и 
022/340002. З. К.

Вели ки успех кара ти сте
Ђор ђа Теша но ви ћа

Ђор ђе Теша но вић, врхун ски кара ти ста 
из Ста ре Пазо ве, после седам на ест годи
на напор ног рада и вели ких одри ца ња, 
постао је вице шам пи он Срби је на држав
ном првен ству одр жа ном у Чач ку у кате
го ри ји пре ко 84 кило гра ма. Ово је био 

тежак тур нир јер је уче ство ва ло 17 кан
ди да та који су се так ми чи ли за злат ну 
меда љу. Теша но вић, који је члан Кара те 
клу ба „Фронт“, у фина лу се борио са 
Сло бо да ном Бите ви ћем из Пан че ва, 
прва ком Срби је у овој кате го ри ји и осво

јио је дру го место. 
Сле де ће так ми че
ње које пред сто ји 
Теша но ви ћу је 
Европ ско првен ство 
на којем ће први пут 
насту па ти у кате го
ри ји сени о ра, а пре 
две годи не је на 
првен ству Евро пе у 
кате го ри ји за мла ђе 
сени о ре у Дан ској 
осво јио брон за ну 
меда љу.

З. К.
Ђорђе Тешановић
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ПРЕДШКОлСКа УСТаНОВа „БОШКО БУХа“

Завр ша ва се доград ња
врти ћа „Невен“

Радо ви на доград њи објек та „Невен“ 
Пред школ ске уста но ве „Бошко 
Буха“ у Инђи ји при во де се кра ју и 

уско ро ће бити спре ман за упис још 
педе се то ро деце пред школ ског узра ста. 
У току су завр шни радо ви на фаса ди и 
изо ла ци ји, а уну тра шњи гру би гра ђе вин
ски радо ви су завр ше ни. Оста ло је да се 
након суше ња зидо ва и пода поста ви 
пар кет и нео п ход ни моби ли јар. Радо ве 
на доград њи објек та „Невен“ у сре ду, 31. 
мар та, оби шао је пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак са сарад ни ци ма.

– Са завр шет ком објек та „Невен“ и 
пушта њем у рад новог врти ћа ситу а ци ја 

са капа ци те ти ма у Пред школ ској уста
но ви „Бошко Буха“ биће у пот пу но сти 
ста бил на и више неће мо има ти листе 
чека ња – рекао је Гак.

Он је додао да је локал на само у пра ва 
у доград њу објек та „Невен“ уло жи ла 
шест мили о на дина ра. Након доград ње 
објек та „Невен“ биће фор ми ра не две 
нове вас пит не гру пе са укуп но 50 мали
ша на који ће бора ви ти у два борав ка 
укуп не повр ши не 250 ква драт них мета
ра.

– Доград њом објек та „Невен“ уз нови 
вртић реша ва мо један огро ман про
блем, а то ће нај бо ље зна ти роди те љи 

чија су деца на листи чека ња – навео је 
Гак.

Гак је истакао да се нада да ће и ови 
капа ци те ти уско ро бити мали.

– Са вели ким бро јем инве сти ци ја које 
има мо нор мал но је оче ки ва ти досе ља
ва ње ста нов ни штва и углав ном су то 
поро ди це са малом децом. Веру јем да 
ћемо уско ро, због њих, а и због већег 
ната ли те та, ради ти на изград њи нових 
обје ка та врти ћа – иста као је Гак и додао 
да су изве де ни радо ви само прва фаза, 
те да посто ји могућ ност додат ног про
ши ри ва ња капа ци те та објек та „Невен“. 

М. Ђ.

Владимир Гак оби шао радо ве на врти ћу

Масов на иму ни за ци ја ста нов ни штва
Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди

мир Гак наја вио је масов ну иму ни за ци
ју ста нов ни ка те општи не и пре ма 
њего вим речи ма, вак ци на ци ја без 
прет ход ног зака зи ва ња тре ба ло би да 
поч не сле де ће неде ље.

– Нашим сугра ђа ни ма биће доступ не 
две вак ци не, АстраЗене ка и Сино
фарм. Поред пунк то ва у Инђи ји, вак ци
на ци ја ће се врши ти и по свим насе ље
ним мести ма наше општи не, али све 
ћемо зна ти након раз го во ра са над ле
жни ма из Заво да за јав но здра вље у 
Срем ској Митро ви ци – иста као је Гак.

Пред став ни ци инђиј ског Дома здра
вља још јед ном су ука за ли на важност 
иму ни за ци је у тре нут ку када се број 
ново за ра же них и у овој срем ској 
општи ни пове ћа ва. Док тор ка Дани је
ла Бељић иста кла је да ће масов ном 
иму ни за ци јом мно го већи број људи 
бити вак ци ни сан, те да је тај про цес 
важан и због брзи не којом ће вели ки 
број људи при ми ти вак ци ну.

На тери то ри ји општи не Инђи ја 
забе ле жен је вели ки скок ново ин фи
ци ра них гра ђа на. Наи ме, за само 
неко ли ко дана ско ро је дупли ран број 

осо ба код којих је потвр ђе но при су
ство виру са ковид19. Меди цин ско 
осо бље инђиј ског Дома здра вља ула
же огром не напо ре да одго во ри свим 
иза зо ви ма, али је нео п ход но да се 
сви одго вор но пона ша ју како би се 
зау ста ви ло шире ње виру са. Ина че, 
до сада је вак ци ни са но пре ко осам 
хиља да Инђин ча на и вак ци на ци ја 
про ти че утвр ђе ном дина ми ком у 
сарад њи са Заво дом за јав но здра
вље Срем ска Митро ви ца и Вла дом 
Репу бли ке Срби је.

М. Ђ.
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ИНИ ЦИ Ја ТИ Ва За ПОСТа ВЉа ЊЕ СПО МЕ НИ Ка СРП СКОЈ ПлЕМ КИ ЊИ

Кра љи ца Мари ја доби ја
спо ме ник у Инђи ји
У четвр так, 1. апри ла одр жа на је 

кон фе рен ци ја за меди је у Пар ку 
кра љи це Мари је код Град ског 

ста ди о на у Инђи ји пово дом покре та ња 
ини ци ја ти ве за поста вља ње спо ме ни
ка срп ској плем ки њи на поме ну тој 
лока ци ји. У име Одбо ра за поста вља
ње спо ме ни ка обра тио се Милан Бого
је вић, један од чла но ва, иста кав ши да 
је кра љи ца Мари ја сво јим хума ни тар
ним радом заслу жи ла да јој срп ски 
народ на овај начин захва ли.

– Када је пре ми нуо краљ Алек сан
дар, кра љи ца је доби ла апа на жу од 
шест мили о на дина ра. Од тог нов ца, 
чети ри мили о на је дала у хума ни тар не 
свр хе. Тако ђе, тада је доби ла и свој 
мираз од шест мили о на леја и цело ку
пан износ је упла ти ла у хума ни тар не 
свр хе. То је само део оно га што је кра
љи ца Мари ја ура ди ла за свој народ – 
обја снио је Бого је вић. 

Ини ци ја ти ву за поди за ње спо ме ни ка 
у пар ку код ста ди о на подр жа ли су и 
пред став ни ци Општи не Инђи ја. Нема
ња Мило је вић, шеф Каби не та пред
сед ни ка Општи не, иста као је да цео 
посао не би био могућ да се дру штво 
није осло бо ди ло „сте га“ које су биле 
при сут не деце ни ја ма уна зад.

– Тих „сте га“ осло бо ди ла се прво 

локал на само у пра ва, а у при лог томе 
гово ри да смо пре неко ли ко годи на 
поди гли спо ме ник срп ској херо и ни 
Милун ки Савић. Пре у зе ли смо на себе 
и обе ле жа ва ње важних дату ма, као 
што су дани када је Инђи ја осло бо ђе
на у Првом и Дру гом свет ском рату, 
свим палим бор ци ма ода је мо почаст и 
то је резул ти ра ло да данас има мо ини
ци ја ти ву која је поте кла од самих гра

ђа на – иста као је Мило је вић.
Он је додао да су већ поче ле да при

сти жу дона ци је од гра ђа на и при вред
ни ка, те се нада ју да ће спо ме ник 
кра љи ци Мари ји уско ро бити подиг нут 
у исто и ме ном пар ку. Ина че, у поме ну
том пар ку нала зи се и Спо ме ник кра
љу Петру I Кара ђор ђе ви ћу, а то спо
менобе леж је је уре ђе но 2019. годи не. 

М. Ђ.

Мари ја Кара ђор ђе вић (9. јану ар 
1900 – Лон дон, 22. јун 1961) била је 
југо сло вен ска кра љи ца, супру га кра
ља Алек сан дра I и мај ка послед њег 
југо сло вен ског кра ља Петра II. Дру га 
је ћер ка румун ског кра ља Фер ди нан
да Хоен цо лер на (1865–1927) и румун
ске кра љи це Мари је (1875–1938), 
прин це зе од Вели ке Бри та ни је и 
Ирске, сино ви це енгле ског кра ља 
Едвар да VII и уну ке кра љи це Вик то ри
је. Мари ји на бака по мај ци је била 
вели ка кне ги ња Мари ја Алек сан дров
на, сестра руског цара Алек сан дра III, 
а деда по мај ци јој је био Алфред, 
вој во да од Един бур га – дру ги син бри
тан ске кра љи це Вик то ри је. Била је 
вео ма обра зо ва на. Пре уда је има ла је 
титу лу прин це зе од Руму ни је. А као 
пра у ну ка кра љи це Вик то ри је била је у 
род бин ским одно си ма са свим европ
ским кра љев ским кућа ма. За вре ме 
Првог свет ског рата ради ла је са мај
ком у бол ни ци, негу ју ћи рање ни ке. 
Пошто се зва ла исто као и сво ја мај ка, 
била је позна та и по надим ку Мињон.

Уда ла се за југо сло вен ског кра ља 
Алек сан дра I Кара ђор ђе ви ћа 8. јуна 
1922. годи не. Роди ла је три сина: кра

ља Петра II Кара ђор ђе ви ћа, прин ца 
Томи сла ва Кара ђор ђе ви ћа и прин ца 
Андре ја Кара ђор ђе ви ћа.

После уби ства кра ља Алек сан дра 
у Мар се љу, 9. окто бра 1934. оста ла 
је да се бри не о сино ви ма и спре ма 
Петра да пре у зме кра љев ску уло гу 

када поста не пуно ле тан. Када је 
краљ Петар II сту пио на власт 28. 
мар та 1941. она је поста ла кра љи ца
мај ка. Током Дру гог свет ског рата 
уче ство ва ла је у раду Коми те та 
Црве ног крста пре ко кога је сла ла 
хума ни тар ну помоћ у Југо сла ви ју, 
али се није пот пи си ва ла сво јим име
ном, већ псе у до ни мом Мари ја К. 
Ђор ђе вић. После Дру гог свет ског 
рата скром но је живе ла у Енгле ској 
на има њу у Кен ту. Шарл де Гол је 
1959. одли ко вао вели ким крстом 
Орде на леги је части. Пре ми ну ла је 
22. јуна 1961. у Лон до ну и сахра ње на 
у Кра љев ском гро бљу Фрог мор у 
Винд зо ру. Њени посмрт ни оста ци су 
есху ми ра ни и пре не ти у Срби ју 29. 
апри ла 2013. годи не, да би 26. маја 
2013. у окви ру држав не сахра не били 
сахра ње ни на Оплен цу. Одлу ком 
Вишег суда у Бео гра ду реха би ли то
ва на је 14. апри ла 2014. годи не.

