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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

САОБРАЋАЈНАИНФРАСТРУКТУРАУРУМИ

Великирадовинаасфалтирању
иреконструкцијиулица
Житељи дела Пла

нинске улице у
Руми су добили

нови асфалт, а радови
су окончани 8. јуна. При
ликом обиласка радова,
председникОпштинеСла
ђанМанчић је истакао да
је улица била у изузетно
лошемстању,алиданико
од грађана који ту живе
није покренуо иницијативу
дасеколовозреконструи
ше.
– Случајно смо про

шли кроз улицу и виде
ли колико јелошколовоз.
Асфалтиралисмооко350
метара пута чија јешири
на три метра. Радови се
финансирају из средста
ва у буџету општине, која
су опредељена за текуће
одржавање путне инфра
структуре,  а за то смо
издвојили око 70 милио
на динара. Пре неколико
данасмоизистогуговора
асфалтирали службени
паркинг испред Полициј
скестаницеуРумиодоко
3.000квадратнихметара–
кажеСлађанМанчић.
Он једодаодасе кори

стилеповремекакобисе
реализовали планирани
послови на путној инфра
структури. Машине се
потом селе у Витојевце,
Грабовце и Платичево, а
асфалтираћесеикракули
це, која се налази између
Жељезничке и Гробљан

ске улице. Реч је о краћој
улици у којој се налази
самонеколикокућа,авећ
дуже време житељи оче
кују асфалт, али је било
одређених проблема који
сусадарешени.
Радојка Бјеливук, која

живиутомделуПланинске
улице,кажедајезадовољ
на што је коловоз конач
но уређен. Било је много
проблема када је падала
киша, јер су се стварале
великебареикупилавода.

Уоквирудржавненадле
жностирадисемагистрал
нипутЈарак–Хртковци,а
очекујесеипочетакрекон
струкције пута од Путина
цадоРуме.
– Надам се да ће се

радити и пут од Руме ка
Сремској Митровици, а
приводимо крају и велике
радовеуулицама15.маји
15.август,гдесерадипри
према за завршно асфал
тирањерекаојеМанчић.
Треба додати да су,

приликом првог ребалан
са буџета који је недавно
усвојен, планирана додат
на средства  у програму
седам  организација сао
браћаја и саобраћајна
инфраструктура. Та сред
ства сеодносе наизград
њуинфраструктуреупро
дужетку Добровољачке
улицеуРуми.
За ове комплетне радо

ве, јер улица нема коло
воз, опредељено је 46,8
милионадинара. С.Џ.

ОбилазакрадовауПланинскојулициуграду

РадојкаБјеливукиСлађанМанчићДобровољачкаулица
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић

Да ли је то што је 
сру ше но било црква?

Пизор руше ња цркве у Коње
вић Пољу, пре те жно бошњач
ком месту у Репу бли ци Срп ској, 

покре нуо је бур на осе ћа ња јед них што 
је прав да побе ди ла и дру гих што је 
сру шен храм који је само сла вио Бога. 
Руше ње цркве је епи лог спо ра кога 
је 2000. годи не покре ну ла мештан ка 
Коње вић Поља Фата Орло вић, када 
се вра ти ла из избе гли штва и у сво ме 
дво ри шту зате кла, ни мање ни више, 
пра во слав ни храм звуч ног име на Усе
ко ва ње гла ве Све тог Јова на Крсти те
ља. Спор је тра јао до про шле годи не, 
када је Европ ски суд за људ ска пра ва 
пре су дио да се неле гал но сагра ђе ни 
обје кат укло ни из дво ри шта тужи тељ
ке. Сама чиње ни ца да је спор завр шен 
пред Европ ским судом за људ ска пра
ва гово ри да дома ће суд ство у РС није 
било у ста њу да спор завр ши на овај 
начин.

Пред при зо ром руше ња јед на стра
на, бошњач ка, непо де ље но је лико ва
ла што је прав да побе ди ла, а дру га, 
срп ска, или је са гор чи ном нала зи ла 
у руше њу потвр ду настав ка стра да ња 
пра во слав них бого мо ља чија је једи
на свр ха да сла ве Бога или је ћута ла. 
Огла сио се све ште ник Пре драг Попо
вић: „Што се тиче ове жене, која отво
ре но каже да јој је њена кафа (јутар ња, 
без зво ња ве са цркве ног тор ња, прим. 
аут.) бит ни ја од сре ће мно гих не тре ба 
се секи ра ти. Поди ћи ћемо храм опет, 
и већи и леп ши, и то са вели ким зво
ном које ће да зво ни сва ки пут док буде 
пила кафу…Него, питам се, ако подиг
не мо тај храм хоће ли ико дола зи ти у 
њега на литур ги ју, или ми само воли мо 
да има мо и ску пља мо некрет ни не?” 

Огла сио се и вла ди ка бихаћ копетро
вач ки Сер ги је  бесе дом обја вље ном на 
стра ни ци Епар хи је бихаћ копетро вач ке, 
не оспо ра ва ју ћи чиње ни цу да је храм 
подиг нут бес прав но, на туђој земљи, 
без воље вла сни ка. Он сма тра да је 
могло дру га чи је да се хте ло, да је било 
зрна љуба ви пре ма овој земљи, пре ма 

јед ном и дру гом наро ду, али је три јум
фо вао инат, који ће поро ди ти све осим 
добро су сед ских одно са два ју наро да. 
„Ако је овде три јум фо ва ло пра во над 
прав дом, оправ да но се поста вља пита
ње хоће мо ли руши ти џами је подиг ну те 
на теме љи ма пра во слав них хра мо ва, 
тако ђе бес прав но и мимо воље пре
ђа шњих вла сни ка? Хоће мо ли руши ти 
задру жне домо ве сагра ђе не од оста
та ка пору ше них мана стир ских и паро

хиј ских хра мо ва? Хоће мо ли руши ти 
објек те подиг ну те на цркве ној земљи 
које су гра ди ли Тур ци, Аустро у га ри, али 
и они у вре ме ну СФРЈ?”, упи тао је вла
ди ка Сер ги је и додао да бело свет ским 
моћ ни ци ма не пада на памет да тра же 
руше ње мина ре та на Аја Софи ји.

Огла сио се и мла ди гра до на чел ник 
Бање Луке обе ћав ши да ће Бања Лука 
финан сиј ски, морал но и на све дру ге 

начи не подр жа ти град њу нове цркве. 
„Бања Лука ће обна вља ти цркве, кате
дра ле и џами је, а оне које су и до данас 
без све доку мен та ци је или реше них 
имо вин скоправ них одно са, Град ће 
подр жа ти до про це са лега ли за ци је, а и 
после тога”, напи сао је Ста ни ву ко вић. 
Уз то је при ме тио да „све инсти ту ци је 
Репу бли ке Срп ске ћуте о руше њу цркве 
у Коње вић Пољу, Бања Лука неће!”

Вла ди ка Сер ги је је прин ци пи јел но у 
пра ву када каже да мина ре ти ма није 
место на Аја Софи ји. Није, међу тим, 
нима ло у пра ву кад каже да су овде 
суд ска и бож ја прав да у суко бу, јер  се 
ква ли фи ка ци ја бож је прав де не може 
сте ћи бого слу же њи ма у хра му подиг
ну том у дво ри шту вла сни ка дру ге вере, 
без њего ве сагла сно сти. Јед на ко није у 
пра ву када каже да је по бож јој прав ди 
црква тре ба ло да оста не у мусли ман
ском дво ри шту, јер су и мно ге џами је 
подиг ну те неле гал но. 

Овде је сми сле но једи но пита
ње где је била памет цркве них 
вла сти, ако је већ у тада шњег 

руко вод ства РС није било, да спре
чи изгра њу хра ма у дво ри шту избе гле 
мусли ман ске поро ди це и поште ди СПЦ 
бла ма же пред соп стве ним лицем? 

Бла ма же пред све том ско ро да и 
нема, јер је свет, како је лепо при ме
тио вла ди ка Сер ги је, пун бого мо ља на 
несре ћи људи дру ге вере. 

