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Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике
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• удружења грађана
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Трансферне цене
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Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53
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Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

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

Ф
от
о:
Б
ра
ни

сл
ав

т
уц

ак
ов

ић

SREMSKA MITROVICA

Obele`ena godi{wica 
istorijskog vodostaja



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 - 520Специјалнирезерватприроде„заСавица“

Међународниданпородице
успортскомдуху
Петнаестимајобележавасекао

Међународни дан породице.
Ове године родитељи и деца

из Сремске Митровице и околних
села, тога дана су одлучили да се
друже у природи. Асоцијација уче
ничкихпарламенатајеорганизовала
дануСпецијалномрезерватуприро
де„Засавица“,атомприликомпосе
тиоцииучесницитакмичилисусеу
спортскимирекреативнимдисципли
нама.
–Ухроничномнедостаткуслобод

ногвремена,потребнојеорганизова
тиоваквеактивности,какобидецаи
родитељи провели заједничко, ква
литетно време. Поред такмичења,
организовалисмовожњубродомпо
бариЗасавицииупознавањесабиљ
ним и животињским светом, рекла

је Соња Туцаковић, координаторка
Асоцијацијеученичкихпарламената.
Указивање на важност развијања

породичних вредности, јесте иде
ја на којој се мора више радити и
вишејојсепосветитипажња,удана
шњемвременукадајесвеподређе
но модерном стилу живота, где све
мањеимамовременаједнизадруге.
Дануприродиподржалајеилокална
самоуправа.
–Посебномерадујечињеницада

су родитељи схватили суштински
значај оваквих ствари и подржали
активности асоцијације. Град Срем
скаМитровица и Градска управа за
образовањесупрепозналипотенци
јалижељуовихмладихљуди,теће
настојати да омогућешто квалитет
нијеусловезањиховрадиедукацију,

каоиунапређење,рекаојеначелник
ресорнеуправеЗоранЂурић.
Децаиродитељисусезабављали

узнекадашњеигре,помалозабора
вљене, као што су скакање у џаку.
Узмного смеха и позитивног распо
ложења, сви су постигли оно због
чегасуидошли,атојеповезивањеи
стварањејакихвеза.
– Битно је да породица прово

ди време на леп и користан начин.
Ја увек гласам за то да се изађе у
природу. Важно је у то укључити и
вршњакеидруге породице, даби у
једном позитивномманиру настави
ли да градимо своју породицу, како
смо и започели, речи су Марине
МаљковићРанитовић,једногодпри
сутнихродитеља.

а.плавшић

Соњатуцаковић зоранЂурић МаринаМаљковићранитовић
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Стид но сећа ње на 
„рат не хушка че”

Ових дана маја пада годи шњи ца 
кон тро верз ног поду хва та Неза
ви сног удру же ња нови на ра 

Срби је ‒ при ја ва љи ва ња НН лица Тужи
ла штву за рат не зло чи не  због „суод го
вор но сти за рат на деша ва ња на про сто
ру бив ше Југо сла ви је која су дове ла до 
огром них мате ри јал них губи та ка и људ
ских жрта ва и нај стра шни јих рат них 
зло чи на”. Сама ква ли фи ка ци ја сум ње 
ука зу је да су НУНСу ова „НН лица” 
била позна та лица у тре ну т ку под но ше
ња при ја ве, али је пре пу ште но кре а тив
но сти тужи ла шта да кроз пред ис тра жне 
рад ње дође до име на нови на ра која је 
под но си лац при ја ве већ знао. Посту пак 
при ја вљи ва ча тре ба ло би да зна чи: ми 
смо про тив дела а не про тив људи, па 
нека сама дела нађу сво је носи о це, 
наша савест је чиста. „Дела” су кроз 
пред ис тра жни посту пак пока за ла сво је 
носи о це, међу који ма се нашао и допи
сник Политике експрес из Срем ске 
Митро ви це Јелен ко Сла ти нац. Не би 
можда ни овај повод био дово љан да 
поте же мо ову стид ну тему Срби је да 
није избо ра у Удру же њу нови на ра Срби
је и јав не поле ми ке изме ђу „рат ног 
хушка ча” Нина Бра јо ви ћа, гене рал ног 
секре та ра УНСа, и колум ни сте Недељ
ника Љиља не Смај ло вић, која је срча но 
бра ни ла Бра јо ви ћа и оста ле „рат но ху
шка че” од нео сно ва но сти сум њи че ња. 
Поле ми ка, које не би било да гене рал ни 
секре тар није нео пре зно подр жао јед ног 
од дво ји це кан ди да та за пред сед ни ка 
УНСа, вра ти ла је на сце ну поду хват 
НУНСа да очи сти редо ве УНСа од 
„рат них хушка ча”.

Срп ско Тужи ла штво за рат не зло чи не 
оба ви ло је пред ис тра жне рад ње про тив 
више НН осо ба у Радиотеле ви зи ји Бео
град, Радиотеле ви зи ји Нови Сад, 
„Поли ти ци”, „Вечер њим ново сти ма” и 
дру гим медиј ским кућа ма због „суод го
вор но сти за рат на деша ва ња на про сто
ру бив ше Југо сла ви је која су дове ла до 
огром них мате ри јал них губи та ка и људ
ских жрта ва и нај стра шни јих рат них 

зло чи на”. Иако су при ја вље на НН лица,  
тужи ла штву је доста вље но пет при ло га, 
од којих се у јед но ме наво де име на 
руко во ди ла ца, уред ни ка и нови на ра у 
који ма под но си лац при ја ве Неза ви сно 
удру же ње нови на ра Срби је (НУНС) 
види „рат не хушка че”. 

При ја ва је усле ди ла пошто је тужи ла
штво саоп шти ло да је покре ну ло пред
ис тра жне рад ње о уло зи меди ја у под

сти ца њу рат них зло чи на, па је порт па
рол тужи ла штва Бру но Века рић оце нио 
кори сним што се „сами нови на ри анга
жу ју око нашег насто ја ња да се утвр ди 
кри вич на одго вор ност оних који су евен
ту ал но чини ли кри вич на дела”. Огла си
ло се и Удру же ње нови на ра Срби је 
(УНС), чија пред сед ни ца Љиља на Смај
ло вић ука за ла на изве сну „син хро ни за
ци ју и коор ди на ци ју при ја ве са спор ном 

акци јом тужи ла штва, што је увек по 
дру штво опа сно”.  

Срби ја је за мало могла да буде поно
сна што су биле покре ну те и пред ис тра
жне рад ње о нови нар ском рас пи ри ва њу 
мржње међу наро ди ма и хушка њу на 
гра ђан ски рат. Могла је да су били, као 
што још увек нису, про це су ри ра ни сви 
кри вљи од нови на ра, па се тужи ла
штво, у оску ди ци посла, сети ло и изве
шта ча са рати шта, који су сво је изве
шта је скла па ли од оно га што су доби ја
ли само на јед ној стра ни јер им је дру га 
била недо ступ на, како је нужно чинио и 
срем ско ми тро вач ки допи сник Полити
ке експрес Јелен ко Сла ти нац. Неки су 
сво је изве шта је опре ма ли оди ста 
недов љно про фе си о нал ним, поне кад 
непри јат ним, неу ку сним, поне кад и ужа
сним „атрак ци ја ма” гра ђан ског рата. 
Они одго вор ни за про јек то ва ње гра ђан
ског рата, бом бар до ва ње Срби је и оду
зи ма ње њене тери то ри је, и они одго вр
ни за изво ђе ње гра ђан ског рата и тешке 
зло чи не над циви ли ма... оста ли су 
недо ступ ни за прав ду, али су у срп ском 
нови нар ству, махом у члан ству УНСа, 
тру дом НУНСа доби ли „суод го вор не”, 
без ма ло рав ноправ не у зло чи нач кој 
кре а тив но сти. 

Раз у ме се, у недо стат ку дока за 
Тужи ла штво за рат не зло чи не 
није поди гло опту жни цу за „рат не 

хушка че” у срп ском нови нар ству, иако 
је НУНС сво ју кри вич ну при ја ву про тив 
НН  лица пот кре пио и спи ском педе сет 
име на „рат них хушка ча”. Неки од тих 
педе се то ро ‒ нови на ри Новости Душан 
Сто јић, Ненад Нен ко вић и Мило рад 
Бошњак ‒ тужи ли су НУНС за кле ве ту и 
доби ли пар ни цу у Првом основ ном суду 
у Бео гра ду, уз оба ве зу да им    НУНС 
испла ти  по 200.000 дина ра одште те, 
уз кама те и суд ске тро шко ве. Сви оста
ли су на изве стан начин ипак неду жно 
кажње ни обја вљи ва њем књи ге о овом 
прет кри вич ном пост пуп ку Речи и (не)
дела, чији је уред ник, гле чуда, Бру но 
Века рић.
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Срби ја је за мало могла 
да буде поно сна што су 
биле покре ну те и пред
ис тра жне рад ње о нови
нар ском рас пи ри ва њу 
мржње међу наро ди ма и 
хушка њу на гра ђан ски 
рат. Могла је да су били, 
као што још увек нису, 
про це су ри ра ни сви кри
вљи од нови на ра, па се 
тужи ла штво, у оску ди ци 
посла, сети ло и изве шта
ча са рати шта, који су 
сво је изве шта је скла па
ли од оно га што су доби
ја ли само на јед ној стра
ни јер им је дру га била 
недо ступ на
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Oбележна  го ди шњи ца 
историјског водостаја

На шета ли шту Слав ка Дубље ви ћа 
16. маја, обе ле же на је сед ма годи
шњи ца  одбра не од попла ва. У 

мају 2014. годи не је на реци Сави изме
рен исто риј ски водо стај од неве ро ват них 
863 цен ти ме та ра. У знак сећа ња на дане 
када су Митров ча ни успе ли да побе де у 
бор би са набу ја лом реком, која је пре ти
ла да попла ви град и тако угро зи мно га 
дома ћин ства, одр жа на је све ча ност на 
којој је при су ство вао пот пред сед ник Вла
де и мини стар пољо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић, гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић, заме ник гра до на чел ни це 
Петар Самар џић и оста ли пред став ни ци 
локал не само у пра ве.  

– Тог маја 2014. године је заи ста било 
дра ма тич но али има ли смо одлич не 
вође, коман дан та шта ба за ван ред не 
ситу а ци је, тада шњег гра до на чел ни ка 
Бра ни сла ва Неди мо ви ћа, њего ве сарад
ни ке, а тако ђе, сва јав на пред у зе ћа су 
одлич но ради ла у одбра ни од попла ва. 
Међу тим, ништа од тога не би могло да 
буде, да није било ста нов ни ка Срем ске 
Митро ви це, волон те ра, свих оних који су 
дошли из дру гих места да нам помог ну у 
тим нај те жим тре ну ци ма. То се ника да 
не забо ра вља. Град ски штаб за ван ред
не ситу а ци је и даље ради, само у дру га
чи јој ван ред ној ситу а ци ји. Данас се 
бори мо про тив пан де ми је кови да19, али 
сам сигур на да ћемо побе ди ти, као што 
смо побе ди ли 2014. годи не. Јер, са јед не 
стра не има мо иску ство, људе који су већ 
уче ство ва ли у ван ред ној ситу а ци ји у 
одбра ни од попла ва, а са дру ге стра не 
има мо сјај не волон те ре, омла ди ну која 
је пока за ла да је вео ма саве сна, вео ма 
одго вор на и у овој ван ред ној ситу а ци ји, 

обја сни ла је гра до на чел ни ца Мило ва но
вић. 

Она је дода ла да је иза бор бе од 
попла ва остао зна ча јан доку мент који се 
одно си на све пред у зе те мере и актив но
сти на зашти ти и спа са ва њу ста нов ни
штва и мате ри јал них доба ра током маја 
2014. годи не. 

– Као гра до на чел ни ци и коман дан ту 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је, овај доку
мент ми је вео ма помо гао данас када се 
нала зи мо у ван ред ној ситу а ци ји због 
епи де ми је коро навиру са. У њему су 

садр жа ни сви закључ ци и наред бе које је 
тада Штаб за ван ред не ситу а ци је доно
сио, како је то тада изгле да ло и могу 
рећи да све то вра ћа емо ци је и успо ме не 
на тај пери од. Посеб но ми је запа ло за 
око да је, пре него што је Вла да Репу бли
ке Срби је 15. маја, те 2014. годи не про
гла си ла ван ред ну ситу а ци ју у Срби ји, 
наш тада шњи Кри зни штаб на челу са 
коман дан том, одно сно са тадаш њим  
гра до на чел ни ком Бра ни сла вом Неди мо
ви ћем, про це нив ши да може да дође до 
вели ке опа сно сти, запо чео при пре ме и 

Светлана Миловановић

Васиљ Шево са волонтерима Канцеларије за младе
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пре него што је зва нич но про гла ше на 
ван ред на ситу а ци ја земљи. Пре ма 
Хидро ме те о ро ло шком заво ду, 16. маја 
још није било назна ка да ће доћи до 
исто риј ског водо ста ја Саве. Међу тим, 
17. маја Сава је дости гла исто риј ски мак
си мум од 863 цен ти ме та ра. Од 15. маја 
до 2. јуна, када је окон ча на ван ред на 
ситу а ци ја, била је дано ноћ на бор ба. Тре
ба ло је оста ти хлад не гла ве, миран у 
таквој ситу а ци ји, ева ку и са ти сво ста нов
ни штво, иста кла је Све тла на Мило ва но
вић.

Алек сан дар Нико лић, тада шњи тех
нич ки дирек тор Јав ног пред у зе ћа „Вој во
ди на во де”, уче ство вао је у одбра ни од 
попла ва. 

 Пре седам годи на, водо ста ји су били 
непред ви ђе ни, 60 ценит ме та ра већи 
него што су дотад ика да забе ле же ни. 
Како се циклон фор ми рао, биле су угро
же не и окол не земље Босна и Хер це го
ви на и Хрват ска. Уз помоћ гра ђа на 
Срем ске Митро ви це успе шно је спро ве
де на одбра на. На кеју је било око 4.000 
људи, деца су вези ва ла џако ве, све је 
било пер фект но орга ни зо ва но, захва љу
ју ћи томе се и успе ло у све му, изја вио је 
Нико лић.

Он је додао да су тада шње про це не 
биле да би услед про до ра набу ја ле реке 
40 посто гра да било пото пље но. 

– Око 20.000 ста нов ни ка је поме ре но 
са кри тич не зоне. Успе ло се у одбра ни 
захва љу ју ћи тру ду, непро спа ва ним ноћи
ма и на неки начин вели ком срцу гра ђа на 
Срем ске Митро ви це и свих који су дошли 
да помог ну. Нажа лост, били су про би је ни 
наси пи у Хрват ској и Босни и то је узро
ко ва ло попла ве на Јаме ни, на делу 
општи не Шид али и тамо смо успе ли све 

да реши мо. Овај кеј, који је тада био јед
но од  нај кри тич ни јих места, постао је 
јед но лепо место где може те да се про
ше та. Посто ји мобил на опре ма за одбра
ну од попла ва, која врло брзо може да се 
мон ти ра и сад је дале ко сма њен ризик 
од попла ва, казао је Нико лић.

Под се ти мо, тада шњи коман дант Шта
ба за ван ред не ситу а ци је и гра до на чел
ник Бра ни слав Неди мо вић, како је сам 
при за но, донео је том при ли ком јед ну од 
нај те жих одлу ка у живо ту одлу ку о ева
ку а ци ји 20.000 људи из Срем ске и 
Мачван ске Митро ви це и Лаћар ка због 
угро же но сти од набу ја ле реке, али је у 
тој бици оства рен успех.

Тог маја, 2014. годи не хиља де Митров
ча на пуни ло је џако ве песком, поста
вље но је 760.000 џако ва дуж 21 кило ме

тра наси па. Пома га ли су добри људи из 
дру гих кра је ва Срби је, са Косо ва и Мето
хи је, као и из реги о на Сло ве ни је, Хрват
ске, Босне и Хер це го ви не, иска зав ши 
коли ко вре де хума ност и добро та када је 
нај те же. Тада су митро вач ки волон те ри 
пако ва ли и носи ли помоћ угро же ном ста
нов ни штву. 

Они су тако ђе, уче ство ва ли у обе ле
жа ва њу годи шњи це од попла ва, али на 
дру га чи ји начин. Волон те ри Кан це ла ри је 
за мла де очи сти ли су при о ба ље јер сма
тра ју да, чува ју ћи при ро ду, чува мо себе 
и обез бе ђу је мо леп ше и сигур ни је место 
за живот. Волон те ри Црве ног крста били 
су вео ма актив ни тада, а и сада на 
новом задат ку и пома жу сугра ђа ни ма у 
бор би про тив коро навиру са, орга ни за
ци ји вак ци на ци је, одго ва ра ју ћи тако на 
иза зо ве овог вре ме на. Митро ви ца је и 
захва љу ју ћи њима, данас упра во, сигу
ран и леп град. Ликов ни ауто ри Милан 
Кар даш и Воји слав Крстић насли ка ли су 
стрит арт мурал на кеју у Срем ској 
Митро ви ци, као сим бо ли чан при каз 
одбра не од попла ва.

Током прте клих годи на на пла ну одбра
не од попла ва доста је ура ђе но, захва
љу ју ћи пот пред сед ни ку и мини стру 
Неди мо ви ћу, ура ђе ни су мобил ни 
одбрам бе ни пане ли, као савре ме на 
одбра на од попла ва и сад је Митро ви ца 
пот пу но без бед на. Одбра на Гра да од 
висо ких вода и могу ћих попла ва под ра
зу ме ва, поста вља ње мон та жно – демон
та жних пане ла што је нај са вре ме ни ји и 
нај си гур ни ји начин да се реши про блем 
попла ва. Заштит ни пане ли су висо ки од 
1,2 до 1,8 мета ра у одно су на сада шње 
коте кеја и на тај начин град се шти ти од 
хиља ду го ди шњих вода. К. Вереш

Александар Николић

Министар Бранислав Недимовић и представници локалне самоуправе
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МИНИ СТАР БРАНИСЛАВ НЕДИ МО ВИЋ И ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЧЕДОМИР 
БОЖИЋ ПОСЕ ТИ ЛИ РУМУ И СТА РУ ПАЗО ВУ

Да се чују пред ло зи
пољо при вред ни ка

Мини стар пољо при вре де Бра ни
слав Неди мо вић и Чедо мир 
Божић, покра јин ски секре тар 

за пољо при вре ду, 15. маја, посе ти ли 
су Руму и Ста ру Пазо ву. У Руми су са 
пред сед ни ком Општи не Сла ђа ном 
Ман чи ћем оби шли пољо при вред но 
газдин ство Ђуре Карај ло ви ћа, док су 
у Ста рој Пазо ви са пред сед ни ком 
Општи не Ђорђем Радиновићем посе
ти ли  земљо рад нич ку задру гу „Агро
пром“, где су раз го ва ра ли са рата ри
ма о акту ел ној ситу а ци ји у овој гра ни 
пољо при вре де. 

Мини стар пољо при вре де Бра ни
слав Неди мо вић је при ли ком посе та 
саслу шао при мед бе пољо при вред ни
ка, али их је и упо знао са пла но ви ма 
Мини стар ства за пољо при вре ду. 
После раз го во ра, мини стар Неди мо
вић је ука зао на то да се само на 
тере ну може чути и виде ти ствар ни 
живот, а не у Бео гра ду, па оту да и 
дола зи до раз ми мо и ла же ња ста во ва 
људи на тере ну и оних који доно се 
одлу ке. 

– И када нема довољ но нов ца, ако 
посто ји раз у ме ва ње, онда је све дру
га чи је и лак ше. Зато се и тру ди мо да 
сви зајед но про ђе мо што више тача
ка, јер у раз го во ру са људи ма може
те да дође те до нових иде ја – рекао 

је мини стар Неди мо вић.
Држа ва оче ку је да у 2021. годи ни 

нема пада бру то дру штве ног про из во
да у сек то ру пољо при вре де.

– Ми смо има ли рекорд ну 2020. 
годи ну и ја оче ку јем, не да ћемо поно
ви ти про шлу годи ну, већ ћемо је мало 
и пре ма ши ти. Мислим да ће то бити 
један допри нос расту чита ве при вре
де Срби је, која ће, ја сам пот пу но убе
ђен, расти више од шест про це на та, 
како је пла ни ра но – иста као је Бра ни
слав Неди мо вић.

Раз го ва ра ју ћи о са рум ским пољо
при вред ни ци ма, Неди мо вић се наша
лио да су сви били фини. 

– Некад ме то више бри не, воде ћи 
се оном Мило ша Обре но ви ћа: „кад 
ћуте, то ме бри не“. То су добри људи, 
нај ве ћи број њих је у ратар ству и 
нави кли су како све функ ци о ни ше. 
После сетве, сви зајед но тре ба да 
поку ша мо да ура ди мо да про из вод
ња, наро чи то у сек то ру куку ру за, буде 
добра, јер су цене добре. Неће доћи 
до пада цена, већ је само пита ње 
коли ко ћемо робе да има мо – иста као 
је мини стар Неди мо вић и додао да, 
када је пше ни ца у пита њу, за сада све 
изгле да у нај бо љем реду.

Бра ни слав Неди мо вић је рекао и да 
је желео да рата ре инфор ми ше о ста

њу жита ри ца и на свет ском тржи шту.
– Неких зна чај них поме ра ња у 

цена ма нема и не би тре ба ло да буде. 
Цене су сада на мак си му му који 
позна је пољо при вре да 21. века. 
Неве ро ват но је да је дошло добро 
вре ме за рата ре. Сад само да буде 
све како тре ба, да нема мо непо го де, 
да се опра ши куку руз и да нас бог 
види на јесен – закљу чио је Бра ни
слав Неди мо вић.

Чедо мир Божић је иста као да је ова 
посе та била при ли ка да се раз го ва ра 
са пољо при вред ни ци ма како би се 
дошло до инфор ма ци ја које су нео п
ход не за рад Покра јин ског секре та ри
ја та за пољо при вре ду. 

– То гово рим због наред не годи не, 
због пла ни ра ња буџе та, нових кон
курс них лини ја и на тере ну, у раз го во
ру са пољо при вред ни ци ма, дола зи мо 
до дра го це них инфор ма ци ја – шта је 
то што је нео п ход но уба ци ти у нове 
кон курс не лини је. Бит но је да посто ји 
та поврат на инфор ма ци ја изме ђу 
Секре та ри ја та и самих пољо при вред
ни ка и да сви ти кон кур си буду искљу
чи во намен ски, за оне наме не које 
пољо при вред ни ци и оче ку ју – иста као 
је Божић. 

Сла ђан Ман чић је иста као да је раз
го вор на тере ну са људи ма нај бо љи 

Министар Бранислав Недимовић и председник Општине Рума Слађан Манчић у домаћинству Ђуре Карајловића
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начин да се помог не пољо при вред
ним про из во ђа чи ма.

– На тере ну се чују сви про бле ми, 
све жеље, на осно ву којих се касни је 
кре и ра ју и кре дит не лини је и држав не 
мере подр шке пољо при вред ни ци ма. 
То је и поли ти ка Срп ске напред не 
стран ке и поли ти ка пред сед ни ка Вучи
ћа, који инси сти ра и од мини ста ра и 
од пред сед ни ка општи на да раз го ва
ра ју са људи ма. Из раз го во ра са 
пољо при вред ни ци ма се види да је 
сарад ња Вла де, Покра ји не и нас на 
лока лу са њима добра. Рум ска Општи
на издва ја зна чај на сред ства да 
помог не пољо при вред ним про из во ђа
чи ма и сто ји мо на рас по ла га њу сви ма 
кроз низ мера које финан си ра мо из 
буџе та – ука зао је Сла ђан Ман чић.

Пољо при вред ник Ђура Карај ло вић, 
који је био и дома ћин ових раз го во ра, 
рекао је да је рани јих годи на кон ку ри
сао за сред ства за под сти ца је у пољо
при вре ди. 

– И ове годи не хоће мо да кон ку ри
ше мо, али кад се стек ну усло ви. Обра
ђу је мо око 85 јута ра искљу чи во наше 
земље и сејем само соју и пше ни цу. 
Цене су одлич не ове годи не. Куку руз 
је око 27 дина ра, пше ни ца је 24 дина
ра, соја нешто изнад 84 дина ра. Бавим 
се искљу чи во ратар ством, повр ће 
има мо само за себе – рекао је дома
ћин Ђура Карај ло вић.

Током посе те ста ро па зо вач ке 
земљо рад нич ке задру ге „Агро пром“ 
Неди мо вић је иста као да посто ји све 
већа потре ба за пољо при вред ним 
земљи штем.

– Очи глед но је да је потра жња за 
пољо при вред ним земљи штем вели ка 
и не тре ба да чуди што је толи ко скуп 
хек тар земље у Сре му и било где у 
држа ви – рекао је Неди мо вић. 

Чедо мир Божић је иста као да сва ки 
вид раз го во ра са пољо при вред ни ци
ма тре ба да допри не се бољој сарад
њи Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду и самих пољо при вред
ни ка.

– При мер су систе ми за навод ња ва
ње. Нео п ход но је да се тај сек тор уна
пре ди са додат ном опре мом и сами 
пољо при вред ни ци изно се сво је иде је. 
Пре неко ли ко дана је завр шен један 

кон курс који се одно си на физич ку 
имо ви ну где наши пољо при вред ни ци 
могу да апли ци ра ју за при кључ ну 
меха ни за ци ју. Од ове годи не посто ји 
могућ ност да и сами рата ри апли ци
ра ју и на тај начин смо им иза шли у 
сусрет – рекао је Божић.

Дома ћин Горан Митро вић, дирек тор 
и вла сник Земљо рад нич ке задру ге 
„Агро пром“ ука зао је на про бле ме које 
тиште ову гра ну при вре де у ста ро па
зо вач кој општи ни, а један од тих про

бле ма јесте упра во потре ба пове ћа ња 
обра ди вих повр ши на.

– У Ста рој Пазо ви је мно го про из во
ђа ча, актив них и мла дих лица, рата ра, 
који оста ју у сво јим дома ћин стви ма и 
буквал но нам недо ста је хек тар земље, 
дватри или десет више, да би се 
оства рио неки бољи при ход, боља 
егзи стен ци ја – рекао је Митро вић.

Пред сед ник Општи не је нагла сио да 
Општи на Ста ра Пазо ва издва ја одре
ђе на сред ства за помоћ пољо при
вред ни ци ма.

– Сред ства нису вели ка, али ове 
годи не ћемо издво ји ти од 50.000 до 
70.000 дина ра сва ком мањем газдин
ству, што сма трам да је зна чај но– 
рекао је Ђор ђе Ради но вић, пред сед
ник Општи не Ста ра Пазо ва.

У непо сред ној кому ни ка ци ји са 
пољо при вред ним про из во ђа чи ма, нај
бо ље се може сагле да ти реал на ситу
а ци ја и виде ти шта се деша ва на 
тере ну, сагла сни су сви. Мини стар 
Неди мо вић, који види себе као мини
стра на тере ну, где је од самог дола
ска на ову функ ци ју, нагла сио је да је 
услед акту ел не пан де ми је, тре нут но 
кри за у гове дар ству и мле кар ству, 
због мање тра жње на тржи шту, те оче
ку је да ће се то реши ти попу шта њем 
пре вен тив них мера.

– Више ме нико не пита за мали ну, 
гове да, пше ни цу, куку руз и соју, јер је 
цена добра. Ми смо још увек у коро на 
пери о ду, није све исто као пре, има мо 
мању тра жњу, нема мо про сла ве и 
масов не плат фор ме за потро шњу 
хра не, мања је тра жња, више робе, 
мања цена, ја оче ку јем мно го од отва
ра ња Срби је, ако вак ци на ци ја буде 
ишла како тре ба – рекао је Неди мо
вић.

Е. М. Н.

Цене су сада на мак си му
му који позна је пољо при

вре да 21. века. Неве ро ват
но је да је дошло добро 

вре ме за рата ре. Сад само 
да буде све како тре ба, да 

нема мо непо го де, да се 
опра ши куку руз и да нас 

бог види на јесен,
закљу чио је Бра ни слав 

Неди мо вић

Чедомир Божић, Бранислав Недимовић, Горан Митровић и председник Општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић
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СРЕДСТВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДОДЕЉЕНА 
СРЕМСКИМ ШКОЛАМА

Преко 16 милиона за 
реконструкције школа

Пред став ни ци локал
них само у пра ва, 
дирек то ри основ них и 

сред њих шко ла и пред
школ ских уста но ва са тери
то ри је Сре ма пот пи са ли су 
12. маја у све ча ној сали 
Дома уче ни ка уго во ре о 
рекон струк ци ји, сана ци ји и 
адап та ци ји обје ка та. Све
ча ном пот пи си ва њу уго во
ра је при су ство вао и заме
ник покра јин ског секре та ра 
за обра зо ва ње Милан 
Кова че вић, гра до на чел ни
ца Срем ске Митро ви це 
Све тла на Мило ва но вић и 
начел ник Град ске упра ве за 
обра зо ва ње Зоран Ђурић. 
У фебру а ру ове годи не 

Покра јин ски секре та ри јат је 
рас пи сао кон курс у вред но
сти од 91 мили он дина ра. 
Сред ства су доде ље на у 62 
уста но ве на тери то ри ји Вој
во ди не, од тога је 40 основ
них шко ла, 12 сред њих 
шко ла, шест пред школ ских 
уста но ва и чети ри дома 
уче ни ка. 