Била је вео ма оми ље на у срп ском 
наро ду. У тра ди ци о нал ном дру штву 
тада шње Срби је, била је узор смер не 
супру ге и мај ке. Била је актив на у 
добро твор ним орга ни за ци ја ма.

Извор – Wiki pe dia

Ко је кра љи ца Мари ја Кара ђор ђе вић?

Парк кра љи це Мари је у Инђи ји
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Поста вље ни лЕД бро ја чи на сема фо ри ма
На сема фо ри ма у цен тру Инђи је 

поста вље ни су ЛЕД бро ја чи који ће 
зна чај но уна пре ди ти без бед ност 
пеша ка у сао бра ћа ју. Јав но пред у зе ће 
за упра вља ње путе ви ма и пар ки ра ли
шти ма „Инђи ја пут“ уло жи ло је сред
ства и изве ло радо ве на поста вља њу 

ЛЕД бро ја ча који су запра во дода ци 
посто је ћем сема фо ру. ЛЕД бро ја чи 
пока зу ју коли ко је оста ло секун ди до 
исте ка црве ног или зеле ног све тла. 

Како исти чу над ле жни, њихо ва уло га 
је, пре све га, пре вен тив не при ро де и 
инфор ми са ност пеша ка коли ко има ју 

вре ме на до укљу чи ва ња или искљу чи
ва ња зеле ног све тла. Поред бро ја ча 
вре ме на већ посто ји говор ни ауто мат 
на истим сема фо ри ма, а све у циљу 
без бед но сти пеша ка као уче сни ка у 
сао бра ћа ју. 

М. Ђ.

КРЧЕДИН

Рено ви ра на фискул тур на сала

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак про
шле неде ље бора вио је у Основ ној шко ли „22. 
јул“ у Крче ди ну где су недав но завр ше ни радо ви 

на рекон струк ци ји фискул тур не сале. Захва љу ју ћи 
сред стви ма од мили он дина ра које је издво јио Покра
јин ски секре та ри јат за спорт и омла ди ну, ђаци из Крче
ди на има ће мно го ква ли тет ни ју наста ву физич ког вас
пи та ња. У току рено ви ра ња изве де ни су радо ви на 
кре че њу сале, лаки ра њу подо ва, заме ње на је вен ти ла
ци ја, рено ви ра на спра вар ни ца и кан це ла ри ја за настав
ни ке. Тако ђе, заме ње не су кошар ка шке кон струк ци је и 
заста ре ле спра ве за вежба ње.

Пред сед ник Гак током оби ла ска рено ви ра не сале 
иста као је да са тим радо ви ма није завр ше но све што 
је пред ви ђе но, те је наја вио да ће бити наста вље на 
ула га ња у ову и оста ле обра зов не уста но ве на тери то
ри ји инђиј ске општи не.

– Задо во љан сам радо ви ма који су изве де ни. Леп је 
осе ћај када види те како данас изгле да ју ова и мно ге 
дру ге фискул тур не сале у које није ула га но годи на ма и 
деце ни ја ма уна зад – иста као је пред сед ник Општи не 
Инђи ја и додао да је ула га ње у децу и обра зо ва ње нај
ва жни ји посао локал не само у пра ве јер се тиме ула же у 
будућ ност општи не. Гак је током борав ка у Крче ди ну 
наја вио да ће током лета бити рекон стру и са на и свла
чи о ни ца. М. Ђ.

Рекон стру и са на сала

Владимир Гак у Крче ди ну
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Деца после хранитељског дома
Живот у хра ни тељ ској уме сто у 

сво јој поро ди ци, на први мах, 
делу је непри хва тљи во, непри

ма мљи во, неки ма и непо треб но. Када 
вас живот дове де у ситу а ци ју да као 
дете мора те бити изме ште ни из свог 
дома, пита те се зашто? И како негде 
дру где може да вам буде боље него са 
вашим нај бли жи ма? Где су деца после 
хра ни тељ ске поро ди це, како живе и 
чија су? 

Јован Живковић из Срем ске Митро
ви це има два де сет и две годи не. Дете 
је које је одра сло у хра ни тељ ској поро
ди ци. Њего ва при ча иако на први 
поглед делу је тужно, поста ла је при ча 
за при мер.

– Први пут сам код хра ни те ља оти
шао кад сам био дру ги раз ред основ не 
шко ле. Прва поми сао на то ми је – 
рад. Морао сам мно го да радим, пошто 
је то сео ско дома ћин ство. У почет ку 
сам то баш него до вао. Нисам волео да 
радим по дво ри шту, нити са живо ти
ња ма. Међу тим, сад после ово ли ко 
годи на, на то гле дам са осме хом, јер 
сам нау чио мно го тога што моји 
вршња ци ни сада не зна ју, а мени је 
кори сно. Могу само да кажем хра ни те
љи ма „хва ла“. Сва ке неде ље, ако не 
идем на посао, одла зим код њих, 
испри чао нам је Јован Жив ко вић.

Наш саго вор ник сада ради као меди
цин ски тех ни чар у окви ру митро вач ког 
Дома здра вља, а завр шио је и Висо ку 

шко лу за обра зо ва ње вас пи та ча.
– На послед њој годи ни висо ке шко

ле сам почео да волон ти рам у бол ни
ци. Дао сам свој мак си мум и реши ли 
су да ме награ де, када сам почео 
ради ти и у Дому здра вља, тако да сам 
сада тамо и зва нич но запо слен. Волим 
тај посао, то ми је и стру ка, одно сно, 
ишао сам у сред њу меди цин ску шко лу, 
речи су Жив ко ви ћа.

Јован је млад и пред њим је читав 
живот. Жели да обез бе ди соп стве ни 
кров над гла вом, а на том путу неће 
зао би ћи ни још јед ну шко лу. Циљ му је 

да упи ше вишу меди цин ску шко лу. 
Када погле да иза себе, каже да деци 
која су сме ште на у хра ни тељ ским 
поро ди ца ма, као што је и он био нека
да, жели да упу ти јасну пору ку.

– Сви чека ју да их неко спа се, да им 
помог не и да им све на гото во. Свет 
њима не дугу је ништа, као ни мени, па 
ни вама. То се неће деси ти, мора мо 
ствар узе ти у сво је руке. Труд и рад се 
испла те, а то ће увек неко запа зи ти. 
Потреб но је бити захва лан на оно ме 
што имаш сада, да би више пости гао 
касни је, пору чу је Јован. а. Плав шић

Јован жив ко вић

ЗаВИ ЧаЈ НИ МУЗЕЈ РУМа

Изло жба ане Очо вај
У Зави чај ном музе ју у 

Руми у току је изло жба 
радо ва Ане Очо вај, под 

насло вом „Сло вач ка ста ро
па зо вач ка наи ва“.

Реч је о лепој изло жби, а 
посе ти о ци могу да погле да ју 
Ани не сли ке рађе не у виду 
наив не умет но сти, али су 
ту и број ни осли ка ни тањи
ри, тикве, лут ке у сло вач ким 
ношња ма и све је испу ње но 
весе лим и живим боја ма. 

Ова изло жба је  наста
ла  као наста вак сарад ње са 
Тури стич ком орга ни за ци јом 
Ста ра Пазо ва и после сло
вач ке народ не ношње, сада 
су  пред ста вље не сли ке и 
осли ка ни пред ме ти Ане Очо
вај, као јед не од пред став ни
ца тра ди ци о нал ног живо та 
Сло ва ка у Ста рој Пазо ви.

Јеле на Арсе но вић, етно
лог Зави чај ног музе ја Рума, 
исти че да у овом слу ча ју не 
би тре ба ло гово ри ти о неким 
пра вил но сти ма или непра
вил но сти ма ликов них тех ни

ка и ликов ног изра за. 
  Тре ба иста ћи да је ово 

пред ста ва из сва ко днев ног 
живо та, радо ва у пољу, оби
ча ја, ту су сли ке које пред
ста вља ју  дело ве  свад бе ног 
циклу са, од оде ва ња, обла
че ња мла де, изво ђе ња из 
куће, дело ва тра ди ци о нал ног 
живо та у бра ку. То је богат
ство коло ри та и богат ство 
дета ља који све до че о неком 
при сту пу сва ко днев ном живо

ту и у љуба ви и јед ној радо
сти која се при да је дета љи ма 
из живо та који нас окру жу је, 
исти че Јеле на Арсе но вић.

Поред изло жбе Ане Очо
вај, у Зави чај ном музе ју 
се нала зи и јед на стал на 
постав ка веза на за живот 
Сло ва ка, „Пазо вач ки кутак“. 
Ту су ношње, оде ћа и обу ћа, 
пешки ри, наме штај, поста
вље но баш како су нека да 
Сло ва ци живе ли. 

Циљ Зави чај ног музе ја је 
да се фор ми ра ју и постав ке 
Инђи је и Пећи на ца с обзи ром 
на то да је ова уста но ва кул
ту ре чије је седи ште у Руми, 
матич ни музеј за ове чети ри 
општи не.

Изло жба је отво ре на до 
17. апри ла, а има ју ћи у виду 
епи де ми о ло шку ситу а ци ју, 
могу ће су само инди ви ду ал
не посе те, уз све про пи са не 
мере. С. Џаку ла

Изло жба ане Очо вај
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ПРО лЕЋ На СЕТВа У РУМИ

Ство ре ни усло ви за поче так сетве

ПОЉОПРИВРЕДНа СТРУЧНа СлУжБа У РУМИ

анализа земљишта
на присуство азота

Како сазна је мо од Гора на Дроб ња
ка, струч ног сарад ни ка за ратар
ство у Пољо при вред ној струч ној 

слу жби Рума, изме ре не тем пе ра ту ре 
земљи шта кра јем мар та дости гле су 
потреб не вред но сти, што зна чи да се 
може запо че ти про лећ на сетва.

Сетва је јед на од нај ва жни јих агро
тех нич ких мера у ратар ству, а гре шке 
учи ње не при ли ком сетве се тешко 
могу после испра ви ти. Овај важан 
пољо при вред ни посао дефи ни шу вре
ме сетве, густи на и дуби на сетве. Када 
је реч о густи ни сетве тре ба се држа
ти пре по ру ка које дају пред став ни ци 
семен ских кућа за сва ку сор ту или 
хибрид, али тре ба има ти у виду и ква
ли тет саме пар це ле, одно сно могућ
ност при ме не агро тех нич ких мера.

Што се тиче дуби не сетве, пре по ру
ка за шећер ну репу је два до три цен
ти ме тра, за сун цо крет чети ри до шест, 
за соју чети ри до пет и за куку руз пет 
до осам цен ти ме та ра.

Тре ба пази ти да семе доспе у вла
жан слој земљи шта да би се оства ри
ло брже и ујед на че ни је ница ње.