У врху Коње вић Поља, поред пута 
Звор ник ‒ Сара је во, нема више хра ма 
звуч ног име на Усе ко ва ње гла ве Све тог 
Јова на Крсти те ља. Бошња ци широм 
сво је „поно сне” лику ју и весе ле се. На 
дру гој стра ни, срп ској, ћута ње је све 
гла сни је, јер није јасно да ли је  руше
ње овог хра ма на туђем земљи шту 
прав ни пораз СПЦ или богом по сла та 
пору ка. Зби ља, пре но што кре ну сузе 
пред све жим при зо ром суно врат ног 
пада ња тор ња са зво ни ком тре ба ло би 
погле да ти у сушти ну сво је вере и упи
та ти се да ли је то што је сру ше но заи
ста била црква?
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У слу ча ју руше ња цркве 
у Коње вић Пољу сми
сле но је једи но пита ње 
где је била памет цркве
них вла сти, ако је већ у 
тада шњег руко вод ства 
РС није било,  да спре чи 
изград њу пра во слав ног 
хра ма у дво ри шту избе
гле мусли ман ске поро
ди це и поште ди СПЦ бла
ма же пред соп стве ним 
лицем? Бла ма же пред 
све том ско ро да и нема, 
јер је свет, како је лепо 
при ме тио вла ди ка Сер
ги је, пун бого мо ља на 
несре ћи људи дру ге вере  
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ГРАД СКА ПЛА ЖА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Отво ре на сезо на купања

Купа ли шна сезо на на 
Град ској пла жи у Срем
ској Митро ви ци зва нич но 

је отво ре на 11. јуна. Митров
ча ни ће по овог лета ужи ва
ти на песку, који је посут на 
оба ли пла же али и ужи ва ти 
у разним зани мљи вим садр
жа ји ма.Осим песка, који је 
заме нио шљу нак, при мет не 
су и оста ле нови не: моби
ли ја ри за децу који укљу чу ју  
раз ли чи те рекви зи те за игру, 
тере та на на отво ре ном и 
слич но. Гра до на чел ни ца Све
тла на Мило ва но вић, зајед но 
са начел ни ком Миро сла вом 
Јоки ћем, при су ство ва ла је 
отва ра њу купа ли шне сезо не.

 Захва љу ју ћи одго вор
но сти свих наших сугра ђа
на који су се вак ци ни са ли  у 
прет ход ном пери о ду, ниво 
вак ци ни са них гра ђа на је пре
ко 52 про цен та. Због тога 
мислим да ћемо ово лето 
моћи да ужи ва мо на нашој 
Град ској пла жи. Мислим да 
је ове годи не још леп ша него 
прет ход них годи на, опре
мље на је новим мобил ја
ром, тако да бих позва ла све 
наше сугра ђа не да ово лето 
про ве ду зајед но са нама на 
Град ској пла жи. Тако ђе, ове 
годи не поста вљен је и пункт 
за иму ни за ци ју па може мо 
да спо ји мо и кори сно и лепо, 
рекла је гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић, која 
је дода ла да је у пла ну низ 
актив но сти на пла жи у окви ру 
„Митро вач ког лета“. 

Начел ник за опште и зајед
нич ке посло ве и имо ви ну 
Миро слав Јокић каже  да је 
Град ска пла жа једи на зва
нич на пла жа у Срем ској 
Митро ви ци на којој је успо
ста вље на слу жба спа си ла ца, 
обез бе ђе ња, слу жба Хит не 
помо ћи, што гаран ту је без бе

дан бора вак свих посе ти ла ца 
на њој. Тако ђе, он је изнео 
пла но ве лет њих мани фе ста
ци ја и навео које погод но сти 
Митров ча ни могу кори сти ти 
на пла жи.

 За ову сезо ну има мо 
попри ли чан број нових садр
жа ја  на задо вољ ство наших 

гра ђа на. Поред песка на 
пла жи, има мо фан та стич ну 
спа си лач ку слу жбу, која ће 
бри ну ти о без бед но сти купа
ча,има мо доста садр жа ја за 
нај мла ђе сугра ђа не, а поно
во им је досту пан брод екс по
нат. Наши локал ни умет ни ци 
су се бави ли укра ша ва њем 
целе пла же како би амби јент 
био што допа дљи ви ји. За 
иску сне спор ти сте и зах тев не 
вежба че, по први пут има мо 
јед ну озбиљ ну и про фе си о
нал ну тере та ну  коју ће моћи 
да кори сте пот пу но бес плат
но. Било је пита ња да ли се 
дола зак на пла жу, и кори шће
ње тере та не напла ћу је, одго
вор је не, Град ска пла жа је 
пла жа свих гра ђа на Срем ске 
Митро ви це и локал на само
у пра ва сред ства ула же на 

Све тла на Мило ва но вић Миро слав Јокић

Тере та на на отво ре ном
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ДУШАН ДРЧА, ДИРЕК ТОР ТУРИ СТИЧ КЕ 
ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

Тури стич ки 
инфоцен тар
у сеп тем бру
Тури зам је гра на 

при вре де која је 
пре тр пе ла вели ке 

губит ке током епи де ми
је коро навиру са. Међу
тим, рурал ни тури зам 
који се прет ход них годи на 
вео ма раз вио на тери
то ри ји Срем ске Митро
ви це, током епи де ми је 
је ипак иза шао у први 
план. Како је за М нови не 
рекао дирек тор Тури стич
ке орга ни за ци је Душан 
Дрча, циљ је да се сео ски 
тури зам и даље раз ви ја, 
али је изград ња тури стич
ког инфоцен тра један од 
првих важних кора ка како 
би Срем ска Митро ви ца 
поста ла пре по зна тљи ви
ја на тури стич кој мапи.

Аген ци ја за Рурал ни раз вој 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
Тури стич ка орга ни за ци ја и 
ресор ни инспек тор Град ске 
упра ве за сао бра ћај и кому
нал не инспек циј ске посло ве 
наста ви ли су са оби ла же њем 
сео ских тури стич ких дома
ћин ста ва, па су 9. јуна посе
ти ли  дома ћин ства „Ама нет“ и 
„Чикић“  у Заса ви ци II. Душан 
Дрча, дирек тор Тури стич ке 
орга ни за ци је, наво ди да су 
оби ла сци сео ских тури стич
ких дома ћин става од вели ког 
зна ча ја. 

 То су саве то дав ни оби ла
сци, раз го ва ра мо са вла сни
ци ма сео ских тури стич ких 
има ња да види мо који су 
њихо ви про бле ми и да ли 
има ју неке зах те ве, а ујед но 
их ин фо рм ише мо ако има 
неких нови на. Тако ђе раз го
ва ра мо и о инфоцен тру, јер 
нам је упра во од њих потре
бан мате ри јал, како бисмо 
напра ви ли лет ке о њихо вим 
тури стич ким дома ћин стви ма. 
Оби ла зи ће мо и сео ска тури
стич ка дома ћин ства у Мачви, 
затим ћемо оби ћи и Гргу рев
це, Ман ђе лос и оста ла села. 
Задо вољ ни смо резул та ти ма 
на тере ну, каже Душан. 

Он дода је да је епи де ми ја 
била шан са за раз вој рурал
ног тури зма. 

 Људи из вели ких гра до ва 
су нај ви ше посе ћи ва ли сео
ска тури стич ка дома ћин ства. 
Чак од 80 до 90 посто људи је 

посе ти ло неко од наших сео
ских тури стич ких дома ћин
ста ва по пре по ру ци, јер су 
вла сни ци заи ста услу жни, 
при јат ни, и посе ду ју лепе и 
зани љи ве садр жа је. За си гур
но, у погле ду тури зма код нас 
недо ста је јесте вид рекла ме. 
Али, пла ни ра мо и то да реши
мо и то нај пре отва ра њем 
инфоцен тра, и ту ће тури сти 
моћи да доби ју све прве нео
п ход не инфор ма ци је. У току 
је изра да доку мен та ци је, а 
план је да се инфоцен тар 
отво ри у сеп тем бру, рекао је 
дирек тор Тури стич ке орга ни
за ци је, који је додао да ће се 
у инфоцен тру про да ва ти и 
суве ни ри.

Он је додао да је Тури стич
ка орга ни за ци ја посе ти ла 
Сајам дома ћег тури зма у 
Бео гра ду 4. и 5. јуна где су 
пред ста вље ни тури стич ки 
потен ци ја ли Срем ске Митро
ви це. 