За радо ве на школ ским и 
пред школ ским објек ти ма са 
тери то ри је Сре ма доде ље
но је нешто више од 16 
мили о на дина ра. За финан
си ра ње теку ћег одр жа ва
ња, Дому уче ни ка у Срем
ској Митро ви ци је доде ље
но 1.318,000 дина ра, 
Митро вач ка гим на зи ја је 

доби ла 2.290,000 дина ра за 
адап та ци ју сани тар них чво
ро ва, Основ ној шко ли 
„Јован Јова но вић Змај“ у 
Мар тин ци ма је доде ље но 
2.800,000 дина ра за финан
си ра ње инве сти ци о ног одр
жа ва ња, док је ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ доби
ла 1.500,000 дина ра за 
заме ну уну тра шње сто ла
ри је. Основ на шко ла 
„Душан Јер ко вић“ у Руми је 
доби ла 890 хиља да дина ра 
за адап та ци ју чај не кухи ње 
у сани тар ни чвор, док је за 
рекон струк ци ју сани тар ног 
чво ра Еко ном скотрго вин
ске шко ле „Вук Кара џић“ 
издво је но 2.630,000 дина

ра. Пред школ ској уста но ви 
„Дечи ја радост“ из Ири га је 
доби ла нешто више од 777 
хиља да дина ра за хобло ва
ње и лаки ра ње пар ке та, а 
Пред школ ска уста но ва 
„Вла да Обра до вић Каме ни“ 
из Пећи на ца је доби ла око 
656 хиља да дина ра за 
заме ну про зо ра на објек ту у 
Обре жу. ОШ „Ружа Ђор ђе
вић Црна“ (обје кат у Чор та
нов ци ма) доби ла је 
2,968,000 дина ра за заме ну 
дела кров ног покри ва ча, а 
ОШ „Ђор ђе Нато ше вић“ у 
Новом Слан ка ме ну 570 
хиља да дина ра за теку ће 
одр жа ва ње учи о ни ца.

Пре све ча ног пот пи си ва
ња уго во ра, при сут ни ма се 
обра ти ла гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић.

– Ово није први, а надам 
се ни послед њи пут када ће 
локална самоуправа сара
ђи ва ти са Покрајинским 
секретаријатом за 
образовање. Морам да 
кажем да Срем ска Митро
ви ца доби ја мно го сред ста
ва за од Покра јин ског 
секре та ри ја та. Захва љу јем 
се и Покра јин ској вла ди јер 
нам изла зи у сусрет и у дру
гим обла сти ма. Срем ска 
Митро ви ца је по овом 
послед њем кон кур су доби

Са потписивања уговора у Дому ученика у Сремској Митровици

Зоран ЂурићМилан Кова че вићМиленко Тодић
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ла сред ства за три основ не, 
јед ну сред њу шко лу и за 
дом уче ни ка, изја ви ла је 
Све тла на Мило ва но вић.

Заме ник покра јин ског 
секре та ра за обра зо ва ње 
Милан Кова че вић иста као 
је да Репу блич ка и Покра
јин ска вла да у послед њих 
пет годи на ула же у обра зо
ва ње, а то ће чини ти и убу
ду ће. Пот пи си ва ње уго во ра 
је орга ни зо ва но у сре ди на
ма који ма су сред ства доде
ље на.

– На тај начин смо желе
ли да попри ча мо са дирек
то ри ма шко ла и пред став
ни ци ма локал не само у пра
ве о про бле ми ма, пла но ви
ма и реа ли за ци ја ма. Као 
човек из обра зо ва ња увек с 
поно сом исти чем да је наш 
однос пре ма обра зо ва њу, 
реа ли за ци ји настав ног пла
на и про гра ма, дуал ног 
обра зо ва ња, реа ли за ци ји, 
при ла го ђа ва њу настав ног 
пла на и про гра ма на врло 
завид ном нивоу. Сред ства 
ће допри не ти бољим усло
ви ма рада уче ни ка и про
фе со ра. У послед ње вре ме 
има мо већу потре бу за 
днев ним борав ци ма и тра
жи се место више. То је 
после ди ца запо шља ва ња 
мла дих људи и пора ста 
ната ли те та. Мини стар ство 
про све те и Покра јин ски 
секре та ри јат за обра зо ва
ње даје што више сагла сно
сти за отва ра ње про ду же
них бора ва ка, тако да овим 
сред стви ма ства ра мо што 
боље и кон форм ни је усло
ве рада настав ни ка и 
борав ка деце, иста као је 
Милан Кова че вић, исти чу ћи 
да се при ли ком доде ле 
сред ста ва води ло рачу на о 

при о ри те ти ма: сана ци ји 
кро ва, кров не кон струк ци је, 
сана ци ји и адап та ци ји сани
тар них чво ро ва.

У име Општи не Ириг уго
вор је пот пи сао заме ник 
пред сед ни ка Општи не Мио
драг Бебић.

– Сред ства у изно су од 
777 хиља да дина ра су 
опре де ље на за про је кат 
уре ђе ња подо ва у ПУ 
„Дечи ја радост“ у објек ту у 
Ири гу „Чаро ли јаׅ“. Реч је о 
првој фази про јек та, а у 
дру гој фази ће се ради ти 
фискул тур на сала и још 
неке про сто ри је како бисмо 
нашим нај мла ђим сугра ђа
ни ма омо гу ћи ли што боље 
и при јат ни је усло ве за 
бора вак у врти ћу, рекао је 
Бебић. 

Начел ник Град ске упра ве 
за обра зо ва ње Зоран 
Ђурић је иста као да локал
на само у пра ва насто ји да 
обез бе ди што боље усло ве 
у школ ским и пред школ
ским објек ти ма. 

– Када је реч о доби је ним 
сред стви ма, про јек ти ће 
кре ну ти са реа ли за ци јом 
чим се завр ши школ ска 
годи на.  Три шко ле и дом 
уче ни ка су доби ли 
7.900,000 дина ра. У току 
лет њег рас пу ста ће бити 
завр ше ни сви про јек ти и 
иско ри шће на сред ства 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за обра зо ва ње. Оче ку је мо 
да ће Град ради ти још неко
ли ко про је ка та у току лет
њег рас пу ста. Важно је да 
су сред ства доде ље на и за 
сана ци ју под руч них оде ље
ња шко ла, напо ме нуо је 
Ђурић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Мио драг Бебић

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ 

Посе та
пољо при вред ном 
газдин ству
Узгој сто ке као и ратар

ска про из вод ња у 
Сре му иду у корак са 

европ ским стан дар ди ма, а 
из Аген ци је за рурал ни раз
вој гра да Срем ска Митро ви
ца кажу да је помоћ и подр
шка пољо при вред ни ци ма 
њихов основ ни циљ. Пољо
при вред ник из Мар ти на ца 
Зоран Ерић год на ма уна зад  
оси гу ра ва сво ја добра, што 
њего вом послу гаран ту је 
сигур ност ула га ња током 
чита ве годи не.

– Бавим се одго јем сви
ња и ратар ством више од 20 
годи на. Од 2012. годи не сво
ју ратар ску про из вод њу оси
гу ра вам, поу чен иску ством 
због непо го де од гра да, која 
се деси ла те годи не. И од 
тада, могу рећи и да мир
ни је спа ва мо. У сто чар ству 
и уоп ште пољо при вре ди 
оси гу ра ње усе ва мно го зна
чи, јер све могу ће ште те и 
губи ци могу да се надок на
де. Док смо има ли крма че, 
оси гу ра ва ли смо их, а када 
је било слу ча је ва уги ну ћа, 
доби ја ли смо накна ду ште
те, рекао је Зоран Ерић.

Пре ма речи ма дирек то
ри це Аген ци је за рурал ни 
раз вој Души це Павло вић, 
про шле годи не је спро ве де

на мера оси гу ра ва ња усе ва.
– Та мера је под ра зу ме

ва ла доде лу бес по врат них 
сред ста ва пољо при вред ним 
газдин стви ма као суб вен
ци о ни са ње дела пла ће не 
пре ми је, и у 2021. годи ни 
сви зах те ви су обра ђе ни и 
испла ће ни свим пољо при
вред ним газдин стви ма. Оно 
што је инте ре сант но код ове 
мере јесте то да се она куму
ла тив но може при ме ни ти са 
мера ма на оста лим ново и
ма вла сти, што зна чи да су 

пољо при вред ни ци могли 
да при ме не и да пре у зму 
сред ства, да апли ци ра ју за 
сред ства како на локал ном 
нивоу тако и на нивоу Мини
стар ства пољо при вре де, 
водо при вре де и шумар ства, 
иста кла је, Души ца Павло
вић.

Она је дода ла да је за 
ове наме не било је издво је
но око пет мили о на дина ра, 
под не то је укуп но око 300 
зах те ва, а испла ће но је 2,1 
мили он дина ра. Ове годи
не оче ку је се већи одзив, 
с обзи ром на то да оси гу
ра ње пред ста вља сигу ран 
начин да пољо при вред ни ци 
зашти те сво ја добра, како 
усе ве тако и сто ку.  

К. Вереш

Души ца Павло вић и Зоран Ерић
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „ЈОВАН ПОПО ВИЋ“

Све ча ност пово дом 60 годи на 
посто ја ња и Дан отво ре них вра та

У Основ ној шко ли „Јован Попо вић“ 
14. маја је одр жа на је све ча ност 
пово дом 60 годи на посто ја ња, а 

дан касни је 15. маја и Дан отво ре них 
вра та. Про сла ви јуби ле ја при су ство ва ли 
су Бра ни слав Неди мо вић, пот пред сед
ник Вла де Репу бли ке Срби је и мини стар 
пољо при вре де, водо при вре де и шумар
ства, Милан Кова че вић, заме ник покра
јин ског секре та ра за обра зо ва ње, Све
тла на Мило ва но вић, гра до на чел ни ца, 
мали гра до на чел ник Игор Вујић, начел
ни ци град ских упра ва, дирек то ри шко ла 
и запо сле ни.

Бра ни слав Неди мо вић, пот пред сед
ник Вла де Репу бли ке Срби је, мини стар 
пољо при вре де и бив ши ђак ове шко ле 
чести тао је свим запо сле ни ма и уче
ни ци ма Дан шко ле и уру чио при го дан 
поклон.

Све ча ност су упри ли чи ли ђаци, отва
ра њем бине за сцен ско изво ђе ње, и 
пред ста вом коју су при пре ма ли зајед но 
са настав ни ци ма. Том при ли ком гра до
на че ни ца је упу ти ла нај леп ше чесит ке 

пово дом Дана шко ле.
– Запо сле ни ма и ђаци ма чести там 

Дан шко ле и дра го ми је што су нас 
лепо изне на ди ли тако што су у ста ром 
делу шко ле напра ви ли бину за сцен ско 
изво ђе ње. Сма трам да је то потреб но 
овој шко ли, јер њихо ва драм ска сек ци
ја одлич но ради. Дра го ми је да је ста ра 
шко ла оста ла и даље у функ ци ји и да ће 
тај про стор бити заи ста леп, изја ви ла је 
Све тла на Мило ва но вић.

Шко ла је, под се ти мо, доби ла име по 
бор цу из Дру гог свет ског рата, песни ку, 
а касни је и ака де ми ку Јова ну Попо ви ћу. 
Због епи де ми о ло шке ситу а ци је изо ста
ла је вели ка све ча ност али је јуби леј, 
ипак, достој но обе ле жен.

Буду ћи прва ци и њихо ви роди те љи су 
током Дана отво ре них вра та могли да 
оби ђу нај са вре ме ни ју шко лу, ужи ва ју у 
при јат ном амби јен ту које пру жа ју учи о
ни це, опре мље не интер ак тив ним табла
ма, лап топ рачу на ри ма, па је сход но 
томе диги та ли зо ван и рад настав ни ка са 
децом у свим пред ме ти ма. Тако ђе, каби

не ти су опре мље ни тако да пред ста вља
ју пра ву при ме ну нај но ви је тех но ло ги је 
у обра зо ва њу. С тим у вези, нај мла ђи 
Митров ча ни зајед но са сво јим роди те
љи ма пре не ли су нај леп ше ути ске, као 
и задо вољ ство због добрих усло ва, које 
пру жа нова шко ла.

Дра га на Вра чар, мај ка буду ћег прва ка, 
при ли ком посе те шко ли каза ла је да ће 
њено дете има ти вео ма добре усло ве за 
поха ђа ње наста ве.

– Упи са ли смо се 1. апри ла. Оду ше
вље ни смо шко лом, све је див но, ново, 
савре ме но. Мислим да ће моје дете и 
сва дру га деца, има ти овде нај бо ље 
усло ве за уче ње. Шко ла има све усло ве 
да буде нај бо ље, рекла је Дра га на Вра
чар.

Гра до на чел ни ца је изне ла пла но ве о 
даљим ула га њи ма у ову школу.

– Шко ла је зва нич но отво ре на у сеп
тем бру 2020. годи не, и може мо рећи да 
је нај бо ље опре мље на шко ла у реги о ну. 
Про сти ре се на 4.100 ква драт них мета
ра, укуп но има 19 каби не та, зајед но са 
трпе за ри јом, са про ду же ним борав ком и 
са учи о ни цом за децу у инклу зи ји. У јуну 
ћемо поче ти са рекон струк ци јом сале 
за физич ко и ради ће се у току лет њег 
рас пу ста. Сала ће се ком плет но рекон
стру и са ти уз набав ку све потреб не пра
те ће опре ме, а у ста ром делу шко ле ће 
бити пра те ћи каби не ти, као и тере та на и 
сала за фит нес и сто ни тенис. Пла ни ра 
се и рекон струк ци ја спољ ног кошар ка
шког тере на, тако да ће зајед но тај нови 
кошар ка шки терен, тени ски терен и фуд
бал ски терен са овим новим ком плет
ним објек том чини ти један леп спорт
скорекре а тив ни ком плекс. Сред ства за 
ову инве сти ци ју у укуп ном изно су од 105 
мили о на дина ра пред ви ђе на су у Упра ви 
за капи тал на ула га ња Вој во ди не, а један 
део ће финан си ра ти и Град Срем ска 
Митро ви ца, рекла је Све тла на Мило ва
но вић. К. Вереш

Бра ни слав Неди мо вић уру чу је поклон
дирек то ру Слободану Стојилковићу Са свечаности поводом Дана школе

Дан отворених врата
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Ове године се враћа
песак на плажу

Бли жи се сезо на купа ња на отво
ре ном, а отва ра ње Град ске пла
же у Срем ској Митро ви ци се 

оче ку је иду ћег месе ца. Вре ме је да 
се мисли о уре ђе њу, које је у току, а 
уво де се и нови не. Пошту ју ћи епи де
ми о ло шке мере, они који оста ју током 
лет њег пери о да у свом гра ду, има ће 
уго ђај као да су на мор ској оба ли. Тре
нут но се нај ве ћи број радо ва одви ја 
на купа ли шном делу, укла ња се шљу
нак, чиме ће се додат но изни ве ли са ти 
терен и спре чи ти спи ра ње песка који 
ће, после неко ли ко годи на, конач но 
бити вра ћен на пла жу. Мно ги гра ђа ни 
су у прет ход ном пери о ду иста кли да 
шљу нак, по њихо вом мишље њу, није 
био добро реше ње, а сада ће то бити 
про ме ње но. Исто вре ме но се врши и 
дез ин фек ци ја.

– Поред тих радо ва, одви ја ју се и 
посло ви на посто је ћим објек ти ма, који 

ће и ове годи не слу жи ти за пру жа
ње раз ли чи тих уго сти тељ ских услу га 
посе ти о ци ма. Посто је ћи се попра вља
ју, а биће поста вље ни и нови. Уво ди
мо нов систем видеонад зо ра, који би 
тре ба ло да подиг не ниво без бед но
сти. То ће допри не ти да сви гра ђа ни, 
а посеб но нај мла ђи, могу без бри жно 
да бора ве на овом месту током лета, 
иста као је начел ник Град ске упра ве за 
опште и зајед нич ке посло ве Миро слав 
Јокић.

Рани је наја вље но побољ ша ње 
усло ва за тре ни ра ње и рекре а ци ју, 
ове сезо не ће бити реа ли зо ва но. Брод 
екс по нат за децу, пока зао се про шле 
годи не као врло инте ре сан тан и атрак
ти ван, те ће бити вра ћен. 

– Конач но може мо да каже мо да 
ће тере та на на отво ре ном угле да ти 
све тлост дана. Још увек смо у фази 
про на ла же ња пра ве лока ци је, али 

несум њи во ће сви они који се баве 
рекре а тив ним спор том бити задо вољ
ни, потвр дио је Јокић.

Како и доли ку је озбиљ ним купал
шти ма, биће и дово љан број спа си лач
ких еки па, за које ће бити поста вље на 
нова кући ца, а кре та ње пли ва ча биће 
огра ни че но у води, до одре ђе не дуби
не, која се сма тра без бед ном.

– За раз ли ку од прет ход них годи на, 
спа си о ци ће бити поја ча ни, како бро
јем лица у слу жби, тако и опре мом. 
Кори сти ће ску те ре и чам це за спа са
ва ње, а увек им је досту пан и поме
ну ти видеонад зор. Све то чини мо да 
зашти ти мо наше купа че, испри чао је 
Миро слав Јокић.

Зва ни чан поче так купа ли шне сезо не 
је 10. јун, када се оче ку је да ће гра ђа
ни виде ти све бене фи те оно га што је 
ура ђе но у прет ход ном пери о ду.

Алек сан дра Плав шић

Миро слав Јокић

МИТРО ВАЧ КИ ХИПО ДРОМ

Изло жба „Коњи митро вач ке ерге ле“
На митро вач ком хипо дро му 
15. маја је одр жа на изло жба 

сли ка и фот огра фи ја под 
нази вом „Коњи митро вач ке 
ерге ле“. На изло жби је при
су ство вао и заме ник гра до
на чел ни ка Петар Самар џић, 

који је том при ли ком први 
пут поха ђао час јаха ња. 

Тако ђе, сви заин те ре со ва ни 
посе ти о ци су могли да бес

плат но поха ђа ју час јаха ња. 
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НАЦИ О НАЛ НИ ДАН ДОБРО ВОЉ НИХ ДАВА ЛА ЦА КРВИ

Доде ље но 28 при зна ња за хума ност

У Град ској кући 11. маја је упри ли
че на све ча на доде ла при зна ња 
поје дин ци ма пово дом Наци о нал

ног дана добро вољ них дава ла ца крви. 
Укуп но је доде ље но 28 при зна ња и пла
ке та поје дин ци ма, уста но ва ма и удру же
њи ма гра ђа на. Начел ник Град ске упра ве 
за соци јал ну и здрав стве ну зашти ту и 
зашти ту живот не сре ди не Дра жен Риђо
шић се том при ли ком захва лио сви ма 
који су више пута дали крв, чиме су про
ду жи ли мно ге живо те. 

– Један од циље ва обе ле жа ва ња овог 
дана јесте и да се пове ћа свест гра ђа на 
о дава ла штву крви. У Срби ји је потреб
но пре ко 240.000 једи ни ца крви на годи
шњем нивоу. Јед на једи ни ца крви може 
да спа си три људ ска живо та. У Срби ји је 
на 1.000 ста нов ни ка потреб но 40 дава
ла ца крви. То је око чети ри посто, а тре
нут но у Срби ји има мо око 3 про цен та. У 

Срем ској Митро ви ци тај број је 2,8 посто, 
али смо задо вољ ни овим резул та ти ма, 
јер смо има ли иза себе пан де ми ју кови
да. Апе ло вао бих на гра ђа не да се ода
зи ва ју на акци је добро вољ ног дава ња 
крви које се одр жа ва ју два пута месеч но. 
Мушкар ци могу да дају чети ри пута крв, 
док жене могу да дају три пута. Доде ли ли 
смо при зна ња и покло не за дава о це који 
су 35, 50 и 75 пута дали крв. Они су ово 
при зна ње заслу жи ли још у 2019. годи ни, 
али због пан де ми је нисмо били у могућ
но сти да орга ни зу је мо све ча ну доде лу, 
рекао је Риђо шић. 

Татја на Јован че вић, секре тар ка Црве
ног крста у Срем ској Митро ви ци, захва
ли ла се свим дава о ци ма крви, који су 
сво ју хума ност наста ви ли без обзи ра на 
акту ел ну ситу а ци ју у вези са епи де ми јом.

– Вели ки број добро вољ них дава ла ца 
се упр кос епи де ми ји ода зи вао на акци

је Црве ног крста.  У при лог томе иде 
и чиње ни ца да паци јен ти у митро вач
кој Бол ни ци нису чека ли крв, да је било 
довољ но зали ха крви за све. На овај 
начин, Митро ва ча ни су поно во иска за ли 
хума ност. Ми смо јед на од сре ди на где 
није забе ле жен већи пад добро вољ ног 
дава ња крви у току прет ход не годи не, 
иста кла је Јован че вић.

Бра ни слав Вуле тић је један од добро
вољ них дава ла ца крви који добио при
зна ње. 

– Сма трам да је дава ла штво крви 
вели ка ствар, која спа са ва живо те. Пре
по ру чио бих сви ма који могу да на овај 
начин про ве ре сво је здра вље и помог ну 
дру гим људи ма. Први пут сам дао крв још 
у току слу же ња вој ног рока, и сада нај ма
ње три пута годи шње дајем крв, изја вио 
је Бра ни слав Вуле тић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Дра жен Риђо шић Татја на Јован че вић Бра ни слав Вуле тић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Бес пла тан одмор за меди ци на ре
Испред ПСЦ „Пин ки“ 15. маја, 

испра ће на је прва гру па меди
цинскх рад ни ка која је доби

ла при ли ку да отпу ту је на заслу же ни 
одмор у Соко Бању. Меди ци на ре је 
испра ти ла гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић зајед но са начел ни ком 
за опште и зајед нич ке посло ве Миро
сла вом Јоки ћем.

 Ово је прва гру па наших меди цин
ских рад ни ка која је оти шла, а до кра ја 
јуна ће још пет гру па оти ћи на одмор. 
Оста так меди цин ских рад ни ка који су 
тре нут но у про це су иму ни за ци је биће 
накнад но обу хва ће ни. Дефи ни тив но је 
да су ови људи вели ки бор ци и да су 
све ово вре ме били уз нас, тако да је 
ово само један мали гест подр шке за 
све њих, обја сни ла је гра до на чел ни ца.

На одмор су оти шли запо сле ни 
здрав сте ни рад ни ци из Опште бол
ни це, Дома здра вља, Заво да за јав но 

здра вље и волон те ри који сва ко днев
но пома жу на пунк то ви ма за иму ни за
ци ју. 

Подр шку здрав стве ним рад ни ци ма 
у погле ду крат ког одмо ра орга ни зу је 
Град Срем ска Митро ви ца и Казне но
поправ ни завод . Сред ства су зајед

нич ки обез бе ди ле обе инсти ту ци је, 
додао је начел ник Мир слав Јокић.

Меди цин ским рад ни ци ма је омо
гу ћен  одмор у Соко Бањи у хоте лу 
„Мора ви ца“ са обез бе ђе ним пре во зом, 
сме шта јем и исхра ном, у тра ја њу од 
пет дана. К. В.

Прва гру па меди ци на ра отпу то ва ла у Соко Бању
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ГРАД СКА КУЋА: Ради о ни ца у окви ру про јек та „АДРИ ЛИНК“

Митровица добија 
туристички инфоцентар
У Град ској кући, 11. маја, 

пред ста вљен је рад 
ради о ни це, рад не гру

пе „ЛИНК ЛАБ“ у окви ру ЕУ 
про јек та „АДРИ ЛИНК“ и ТО 
Гра да Срем ска Митро ви ца. 
Про је кат „АДРИ ЛИНК“ има 
за циљ да про мо ви ше пеј за
жни тури зам у Јадран ској 
реги ји кроз ства ра ње мре же 
интер пре та циј ских цен та ра 
јадран ског пре де ла, који су 
кон ци пи ра ни као кључ не 
тач ке ода бра них темат ских 
ста за и рута, диги тал но 
пове за них кроз ИКТ плат
фор му. Про је кат омо гу ћа ва 
нове моде ле одр жи вог упра
вља ња тури змом са циљем 
сма ње ња њего ве сезон ске 
осо би не кроз вало ри за ци ју 
при род них и кул тур них кра
јо ли ка као зајед нич ких пред
но сти које могу бити посе ћи
ва не током целе годи не. 

– Тури стич ка орга ни за ци ја 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
тре нут но ради на три про јек
та са Европ ском уни јом и са 
земља ма које нису у Европ
ској уни ји, али су парт не ри. 
Про је кат „АДРИ ЛИНК“ запо
чет је про шле годи не, а тра
је до 2022. годи не. Зна ча јан 
је због тога што ће наш град 
доби ти интер пре та циј ски 
цен тар, а уско ро се оче ку је и 
отва ра ње инфо цен тра у 
цен тру гра да. Укуп на вред
ност про јек та изно си пре ко 

два и по мили о на евра, док 
је за Град издво је но 200 
хиља да евра. Ту спа да 
савре ме на опре ма и тех но
ло ги је, као што су ВР нао ча
ре, интер ак тив не табле и 
оста ло. Отва ра ње инфо цен
тра је пла ни ра но за крај 
годи не, у цен тру гра да, тач
ни је код пар ка, а поред тога, 
у пла ну је и јав ни тоа лет. 
Тако ђе, биће орга ни зо ва на и 
про да ја суве ни ра, дома ће 
хра не и пића, рекао је Душан 
Дрча, дирек тор ТО Срем ска 
Митро ви ца.

Све тла на Сабо, чла ни ца 
про јект ног тима „АДРИ
ЛИНК“, рекла је да је Тури

стич ка орга ни за ци ја Гра да 
Срем ска Митро ви ца рав но
прав ни парт нер на европ
ском про јек ту „АДРИ ЛИНК“ .

– Данас има мо задо вољ
ство да може мо да се срет
не мо на ради о ни ци рад не 
гру пе про јек та. Сусре ли смо 
се са актив ним уче сни ци ма 
у тури зму и дошли смо до 
изве сних инфор ма ци ја, 
резул та та, кроз диску си ју, 
ана ли зу. Ова гру па ће оста
ти с нама до кра ја про јек та 
кроз и на Дани ма кра јо ли ка, 
који ће бити одр жа ни 22. 
маја, у резер ва ту при ро де 
„Заса ви ца“, изја ви ла је Све
тла на Сабо.

Како је рекла Светлана 
Сабо, сви уче сни ци у ради о
ни ци, акте ри линк лабо ра то
ри је, бри жљи во су ода бра ни 
на осно ву ана ли за тури стич
ких потен ци ја ла и вео ма су 
моти ви са ни да уче ству ју у 
раду ове гру пе, пре све га, 
зато што ће дати свој лич ни 
печат и кре и ра ти нову тури
стич ку пону ду. 

– На тај начин ће се тури
зам раз ви ја ти и имаћемо 
бољи, ква ли тет ни ји живот у 
нашем гра ду, иста кла је 
Све тла на Сабо, чла ни ца 
про јект ног тима „АДРИ
ЛИНК“.

К. Вереш

Састанак у Град ској кући

ОБРЕЖ

Општи на издво ји ла 16,9 мили о на за 
при кључ ке на нови водо вод у Обре жу

Радо ви на изра ди при кљу
ча ка на нову водо вод ну мре
жу у Обре жу почи њу 18. 
маја, а по речи ма дирек то ра 
Јав ног кому нал ног пред у зе
ћа „Путе ви општи не Пећин
ци“ Миро сла ва Петро ви ћа, 
изво ђе ње радо ва финан си
ра Општи на Пећин ци са 
16,9 мили о на дина ра из 
општин ског буџе та.

– При кључ ци ће пове за ти 
нову водо вод ну мре жу са 
шах то ви ма у дома ћин стви
ма, а важно је да се нагла си 
да гра ђа ни Обре жа при ли

ком при кљу че ња на нову 
водо вод ну мре жу неће пла
ћа ти за при кључ ке – изја вио 
је Петро вић.

Изград њу нове водоводнe 
мре же у Обре жу суфи нан си
ра ле су Покра јин ска вла да и 
Општи на Пећин ци, при чему 
је Покра јин ска вла да издво
ји ла за радо ве 23,8 мили о
на, док је пећи нач ка локал
на само у пра ва за тро шко ве 
изра де про јект нотех нич ке 
доку мен та ци је и струч ног 
над зо ра издво ји ла из буџе та 
бли зу мили он дина ра.

Мирослав Петровић
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РЕГРЕ СИ РА ЊЕ ПРЕ ВО ЗА УЧЕ НИ КА И СТУ ДЕ НА ТА

Рума у врху по доби је ним 
сред стви ма
Рум ска Општи на сва ке годи не кон

ку ри ше за сред ства која се издва
ја ју на нивоу Покра ји не, а којим се 

регре си ра ју тро шко ви пре во за сту де на
та и уче ни ка.

– Ове годи не смо изу зет но задо вољ
ни, зато што смо по доби је ним сред стви
ма у самом врху локал них само у пра ва 
у Вој во ди ни. Тако смо за регре си ра ње 
пре во за сту де на та доби ли 1.562.635 
дина ра и по виси ни тих сред ства рум
ска Општи на је на дру гом месту, од 45 
вој во ђан ских општи на – каже за наше 
нови не Боба на Мале тић, шефи ца Оде
ље ња за дру штве не делат но сти.

Пола од овог изно са је упла ће но на 
рачун Општи не, а 11. маја је испла ћен 
део тих тро шко ва пре во за на теку ће 

рачу не 119 рум ских сту де на та који путу
ју на пре да ва ња. Још већа сред ства су 
доби је на када је реч о регре си ра њу 
пре во за уче ни ка сред њих шко ла. АП 
Вој во ди на је за ове наме не опре де ли
ла 151 мили он дина ра. Од 45 локал них 
само у пра ва, рум ска Општи на је пета по 
виси ни сред ста ва, са доби је них око 6,2 
мили о на дина ра. По виси ни сред ста
ва испред су Субо ти ца, Сом бор, Пан
че во и Ковин. Током маја се оче ку је и 
прва упла та, а ова ко доби је ним сред
стви ма се пла ћа ју фак ту ре свих оних 
пре во зни ка који пре во зе рум ске сред
њо школ це у шко ле, које се нала зе ван 
тери то ри је рум ске општи не, одно сно за 
међу ме сни пре воз.