– Тако ђе, тре ба поде си ти мар кир 
сеја ли це, бри сач вишка зрна, посеб но 
при при ме ни хибри да одно сно сор те, 
дуби ну сетве и раз мак изме ђу семе на. 
Рад на брзи на трак то ра са сеја ли цом 
тре ба да буде пет до седам кило ме та
ра на сат, а у току саме сетве тре ба 
про ве ра ва ти поде ше ност свих пара
ме та ра сетве – саве ту је Горан Дроб
њак.

С. Џаку ла
Горан Дроб њак

Акре ди то ва на лабо ра
то ри ја Пољо при
вред не струч не слу

жбе у Руми завр ши ла је 
ана ли зу земљи шта ЕН 
МИН мето дом за при хра ну 
пше ни це. Како кажу у тој 
лабо ра то ри ји, резул та ти су 
вео ма раз ли чи ти, а све то 
зави си од пошто ва ња агро
тех ни ке, али и при др жа ва
ња доби је них пре по ру ка за 
унос мине рал них ђубри ва. 
Из лабо ра то ри је под се ћа ју 
пољо при вред ни ке да би 
ана ли зу земљи шта на при
су ство азо та тре ба ло ура
ди ти и пре сетве про лећ них 
биљ них врста, као и пре 
при хра не воћа и вино ве 
лозе.

И ове годи не у акре ди то
ва ној лабо ра то ри ји Пољо
при вред не струч не слу жбе 
вели ки број пољо при вред
ни ка је радио ана ли зу 
земљи шта на при су ство 
азо та. ЕН МИН мето дом су 
садр жај азо та у земљи шту 
про ве ра ва ле и број не ком
па ни је које се баве пољо
при вред ном про из вод њом, 
а резул та ти су вео ма раз
ли чи ти, тако да, гене рал не 
оце не о томе коли ко азо та 
има у плод ној срем ској 
земљи неза хвал но је дава
ти.

– То зави си од пар це ле 
до пар це ле, од тога да ли 

су при ме ње не све агро тех
нич ке мере, како се кори
сте НПК ђубри ва, да ли се 
пољо при вред ник при др жа
ва доби је них ана ли за – 
каже Сне жа на Мушиц ки из 
Акре ди то ва не лабо ра то ри
је ПСС Рума.

Оно што је важно након 
ана ли зе јесте пошто ва ње 
доби је них пре по ру ка за 
унос мине рал них ђубри ва. 
Из лабо ра то ри је кажу да 
би ана ли зу на при су ство 
азо та тре ба ло ради ти сва
ке годи не, а посеб но тре ба 
обра ти ти пажњу на пра вил
но узор ко ва ње јер од тога 

зави си какви ће резул та ти 
бити и да ли ће пре по ру ке 
бити одго ва ра ју ће.

– Оно што је важно код 
узи ма ња узо ра ка за ана ли
зу јесте то да се они узи ма
ју на три дуби не. Пољо при
вред ни ци код нас у лабо ра
то ри ји доби ја ју сон ду на 
реверс и тако нај бо ље могу 
да узму узор ке. Бит на 
ствар је да узор ке одмах 
доне су у лабо ра то ри ју или 
да их чува ју у фри жи де ру 
ако је тем пе ра ту ра виша од 
пет сте пе ни, јер тада дола
зи до мине ра ли за ци је азо
та и онда ура ђе на ана ли за 

неће бити тач на, а доби је
не пре по ру ке неће бити 
добре – каже Сне жа на 
Мушиц ки.

Бли жи се и про лећ на 
сетва, па из рум ске лабо ра
то ри је под се ћа ју пољо при
вред ни ке да би ана ли зу на 
при су ство азо та тре ба ло 
ура ди ти и непо сред но пре 
сетве куку ру за, соје, сун цо
кре та, шећер не репе. Тако
ђе апе лу ју и на воћа ре и 
вино гра да ре да пре при
хра не оба ве ана ли зу 
земљи шта и тако буду 
сигур ни у сво ју про из вод
њу. З. М.

анализу је потребно урадити пред почетак сетве и прихране воћа
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аКЦИЈа „ЗаВРНИ РУКаВЕ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Није блам да чистиш сам

Неко ли ко еко ло шких удру же ња и 
гра ђа ни Срем ске Митро ви це су 
зајед нич ким сна га ма очи сти ли 80 

џако ва сме ћа са град ског кеја. Акци ја 
„Завр ни рука ве“ одр жа на је на око пет
на ест лока ци ја у нашој земљи. 

– Осе ћа мо се фан та стич но. Очи сти
ли смо део од Тре ће здрав стве не амбу
лан те до спла ва. Било је мно го фла ша, 
разно ра зног сме ћа, доста тога што је 
река нане ла, па када се пову кла, све је 
оста ло на оба ли. Одзив је фан та сти
чан! Атмос фе ра је била пози тив на, све 
џако ве смо ско ро потро ши ли које смо 

поне ли, каже јед на од уче сни ца акци је.
Митровчанка Гордана Узелац казала 

је да су сви учесници уживали у 
чишћењу града.

– Одлу чи ли смо да очи сти мо наш 
град да бисмо ужи ва ли док шета мо и 
да бисмо има ли леп ши поглед. Вре ме 
је одлич но за то, а тако ћемо уна пре ди
ти и ква ли тет нашег живо та, пору чи ла 
је Гор да на Узе лац.

Акци ја је тра ја ла око два сата, а акти
ви сти су вред но поку пи ли сва ки папи
рић, до послед њег отпат ка са кеја. На 
овај начин желе ли су да допри не су 

поди за њу нивоа све сти о очу ва њу сре
ди не у којој бора ви мо. 

– Нас је све га пет било на почет ку 
акци је, а онда су се гра ђа ни који су про
ла зи ли сами при дру жи ли. Добар посао 
смо ура ди ли, каже Пре драг Ратић из 
орга ни за ци је „Није блам да чистиш 
сам“.

Осам де сет џако ва сме ћа одне ло је 
над ле жно кому нал но пред у зе ће, а оми
ље но место за шет њу и одмор свих 
који живе у гра ду на Сави, доби ло је 
уред ни ји и сва ка ко здра ви ји изглед сво
је оба ле. а. Плав шић

Гор да на Узе лац Пре драг Ратић

РЕПУ БлИ Ка СРБИ Ја 
МИНИ СТаР СТВО ГРа ЂЕ ВИ НаР СТВа, СаО БРа Ћа Ја И ИНФРа СТРУК ТУ РЕ 

у скла ду са чл. 50. Зако на о пла ни ра њу и изград њи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09  исправ ка, 64/10  УС, 
24/11, 121/12, 42/13  УС, 50/13 УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чла ном 19. 
Зако на о стра те шкој про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 5568. 
Пра вил ни ка о садр жи ни, начи ну и поступ ку изра де доку ме на та про стор ног и урба ни стич ког пла ни ра ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 32/19) 

огла ша ва 
ЈаВ НИ УВИД 

у 
НаЦРТ ПРО СТОР НОГ Пла На РЕПУ БлИ КЕ СРБИ ЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИ НЕ 

и 
ИЗВЕ ШТаЈ О СТРа ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ Ца Ја 

ПРО СТОР НОГ Пла На РЕПУ БлИ КЕ СРБИ ЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИ НЕ На жИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ 

ЈаВ НИ УВИД у нацрт Про стор ног пла на Репу бли ке 
Срби је од 2021. до 2035. годи не (у даљем тек сту: Нацрт 
про стор ног пла на) и Изве штај о стра те шкој про це ни ути
ца ја Про стор ног пла на Репу бли ке Срби је од 2021. до 2035. 
годи не на живот ну сре ди ну (у даљем тек сту: Изве штај о 
стра те шкој про це ни ути ца ја), одр жа ће се ОД 5. аПРИ ла 
ДО 5. МаЈа 2021. ГОДИ НЕ У ТРа Ја ЊУ ОД 30 ДаНа. 
Нацрт про стор ног пла на са ком пле том рефе рал них кара
та и Изве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја биће изло же
ни у ана лог ном фор ма ту сва ког рад ног дана у седи шти
ма управ них окру га, одно сно у диги тал ном фор ма ту на 
интер нет стра ни ци Мини стар ства гра ђе ви нар ства, сао
бра ћа ја и инфра струк ту ре, као и на инте р нет стра ни ца ма 
управ них окру га и једи ни ца локал не само у пра ве. 

Физич ка и прав на лица при мед бе на Нацрт про стор
ног пла на и Изве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја могу 

доста ви ти у писа ној фор ми у току тра ја ња јав ног уви да, 
закључ но 5. маја 2021. годи не, и то: једи ни ца ма локал не 
само у пра ве или директ но Мини стар ству гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре, Сек то ру за про стор но пла
ни ра ње и урба ни зам, Нема њи на 2226, 11000 Бео град. 
При мед бе могу бити, као при лог, доста вље не и елек трон
ском поштом на email: pprs@mgsi.gov.rs. 

Место, вре ме, начин и посту пак одр жа ва ња ЈаВ НЕ 
СЕД НИ ЦЕ КОМИ СИ ЈЕ За ЈаВ НИ УВИД биће накнад
но утвр ђе ни у скла ду са епи де ми о ло шком ситу а ци јом у 
Репу бли ци Срби ји. 

Ком плет мате ри ја ла који се изла жу на јав ни увид, као 
и додат не инфор ма ци је, биће доступ не заин те ре со ва ни
ма на интер нет пре зен та ци ји над ле жног мини стар ства од 
почет ка одр жа ва ња јав ног уви да на https://www.mgsi.gov.
rs/cir/doku men tilist/137/180
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ПОВО ДОМ 78 ГОДИ На ОД СМР ТИ ЈОВа На ДУЧИ Ћа

Кнез срп ске пое зи је
На дана шњи дан 1943. годи не, 

пре ми нуо је Јован Дучић, истак
ну ти писац и дипло ма та, први 

амба са дор у исто ри ји југо сло вен ске 
дипло ма ти је. Рођен је у Тре би њу, од 
мај ке Јоке и оца Андри је. Када је реч о 
годи ни њего вог рође ња, наво ди про у
ча ва ла ца се раз ли ку ју, па се, осим 
1874. поми њу и 1871,1872, али и 1869, 
1875, те 1876. У Тре би њу је Дучић 
поха ђао основ ну шко лу, а 1884. пре
шао је у Мостар, код полу бра та Ристе 
Гло гов ца. Ту је окон чао тро го ди шњу 
шко лу и радио као помоћ ник у рад њи 
свог полу бра та. Већ 1886. у сом бор
ском часо пи су „Голуб“ обја вљу је прву 
песму Самохрана мајка. Учи тељ ску 
шко лу у Сара је ву упи сао је 1890, а 
наред не годи не наста вља Пре па ран
ди ју у Сом бо ру и завр ша ва је 1893. 
Радио је у Бије љи ни као учи тељ у срп
ској шко ли, а потом је исти посао оба
вљао и у Моста ру. Током слу жбо ва ња 
у Бије љи ни 1893/1894. годи не, Дучи ћу 
се дого ди ла љубав која ће оста ви ти 
дубо ки траг у њего вом живо ту. Име јој 
је било Маг да ле на и поти ца ла је из 
углед не поро ди це. Наи ме, била је 
кћер ка Јове Нико ли ћа, тргов ца из 
Бије љи не, и Јел ке, кћер ке позна тог 
газде и јед ног од нај и стак ну ти јих Срба 
у гра ду Пере Жива но ви ћа. Маг да ле ни
ну мла дост и читав живот обе ле жи ло 
је познан ство са касни је позна тим 
песни ком и дипло ма том Јова ном 
Дучи ћем. Роман тич на љубав која се 
роди ла у том крат ком пери о ду изме ђу 
мла дог учи те ља и девој ке из Бије љи
не, по Дучи ће вом одла ску из гра да 
пре то чи ла се у више де це ниј ску пре пи
ску. Маг да ле на и Јован се више ника
да нису сре ли, она је оста ла неу да та, 
а он нео же њен. Пое зи ја је обе ле жи ла 
и њен живот – испи си ва ла је сти хо ве и 
про сле ђи ва ла их тада нај по пу лар ни
јем и нај зна чај ни јем срп ском часо пи су 
у Босни и Хер це го ви ни „Босан ској 
вили“ (Лазић).