– Тако ђе, про те ко лог викен
да смо исто били на Сај му 
дома ћег тури зма у Новом 
Саду. Осим тога, у пла ну је и 
да напр ви мо кор пу аутен тич
них срем ских про из во да као 
што сир, кулен, раки ја, вино. 
То био аутен ти чан поклон, 
каже Душан Дрча.

Он је додао да ће Тури
стич ка орга ни за ци ја овог 
лета бити и су орга ни за тор  
„Срем фолк феста“ и „Вин
ском пар ку“. 

К. Вереш

добро бит свих нас, рекао је 
Јокић.

Он је додао да на пла жи 
посто ји и велик број над зор
них каме ра, због зашти те 
град ског моби ли ја ра и без
бед но сти гра ђа на. 

– Оче ку је нас мно го спорт
ских мани фе ста ци ја, а јед
на од тих је држав но првен
ство у бичво ле ју, првен ство 
у кошар ци. Потру ди ће мо се 
да орга ни зу је мо и кул тур но
умет нич ки про грам, тако да 
за сва ког гра ђа на током ове 

сезо не буде нешто што ће 
му лето учини ти зани љи вим 
и леп шим на пла жи, казао је 
начел ник Јокић.

Посе ти о ци, коју су иско ри
сти ли лепо вре ме, кажу да је 
пла жа у одно су на прет ход не 
годи не уре ђе ни ја и леп ша, да 
им пру жа уго дан амби јент, те 
је иде ал но место за одмор 
у топлим лет њим дани ма. 
Један од посе ти ла ца је и 
Ради во је Перо вић који је уочи 
отва ра ња сезо не, пре нео нај
леп ше ути ске са пла же. 

– Мно го је боље него прет
ход них годи на и ја сам задо
во љан. При ме тио сам да 
има више рекви зи та за децу. 
Осим тога, поче ли су с радом 
и уго сти тељ ски објек ти који 
пру жа ју добре услу ге, и при
ја тан амби јент. Сви ђа ми се 
и нова тере та на. Додао бих 
да је град ска пла жа је добро 
место за одмор и купа ње, 
једи но што пре о ста је је да 
нас послу жи лепо вре ме. 
Волим да се купа и пли вам, 
али вода још увек није за то 
добра, рекао је  Ради во је 
Перо вић.

К.Вереш

Душан Дрча

Ради во је Перо вић

Пункт за вак ци на ци ју

Брод екс по нат
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СЕД НИ ЦА ГРАД СКОГ КРИ ЗНОГ ШТА БА

Уки ну та ван ред на ситу а ци ја

На сед ни ци Кри зног 
шта ба, која је одр жа
на 11. јуна, усво је на је 

одлу ка да се уки не ван ред
на ситу а ци ја на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це, која је 
услед непо вољ не епи де
миј ске ситу а ци је уве де на 3. 
новем бра про шле годи не. 
Како је рекла гра до на чел ни
ца Срем ске Миро ви це Све
тла на Мило ва но вић, одлу ка 
да се уки не ван ред на ситу а
ци ја је доне се на због нешто 
боље епи де миј ске ситу а ци је, 
али ће Кри зни штаб и даље 
засе да ти, а гра ђа ни ће бити 
редов но оба ве шта ва ни. 

– Вирус је и даље акти ван 
и због тога тре ба и даље да 
се при др жа ва мо свих про
пи са них мера Репу блич ког 
шта ба и Мини стар ства здра
вља. Позва ла бих мла де 
људе да се вак ци ни шу, пункт 
за вак ци на ци ју је фор ми ран 
на Град ској пла жи. Могу да 
похва лим сво је сарад ни ке на 
које сам вео ма поно сна, који 
су од првог дана епи де ми је 
са чита вим тимом здрав стве
них рад ни ка ура ди ли заи ста 
све што су могли. Захва љу ју
ћи зајед нич ком раду, има мо 
добре резул та те иму ни за ци
је. Како бисмо се захва ли ли 
здрав стве ним рад ни ци ма 
који уче ству ју у бор би про тив 
епи де ми је, у сарад њи са КП 
Заво дом смо им обез бе ди
ли пето днев ни одмор у Соко 
Бањи, рекла је Све тла на 
Мило ва но вић.

Она се том при ли ком 
захва ли ла меди цин ским 
рад ни ци ма Опште бол ни це, 
Заво да за јав но здра вље, 
Дома здра вља, као и волон
те ри ма, који су дали вели
ки допри нос у бор би про тив 
епи де ми је. 

–  Посеб но бих се захва ли
ла и целом Шта бу за ван ред
не ситу а ци је, лека ри ма који 
су ту од првог дана, Заво ду 
за јав но здра вље који је сва
ко днев но давао изве шта је 
на осно ву којих смо доно си
ли одлу ке. Захва љу јем се 
и гра ђа ни ма, сви ма који су 
подр жа ли иму ни за ци ју и на 
тај начин допри не ли спре ча
ва њу шире ња овог виру са. 
Срем ска Митро ви ца има чак 

53 посто вак ци ни са них гра
ђа на, што је вели ки број и 
осно ва за доно ше ње одлу ке 
о уки да њу ван ред не ситу а ци
је, рекла је Све тла на Мило
ва но вић. 

Пре ма речи ма дирек тор
ке Заво да за јав но здра вље 
др Наде Зец Пет ко вић, епи
де ми о ло шка ситу а ци ја се на 
тери то ри ји целог Сре ма оце
њу је као непо вољ на уз ста
лан пад бро ја нових слу ча је
ва инфек ци је ковид19. 

– Закључ но са 11. јуном, 
на целој тери то ри ји Сре ма 
се реги стру је 119 актив них 
лица, од тог бро ја у Срем
ској Митро ви ци је 59, Ста
рој Пазо ви 14,  Руми 10, у 
Инђи ји 22 лица, у Ири гу два, 

Шиду и Пећин ци ма по шест 
лица. У току 10. јуна у Сре му 
је узор ко ва но 240 лица, од 
чега је  девет било пози тив
но на ковид19, што пред ста
вља 3,75 посто уче ста ло сти 
пози тив них у укуп ној струк ту
ри свих узор ко ва них. Од тог 
бро ја у Срем ској Митро ви ци 
је од узор ко ва них 123, а само 
пет пози тив них, Инђи ји три и 
Шиду јед но лице, док у остал
ним срем ским општи на ма 
није било ново за ра же них. 
Тренд пада се беле жи дужи 
вре мен ски пери од и пово љан 
тренд је кон ти ну и ран. Завод 
за јав но здра вље сма тра да 
у наред ном пери о ду тре ба 
посве ти ти пажњу пошто ва њу 
општих мера зашти те на сва
ком месту, а посеб но потре би 
вак ци на ци је што већег бро ја 
људи са акцен том на број 
вак ци ни са них мла ђих људи. 
Као и у свим ситу а ци ја ма до 
сада, Завод ула же све струч
не људ ске ресур се како би 
орга ни за ци јом и коор ди на
ци јом пре вен тив них актив но
сти зашти тио ста нов ни штво, 
каза ла је др Зец Пет ко вић.

 Она је дода ла да се 11. 
јуна у Коро на цен тру Опште 
бол ни це нала зи ло 23 паци
јен та, док је на респи ра то ру и 
кисе о нич кој пот по ри било по 
јед но лице.

Начел ник Опште меди ци
не др Адил Елхаг је иста као 
да је 10. јуна у ковидамбу
лан та ма Дома здрав ња оба
вље но14 првих пре гле да, од 

Миро слав Јокић, Све тла на Мило ва но вић и Петар Самар џић

Др Нада Зец Пет ко вић Др Адил Елхаг
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ЈАРАК

Завр ше на 
рекон струк ци ја 
држав ног пута

Послед њих месе ци смо 
све до ци да Град Срем ска 
Митро ви ца вели ке напо
ре улaжe у обно ву локал не 
пут не инфра струк ту ре, од 
шљун че ња атар ских путе ва, 
пре ко асфал ти ра ња сео ских 
путе ва, до пот пу не рекон
струк ци је реги о нал них путе
ва.