С. Џаку ла
Боба на Мале тић

РУМА

По четвр ти пут ста тус 
општи не са повољ ним 
послов ним окру же њем
Рума, Нови Сад, Леско

вац и Чачак су акту
ел ни добит ни ци BFC 

SEE при зна ња с обзи ром на 
то да су про шли још један 
циклус сер ти фи ка ци је и 
потвр ди ли ста тус локал
них само у пра ва са повољ
ним послов ним окру же њем 
у југо и сточ ној Евро пи. Овај 
сер ти фи кат доде љу је реги
о нал на мре жа парт нер ских 
орга ни за ци ја из Хрват ске, 
Црне Горе, Север не Маке
до ни је и Срби је.

Руми је ово четвр та сер
ти фи ка ци ја и доби је на је 
са чак 91 про це нат испу ње
но сти кри те ри ју ма за доби
ја ње ста ту са општи не са 
повољ ним послов ним окру
же њем. Први човек рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић је 
тим пово дом нагла сио да 
сва ка ко импо ну је чиње ни ца 
да је по четвр ти пут доби
јен сер ти фи кат са нај ви шим 
про цен том испу ње но сти 
кри те ри ју ма. 

– То пока зу је да, из годи
не у годи ну, поди же мо, пре 

све га оно за шта смо ми 
над ле жни, а то су услу ге 
пре ма свим гра ђа ни ма – 
поста ли смо пра ви сер вис. 
Са дру ге стра не, уна пре
ђу је мо и нашу Општин ску 
упра ву, у сми слу диги та ли
за ци је, елек трон ске упра ве. 
Исто вре ме но, рекао бих, од 
самог почет ка, отка ко смо 

овде, слу ша мо пред ло ге 
гра ђа на, узи ма мо у обзир 
њихо ве зах те ве, жеље и 
све оно што они мисле да је 
потреб но да ради мо у њихо
вим сре ди на ма, то ста вља
мо у буџет, а потом и реа ли
зу је мо – иста као је Ман чић. 

Он је додао да и упра во 
четвр ти сер ти фи кат дока

зу је да се ради како тре ба, 
да се Рума раз ви ја у један 
озби љан град и да посто ји 
наме ра да се убу ду ће још 
боље ради.

– Инве сти то ри из Европ
ске уни је апсо лут но гле
да ју сер ти фи кат НАЛЕДа, 
БФЦа, сарад њу са ГИЗом. 
Рума са свим тим инсти ту
ци ја ма и орга ни за ци ја ма 
има добру сарад њу. Успе ли 
смо да од свих тих инсти
ту ци ја доби је мо све могу ће 
сер ти фи ка те и са пра вом 
има мо ста тус општи не са 
повољ ном послов ном кли
мом за инве сти ци о на ула га
ња – рекао је Сла ђан Ман
чић.

Оно што раду је јесте и 
чиње ни ца да не јења ва 
инте ре со ва ње инве сти
то ра за ула га ње у рум ску 
општи ну, а да се локал на 
само у пра ва јед на ко бори 
за сва ку инве сти ци ју и нова 
рад на места, да људи могу 
да раде и издр жа ва ју сво је 
поро ди це.

С. Џаку ла

СЛА ЂАН МАН ЧИЋ: Бори мо се за сва ку инве сти ци ју
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Избо ри за саве те
месних заједница 23. маја

Избо ри за чла но ве саве та 
свих 20 месних зајед ни ца у 
рум ској општи ни биће одр
жа ни 23. маја, а рас пи сао их 
је 21. апри ла пред сед ник СО 
Рума Сте ван Кова че вић. 
Избо ри су рас пи са ни на 
осно ву чла на 19. Одлу ке о 
месним зајед ни ца ма на 
тери то ри ји рум ске општи не, 
као и чла на 92. Ста ту та 
Општи не Руме.

Роко ви за врше ње свих 
избор них рад њи су поче ли 
23. апри ла, а избо ре спро во
де Избор на коми си ја и Дру
го сте пе на избор на коми си ја 
за спро во ђе ње избо ра, као и 
бирач ки одбо ри.

Збир на избор на листа је 
утвр ђе на 13. маја, а за кан
ди да те ће се гра ђа ни опре

де љи ва ти на 22 избор на 
места која ће 23. маја бити 
отво ре на у 7 часо ва ују тро, а 
затво ре на у 19 часо ва.

Под се ти мо, при ли ком рас
пи си ва ња избо ра, Сте ван 
Кова че вић је иста као да је 
реч о зна чај ном поли тич ком 

про це су, пре све га због нај
не по сред ни јег уче ство ва ња 
гра ђа на у раду локал не 
само у пра ве. 

– Избо ри за чла но ве саве
та месних зајед ни ца су од 
непро цен љи вог зна ча ја за 
оства ре ње нај ре ал ни јих и 
нај жи вот ни јих пита ња гра ђа
на и зато их пози вам да се у 
што већем бро ју ода зо ву на 
те избо ре – рекао је Сте ван 
Кова че вић.

Новом одлу ком о месним 
зајед ни ца ма, која је усво је на 
на сед ни ци СО Рума, сма
њен је број чла но ва саве та 
месних зајед ни ца – од пет до 
седам чла но ва ће бити убу
ду ће, зави сно од бро ја гра
ђа на који живе на тери то ри ји 
месне зајед ни це.  С. Џ.

ПЛА НО ВИ УПИ СА РУМ СКИХ СРЕД ЊИХ ШКО ЛА

У чети ри шко ле сло бод но 510 
места за нове сред њо школ це
Сред ње шко ле у Руми, у наред ној 

школ ској годи ни, када су пла но ви 
упи са у пита њу, на истој су пози

ци ји као и у прет ход ној школ ској годи ни 
и по бро ју уче ни ка које могу упи са ти и 
по обра зов ним про фи ли ма.

Тако Гим на зи ја „Сте ван Пузић“ упи
су је укуп но 120 уче ни ка: 60 на дру
штве нојезич ком и 60 на општем сме
ру. ССШ „Бран ко Ради че вић“ ће има ти 
пет оде ље ња. Уче ни ци се у овој шко ли 
могу обра зо ва ти за зани ма ња коно бар 
и кувар и ту се упи су је по 15 уче ни ка, 
30 за зани ма ње фри зер, 30 за тех ни
ча ра моде ла ра оде ће, као и по 30 за 
про фи ле еко ном ски тех ни чар и прав но
послов ни тех ни чар. Дакле, ова шко ла 
има могућ ност упи са 150 уче ни ка. Исто 
толи ко је доби ла и Тех нич ка шко ла 
„Милен ко Брзак Уча“. Ова шко ла има 
места за 15 зава ри ва ча, 15 меха ни ча ра 
мотор них вози ла, 15 елек тро ин ста ла те
ра, 15 сер ви се ра тер мич ких и рас хлад
них уре ђа ја, 30 машин ских тех ни ча
ра за ком пју тер ско кон стру и са ње, 30 
машин ских тех ни ча ра мотор них вози ла 
и 30 елек тро тех ни ча ра рачу на ра. 

Пољо при вред на шко ла „Сте ван 
Патро вић Бри ле“ има могућ ност да 
упи ше 90 уче ни ка и то по 15 пека ра и 
меса ра, 30 пољо при вред них тех ни ча ра 
и 30 вете ри нар ских тех ни ча ра.

Дакле, укуп но се у рум ским сред њим 
шко ла ма може упи са ти 510 нових сред
њо шко ла ца, али тре ба иста ћи да ову 
школ ску годи ну завр ша ва 474 уче ни ка 
осмих раз ре да.

Када је реч о школ ском кален да ру, 
осма ци тест из срп ског јези ка пола жу 
23. јуна, из мате ма ти ке дан касни је, а 
ком би но ва ни тест ће се одр жа ти 25. 
јуна. Уче ни ци при ја ву за сред њу шко лу 
за коју су рас по ре ђе ни, под но се елек
трон ским путем на пор та лу од 12. јула 
у 8 часо ва, па до 18. јула до поно ћи. У 

сред њим шко ла ма упис ће се реа ли зо
ва ти 12. и 13. јула од 8 до 15 часо ва. 
Када је реч о дру гом кру гу упи са, упис 
уче ни ка ће се врши ти 16. јула од 8 до 
15 часо ва и то у сред њој шко ли.

У једи ној сред њој шко ли у ири шкој 
општи ни је план упи са исти као прет
ход не годи не. Наи ме, у ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ може се упи са ти 
укуп но 60 нових сред њо шко ла ца. На 
сме ру вино гра дарвинар биће 30 сло
бод них места, а исто толи ко и на сме ру 
кули нар ски тех ни чар. С. Џаку ла
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ЦРВЕ НИ КРСТ

Број не актив но сти
и помоћ зајед ни ци

Пово дом Међу на род ног дана 
Црве ног крста и Црве ног полу ме
се ца, који се обе ле жа ва 8. маја, 

као и Неде ље Црве ног крста, која се 
обе ле жа ва од 8. до 15. маја, у про сто
ри ја ма Црве ног крста Рума, 11. маја, 
одр жа на је кон фе рен ци ја за нови на
ре, што је била при ли ка да се гово ри 
о актив но сти ма ове хума ни тар не орга
ни за ци је у рум ској општи ни. Црве ни 
крст у Руми има и одлич ну сарад њу 
са локал ном само у пра вом што пру жа 
усло ве за додат не актив но сти и акци је 
у дана шњем вре ме ну пан де ми је коро
на ви ру са.

Током про те кле годи не у кухи њи 
рум ског Црве ног крста кори сни ци ма 
је при пре мље но и поде ље но 135.950 
кува них обро ка. Црве ни крст је, кроз 
раз не видо ве хума ни тар не помо ћи, 
паке те хра не, хиги је не и сред ста ва за 
дез ин фек ци ју, полов не оде ће и обу ће 
помо гао 8.189 лица у ста њу соци јал не 
потре бе у рум ској општи ни. 

– Током ван ред ног ста ња, сва ко днев
но смо бри ну ли о 179 нај ста ри јих сугра
ђа на, пома жу ћи у снаб де ва њу леко ви
ма, намир ни ца ма, одла ску у апо те ке 
и код лека ра. Успе ли смо да обра ду
је мо 220 деце из соци јал но угро же них 
поро ди ца ново го ди шњим паке ти ћи ма – 

рекао је Саша Ради во је вић, в. д. секре
та ра Црве ног крста Рума. 

Под сло га ном „Да крв чека паци јен
та, а не паци јент крв“, Црве ни крст је 
у сарад њи са Заво дом за тран сфу зи
ју крви Вој во ди не орга ни зо вао свих 17 
пла ни ра них акци ја добро вољ ног дава
ња крви. Том при ли ком је при ку пље но 
1.076 једи ни ца ове дра го це не теч но сти. 
За оне паци јен те који ма је крв била хит
но потреб на, орга ни зо ва не су намен ске 
акци је добро вољ ног дава ња крви.

Током пан де ми је, 60 хума них и вред
них волон те ра, покло ни ло је свом гра ду 
и гра ђа ни ма пре ко 5.000 волон тер ских 
сати. Од почет ка иму ни за ци је про
тив коро на ви ру са, а оства ру ју ћи сво
ју помоћ ну уло гу, волон те ри Црве ног 
крста пома жу гра ђа ни ма и здрав стве
ним рад ни ци ма Дома здра вља Рума 
при вак ци на ци ји. Укуп но 87 мла дих 
волон те ра оства ри ло је 494 волон тер
ска анга жо ва ња са 2.946 волон тер ских 
сати.

– Свет ски дан Црве ног крста, 8. мај 
и Неде ља Црве ног крста, у овој годи ни 
су обе ле же ни темом коју је опре де ли
ла Међу на род на феде ра ци ја дру шта ва 
Црве ног крста и Црве ног полу ме се ца 
под нази вом: „Unsto pa ble – Неза у ста
вљи ви“. Рачу нај те на нас зато што и 
када је нај те же, и даље смо зајед но. 
Уочи Међу на род ног дана Црве ног крста 
и Црве ног полу ме се ца, ми смо 7. маја, 
у сарад њи са Заво дом за тран сфу зи ју 
крви Вој во ди не, орга ни зо ва ли акци ју 
добро вољ ног дава ња крви. Ода зва ло 
се 70 хума них гра ђа на наше општи
не и при ку пље на је 61 једи ни ца крви 
чиме су спа ше ни нечи ји живо ти – рекао 
је Саша Ради во је вић, в. д. секре та ра 
Црве ног крста Рума. С. Џ.Саша Ради во је вић

Струч ни сарад ни ци у Црев ном крсту

Ком плет но вакцинисано око 11.000 гра ђа на
У рум ској општи ни, закључ но са 

викен дом, првом дозом је вак ци ни са
но укуп но 15.842 гра ђа на. Исто ре ме
но, пре ма пода ци ма које смо доби ли 
од др Татја не Вино кић, коо рид на тор ке 
за вак ци на ци ју у Дому здра вља, ком
плет но је иму ни зо ва но 10.773 жите ља 
рум ске општи не.

Поред вак ци на ци је оних који су се 
при ја ви ли пре ко еУпра ве, већ неко ли
ко неде ља уна зад Румља ни могу 
доби ти вак ци ну по избо ру и без при ја
вљи ва ња. Тако ђе, орга ни зо ва ни су и 
одла сци меди цин ских еки па у села 
рум ске општи не, како би сви ма вак ци
не биле доступ ни је.

Заин те ре со ва ни гра ђа ни могу од 17. 
до 21. маја да се, без зака зи ва ња тер
ми на, вак ци ни шу на вак ци нал ном 
пунк ту у Кул тур ном цен тру у пери о ду 
од 14 до 18 часо ва.

У рум ској општи ни се беле же 143 
актив на слу ча ја коро на ви ру са.

С. Џаку ла

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“
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У рум ској општи ни је у току јав ни 
позив за доде лу сред ста ва из буџе та 
за теку ћу годи ну за про гра ме и актив
но сти тра ди ци о нал них црка ва и вер
ских зајед ни ца које делу ју на тери то ри
ји рум ске општи не. Сред ства у виси ни 
од пет мили о на дина ра су обез бе ђе на 
за оба вља ње гра ди тељ ске и науч
не делат но сти, као и за уна пре ђе ње 
редов не делат но сти црка ва и вер ских 
зајед ни ца које оне оба вља ју у скла ду 
са зако ном. Наро чи то се то одно си на 
инве сти ци о не радо ве на цркве ним и 
дру гим сакрал ним објек ти ма, обно ву 
посто је ћих цркве них обје ка та, посеб
но оних који су спо ме ни ци кул ту ре, 
на нове фаса де, обно ву кро во ва, обе
ле жа ва ње годи шњи ца и дату ма које 
су посве ће не име ну које црква носи, 
реви та ли за ци ја вер ских гро ба ља, 
капе ла, обно ву ико но ста са и изда вач
ку и вер ску делат ност. Јав ни позив је 
рас пи сан 14. маја и тра је до 3. јуна.

С. Џ.

Кон курс за цркве и вер ске зајед ни це

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Обе ле жен дан месне
зајед ни це „Сутје ска“

Дан месне зајед ни це „Сутје ска“ 
обе ле жен је 15. маја, на датум 
када је поче ла јед на од нај ве ћих и 

нај ва жни јих бита ка у Дру гом свет ском 
рату, а по којој ова град ска месна зајед
ни ца носи име. Циљ обе ле жа ва ња је 
био да се иска же пошто ва ње жртва ма 
рата у скла ду са сло бо дар ском тра ди
ци јом нашег наро да, кроз сусре те са 
пре жи ве лим уче сни ци ма тих дога ђа ја, 
као и њихо вим потом ци ма. У про сто
ри ја ма Месне зајед ни це је изло же на 
и постав ка сли ка са моти ви ма из тог 
пери о да. Деца су реци то ва ла песме из 
Дру гог свет ског рата и народ но о сло бо
ди лач ке бор бе.

При сут ни ма су се обра ти ли пред сед
ник Месне зајед ни це „Сутје ска“ Чедо 
Нова ко вић, пред сед ник СУБ НОРа гра
да Срем ска Митро ви ца Раде Кори ца, 
пред сед ник Удру же ња вој них вете ра на 
Сава Гру ји чић, исто ри чар Ненад Рад
ма но вић, дирек тор Музе ја Сре ма исто
ри чар Андри ја Попо вић, реци тал је 
изво ди ла Еле на Коње вић, а про грам је 
води ла Андри ја на Белић, кустос исто
ри чар умет но сти.

Обе ле жа ва ње зна чај ног дату ма 
за нашу месну зајед ни цу, ове годи не 
је зами шље но тако да има мо изло
жбу сли ка са народ но о сло бо ди лач ким 
бор ба ма бит ке на Сутје сци, пре да ва

ње исто ри ча ра, и реци та ци је дечи јих 
песа ма. Изло жба ће бити поста вље на 
више дана у Месној зајед ни ци, па пози
ва мо гра ђа не да дођу. Иде ја о одр жа
ва њу поте кла је ини ци ја ти вом гра ђа на 
да месна зајед ни ца доби је свој дан. У 
све му томе мно го нам је помо гао град
ски СУБ НОР и резев ни офи ци ри гра да 
Срем ске Митро ви це. Прет ход не годи не 
смо пот пи са ли Мемо ран дум о одр жа
ва њу дана месне зајед ни це и због епи
де ми је коро навиру са про шле годи не 
нисмо били у могућ но сти да орга ни зу
је мо. Ове годи не смо то успе ли у сма
ње ном оби му, обја снио је Нико ла Теић, 
орга ни за тор актив но сти. K.Вереш

Нико ла Теић
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ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ СЕ САСТАО СА ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА СИН ДИ КА ТА
И ЗАПО СЛЕ НИ МА У ПОЉО ПРИ ВРЕ ДИ

Кон струк тив ни раз го во ри
Пред сед ник Општи не Шид Зоран Семе но вић 
састао се 14. маја са пред став ни ци ма син ди

ка та. Састан ку су при су ство ва ли Живо рад 
Кола ре вић пред сед ник Син ди ка та пољо при
вре де Срби је, Мили сав Ђор ђе вић, секре тар 

Син ди ка та Срби је, Мило рад Бра до њић, пред
сед ник покра јин ске орга ни за ци је Син ди ка та 

пољо при вре де, пове ре ник Син ди ка та општи
не Шид Мир ко Зец и пред став ни ци „Vic to ri
a oil“, „Шиди не“, ЗЗ „Гра ни чар“, шума ри је и 

пред став ни ци акти ва жена.
Тема састан ка била је како и на који начин 

уна пре ди ти сарад њу изме ђу локал не само у
пра ве и син ди ка та рад ни ка у пољо при вре ди, 

водо при вре ди и шумар ству. На обо стра но 
задо вољ ство током кон струк тив ног раз го во

ра дого во ре ни су први кора ци ка уна пре ђе њу 
сарад ње изме ђу Општи не Шид и пред став ни

ка син ди ка та пољо при вре де.
 Д. П.

Зоран Семе но вић са пред став ни ци ма син ди ка та

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Завр шетак инду стри ја ли за ци је 
рад не зоне
Сед ни ца Општин ског већа, одр

жа на је 13. маја у сали Скуп
шти не општи не Шид. Чла но ви 

Општин ског већа рас пра вља ли су 
о седам на ест тача ка днев ног реда. 
По завр шет ку сед ни це пред сед ник 
Општи не Шид Зоран Семе но вић, 
одр жао је кон фе рен ци ју за меди је на 
којој је гово рио о нај зна чај ни јим тач
ка ма.

– Јед на од тача ка је била изра да 
пла на раз во ја општи не Шид за пери
од од 2022. до 2028. годи не. У овом 
пла ну раз во ја акце нат ћемо ста ви ти 
на раз вој услу га, тури зма, пољо при
вре де. Посеб но ће се води ти рачу на 
о еко ло шким пара ме три ма. Још јед на 
тач ка је зна чај на, а одно си се на закуп 
пољо при вред ног земљи шта у јав ној 
сво ји ни Општи не Шид. Деша ва ле су 
се узур па ци је тог земљи шта у послед
њих пет на ест годи на. Ми ћемо све то 
уве сти у легал не токо ве и Општи на 
Шид ће овом одлу ком да дефи ни ше 
наш однос пре ма том земљи шту – 
рекао је Семе но вић.

Уз одо бре ње Вла де Репу бли ке 
Срби је, потвр ду Аген ци је за рести ту
ци ју, одо бре ње држав ног Пра во бра
ни ла штва у сарад њи са Дирек ци јом 
за држав ну имо ви ну рас пи сан је оглас 
да се на тери то ри ји општи не Шид про
да је два на ест пар це ла у рад ној зони 
укуп не повр ши не око 50 хек та ра. Пар
це ле су од јед ног до 11 хек та ра.

– Ово је завр шна фаза инду стри
ја ли за ци је рад не зоне, где поред 
„Тер мо ву ла“ и фир ме „УБМ“, има 
једа на ест фир ми које су кон ку ри са
ле у послед њих девет месе ци и које 
ће кон ку ри са ти на јав ном над ме та
њу за купо ви ну земље од Дирек ци је 
за држав ну имо ви ну. Почет на цена 
је 150 дина ра по метру ква драт ном. 
То је цена која је доби је на од Репу
блич ке поре ске упра ве и важно је да 
то земљи ште има карак тер гра ђе
вин ског земљи шта – поја снио је први 
човек шид ске општи не.

– На сед ни ци је доне та и одлу ка о 
осни ва њу при вред ног друш твa које 
ће бити веза но за сло бод ну зону 
Шид. Зајед но са Упра вом цари на 

и Мини стар ством финан си ја, као и 
вла да ма АП Вој во ди не и Репу бли
ке Срби је доћи ћемо у ситу а ци ју да 
у, надам се, сле де ћих шест месе ци 
има мо сло бод ну зону која ће поче
ти да ради. Тако ће сви прав ни и 
при вред ни субјек ти који послу ју на 
тери то ри ји шид ске општи не моћи да 
ужи ва ју у бене фи ти ма које сло бод не 
зоне дају –закљу чио је Семе но вић.

Кон фе рен ци ја је завр ше на пода
ци ма о епи де ми о ло шкој ситу а ци ји у 
општи ни која је знат но боља у одно су 
на прет ход ни пери од. Тре нут но је 80 
актив них слу ча је ва, а про цес иму ни
за ци је се наста вља како у Шиду, тако 
и у свим месним зајед ни ца ма.

Д. П.

Зоран Семе но вић



1919. MAJ 2021.     M NOVINE

ОБУ КА ЗА РАЗ ВОЈ ОНЛАЈН ПЛАТ ФОР МЕ ЗА ГРУП НО ФИНАН СИ РА ЊЕ

Зна ча јан про је кат за раз вој
малих сре ди на

Пред став ни ци Општи не Шид 
про шли су кроз про цес про јек
та „Алтер на тив но финан си ра ње 
и дона ци је за локал не зајед ни
це у Срби ји“, који је орга ни зо ван 
12. маја у сарад њи са немач ким 
Саве зним мини стар ством за при
вред ну сарад њу и раз вој (BMZ) 
путем немач косрп ске ини ци ја ти
ве за одр жи ви раст и запо шља
ва ње.

Гово ре ћи о сте че ном иску ству 
на завр шном дога ђа ју про јек та 
„Алтер на тив но финан си ра ње и 

дона ци је за локал не зајед ни
це у Срби ји“ који су орга ни зо ва
ли NALED и асо ци ја ци ја „Loud 
Crowd“, пред сед ник Oпш тине 
Шид Зоран Семе но вић иста као 
је важност ова квих и слич них 
про је ка та за раз вој малих сре ди
на, као што је шид ска општи на, 
која зна ње сте че но могу да при
ме не и да на што јед но став ни ји 
и тран спа рент ни ји начин при ву
ку дона то ре кроз укљу чи ва ње 
цивил ног сек то ра.

Д. П.
Зоран Семе но вић

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА У МУЗЕ ЈУ НАИВ НЕ УМЕТ НО СТИ „ИЛИ ЈА НУМ“

Боси љу у част
Музеј наив не умет но сти 

„Или ја нум“, Шиђа не 
је 13. маја обра до

вао изло жбом под нази вом 
„Одбра на умет ни ка, увре
да чове ка“, ауто ра др Ива
не Баши че вић Антић, а која 
је орга ни зо ва на пово дом 55 
годи на од једин стве ног дога
ђа ја у исто ри ји умет но сти 
када је Или ја Босиљ, после 
гото во хиља ду насли ка них 
радо ва, морао да сли ка пред 
држав ном коми си јом како би 
дока зао аутор ство над сво
јим дели ма. Све ча но отва
ра ње орга ни зо ва но је у дво
ри шту Музе ја, да би потом 
посе ти о ци, уз при др жа ва ње 
свих епи де ми о ло шких мера, 
у згра ди „Или ја ну ма“ погле
да ли постав ку.

Дирек тор ка Музе ја наив
не умет но сти „Или ја нум“ 
Љубин ка Пан тић, на отва ра
њу је иста кла да јој је вео ма 
дра го што се после дужег 
вре ме на, љуби те љи умет но
сти поно во оку пља ју.

– Ова изло жба коју вече
рас отва ра мо тре ба ло је да 
буде отво ре на про шле годи
не у новем бру, јер је про шла 
годи на била годи на јуби ле ја 
чуве ног Или ји ног сли ка ња 
пред коми си јом – рекла је 
Љубин ка Пан тић.

Изло жбу је зва нич но отво
ри ла др Ива на Баши че вић 
Антић, ина че уну ка Или је 
Боси ља, која је под се ти ла 

како је текла при ча о сум њи 
да је после толи ко насли ка
них радо ва Или ја Баши че
вић заи ста аутор. Фор ми ра
на је коми си ја коју су чини ли 
про фе си о нал ци на пољу 
умет но сти и кул ту ре. Пред 
том коми си јом Босиљ је тре
ба ло да сед не и да сли ка. Тај 
дога ђај је пре се дан и нешто 
што се није дого ди ло у свет
ској исто ри ји умет но сти.

– Или ја је био све стан да 
ће се деси ти нешто лоше 
и зах те вао је да то сни ми 
теле ви зи ја, а потом еми ту

је, да би људи зна ли шта се 
деси ло, али је одби јен. Моћ
ни ци који су ту хај ку спре ма
ли, ника да нису желе ли да 
се сазна да Или ја ствар но 
сли ка. Данас има мо при ли ку 
да на овој изло жби еми ту
је мо један видеозапис који 
је настао неко ли ко годи на 
касни је. Или ја је дожи вео 
свет ску сла ву, а њего ве сли
ке су ушле у број не при ват не 
колек ци је – рекла је Ива на 
Баши че вић Антић. 

Изло жба за посе ти о це је 
отво ре на до 31. маја. Д. П.

Медијски пројекат „Шид општина будућности“

Љубин ка Пан тић и Ива на Баши че вић Антић

Или ја Баши че вић Босиљ
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Одлу ка о пла ћа њу накна де за 
одно ше ње сме ћа за викен ди це
Иако је ЈП „Кому на

лац“ Ириг годи на ма 
уна зад одво зио сме

ће и из број них викен ди ца 
у овој општи ни, та њихо ва 
услу га вла сни ке викен ди ца 
није кошта ла ништа. Међу
тим, на јед ној од сед ни ца 
Општин ског већа у Ири гу 
доне та је одлу ка о изме на
ма и допу на ма ценов ни ка 
кому нал них услу га овог јав
ног пред у зе ћа, тако да ће 
сви викенд објек ти на тери
то ри ји ири шке општи не 
бити у оба ве зи да од маја 
пла ћа ју накна ду у изно су 
од 330 дина ра за одно ше
ња сме ћа за викенд објек
те.

Како би се еви ден ти ра ли 
ствар ни вла сни ци викенд 
обје ка та, потреб но је да 
се они јаве на теле фо не 
022/461–303 и 062/883–
9063, на имејладре су irig.
komu na lac @gmail.com или 
да дођу лич но у про сто ри је 
ЈП „Кому на лац“.

Пред сед ник Општи не 
Тихо мир Сто ја ко вић каже 

да у Ири гу, пре ма њихо вом 
попи су, има 5.000 викен ди
ца и да су про бле ми веза
ни за одво же ње сме ћа за 

те објек те све већи и ком
пли ко ва ни ји. Тако је, на 
пред лог ЈП „Кому на лац“ и 
доне та одлу ка да се поч

не са напла том одво же ња 
отпа да.

– За поче так је то 330 
дина ра месеч но по викен
ди ци, после ћемо виде ти да 
ли ће се накна да мења ти. 
Пла ни ра мо да мало обно ви
мо меха ни за ци ју овог пред
у зе ћа и поја ча мо актив но
сти при ку пља ња сме ћа, јер 
сва ки дан има мо све више 
тих викен да ша, а то се 
види и по коли чи ни сме ћа. 
Позва ли смо вла сни ке да се 
јаве и доста ве сво је подат
ке, мада не веру јем да ће се 
пуно њих при ја ви ти. После 
ћемо, слу жбе ним путем, 
при ба ви ти те подат ке, тако 
да се надам да ће већ у 
јуну доби ти прве рачу не за 
одво же ње сме ћа. На овај 
начин оче ку је мо при хо де у 
ЈП „Кому на лац“ од 700.000 
до 900.000 дина ра месеч
но, што ће помо ћи у раду 
тог пред у зе ћа, да се обно ви 
меха ни за ци ја, вози ла, као и 
сер ви си ра ње посто је ћих – 
каже за наше нови не Тихо
мир Сто ја ко вић. С. Џ.

Тихо мир Сто ја ко вић

У ири шкој општи ни је 
завр шен упис уче ни ка 
у први раз ред основ не 

шко ле, мада је спо ра дич но 
упи си ва ње могу ће до почет
ка нове школ ске годи не. У 
ОШ „Доси теј Обра до вић“ у 
Ири гу упи са но је укуп но 60 
прва ка. У матич ној шко ли у 

Ири гу у клу пе први пут седа 
34 уче ни ка, што је за чети ри 
уче ни ка више него про шле 
годи не. Исто вре ме но, то 
омо гу ћа ва фор ми ра ње два 
оде ље ња прва ка.

– У Кру ше до лу прет ход
не годи не није било нијед
ног прва ка па ово го ди шњи 
упис чети ри уче ни ка пред
ста вља пози ти ван помак. У 
Шатрин ци ма, који су гене
ра циј ски увек има ли нај
ви ше прва ка, у одно су на 
про шлу годи ну када је био 
само један уче ник, за нову 
школ ску годи ну упи са ли 
смо чети ри прва ка. У под
руч ном оде ље њу у Риви ци 
биће девет уче ни ка првог 
раз ре да – каже дирек тор ка 
шко ле Гор да на Фодог.