Одла зи Дучић из Бије љи не, напу шта 
Маг да ле ну и о соп стве ном тро шку и уз 
помоћ сво јих при ја те ља одла зи у 
Жене ву, те поста је сту дент Фило зоф
скосоци о ло шког факул те та. На згра
ди у којој је Дучић живео током сту ди ја 
у Жене ви, нала зи се спо менпло ча и 
на њој пише: „Овде је у вре ме сво јих 
сту ди ја живео Јован Дучић (1874–
1943), кнез срп ске пое зи је, писац, 
путо пи сац и дипло ма та.“ Након завр
шет ка сту ди ја, доби ја слу жбу у Бео
гра ду, у Мини стар ству ино стра них 
посло ва, где ради као писар. Радио је 
и као уред ник књи жев не хро ни ке у 
„Поли ти ци“. Пово дом наја ве Аустро у
гар ске да ће извр ши ти анек си ју Босне 
и Хер це го ви не, пише у „Поли ти ци“ 
позив на „вели ки народ ни митинг“. 
Међу први ма се упи су је у добро вољ

це. Вла да га шаље у Рим да ради на 
посло ви ма про па ган де, а он тамо обја
вљу је бро шу ру о анек си ји. Годи не 
1910. Дучић је поста вљен за ата шеа 
Послан ства Срби је у Цари гра ду, а 
одмах потом, у Софи ји. Након тога, 
радио је као секре тар Послан ства у 
Риму и у Ати ни. Био је секре тар, а 
потом савет ник Кра ље ви не Срба, 
Хрва та и Сло ве на ца у Мадри ду, затим, 
отправ ник посло ва Послан ства у Ати
ни, као и у Каи ру. Пен зи о ни сан је 
након скан да ло зне туче са посла ни
ком из Бер на Јова но ви ћем. Од 1927. 
живи у Бео гра ду и при пре ма сво ја 
Сабрана дела. Годи не 1931. иза бран 
је за редов ног чла на Срп ске кра љев
ске ака де ми је. Посла ник Кра ље ви не 
Југо сла ви је у Будим пе шти био је од 
1932. до 1933, а у Риму од 1933. до 
1937. Исте годи не поста је посла ник, а 
потом амба са дор Кра ље ви не Југо сла
ви је у Буку ре шту. У свој днев ник, 23. 
јану а ра 1937. упи су је: „...све сам могао 
бити у живо ту, али само не апа ти чан. 

Никад нисам знао за доса ду нити се 
осе ћао уса мљен. Ника да ми нису 
људи били нео п ход ни, често ни жене. 
Оча ја вао сам само у затво ре ном про
сто ру, у кући која је у ули ци место на 
каквој пија ци, у гра ду који је само међу 
брди ма, или у рав ни ци без бре го ва. 
Ништа ми није толи ко нео п ход но као 
видик, пер спек ти ва, про стор. Не знам 
да ли су ми биле потреб не иде је и 
књи ге, али ми је било потреб но има ти 
око себе лепе ства ри, и то руко тво ри
не, дела ма и нај ма њег умет ни ка. Сли
ке, вазе, наме штај, али све тако да ни 
од јед ног од тог не посто ји дво је на 
све ту.“ 

Од 1941. до 1943. Дучић је био 
посла ник у Мадри ду. Авгу ста 1941. 
годи не пре ла зи у САД и живи код свог 
рођа ка Миха и ла Дучи ћа у гра ду Гери 
(Инди ја на). Кнез срп ске пое зи је 7. 
апри ла 1943. уми ре од шпан ске гро
зни це и бива сахра њен у Гери ју. Вла да 
је пону ди ла да се сахра на оба ви о 
држав ном тро шку, но Миха и ло Дучић 
је одго во рио да оба ве зе пре у зи ма 
поро ди ца, али да држа ви пре пу шта 
извр ше ње песни ко ве жеље да буде 
сахра њен у Тре би њу. На дан смр ти му 
је иза шла књи га Лирика. Дучи ће ви 
посмрт ни оста ци су 13. сеп тем бра 
1946. пре не се ни у пор ту Мана сти ра 
Све тог Саве у Либер тви лу, а њего ве 
ства ри вра ће не су у земљу и сме ште
не у тре бињ ској библи о те ци. Њего ви 
зем ни оста ци су, по жељи песни ка, 
пре ме ште ни 2000. годи не у Тре би ње. 
Након Дучи ћа, оди ста не тре ба бити 
Дучић. Оно што тре ба поку ша ти, јесте 
понов но исти ца ње нео п ход но сти 
песнич ког под ви га и тежње ка савр
шен ству (Негри шо рац).

Прву књи гу под нази вом Пјесме 
Дучић је обја вио 1901. а, даље, 
низао је редо ве који су заду жи ли 

срп ску лите ра ту ру. Када је реч о ства
ра ла штву Јова на Дучи ћа, Милан 
Ракић га је у крат ким црта ма извр сно 
оце нио: „У нашој гене ра ци ји сви су 
почи ња ли да пишу у тону Или ћа. 
Данас је за вас лако – има те већ толи
ко узо ра. И то каквих! За мене је сва ка 
песма Дучи ће ва била вели ки дога ђај: 
зами сли те, чита ти на нашем јези ку 
јед ну песму дове де ну до савр шен ства. 
Поја ва Дучи ће ва била је за наше људе 
чита во откро ве ње. Сећам се, јед ном 
сам шетао Кале мег да ном са Љубом 
Јова но ви ћем, кад ме он упи та: ’Ама 
читам нешто, напа да ју Дучи ћа. Шта ти 
мислиш?’ Ја му уме сто одго во ра изре
ци ту јем Дучи ће ву песму Залазак сун
ца...Затим сам рекао Љуби Јова но ви
ћу да чита, да чита без пред ра су да. 
Сутра дан, при знао ми је да сам имао 
пра во. Каквим ми богат ством рас по ла
же мо, какав језик има мо!“ 

Дои ста, с пра вом исти че Стој ко вић, 

Током слу жбо ва ња у 
Бије љи ни 1893/1894. 

годи не, Дучи ћу се 
дого ди ла љубав која 
ће оста ви ти дубо ки 

траг у њего вом живо-
ту. Име јој је било Маг-
да ле на и поти ца ла је 
из углед не поро ди це

Јован Дучић (Вики пе ди ја)
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Дучић ни прву књи гу није обја вио, а 
„Босан ска вила“ му је посве ти ла чита
ву наслов ну стра ну, са фото гра фи јом, 
јер је „већ уве ли ко ство рио пра во да га 
убро ји мо међу оне на које вели ку наду 
пола же мо“. Од мла до сти сла вљен, 
био је Јован Дучић, доста дуго, одвећ 
бли став, одвећ допа дљив за вели ког 
песни ка. Када је реч о про фе си о нал
ном сег мен ту њего вог живо та, све му 
је ишло за руком, све му се отва ра ло. 
Рет ко је ко, као он, гово рио да себе 
сма тра срећ ним чове ком, да је у јед
ном живо ту про жи вео неко ли ко бога
тих живо та. Доче као је, међу тим, крај, 
који спа да у пове ћу хро ни ку тра гич них 
суд би на срп ских песни ка. Слом земље 
у април ском рату потре сао је, разо
рио, већ и самом боле шћу наче тог 
песни ка. Као што је напо ме ну то, напу
стио је кра јем 1941. посла нич ку слу
жбу у Мадри ду и то „уту чен, изне мо
гао, расе јан, пора жен“ – како пише 
сли кар Пеђа Мило са вље вић, тада
шњи Дучи ћев секре тар у Послан ству, 
и послед њим пут нич ким бро дом који је 
тада могао напу сти ти Евро пу, отпло
вио је пре ко Атлан ти ка. Нашао се, 
након тога, у вода ма не само туђи не, 
већ и оту ђе ња, без пра вих оба ве ште
ња, без при себ них схва та ња шта се 
све тих годи на у зави ча ју, и са зави ча
јем, зби ва. Не доче кав ши ништа боље, 
умро је набо ло ван, смра чен, обне ви
део. А почео је дру га чи је...

Захва љу ју ћи, пре све га, сво ме 
песнич ком угле ду, а потом и 
амби ци ји, Дучић је дости гао нај

ви ша зва ња у дипло ма ти ји – поступ но 
је од писа ра сти гао до отправ ни ка 
посло ва, посла ни ка и амба са до ра. 
Забе ле же но је да је био пре сре ћан 
што је поста вљен за посла ни ка у Ита
ли ји, а оти шао је из Рима напре чац, 
оча јан. Прет по ста вље ни нису били 
задо вољ ни њего вим радом, а ни Мусо
ли ни и њего ви сарад ни ци нису за њега 

мно го мари ли. Гроф Ћано, мини стар 
ино стра них посло ва, забе ле жио је у 
свом днев ни ку: „Дошао је Дучић у 
опро штај ну посе ту. Тај наду ти и ташти 
песник никад није веро вао у спо ра зум 
изме ђу Рима и Бео гра да. Сада се пра
ви ста рим при ја те љем. Међу тим, Сто
ја ди но вић позна је сво је пили ће. Укло
нио га је и учи нио је добро“. Међу тим, 
ни сам Дучић није био оду ше вљен 
Мусо ли ни јем, Ћаном, а пого то во кра
љем Ема ну е лом. Ути сак о кра љу, ова
ко је сро чио у свом днев ни ку: „Мален и 
кри во ног, нијед но пар че оде ла не сто ји 
на њему друк че него на чиви лу ку: капа 
му пада на уши, рука ви спад ну до 
нока та, сабља се вуче нема ју ћи за шта 
да се ухва ти, огр тач као да је кро јен за 
ста ри јег бра та...“ (ЗнаменитиСрби у
анегдотама). Како се наво ди у јед ној 
анег до ти, Јован Дучић је као дипло ма
та често дола зио у Бео град и одсе дао 
у хоте лу. Тада га је пре ко рио један 
при ја тељ: „Е мој Дука, стал но се сму
цаш по хоте ли ма, а можеш од неко ли
ке пла те да купиш кућу у Бео гра ду. На 
то је Дучић одвра тио: „Шта ће ми кућа, 
кад ћу доби ти целу ули цу?“

Дав не 1929. Иси до ра Секу лић је 
напи са ла: „Дучи ће ве се песме 
зна ју напа мет у пре гр шти ма; оне 