У митро вач ком селу Јарак 
7. јуна је завр ше ни су радо
ви на део ни ци дужи не 1.850 
мета ра, на држав ном путу 
првог реда. На сао бра ћај ни

ци, која спа ја Шабац и Руму, 
након при пре ме под ло ге, 
ура ђе но је нано ше ње носе
ћег асфалт ног сло ја и уре ђе
ње бан ки на. Радо ве у вред
но сти 33 мили о на дина ра 
финан си ра Јав но пред у зе ће 
„Путе ви Срби је“, а рад ни ке је 
у Јар ку оби шао заме ник гра
до на чел ни це Петар Самар
џић, захва лив ши се вред ним 
рад ни ци ма на брзо изве де
ним радо ви ма, који су оба
вље ни без вели ких засто ја у 
сао бра ћа ју.

тога је анти ген пози ти ван био 
један паци јент

– У четвр так, 10. јуна прву 
дозу вак ци не при ми ло је 25 
лица из Срем ске Митро
ви це, док је ревак ци ни са
на 101 осо ба. Закључ но са 
10. јуном  вак ци ни са но је 
32.309 лица, одно сно 52,3  
посто, а дру гу дозу је при
ми ло 27.476, одно сно 44,5 
посто попу ла ци је. Ревак ци
на ци ја ће се одви ја ти јед ном 
недељ но у Хали „Пин ки”. 
Бол ни ца изла зи из ковид 
систе ма, почи ње да ради 
Хирур шки блок, интер ни
стич ке амбу лан те и оста ло, 
што зна чи да ће се у наред
ном пери о ду лечи ти људи 
који нема ју ковид инфек ци ју, 
обја снио је др Елхаг. 

Миро слав Јокић, руко во
ди лац Струч ногопе ра тив
ног тима за иму ни за ци ју на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це, том при ли ком је рекао 
да се на вак ци нал ном пунк
ту у Хали „Пин ки“  више неће 
дава ти прва доза вак ци не. 
Тај пункт ће бити досту пан 
само за потре бе вели ког 
бро ја ревак ци на ци ја. 

– Сви гра ђа ни ће о ревак
ци на ци ји доби ја ти инфор ма
ци ју путем колцен тра. Као 
доми нан тан пункт за потре
бе иму ни за ци је гра ђа на на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це фор ми ран је пункт за 
вак ци на ци ју на Град ској 
пла жи, који ће ради ти сва
ки дан од 10.00 до 20.00 
сати. Про цес иму ни за ци
је се наста вља, а ста вља
мо акце нат на вак ци на ци ју 
мла ђих сугра ђа на. Тако ђе, 
отво рен је пункт за вак ци
на ци ју у Тре ћој здрав стве ној 
амбу лан ти у Пре вен тив ном 
цен тру, који ће ради ти од 
8.00 до 19.00 часо ва, рекао 
је Јолић, који је додао да је 
за потре бе вак ци на ци је гра
ђа на Босне и Хер це го ви не у 
Здрав стве ној амбу лан до ти 
у Босу ту фор ми ран вак ци
нал ни пункт. 

Он је иста као да је кључ ни 
раз лог за повољ ни ју епи де
миј ску ситу а ци ју зато што је 
вак ци ни са но пре ко 52 посто 
гра ђа на.

– У првом тала су епи
де ми је, нај ве ћа бор ба се 
води ла у Ковид оде ље њу 
Опште бол ни це. Локал на 
само у пра ва је здрав стве
ном систе му пома га ла на 
све начи не и то у погле ду 
обез бе ђи ва ња логи стич
коопе ра тив них сред ста ва, 
опре ме и финан сиј ске помо
ћи како би Бол ни ца реа го ва
ла и обез бе ди ла аде кват ну 
здрав стве ну зашти ту за све 

гра ђа не који су том тре нут
ку обо ле ли од кови да19, 
рекао је Јокић.

Миро слав Јокић је под се
тио да је у току епи де ми је 
оформ љен колцен тар, који 
је сва ко днев но радио, пру
жао потреб не инфор ма ци је. 
Локал на само у пра ва је фор
ми ра ла тимо ве који су оби ла
зи ли гра ђа не, пома га ли им, 
доно си ли намир ни це, и пру
жа ли нео п ход ну помоћ.

С обзи ром на то да је епи
де ми ја ути ца ла и на еко но
ми ју, заме ник гра до на чел ни
це Петар Самар џић је рекао 
да је локал на само у пра ва 
реа ли зо ва ла низ финан сиј
коеко ном ских мера које су 
биле усме ре не на еко ном
ски опо ра вак и убла жа ва ње 
после ди ца епи де ми је. 

– Нај пре смо има ли меру 
која се одно си ла на мала 
и микро пред у зе ћа која се 
одно си ла на суб вен ци о ни
са ње кама та на крат ко роч
не кре ди те. То је мера коју 
смо реа ли зо ва ли ове годи
не, поно ви ли смо је у теку
ћој годи ни и још увек тра је. 
У тури стич коуго сти тељ ском 
сек то ру смо спо ре ве ли низ 
еко ном ских мера: осло ба ђа
ња оба ве за пла ћа ња закуп
ни на за зау зи ма ње јав них 
повр ши на свих уго сти тељ
ских обје ка та који у скло пу 
обје ка та има ју лет ње и зим
ске баште, које су вла сни
штво Гра да; испла ће на је јед
но крат на помоћ кафи ћи ма, 
ресто ра ни ма, деч јим игра о
ни ца ма, про дав ни ца ма брзе 
хра не, диско те ка ма, баро
ви ма (пра во на ову помоћ је 
оства ри ло 85 град ских и 11 
сео ских уго сти е ља у изно су 
од пет мили о на дина ра); за 
све ча не сале је опре де ље на 
помоћ од 10 мили о на дина
ра; за уго сти те ље који послу
ју на јав ном земљи шту које је 
у вла сни штву дру гих нивоа 
вла сти је тако ђе реа ли зо ва
на мера подр шке; затим ту су 
и уго сти те љи, који су поче ли 
да се баве том делат но шћу 
у току ван ред ног ста ња смо 
помо гли, а тури стич ким аген
ци ја ма је испла ће но по 200 
хиља да дина ра. Када сабе
ре мо све те цифре, дола зи
мо до пода тка да је бли зу 40 
мили о на дина ра усме ре но на 
очу ва ње локла не еко но ми је, 
рекао је Самар џић.

Чла но ви Кри зног шта ба су 
под се ти ли да је вирус коро
не још увек акти ван, позвао 
гра ђа не да се вакцни шу и 
да је још увек потреб но при
др жа ва ти се свих мера које 
је донео Репу блич ки кри зни 
штаб. З. Попо вић
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Бра ни слав Неди мо вић се
ревак ци ни сао на Градској плажи
Пот пред сед ник Вла де 

Репу бли ке Срби је и 
мини стар пољо при

вре де Бра ни слав Неди мо
вић при мио је дру гу дозу 
вак ци не „Окс фордАстра 
Зене ка“ про тив виру са 
коро не 13. јуна на ново
о тво ре ном вак ци нал ном 
пук ту, који се нала зи на 
Град ској пла жи. Овај вак
ци нал ни пункт је оби шла 
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 опште и 
зајед нич ке посло ве и коор
ди на тор Струч ног тима 
за иму ни за ци ју Миро слав 
Јокић. Он је том при ли
ком, изра зио задо вољ ство 
због ста бил не епи де ми ло
шке ситу а ци је у Срем ској 
Митро ви ци и висо ког про
цен та вак ци ни са них гра ђа
на. 

– Два на е стог јуна нисмо 
има ли нијед но лице пози
тив но на коро навирус. 
Било би иде ал но кад би 
мла ди хте ли да се вак ци

ни шу. Инди рект но гле да
ју ћи, можда ће мла ди због 
путо ва ња при ми ти вак ци ну, 
јер се у мно гим земљама 
не може лето ва ти ако ниси 
вак ци ни сан. Надам се да 
ће у Срем ској Митро ви ци 
у наред ном пери о ду све 
функ ци о ни са ти како тре ба 
и да ће се сми ри ти ситу а
ци ја у вези са епи де ми јом, 
изја вио је мини стар Неди
мо вић, рекао је пот пред
сед ник Вла де Неди мо вић, 
који је позвао гра ђа не да се 
вак ци ни шу.

Мини стар Неди мо вић, је 
23. мар та при мио прву дозу 
вак ци не про тив кови да19 
у амбу лан ти у Мачван ској 
Митро ви ци. На вак ци нал
ном пунк ту на пла жи могу 
се вак ци ни са ти сви пуно

лет ни гра ђа ни без прет
ход не при ја ве на пор та лу 
еУпра ве уз лич ну кар ту. 