Нај ве ћа екс пан зи ја је 
забе ле же на у под руч ном 
оде ље њу у Нера ди ну где се 
годи на ма уна зад беле жио 
пад ново у пи са них уче ни ка. 

То је поче ло да се мења од 
про шле годи не.

– У први раз ред смо упи
са ли девет уче ни ка, а у 
пети пре ла зи њих шест. 
Нада мо се да ће се овај 
пози ти ван раст бро ја ново у
пи са них ђака наста ви ти, јер 
су места жива док шко ле 
има ју уче ни ке – кон ста ту је 
дирек тор ка Гор да на Фодог.

Исто вре ме но, у ОШ 
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп
ки ња“ у Врд ни ку упи са но је 
укуп но 29 прва ка. Од тог 

бро ја, 22 прва ка ће од сеп
тем бра поха ђа ти матич ну 
шко лу у Врд ни ку, док је њих 
сед мо ро упи са но у под руч
но оде ље ње у Јаску. Дирек
тор шко ле Саша Мате шић 
исти че да би волео да је 
било знат но више ново у пи
са них уче ни ка. 

– По бро ју упи са них смо 
на нивоу про шле годи не, 
тако да ћемо има ти по јед
но оде ље ње и у Јаску, и у 
Врд ни ку – каже дирек тор 
Мате шић. С. Џаку ла

УПИС ПРВА КА

Упи са но 89 прва ка

Гор да на Фодог

Саша Мате шић
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Ком плет но иму ни зо ва но
око 3.000 гра ђа на

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ

Доби је но 100.000 дина ра
У окви ру кон кур са Покра јин ског 

секре та ри ја та за спорт и омла ди ну, 
Ириг је добио сред ства за финан си ра
ње про јек та „Осни ва ње и осна жи ва ње 
кан це ла ри је за мла де у АП Вој во ди
на 2021“. Уго вор је, 5. маја, пот пи сао 
Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник ири
шке Општи не, а ради се о сред стви ма 
у виси ни од 100.000 дина ра. 

– Ова сред ства ћемо иско ри сти ти за 

опре ма ње Кан це ла ри је за мла де, тако 
да има ју свој про стор за рад. Ми смо 
Кан це ла ри ју за мла де осно ва ли почет
ком ове годи не и ради при Општин ској 
упра ви. Циљ нам је да поја ча мо наше 
актив но сти веза не за реша ва ње про
бле ма мла дих, како би њих што више 
оста ло у ири шкој општи ни – исти че 
Тихо мир Сто ја ко вић.

 С. Џ.

ЈАЗАК, НЕРА ДИН, МАЛА РЕМЕ ТА И КРУ ШЕ ДОЛ СЕЛО

Избо ри у месним 
заједницама
Избо ри за чла но ве саве та у 

месним зајед ни ца ма Јазак, 
Нера дин, Мала Реме та и Кру ше

дол село биће одр жа ни 13. јуна. Одлу
ку о избо ри ма у ове чети ри ири шке 
МЗ је рас пи сао Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник СО Ириг, а све избор не 
рад ње поче ле су 14. маја. 

– Реч је о редов ним избо ри ма који 
су рас пи са ни у скла ду са Ста ту том 
Општи не, као и Одлу ком о месним 
зајед ни ца ма. Зна чи, чла но ви ма саве
та у ова чети ри села је исте као ман дат, 
па смо рас пи са ли нове избо ре – каже 
Сте ван Кази ми ро вић.

Он под се ћа и да је на јед ној од сед
ни ца СО Ириг мењан Ста тут, доне та 
је и нова Одлу ка о месним зајед ни ца
ма, а поје ди ним чла но ви ма ових доку
ме на та је одре ђе но да саве ти има ју 
мањи број чла но ва. 

– Тако ће Савет МЗ у Јаску има ти 
пет, док ће у Нера ди ну, Малој Реме ти 
и Кру ше дол селу саве ти има ти по три 
чла на. Самим тим је и појед но ста вљен 
избор ни про цес, али касни је и функ ци
о ни са ње саве та, јер је лак ше обез бе
ди ти кво рум – исти че Сте ван Кази ми

ро вић, пред сед ник СО Ириг.
Избо ре за чла но ве саве та спро во

ди Избор на коми си ја за спро во ђе ње 
избо ра чла но ва саве та месних зајед
ни ца, бирач ки одбо ри и Дру го сте пе на 
избор на коми си ја. 

С. Џаку ла

Сте ван Кази ми ро вић

Закључ но са прет ход ним викен
дом, у ири шкој општи ни је дато укуп но 
5.900 вак ци на, док је око 3.000 Ири жа
на ком плет но иму ни зо ва но.

Како сазна је мо од дирек то ра Дома 
здра вља Ириг др Небој ше Аци на, сви 
заин те ре со ва ни могу да дођу на вак
ци нал ни пункт да се вак ци ни шу, без 
обзи ра на то да ли су се при ја ви ли 
пре ко еУпра ве или не. 

– На рас по ла га њу гра ђа ни ма су све 

вак ци не, тако да могу да бира ју. Епи
де ми о ло шка ситу а ци ја се попра вља, 
тако да смо у про се ку има ли по три 
нова пре гле да днев но – каже др Ацин.

Да се епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
попра вља потвр ђу ју и речи Тихо ми ра 
Стојaковића, пред сед ни ка Општи не, 
да се кон стант но сма њу је број актив
них слу ча је ва. 

Пред викенд била су забе ле же на 33 
актив на слу ча ја. С. Џ.

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“

ШИД

Лите рар ни кон курс
Удру же ње срп скоруског при ја тељ

ства Шид и ОО СУБ НОРа Шид, пово
дом Дана побе де и 80 годи на од напа
да наци стич ке Немач ке и њених саве
зни ка на Југо сла ви ју и СССР, рас пи са
ли су и ове годи не лите рар ни кон курс 
„Свет без рата – деца гово ре“. Пра во 
уче шћа има ли су уче ни ци виших раз
ре да основ них шко ла и уче ни ци сред
њих шко ла. Лите рар ни радо ви су 
писа ни на зада те теме обја вље не у 
кон кур су у било којој лите рар ној фор
ми на срп ском и руском јези ку.

Ове годи не, у пери о ду од 6. 4. до 4. 
5. при сти гла су 33 лите рар на рада из 
основ них шко ла у Ваши ци, Бара је ву, 
Новој Пазо ви и Бео гра ду као и из 
сред њих шко ла у Шиду, Срем ским 
Кар лов ци ма, Срем ској Митро ви ци, 
Вра њу и Руском Крсту ру.

Од при сти гла 33 рада, 26 радо ва су 
писа ни на срп ском јези ку, један рад из 
Руске Феде ра ци је на руском јези ку и 
шест радо ва на русин ском јези ку. 
Струч ни жири, којег су чини ли про фе
сор Душан Лукић, про фе со ри ца Гор
да на Павло вић, про фе со ри ца Миле на 
Алек сић, про фе сор Зден ко Лазор и 
настав ни ца Сања Тир кај ло, пре гле дао 
је све радо ве и пред ло жио нај бо ље 
лите рар не радо ве за награ де.

Уче ни ци, ауто ри нај бо љих лите рар
них радо ва, биће награ ђе ни дипло ма
ма и књи га ма које су даро ва ли Архив 
Сре ма и Руско гео граф ско дру штво у 
Срби ји. Свим уче сни ци ма овог кон кур
са биће доде ље не захвал ни це, као и 
про фе со ри ма и настав ни ци ма који су 
као мен то ри уче ни ци ма пома га ли у 
обра ди лите рар ним кон кур сом зада
тих тема.

– У скла ду са нало же ним епи де ми о
ло шким мера ма у бор би про тив пан
де ми је коро на ви ру са, дипло ме, књи ге 
и захвал ни це биће уру че не свим уче
сни ци ма лите рар ног кон кур са „Свет 
без рата – деца гово ре“ путем поште 
– каже пред сед ник Удру же ња срп ско
руског при ја тељ ства „Шид“ Мићо 
Ђукић.

Прву награ ду у кате го ри ји сти ха 
осво ји ла је Софи ја Плу и мерс из 
Основ не шко ле „Кнез Сима Мар ко вић“ 
из Бара је ва, у кате го ри ји лите рар них 
радо ва у про зи прва награ да је при па
ла Јани Симо но вић из исте шко ле у 
Бара је ву. У кате го ри ји сред њих шко ла 
на срп ском јези ку нај бо љи је рад Јеле
не Божим из шид ске Гим на зи је „Сава 
Шума но вић“. Ана ста си ја Потап кин, 
уче ни ца из Руси је, има ла је нај бо љи 
рад на руском јези ку, док је за свој рад 
на русин ском јези ку награ ду осво јио 
Леон тиј Сивч из Сред ње шко ле „Петро 
Кузмја ка“ из Руског Крсту ра.

Кон курс је орга ни зо ван уз вели ко 
зала га ње чла но ва Удру же ња срп ско
руског при ја тељ ства „Шид“, ОО СУБ
НОРа Шид и уз подр шку и финан сиј
ску помоћ Општи не Шид. Д. П.
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Амба са дор Фин ске посе тио Инђи ју
Амба са дор Фин ске Кимо 

Лах де вирт је у четвр так, 13. 
маја, бора вио у општи ни 
Инђи ја где је имао при ли ку 
да раз го ва ра са пред сед ни
ком те локал не само у пра ве 
Вла ди ми ром Гаком. На 
састан ку у згра ди Општи не 
Инђи ја раз го ва ра но је о 
могућ но сти ма сарад ње на 
пољу еко ло ги је и одр жи вог 
раз во ја. Како је иста као Гак, 
дого во ре но је да се сре ди
ном сеп тем бра у Инђи ји 
одр жи кон фе рен ци ја на 
тему цир ку лар не еко но ми је, 
која је наме ње на при вред
ним субјек ти ма. Тако ђе, у 
наред ним месе ци ма поче ће 
изра да про јек та за уна пре
ђе ње ква ли те та вазду ха и 
про на ла же ња изво ра из 
европ ских фон до ва за 
финан си ра ња истог. Оба 
про јек та реа ли зо ва ће се у 
сарад њи са Нор диј ском 
послов ном али јан сом, 
НАЛЕДом и Мини стар

ством за зашти ту живот не 
сре ди не Репу бли ке Срби је.

Гово ре ћи на тему зашти те 
живот не сре ди не, пред сед
ник Општи не Инђи ја недав
но је иста као да та локал на 
само у пра ва при пре ма про
је кат који се одно си на енер
гет ску ефи ка сност и заме ну 
сто ла ри је на стам бе ним 
објек ти ма, а који ће Општи
на Инђи ја финан си ра ти са 
25 одсто, а оста так ће бити 
финан си ран из Фон да за 
зашти ту живот не сре ди не 
Репу бли ке Срби је.

– Пише мо про је кат и он ће 
бити готов за неко ли ко дана. 
Нада мо се да ћемо успе ти 
да доби је мо поме ну та сред
ства и да и на овај начин 
помог не мо нашим сугра ђа
ни ма, да што више њих 
доби је при ли ку да заме ни 
сто ла ри ју на сво јим кућа ма 
или ста но ви ма – рекао је 
Гак.

М. Ђ.
Владимир Гак и Кимо Лах де вирт 

Рекон струк ци ја пута од Нових 
Кар ло ва ца до Новог Слан ка ме на
Након више деце ни ја 

чека ња уско ро почи
њу радо ви на рекон

струк ци ји пута од Нових 
Кар ло ва ца до Новог Слан
ка ме на, који се нала зи у 
вео ма лошем ста њу. После 
две годи не пре го во ра са 
ресор ним мини стар ством и 
Јав ним пред у зе ћем „Путе
ви Срби ја“ добра вест 
пред став ни ци ма Општи не 
Инђи ја сти гла је пре неко
ли ко дана, а вест је са 
пред став ни ци ма меди ја 
поде лио пред сед ник те 
локал не само у пра ве Вла
ди мир Гак након састан ка 
Систе ма 48 одр жа ног у 
петак, 14. маја.

– Још увек сти дљи во, 
али могу да наја вим, да ће 
конач но поче ти радо ви на 
рекон струк ци ји пута од 
Нових Кар ло ва ца до Новог 
Слан ка ме на на коју смо 
сви чека ли деце ни ја ма 
уна зад. „Путе ви Срби је“ 
већ су кре ну ли са неким 
при прем ним радо ви ма. 
Морам да напо ме нем да 
смо дуго инси сти ра ли код 
пред став ни ка виших нивоа 
вла сти да се кре не са 
рекон струк ци јом ове део

ни це, која је држав ни пут 
дру гог реда – рекао је Гак.

У скло пу радо ва на 
рекон струк ци ји поме ну те 
део ни це дужи не око шест 
кило ме та ра биће поста
вљен нови асфалт, али ће 
доћи и до про ши ре ња пута.

– Још увек не зна мо тач
но коли ко ће тра ја ти радо
ви али ће, као и увек када 

се ради рекон струк ци ја 
неке део ни це, бити омо гу
ћен сао бра ћај јед ном коло
во зном тра ком. Вео ма сам 
задо во љан што ће и овај 
пут бити рекон стру и сан јер 
он није у нашој над ле жно
сти и није од нас зави си ло 
када ће поче ти радо ви. 
Тако ђе, пут Нови Кар лов ци 
– Нови Слан ка мен битан је 

и због даљег раз во ја тури
зма у нашој општи ни као и 
због без бед но сти уче сни ка 
у сао бра ћа ју. Има ли смо 
годи на ма уна зад вели ки 
број сао бра ћај них незго да 
са лошим исхо ди ма, те 
ћемо конач но има ти без бе
дан пут – обја шња ва пред
сед ник Општи не Инђи ја.

М. Ђ.

Уско ро рекон струк ци ја пута Нови Кар лов ци – Нови Слан ка мен
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Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“

НОВИ СЛАНКАМЕН

Покра ји на финан си ра про је кат 
„Нато ше ви ће ва колев ка“
Основ ној шко ли „Др Ђор ђе Нато

ше вић“ из Новог Слан ка ме на 
одо бре на су сред ства из буџе та 

АП Вој во ди не за финан си ра ње про јек
та „Нато ше ви ће ва колев ка“. Сред ства 
су одо бре на по осно ву Кон кур са за 
финан си ра ње и суфи нан си ра ње про
гра ма и про је ка та у обла сти основ ног 
обра зо ва ња у АП Вој во ди ни за 2021. 
годи ну, а који је рани је рас пи сао 
Покра јин ски секре та ри јат за обра зо ва

ње, упра ву и наци о нал не мањи не – 
наци о нал не зајед ни це. Обе ле жа ва ју
ћи три зна чај на јуби ле ја – 200 годи на 
од рође ња Ђор ђа Нато ше ви ћа, 190 
годи на од осни ва ња тро го ди шње шко
ле у Новом Слан ка ме ну и 70 годи на од 
покре та ња осмо го ди шње шко ле у том 
селу инђиј ске општи не, шко ла је про
јек том „Нато ше ви ће ва колев ка“ пред
ви де ла при пре ма ње и публи ко ва ње 
књи ге о живо ту и делу др Ђор ђа Нато

ше ви ћа и о школ ству у Слан ка ме ну. 
Део школ ске архи ве из лето пи са, спо
ме ни ца и доку ме на та биће диги та ли
зо ва ни и пред ста вље ни широј чита
лач кој публи ци пре ко интер не та, а у 
при пре ми су еду ка тив не ради о ни це, 
пре да ва ња и изло жбе. Про је кат ће 
бити реа ли зо ван до кра ја ове годи не 
и, како исти чу у шко ли, циљ је да се 
шира јав ност упо зна са ликом и делом 
док то ра Ђор ђа Нато ше ви ћа. М. Ђ.

Др Ђор ђе Нато ше вић – Први писац уџбе ни ка
по Вуко вом пра во пи су

Ђор ђе Нато ше вић рођен је 19. 
јула 1821. годи не у Ста ром Слан ка
ме ну. Био је лекар, један од првих 
срп ских педа го га и педа го шких 
писа ца, про свет ни рад ник, над зор
ник срп ских шко ла у Аустро у гар ској, 
први писац срп ских уџбе ни ка по 
Вуко вом пра во пи су, осни вач учи
тељ ских шко ла у Пакра цу, Новом 
Саду, Кар лов цу и Пан че ву. Нато ше
вић је осно вао, уре ђи вао и изда вао 
први срп ски педа го шки лист „Школ
ски лист“ и прве срп ске деч је нови
не „При ја тељ срп ске мла де жи“. У 
Ста ром Слан ка ме ну и данданас се 
нала зи њего ва род на кућа која је, 
већ дуги низ годи на, у вео ма лошем 
ста њу, иако се нала зи под зашти
том Заво да за зашти ту спо ме ни ка.

Ђор ђе Нато ше вић завр шио је 
меди ци ну 1850. годи не у Бечу да би 
у Новом саду отпо чео лекар ску 
прак су. Међу тим, убр зо се посве тио 
про свет ном раду и 1853. годи не 
постао је дирек тор Ново сад ске гим
на зи је, над зор ник срп ских шко ла у 
Аустро у гар ској и глав ни школ ски 
рефе рент за Вој во ди ну. Био је 
народ ни посла ник и пред сед ник 
Мати це срп ске (1881–1887). Њего
вом заслу гом отво ре не су срп ске 
учи тељ ске шко ле у Пакра цу, Новом 
Саду, Кар лов цу, Сом бо ру и Пан че
ву. Осно вао је и уре ђи вао први срп
ски педа го шки часо пис „Школ ски 
лист“, а упра во је Нато ше вић наго
во рио Јова на Јова но ви ћа Зма ја да 
обја ви сво је прве песме за децу у 
првим деч јим нови на ма „При ја тељ 
срп ске мла де жи“.

Захва љу ју ћи Др Ђор ђу Нато ше
ви ћу „Буквар“ се поја вио у срп ским 
шко ла ма, а он је, ујед но, први писац 

уџбе ни ка по Вуко вом пра во пи су. 
Сво јим буква ром уки нуо је ста ри, 
дуго годи на кори шће ни метод сри
ца ња и увео очи глед ну наста ву. 
Свој педа го шки рад упот пу нио је са 
два нај зна чај ни ја при руч ни ка –

„Крат ко упут ство за серб ске 
народ не учи те ље“, 1857. (дру го 
допу ње но изда ње обја вље но је 
1861. годи не у Новом Саду) и „Упут
ство за пре да ва ње буквар ски нау ка 
учи те љи ма народ них учи ли шта у 
Аустриј ском цар ству“, напи са но 
1858. годи не. У њима је изло жио 
сва сво ја педа го шка, дидак тич ка и 
мето дич ка схва та ња, која су сачи
ња ва ла тео риј ску осно ву рефор ме 
срп ских шко ла у Хаб збур шкој 
монар хи ји почет ком дру ге поло ви не 
XIX века. 

Нато ше вић је у свом раду исти
цао зна чај музич ке наста ве тако да 
је дру го погла вље у књи зи „Крат ко 
упут ство за серб ске народ не учи те
ље“ у цели ни посве ће но „Нау ци 
поја ња“ и прак тич ним мето дич ким 
упут стви ма. Сма трао је да је пева
ње за децу потре ба, при ро дан дар, 
да пева њем душев но нај ви ше јача
ју и да помо ћу пева ња могу врло 
лако, брзо и без тешко ћа савла да ти 
и нај те же настав не једи ни це. Поред 
цркве ног поја ња завео је и наста ву 
нотал ног пева ња уз оба ве зно пева
ње све тов них народ них и умет нич
ких песа ма, затим више гла сно „хар
мо нич но пева ње“ и сви ра ње на 
неком музич ком инстру мен ту – кла
вир, вио ли на, хар мо ни ка и дру го. 
Аутор је „Школ ске уред бе“. 

Име овог нај по зна ти јег ста нов ни
ка Ста рог Слан ка ме на поне ле су 
број не обра зов не и уста но ве кул ту
ре на тери то ри ји општи не Инђи ја. 
Међу њима су Сред ња шко ла „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ у Инђи ји, Народ
на библи о те ка „Др Ђор ђе Нато ше
вић“ и Основ на шко ла „Др Ђор ђе 
Нато ше вић“ у Новом Слан ка ме ну 
са сво јим огран ком у Нато ше ви ће
вом род ном селу – Ста ром Слан ка
ме ну. У знак захвал но сти, Општи на 
Инђи ја поста ви ла је и спо ме ник 
нај по зна ти јем док то ру са ових про
сто ра, а он се нала зи у самом цен
тру гра да, у пар ку испред Народ не 
библи о те ке која носи њего во име.

Др Ђор ђе Нато ше вић упо ко јио се 
11. јула 1887. годи не и сахра њен је 
на Успен ском гро бљу у Новом Саду. 
Био је оже њен Дафи ном, ћер ком 
Гри го ри ја Јов ши ћа, гра до на чел ни ка 
Новог Сада.

Др Ђор ђе Нато ше вић
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ЈКП „ТОПЛА НА“

Дужа греј на сезо на
Греј на сезо на је ове годи не про ду

же на, с обзи ром на то да је зима 
у почет ку била топла, затим су у 

фебру а ру усле ди ли леде ни дани и 
рела тив но хлад но вре ме било је током 
чита вог април. 

У ЈКП „Топла на“ Ста ра Пазо ва је 
про те кла греј на сезо на поче ла на вре
ме, сви систе ми су били при пре мље
ни, те је про те кла без већих хава ри ја, 
а сво је кори сни ке су уред но топлот ном 
енер ги јом снаб де ва ли до 30. апри ла 
с обзи ром на то да су тем пе ра ту ре у 
том месе цу биле у про се ку ниже за 10 
сте пе ни од уоби ча је них за април. Иако 
је потро ше но 400 хиља да куби ка при
род ног гаса више него про шле годи не, 
висо ко е нер гет ски ефи ка сни систе ми 
су допри не ли томе се сма ње њихо ви 
тро шко ви, те да се не пове ћа ва цена 
крај њим кори сни ци ма. 

– Испла ти ло се ула га ње у висо ко
е нер гет ске сите ме, које смо про шле 
годи не угра ђи ва ли у нашим котлар ни
ца ма, тако да смо сма ње њем наших 
тро шко ва омо гу ћи ли потро ша чи ма да 
цена топлот не енер ги је не буде пове
ћа на ни за про шлу сезо ну, а прве ана
ли зе пока зу ју да би тре ба ло да буде 
задр жа на и у сле де ћој, уко ли ко нарав
но не дође до неког вели ког поме ра ња 
цене гаса на свет ском тржи шту, па се 
то одра зи на цену про из вод ње кило ват 
часа топлот не енер ги је у нашим систе
ми ма – каже Зоран Вука ши но вић, 
дирек тор ЈКП „Топла на“ Ста ра Пазо ва.

Цене гре ја ња за кори сни ке који пла

ћа ју по метру ква драт ном изно си 97 
дина ра, а 121 динар по метру ква драт
ном за послов ни про стор. Што се тиче 
потро ша ча услу га који пла ћа ју по утро
ше ној енер ги ји она изно си 5,37 дина ра 
по кило ват часу за стам бе ни про стор 
и 6,7 дина ра по кило ват часу испо ру
че не топлот не енер ги је за послов ни 
про стор.

Вука ши но вић каже да је про це нат 
напла те пре ко 90 одсто, тако да сами 
кори сни ци омо гу ћа ва ју да се ула же у 
опре мље ност котлар ни ца, у који ма 
сад пред сто ји ремонт.

– Кра јем маја почи њу ремон ти 

свих наших постро је ња, како би били 
спрем ни за нову сезо ну што се тиче 
про из вод ње и испо ру ке топлот не 
енер ги је – каже Вука ши но вић. 

Пошто се про ши ру ју капа ци те ти и 
све је више кори сни ка даљин ског гре
ја ња, у пла ну је неко ли ко већих про
је ка та. Један од тих је рекон струк ци ја 
топло во да у насе љу Банов ци – Дунав 
за који су сред ства обез бе ђе на из 
Покра јин ског секре та ри ја та за реги
о нал ни раз вој, где је „Топла на“ кон
ку ри са ла са локал ном само у пра вом 
Општи не Ста ра Пазо ва.

З. К.

Зоран Вука ши но вић

Про мо ци ја вак ци на ци је
у цен тру Ста ре Пазо ве

Јед на од про мо ци ја о зна ча ју иму ни за ци је 
про тив коро на ви ру са, које по целом Сре му 
орга ни зу је Завод за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца,  одр жа на је и у Ста рој Пазо ви, у 
сре ду, 12. маја, уз подр шку Дома здра вља 
„Др Јован Јова но вић Змај“ и општин ског 
Црве ног крста.

На пла тоу испред згра де Општи не гра ђа ни 
су могли да доби ју све инфор ма ци је у раз го
во ру са епи де ми о ло гом др Душком Кол џи
ћем и да откло не евен ту ал не недо у ми це у 
вези вак ци на ци је, које се нај че шће одно се на 
алер ги ју на пени ци лин. Доста је пита ња и око 
избо ра вак ци не, иако се нај ве ћи број одлу чу
је за „Сино фарм“. Одго вор на пита ње, зашто 
тре ба да се вак ци ни ше мо, нала зи се и еду ка
тив ним  мате ри ја ли ма, који су поде ље ни 
свим заин те ре со ва ним.

До сада је про тив коро на ви ру са у општи ни 
Ста ра Пазо ва вак ци ни са но више од 27.000 
гра ђа на, од којих је 17.000 при ми ло прву, а 
10.000 и дру гу дозу вак ци не.

З. К.
Про мо ци ја вак ци на ци је
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ЈКП „ЧИСТО ЋА“ 

Одно ше ње
каба стог отпа да

Редов ну про лећ ну акци ју 
одно ше ња каба стог сме ћа 
из свих насе ље них места 
ста ро па зо вач ке општи не, 
ЈКП „Чисто ћа“ Ста ра Пазо ва 
пла ни ра и ове годи не у мају, 
са циљем да се избег не 
гоми ла ње отпа да поред 
кон теј не ра, али и да иза ђу у 
сусрет сугра ђа ни ма који 
има ју про блем одла га ња 
каба стог отпа да.

Каба сти отпад је одво жен 
из Нове Пазо ве, Вој ке и 
Крње ше ва ца, а 22. маја,  
каба сти отпад могу изне ти 

ста нов ни ци Ста ре Пазо ве и 
Голу би на ца, док ће 29. маја 
„Чисто ћа“ бити у Поду на вљу 
– Сур дук, Беле гиш, Ста ри 
Банов ци, Банов ци – Дунав и 
Нови Банов ци.

Под каба стим отпа дом 
под ра зу ме ва се: ста ри 
наме штај, мали и вели ки 
уре ђа ји, мадра ци, пећи, 
бици кли, ков че зи и слич но и 
потреб но је да се исти изне
су испред кућа до седам 
сати ују тро на дан одно ше
ња. „Чисто ћа“ не одно си шут 
и гра ђе вин ски отпад. Д. Г.

Међу на род ни дан 
меди цин ских сеста ра

Актив на уло га меди цин
ске сестре у здрав стве ној 
зашти ти јед не земље основ 
је за здра во функ ци о ни са
ње цело куп ног систе ма, а 
њено обра зо ва ње, про фе
си о нал ност, ефи ка сност у 
раду, посве ће ност, сао се ћај
ност, чине је јаком у сло же
ном лан цу сва ког сег мен та. 

Дом здра вља „Др Јован 
Јова но вић Змај“, 12. маја је 
про сла вио Међу на род ни 
дан меди цин ских сеста ра. 
Овај дан про сла вио се у 

зна ку захвал но сти свим 
запо сле ним сестра ма и тех
ни ча ри ма који су дали велик 
допри нос у сузби ја њу 
инфек ци је иза зва не коро на
ви ру сом. Они су били кари
ка изме ђу паци јен та и лека
ра у црве ној зони, а сво јим 
радом и тру дом у вре ме 
пан де ми је себе су изла га ли 
ризи ку да се зара зе. Током 
свих тала са који су нас пого
ди ли они су оста ли истрај ни 
у свом раду и пома га ли су 
људи ма у нево љи.

На вак ци нал ном 
пунк ту у Новој Пазо ви 
меди цин ске сестре и 
тех ни ча ри овај датум 
обе ле жи ли су рад но, 
а на кра ју сме не, у 
скла ду са епи де ми о
ло шком ситу а ци јом, 
поча сти ли су се при
год ном заку ском. Ј. Б.

Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Про је кат „Град
са нула отпа да“

У окви ру про јек та „Алтер
на тив но финан си ра ње и 
дона ци је за локал не зајед
ни це у Срби ји“, чију је реа
ли за ци ју омо гу ћи ло Немач
ко саве зно мини стар ство за 
при вред ну сарад њу и раз вој 
(БМЗ) путем Немач косрп
ске ини ци ја ти ве за одр жи ви 
раст и запо шља ва ње, орга
ни зо ва на је кон фе рен ци ја 
од стра не НАЛЕД и асо ци ја
ци ја „Loud Crowd“.

Завр шна кон фе рен ци
ја била је ујед но и фина ле 
кон кур са за избор нај бо љих 
про јект них иде ја за финан
си ра ње путем кра уд фан
дин га, при сти глих из свих 
реги о на Срби је.  Одлу ком 

гла со ва публи ке побе ди ла 
је ини ци ја ти ва митро вач ких 
„Кому на ли ја“, које је пре
зен то ва ло про је кат раз во ја 
реци кла жног дво ри шта за 
нула отпа да. Реа ли за ци јом 
овог про јек та, сма њи ће се 
коли чи на трај но одло же
ног отпа да на Реги о нал ној 
депо ни ји, реши ће се про
блем минидивљих депо ни
ја у Срем ској Митро ви ци и 
пове ћа ти сте пен реци кла же. 

Гра ђа ни ма ће бити омо
гу ће но да пот пу но бес плат
но у Реци кла жно дво ри ште 
одло же осам кате го ри ја 
отпа да: каба сти отпад, гра
ђе вин ски отпад, зеле ни 
отпад....