су, што пое зи ја нај ви ше може, ушле не 
само у наш уну тра шњи, него и у наш 
сва ки да шњи живот“. У обра ћа њу Дучи
ћу, Иво Андрић је с пра вом навео: 
„Ваше дело је поста ло сво ји на јед ног 
наро да; вашим име ном се закли њу 
поко ле ња. Али, кад би нешто било 
могућ но да јед ном буде забо ра вље но 
ваше име и изгу бље но ваше дело, 
твр до веру јем да би мла ди ћи и девој ке 
тих дале ких нара шта ја хита ју ћи да 
изра зе оно што је нај леп ше у њима од 
бола и љуба ви, про го во ри ли јези ком 
ваше пое зи је, нашли исте, ваше, речи 
и ускли ке. То је суд би на вели ких 
песни ка“! Сне жа на Булат

На згра ди у којој је 
Дучић живео током 
сту ди ја у жене ви, 

нала зи се спо мен-пло-
ча и на њој пише: 

„Овде је у вре ме сво-
јих сту ди ја живео 
Јован Дучић (1874
–1943), кнез срп ске 

пое зи је, писац, путо-
пи сац и дипло ма та.“

Дав не 1929. Иси до ра 
Секу лић је напи са ла: 
„Дучи ће ве се песме 

зна ју напа мет у пре гр-
шти ма; оне су, што 

пое зи ја нај ви ше може, 
ушле не само у наш 
уну тра шњи, него и у 

наш сва ки да шњи 
живот“

Спо ме ник Јова ну Дучи ћу у Тре би њу (Вики пе ди ја)
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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
7. април

1929. Ра дио Бе о град је пр ви 
пут пре но сио спорт ску утак ми
цу у Ју го сла ви ји. Ре пор тер 
Ра де Сто и ло вић пре но сио је 
дру го по лу вре ме су сре та бе о
град ских фуд бал ских еки па 
БСКЈу го сла ви ја. 
1933. Окон ча на је про хи би ци ја 
у САДу. 

8. април
1513. Шпан ски ис тра жи вач 
Ху ан Пон се де Ле он, тра га ју ћи 
за мит ским “из во ром мла до
сти”, от крио је Фло ри ду и про
гла сио је по се дом Шпа ни је. 
1973. Умро је Па бло Пи ка со.

9. април
1667. У Па ри зу је одр жа на 
пр ва јав на умет нич ка из ло жба. 
1770. Ка пе тан Џејмс Кук от кри
ва Бо тани Беј (Аустра ли ја). 
1957. Про лаз Су ец ким ка на
лом про гла шен сло бод ним и 
отво ре ним без дис кри ми на ци је 
за све зе мље.

10. април
1912. Ти та ник от по чи ње сво је 
пр во и по след ње пу то ва ње. 
По сле су да ра са ле де ним бре
гом у се вер ном Атлан ти ку, 
Ти та ник је по то нуо, а од 2224 
пут ни ка уто пи ло се 1517. 
1916. Одр жан је пр ви про фе си
о нал ни тур нир у гол фу. 
1925. Френ сис Скот Фиц џе
ралд је об ја вио чу ве ни ро ман 
“Ве ли ки Гет сби”. 

11. април
1945. Осло бо ђе ни су сви за то
че ни ци не мач ког кон цен тра ци
о ног ло го ра Бу хен валд. За 
се дам и по го ди на, ко ли ко је 
ло гор по сто јао, у ње му је уби
је но ви ше од 56.000 љу ди из 
18 европ ских зе ма ља, укљу чу
ју ћи 4.000 Ју го сло ве на, пре те
жно Ср ба. Да нас је дан се ћа ња 
на жр тве на ци стич ких кон цен
тра ци о них ло го ра. 
1999. У Бе о гра ду је уби јен 
но ви нар Слав ко Ћу ру ви ја, вла
сник ли сто ва “Днев ни те ле
граф” и “Евро пља нин”. Уби
ство ни је раз ја шње но

12. април
1961. Ју риј Алек се је вич Га га
рин, со вјет ски ко смо на ут, 
по ста је пр ви чо век ко ји је 
Зе мљу об ле тео у ко смич ком 
бро ду  са те ли ту Во сток 1. Лет 
је тра јао 108 ми ну та. Га га рин је 
по ле тео са ко смо дро ма “Бај ко
нур”, а спу стио се на до мак 
се ла Смел ко ва ју жно од Са ра
то ва. 
1985. Олим пиј ски ко ми тет 
САДа про гла сио је бој кот 
Олим пиј ских ига ра у Мо скви. 

13. април
1598. До нет Нант ски едикт 
ко јим су га ран то ва на по ли тич
ка пра ва ху ге но ти ма у Фран цу
ској. 
1959. До нет је Ва ти кан ски 
едикт ко ји је за бра њи вао ка то
ли ци ма да гла са ју за ко му ни
сте. 

HOROSKOP

Сре да, 7. април (25. март)
Бла го ве сти

Четвр так, 8. април (26. март)
Сабор Све тог архан ге ла Гаври
ла; (Ода ни је Бла го ве сти)

Петак, 9. април (27. март)
Пре по доб на Матро на Солун ска

Субо та, 10. април (28. март)
Пре по доб ни Ила ри он Испо вед
ник

Неде ља, 11. април (29. март)
Пре по доб ни Мар ко Аре ту ски

Поне де љак, 12. април
(30. март)

Пре по доб ни Јован Лествич ник

Уто рак, 13. април (31. март)
Све ти све ште но му че ник Ипа ти
је Ган гриј ски

Crkveni
kalendar

• Да Бог посто ји, цркве 
не би има ле гро мо бра не
• Мене сла ва и новац 
уоп ште не зани ма ју; 
само новац

Дома ћи хлеб 
са сиром

Састој ци за тесто: 200 гра ма 
бра шна, јед но јаје, каши чи ца 
шеће ра, чети ри гра ма ква сца, 
прсто хват соли, око 80 мили ли та
ра топлог мле ка, 30 гра ма масла
ца.

Пре маз: три  чена белог лука, 
каши ка мајо не за, каши ка шеће ра, 
мла ди лук по уку су, 13 гра ма 
масла ца, 140 гра ма сира.

 При пре ма: Састој ке за тесто 
поме шај те и пусти те да надо ђе, 
потом фор ми рај те окру гли хлеб 
налик тесту за пицу, само дебљи. 
Укљу чи те рер ну на 180 сте пе ни. 
Бели лук здро би те, поме шај те са 
мајо не зом, шеће ром, масла цем и 
сит но сец ка ним мла дим луком. 
Хле бу “уре жи те” шару каши ком 
на повр ши ни, пре ма жи те меша
ви ном и поспи те рен да ним сиром. 
Пеци те око 15 мину та или док се 
лепо не запе че и сир поч не да се 
топи.
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И дан-данас се добро сећам речи Мире алеч ко вић, 
вели ке песни ки ње, која је рекла да су моји радо ви вред-
ни и да ника ко не смем да будем нео д го вор на пре ма 
„души која ми шапу ће“. Цео свој рад ни век сам про ве ла 
у Фабри ци цемен та и ту сам свој тале нат иска зи ва ла. 
Сећам се и позна тих „Цемен та ри ја да“, које су поред 
спорт ског има ле и кул тур ни део где сам уче ство ва ла. То 
су били неки моји поче ци у све ту лите рар ног ства ра ња, 
при се ћа се Сав ка

Да човек ника да не сме да зане
ма ри сво је надах ну ће и „оно што 
му душа шапу ће“, дока за ла је 

књи жев ни ца Сав ка Козић, која је са 
сво јих 74 годи на обја ви ла свој први 
роман под нази вом „Корак даље“. 
Сав ка је још у детињ ству пока за ла 
тале нат за писа ње, али се томе пот
пу но могла посве ти ти у сво јим пен зи
о нер ским дани ма. Нај пре је поче ла да 
пише пое зи ју, а песме са моти ви ма 
Фру шке горе, при ро де и прот ка них 
осе ћа ња обја вље не су у збир ци пое
зи је „Пут“. Чла ни ца је књи жев ног клу
ба Кул тур ноумет нич ког дру штва 
„Бри ле“ још од 1986. годи не. Њене 
хаи ку песме су пре во ђе не на немач ки 
и руски језик, и добит ни ца је мно го
број них награ да. 

– Моји роди те љи су били непи сме
ни, али мене то није спре чи ло да 
учим и да још одма ле на пока жем свој 
тале нат, вољу и жељу за писа њем. То 
су моји учи те љи и уочи ли још у шко
ли. Вели ка подр шка у мом путу кре а
тив но сти и ства ра ла штва има ла сам 
и од сво је при ја те љи це Десан ке 
Симо вић. Добро се сећам дога ђа ја 
када је у див ној Шпи це ро вој башти 
око 1984. или 1985. годи не госто ва ла 
песни ки ња Мира Алеч ко вић. На кра ју 
поет ске вече ри, Мира Алеч ко вић је 
упи та ла да ли неко од при сут них има 
свој рад да про чи та, а моја Деса је 
уста ла и про чи та ла неко ли ко мојих 
радо ва. Веруј те ми, ја сам се тада 
ска ме ни ла. Осе ћа ња су ми била 
поме ша на, нисам зна ла да ли да 
се љутим на Десу или да будем 
срећ на. И данданас се добро 
сећам речи Мире Алеч ко вић, вели
ке песни ки ње, која је рекла да су 
моји радо ви вред ни и да ника ко не 
смем да будем нео д го вор на пре ма 
„души која ми шапу ће“. Цео свој 
рад ни век сам про ве ла у Фабри ци 
цемен та и ту сам свој тале нат 
иска зи ва ла. Сећам се и позна тих 
„Цемен та ри ја да“, које су поред 
спорт ског има ле и кул тур ни део 
где сам уче ство ва ла. То су били 
неки моји поче ци у све ту лите рар
ног ства ра ња, при се ћа се Сав ка. 

Наша саго вор ни ца дода је да јој 

је од вели ке важно сти била подр шка 
супру га Ђор ђа, као и целе поро ди це.

– С поно сом могу да кажем да сам 
имам дво је деце, четво ро уну ча ди и 
чак тро је пра у ну ча ди. Нажа лост, син и 
супруг су нас напу сти ли, а та туга за 
њима се може виде ти и у песма ма. 
Али, желим да истак нем да ме је 
супруг заи ста подр жа вао у писа њу. 
Зна те, то је у прет ход ним вре ме ни ма 
била рет кост, када жена и није има ла 
баш вре ме за себе и сво ју сло бо ду, 
каже Сав ка.

У Сав ки ним песма ма може се виде
ти ути цај песни ка попут Јова на Јова
но ви ћа Зма ја, Десан ке Мак си мо вић и 
Тина Ује ви ћа.

– Волим за себе да кажем да сам 
писац ста рог кова, који изу зет но води 
рачу на и пошту је свог чита о ца. Поред 
песни ка роман ти зма, увек се вра ћам 
и вео ма ценим Досто јев ског, Лазу 
Лаза ре ви ћа, који до тан чи на ула зе у 
чове ко ву душу. Ина че, аутор ска 
песма, која ми је често у мисли ма 
носи назив „Дама ри душе“ и има 14 
катре на. Напи са на је 7. окто бра 2010. 
годи не, када је издат Збор ник књи
жев ног клу ба КУДа „Бри ле“ истог 
нази ва. Инспи ра ци ја је била реак ци ја 
публи ке на про чи та не песме из Збор
ни ка. Ина че, Фру шка гора је моје 
неис црп но надах ну ће и посве ти ла 
сам јој песму. Доду ше, моти ви при ро
де су увек при сут ни у мојој пое зи ји, 
јер по мом мишље њу, човек да би се 

пот пу но иска зао, изра зио, мора бити 
у доди ру са њом, каже Сав ка. 