Миро слав Јокић је рекао 
да је ново о тво ре ни вак ци
нал ни пункт посе ћен. 

– Закључ но са 12. јуном, 
што је 144. дан масов не 
вак ци на ци је на тери то ри ји 
Срем ска Митро ви ца укуп
но је вак ци ни са но 32.359 
пуно лет них гра ђа на, што 
је негде око 52,41 посто. 
Ревак ци ни са но је 27.916 
гра ђа на  што изно си 45,21 
посто.Од пози ва пред сед
ни ка Репу бли ке Срби је 
Алек сан дра Вучи ћа до 13. 
јуна је пре ко 3.500 хиља де 
гра ђа на  из Босне и Хер
це го ви не вак ци ни са но на 
пунк то ви ма за иму ни за ци
ју на тери то ри ји Срем ске 

Митро ви це, што зна чи да 
гра ђа ни из наше сусед не 
Репу бли ке бира ју пунк то ве 
на тери то ри ји нашег гра да, 
а то је резул тат про фе си о
нал но сти наших здрав стве
них рад ни ка и свих оних 
који уче ству ју у про це су 
иму ни за ци је, казао је Јокић

Миро слав Јокић додао је 
да је инте ре со ва ње гра ђа
на за ваци на ци ју на пунк ту 
вели ко. Тако ђе, позвао је 
све који могу, а наро чи то 
мла де, да се вак ци ни шу.

– Про це нат вак ци ни са них 
гра ђа на од 18 до 50 годи на 
је 30 посто. Упра во је у том 
опсе гу резер во ар за вак ци
на ци ју и дола зак до колек
тив ног иму ни те та. Не тре ба 
забо ра ви ти да су се сугра
ђа ни ста ри ји од 65 годи
на поне ли одго вор но и ту 
је про це нат вак ци ни са них 
пре ко 82 посто и овом при
ли ком им се захва љу јем. 
Пози вам све мла де људе 
да се вак ци ни шу, то једи
ни начин да зашти те себе, 
здра вље сво је поро ди це, 
сво јих нај ми ли јих, да омо
гу ће себи несме тан живот, 
путо ва ње, и иско ри сте то 
што је локал на само у пра
ва зајед но са здрав стве ним 
систе мом добро орга ни зо
ва на и може у брзом и крат
ком року да их вак ци ни ше 
без чека ња и задр жа ва ња, 
изја вио је Јокић.

К.Вереш

Бра ни слав Неди мо вић на вакцинацији

Вакцинални пункт на Градској плажи

Миро слав Јокић
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Ван да ли зам малих мату ра на та
Пово дом ван да ли зма малих 

мату ра на та и нео д го вор ног 
пона ша ња пре ма јав ној сво ји

ни, гра до на чел ни ца Све тла на Мило
ва но вић и начел ник Град ске упра
ве за опште и зајед нич ке посло ве и 
имо ви ну Миро слав Јокић оби шли су 
Град ску пла жу 9. јуна. Јокић је том 
при ли ком осу дио пона ша ње мла дих 
мату ра на та који су 8. јуна за собом 
оста ви ли вели ки неред, пуно сме ћа 
и испи са не нове моби ли ја ре. Јед ном 
реч ју, уни шта ва ли су јав ну имо ви ну. 
Он је додао да се такво пона ша ње у 
будућ но сти неће толе ри са ти, као и да 
ће се за мату ран те пред у зе ти одго ва
ра ју ће дисци плин ске мере.

– На вели ко задо вољ ство свих 
наших гра ђа на у прет ход ним дани ма 
смо били кон цен три са ни на уре ђе
ње моби ли ја ра и оста лих рекви зи та 
који тре ба да упот пу не бора вак на 
нашој Град ској пла жи. Осмог јуна смо 
завр ши ли поста вља ње нових град
ских моби ли ја ра, који су током дана у 
вечер њим  часо ви ма  били уни шта ва
ни. То су учи ни ли наши мла ди сугра
ђа ни, мату ран ти који су се на један 
неса ве стан и нео д го во ран начин 
поне ли пре ма јав ној имо ви ни, која 
није вла сни штво Гра да, већ је то имо
ви на свих гра ђа на Срем ске Митро ви
це. Овим путем желим да их опо ме
нем да такве ства ри више не чине. 
Цело ку пан про стор Град ске пла же 
ове годи не је покри вен са више од 30 
над зор них каме ра. Зна мо ко су лица, 
која су уни шта ва ла имо ви ну. Ми ћемо 
у наред ним дани ма пре све га оба ви ти 
раз го во ре са њихо вим  роди те љи ма и 
тра жи ти да се при ме не одго ва ра ју ће 
дисци плин ске мере. Ово није при ме
ре но пона ша ње, а упра во су мла ди 
људи због којих ради мо и ула же мо у 
овај град који им оста је. Ова кво пона
ша ње у будућ но сти неће мо толе ри са
ти, и о ово ме ће бити оба ве ште ни сви 

кому нал ноинспек циј ски орга ни, који 
ће пред у зе ти аде кват не мере у скла
ду са сво јим овла шће њи ма, обја снио 
је начел ник Јокић.

Миро слав Јокић је додао да је било 
интер вен ци ја Поли ци је, Кому нал не 
мили ци је, као и оста лих слу жби. 

– Овај дога ђај није за похва лу било 
коме од нас, ни њима, ни роди те
љи ма, ни нама као пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве. Мату рант због 
којег је интер ве ни са ла Хит на помоћ, 
нала зи се у добром ста њу. Под се ти
ћу да је 8. јун наста вак непри ме ре ног 
пона ша ња, пре све га мла ђих сугра
ђа на, који је запо чео током викен да 
4. и 5. јуна, када смо тако ђе има ли 
више пута интер вен ци ја Поли ци је и 

Кому нал не мили ци је. Ресто ра ни и 
кафи ћи, који раде на про сто ру пла
же сво ју сезо ну су запо че ли за дане 
викен да, 4. и 5. јуна, и тада смо има
ли уни шта ва ње имо ви не и непри ме
ре но пона ша ње наших гра ђа на. Ја 
их молим и апе лу јем да то не раде. 
Због њихо ве без бед но сти је уло же но 
толи ко сред ста ва да се овај про стор 
покри је видеонад зо ром и без бед но
сним систе ми ма и сва ка ко ћемо при
ме ни ти мере које нам је на рас по ла
га ње дао Закон како бисмо спре чи ли 
и зашти ти ли већи ну људи који пошту
ју оно што ради локал на само у пра ва 
не због нас, него због свих гра ђа на 
Срем ске Митро ви це, каже Миро слав 
Јокић. К. Вереш

Миро слав Јокић и Све тла на Мило ва но вић у оби ла ску Град ске пла же

ОПШТА БОЛ НИ ЦА 

Инфор ма ци је
о ковидпаци јен ти ма

Услeд смaњeнoг брoja пoзитивних и 
хoспитaлизoвaних ковид пaциjeнaтa 
кojи су били смeшт eни у згрaди 
Хирурш кoг блoкa Опште бол ни це 
Службa oпш тe хирургиje нaстaвља 
свoj рaд, пo приoритeтимa и зaкaзa
ним oпeрaциjaмa.

 Обо ле ли и ново о бо ле ли од коро
на виру са, наста вља ју сво је лече ње, 
у Изо ла ци ји интер ни стич ког сек то ра.

Инфор ма ци је о здрав стве ном ста
њу паци је на та хоспи та ли зо ва них у 
оде ље њу Коро на неу ро ло ги је биће 

доступ не сва ким даном у вре ме ну од 
14 до 15 сати, теле фон ским путем, 
на број: 022/610222 лока ли: 119  и  
253, а за паци јен те хоспи та ли зо ва
не у Једи ни ци интен зив не неге, сва
ким даном од 14 до 15 сати на број: 
022/610222, лок.206

Паке ти за паци јен те који се лече 
од коро на виру са, могу се доста вља
ти у вре мен ском пери о ду од 11 до 12 
сати, сва ким даном, на пор тир ни ци 
глав не капи је Опште бол ни це, из ули
це Ста ри шор.

ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА У РУМИ

Вак ци ни са но
16.136 гра ђа на

У рум ској општи ни се наста вља 
вак ци на ци ја гра ђа на, а пре ма пода
ци ма које смо доби ли од др Татја не 
Вино кић, коор ди на тор ке за вак ци на
ци ју Дома здра вља у Руми, до сада је 
прву дозу вак ци не при ми ло 18.164 
гра ђа на.

Закључ но са 13. јуном, укуп но је 
ревак ци ни са но 16.136 лица, а вак ци
на ци ја се наста вља.

Исто вре ме но, има још десе так 
актив них слу ча је ва гра ђа на обо ле лих 
од коро навиру са. С. Џ.
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Акци ја при ку пља ња
пести цид ног отпа да

Акци ја при ку пља ња 
пести цид ног отпа
да 7. јуна отпо че ла 

је у митро вач ким сели
ма и трајала је до 11. јуна. 
У Чалми је ова акција 
спроведена 7. јуна, чему 
је присуствовала дирек то
ри ца Аген ци је за рурал ни 
раз вој, Души ца Павло вић. 
При ку пља ње пести цид ног 
отпа да допри но си очу ва њу 
живот не сре ди не, а ујед но 
и омо гу ћа ва пољо при вред
ни ци ма да доби ју потвр
ду за пра вил но одло жен 
отпад која ће им бити нео
п ход на при ли ком кон ку ри
са ња за оства ри ва ње пра
ва за доде лу сред ста ва по 

раз ли чи тим осно ва ма, од 
над ле жних орга на. Месна 
зајед ни ца Чал ма у сарад
њи са Аген ци јом за рурал ни 
раз вој и Пољо при вред ном 
струч ном слу жбом годи на
ма уна зад орга ни зу је акци
је при ку пља ња амба ла жног 
пести цид ног отпа да. Сло
бо дан Кекић, члан Саве та 
Месне зајед ни це иста ко је 
зна чај ове акци је.

 Орга ни зо ва ли смо ову 
акци ју како бисмо поди
гли свест мешта на о томе 
коли ко је запра во бит но да 
се амба ла жни пести цид
ни отпад одла же на пра ви 
начин. То под ра зу ме ва да 
се отпад не баца по јар ко

ви ма, њива ма јер тако угро
жа ва мо соп стве ни живот. 
Сва ке годи не је све већи 
и бољи одзив људи који 
схва та ју зна чај целе акци је. 
Апе ло вао бих на све наше 
мешта не који то нису ура ди
ли ове годи не да се сле де
ће годи не укљу че у акци ју. 
Није тешко амба ла жу оста
ви ти са стра не и саче ка ти 
да се одло жи ти на пра ви 
начин и да не угро жа ва мо 
свој живот, каже Сло бо дан 
Кекић.

Души ца Павло вић каже 
да је задо вољ на одзи вом 
пољо пи вред них про из во ђа
ча у Чал ми.

 Ова акци ја спро во ди се 

од 7. до 11. јуна. Циљ нам је 
да оби ђе мо сва насе ље на 
места на теро то ри ји Срем
ске Митро ви це. У Чал ми 
при ме ћу је мо вели ки одзив 
пољо при вред ни ка, што 
нас раду је. Пози вам све 
пољо при вред ни ке који се 
нису ода зва ли овој акци ји 
да иско ри сте при ли ку и на 
пра ви начин одло же пести
цид ни отпад, каже Души ца 
Павло вић.

Уко ли ко мешта ни нису 
у могућ но сти да пестиц
дни отпад одло же у датом 
тер ми ну, могу се обра ти ти 
Аген ци ји за рурал ни раз вој 
или Пољо при вред ној струч
ној слу жби, која ће им иза ћи 
у сусрет и про на ћи начин да 
се амба ла жни отпад одло
жи, одно сно при вре ме но 
скла ди шти.

Акци ји је при су тво вао и 
Мар ко Ђури шић из Пољо
при вред не струч не слу жбе, 
који је навео да већа коли
чи на амба ла жног отпа да 
може пред ста вља ти про
блем, сто га је јако важно да 
се мешта ни ода зо ву у што 
већем бро ју. 

 Циљ је да се при ку пи 
што већа коли чи на амба
ла жног отпа да која пред
ста вља озби љан еко ло шки 
про блем, каже Ђури шић.

К.Вереш

При ку пља ње пести цид ног отпа да у Чалми

Сло бо дан Кекић Души ца Павло вић Мар ко Ђури шић
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ШОСО „РАДИ ВОЈ ПОПО ВИЋ“: Посе та настав ни ка из Пор ту га ла

Дру га чи је обра зо ва ње
и уче ње у инклу зи ји

У окви ру про јек та „Дру га
чи је обра зо ва ње и уче
ње у инклу зи ји“, који се 

реа ли зу је кроз Eрасмус+ 
про је кат, пет настав ни ка из 
пор ту гал ског гра да Бар се ло
на са про те кле неде ље је 
посе ти ло Шко лу за сред ње и 
основ но обра зо ва ње „Ради
вој Попо вић“. Том при ли ком, 
настав ни ци ШОСО „Ради вој  
Попо вић“ су пор ту гал ским 
настав ни ци ма пре не ли сво је 
зна ње и иску ство у раду са 
децом са смет ња ма у раз во
ју. Дома ћин посе те, који је и 
успо ста вио кон такт са 
настав ни ци ма из Пор ту га ла 
је Удру же ње „Стил мла дих“ 
из Руме. Како је рекао начел
ник Град ске упра ве за обра
зо ва ње Зоран Ђурић, Зоран 
Ђурић циљ инклу зи је у 
наста ви је обез бе ђи ва ње 
ква ли тет ног обра зо ва ња за 
сва ког уче ни ка под јед на ким 
усло ви ма за све. 

– Свим уче ни ци ма тре ба 
да буде омо гу ћен одго ва ра
ју ћи обра зов ни про грам, 
адап ти ран инди ви ду ал ним 
капа ци те ти ма и потре ба ма 
деце. Деца којој је потреб на 
подр шка тре ба да буду инте
грал ни део раз ре да, пошто
ва на и при хва ће на, али им 
мора мо обез бе ди ти подр шку 
и помоћ у погле ду соци јал не 
интер ак ци је са дру гом децом 
и људи ма, што зна чи да се 
инклу зи ја не бави само шко
ло ва њем, већ и успе шним 
укљу чи ва њем деце у дру
штво у цели ни. Днев ни бора
вак у ШОСО „Ради вој Попо
вић“, у коме кори сни ци кроз 
ради о ни це могу да стек ну 
одре ђе ни сте пен само стал

но сти нео п хо дан је за сва ко
днев ни живот, и сва ка ко је 
један од при ме ра добре 
прак се, изја вио је Ђурић.

Ива на Стан ко вић, пси хо
лог у ШОСО „Ради вој Попо
вић“, рекла је да је гости ма 
пред ста вљен рад настав ни
ка са децом са смет ња ма у 
раз во ју. 

– Посе ти ли су редов ну 
наста ву у основ ној шко ли, 
прак тич ну наста ву у сред њој 
шко ли и инди ви ду ал ну 
наста ву, што им је посеб но 
било инте ре сант но. Ту смо 
посе ти ли каби не те лого пе
да, сома то пе да, рее ду ка то
ра пси хо мо то ри ке. Тако ђе, 
виде ли су трет ма не у сен

зор ној соби и трет ма не 
физи о те ра пе у та. Посе ти ли 
смо и Казне нопоправ ни 
завод где наша шко ла спро
во ди настав не актив но сти с 
живо ти ња ма. У Днев ном 
борав ку смо при ка за ли и 
сег мент соци јал не зашти те. 
Поред услу ге днев ног борав
ка, пру жа мо услу гу и лич ног 
пра ти о ца и услу га помо ћи у 
кући са децом са смет ња ма 
у раз во ју тако да смо им бли
же обја сни ли шта све те 
услу ге под ра зу ме ва ју, поја
сни ла је Ива на Станк о вић.

Пред став ни ца Удру же ња 
„Стил мла дих“ Ива на Стан
ко вић је ука за ла да је до 
сарад ње дошло тако што је 

шко ла из гра да Бар се лон са 
доби ла про је кат из обла сти 
обра зо ва ња како би дошли 
да посма тра ју рад настав ни
ка у Шко ли за основ но и 
сред ње обра зо ва ње „Ради
вој Попо вић“. 