ОДР ЖАН „ЧЕРЕ ВИЋ ВИЛ“

Спој тра ди ци је 
и доброг уку са

Мани фе ста ци ја „Чере
вић вил“ одр жа на је 15. маја 
у Чере ви ћу. Посе ти о ци су 
ужи ва ли у дома ћој хра ни, 
вину, слат ким и сла ним вој
во ђан ским спе ци ја ли те ти ма 

уз добру музи ку. Фести вал 
је орга ни зо ва ла Омла ди на 
Чере ви ћа, а план је да овај 
дога ђај поста не тра ди ци
ја и да се одр жа ва јед ном 
месеч но.
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ШИМАНОВЦИ

Општи на за вртић
издво ји ла 47 мили о на

Општин ско руко вод ство оби шло 
је радо ве на новој згра ди Пред
школ ске уста но ве „Вла да Обра

до вић Каме ни“ у Шима нов ци ма, објек
та од 1.700 мета ра ква драт них, чију 
изград њу суфи нан си ра ју Покра јин ска 
вла да и Општи на Пећин ци. За ову капи
тал ну инве сти ци ју Покра јин ска вла да 
је пре ко Упра ве за капи тал на ула га ња 
издво ји ла 220 мили о на дина ра, док је 
удео Општи не Пећин ци бли зу 47 мили
о на.

– Радо ви на овом објек ту теку, за 
сада, по пла ну и ми са нада мо да ће 
то у року бити завр ше но. Нада мо се да 
ћемо у сеп тем бру у овај обје кат усе ли
ти прве мали ша не и да од сеп тем бра 
месе ца неће мо има ти листе чека ња на 

тери то ри ји општи не Пећин ци – изја вио 
је пред сед ник Општи не Пећин ци Сини
ша Ђокић.

За изград њу новог врти ћа пећи нач ка 
локал на само у пра ва је усту пи ла земљи
ште вред но 38 мили о на дина ра. Поред 
тога, Општи на је из буџет ских сред ста
ва финан си ра ла изра ду про јект не доку
мен та ци је, тро шко ве струч ног над зо ра, 
као и при кључ ке новог објек та на водо
вод ну, кана ли за ци о ну, гасну и елек тро
мре жу. Све укуп но, Општи на је издво ји
ла 46,7 мили о на дина ра.

Ани та Вол чев ски, дирек тор ка Пред
школ ске уста но ве, каже да је тре нут но 
у Шима нов ци ма упи са но 170 деце, а 
да ће нови обје кат омо гу ћи ти упис 300 
мали ша на. Нови вртић ће, како је рекла, 

пру жа ти боље усло ве за вас пит нообра
зов ни рад, као и за бора вак деце и запо
сле них.

Пред сед ник Саве та Месне зајед ни це 
Шима нов ци Алек сан дар Ман дић, оце
нио је да је нови вртић један од нај зна
чај ни јих обје ка та јав не наме не који је 
изгра ђен у Шима нов ци ма у послед њих 
неко ли ко деце ни ја.

– Ста ри обје кат је неу сло ван и био је 
при вре ме но реше ње, а потра јао је деце
ни ја ма. На ово се дуго чека ло и роди
те љи у Шима нов ци ма су оду ше вље ни 
новим објек том, који није зна ча јан само 
за њих, већ и за запо сле не у инду стриј
ској зони из дру гих насе ља наше општи
не, који ће моћи да оста ве децу у јед ном 
савре ме ном објек ту – рекао је Ман дић.

Општи на Пећин ци испла ти ла помоћ 
уго сти те љи ма

Општи на Пећин ци испла ти ла је про шле неде ље 
помоћ уго сти те љи ма са тери то ри је пећи нач ке општи не, 
који су то пра во оства ри ли по Јав ном пози ву за помоћ 
уго сти те љи ма, рас пи са ном у апри лу ове годи не.

По 50.000 дина ра упла ће но је на рачу не 22 реги стро
ва не уго сти тељ ске фир ме из општи не Пећин ци које су 
под не ле зах тев и испу ни ле усло ве за доби ја ње помо ћи.

– Током пан де ми је уго сти те љи су ради ли у изу зет но 
тешким усло ви ма и нај ви ше били пого ђе ни мера ма за 
спре ча ва ње шире ња инфек ци је. Због тога је пећи нач ка 
локал на само у пра ва одлу чи ла да, коли ко је у могућ но
сти, помог не у опо рав ку ове при вред не делат но сти – 
изја вио је пред сед ник Општи не Пећин ци Сини ша 
Ђокић.

Синиша Ђокић

Обилазак радова на вртићу у Шимановцима
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Суфи нан си ра ње побољ ша ња 
енер гет ске ефи ка сно сти
Реба лан сом општин ског 

буџе та за 2021. годи
ну, који су одбор ни ци 

усво ји ли на сед ни ци Скуп
шти не општи не Пећин ци, 
одр жа ној 10. маја, у општин
ском буџе ту је на пози ци ју 
– Енер гет ска ефи ка сност и 
обно вљи ви изво ри енер ги је 
опре де ље но десет мили о на 
дина ра.

Како је обра зло жио помоћ
ник пред сед ни ка Општи не 
Пећин ци Дејан Жива но вић, 
тиме је испу њен услов да 
пећи нач ка локал на само у
пра ва кон ку ри ше на јав ном 
пози ву за доде лу сред ста ва 
за финан си ра ње Про гра ма 
енер гет ске сана ци је стам бе
них згра да, поро дич них кућа 
и ста но ва који спро во де једи
ни це локал не само у пра ве, а 
који је рас пи са ло Мини стар
ство рудар ства и енер ге ти ке.

– Општи на Пећин ци је 
овим реба лан сом испу ни
ла све усло ве да кон ку ри ше 
за сред ства, а од тога да ли 

ће нам ресор но мини стар
ство доде ли ти сред ства и у 
ком изно су, зави си ће коли ко 
ћемо укуп но сред ста ва бити 
у могућ но сти да усме ри
мо пре ма гра ђа ни ма за ову 
наме ну – рекао је Жива но
вић.

Он је иста као да би успе
шна реа ли за ци ја овог про
гра ма, нашим гра ђа ни
ма омо гу ћи ла да заме ном 
дотра ја ле сто ла ри је новом 
ПВЦ сто ла ри јом, уград њом 
изо ла ци је и побољ ша њем 
систе ма гре ја ња учи не сво

је стам бе не објек те енер гет
ски ефи ка сни јим, при чему 
би сно си ли само 50 одсто 
тро шко ва, док би поло ви
ну тро шко ва суфи нан си ра
ло Мини стар ство рудар ства 
и енер ге ти ке и Општи на 
Пећин ци.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

При ја ви се – поста ни хра ни тељ
Како би свој деци без 

роди тељ ског ста ра ња на 
тери то ри ји општи не 

Пећин ци обез бе дио аде кват
ну зашти ту, Цен тар за соци
јал ни рад Пећин ци покре нуо 
је акци ју „При ја ви се – поста
ни хра ни тељ“. Како нам је 
рекла Биља на Јови чић, 
дирек тор ка пећи нач ког Цен
тра за соци јал ни рад, хра ни
тељ ство је нај ху ма ни ји вид 
зашти те деце без роди тељ
ског ста ра ња, а засни ва ње 
хра ни тељ ства под ра зу ме ва 
пре у зи ма ње бри ге и ста ра ње 
о дете ту који одго ва ра одно су 
дете – роди тељ, а за шта хра
ни те љи доби ја ју надок на ду.

Цен тар за соци јал ни рад 
Пећин ци тре нут но има 31 
дете на поро дич ном сме шта
ју. По њеним речи ма, деца су 
сме ште на у 13 хра ни тељ ских 
поро ди ца на тери то ри ји ове 
општи не, а један број деце је 

сме штен и у хра ни тељ ске 
поро ди це у дру гим општи на
ма.

– Упра во из тог раз ло га, да 
би деца била сме ште на на 
нашој тери то ри ји, Цен тар је 
покре нуо акци ју и про мо ци ју 
хра ни тељ ства, како би се гра
ђа ни упо зна ли са овим обли
ком зашти те деце, те да се 

моти ви шу и да се при ја ве 
како би поста ли хра ни те љи. 
Тако ђе, одштам па ли смо 
фла је ре који ће бити доступ
ни свим нашим сугра ђа ни ма, 
где се нала зе основ не смер
ни це о хра ни тељ ству. Акци ја 
про мо ци је хра ни тељ ства се 
наста вља, а ово је само један 
од начи на да допре мо до 

хума них људи – рекла је 
Јови чић и позва ла заин те ре
со ва не гра ђа не пећи нач ке 
општи не да дођу у пећи нач ки 
Цен тар за соци јал ни рад где 
могу доби ти све нео п ход не 
инфор ма ци је или да позо ву 
022/2436–028 или 022/2435–
240 како би их струч ни тим 
упо знао са свим дета љи ма 
ове услу ге соци јал не зашти
те.

Дирек тор ка Јови чић дода је 
да је хра ни тељ ство при вре
ме ни облик зашти те дете та и 
тра је до раз ре ше ња кри зне 
ситу а ци је у био ло шкој поро
ди ци, али може потра ја ти и 
дуже, све до пот пу ног оса мо
ста љи ва ња дете та, као и да 
хра ни тељ ством може да се 
бави поро ди ца која је у скло
пу про це ду ре сте кла општу 
подоб ност за хра ни тељ ство и 
доби ла одго ва ра ју ћу потвр ду 
Цен тра за соци јал ни рад.

Биљана Јовичић

Са заседања Скупштине

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“
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ЈОВАН СВИР ЧЕ ВИЋ, ДИРЕК ТОР ЈП „ТОПЛА НА“ У БЕО ЧИ НУ

При о ри тет је ауто ма ти за ци ја 
топлот них под ста ни ца
Греј на сезо на у Јав ном 

пред у зе ћу „Топла на“ је 
про те кла у нај бо љем 

реду, без вели ких ква ро ва 
и про бле ма на топло вод
ној мре жи. Сезо на, која је 
поче ла у окто бру, зва нич
но је завр ше на 10. маја, а 
ако буде било потре бе, све 
је спрем но да ста но ви буду 
опет топли. Пре ма речи ма 
дирек то ра овог пред у зе ћа 
Јова на Свир че ви ћа, глав
ни при о ри те ти у наред ном 
пери о ду јесте финан сиј ска 
ста би ли за ци ја, али и ауто
ма ти зо ва ње топлот них под
ста ни ца, која има више стру
ку корист. 

– Изу зет но смо задо вољ
ни како је ова греј на сезо
на про те кла. Нисмо има ли 
већих засто ја нити про бле
ма. Наши потро ша чи су 
били вео ма задо вољ ни. 
Сезо на је тра ја ла мало дуже 
него обич но, јер све чешће 
има мо бла ге, али дуге зиме. 
Укуп но гре је мо 650 ста но ва 
и око 15 посло вих про сто ра. 
Број кори сни ка се није пове
ћа вао, али је у изград њи 
стам бе нопослов ни обје кат 
код Спорт ског цен тра тако 
да оче ку је мо да се завр
ше при прем ни радо ви како 
бисмо ту згра ду при кљу
чи ли на топло вод ну мре
жу. Тако ћемо доби ти око 
40 нових потро ша ча, каже 
Свир че вић. 

Он дода је да се про бле
ми у пред у зе ћу, као што су 
вели ка дуго ва ња и ауто ма
ти за ци ја топлот них под ста
ни ца, реша ва ју уз вели ку 
помоћ локал не само у пра ве.

– Када сам постао дирек
тор овог пред у зе ћа, знао 
сам да има доста про бле ма. 
Али, има мо вели ку подр шку 
од пред сед ни це Општи не 
Мир ја не Мале ше вић Мил
кић и целе локал не само
у пра ве. Сви смо на истом 
задат ку да ово пред у зе ће 
што боље послу је и да пру
жа што боље услу ге. Ситу

а ци ја је кре ну ла на боље, 
дошло је до одре ђе не 
финан сиј ске ста би ли за ци
је. Напла ту смо пове ћа ли, 
иако она у прин ци пу није 
била лоша. Али, успе ли смо 
за неко ли ко про це на та да 
је пове ћа мо. Има мо мањи 
број дужни ка који ма смо 
иза шли у сусрет и пону ди
ли репро гра ме дуго ва ња. 
Тако могу да отпла те дуго
ва ња кроз рате и избег ну 
суд ске тро шко ве. Сарад њу 
са глав ним доба вља чем 
ДП „Гасом“ смо побољ ша ли 
па смо и ми ушли у репро

грам дуго ва ња, како бисмо 
и сво је оба ве зе пре ма њима 
изми ри ли, каже Јован Свир
че вић. 

Он исти че да би се ауто
ма ти за ци јом под ста ни ца 
доби ла боља топлот на ефи
ка сност и вели ка уште да у 
енер ген ти ма. 

– У пла ну је да се све 
топлот не под ста ни це у 
стам бе ним једи ни ци ма 
ауто ма ти зу ју. Тако ђе, ради
ле би се нове упра вљач ке 
једи ни це, ста вља ли би се 
нови елек тро маг нет ни вен
ти ли, а из сва ког цен тра би 
могла топлот на под ста ни ца 
да се кон тро ли ше. Самом 
ауто ма ти за ци јом би се пра
вио баланс изме ђу ста но
ва у при зе мљу и на вишим 
спра то ви ма. То зна чи да 
ста но ви који су на нижим 
спра то ви ма не би били 
хлад ни ји од оних који се 
нала зе на вишим спра то ви
ма, обја шња ва Свир че вић.

ЈП „Топла на“ је у про јек ту 
ауто ма ти за ци је топлот них 
под ста ни ца затра жи ло и 
струч но мишље ње инже ње
ра, који има ју вели ко иску
ство у раду са топла на ма. 
Њихо ва струч на оце на јесте 
да су топлот не под ста ни це 
заста ре ле и има ју тех но ло
ги ју ста ру око 30 годи на. У 
пла ну је да се у зави сно сти 
од про гра ма пред у зе ћа и 
сред ста ва, ауто ма ти за ци
ја под ста ни ца оба ви сук це
сив но у наред них неко ли ко 
годи на. 

Како је рекао дирек тор ЈП 
„Топла на“ Јован Свир че вић 
цена гре ја ња се неће мења
ти, а уве ли ко се спре ма за 
наред ну греј ну сезо ну.

– Лето ћемо иско ри сти ти 
за одр жа ва ње и ремонт како 
бисмо спрем но доче ка ли 
наред ну греј ну сезо ну. Наши 
потро ша чи гре ја ње пла ћа ју 
током целе годи не, у зави
сно сти од ква дра ту ре ста на. 
За физич ка лица цена је 97, 
37 дина ра по ква дра ту, а за 
прав на лица 146,06 дина ра 
по метру ква драт ном. Тако
ђе, циљ нам је да одр жи мо 
исти ниво напла те, каже на 
кра ју Свир че вић.

З. Попо вић
Б. Туца ко вић

Јован Свир че вић

План за боље гре ја ње: ауто ма ти за ци ја под ста ни ца
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Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Реша ва се про блем
напу ште них паса
У општи ни Бео чин запо че та је 

акци ја сма ње ња бро ја напу ште
них паса, која обу хва та сте ри ли

за ци ју и кастра ци ју како вла снич ких 
паса, тако и оних који нема ју свог вла
сни ка. Про је кат су осми сли ле Јеле на 
Шушак, помоћ ни ца пред сед ни це 
Општи не за пита ња урба ни зма и Маја 
Лукић, шеф Каби не та Општи не. Првих 
50 вла сни ка који се при ја ве, доби ће за 
свог пса бес плат ну кастра ци ју или сте
ри ли за ци ју, док ће рад ни ци Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа „Бео чин“ на 
тере ну хва та ти напу ште не псе и одво
зи ти их код вете ри на ра. Тако ђе, након 
интер вен ци је пси ће доби ти вак ци ну и 
микро чип. Како кажу Маја Лукић и 
Јеле на Шушак, циљ је сма ње ње бро ја 
напу ште них паса и под сти ца ње вла
сни ка на одго вор но пона ша ње пре ма 
сво јим љубим ци ма. Ина че, на годи
шњем нивоу због ује да напу ште ног пса 
Општи на издва ја за одште ту грађанима 
од чети ри до десет мили о на дина ра. 

– Азил је нешто што је инве сти ци о но 
овог тре нут ка нео ства ри во и наш први 
корак јесте сте ри ли за ци ја и кастра ци ја 
напу ште них и вла снич ких паса. Оби
шли смо неко ли ко локал них само у пра
ва и виде ли како се они боре про тив 
овог про бле ма. Одлу чи ли смо да овом 
акци јом обу хва ти мо и вла снич ке псе, 
јер нажа лост њихо ви кучи ћи касни је 
нај че шће завр ше на ули ци. Заи ста 
смо мно го ради ле на овом про јек ту и 
све добро сагле да ле. Оби шле смо и 
ази ле за псе, зоо хи ги је не, раз го ва ра ли 
смо са вете ри на ри ма и удру же њи ма 
за зашти ту живо ти ња, каже Јеле на 
Шушак. 

За овај про је кат је издво је но 2,5 
мили о на дина ра, а гра ђа ни ма су уз 
рачу не ЈКП „Бео чин“ поде ље ни и леци 
са додат ним инфор ма ци ја ма.

– Овог пута ћемо обу хва ти ти првих 
50 паса чији се вла сни ци јаве, док ће 
напу ште ни пси бити кастри ра ни или 
сте ри ли са ни све до утро шка сред ста
ва. Не зна мо још тачан број паса на 
ули ца ма. Морам да истак нем да се 
вели ки број вла сни ка већ јавио и инте
ре со вао. То је и при ли ка да, ако нема
ју нов ца, свог пса кастри ра ју или сте
ри ли шу поп туп но бес плат но. На осно
ву ово го ди шњег иску ства ћемо офор
ми ти буџет за наред ну годи ну. Напу
ште ни пси ће након интер вен ци је има
ти вете ри нар ску негу док се не опо ра
ве. Пси ће бити под вете ри нар ским 
над зо ром док се не про це ни да могу 
да се вра те на ули цу, исти че Маја 
Лукић.

Наше саго вор ни це дода ју да је ова 
акци ја мали корак ка реша ва њу вели
ког про бле ма, али да је исто вре ме но 
важно ради ти и на све сти и еду ка ци ји 
људи како би се што одго вор ни је пона
ша ли пре ма сво јим љубим ци ма.

– Тако ђе, осми сли ли смо и да сва ки 
вла снич ки пас који је сте ри ли сан доби
је вак ци ну и микро чип. Јер, посто је 
слу ча је ви да су интер вен ци је оба вље
не, али да пас није микро чи по ван нити 
је вак ци ни сан. На тај начин жели мо да 
награ ди мо вла сни ка, јер се одго вор но 
пона ша пре ма свом псу, обја шња ва 
Маја Лукић.

Када је реч о вла снич ким пси ма, 
Јеле на Шушак дода је да је циљ и да 
се укљу чи што већи број дома ћин ста
ва. 

– То зна чи да само један пас из 
дома ћин ства може ићи на интер вен ци
ју. Тако ђе, сва ки пас ће доби ти и свој 
еви ден ци о ни кар тон, дода је Јеле на 
Шушак.

Маја Лукић наво ди да се, када је реч 
о вла снич ким пси ма, мора ју пошто ва
ти саве ти вете ри на ра.

– Људи се јавља ју са разним иде ја
ма зато исти чем да се не може сте ри
ли са ти жен ка која се тек око ти ла, и 
која није пол но зре ла, као ни она која 
је у тера њу.  Мислим да ћемо сма њи ти 
број напу ште них кучи ћа у будућ но сти 
и да ћемо еду ка ци јом пора ди ти на 
све сти гра ђа на коли ко је кастра ци ја и 
сте ри ли за ци ја важна, напо ми ње Маја 
Лукић.

Јелан Шушак за крај каже да се 
реша ва ње овог про бле ма у општи ни 
покре ну ло са „мртве тач ке“, али да је 
за резул та те потреб но вре ме. 

– Ово је дуго ро чан про цес, резул та
ти неће бити видљи ви тако ре ћи пре ко 
ноћи. Нада мо се да ће ово поста ти 
прак са и да ћемо моћи да издво ји мо 
већа сред ства у будућ но сти, каже за 
крај Јеле на Шушак.

Заин те ре со ва ни вла сни ци паса, који 
желе да се њихов љуби мац сте ри ли
ше или кастри ра, могу се јави ти на 
бро је ве теле фо на: 063/520491 и 
065/4340432.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Јеле на Шушак и Маја Лукић
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ОДР ЖА НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „МУЗЕ ЈИ ЗА 10“

Од Римљана до Шумановића 

Раз ли чи те актив но сти и зани мљи ви 
садр жа ји обе ле жи ли су ово го ди
шњу мани фе ста ци ју „Музе ји за 10“, 

коју су одр жа ни музе јима у Срем ској 
Митро ви ци, Руми и Шиду. Сви заин те ре
со ва ни посе ти о ци могли су да испра те 
број не актив но сти одре ђе ним дани ма и 
сат ни цом. Дога ђај „Музе ји за 10“ је ове 
годи не тра јао од 12. до 18. маја, у окви ру 
којег је одр жа на и тра ди ци о нал на Европ
ска ноћ Музе ја. 

Првог дана мани фе ста ци је „Музе ји за 
10“ у Срем ској Митро ви ци одр жа на је 
про мо ци ја једа на е стог бро ја Збор ни ка 
Музе ја Сре ма, који је посве ћен еми нент
ном исто ри ча ру Радо ми ру При ци. Како је 
рекао дирек тор Музе ја Сре ма Андри ја 
Попо вић, „Музе ји за 10“ је вео ма зна ча јан 
кул тур ни дога ђај.

 „Музе ји за 10“  је за нас вео ма важна 
мани фе ста ци ја и уло жи ли смо мак си мал
не напо ре да орга ни зу је мо што више 
инте ре сант них садр жа ја и да нашим 
посе ти о ци ма пру жи мо што више дога ђа
ја, иста као је Андри ја Попо вић.

Уред ни ца Збор ни ка Јасми на Дави до
вић каза ла је да се у часо пи су нала зи 
део посве ћен пале он то ло ги ји, који је при
пре ми ла Дра га на Недељ ко вић. Затим, ту 
је о оде љак о архе о ло ги ји рад проф. др  
Миро сла ве Мир ко вић и рад Љуби ше 
Васи ље ви ћа, који се бавио спо ме ни ци ма 
посве ће ним Сил ва ну на про сто ру тери то
ри је Сре ма. У Збор ни ку се нала зи рад 
Јасми не Дави до вић, који гово ри о зем
ним нала зи ма који су сти гли у Музеј из 
вели ке колек ци је рони лач ког клу ба. У 
Збор ни ку се нала зе и радо ви из обла сти 
исто ри је. 

У Европ ској „Ноћи музе ја“ је орга ни зо
ван јав ни час црта ња код про фе со ра 

Пре дра га Кова чи ћа. Осим уче ни ка Ликов
не шко ле „Ш.Т.И.Ф.Л.А“, у црта њу моде ла 
могли су да се оку ша ју и сви заин тер се о
ва ни посе ти о ци. 

 Ова кав тип часа се први пут орга ни зу
је у Митро ви ци. Ода зва ли смо се на 
позив Музе ја Сре ма. Ина че, увек као 
Ликов на шко ла уче ству је мо у одре ђе ним 
актив но сти ма у гра ду. Задо вољ ни смо 
што смо могли на овај начин да се укљу
чи мо и тако допри не се мо самој мани фе
ста ци ји, казао је Пре драг Кова чић. 

Музеј Сре ма посе ти ли у и нај мла ђи 
Митров ча ни, који су у при род њач кој про
сто ри ји могли да сла жу сла га ли це са 
тема ти ком разних живо ти ња, боје и црта
ју. Роди те љи мали ша на који су посе ти ли 
мани фе ста ци ју кажу да су задо вољ ни 
зани мљи вим садр жа јем који је наме њен 

деци, као и орга ни за ци јом која је за сва ку 
похва лу. 

Истог дана, у подру му дру ге згра де 
Музе ја, посе ти о ци су могли да ужи ва ју у 
дегу ста ци ји раз ли чи тих врста вина из 
ерде вич ке вина ри је „Винат“. Током вече
ри, могли су да испра те Кон церт „Само 
нам је љубав потреб на” деч јих хоро ва 
„Вивак рок” и „Арт Кидс. Затим, одр жа на 
су пре да ва ње о кухи њи ста рог Рима, пре
да ва ча Јасми не Дави до вић, и посе ти о ци 
су могли да виде и архе о ло шку постав ку 
Музе ја Сре ма, и да при су ству ју на ради
о ни ци чита ња рим ских нат пи са. У неде
љу, 16. маја одр жа на је тим ска игра 
„Потра га за бла гом“ уз коју се учи о исто
ри ји и кул тур ном зна ча ју наше сре ди не. 
Док је у поне де љак, 17. маја одр жа но 
пре да ва ње о пле и сто цен ским сиса ри ма, 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Ликовна радионица Пеђе Ковачића

РУМА: Урош Нико лић, Бра ни сла ва Коње вић и Филип Тка лац
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пре да ва ча Алек се Тодо ро ви ћа. У Лапи
да ри ју му Музе ја је одр жа на ради о ни ца 
моза и ка са рим ском тема ти ком. Сам крај 
мани фе ста ци је 18. мај, посве ћен је ради
о ни ци грн ча ри је и изра де рим ских лам пи
ца. Кроз све дане мани фе ста ци је доступ
не су биле и „фото гра фи је из про шло сти“ 
као и „при род њач ке сла га ли це“. 

У Зави чај ном музе ју у Руми је тако ђе 
одр жа на мани фе ста ци ја „Музе ји за 10“. 
Ово го ди шња тема је „Будућ ност музе ја, 
нове иде је, нове прак се“.

– У окви ру те теме Зави чај ни музеј 
Рума је напра вио инте ре сант ну изло жбу, 
спој оног што ми из архе о ло шког оде ље
ња нашег музе ја посе ду је мо са Гомо ла ве 
и радо ва мла дог умет ни ка из Хрт ко ва ца 
Фили па Ткал ца. Њихо вим спо јем смо 
при ре ди ли ову лепу изло жбу, рекла је 
дирек тор ка Зави чај ног музе ја Бра ни сла
ва Коње вић. 

Изло жба нуди посе ти о цу зани мљи ве 
пред ме те нађе не током иско па ва ња на 
нала зи шту Гомо ла ва, а ту су и црте жи 
инспи ри са ни тим пред ме ти ма, мла дог 
Фили па Ткал ца, који је дипло ми ра ни 
мастер ликов ни умет ник.

Он је на отва ра њу изло жбе иста као да 
је пола зна осно ва за њего ве црте же, 
рађе не тех ни ком сувог пасте ла на црном 
хаме ру, нео лит ска дво гла ва ста ту е та. 
Она је један од нај по зна ти јих пред ме та 
нађе них на овом нала зи шту и јед на је од 
нај ста ри јих хибрид них ста ту е та, наста ла 
4.700. годи не пре нове ере.

– Сце не црте жа сам сме стио у има ги
нар ни свет, буду ћи свет Гомо ла ве, 2.300. 
годи не. У том има ги нар ном све ту ево лу
ци ја се завр ша ва са црте жом који је 
настао по узо ру на ту прву дво гла ву ста
ту е ту. Дакле, иде ја хибрид но сти је поче
ла на Гомо ла ви и завр ша ва се на Гомо
ла ви, тако да на неки начин има мо 7.000 
годи на ево лу ци је, рекао је мла ди умет
ник Филип Тка лац. 

Поред сва ког вели ког пасте ла на црном 

хаме ру, нала зе се и мањи радо ви, попут 
ски ца, који су рађе ни тех ни ком лави ра ног 
туша на обич ном папи ру.

Урош Нико лић, архе о лог кустос у Зави
чај ном музе ју, уче ство вао је у при пре ми 
изло жбе у делу који се одно сио на пред
ме те нађе не током иско па ва ња на лока
ли те ту Гомо ла ва. Он је ука зао на то да је 
овај лока ли тет поред Саве настао дуго го
ди шњим живље њем чове ка на том про
сто ру, од пери о да раног и сред њег нео
ли та, па све до сред њег века.

У Гале ри ји „Сава Шума но вић“ у Шиду 
орга ни зо ва не су број не ради о ни це, на 
којој су уче ство ва ли уче ни ци основ них и 
сред њих шко ла и уз струч ну помоћ кусто
са и про фе со ра про шли су кроз свет 
умет но сти. У субо ту, 15. маја, када се 
обе ле жа ва ла Европ ска ноћ музе ја одр
жа но је пре да ва ње „Сава Шума но вић и 
њего ва дела – део наци о нал не кул тур не 
башти не“ исто ри чар ке умет но сти др 
Алек сан дре Челов ски. Због епи де ми о ло

шке ситу а ци је био је при су тан мањи број 
посе ти ла ца који су има ли при ви ле ги ју да 
чују још јед но пре да ва ње о вели ком срп
ском сли ка ру.

Дирек тор ка Гале ри је сли ка „Сава 
Шума но вић“ Јова на Лакић, под се ти ла је 
да је 15. мај и Европ ска ноћ музе ја, те је 
у окви ру мани фе ста ци је „Музе ји за 10“, 
орга ни зо ва но пре да ва ње др Алек сан дре 
Челов ски.

– Мла да исто ри чар ка је наша Шиђан ка 
и њено пре да ва ње је први део про гра ма 
који смо спре ми ли, а орга ни зо ва на је 
про јек ци ја фил ма „Сли кар и бера чи ца 
гро жђа“ Нико ле Лорен ци на. Мени је изу
зет но задо вољ ство што је Алек сан дра 
данас са нама и сви мла ди из Шида су 
добро до шли у Гале ри ју и тру ди ће мо се 
да им пру жи мо шан су да се пока жу, дока
жу, стек ну нова зна ња, иску ства и Гале
ри ја ће увек бити отво ре на за њих – 
рекла је Јова на Лакић.