Роман „Корак напред“ је обја вљен 
про шле годи не, али нажа лост, про мо
ци је су изо ста ле због епи де ми је коро
навиру са.

– Нисам веро ва ла да ћу ика да обја
ви ти роман, као што нисам веро ва ла 
да ћу обја ви ти и сво ју књи гу пое зи је. 
Писа ти роман је мно го зах тев ни је, 
одго вор ни је. „Корак напред“ пра ти 
суд би ну људи који су побе гли од рат
них зби ва ња у бив шој Југо сла ви ји. 
Поро ди ца се сна ла зи како зна у уме, 
а опи са ни су дога ђа ји који су им се 
тада деша ва ли. Ина че, роман има и 
ауто би о граф ских моти ва, јер су и 
моји рођа ци, беже ћи од рата, дошли 
деве де се тих годи на код нас. Ми смо 
тада има ли пуну кућу избе гли ца. 
Напи са ла сам још један роман 
„Живот на ста за“. Виде ће мо када ће 
угле да ти све тлост дана, јер је све 
неиз ве сно због епи де ми је, обја шња

ва Сав ка.
Она дода је да су јој нај бо љи кри

ти ча ри пред сед ник КУДа „Бри ле“ 
Секу ла Петро вић и сарад ник 
Мили јан Деспо то вић.

– Уз Мили ја но ву помоћ сам изда
ла две књи ге и он је добрим делом 
заслу жан што су моји радо ви виде
ли све тлост дана. Ува жа вам кри ти
ке Секу ле Петро ви ћа, јер сам 
сигур на да су увек на месту, каже 
Сав ка.

Наша саго вор ни ца за крај дода је 
да годи не нису оте жа ва ју ћи чини
лац у ства ра ла штву. Напро тив, 
позне годи не често могу да буду и 
нај пло до но сни је. 

З. Попо вић

СаВ Ка КОЗИЋ, БЕО ЧИН СКа КЊИ жЕВ НИ Ца

Слу шај оно што ти душа шапу ће

Сав ка Козић
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БЕОЧИН

Бици кли стич ка 
вожња

Први у низу про гра ма који
ма ће се обе ле жи ти пола века 
посто ја ња Цен тра за кул ту ру, 
спорт и тури зам биће бици
кли стич ка вожња ули ца ма 
Бео чи на. Вожња је зака за на 
за 10. април са почет ком у 
11.00 часо ва испред ста ди о на 
ФК „Цемент“. Трка је наме ње
на рекре а тив ци ма, про фе си о
нал ци ма, деци и одра сли ма. 
Циљ је да се попу ла ри ше 
спо рт на отво ре ном, дру же
ње роди те ља и деце, пен зи
о не ра и омла ди не и ужи ва
њеу јед ном од нај здра ви јих 
и еко ло шки нај при хва тљи
ви јих спор то ва бици кли зму. 
Мани фе ста ци ју је подр жа ла 
општи на Бео чин, ком па ни
ја „Лафарж“ и Бици кли стич
ки савез Срби је. Уче сни ке на 
циљу чека ју награ де и раз го
вор са неким од наших нај у
спе шни јих бици кли ста.

Тра јал – Дубо чи ца 0:1; Борац 
1926 – ИМТ 1:1; Будућ ност – 
Желе зни чар 1:1; Јаго ди на – 
Дина мо 1:1; Лозни ца – Рад нич
ки СМ 2:1; ОФК Жар ко во – Рад
нич ки Пирот 1:0; Рад нич ки 1923 
– Кабел 0:0; Земун – Гра фи чар 
1:2; Колу ба ра – Сло га 2:1.

Рума: Први Мај – Дунав 3:0; 
Кула: Хај дук 1912 – Сло га 6:0; 
Субо ти ца: Бач ка 1901 – Сло бо
да 3:0; Вршац: ОФК Вршац – 
Борац 4:3; Беле гиш: Омла ди
нац – Дина мо 1945 2:0; Бач ка 
Палан ка: Ста ри Град – Тиса 
0:1; Банат ско Вели ко Село: 
Коза ра – Феникс 1995 0:2; Сом-
бор: Рад нич ки 1912 – Рад нич ки 
(З) 4:2; Пер лез: Вој во ди на 1928 
– Мла дост 1:4; Ста ра Пазо ва: 
Једин ство – Бечеј 1918 1:0.

01. Мла дост 26 20 3 3 68:21 63
02. Рад нич ки 26 15 7 4 55:22 52
03. ОФК Вршац 26 15 6 5 40:20 51
04. Тиса 26 13 5 8 44:30 44
05. Први Мај 26 11 9 6 30:21 42
06. Борац 26 13 3 10 38:30 42
07. Омла ди нац 26 10 11 5 35:19 41
08. Бечеј 1918 26 12 4 10 42:38 40
09. Феникс 26 11 6 9 41:36 39
10. Дина мо 26 12 3 11 37:32 39
11. Хај дук 1912 26 11 5 10 47:34 38
12. Ста ри Град 26 11 4 11 31:25 37
13. Рад н. (З) 26 10 6 10 35:38 36
14. Једин ство 26 8 9 9 32:34 33
15. Сло га 26 7 7 12 26:41 28
16. Бач ка 1901 26 7 5 14 31:43 26
17. Коза ра 26 7 4 15 32:58 25
18. Дунав 26 4 6 16 20:58 18
19. Сло бо да 26 3 7 16 19:58 16
20. Вој во ди на 26 2 6 18 12:57 12

Напре дак – Црве на Зве зда 
1:4; Пар ти зан – Мета лац 3:0; 
Инђи ја – Рад 1:0; Јавор Матис 
– ОФК Бач ка 1:1; Рад ник – Зла
ти бор 2:1; Чука рич ки – Спар так 
ЖК 5:1; Мла дост – Рад нич ки 
Ниш 4:1; ТСЦ – Про ле тер 2:0; 
Вој во ди на – Нови Пазар 1:0; 
Вождо вац – Мачва 0:0.

ПРВа лИГа СРБИЈЕСУПЕР лИГа СРБИЈЕ

СРПСКа лИГа 
ВОЈВОДИНа Бео чин: Цемент – Сло бо да 

3:1; Бач ки Јарак: Мла дост – 
РФК Н.С 1921 1:2; Мачван ска 
Митро ви ца: Под ри ње – Рад
нич ки 1:0; Ерде вик: Сло га (Е) 
– Будућ ност 2:3; Нови Сад: 
Црве на Зве зда – Борац 1:3; 
Нови Сад: Индекс – Хај дук 0:2; 
Беле гиш: Поду на вац – Југо вић 
2:1; Вој ка: Сре мац – Јадран 
1:1; Румен ка: Једин ство – Сло
га (Т) 5:0.

01. Једин ство 22 15 4 3 41:15 49
02. Хај дук 22 15 1 6 45:20 46
03. Борац 22 14 3 5 36:19 45
04. РФК Н.С 22 12 7 3 37:23 43
05. Сло бо да 22 12 2 8 30:22 38
06. Сло га (Е) 22 13 1 8 39:21 37
07. Цемент 22 10 6 6 36:25 36
08. Индекс 22 9 5 8 37:30 32
09. Мла дост 22 9 2 11 38:32 29
10. Поду на вац 22 8 5 9 26:31 29
11. Рад нич ки 22 9 1 12 24:23 28
12. Будућ ност 22 8 4 10 31:42 28
13. Сре мац 22 7 6 9 29:36 27
14. Сло га (Т) 22 7 5 10 15:24 26
15. Ц. Зве зда 22 6 7 9 30:30 25
16. Под ри ње 22 7 3 12 23:34 24
17. Јадран 22 1 5 16 19:53 8
18. Југо вић 22 1 3 18 13:69 6

ВОЈВОЂаНСКа 
ФУДБалСКа лИГа ЈУГ

СРЕМ СКа лИ Га

01. Рад нич ки 25 16 7 2 39:15 55
02. Кабел 25 13 9 3 31:13 48
03. Колу ба ра 25 14 5 6 35:25 47
04. Лозни ца 25 11 8 6 42:32 41
05. ОФК Жар к. 25 12 5 8 27:23 41
06. ИМТ 25 11 6 8 34:25 39
07. Гра фи чар 25 9 9 7 31:26 36
08. Будућ ност 25 10 6 9 28:25 36
09. Борац 1926 25 9 5 11 30:26 32
10. Траyал 25 9 5 11 25:28 32
11. Желе зни чар 25 9 4 12 25:32 31
12. ГФК Јаго д. 25 6 12 7 21:27 30
13. Дубо чи ца 25 7 9 9 22:33 30
14. Рад нич . (П) 25 7 7 11 24:36 28
15. Дина мо 25 7 5 13 30:40 26
16. Рад н. (СМ) 25 7 4 14 24:25 25
17. Сло га 25 4 8 13 18:39 20
18. Земун 25 5 4 16 18:34 19

01. Ц. Зве зда 29 27 2 0 82:13 83
02. Пар ти зан 29 24 2 3 78:14 74
03. Вој во ди на 29 18 6 5 51:29 60
04. Чука рич ки 29 17 7 5 56:24 58
05. ТСЦ 29 13 6 10 53:37 45
06. Рад ник 29 13 6 10 43:37 45
07. Спар так 29 13 5 11 47:42 44
08. Про ле тер 29 12 6 11 27:35 42
09. Рад нич ки 29 11 5 13 27:32 38
10. Мета лац 29 9 11 9 35:42 38
11. Вождо вац 29 10 7 12 39:44 37
12. Мла дост 29 9 9 11 32:48 36
13. Ј. Матис 29 9 7 13 35:42 34
14. Нови Пазар 29 9 6 14 36:48 33
15. Рад 29 9 3 17 22:45 30
16. Напре дак 29 7 8 14 24:43 29
17. Инђи ја 29 9 2 18 22:47 29
18. Зла ти бор 29 5 6 18 21:50 21
19. Мачва 29 6 3 20 19:54 21
20. ОФК Бач ка 29 3 7 19 22:45 16

Ерде вик: Ерде вик 2017 – 
Сло бо да 0:0; Бикић До: ОФК 
Бикић – Сло га 3:0; Шид: Јед но
та – Трго вач ки 0:5; Рума: Једин
ство – Фру шка Гора 2:1; Рав ње: 
Зека Буљу ба ша – Гра ни чар (К) 
0:2; Ноћај: Змај – Сре мац (Ј) 
8:2; Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Сре мац (Б) 4:0; ада шев ци: 
Гра ни чар (А) – Оби лић 1993 
1:2.