– Они су желе ли да виде 
при мер нај бо ље прак се у 
раду са децом са смет ња ма 
у раз во ју у Срби ји како би 
доби ли иде је које могу да 
при ме не у сво јој наста ви 
касни је. Удру же ње „Стил 
мла дих“ је успо ста ви ло кон
такт са овом шко лом из 
неког рани јег про јек та. Како 
смо зна ли шта су њихо ве 
потре бе, дошли смо на иде ју 
за овај зајед нич ки про је кат. 
С тим дока зу је мо да невла
ди не орга ни за ци је, то јест 
удру же ња успо ста вља ју везу 
изме ђу фор мал ног и нефор
мал ног обра зо ва ња, што је 
посеб но добро и за ову шко
лу, каза ла је Ива на Стан ко
вић.

Коор ди на тор ка про јек та у 
шко ли у Бар се ло на су  Ана 
Иса бел Ама рал Лина рес је 
има ла речи хва ле за посве
ће ност и рад запо сле них у 
ШОСО „Ради вој Попо вићׅ“.

– Желе ла бих да се захва
лим дирек то ру ШОСО „Ради
вој Попо вић“ који нас је при
мио и омо гу ћио да реа ли зу
је мо наш про је кат. Коле ге са 
који ма смо се сусре ли су 
врло про фе си о нал не и 
струч не. Посе ти ли смо неко
ли ко раз ли чи тих типо ва 
часо ва, виде ли опре му и 
мето де које кори сте и то је 
јед но сјај но иску ство, иста
кла је Ана Иса бел Ама рал 
Лина рес. З. Попо вић

Пор ту гал ски настав ни ци у посе ти ШОСО „Ради вој Попо вић“

Зоран Ђурић
Ива на Стан ко вић, 
психолог

Ива на Стан ко вић, 
удружење „Стил младих“

Ана Иса бел
Ама рал Лина рес
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ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Обе ле жен свет ски дан
без дуван ског дима
У окви ру обе ле жа ва ња 31. маја – 

Свет ског дана без дува на, као 
важног дату ма у Кален да ру јав

ног здра вља, Завод за јав но здра вље у 
сарад њи са Црве ним крстом одр жао је 
еду ка тив ну ради о ни цу на тему „Штет но
сти дуван ског дима”. У раду су уче ство
ва ли волон те ри Црве ног крста, пред став
ни ци Заво да за јав но здра вље и уче ни ци 
основ них шко ла „Добр о сав Радо са вље
вић Народ” из Мачван ске Митро ви це и 
Основ не шко ле „Јован Јова но вић Змај”. 

Истим пово дом, Завод за јав но здра
вље је био дома ћин Кан це ла ри ји за пре
вен ци ју пуше ња Инсти ту та за јав но здра
вље Срби је, која је орга ни зо ва ла семи
нар, одно сно наци о нал ни курс прве кате
го ри је на тему „Обу ка за рад на одви ка
ва њу од пуше ња”. Семи нар се одр жао у 
Вили „Бела Ружа”. Све актив но сти реа
ли зо ва ле су се уз пошто ва ње свих про
пи са них мера, има ју ћи у виду епи де ми о
ло шку ситу а ци ју. 

Циљ ових актив но сти јесте да се ука же 
на све штет но сти дуван ског дима по 
здра вље ста нов ни штва, има ју ћи у виду 
да је пуше ње један од воде ћих фак то ра 
ризи ка за наста нак вели ког бро ја обо ље
ња, а на првом месту кар ци но ма плу ћа и 
тра хе је. Пра вил ним пона ша њем, ели ми
на ци јом овог фак то ра ризи ка може се 
уна пре ди ти здра вље свих нас, и спре чи
ти наста нак тешких обо ље ња. 

Помоћ ник дирек то ра
за меди  цин ска пита ња ЗЗЈЗ

Др Бран ка Мал ба шић Зече вић
Спец.соци јал не меди ци не

ОПШТА БОЛНИЦА

Нова донација у виду медицинске опреме
 На адресу Опште болнице Сремска 

Митровица је допремљен ултразвучни апарат 
са три сонде, што донација нашег суграђанина 
који живи и ради у Немачкој, а који жели да 
остане анониман. Недавно је од истог донатора 
стигао и један респиратор, а о њиховом значају 
у циљу унапређења рада и ефикасности 
лечења пацијената, говори податак да се овде 
лече оболели из Сремског округа и да свака 
помоћ, нарочито она у виду апарата и опреме 
митровачкој болници много значи. 

Вредност ових донација је око 100 000 евра, а 
у име Болнице, захвалио се в. д. директора прим.
др Драган Малобабић, нагласивши да сваки 
нови апарат заправо значи бржу и квалитетенију 
дијагностику и велику помоћ лекарима у раду, а 
посебно радује гест нашег суграђанина који није 
заборавио свој град и болницу.

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“
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ОБИ ЛА ЗАК СЕО СКИХ ТУРИ СТИЧ КИХ ДОМА ЋИН СТА ВА

Потен ци јал митро вач ког тури зма
У окви ру сери је посе

та сео ским тури стич
ким дома ћин стви ма 

на под руч ју гра да Срем
ска Митро ви ца, Аген ци ја за 
рурал ни раз вој зајед но са 
Тури стич ком орга ни за ци јом 
је наста ви ла оби ла ске субје
ка та у сек то ру етнотури зма. 

У скло пу пред у зе те ини ци
ја ти ве за бли жим упо зна ва
њем пред став ни ка локал не 
само у пра ве са усло ви ма у 
који ма функ ци о ни шу сео
ска тури стич ка дома ћин
ства, дирек тор ка Аген ци је 
за рурал ни раз вој Души ца 
Павло вић, и Душан Дрча, 
дирек тор Тури стич ке орга
ни за ци је, овај пут су оби шли 
мачван ска села. Дома ћи ни 
су им били Кућа „Ама нет“ 
у Заса ви ци 2, као и Сео ско 
тури стич ко дома ћин ство 
„Чикић“ у Заса ви ци 1. Карак
те ри стич но за оба поме ну та 
дома ћин ства јесте њихо ва 
пози ци ја, буду ћи да се нала
зе у бли зи ни Спе ци јал ног 
резе р ва та при ро де „Заса
ви ца“. Осим тога, дома ћи ни 

сво јом љуба зно шћу и про
фе си о нал но шћу гаран ту ју 
миран, без бе дан и уго дан 
бора вак у иди лич ном сео
ском амби јен ту, уз ква ли
тет ну гастро ном ску пону ду. 
Вла сни ци су овим путем 

има ли при ли ку да у директ
ном сусре ту са дирек то ри ма 
над ле жних локал них орга
ни за ци ја поде ле сво ја иску
ства у доса да шњем раду у 
обла сти сео ског тури зма, и 
да изло же пред ло ге и суге

сти је за пру жа ње додат не 
подр шке локал не само у
пра ве, ради даљег уна пре
ђе ња ста ња у овој обла сти, 
као јед ном од важних чини
о ца рурал ног раз во ја гра да 
Срем ска Митро ви ца.

РУМА

Поче ло асфал ти ра ње Ули це 15. август
Радо ви на ком плет ној рекон струк

ци ји ули ца 15. мај и 15. август у 
Руми, запо че ли су почет ком јуна 

про шле годи не, а тре ба ло би да се 
пот пу но завр ше до поло ви не јула.

Под се ти мо, реч је о нај ве ћој про
шло го ди шњој инве сти ци ји у рум ској 
општи ни с обзи ром на то да је вред

ност радо ва 320 мили о на дина ра. 
Од тога је 200 мили о на дина ра обез

бе ди ла Упра ва за капи тал на ула га ња 
Вој во ди не, а оста так локал на само у
пра ва. 

Асфал ти ра ње Ули це 15. август запо
че то је 14. јуна у делу од Ири шке ули
це, а тим радо ви ма је при су ство вао 

пред сед ник Општи не Сла ђан Ман чић 
и Душан Љуби шић, начел ник Општин
ске упра ве. 