Е. М. Н.

ШИД: Јова на Лакић и др Алек сан дра Челов ски

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“: ИЗЛО ЖБА „Fran ce emO tiOn“

Шетња кроз Француску
У Гале ри ји „Лазар Воза

ре вић“ 14. маја је отво
ре на изло жба „Fran ce 

emo tion“ која на несва ки да
шњи начин води посе ти о це у 
неза бо рав ну шет њу кроз 
поје ди не дело ве Фран цу ске. 
Оно што изло жбу изда ва ја и 
чини зани мљи вом јесу фот
гра фи је, које уз кори шће ње 
памет них теле фо на пре ко 
апли ка ци је ства ра ју вир ту
ел ни дожи вљај. Сход но 
томе, посе ти лац може чути 
нај ра зли чи ти је зву ке, и 
„посе ти ти“ више раз ли чи тих 
места. За збир ку фото гра
фи ја заслу жна су чети ри 
свет ска фото гра фа, који су 
уз помоћ објек ти ва нај леп ше 
ути ске са путо ва ња кроз 
фото гра фи је пре не ли и у 
Срем ску Митро ви цу.

Изло жби је при су ство вао 

начел ник за кул ту ру и спорт 
Васиљ Шево, и том при ли
ком иста као задо вољ ство 
што Гале ри ја и ове годи не 
уче ству је на европ ској Ноћи 

музе ја, и позвао гра ђа не да 
посе те изло жбу која ће тра
ја ти до кра ја месе ца.

 Вео ма ми је дра го да је 
наш град ста вљен на листу 

гра до ва које ће ова изло жба 
оби ћи. Морам да похва лим 
запо сле не у Гале ри ји који су 
од ове годи не осми сли ли 
један диван кутак „Лаза рев 
кутак“, наме њен и при ла го
ђен нашим нај мла ђим сугра
ђа ни ма, где ће црта ти, боји
ти, писа ти и бави ти се кре а
тив ним радом, рекао је 
Шево.

Како је обја сни ла Мари ја 
Вуру на, кустос Гале ри је оно 
што је нео п ход но да посе ти
о ци ура де, пре него што 
дођу  на изло жбу, јесте да са 
apple или goo gle вир ту ел не 
про дав ни це, ски ну апли ка
ци ју која се зове „Fran ce 
eMo tion“, тако да могу 
постав ку фото гра фи ја 
посма тра ти на пот пу но дру
га чи ји начин.

К.Вереш
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МУЗЕЈ СРЕ МА: ПРО МО ЦИ ЈА МОНО ГРА ФИ ЈЕ ЈУГО СЛО ВЕН СКЕ ГЛУ МИ ЦЕ
ИРЕ НЕ КОЛЕ САР АУТО РА ВЛА ДИ МИ РА БАЛА ШЋА КА

Ире на поно во међу нама

Прва „жива“ про мо ци ја моно гра фи
је Ире не Коле сар „Осмех пор цу
лан ске фигу ри не Ире на Коле сар“ 

одр жа на је у Музе ју Сре ма у Срем ској 
Митро ви ци у неде љу 16. маја. О књи зи 
су гово ри ли коор ди на то ри про јек та и 
аутор Вла ди мир Бала шћак, а дело ве из 
моно гра фи је чита ли су Јеле на Јан ко
вић, Души ца Аној чић и Нико ла Јано ше
вић уз музич ку прат њу про фе со ра 
митро вач ке музич ке шко ле.  Изда вач је 
Дру штво Руси на Срем ска Митро ви ца и 
Нови нар ска асо ци ја ци ја Руси на – НАР, 
Нови Сад. Овај капи тал ни про је кат 
финан сиј ски су помо гли репу блич ке и 
покра јин ске инсти ту ци је као и Град 
Срем ска Митро ви ца, РТВ и мно га при
вред на дру штва, пред у зет ни ци и поје
дин ци. Про мо ци ји је при су ство вао 
начел ник Град ске упра ве за кул ту ру и 
спорт Васиљ Шево.

При ка за но је и неко ли ко кадро ва из 
првог југо сло вен ског фил ма „Сла ви ца“ 
у коме је Ире на Кола сар тума чи ла 
наслов ну уло гу, као и дело ви њених 
интер вјуа након повла че ња са сце не.

– При мар ни мотив за саку пља ње 
обим не гра ђе за моно гра фи ју Ире не 
Коле сар, прве филм ске и позо ри шне 
диве после рат не Југо сла ви је, био је 
искљу чи во љубав и страст пре ма про

фе си ји, рекао је Вла ди мир Бала шћак.
Рад на при ку пља њу гра ђе за моно

гра фи ју тра јао је без ма ло ско ро две 
деце ни је. Мате ри јал, фото гра фи је, 
доку мен ти , били су на про сто ру свих 
бив ших репу бли ка, рекао је аутор.

– Мари ја Црно бо ри, Реља Башић, 
Рај ко Грлић, Вла ди мир Кола рић, Пре
драг Ејдус, Бран ка Весе ли но вић, Рада 

Ђури чин, Јасна Малец Утро би чић, 
Јели са ве та Саблић, Све тла на Бој ко
вић, Мира Шувар, Бран ка Петрић Фех
миу, Иван Бекја рев, МиланЦаци Миха
и ло вић, Јаго да Замо да ... Ти људи су 
сво јим при сту пом, сећа њи ма, осе ћа њи
ма, енер ги јом, радом и сарад њом опле
ме ни ли мој живот зау век и ску па смо 
спре чи ли да Ире ну Коле сар пре кри је 
забо рав. На кра ју сам се осе тио као сту
дент који вуче огро ман и тежак кофер. 
У мом кофе ру је био живот Ире не Коле
сар, вукао сам га сна жно од Загре ба, ка 
Задру, Дубров ни ку, Сара је ву, Бео гра ду, 
Сла вон ском Бро ду, Новом Саду... У 
пра вом момен ту се поја ви ла енер гич на 
госпо ђа Јеле на Пер ко вић, пред сед ни ца 
Нови нар ске асо ци ја ци је Руси на из 
Новог Сада, ода бра ла тим који је са 
вели ким жаром кре нуо у фина ли за ци ју 
про јек та. Искре но се надам да ће ова 
моно гра фи ја, па макар и уско струч ним 
мла дим људи ма, допри не ти да сагле
да ју и нау че како се ради ло у рату, како 
се у земљи која више не посто ји него ва
ла кул ту ра и умет ност, како се поста ја
ло глу мац, како су се доти ца ле зве зде, 
а при томе се сачу ва ла скром ност и 
јед но став ност, рекао је Вла да Бала
шћак.

С. Ћ.

КОЛЕ САР Ире на (1925  ), позо ри
шна и филм ска глу ми ца. За вре ме 
НОБа била члан Каза ли шта народ ног 
осло бо ђе ња члан Југо сло вен ског 
драм ског позо ри шта у Бео гра ду од 
осни ва ња. Изра зи то лир ски тале нат, 
вео ма сен зи бил на умет ни ца. Позна та 
као про та го нист првог југо сло вен ског 
после рат ног фил ма „Сла ви ца“. Важни
је уло ге Ђули је та, Офе ли ја и Леди Ана 
у Шек спи ро вим тра ге ди ја ма, Ида (И. 
Вој но вић, Дубровачкатрагедија), Иља 
(Есхил, Оковани Прометеј), Гло ри ја 
(Шо, Никад се не зна), Розе та (Мисе, 
Неиграјсељубављу) и др.  

(МалаенциклопедијаПросвета,
Београд,1978.стр.272)

КОЛЕ САР Ире на

Са про мо ци је

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР БЕО ЧИН

Про мо ци ја
рома на

Уз пошто ва ње мера про тив шире ња 
коро навиру са у Кул тур ном цен тру „Бео
чин“ 14. маја одр жа на је про мо ци ја рома
на „Хобот ни ца“ бео чин ског писца Тихо
ми ра Аксен ти је ви ћа. Уз при го дан кул тур
ноумет нич ки про грам, посе ти о ци су 
могли да ужи ва ју у писа ној речи, песми и 
умет но сти.
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ГИМ НА ЗИ ЈА „СТЕ ВАН ПУЗИЋ“ РУМА

Алек сан дру Тодо ро ви ћу
дру го место из физи ке
Алек сан дар Тодо ро вић, 

уче ник првог раз ре
да рум ске Гим на зи је 

„Сте ван Пузић“, осво јио је 
дру гу награ ду на недав но 
одр жа ном репу блич ком так
ми че њу из физи ке.

Тре ба иста ћи да је Алек
сан дар уче шће на овом 
так ми че њу у Кра гу јев цу 
избо рио на осно ву успе ха 
из основ не шко ле јер се, 
због пан де ми је, нису орга
ни зо ва ла ква ли фи ка ци о на 
так ми че ња. Пре ма пра ви
ли ма так ми че ња, овај мла
ди Румља нин је тре ба ло да 
се так ми чи у тре ћој, „гама“ 
кате го ри ји, али је он иза
брао да сво је зна ње испро
ба у вишој, „бета“ кате го ри ји, 
у којој је био дру го пла си ран.

Да до успе ха на репу блич
ком так ми че њу није лако 
доћи све до че и Алек сан

дро ве речи да се, у про се ку, 
недељ но при пре мао десет 
сати, како у шко ли, тако и 
у онлајн кон так ту са сво јом 
про фе сор ком Љиља ном 
Пан те лић.

– Нисам оче ки вао дру
го место, можда тре ће или 
неку похва лу. Због целе 
ситу а ци је и неиз ве сно сти 
када и где ће се одр жа ти 
так ми че ње, имао сам два 
месе ца мање за при пре ме, 
али уз вели ку помоћ про
фе со ри це Пан те лић, осво
јио сам дру го место – каже 
Алек сан дар Тодо ро вић.

Поред физи ке, Алек сан
дар је изу зет но добар мате
ма ти чар, па је осво јио прво 
место на окру жном так ми
че њу из овог пред ме та, тако 
да ће сво је зна ње испро ба
ти и на репу блич ком так ми
че њу. С. Џаку ла

Алек сан дар Тодо ро вић

БЕО ЧИН

Обе ле же на
цркве на сла ва

Уз при су ство пред став
ни ка локал не само у пра ве 
и вели ког бро ја гра ђа на 
Бео чин ци су 12. маја про
сла ви ли сво ју сла ву Све
тог Васи ли ја Остро шког. 
Литур ги ја је слу же на у Хра

му Све тог Васи ли ја Остро
шког, а за при год ни кул
тур ноумет нич ки про грам 
побри нуо се фол клор ни 
ансамбл Кул тур ноумет
нич ког дру штва „Сте ван 
Петро вић Бри ле“. 

РУМА

Стипендије за 
репрезентативце

Вања Удо ви чић, мини стар 
омла ди не и спор та, уру чио 
је 11. маја пре ко 400 уго во ра 
за сти пен ди ра ње врхун ских 
спор ти ста, који су оства ри
ли зна чај не међу на род не 
спорт ске успе хе и тако на 
нај бо љи начин пред ста вља
ли сво ју земљу у све ту.

Међу тим нај бо љим спор
ти сти ма су и Јова на Мушиц
ки и Нико ла Вуч ко вић, изу
зет ни рум ски спор ти сти из 
ТК „Змај“, који су били у 
теквон до репре зен та ци ји 
Срби је на недав но одр жа
ном Европ ском првен ству.

С. Џ.

Сти пен ди је за Јова ну и Нико лу
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ОШ „ДУШАН ЈЕР КО ВИЋ“ РУМА

Осно ва на зачин ска
башта у шко ли
У град ској ОШ „Душан 

Јер ко вић“, 12. маја 
су окон ча не актив

но сти на реа ли за ци ји про
јек та заснивањa баште са 
зачин ским биљем. Ната ша 
Ста нић, дирек тор ка шко ле, 
ука за ла је да је Фон да ци ја 
„Јасен“ рас пи са ла кон курс 
за про је кат, а њихов, за 
зачин ску башту, осми слио је 
тим за про јек те који посто ји 
у шко ли. 

– С обзи ром на то да смо 
град ска шко ла и да нема
мо земљу на којој бисмо 
узга ја ли биље, наша иде
ја је била да напра ви мо 
нешто где може да ста не 
доста биља ка, то је зачин
ско биље које не зау зи ма 
пуно места, а деца ће се 
упо зна ти са оним што и уче 
у шко ли – каже дирек тор ка 
Ста нић.

Оно што је бит но јесте да 
су се сви у шко ли укљу чи
ли у реа ли за ци ју про јек та. 
Дрве на кон струк ци ја која 
слу жи као осно ва за зачин
ско биље је дело настав ни ка 
тех нич ког Душа на Вук са на, 
настав ни ка инфор ма ти ке 
Мла де на Алек си ћа, настав

ни ка физич ког Здрав ка 
Мари ћа и настав ни ка гео
гра фи је Нико ле Петро ви ћа 
који су је зајед но напра ви
ли, уз помоћ оста лих запо
сле них у шко ли.

– Срце и душу све му томе 
дају наша деца, уче ни ци 
на које смо увек поно сни. 
Тру ди мо се да им, поред 
диги тал не наста ве, омо гу

ћи мо и нешто прак тич но, 
нешто да оми ри шу и опи
па ју, да могу да кори сте и у 
исхра ни, евен ту ал но неком 
школ ском пред у зет ни штву – 
исти че Ната ша Ста нић.

Деци су посеб но зна чај на 
била сазна ња која су доби
ла од настав ни ка био ло ги
је који су их и упо зна ли са 
свим тим биљ ка ма, а потом 

су и уче ство ва ли у сад њи 
зајед но са њима.

Међу уче ни ци ма су биле 
и Дуња Сте фа но вић и Јана 
Сми ља нић, уче ни це петог 
раз ре да, које су за наше 
нови не рекле да им је дра
го што су уче ство ва ле у 
реа ли за ци ји овог про јек та 
засни ва ња зачин ске баште.

С. Џаку ла

Јана, Дуња и дирек тор ка Ста нић

РУМА

С робо том на ти
У окви ру про гра ма Ера змус+, који 

финан си ра Европ ска уни ја, одо
брен је про је кат „С робо том на 

ти“ чији је глав ни коор ди на тор Цен
тар нових тех но ло ги ја /ЦНТ/ из Руме. 
Парт не ри на овом про јек ту су рум ска 
Тех нич ка шко ла „Милен ко Брзак Уча“, 
Agru pa men to de Esco las de Bar ce los 
из Пор ту га ла, као и Школ ски цен тар 
„Среч ко Косо вел“ из сло ве нач ког гра да 
Сежа на. 

Коор ди на тор про јек та ЦНТ из Руме 
пот пи сао је уго вор о реа ли за ци ји про
јек та са Наци о нал ном аген ци јом „Тем
пус“, док су интер ни уго во ри пот пи са ни 
са шко ла ма које уче ству ју у про јек ту. 
Реа ли за ци ја про јек та „С робо том на ти“ 
је поче ла и тра ја ће до окто бра 2022. 
годи не. Глав ни циље ви поме ну тог про
јек та су сарад ња изме ђу обра зов них 
инсти ту ци ја и бизни са, нови ино ва
тив ни настав ни про гра ми и обра зов не 
мето де, као и раз вој кур се ва и обу ке.

– Ми смо пре по зна ли важност пове
зи ва ња нау ке са при вре дом, укљу чи
ва ња ака дем ске зајед ни це у потре бе 
тржи шта рада и при вред них делат но
сти, као и нео п ход ност успо ста вља ња 
ино ва тив ног при сту па посло ва њу и 
упо тре бе инфор ма ци о нокому ни ка ци
о них тех но ло ги ја у посло ва њу – каже 
Вла ди мир Лало ше вић, дирек тор Ком
па ни је ЦНТ из Руме.

Циљ про јек та „С робо том на ти“ јесте 
раз вој ком пе тен ци ја настав ни ка и уче
ни ка кроз стра те шко парт нер ство у 
почет ном и кон ти ну и ра ном ИТ обра
зо ва њу где ће се про фе си о нал не ком
пе тен ци је настав ни ка струч них пред
ме та у ИТ обра зо ва њу раз ви ти и биће 
побољ ша но њихо во зна ње о новим 
тех но ло ги ја ма. Зајед но са уче ни ци ма 
реа ли зо ва ће се три раз ли чи та кур са 
обу ке која су бит на за будућ ност мла
дих и ино ва тив них шко ла, јер се тако 
пра те потре бе тржи шта и модер ни зу

је настав ни про цес у шко ла ма у скла
ду са стра те ги јом струч ног обра зо ва
ња. Глав ни циљ је да ИТ ком па ни је у 
Евро пи доби ју мла де, обра зо ва не ИТ 
рад ни ке. Кур се ви сред њих струч них 
тех нич ких шко ла не могу пра ти ти овај 
напре дак због недо стат ка лите ра ту ре, 
мате ри ја ла, опре ме као и настав ни
ка који би тре ба ло да буду воде ћи у 
наста ви. ИТ посло ви су међу нај тра же
ни јим у све ту, тако да је стал на потре ба 
за додат ним обра зо ва њем и настав ни
ка и уче ни ка. С. Џаку ла

Вла ди мир Лало ше вић
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СТА РА ПАЗО ВА

Милош Јови чић међу нај бо љим
позна ва о ци ма јапан ске кул ту ре
У неде љу, 9. маја, на Фило ло шком 

факул те ту у Бео гра ду је одр жан 
бал кан ски квиз у позна ва њу 

јапан ског јези ка и кул ту ре, а еки па у 
којој је био Ста ро па зов ча нин Милош 
Јови чић, осво ји ла је тре ће место. Так
ми че ње „Japan Bowl“ пред ста вља осно
ву за будућ ност и помоћ новим гене ра
ци ја ма лиде ра у бал кан ско –ја пан ским 
одно си ма.

Милош Јови чић је мла ди дипло ми ра
ни јапа но лог из Ста ре Пазо ве, коме је 
ово било већ тре ће уче шће у кви зу, који 
је тим ског карак те ра са по три так ми ча
ра у еки пи. 

– Потреб но је позна ва ти јапан ску кул
ту ру, исто ри ју, језик и све акту ел не 
дога ђа је у Јапа ну у прет ход них годи ну 
дана, од поли ти ке, пре ко кул ту ре до 
спор та. Са мном су били Раст ко Миха
и ло вић и Нико ла Нешић, коле ге са 
кате дре јапа но ло ги је – рекао је Јови
чић.

У Срби ји је так ми че ње поче ло као 
мали квиз пре пет годи на, а сад је пре
ра сло у веће раз ме ре, јер дола зе уче
сни ци из целог реги о на, а нај леп ше је 
дру же ње са људи ма који деле иста 

инте ре со ва ња широм Бал ка на. 
Прво место су ове годи не осво ји ли 

сту ден ти са Мате ма тич ког факул те та, 
јер уче сни ци не мора ју бити само сту
ден ти и дипло ми ра ни јапа но ло зи, већ 
сви које зани ма јапан ска кул ту ра. 
Побед ни ци доби ја ју вред не награ де, а 
ове годи не, по Мило шу, нај дра жа награ
да за пре ко 20 так ми ча ра била је књи га 
Шини ћи Хоши „С дру ге стра не љуља
шке“ у чијем је пре во ду уче ство вао. 

Јапан ски језик је изу зет но инте ре сан
тан, а исто ри ја бога та, каже наш саго
вор ник, кога су оду век зани ма ли јези ци 
и исто ри ја. При ода би ру живот ног пози
ва бит на је подр шка роди те ља у њихо
вим инте ре со ва њи ма.

– Фило ло шки факул тет у Бео гра ду је 
један од орга ни за то ра овог так ми че ња, 
које пома же Јапан ска фон да ци ја, а 
подр жа ва Амба са да Јапа на у Репу бли
ци Срби ји – нагла ша ва Јови чић.

З. К.

Милош Јови чић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дан медицинских сестара
Међу на род ни дан меди цин ских 

сеста ра обе ле жа ва се 12. маја, 
у знак сећа ња на Фло ренс Нај

тин гејл, бол ни чар ку, зачет ни цу модер
ног сестрин ства. Поред основ не неге 
боле сни ка у срем ско ми тро вач кој 
Општој бол ни ци, уна пре ђе ње ква ли те
та рада меди цин ске сестре сти чу на 
раз ли чи тим кон ти ну и ра ним еду ка ци ја
ма. Њихов циљ је да побољ ша ју здра
вље паци јен та, не само са аспек та 
физич ког здра вља већ и са аспек та 
пси хич ког и пси хо со ци јал ног здра вља. 
Тај позив сма тра се вео ма хума ним, а 
већи на сеста ра кажу да би опет иза
бра ле свој посао, када би поно во 
могле да бира ју.

– Поја вом и шире њем новог виру са 
ковид19, поно во смо под се ти ли све 
људе ово га све та на уло гу здрав стве
них рад ни ка и то не сме да оста не 
неза пи са но као непро це њи ва вред
ност у спа са ва њу живо та људи. Када 
смо обу кли ска фан де ре и кре ну ли у 
бор бу про тив виру са, пока за ли смо 
једин ство наше про фе си је. Ту није 
било име на, није било поде ле на рад
ни ке Дома здра вља или бол ни це или 
дру гог гра да... Кре ну ли смо у бор бу. За 
нас не посто ји знак стоп, већ само зна
ци опа сно сти и оба ве ште ња, али ми 
се не зау ста вља мо. Зато сма трам да 
би тре ба ло да ми пише мо сво ју исто
ри ју као све до ци у вре ме ну у којем 
ради мо, да не пре пу сти мо дру ги ма да 
оце њу ју наш рад. Овог пута молим 
паци јен те да уко ли ко желе да поно во 

виде наш осмех, поглед и нашу подр
шку и наду, да ура де оно што је сада 
нај ва жни је за све, а то је вак ци на ци ја, 
да бисмо се опет виде ли лицем у 
лице, иста кла је пово дом обе ле жа ва
ња дана меди цин ских сеста ра, глав на 
сестра у Општој бол ни ци у Срем ској 
Митро ви ци, Гор да на Павло вић.

У име меди цин ског осо бља са Оде
ље ња хемо ди ја ли зе свим коле га ма 
чести та ла је њихов дан и сестра Вио
ле та Србља нин, уз пору ку да би сви 
тре ба ло да оста ну једин стве ни на 
свом путу и посве ће ни.

– У прет ход них 15 месе ци наша 
стру ка је била на вели ком испи ту. 
Надам се да смо успе ли да оправ да мо 

пове ре ње сво јих паци је на та. Осо бље 
хемо ди ја ли зе за тај пери од је извр ши
ло око 1.200 ковид пози тив них хемо
ди ја ли за, где је 70 паци је на та било 
пози тив но, од тога три де се то ро у акут
ном ста њу, а пре ко три де сет и пет на 
хро нич ном про гра му. Сестре су ради
ле у три сме не, са пове ћа ним оби мом 
посла, испри ча ла је меди цин ска 
сестра Вио ле та Србља нин.

Оно што меди цин ске сестре пору чу
ју мла дим гене ра ци ја ма јесте да сва ка 
девој чи ца или дечак који има ју у себи 
хума ност, пожр тво ва ње, виспре ност и 
рад ну спо соб ност, добро до шли су у 
њихо ву стру ку.

А. Плав шић

Гор да на Павло вић Вио ле та Србља нин
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131 ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА ПЕТРА КРИ ЖА НИ ЋА

Пјер – вели ки умет ник
Петар Пјер Кри жа нић, један од 

родо на чел ни ка југо сло вен
ске кари ка ту ре, врсни сли кар, 

рођен је 19. маја 1890. годи не у Гли
ни. Како сам исти че: „Сасвим при 
кра ју девет на е стог века, угле дао сам 
све тло дана у Гли ни, малој варо ши ци 
Хрват ске. У том кра ју живе изме ша
ни като ли ци и пра во слав ни, или, како 
се они сами зову, Срби и Хрва ти (...) 
Ја сам плод те меша ви не, јер ми отац 
беше като лич ки Хрват, а мај ка пра во
слав на Срп ки ња. Пре ма томе, хтео не 
хтео, родио сам се као Југо сло вен“. 
Даље Пјер наста вља: „Прво сам дје
тињ ство про вео у селу и живио живо
том, за којим су узди са ле пред рат не 
сен ти мен тал нороман тич не госпо ји
це; лутао сам по мири сним лива да
ма и сено ви тим шума ма за ста дом, 
крао кру шке из ком шиј ског воћ ња ка 
и узи мао прве часо ве из врбо ве сви
ра ле. У шко ли, коју сам посли је тога 
учио у селу Мечен ча ни ма, поја ви ше 
се први зна ци сли кар ског тален та. Не 
само беле жни це и књи ге, него оде ло 
и лице, беху упр ља ни масти лом. Ја 
сам, међу тим, не слу те ћи ништа о том 
сво ме тален ту, вру ће желео бити пра
во слав ни поп и упро па стио при томе 
мно го баби не вуне и куде ље, пра ве ћи 
вештач ке бра де“.

Мај ку није запам тио. Умр ла је три 
месе ца након њего вог рође ња. Након 
жени не смр ти, Петров отац је поде лио 
децу изме ђу сво је и жени не поро ди це. 
Петар је при пао баби по мај ци – Ани, 
која је живе ла у род ном месту, баниј
ском селу Мечен ча ни ма, у око ли ни 
Костај ни це. У Мечен ча ни ма је одра
стао дечак склон вешти ни коју око ли
на није раз у ме ва ла и за коју ниг де није 
нала зио под стре ка. Њего ву скло ност 
ка црта њу при ме ти ла је само њего ва 
баба, згра ња ва ју ћи се пред иша ра ним 
зидо ви ма. По завр шет ку пуч ке шко ле, 
Петро ву неиз ве сну будућ ност усме рио 
је капе тан Сто јан Ребић, његов ујак, 
који му је омо гу ћио да кре не у петрињ
ску гим на зи ју. Тако је у лето 1901. упи
сан у први раз ред Кра љев ске мале 
реал не гим на зи је у Петри њи. У ста
ром и нео бич ном фра ку и ципе ла ма 
већим за неко ли ко бро је ва, Петар је 
у тим дани ма и сам изгле дао као неки 
од лико ва из њего вих буду ћих кари ка
ту ра. Не без раз ло га, школ ски дру го ви 
про зва ли су га Фра кан. Након завр ше
ног тре ћег раз ре да, напу шта Петри
њу и шко ло ва ње наста вља у Загре
бу. Ујак је у још један наврат помо гао 
свом Петру, те он доби ја сти пен ди ју за 
Умјет нообрт ну шко лу у Загре бу, где је 
посто ја ло јед но сти пен диј ско место за 
Кра ји шни ке. Ода тле ће већ 1907. годи
не, по саве ту сво јих про фе со ра, пре ћи 
у тек осно ва ну Вишу шко лу за умјет
ност и обрт, касни је назва ну Ака де

ми ја, на којој су се шко ло ва ли буду ћи 
сли ка ри и ваја ри (Мркаљ). 

Псе у до ним Пјер почео је да кори сти 
1908. годи не, а први пут се про фе
си о нал но „опе као“ када су се њего
ве кари ка ту ре поја ви ле у Копривама, 
гла си лу Хрват скосрп ске коа ли ци је. 
Годи не 1913. као поли тич ки сум њив, 
бива изгнан из Загре ба у род но место. 
Одла зи у Гли ну, али неду го затим пре
ла зи у Бео град. Сти же пред зиму и 
оста је до маја 1914. У то вре ме доби ја 
позив од сво јих земља ка да изра ди у 
њихо вој цркви ико но стас, пошто је већ 
рани је изра дио један у селу Куру за ри
ма. Ода зи ва се пози ву и одла зи да при
ми поруџ би ну. Но, у то вре ме, дога ђа 
се атен тат у Сара је ву, после ког мно
го њего вих дру го ва бива ухап ше но, а 
упу ћу је се потер ни ца и за њим. Поку
шао је да пре ђе поно во у Срби ју, али 
му не пола зи за руком. Не желе ћи да 
попут мно гих завр ши у там ни ци, одла
зи на ита ли јан ски фронт и оста је тамо 
све до 1917. За све вре ме рата није 
дола зио у Загреб, а на фрон ту се води 
као нека врста рат ног сли ка ра, но за 
све то вре ме слу жбе гото во ништа није 
радио. Пома ло је сли као, али при ват
но, за нај бли же при ја те ље. Нешто пре 
окон ча ња рата успео је да се изву че из 
вој ске и тада поста је уред ник Копри
ве. Годи не 1922. доби ја позив од стра
не Новог листа и дола зи у Бео град. 
Иду ће годи не поста је стал ни сарад ник 
Политике (Пау но вић). Сво јим гра
фич ки чисто изве де ним и садр жај ним 
духо ви тим комен та ри ма Пјер сти че 
заслу же но место воде ћег југо сло
вен ског кари ка ту ри сте. Био је и међу 
осни ва чи ма хумо ри стич ког недељ ни
ка Ошишанијеж, који је осно ван 1935. 
годи не. Ошишани јеж је убр зо постао 
воде ћи југо сло вен ски сати рич ни часо
пис. Лист су осно ва ли у бео град ској 
кафа ни „Гинић“ Дра ган Савић, Пјер 
Кри жа нић, Бра на Цвет ко вић и Ста ни
слав Вина вер. Њего во изла же ње пре
ки нуо је Дру ги свет ски рат. За вре ме 
рата у немач ком рат ном заро бље ни
штву изла зио је руком писан и илу
стро ван логор ски Ошишани јеж. Лист 
је, непо сред но по завр шет ку рата, 
поно во покре нут, са про ме ње ним име
ном, из које га је изо ста вљен дода так 
„оши ша ни“ да би било нагла ше но „уки
да ње цен зу ре“ од стра не нових вла сти 
(Ристо вић).