01. Фру шко го р. 20 14 4 2 49:13 46
02. Гра ни ч.(К) 20 12 6 2 40:16 42
03. Једин ство 20 12 5 3 39:16 41
04. Сре мац (Б) 20 12 3 5 40:20 39
05. Оби лић 20 10 7 3 42:25 37
06. ОФК Бикић 20 9 9 2 32:9 36
07. Ф. Гора 20 9 5 6 39:21 32
08. Змај 20 8 5 7 47:31 29
09. Зека Буљ. 20 9 2 9 34:33 29
10. Гра ни ч. (А) 20 8 3 9 31:30 26
11. Сло бо да 20 6 4 10 25:37 22
12. Трго вач ки 20 6 3 11 24:31 21
13. Ерде вик 20 4 7 9 23:33 19
14. Сре мац (Ј) 20 2 3 15 16:59 9
15. Сло га 20 3 3 14 21:56 7
16. Јед но та 20 1 1 18 15:87 4

МОл СРЕМ ИСТОК

Чор та нов ци: ЧСК – Срем 
2:0; Пла ти че во: Једин ство (П) 
– Гра ни чар 0:0; Кру ше дол: Кру
ше дол – Шумар 1:2; Нови Кар-
лов ци: Полет – Хрт ков ци 4:0; 
Крче дин: Фру шко го рац – Рад
нич ки 1:2; жар ко вац: Напре дак 
– Дунав 6:0; Бре стач: ОФК Бре
стач – Мла дост 1:3; аша ња: 
Каме ни – Сре мац (Д) 0:2.

01. Рад нич ки 20 15 1 4 50:16 46
02. Сре мац (Д) 20 14 4 2 51:23 46
03. Срем 20 12 5 3 47:22 41
04. Полет 20 13 1 6 44:35 40
05. Напре дак 20 11 5 4 39:23 38
06. Гра ни чар 20 9 7 4 40:24 34
07. Мла дост 20 9 2 9 52:45 29
08. Једин . (П) 20 8 5 7 24:23 29
09. Фру шко го р. 20 8 3 9 19:27 27
10. Шумар 20 7 1 12 29:35 22
11. ОФК Бре ст. 20 5 5 10 23:36 20
12. Хрт ков ци 20 6 2 12 26:49 20
13. Кру ше дол 20 5 4 11 33:39 19
14. ЧСК 20 4 5 11 27:40 17
15. Дунав 20 2 6 12 16:48 12
16. Каме ни 20 3 2 15 16:51 10

МОл СРЕМ ЗаПаД

Вито јев ци: Пар ти зан – Доњи 
Срем 2015 1:2; Шид: Рад нич ки 
– БСК 5:0; Мар тин ци: Борац (М) 
– Сре мац (Д) 0:1; Вишњи ће во: 
Хај дук (В) – ПСК 6:0; Љуко во: 
Љуко во – Митр ос 0:0; Бешка: 
Хај дук (Б) – Сло вен 1:1; Кле нак: 
Борац (К) – Рудар 4:1; лаћа рак: 
ЛСК – Желе зни чар 2:3; Вогањ: 
Сло га (В) – Напре дак 0:3.

01. Рад нич ки 23 16 6 1 59:12 54
02. Напре дак 23 16 3 4 46:24 51
03. Доњи Срем 23 15 4 4 44:19 49
04. Сло вен 23 12 6 5 39:20 42
05. Желе зни ч. 23 12 4 7 49:35 40
06. Борац (К) 23 11 5 7 38:42 38
07. Пар ти зан 23 11 3 9 42:31 36
08. Љуко во 23 9 8 6 45:25 35
09. Борац (М) 23 10 3 10 28:27 33
10. Сло га (В) 23 8 6 9 37:35 30
11. Хај дук (Б) 23 7 7 9 30:34 28
12. Митрос 23 7 5 11 34:38 26
13. Сре мац (Д) 23 7 3 13 22:34 24
14. БСК 23 6 5 12 34:54 23
15. ПСК 23 6 5 12 29:56 23
16. ЛСК 23 4 6 13 29:47 18
17. Хај дук (В) 23 4 4 15 32:47 16
18. Рудар 23 2 5 16 25:82 11

Доњи Петров ци: Доњи 
Петров ци – Пла ни нац 2:1; Мали 
Радин ци: Фру шко го рац – Вој во
ди на 2:3; Гра бов ци: Гра ни чар 
– 27.Окто бар 5:0; Сте ја нов ци: 
Борац (С) – Сло га (К) 2:5; Мара-
дик: Сло га (М) – Полет 1:3; Кра-
љев ци: Једин ство – Цар Урош 
3:2; Борац (Ј) је био сло бо дан.

ОФл РУМа - ИРИГ 1

01. Једин ство 16 12 2 2 51:18 38
02. Полет 16 11 2 3 40:21 35
03. Гра ни чар 15 11 1 3 43:22 34
04. Вој во ди на 16 9 5 2 45:20 32
05. Фру шко го р. 15 9 1 5 49:31 28
06. Доњи Петр. 16 8 3 5 33:25 27
07. Цар Урош 16 7 3 6 47:31 24
08. Пла ни нац 16 7 1 8 37:28 22
09. Сло га (М) 16 6 3 7 28:24 21
10. Сло га (К) 16 5 2 9 29:51 17
11. Борац (С) 15 2 0 13 16:56 6
12. 27.Окто бар 16 2 0 14 14:59 6
13. Борац (Ј) 15 1 1 13 12:58 4

Сибач: Сло вен – Купи но во 
1:1; Прхо во: Мла дост 1935 – 
Ловац 0:3; Шима нов ци: Хај дук 
1932 – Витез 3:0.

1. Хај дук 1932 11 11 0 0 60:10 33
2. Ловац 11 8 1 2 38:18 25
3. Мла дост 12 5 0 7 17:38 15
4. Сло вен 12 4 2 6 19:28 14
5. Купи но во 12 3 4 5 14:25 13
6. Витез 12 0 1 11 12:41 1

ОФл ПЕЋИНЦИ

Моро вић: Једин ство (М) – 
Једин ство (Љ) нео ди гра но; 
Гиба рац: Син ђе лић – Гра ни чар 
5:6; Батров ци: Омла ди нац – 
Напре дак 1:3; Илин ци: Борац 
– ОФК Бин гу ла 1:0; ОФК Бачин
ци су били сло бод ни.

1. Напре дак 9 8 1 0 42:8 25
2. ОФК Бачин ци 8 7 0 1 26:11 21
3. Син ђе лић 9 6 0 3 26:18 18
4. Једин ст. (Љ) 8 4 1 3 21:21 13
5. Гра ни чар 9 3 2 4 22:21 11
6. Једин ст. (М) 8 3 1 4 15:26 10
7. Омла ди нац 9 3 0 6 9:18 9
8. ОФК Бин гу ла 9 1 1 7 9:27 4
9. Борац 9 1 0 8 14:34 3

ОФл ШИД

Вели ки Радин ци: Борац (ВР) 
– Сло га 3:2; Срем ска Рача: 
Срем (СР) – ОФК Босут 4:2; 
Раден ко вић: Борац (Р) – Пла
ни нац 4:0; лаћа рак: Поле та рац 
– Срем (СМ) 0:9.

1. Срем (СР) 8 7 1 0 27:7 22
2. Срем (СМ) 8 6 1 1 33:9 19
3. Борац (ВР) 8 5 0 3 20:14 15
4. ОФК Босут 8 4 1 3 13:15 13
5. Пла ни нац 8 2 2 4 8:14 8
6. Поле та рац 7 1 3 3 6:20 6
7. Борац (Р) 7 1 0 6 7:16 3
8. Сло га 8 1 0 7 5:24 3

ГФл СРЕМСКа 
МИТРОВИЦа
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MRTAV
UGAO Нај ко ри сни ји 

Србин
Април је месец и вре ме је да се у 

спорт ском све ту поч не са спе ку
ла ци ја ма и нага ђа њи ма ко ће да 

се оки ти злат ним одлич јем, а ко ће 
сво ју сре ћу тра жи ти наред не сезо не. 
Јед на од спорт ских при ча, или боље 
рече но бај ки, која се стал но про ту ра 
кроз овда шње меди је, јесте „МВП 
сезо на“ Нико ле Јоки ћа у нај ја чој 
кошар ка шкој лиги на све ту.

Бити нај ко ри сни ји играч у НБА лиги 
је при ви ле ги ја нео пи си вих раз ме ра. 
Играч који се оки ти овом титу лом има 
зага ран то ва но место у исто ри ји аме
рич ке и свет ске кошар ке. Ста јеш раме 
уз раме са вели чи на ма попут Вил та 
Чем бр ле на, Карима Абдула Џаба ра, 
Лери ја Пти це, Џор да на, Лебро на...

Још је већи под виг ако овај тро феј 
заслу жиш као стра нац у НБА, који је 
морао жесто ко да се потру ди да би се 
уоп ште нашао на вели кој сце ни и имао 
при ли ку да пока же шта зна. Нико ла 
Јокић је дошао у Ден вер као 41. пик на 
драф ту. У пре во ду, ником није ни пало 
на памет да ће овај дежме ка сти Сом
бо рац у року од неко ли ко годи на ући у 
трку за нај ко ри сни јег игра ча.

Аме ри не би били то што јесу да не 
заком пли ку ју ства ри до мак си му ма, 
барем што се ста ти сти ке тиче. Ни дан
данас није баш нај ја сни је који су то 
кри те ри ју ми који су пре суд ни у ода би
ру лау ре а та ове пре сти жне награ де. У 
нови је вре ме кори сте се ала ти тзв. 
напред не ста ти сти ке која у вели кој 
мери може да рас чла ни поје ди на чан 
учи нак сва ког игра ча и његов ути цај на 
игру. Ипак, и поред све га тога, често је 
тешко издво ји ти јед ног игра ча, с обзи
ром на то да је НБА пун луда ка који на 
раз ли чи те начи не теро ри шу про тив
нич ке еки пе. Нарав но, како сезо на 
одми че, спи сак кан ди да та је све мањи.

Оно што може бити пре суд на став
ка, јесте цело куп на при ча која пра ти 
игра ча – њего ва уло га у тиму, успех 
еки пе за коју игра и раз не дру ге окол
но сти које га пра те у току сезо не. 
Нико ла Јокић је спе ци фи чан играч у 
сва ком сми слу. Не тре ба нагла ша ва ти 
коли ко је једин ствен дога ђај то што је 
деч ко веро ват но нај бо љи дода вач 
међу цен три ма у исто ри ји НБА лиге. 
Био би први цен тар после Шаки ла 
О‘ни ла који је осво јио пре сти жну 
награ ду. Тако ђе, његов Ден вер игра 
одлич но у послед ње вре ме, а про шле 
годи не су сти гли до фина ла запад не 
кон фе рен ци је. Ако на све ово горе 
поме ну то дода мо и број ке које су 
неспор но на њего вој стра ни, рекли би 
да је ствар већ гото ва. Човек је ста ти
стич ки нај до ми нант ни ји играч у лиги, а 
његов ути цај на еки пу је немер љив.

Ипак, није све тако црнобело. 

Посто је и дру ги кан ди да ти који би 
могли да отму титу лу нашем асу. Јанис 
Аде то кум бо, попу лар ни Алфабет, је 
већ две сезо не биран за нај ко ри сни јег 
игра ча. Мало је и доса дио јав но сти, с 
обзи ром на то да са сво јим Мил во ки
јем није успео да ура ди ништа у пле јо
фу. Ту су и Леброн и Деј вис из Леј кер
са, али им је сезо на оса ка ће на повре
да ма. Мали Дон чић гази као и прет
ход не сезо не, али није реал но да се 
нађе у нај у жем избо ру.