О свом раду, Пјер је кази вао: „Пре 
све га, да кажем нешто о кари ка ту ри 
уоп ште. Мислим да то неће бити на 
одмет, јер ово што ћу вам рећи можда 
би и дру ги каза ли или су већ рекли, 
али код мене је то чист резул тат јед
ног дуго го ди шњег раз ми шља ња. Кари
ка ту ра и по свом деј ству и по начи
ну изра жа ва ња била би на гра ни ци 
изме ђу лите ра ту ре и сли кар ства. Од 

Псе у до ним Пјер почео је 
да кори сти 1908. годи не, 
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њим

Пјер Кри жа нић (Вики пе ди ја)
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сли кар ства има сред ства изра жа ва
ња, а од лите ра ту ре целу сво ју садр
жи ну. Пра ви кари ка ту ри ста мора да 
има сво ју фило зо фи ју, свој став пре ма 
свим момен ти ма живо та, јед ном реч ју, 
изгра ђе ну инди ви ду ал ност. Он мора 
да буде успе ли ана ли за тор сво га вре
ме на. Кари ка ту ри ста није човек који 
пра ви вице ве, јер то је посао хумо ри
сте – ја то наро чи то под вла чим. Но, 
иако пра ви при год не вице ве, он мора 
вазда да оста не борац за јед ну иде ју. 
Код пра вог кари ка ту ри сте и нај при
год ни ји виц има јед ну тежи ну, циљ за 
корек ци јом неко га, дру штва, а нека да 
и да казни. Од пра вог кари ка ту ри сте 
тре ба неко и да јаук не, а не само да се 
заба вља после руч ка, уз црну кафу. То 
би углав ном, по мом мишље њу, била 
ствар на раз ли ка изме ђу кари ка ту ре, 
сати ре и хумо ри стич ког црте жа“.

Пјер је током живо та био на спе ци ја
ли за ци ји у Бечу, Будим пе шти и Пари зу. 
У Пари зу је упо знао Дра ги њу Марић 
– Лизу, буду ћу супру гу. Лиза је у истој 
соби на ман сар ди, на Сен Мише лу, 
ста но ва ла са при ја те љи цом Десан ком 
Мак си мо вић. Зајед нич ке, узбу дљи ве 
пари ске дане мла до сти, касни је ће 
обе увек радо поми ња ти. Код њих је 
тада често навра ћао Пјер, са којим се 
Десан ка зна ла из бео град ског књи жев
ног кру га, а он је био и уред ник њене 
прве песнич ке књи ге. Често су утро
је посе ћи ва ли позо ри шта, наро чи то 
музе је, гале ри је и изло жбе. Пјер није 
крио сво ју оча ра ност мла дом и пре ле
пом Лизом. Био је при ву чен и њеном 
нада ре но шћу за сли кар ство и тру дио 
се на све начи не да је уве де у сли
кар ску умет ност, ука зу ју ћи јој на дела 
вели ких мај сто ра у Лувру, Кли ни ју и 
дру гим гале ри ја ма. Након поврат ка у 
Бео град, вен ча ли су се. Лиза и Пјер 
Кри жа нић радо су виђа ни у нај от ме
ни јим бео град ским кру го ви ма књи жев
ни ка раз ли чи тих гене ра ци ја и пое ти ка. 
Бом бар до ва њем Бео гра да, 6. апри ла 
1941. годи не, у руше ви на ма је неста ло 
мно го људи и кул тур них доба ра и Лиза 
тада оста је на ули ци, без ста на, мно
гих сли ка, без иче га. У оку пи ра ном гра
ду, наста ви ла је да сли ка, упр кос крај
ње неси гур ним и тешким окол но сти ма. 
Пјер се на почет ку крио и повре ме но је 
дола зио, све док није оти шао са пар ти
зан ским покре том у Босну. По завр шет
ку рата, брач ни пар Кри жа нић је поно
во зајед но у Бео гра ду, у новом ста ну, 
али у доста изме ње ним дру штве ним 
и лич ним окол но сти ма. Пјер  уче ству
је у обно ви рада Политике и Ошиша
ног јежа. Годи не 1945. бива иза бран 
за првог пред сед ни ка Саве за нови на
ра Југо сла ви је. Лиза 1950. обо ле ва од 
око шта ва ња кич ме ног сту ба и одла зи 
на дуже лече ње у бол ни цу. Нажа лост, 
дола зи до њихо вог раз во да. Лиза се 
сели код мај ке, где ће оста ти све до 
кра ја живо та (Митро вић).

Годи не 1962. Пјер доби ја Полити
кину награ ду за живот но дело. Тада је 
изја вио да поло ви на награ де при па да 
њего вој бив шој жени, воље ној Лизи. 

Пјер је добит ник и Орде на заслу га за 
народ  I реда.  Слав ни кари ка ту ри ста 
је пре ми нуо 31. јану а ра 1962. годи
не и сахра њен је на Новом гро бљу у 
Бео гра ду. Награ да „Пјер“ је у њего ву 
част уста но вље на 1967. и доде љу је 
се сва ке годи не, за допри нос савре
ме ној новин ској кари ка ту ри. За Иву 
Андри ћа, Пјер је с раз ло гом био „вели
ки умет ник“. Пово дом јуби лар не изло
жбе Пје ра Кри жа ни ћа, Иво Андрић је, 
изме ђу оста лог, рекао: „У мла дом Пје
ру из мог сећа ња има нечег умет нич ки 
про ниц љи вог, човеч но под сме шљи
вог и при род но хра брог. И то сећа ње 
у мени све тло је и трај но; ни живот ни 
дело Пје ра Кри жа ни ћа нису га потам
ни ли ни изме ни ли. А не тре ба забо ра
ви ти да живот ова квог умет ни ка није 
лак, нит је њего во дело малом ценом 
пла ће но. Гле да ју ћи завр ше но умет
нич ко дело јед ног чове ка, ми често 
забо ра вља мо да умет ник није имао да 
се бори и раз ра чу на ва само са оним 
тема ма и про бле ми ма које види мо 
у њего вим оства ре ним зами сли ма. 
Његов рад и њего во одр жа ње у све ту 
тра жи ли су мно го више од тога. Сва ки 
умет ник, а пого то во кари ка ту рист, види 
мно го више од свет ских про тив реч но
сти и зала, од људ ских мана и сла бо
сти, него што то у њего вим кари ка ту
ра ма може доћи до изра за; и све се 
то гоми ла и књи жи у њему као терет и 
мучан вишак“. Андрић није про пу стио 
при ли ку да истак не Пје ро ву ведри ну, 
ту бога ту и пле ме ни ту јед но став ност 
духа, ту само пре гор ну свест и мир ну 
хра брост. Како вели Андрић: „..није 
лака ствар, ни мали напор, ни незнат
на жртва: гле да ти целог века људе и 
свет око себе очи ма кари ка ту ри сте. 
Моћи ова ко виде ти и уме ти ова ко при
ка за ти дру штво и чове ка у њему, а не 
под ле ћи про фе си о нал ној дефор ма ци
ји, не пасти у песи ми зам и нега ци ју, не 
оту ђи ти се од све та и људи, то пока зу
је вели ку латент ну сна гу и рав но те жу 
духа, уро ђе ну бла го род ност и чисто ту“.

Сне жа на Булат
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ОВАН: Има те јаку 
покре тач ку сна гу за 
дока зи ва њем. Пери
од је пово љан за 

дого во ре и сусре те, где ћете зна
ти да иско ри сти те дати моме нат. 
Могли бисте напра ви ти већи 
зао крет у сво јој кари је ри. Сва ка
ко вам се пру жа ју нове могућ но
сти, пуни сте иде ја. Усме ра вај те 
се ка здра вом начи ну живо та.  

БИК:У наред ном 
пери о ду углав ном 
ћете се посве ти ти 
реша ва њу про бле ма 

из про шло сти. Могли бисте 
ускла ди ти сво је жеље и могућ
но сти, где би има ли вели ку подр
шку жен ске осо бе или осо бе 
супрот ног пола која пре ма вама 
гаји емо ци је. Што пре раш чи сти
те про шлост пре ћете ући у један 
врло удо бан и успе шан пери од.

БЛИ ЗАН ЦИ: У 
наред ном пери о ду 
биће те врло посве ће
ни нов цу. Све што 

вам може доне ти добру зара ду, 
нала зи те начи на како да спро ве
де те до кра ја. Биће вам врло 
инте ре сант но, а при томе кори
сно. Успо ста вља ће те мно го 
боље одно се на рад ном месту. 
То је и вре ме када би на лак ши 
начин могли доћи до запо сле ња, 
ако ради те на томе.  

РАК: При пад ни ци 
овог зна ка ће бити 
мак си мал но посве ће
ни кари је ри, про ме

на ма, добит ку запо сле ња и све
му оно ме што вам доно си лак ши 
начин живо та. Мно го тога сте 
сагле да ли у прет ход ном пери о ду 
и неће те про пу сти ти дате при ли
ке. Изу зет но је добар пери од за 
одла зак у ино стран ство, да ли 
слу жбе ни пут или поче так рада и 
живо та у ино стран ству. 

ЛАВ: Виши циље ви 
на који ма су при пад
ни ци зна ка већ нешто 
запо че ли, успе шно 

ће окон ча ти нај ка сни је до кра ја 
неде ље. Ула зи те са јасним 
мисли ма у наред ни пери од, већ 
сте се про на шли и ста бил но 
иде те ка вели ким пози тив ним 
про ме на ма. Ово је тек поче так 
вели ког пре по ро да, али под 
усло вом да сте сво ју уну тра шњу 
енер ги ју окре ну ли ка пози тив
ном.

ДЕВИ ЦА: До кра ја 
неде ље, пре по руч
љи во вам је да довр
ши те све оно то сте 

запо че ли. Има ће те подр шку од 
стра не жена са који ма ради те. 
Има те добар пред о се ћај, на коју 
стра ну би тре ба ло да се окре не
те како би били успе шни ји. Дога
ђа ји из прет ход ног пери о да су 
вам покре ну ли осе ћа ња. Све је 
одлич но на љубав ном пла ну. 
Како вре ме одми че сре ћа вам је 
накло ње ни ја.

ВАГА: Ове неде ље 
већим делом ћете 
бити нео д луч ни. Вра
ћа ју вам се неки ста ри 

стра хо ви да не напра ви те погре
шан избор. Што пре ова кав осе ћај 
пре ва зи ђе те, спрем но при хва ти те 
објек тив на деша ва ња, могли би 
мно го тога про ме ни ти у сво ју 
корист. Успе шно пре ва зи ла зи те 
сукоб који је иза зван крат ко трај
ним одва ја њем са парт не ром. 

ШКОР ПИ ЈА: Спрем
ни сте на вели ке про
ме не. Ако нисте задо
вољ ни тре нут ним 

послом сигур но неће те седе ти 
скр ште них руку. Наред ни пери од 
доно си ути цај који вас покре ће, 
одлуч ни сте и ништа вас не може 
зау ста ви ти. Буди те спрем ни за 
изла зак и про вод. Бољи одно си у 
дугим веза ма а могућ је и поче
так зајед нич ког живо та. Здра вље 
је добро. 

СТРЕ ЛАЦ: Ника ко 
вам се не пре по ру чу је 
да тап ка те на јед ном 
месту и чека те да се 

нешто дого ди. Чешћи при лив 
нов ца. Сле де ћа неде ља наја
вљу је бур не љубав не про ме не. 
Нео че ки ва на познан ства и нагли 
ула сци у везу. Све се деша ва 
спон та но, брзо, са вели ким оду
ше вље њем. Успе шне, попу лар
не, нео бич не осо бе ће се сме њи
ва ти у вашем окру же њу.

ЈАРАЦ: Избе га вај те 
све кон так те где осе
ћа те било који вид 
спу та ва ња или вам се 

нуде посло ви на који ма сте већ 
ради ли, а доне ли су вам само 
раз о ча ре ње. Сле де ће неде ље су  
акту ел не љуба ви са осо ба ма са 
који ма ради те.  Лак ше ћете се 
укло пи ти са мла ђим осо ба ма 
које су отво ре не и спрем не за 
раз го вор. Дај те пред ност свом 
парт не ру, нека он орга ни зу је бит
на деша ва ња.

ВОДО ЛИ ЈА: Ова 
неде ља вам доно си 
лак ше функ ци о ни са
ње на послов ном, 

финан сиј ском и љубав ном пла
ну. Пре ко бли ских и дра гих осо ба 
лако би могли покре ну ти нешто 
инте ре сант но на послов ном пла
ну. Ула зак у везу са са парт не ром 
који је знат но ста ри ји од вас нај
ви ше би вам при јао. Доби ли 
бисте мно го више него што сте 
оче ки ва ли. 

РИБЕ: Новац је тај 
који вас усме ра ва. 
Иде је до којих сте већ 
дошли у прет ход ном 

пери о ду сада би тре ба ло да реа
ли зу је те. Поред иде ја, сарад ња 
са бли ским при ја те љи ма би вам 
доне ла вели ко осве же ње у раду 
а могли бисте брже доћи до веће 
зара де. Вре ме је повољ но за 
ула зак у зајед нич ки живот, као и 
за нове везе. Сре ћа вас пра ти на 
љубав ном пла ну. 

VREMEPLOV
19. maj

1906. Ita li jan ski kraq i 
{vaj car ski pred sed nik zva-
ni~ no otvo ri li “Sim plon”, 
tu nel kroz Al pe ko jim su po ve-
za ne Ita li ja i [vaj car ska. 

20. maj
1498. Por tu gal ski mo re plo-
vac Vas ko da Ga ma sti gao u 
lu ku Ka li kat, na ju go za pa du 
In di je, ot kriv {i no vi mor ski 
put oko Rta do bre na de. 
1985. Film “Otac na slu ̀ be-
nom pu tu” ju go slo ven skog 
re ̀ i se ra Emi ra Ku stu ri ce 
osvo jio je “Zlat nu pal mu” na 
fe sti va lu u Ka nu.

21. maj
1894. Kraq Alek san dar Obre-
no vi} uki nuo li be ra lan ustav 
iz 1888. i vra tio na sna gu 
Ustav iz 1869. 
1904. U Pa ri zu osno va na 
Svet ska fud bal ska fe de ra-
ci ja
1982. Bri tan ske tru pe se 
is kr ca le na Fo kland ska ostr-
va, ko ja je oku pi ra la Ar gen ti-
na, u naj ve }oj voj noj ak ci ji 
Lon do na od Su ec ke kri ze 1956

22. maj
1907. Ro |en en gle ski po zo ri-
{ni i fim ski glu mac, re ̀ i-
ser i pro du cent Lo rens Oli-
vi je.
1939. Hi tler i Mu so li ni pot-
pi sa li “^e li~ ni pakt” o de se-
to go di {wem voj nom i po li-
ti~ kom sa ve zu Ne ma~ ke i Ita-
li je. 

23. maj
1934. U Luj zi ja ni u okr {a ju s 
po li ci jom ubi je ni Bo ni Par-
ker i Klajd Ba rou, ozlo gla-
{en raz boj ni~ ki par. 
1945. Ne ma~ ki na ci sti~ ki 
li der i {ef Ge sta poa Hajn rih 
Hi mler iz vr {io sa mo u bi stvo 
dan po {to su ga Bri tan ci 
za ro bi li. Uhap {en Hi tle rov 
na sled nik, ad mi ral Karl 
De nic. 

24. maj
1844. Iz u mi teq te le gra fa 
Se mju el Mor ze po slao pr vu 
te le graf sku po ru ku na uda-
qe nost od 65 ki lo me ta ra, iz 
Va {ing to na u Bal ti mor. Po ru-
ka gla si la: “[ta je to Bog ura-
dio?”. 
1941. Ro |en ame ri~ ki pe va~ i 
kom po zi tor Ro bert Ci mer man, 
po znat kao Bob Di lan, je dan 
od naj po pu lar ni jih mu zi ~a ra  
XX ve ka. 

25. maj
1895. Bri tan ski pi sac Oskar 
Vajld osu |en na dve go di ne 
ro bi je zbog ho mo sek su a li zma. 
1929. U Na rod nom po zo ri {tu u 
Be o gra du iz ve de na je pre mi je-
ra “Go spo |e mi ni star ke” Bra-
ni sla va Nu {i }a. Re di teq je 
bio Vi to mir Bo gi}, a sce no-
graf Ana ni je Ver bic ki. 
Na slov nu ulo gu tu ma ~i la je @
an ka Sto ki}, ko joj je Nu {i} 
una pred na me nio ulo gu. 

HOROSKOP

Сре да, 19. (6) мај 
Пра вед ни Јов; Пре нос мошти ју 
Све тог Саве Срп ског

Четвр так, 20. (7) мај 
Поја ва часног Крста у Јеру са ли
му

Петак, 21. (8) мај 
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Јован Бого слов

Субо та, 22. (9) мај 
Пре нос мошти ју Све тог оца 
Нико ла ја

Неде ља, 23. (10) мај 
Све ти апо стол Симе он Зилот; 
Пре по доб на Иси до ра

Поне де љак, 24. (11) мај 
Све ти Ћири ло и Мето ди је; Све
ти Нико дим Срп ски

Уто рак, 25. (12) мај 
Све ти Епи фа ни је; Све ти Гер
ман Цари град ски

Crkveni 
kalendar

• При ја тељ ство је само 
уза јам но дава ње саве та 
које није дан ника да не 
при хва ти.
• Стр пље ње је вели ка 
сила кад пук не.
• Ако се пла ши те да ћете 
испа сти глу пи, нај ва жни
је је само да се не поч не
те пра ви ти памет ни. 

Пуње не
запе че не 
тикви це

Састој ци: чети ри тикви це, 
мало соли, мало масли но вог уља

Састој ци за надев: јед на црве
на папри ка, један пара дајз, 150 
гра ма сла ни ни це, 150 гра ма сит
ног сира, 100 гра ма рен да ног кач
ка ва ља, три јаја, вла шац

При пре ма: Тикви це пре се ћи и 
ољу шти ти, затим их посо ли ти и 
ста ви ти масли но во уље, запе ћи 
их у рер ни око 10 мину та. Затим 
их нафи ло ва ти и вра ти ти у рер ну 
на 180 сте пе ни 20 мину та. Затим 
одо зго дода ти кача ваљ пре ко сва
ке и вра ти ти у рер ну да се запе че.
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СТАРА ПАЗОВА

Сара Мијић
прва ки ња Срби је

Пра во изне на ђе ње на недав но одр жа
ном Првен ству Срби је у шаху у Субо ти ци 
била је десе то го ди шња Сара Мијић из 
Ста ре Пазо ве, која је после дво и по ча сов
не игре успе ла да дође до титу ле држав
не прва ки ње у сво јој узра сној кате го ри ји.

Пре тога, у апри лу, Сара је забли ста ла 
и на Првен ству Вој во ди не у шаху, одр жа
ном у Новим Банов ци ма.

Сара поха ђа тре ћи раз ред Основ не 
шко ле „Симе он Ара ниц ки“, зајед но са 
бра том бли зан цем Вик то ром успе шно 
тре ни ра и так ми чи се и у пли ва њу. Прве 
шахов ске поте зе нау чи ла је пре две годи
не од маме, а шахов ску игру уса вр ша ва 
уз интер на ци о нал ног мај сто ра и ФИДЕ 
тре не ра Деја на Несто ро ви ћа. 

Европ ско првен ство за мла де шахи сте 
биће одр жа но на јесен у Тур ској или Гру
зи ји и Сара са нестр пље њем оче ку је да 
се дока же. Д. Г.

КАРА ТЕ КЛУБ  „СРЕМ“

14 злат них меда ља 
са Дунав купа

На Купу Срби је за каде те, јуни о ре и 
сени о ре, који је одр жан про те клог викен
да у Бео чи ну, кара ти сти КК „Срем“ су 
има ли одли чан наступ. Кара тист ки ње су 
осво ји ле сре бро у кате го ри ји катеекип
но, а насту па ле су: Нико ли на Гру би ша, 
Еле на Мило ше вић и Миа Тешке вић. 
Сре бр ну меда љу и титу лу вице шам пи
он ке Срби је је поне ла Нико ли на Гру би
ша. У неде љу, 16. маја је одр жан и Дунав 
куп за мла ђе узра сне кате го ри је, где су 
так ми ча ри Иве Вин ко вић осво ји ли прво 
место у гене рал ном пла сма ну клу бо ва и 
обе ле жи ли так ми че ње као нај у спе шни ја 
еки па. Насту пи ло је укуп но 12 так ми ча ра 
у ката ма и бор ба ма. Укуп но су осво ји ли 
17 меда ља, и то 14 зла та, јед но сре бро 
и две брон зе. Зла то су осво ји ли: Бра
ни слав Лаза ре вић, Хеле на Мал ба шић, 
Сара Стар че вић (два зла та), Сара Глу
мац, Ире на Гру ја нић (три зла та), Мио на 
Мурић, Дуња Бере жни (два зла та), Дуња 
Павло вић, Анђе ла Перо вић (три зла та) 
и ката тим пио нир ку. Сре бро је осво ји ла 
Дуња Ликић и брон за не меда ље су осво
ји ле Тама ра Тимић и  Мио на Мурић.

– Ово је изу зет но вели ки успех мојх 
кара ти ста, и ово ли ко вели ки број осво је
них злат ниј меда ља са Дунав купа је за 
сва ку похва лу и понос, рекла је тре нер 
КК „Срем“ Ива Вин ко вић.

КАРА ТЕ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“ 

Нај у спе шни ји клуб 
на Првен ству Срби је

 Првен ство Срби је у кара теу за све 
узра сне кате го ри је, одр жа но је 16. маја. 
На првен ству је уче ство ва ло 15 клу бо ва, 
са укуп но 270 так ми ча ра. Так ми че ње се 
одви ја ло у екип ним и поје ди нач ним 
насту пи ма, уз при др жа ва ње пре по ру ка 
за зашти ту од зара зне боле сти ковид19. 
У кон ку рен ци ји нај у спе шни јих так ми ча ра 
из целе Срби је, так ми ча ри Кара те клу ба 
„Сир ми јум“ су се поно во иста кли сво јом 
вешти ном и ква ли те том тех ни ке и у ката
ма и у бор ба ма. 

Захва љу ју ћи одлич ним так ми ча ри ма и 
вред ним тре не ри ма, на кра ју так ми че ња 
„Сир ми јум“ је про гла шен за нај у спе шни ји 
клуб у гене рал ном пла сма ну, са 35 меда
ља, и то 26 злат них, три сре бр не и шест 
брон за них меда ља. За нај у спе шни јег 
так ми ча ра у мушкој кате го ри ји про гла
шен је Алек сан дар Сикин, са осво је них 
пет злат них меда ља. У поје ди нач ним 
кате го ри ја ма злат не меда ље су осво ји
ли: Лука Петро вић, Анђе ла Кунић, Бог
дан Мили ће вић, Вук Петро вић, Мла ден 
Мар ко вић, Лука Јокић, Нема ња Жунић, 
Дуња Падров, Андреа Ани чић, Нина 
Дра гој ло вић, Срђан Илић, Вла ди мир 
Павле шин,  Алек сан дар Сикин. Сре бр не 
меда ље:  Анђе ла Паро вић, Нина Дра гој
ло вић, Вла ди мир Павле шин. Брон за не 
меда ље: Маша Кри во ши ја, Ђур ђи на 
Илић, Јован Вој но вић, Алек са Мили ће
вић, Лука Тана сић, Нема ња Жунић, 
Андреа Ани чић. 

СБК „РУМА“

Нај мла ђи ма
три меда ље

Нај мла ђи спор ти сти Сава те бокс клу
ба „Рума“ не зао ста ју по добрим резул та
ти ма за ста ри јим чла но ви ма овог клу ба. 
На Првен ству Срби је за пио ни ре у асо 
сава теу, које је одр жа но 9. маја у Руми, 
они су осво ји ли три меда ље. Михај ло 
Божић се избо рио за злат ну меда љу, 
Андри ја Мило ше вић је осво јио сре бро, а 
Лука Јова но вић брон зу.

Орга ни за то ри првен ства су били СБК 
„Рума“ и Сава те савез Срби је, а покро ви
те љи Мини стар ство омла ди не и спор та 
и рум ска Општи на. С. Џ.

АК „СРЕМ“

Сте вић и Гве ро 
успе шни у Аме ри ци

Атле ти ча ри АК „Сремa”, који су тре
нут но на сту ди ја ма у Аме ри ци били су 
успе шни на фина лу Кон фе рен ци је 
јужних држа ва коју чини 13 уни вер зи те та 
са под руч ја Тек са са, Луи зи ја не и Аркан
за са. Слав ко Сте вић је побе дио у дисци
пли ни скок у вис резул та том 2,12 мета ра 
и по ред тога што је так ми че ње одр жа но 
вео ма рано (у 8 часо ва ују тро) и по 
лошим вре мен ским усло ви ма. У Аме ри
ци га оче ку је још два важна так ми че ња и 

након поврат ка насту пи на дома ћој сце
ни у Срби ји. Воји слав Гве ро је био дру
го пла си ра ни у дисци пли ни баца ње кла
ди ва (7,265 кило гра ма)  резул та том 
62,63 мета ра. То је тач но један метар 
кра ће од њего вог лич ног рекор да и 
рекор да уни вер зи те та који Воји слав 
држи.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Шест меда ља са 
Држав ног првен ства

Џудо клуб„ЛСК“ Лаћа рак так ми чио се 
на Држав ном првен ству са шест так ми
ча ра, који су осво ји ли исти број меда ља.  
Меда ље су осво ји ли: Ива на Ата рац 
(кате ги ри ја до 44 кило гра ма, 1. место) 
Урош Анто нић (кате го ри ја до 66 кило гра
ма, 2. место), Анђел ка Васи ље вић (кате
го ри ја до 63 кило гра ма, 2. место), Ана
ста сиа Пуре ше вић (кате го ри ја до 32 
кило гра ма, 3. место), Стра хи ња Биро
вљев (кате го ри ја до 38 кило гра ма, 3. 
место) Слав ко Лон ча ре вић (кате го ри ја 
пре ко 66 кило гра ма, 3. место). Овај изу
зе тан успех од сто про цент ног учин ка 
нема није дан клуб у држа ви. Тре не ри 
Милан Јове тић и Нико ла Анто нић су изу
зет но задо вољ ни и поно сни на сво је так
ми ча ре. 

ЖКК „СРЕМ“ 

Нај бо љи клуб
у Вој во ди ни

Жен ски кошар ка шки клуб „Срем“ је и 
зва нич но про гла шен за нај бо љи жен ски 
кошар ка шки клуб у Вој во ди ни у мла ђим 
кате го ри ја ма у сезо ни 2020/2021. Пла
ке ту Кошар ка шког саве за Вој во ди не за 
нај бо љи клуб пред сед ни ку ЖКК „Срем“ 
Нико ли Будо ша ну, уру чио је у Срем ској 
Митро ви ци коме сар Алек сан дар Родић.

ЖКК „Срем“ је оства рио сјај не резул
та те у прет ход ној сезо ни у Вој во ди ни:

дру го место у минибаске ту, у кате го
ри ји мла ђих пио нир ки клуб је зау зео 
прв место, пио нир ке су зау зе ле тре ће 
место (9. место у Срби ји) и кадет ки ње 
дру го место (7. место у Срби ји и пла
сман у четврт фи на ле, које се игра 21. 
маја).

Ово вели ко при зна ње пред ста вља 
нај ве ћи успех у исто ри ји кошар ке у 
Срем ској Митро ви ци када су у пита њу 
мла ђе кате го ри је. ЖКК „Срем“ је за 
крат ко вре ме постао лидер у овом реги
о ну у жен ској кошар ци.
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Будућ ност – Рад нич ки 1923 
1:1; Дубо чи ца – ИМТ 1:0; Јаго
ди на – Кабел 2:3; Колу ба ра – 
Борац 1926 3:1; Лозни ца – 
Земун 6:0; Рад нич ки СМ – Дина
мо 1:1; Сло га – Гра фи чар 1:3; 
Желе зни чар – Рад нич ки Пирот 
0:1; Трајл – ОФК Жар ко во 0:2.

Рума: Први Мај – Дина мо 
1945 4:2; Нови Козар ци: Сло
бо да – Мла дост 0:1; Чоно пља: 
Сло га – Феникс 1995 1:2; Ста ри 
Банов ци: Дунав – Рад нич ки (З) 
2:3; Кула: Хај дук 1912 – Бечеј 
1918 4:3; Субо ти ца: Бач ка 1901 
– Једин ство 2:1; Вршац: ОФК 
Вршац – Рад нич ки 1912 1:1; 
Нови Банов ци: Омла ди нац – 
Коза ра 2:0; Бач ка Палан ка: 
Ста ри Град – Вој во ди на 1928 
5:2; Саку ле: Борац – Тиса 3:2.

01. Мла дост 34 27 4 3 89:23 85
02. ОФК Вршац 34 20 7 7 55:30 67
03. Рад нич ки 34 19 9 6 74:32 66
04. Борац 34 19 4 11 55:37 61
05. Први Мај 34 15 11 8 41:27 56
06. Бечеј 1918 34 17 4 13 68:53 55
07. Тиса 34 16 5 13 52:40 53
08. Феникс 34 15 8 11 54:44 53
09. Рад н. (З) 34 15 8 11 51:49 53
10. Ста ри Град 34 15 7 12 46:36 52
11. Омла ди нац 34 13 12 9 44:27 51
12. Хај дук 1912 34 14 6 14 59:47 48
13. Дина мо 34 14 5 15 48:47 47
14. Једин ство 34 10 11 13 38:44 41
15. Бач ка 1901 34 10 5 19 39:59 35
16. Сло бо да 34 9 7 18 29:65 34
17. Сло га 34 7 7 20 29:59 28
18. Коза ра 34 7 5 22 34:80 26
19. Дунав 34 5 7 22 27:75 22
20. Вој во ди на 34 3 8 23 17:75 17

Пар ти зан – Вождо вац 3:0; 
Инђи ја – Про ле тер 0:5; Јавор – 
Чука рич ки 1:2; Мета лац – Нови 
Пазар 1:1; Напре дак – Мла дост 
2:0; Рад – Мачва 7:1; Зла ти бор 
– Рад нич ки Ниш 0:0.ОФК Бач ка 
– Црве на Зве зда 0:5;Рад ник – 
ТСЦ 0:3; Вој во ди на – Спар так 
ЖК 1:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА Нова Пазо ва: Рад нич ки – 

Будућ ност 2:1; Нови Сад: РФК 
Н.С 1921 – Хај дук 4:2; Бео чин: 
Цемент – Црве на Зве зда 1:0; 
Бач ки Јарак: Мла дост – Једин
ство 2:2; Мачван ска Митро ви
ца: Под ри ње – Индекс 2:2; 
Беле гиш: Поду на вац – Јадран 
1:0; Доњи Товар ник: Сло бо да 
– Сло га (Т) 2:0; Каћ: Југо вић – 
Борац 1:3; Вој ка: Сре мац – 
Сло га (Е) 2:1.

01. Борац 30 20 4 6 61:28 64
02. Једин ство 30 19 7 4 53:21 64
03. РФК Н.С 30 17 9 4 53:30 60
04. Хај дук 30 19 1 10 61:36 58
05. Сло бо да 30 18 3 9 46:29 57
06. Цемент 30 15 6 9 46:33 51
07. Индекс 30 13 6 11 47:41 45
08. Рад нич ки 30 14 1 15 36:31 43
09. Поду на вац 30 12 7 11 35:35 43
10. Сло га (Т) 30 12 7 11 27:27 43
11. Сло га (Е) 30 14 3 13 45:35 42
12. Мла дост 30 12 4 14 54:46 40
13. Будућ ност 30 11 5 14 42:52 38
14. Сре мац 30 10 6 14 38:54 36
15. Под ри ње 30 9 5 16 34:50 32
16. Ц. Зве зда 30 7 8 15 40:48 29
17. Јадран 30 1 5 24 26:76 8
18. Југо вић 30 2 3 25 23:95 6

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Рад нич ки 33 19 9 5 48:24 66
02. Колу ба ра 33 20 6 7 49:30 66
03. Кабел 33 17 11 5 39:18 62
04. ИМТ 33 17 6 10 51:34 57
05. Лозни ца 33 14 9 10 54:40 51
06. Будућ ност 33 14 8 11 39:35 50
07. ОФК Жарк. 33 15 5 13 33:34 50
08. Гра фи чар 33 12 12 9 44:34 48
09. Радн. (СМ) 33 13 6 14 37:29 45
10. Желе знич. 33 13 5 15 38:41 44
11. Дина мо 33 11 6 16 38:48 39
12. Дубо чи ца 33 9 12 12 30:42 39
13. Радн. (П) 33 9 9 15 31:46 36
14. Борац 1926 33 11 8 14 36:35 35
15. Траyал 33 9 7 17 29:42 34
16. ГФК Јаго д. 33 7 14 12 28:44 29
17. Земун 33 7 6 20 23:47 27
18. Сло га 33 5 11 17 23:47 26

01. Ц. Зве зда 37 34 3 0 109:19 105
02. Пар ти зан 37 31 2 4 95:19 95
03. Чука рич ки 37 21 8 8 67:33 71
04. Вој во ди на 37 21 8 8 62:39 71
05. ТСЦ 37 16 7 14 66:49 55
06. Рад ник 37 16 7 14 54:47 55
07. Мета лац 37 13 13 11 47:48 52
08. Спар так 37 15 6 16 53:52 51
09. Мла дост 36 14 9 13 42:57 51
10. Про ле тер 37 14 8 15 38:47 50
11. Напре дак 36 13 8 15 41:49 47
12. Вождо вац 37 13 8 16 49:59 47
13. Рад 37 14 5 18 43:56 47
14. Рад нич ки 37 12 10 15 32:38 46
15. Нови Пазар 37 13 7 17 48:59 46
16. Ј. Матис 37 12 9 16 45:53 45
17. Инђи ја 37 10 5 22 28:64 35
18. Зла ти бор 37 7 8 22 28:63 29
19. Мачва 37 6 4 27 25:81 22
20. ОФК Бач ка 37 3 7 27 23:63 16

Рума: Фру шка Гора – Трго
вач ки 3:1; Ноћај: Змај – Ерде
вик 2017 6:4; Ман ђе лос: Фру
шко го рац – ОФК Бикић 0:2; 
Бер ка со во: Сре мац (Б) – Оби
лић 1993 (пре кид 5.мин); Јарак: 
Сре мац (Ј) – Сло га 4:0; Кузмин: 
Гра ни чар (К) – Сло бо да 5:0; 
Рав ње: Зека Буљу ба ша – Јед
но та 5:0; Рума: Једин ство – 
Гра ни чар (А) 1:0.

01. Фру шко гор. 27 19 4 4 62:18 61
02. Једин ство 27 17 6 4 56:23 57
03. Оби лић 27 16 7 4 64:30 55
04. ОФК Бикић 27 15 9 3 42:13 54
05. Гра ни ч.(К) 27 15 8 4 54:25 53
06. Ф. Гора 27 15 5 7 60:29 50
07. Сре мац (Б) 27 13 4 10 51:38 43
08. Змај 27 12 6 9 69:44 42
09. Гра ни ч. (А) 27 12 3 12 42:37 38
10. Зека Буљ. 27 11 3 13 45:46 36
11. Ерде вик 27 6 9 12 34:47 27
12. Трго вач ки 27 7 5 15 28:42 26
13. Сло бо да 27 7 4 16 32:58 25
14. Сре мац (Ј) 27 5 4 18 30:73 19
15. Сло га 27 3 5 19 23:73 9
16. Јед но та 27 1 2 24 20:116 5

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Крче дин: Фру шко го рац – 
ЧСК 1:1; Жар ко вац: Напре дак 
– Полет 3:3; Бре стач: ОФК Бре
стач – Кру ше дол 0:3; Аша ња: 
Каме ни – Једин ство (П) 0:4; 
Деч: Сре мац (Д) – Срем 4:0; 
Буђа нов ци: Мла дост – Гра ни
чар 2:0; Нови Слан ка мен: 
Дунав – Шумар 0:2; Ириг: Рад
нич ки – Хрт ков ци 3:1.

01. Сре мац (Д) 27 19 5 3 66:30 61
02. Рад нич ки 27 19 3 5 60:19 60
03. Напре дак 27 14 8 5 53:31 50
04. Полет 27 16 2 9 56:47 50
05. Срем 27 13 5 9 54:39 44
06. Мла дост 27 13 4 10 67:55 43
07. Гра ни чар 27 12 7 8 48:36 43
08. Једин. (П) 27 11 7 9 38:29 40
09. Шумар 27 13 1 13 44:43 40
10. Фру шко гор. 27 11 6 10 32:33 39
11. ЧСК 27 9 6 12 45:46 33
12. Кру ше дол 27 8 6 13 48:51 30
13. ОФК Бре ст. 27 8 5 14 32:51 29
14. Хрт ков ци 27 7 3 17 33:67 24
15. Дунав 27 2 6 19 18:66 12
16. Каме ни 27 3 2 22 21:72 10

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Шид: Рад нич ки – Хај дук (Б) 
3:1; Вито јев ци: Пар ти зан – 
Борац (К) 0:1; Бешка: Желе зни
чар – Митрос 6:2; Врд ник: 
Рудар – Сло вен 1:3; Добрин ци: 
Сре мац (Д) – ЛСК 6:2; Вогањ: 
Сло га (В) – Љуко во 2:3; Попин
ци: Напре дак – Хај дук (В) 1:2; 
Беше но во: БСК – Борац (М) 
1:1; Пећин ци: Доњи Срем 2015 
– ПСК 11:0.

01. Рад нич ки 30 21 6 3 75:19 69
02. Доњи Срем 30 21 4 5 69:23 67
03. Напре дак 30 20 3 7 62:31 63
04. Сло вен 30 18 7 5 59:22 61
05. Желе зни ч. 30 16 5 9 69:44 53
06. Љуко во 30 13 9 8 57:36 48
07. Пар ти зан 30 14 3 13 56:39 45
08. Борац (М) 30 13 4 13 44:39 43
09. Сло га (В) 30 12 7 11 49:46 43
10. Борац (К) 30 12 5 13 42:61 41
11. Хај дук (Б) 30 10 8 12 42:42 38
12. Сре мац (Д) 30 11 3 16 38:43 36
13. Митрос 30 9 6 15 46:51 33
14. БСК 30 9 6 15 46:66 33
15. Хај дук (В) 30 8 6 16 42:53 30
16. ПСК 30 6 5 19 30:102 23
17. ЛСК 30 5 6 19 36:79 21
18. Рудар 30 3 5 22 34:100 14

Шатрин ци: 27.Окто бар – 
Пла ни нац 1:3; Нера дин: Вој во
ди на – Сло га (К) 2:7; Доњи 
Петров ци: Доњи Петров ци – 
Цар Урош 1:5; Јар ков ци: Борац 
(Ј) – Једин ство 1:3; Мали 
Радин ци: Фру шко го рац – Сло га 
(М) 9:1; Гра бов ци: Гра ни чар – 
Борац (С) 4:0; Полет  је било 
сло бо дан.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

01. Гра ни чар 21 17 1 3 62:30 52
02. Једин ство 22 16 3 3 66:24 51
03. Полет 21 13 2 6 50:33 41
04. Фру шко гор. 21 13 1 7 75:44 40
05. Вој во ди на 21 11 5 5 62:40 38
06. Цар Урош 22 10 4 8 64:41 34
07. Пла ни нац 21 10 3 8 51:35 33
08. Доњи Петр. 21 10 3 8 41:37 33
09. Сло га (М) 22 7 4 11 35:46 25
10. Сло га (К) 21 6 2 13 40:63 20
11. Борац (Ј) 21 4 2 15 22:71 14
12. Борац (С) 21 3 0 18 21:71 9
13. 27–Окто бар 21 3 0 18 20:74 9

Шима нов ци: Хај дук 1932 – 
Купи но во 4:0; Прхо во: Мла дост 
1935 – Витез 3:2; Сибач: Сло
вен – Ловац 2:4.

1. Хај дук 1932 17 16 1 0 88:11 49
2. Ловац 17 13 1 3 70:30 40
3. Мла дост 18 8 0 10 31:54 24
4. Купи но во 18 5 6 7 26:37 21
5. Сло вен 18 5 3 10 34:57 18
6. Витез 18 0 1 17 22:73 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Јаме на: Гра ни чар – ОФК 
Бин гу ла 0:2; Љуба: Једин ство 
(Љ) – Борац 5:4; Бачин ци: ОФК 
Бачин ци – Омла ди нац 3:1; 
Моро вић: Једин ство (М) – Син
ђе лић 3:4; Напре дак је био сло
бо дан.

1. ОФК Бачин ци 14 13 0 1 45:13 39
2. Напре дак 14 12 1 1 62:11 37
3. Син ђе лић 14 8 2 4 35:30 26
4. Омла ди нац 14 5 1 8 25:27 16
5. Једин . (Љ) 13 5 1 7 28:38 16
6. Гра ни чар 13 4 2 7 27:33 14
7. Једин . (М) 13 4 1 8 23:46 13
8. ОФК Бин гу ла 15 3 3 9 14:36 12
9. Борац 14 2 1 11 24:49 7

ОФЛ ШИД

Вели ки Радин ци: Борац (ВР) 
– Срем (СМ) 1:6; Лежи мир: 
Пла ни нац – Поле та рац 2:1; 
Босут: ОФК Босут – Борац (Р) 
3:0; Заса ви ца: Сло га – Срем 
(СР) 0:3.

1. Срем (СР) 14 11 2 1 54:10 35
2. Срем (СМ) 14 11 2 1 68:17 35
3. ОФК Босут 14 7 3 4 31:24 24
4. Борац (ВР) 14 6 1 7 25:35 19
5. Пла ни нац 14 4 3 7 17:30 15
6. Сло га 14 4 0 10 16:46 12
7. Поле та рац 13 2 4 7 16:42 10
8. Борац (Р) 13 2 1 10 13:36 7

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

БЕОЧИНСКИ 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР

Одржан
Куп Србије
у каратеу

Уз поштовање свих мера 
против ширења епидемије 
против коронавируса у бео
чинском Спортском центру 15. 
маја је одржан Куп Србије у 
каратеу за кадете и јуниоре. 
Овај велики спортски догађај 
је отворила председница 
Општине Беочин, пожелевши 
такмичарима много среће и 
успеха. На овом такмичењу, 
бронзану медаљу и треће 
место освојили су беочински 
каратисти: Дуња Стаменко
вић, Сања Божић, Драгиша 
Радивојевић и Алекса Челико
вић.
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Под вла че ње црте

Европ ске фуд бал ске лиге при во де 
кра ју сво ја так ми че ња. Мај је 
месец под вла че ња црте, бор бе 

за титу лу, Евро пу или опста нак. Како 
се коме зало ми. „Лиге пети це“ при вла
че увек нај ви ше пажње, а неиз ве сна 
бор ба за титу лу ће бити у Шпа ни ји и 
Фран цу ској.

Енгле зи су, овог пута раз о ча ра ли, 
јер је Сити обез бе дио титу лу дав них 
дана. Нису Грађани има ли рав но прав
ног про тив ни ка током чита ве сезо не. 
Док су се дру ги пати ли и ређа ли кик се
ве, тим из Ман че сте ра је крц као побе
де и рутин ски при вео сезо ну кра ју. 
Нај не при јат ни је изне на ђе ње је сва ка
ко Ливер пул који би у нај бо љем слу ча
ју могао да се задо во љи местом које 
води у Лигу шам пи о на. Исти ни за 
вољу, несрећ ни Клоп је муку мучио да 
саста ви тим, с обзи ром на то да је 
вели ки део сезо не играо без пола 
одбра не. Лестер је опет оди грао врхун
ску сезо ну, зау зи ма ју тре ће место, 
освојили су ФА куп и пока за ли да она 
титу ла од пре пар годи на није била 
слу чај ност. О Тотен хе му и Арсе на лу 
не бих тро шио речи, јер већ годи на ма 
уна зад игра ју кре тен ски фуд бал. А 
тако су и вође ни.

Бун де сли га нам посло вич но нуди 
успа ван ку у трци за титу лу. Бајерн се 
прет пла тио на прво место у Немач кој, 
а оста ли ма пре о ста је да се боре за 
оста так кола ча. Волф сбург је иско чио 
ниот ку да и избио на место које води у 
Лигу шам пи о на. Тре ба ода ти при зна
ње овој еки пи, јер је са саста вом у 
којем нема нијед ног звуч ног име на 
успе ла да оства ри сја јан успех. Са 
дру ге стра не, Шал ке држи фењер и 
сле де ће сезо не ће игра ти у „Цвај ти“. 
После ди це ове ката стро фал не сезо не 
игра чи Шал кеа су осе ти ли на сво јој 
кожи пре пар неде ља, јер једва изву ко

ше живу гла ву пред стам пе дом неза
до вољ них нави ја ча. Усле ди ла је 
филм ска поте ра и бежа ни ја око ста ди
о на. Један од оних при зо ра који у исто 
вре ме иза зи ва ју и сузе и смех.

Ита ли ја ни су доби ли новог шам пи о
на. Интер је конач но про ки нуо и узео 
„Ску де то“. Пред во ђен сјај ним Лука ку
ом који се пре по ро дио у Ита ли ји,  клуб 

из Мила на је на кра ју убе дљи во зау зео 
прво место. Ата лан та је поно во пока
за ла да је одлич но орга ни зо ва на еки
па, а њихо во дру го место сада више 
није ни изне на ђе ње. Јувен тус има 
сезо ну за забо рав, тре нут но су пети на 
табе ли. Мења ће тре не ра сигур но, а 
као један од кан ди да та исти че се и 

наш Сини ша Михај ло вић. Ина че, њего
ва Боло ња има солид ну сезо ну иза 
себе, а Михај ло вић је сва ка ко скре нуо 
пажњу јав но сти као неко ко би сво јом 
луцид но шћу и хари змом могао напра
ви ти лепу тре нер ску кари је ру у Ита ли
ји. Тре ба напо ме ну ти да је наш Душан 
Вла хо вић четвр ти стре лац лиге и да је 
био једи на све тла тач ка у рас па лој 
еки пи Фио рен ти не. Виде ће мо где ће 
наста ви ти кари је ру. Цена му је ско чи
ла сва ка ко.

У Шпа ни ји се поште но заку ва ло. 
Реал и Бар са пла ћа ју цех због број них 
кик се ва у току сезо не. То је иско ри стио 
Атле ти ко који је нека ко про смр део 
кроз ову сезо ну, али кон стант ном 
игром и побе да ма зау зео прво место. 
Реал им дише за врат и све ће се зна
ти након послед њег кола. Севи ља је 
одра ди ла сја јан посао и неко вре ме је 
била чак у трци за титу лу. Ипак, место 
у Лиги шам пи о на сле де ће сезо не зву
чи одлич но за ову тален то ва ну еки пу.

Да је неко рекао да ће коло пре 
кра ја у Фран цу ској Лил бити на 
првом месту, рет ко ко би пове ро

вао. Париз је дру ги и све су при ли ке да 
ће пот пу но да уке ња ју сезо ну после 
оног сра мот ног испа да ња од Сити ја из 
Лиге шмпи о на. Иза њих иду стан дард
но Мона ко, Лион и Мар сеј. Јед на од 
досад ни јих лига, ако мене пита те.

У овим усло ви ма пан де ми је и свих 
неда ћа које је пра те, добро је што су 
се сва так ми че ња и оди гра ла у коли ко
толи ко нор мал ним усло ви ма. Било је 
изне на ђе ња и чуд них резул та та, пого
то во на почет ку сезо не. Ипак, на кра ју 
све дође на сво је, фаво ри ти су се 
нека ко ишчу па ли из почет них про бле
ма. Оста је жал за нави ја чи ма на ста
ди о ни ма и нада да ћемо већ на јесен 
гле да ти нај бо љи европ ски фуд бал 
пред пуним три би на ма.   

Шал ке држи фењер
и сле де ће сезо не ће 

игра ти у „Цвај ти“. 
После ди це ове

ката стро фал не сезо не 
игра чи Шал кеа

су осе ти ли на сво јој 
кожи пре пар неде ља, 

јер једва изву ко ше 
живу гла ву пред

стам пе дом
неза до вољ них

нави ја ча. Усле ди ла
је филм ска поте ра

и бежа ни ја
око ста ди о на
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

„Рад нич ки“ оста је у Првој лиги

Фуд бал ски клуб Рад нич ки из Срем ске 
Митро ви це је након меча са Дина мом из 
Вра ња избо рио  опста нак у Првој Лиги 
Срби је.

Рад нич ки је утак ми цу запо чео добро, 
игра ли су напа дач ки, али су у 15. мину
ту из кон тра на па да при ми ли пого дак за 
вођ ство гости ју од 01. Гол за Дина мо 
пости гао је Мар ко Кеча.

У дру гом полу вре ме ну, изјед на чу ју чи 
гол пости гао је Муста фа Ибра хим у 54. 
мину ту игре након про до ра и дода ва ња 
јед ног од игра ча „Црве них”.

Убр зо је дошло до инци ден та, где су 
игра чи Дина ма одлу чи ли да напу сте 
терен јер нису били задо вољ ни суђе
њем. Наи ме, један од игра ча Дина ма је 
био на земљи након дуе ла који је про у
зро ко вао кон тра на пад и гол Рад нич ког.

Након 10. мину та, суди ја је пре ки нуо 
утак ми цу, и по пра ви ли ма Рад нич ком 
сле ду је побе да од 3:0.

Неза до вољ ни игра чи Дина ма су 
ушли у кон фликт са суди ја ма, игра чи
ма и струч ним шта бом Рад нич ког након 
након чега је интер ве ни са ло обез бе ђе

ње, а касни је је на лице места при сти
гла и патро ла поли ци је.

Тре нер Радничког Бог дан Корак је 
после меча изра зио задо вољ ство игром 
и опстан ком у лиги, али је био неза до во
љан пово дом недо ла ска тре не ра госту
ју ће еки пе на кон фе рен ци ју за меди је.

Корак је био емо ти ван и овај опста нак 
и побе ду посве тио сво јој ћер ки која је у 
бол ни ци, али како каже у добром ста њу 
и уско ро оче ку је да иза ђе из бол ни це и 
са њим ужи ва у утак ми ца ма.

Ј. С.

СТАРА ПАЗОВА

„Једин ство“ орга ни за тор
Јуни ор ског првен ства Срби је
Одбој ка шки савез Срби је донео 

је одлу ку да уло гу тех нич ког 
орга ни за то ра завр шни це Јуни

ор ског првен ства Срби је за одбој ка
ши це доде ли ОК „Једин ство“ из Ста ре 
Пазо ве. Првен ство ће бити одр жа но 
21, 22 и 23 маја. Овој одлу ци допри не
ли су фан та стич ни резул та ти ОК 
„Једин ство“ у послед њих неко ли ко 
годи на, као и вели ки напо ри који се 
ула жу у рад са мла ђим кате го ри ја ма.

– Резул та ти које „Једин ство“ пости
же у неко ли ко послед њих годи на су 
упра во одраз рада, пре све га, са мла
ђим кате го ри ја ма, а онда и одраз 
систе ма које „Једин ство“ спро во ди у 
раду са свим селек ци ја ма, тако да је 
општи на Ста ра Пазо ва поста ла пре по
зна тљи ва по одбој ци, што се спор та 
тиче. Ми ћемо се тру ди ти да и даље 
наста ви мо тра ди ци ју и да поку ша ва мо 
да поди же мо ниво одбој ке у Ста рој 
Пазо ви – рекао је пред сед ник ОК 
„Једин ство“ Бог дан Маму зић.

На тур нир је тре нут но при ја вље но 
девет еки па, међу тим, у завр шни ци 
посто ји могућ ност да буде и 12. Оно 
што сва ка ко даје посе бан зна чај спор
ту на лока лу јесте чиње ни ца да ће се 
на тур ни ру так ми чи ти два клу ба из 
општи не Ста ра Пазо ва. Поред поме
ну тог „Једин ства“, уче ство ва ће и 
„Омла ди нац“ из Нових Бано ва ца.

– Теку при пре ме за пред сто је ће 
Јуни ор ско првен ство Срби је које се 
игра у Ста рој Пазо ви. Кадет ско првен
ство игра се одмах после Јуни ор ског 
првен ства Срби је и ми за њега гаји мо 
веће амби ци је. Јуни ор ско нам је при
пре ма за кадет ско јер су наше девој ке 
у еки пи две годи не мла ђе од гене ра ци
је које игра ју на јуни ор ском – рекао је 
Мар ко Нико лић, тре нер ОК „Омла ди
нац“ из Нових Бано ва ца.

Све очи упре те су ка јуни ор ка ма 
„Једин ства“ које има ју уло гу глав ног 
фаво ри та за усва ја ње Јуни ор ског 
првен ства Срби је.

– Ове годи не, због кови да, све је 
дру га чи је. Неће бити публи ке или ће је 
бити у сма ње ном бро ју, тако да неће
мо има ти ту подр шку као ни неки пре
ве лик при ти сак са те стра не. Не веру
јем да девој ке има ју неки при ти сак у 
сво јим гла ва ма јер годи на ма су рани је 
пока зи ва ле одре ђен ква ли тет и успе
ва ле да побе де као мла ђе на тим так
ми че њи ма. Ове годи не има ју вели ко 
иску ство у игра ма Супер лиге. Цела 
наша еки па, која је јуни ор ска, так ми чи
ла се у Супер лиги и веру јем да ће 
успех бити оправ дан – рекао је Стра
хи ња Кубу ро вић, тре нер јуни ор ске 
еки пе ОК „Једин ство“.

Првен ство Срби је игра ће се у две 
хале, у хали „Парк“ и у хали у Ули ци 
Бран ка Ради че ви ћа где „Једин ство“ 
ина че игра сво је супер ли га шке утак
ми це у Ста рој Пазо ви. Утак ми ца за 
тре ће место и фина ле биће оди гра не 
23. маја у хали у Ули ци Бран ка Ради
че ви ћа. Ј. Б.
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Општи на Ириг Општин ска упра ва, Слу жба за имо вин скоправ не посло ве и урба ни зам, на осно ву чла на 50. Зако на о 
пла ни ра њу и изград њи (‘’Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је’’, број 72/09, 81/09  исправ ка, 64/10  Одлу ка УС, 24/11, 
121/12, 42/13  Одлу ка УС, 50/13  Одлу ка УС, 98/13  Одлу ка УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019  др. Закон 
9/ 2020.), 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”, бр. 32 /2019), 

огла ша ва

ЈАВ НИ УВИД 
У НАЦРТ ПРО СТОР НОГ ПЛА НА ОПШТИ НЕ ИРИГ

Јав ни увид у нацрт Про стор ног пла на општи не Ириг 
одр жа ће се од 19.5.2021.  до 17.6.2021. годи не, у тра
ја њу од 30 дана.
Нацрт Про стор ног пла на општи не Ириг, са ком пле том 
гра фич ких при ло га, биће изло жен у згра ди Општи не 
Ириг, Вој во де Пут ни ка 1, Ириг  у цен трал ном холу згра
де, сва ког рад ног дана од 1014 часо ва.
Нацрт Про стор ног пла на општи не Ириг, биће досту пан 
на увид заин те ре со ва ној јав но сти и у диги тал ном 
обли ку на зва нич ној интер нет адре си  Општи не Ириг 
www.irig.rs.
При мед бе на нацрт Про стор ног пла на општи не Ириг , 
физич ка и прав на лица могу доста ви ти, искљу чи во у 
писа ном обли ку, (путем писар ни це Општин ске упра ве 
Ириг или пре по ру че ном пошиљ ком), Слу жби за имо
вин скоправ не посло ве Општин ске упра ве Ириг, Вој во
де Пут ни ка бр. 1, 22406 Ириг, у току тра ја ња јав ног 

уви да, до 17.6.2021.годи не.
Јав на пре зен та ци ја нацр та Про стор ног пла на општи не 
Ириг, биће одр жа на у петак, 4.6.2021. годи не у 12,00 
часо ва, у згра ди Општи не Ириг (сала за састан ке у пот
кро вљу) у Ири гу, ули ца Вој во де Пут ни ка бр. 1.
Јав на сед ни ца Коми си је за пла но ве Општи не Ириг, 
биће одр жа на по завр шет ку Јав ног уви да 25.6.2021. 
годи не са почет ком у 13. часо ва у згра ди Општи не 
Ириг (све ча на сала) у Ири гу, ули ца Вој во де Пут ни ка бр. 
1.
У скла ду са одред ба ма чла на 50. Зако на о пла ни ра њу 
и изград њи, о извр ше ном Јав ном уви ду над ле жни 
орган, одно сно Коми си ја, ће сачи ни ти Изве штај о оба
вље ном Јав ном уви ду и доста ви ти га Носи о цу изра де 
Пла на – Општи ни Ириг.

НАЧЕЛ НИК ОПШТИН СКЕ УПРА ВЕ
ср Оли вер Огње но вић

СМО ТРА РЕЦИ ТА ТО РА 
Четво ро Сре мца
на Репу блич кој
смо три

У орга ни за ци ји Уста но ве за него ва ње кул ту ре 
„Срем“ и Саве за умет нич ког ства ра ла штва ама
те ра Вој во ди не, у Обра зов но кул тур ном цен тру 
у Сеч њу 12. и 14. маја је одр жа на је 51. покра јин
ска смо тра реци та то ра „Песни че наро да мог“, и 
то у онлајн фор ма ту. Од укуп но при ја вље них 175 
реци та то ра из целе Покра ји не, у све три кате го
ри је, Селек тор ска коми си ја у саста ву: Мио драг 
Петро вић, Ана Леско вац, Ката лин Фазе каш, 
Ама ли ја Ковач и Ката ри на Чели ко вић, на Репу
блич ку смо тру, која ће се оджа ти у Ваље ву, 28. и 
29. маја, упу ти ла је чети ри реци та то ра из Зоне 
Сре ма.  Одлу ка репу блич ког орга ни за то ра је, 
да се ове годи не, 52. смо тра реци та то ра Срби је 
одр жи тако ђе у онлајн.

Реци та то ри који се над ме ћу на репу блич кој 
смо три реци та то ра у Ваље ву су: Срна Ани
чић, Шид (сред њи узраст), Лора Мер шак, Ста
ра Пазо ва (Ста ри ји узраст), Јана Руман, Ста ра 
Пазо ва (ста ри ји узраст), Андреј Симен дић, Ста
ра Пазо ва (ста ри ји узраст).

Реци та то ри Сре ма, који су доби ли злат не 
дипло ме у кате го ри ји ма су мла ђи узраст: Ана 
Вуч ко вић (Нови Банов ци), Тео до ра Зор кић (Ста
ра Пазо ва) и Лау ра Јова но вић (Шид); сред њи 
узраст: Срна Ани чић (Шид), Тати ја на Бабин ка 
(Ста ра Пазо ва), Дуња Вишње вац (Инђи ја), Еле
на Коње вић (Срем ска Митро ви ца), Искра Крти
нић (Инђи ја) и Лена Шула ко вић (Шид);  ста ри ји 
узраст/одра сли: Лора Мер шак (Ста ра Пазо ва), 
Ана Мил те но вић (Ста ра Пазо ва), Соња Савић 
(Ста ра Пазо ва) и Андреј Симен дић (Ста ра 
Пазо ва).

ШАШИНЦИ

Дете страдало
у пожару

Девој чи ца рође на 2014. годи
не Љуби ца Ј. изгу би ла је живот, 
када је у јутар њим часо ви ма у 
субо ту, 15. маја, у поро дич ној 
кући у Шашин ци ма избио пожар. 
Ватра је пла ну ла око 4 сата ују
тру, а пре ма још увек незва нич
ним инфор ма ци ја ма, пожар је 
узро ко ван све ћом. У момен ту 
изби ја ња пожа ра у објек ту, на 
ула зу у село, било је шест осо
ба. Иако је пожар лока ли зо ван 

брзо, несрећ на девој чи ца је 
пре ми ну ла. На лице места иза
шли су при пад ни ци МУПа, као 
и хит не помо ћи и ватро га сци. У 
тој кући живи само хра на мај ка 
са четво ро деце, од којих је дво
је сме ште но у митро вач ку 
Општу бол ни цу са мај ком, а 
тре ћа девој чи ца је у тешком 
ста њу пре ве зе на у Бео град у 
Тир шо ву. 

А. П.