Један је човек који би могао да 
помр си рачу не Јоки ћу – Џејмс Хар
ден. Бра до ња игра сво ју лудач ку 

кошар ку већ годи на ма уна зад. Не тре
ба тро ши ти пуно речи о овом игра чу. И 
ове сезо не у Бру кли ну пуни ста ти стич
ке коло не и игра као луд. Оно што му је 
оте жа ва ју ћа окол ност јесте чиње ни ца 
да је усрао мот ку са Хју сто ном на 
почет ку сезо не и понео се при лич но 
џукач ки пре ма свом, сада већ бив шем 
клу бу. Одбио је да игра и тра жио да га 
пусте у дру гу еки пу, оста вив ши сво је 
саи гра че на цеди лу, и то у јеку ката
стро фе са коро ном, када пола тима 
није игра ло. На кра ју је пре шао у Бру
клин, који му сва ка ко даје више шан се 
за осва ја ње толи ко жеље не титу ле.

Узев ши све ово у обзир, наме ће се 
јасан одго вор на пита ње ко ће бити 
МВП теку ће сезо не. Јока ра је сва ка ко 
то заслу жио, али у аме рич ком цир ку су 
зва ном НБА, можеш да оче ку јеш сва
шта. Биће инте ре сант но виде ти евен
ту ал но обра зло же ње ако наш цен тар 
не доби је пре сти жну награ ду. Све је 
више јав них лич но сти из све та кошар
ке који су на њего вој стра ни. Јед но је 
сигур но, деч ко пише исто ри ју, а о 
њего вим достиг ну ћи ма ће се при ча ти 
и мно го годи на после завр шет ка кари
је ре. А тек је на пола пута...

Бити нај ко ри сни ји 
играч у НБа лиги

је при ви ле ги ја
нео пи си вих раз ме ра. 
Играч који се оки ти 
овом титу лом има 

зага ран то ва но место
у исто ри ји аме рич ке
и свет ске кошар ке. 

Ста јеш раме уз раме 
са вели чи на ма попут 

Вил та Чем бр ле на, 
Карима абдула Џаба-

ра, лери ја Пти це,
Џор да на, лебро на...
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SREMSKA MITROVICA
ДОБИ лИ СИНа: Слав ко и Биља на 

Бого је вац  Бин гу ла, Бра ти слав и Даја на 
Сто кин  Рума, Мило мир и Јеле на Нико
лић  Бач ка Палан ка, Мир ко Пеја ко вић и 
Вален ти на Кере ше вић Пеја ко вић  Чал
ма, Дра го и Биља на Ђукић  Шид.

ДОБИ лИ ЋЕР КУ: Иван и Миле на 
Цин гел  Срем ска Митро ви ца, Ђор ђе и 
Дра га на Мило ва но вић  Срем ска Рача, 
Јован и Ири на Миље вић  Мачван ска 
Митро ви ца, Дејан и Тео до ра Гру ји чић 
 Пла ти че во, Сре тен и Тања Нико лић  
Мачван ска Митро ви ца, Дали бор и Мари
ја Радић  Куку јев ци, Сло бо дан и Шеј ла 
Пара па тић  Ста ра Пазо ва, Игор и Јеле
на Пров чи  Срем ска Митро ви ца, Ален и 
Ања Стра цен ски  Срем ска Митро ви ца, 
Сла ви ша и Гор да на Вуке лић  Чал ма, 
Дими три је и Јеле на Кне же вић  Ста ра 
Пазо ва.

УМР лИ: Срем ска Митро ви ца - 
Љиља на Огри зо вић рођ. 1956  Срем ска 
Митро ви ца, Божи дар Гој ко вић рођ. 1925 
 Шашин ци, Бор ка Ада мо вић рођ. 1949 
 Срем ска Митро ви ца, Рај ко Павић рођ. 
1932  Срем ска Митро ви ца, Бор ка Рађе
вић рођ. 1958  Вели ки Радин ци, Јеле на 
Веса рођ. 1944  Срем ска Митро ви ца, 
Ђоко Крсма но вић рођ. 1964  Срем
ска Митро ви ца, Радо ван Петро вић рођ. 
1939  Срем ска Митро ви ца, Зора Раки та 
рођ. 1937  Срем ска Митро ви ца, Добри
вој Биу ко вић рођ. 1942 – Кузмин, Милан 
Стој са вље вић рођ. 1941  Заса ви ца 
I, Лили ца Павли на рођ. 1954 – Јарак, 
Сте ван Ерић рођ. 1956  Лаћа рак, Иван 
Бер ток рођ. 1940  Срем ска Митро ви
ца, Ани ца Божић рођ. 1957  Вели ки 
Радин ци, Ана Банић рођ. 1936  Срем
ска Митро ви ца, Петар Секу лић рођ. 
1939  Лаћа рак, Мара Путин ча нин рођ. 
1939  Чал ма, Жива дин Сре те но вић рођ. 
1940 – Ноћај, Жив ко Раку лић рођ. 1965 
 Вели ки Радин ци, Зори ца Дикић рођ. 
1983 – Јарак, Рума - Цве ће Вук ми ро вић 
рођ. 1960 – Јазак, Љуби ца Иво ше вић 
рођ. 1943 – Рума, Миле на Нов чић рођ. 
1955  Гра бов ци, Рада Јанић рођ. 1956 
 Бре стач, Ану шка Пути ца рођ. 1961  
Добро дол, 

Саша Џаку ла рођ. 1957 – Рума, Ката 
Видић рођ. 1928 – Рума, Зора Дошен 
рођ. 1939  Јар ков ци, Миле ва Бог да нов 
рођ. 1941  Гра бов ци, Мил во је Кан дић 
рођ. 1954  Пла ти че во, Душан ка Јова
но вић рођ. 1959 – Ириг, Радо ван Томић 
рођ. 1943  Кра љев ци, Павле Недељ ко
вић рођ. 1940 – Ириг, Нико ла Ера ко вић 
рођ. 1938  Хрт ков ци, Нико ла Лежа ков 
рођ. 1954  Врд ник, Миле Пили по вић 
рођ. 1936 – Ириг, Шид - Јово Томић 
рођ. 1938  Бачин ци, Миле ва Медић 
рођ. 1938  Ваши ца, Васи ли је Анка рић 
рођ. 1938  Ерде вик, Душан Маглов рођ. 
1955  Бер ка со во, Срђан Гро зда нић рођ. 
1946 – Шид, Мара Павло вић рођ. 1947 
 Ада шев ци, Жив ко Ђур ђе вић рођ. 1957  
Куку јев ци, Ста ра Пазо ва - Боја Кома зец 
рођ. 1956  Нова Пазо ва, Десан ка Мила
но вић рођ. 1940  Нова Пазо ва, Мир ко 
Раки та рођ. 1950  Нова Пазо ва, Јеле на 
Кабић рођ. 1952  Нова Пазо ва, Инђи-
ја - Петар Језер кић рођ. 1948  Инђи ја, 
Мијо Сај ко рођ. 1937  Инђи ја, Мило сав 
Марин ко вић рођ. 1959  Инђи ја, Душан 
Ман дић рођ. 1942  Инђи ја, Мили вој 
Бркић рођ. 1950  Инђи ја.

MATI^AR RUMA
УМР лИ: Лазар Вукај ло вић, рођ. 1939, 

Све тла на Секу лић, рођ. 1960, Зоран 
Вуја ко вић, рођ. 1960, Раде Медић, рођ. 
1938, Бого љуб Вуч ко вић, рођ. 1937.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРа ДО ВИЋ“ ИРИГ

Робер ту зла то у дел фин сти лу
На Окру жном првен ству у пли ва

њу, уче ник ОШ „Доси теј Обра до вић“ 
из Ири га осво јио је злат ну меда
љу. Окру жно првен ство је одр жа
но 26. мар та у Срем ској Митро ви
ци, а мату рант „Доси те је ве“ шко ле 
Роберт Гргу ри чин осво јио је злат ну 
меда љу у дисци пли ни 50 мета ра 
дел фин сти лом.

Осва ја њем првог места Роберт 
се пла си рао за држав но првен ство 
које се 7. апри ла одр жа ва у Бео гра
ду.

– Ово је при ли ка да захва ли мо 
Спорт ском саве зу општи не Ириг 
на све срд ној и несе бич ној подр
шци – каже дирек тор ка ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ Гор да на Фодог. С. Џ.

КК „СРЕМ“

Сјај не Сре ми це
на Држав ном првен ству
Про те клог викен

да Спорт ска 
дво ра на „Ран ко 

Жера ви ца“ на Новом 
Бео гра ду била је 
дома ћин Држав ног 
првен ства у кара
теу у орга ни за ци ји 
Кара те Феде ра ци је 
Срби је.  Због ван
ред не ситу а ци је, под 
одре ђе ним мера ма 
које про пи су је Вла да  
Репу бли ке Срби је, 
Првен ство Срби је за 
нај мла ђе кате го ри је 
у бор ба ма и ката ма 
успе шно је завр ше но.
Међу нај бо љим клу
бо ви ма у гене рал ном 
пла са ну је поно во 
Кара те клуб „Срем“, 
пред во ђен наци о нал
ним тре не ром Ивом 
Вин ко вић. Кара ти
сти „Сре ма“ има ли 
су вео ма запа же не 
насту пе. Насту пи ло је 13 так ми ча ра, 
који су осво ји ли неве ро ват них 17 меда
ља. Осво је но је  шест зла та, сре бра и 
чети ри брон зе. Прва ци држа ве у ката ма 
су : Јован Мата ру га (кате 2009 кла са Е), 
Бра ни слав Лаза ре вић (кате 2008 кла са 
Д), Сара Глу мац (кате 2008 кла са Ц), 
Ире на Гру ја нић (апсо лут ни ниво 2011), 
Дуња Павло вић (кате кла се 2013 кла
са Ц), ката тим пио нир ке Мурић, Гру ја
нић, Перо вић. Сре бро су осво ји ли: Сара 
Стар че вић  (апсо лут ни ниво 2008), 
Жана Ђур ђе вић (кате кла са Д), Анђе ла 
Перо вић (апсо лут ни ниво 2010), Ире
на Гру ја нић (кате 2011 кла са Ц), Мили

ца Мата ру га (кате 2012 кла са Е), Дуња 
Бере жни (кате апсо лут ни ниво 2013), 
ката тим поле тар ке Бере жни, Павло вић, 
Мата ру га. Брон за ну меда љу су осво
ји ли: Тама ра Тимић (кате 2008 кла са 
Е), Дуња Бере жни (кате 2013 кла са Д), 
Мио на Мурић (апсо лут ни ниво 2010), 
Дуња Павло вић (кате апсо лут ни ниво 
2013). Четвр то место при па ло је Хеле ни 
Мал ба шић. 

– Кара ти сти кара те клу ба „Срем“ 
поно ви су оправ да ли свој ква ли тет на 
држав ном првен ству и овај пут су се 
поно во сви вра ти ли са меда ља ма, каза
ла је тре нер КК „Срем“ Ива Вин ко вић. 
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