– Данас се поста вља први слој 
асфал та и већ првог дана ће се ура ди
ти коло воз гото во до рас кр сни це са 
Орло ви ће вом ули цом. Након тога сле
ди изди за ње шах то ва, уре ђе ње рас кр
сни це и потом се фини ши ра ју радо ви 
са завр шним сло јем асфал та. Надам 
се да ће ком плет на тра са обе ули це 
бити завр ше на у наред них десе так 
дана– рекао је Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да је у Ули ци 15. мај 
завр шен асфалт ком плет но до Ули це 
27. окто бар, и да је пут обе ле жен хори
зон тал ном сао бра ћај ном сиг на ли за ци
јом. 

– Овим ће се посао који тра је гото во 
годи ну дана завр ши ти. Рок је поло ви
на јула, али мислим да ће бити завр
ше ни десе так дана пре рока.

Био је то оби ман посао, јер је под ра
зу ме вао ком плет ну рекон струк ци ју и 
водо вод них и елек трич них инста ла ци
ја под земљом, као и атмос фер ску 
кана ли за ци ју. Мислим да ће не само 
жите љи ове две ули це, већ и сви гра
ђа ни који за сао бра ћај кори сте ове 
ули це, бити задо вољ ни – рекао је Сла
ђан Ман чић.

С. Џаку ла
Радо ви на асфал ти ра њу Ули це 15. август
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НЕЗА ПАМ ЋЕ НО НЕВРЕ МЕ У РУМ СКОЈ ОПШТИ НИ

Ште та на пре ко 2.600 хек та ра

Јако невре ме је 11. маја 
захва ти ло Срем, а нај ја чи 
удар је био на тери то ри ји 

рум ске општи не, посеб но у 
ата ри ма села Доњи Петров ци, 
Путин ци и Кле нак. Изу зет но 
јака киша, град и ветар су 
нане ли вели ку мате ри јал ну 
ште ту, посеб но на усе ви ма, а 
нај ви ше је стра дао бостан, 
воће, соја и пше ни ца, док је 
про це на да ће се нај бо ље опо
ра ви ти куку руз.

Има ју ћи у виду такво невре
ме и ште ту, мини стар пољо
при вре де Бра ни слав Неди мо
вић и пред сед ник рум ске 
Општи не Сла ђан Ман чић оби
шли су, дан касни је, нај у гро
же ни ја села и са пољо при
вред ни ци ма раз го ва ра ли о 
раз ме ра ма ште те коју је иза
зва ло ово неза пам ће но невре
ме. Иста кли су да ће про из во
ђа чи ма који су оси гу ра ни 
помо ћи да брже напла те оси
гу ра ње, али и мате ри јал ну 
помоћ они ма који нису оси гу
ра ни, када се сагле да пра ви 
обим ште те код сва ког поје ди
нач но.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
Општи не Рума, рекао је пољо
при вред ни ци ма да је мини
стар још у току невре ме на 
звао да пита како иза ћи у 
сусрет и помо ћи пољо при
вред ни ци ма који су пре тр пе ли 
ште ту. 

– Без обзи ра што људи има

ју вели ку ште ту на усе ви ма, 
рекли су ми да су задо вољ ни 
и да не пам те, да је неки мини
стар одмах дан после невре
ме на дошао на терен да 
пораз го ва ра са људи ма, да 
види какав је обим ште те и 
шта може да ура ди Општи на, 
а шта држа ва и Мини стар ство.
Мислим да смо на пра ви начин 
одго во ри ли све му томе, пого
то во што су све радар ске ста
ни це деј ство ва ле, али је та 
коли чи на пада ви на и леда 
била несва ки да шња.То нам је 
вели ки наук да мора мо да оси
гу ра мо сво је усе ве – рекао је 
Ман чић и додао да локал на 
само у пра ва сва ке годи не 
издва ја њем сред ста ва поку

ша ва да моти ви ше пољо при
вред ни ке да оси гу ра ју сво је 
усе ве. Јер никог дру гог нема 
ко може да им помог не и пла
ти ште ту, сем оси гу ра ва ју ћег 
дру штва. Зато је једи ни пут да 
се мир ни је спа ва и напла ти 
ште та – оси гу ра ње. 

– Мини стар је сво јим гестом 
и овим оби ла ском пока зао да 
је спре ман да помог не и 
локал ној само у пра ви, али и 
директ но људи ма на тере ну 
да се ова ситу а ци ја пре ва зи
ђе. Ипак, по мојој про це ни, 
има ли смо знат но мању ште ту 
него ону услед невре ме на 
2016. годи не, али ште та посто
ји и ми ћемо тра жи ти начин да 
је пре ва зи ђе мо – пору чио је 

пољо при вред ни ци ма Сла ђан 
Ман чић.

Мини стар пољо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић је 
рекао пољо при вред ни ци ма 
да је лако доћи међу њих, 
тамо где се деша ва ју лепе 
ства ри, где је цена мали на 
350 дина ра. Али је мно го 
важни је доћи међу људе када 
се деси нешто ова ко, када се 
поја ви вели ка ште та или про
бле ми и тада их тре ба реша
ва ти. Он је иста као да је 11. 
јуна две пети не држа ве било 
изло же но неве ро ват ној вре
мен ској непо го ди и гра ду. Деј
ство ва ло је 212 радар ских 
ста ни ца, а јуче је за само 
чети ри сата испа ље но 963 
раке те, што се некад не испа
ли за пола годи не. Кон крет но, 
Руму је бра нио Радар ски цен
тар Ваље во и Радар ски цен
тар Фру шка гора, уна кр сном 
ватр ом над ата ром села Кле
нак, Петров ци и Путин ци, а 
испа ље но је 90 про тив град
них раке та. Ова кве кли мат ске 
про ме не су оче ки ва не и зато 
су и гра ђе не ауто мат ске про
тив град не ста ни це. 

 Ком би на ци ја про тив град не 
ауто мат ске зашти те и оси гу
ра ње усе ва  је једи на пра ва 
зашти та. Када је реч о Доњим 
Петро ва ци ма и Клен ку, ту 
ћемо помо ћи када локал на 
само у пра ва тач но утвр ди 
коли ки је обим ште те. Помо ћи 

Бранислав Недимовић и Слађан Манчић у раз го во ру са пољо при вред ни ци ма

Горан Чворков Радо слав Вито ми ро вић
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ћемо у погле ду напла те оси гу
ра ња, али и они ма који нису 
оси гу ра ни, који буду има ли 
про бле ма са обна вља њем 
сво је про из вод ње. Неће држа
ва ста ја ти са стра не, већ ће се 
актив но укљу чи ти у овај посао 
– пору чио је мини стар Неди
мо вић про из во ђа чи ма који су 
пре тр пе ли ште ту. 

И он је апе ло вао да се оси
гу ра ју усе ви, јер се даје од 50 
до 70 про це на та повра та за 
оси гу ра ње код пре тр пље не 
ште те. Мини стар Бра ни слав 
Неди мо вић је додао да је у 
Клен ку ште ти било изло же но 
око 500 хек та ра, а  у Доњим 
Петров ци ма око 1.900 хек та
ра.

 – Апе ло ва ћу на оси гу ра ва
ју ће дру штво да се што пре 
иза ђе на терен и утвр ди ште
та, а не да се чека од седам до 
осам, када се куку руз за то 
вре ме већ мало опо ра ви – 
пору чио је Неди мо вић.

Пред сед ник Саве та Месне 
зајед ни це Доњи Петров ци 
Горан Чвор ков каже да је град 
захва тио цео доње пе тро вач ки 
атар од 1.900 хек та ра, негде је 
ште та била мања, негде већа 
и кре ће се од 20 до 100 про це
на та. 

 Захва љу је мо се мини стру 
Неди мо ви ћу и пред сед ни ку 
Ман чи ћу што су дошли да иза
ђу на терен да виде. Не могу 
нам мно го помо ћи, али бар 
могу да уви де каква је ште та. 
Пше ни ца је нај ви ше стра да ла, 
потом  соја, сун цо крет и 
бостан и ове кул ту ре се нај ве
ро ват ни је неће повра ти ти. 
Куку руз ће се опо ра ви ти, али 
какав ће бити при нос, виде ће
мо. Мислим да већи на није 
оси гу ра ла усе ве, сле ди оби ла
зак свих повр ши на па ћемо 
виде ти каква је ствар но ште та 
и како се може помо ћи – рекао 
је Горан Чвор ков.

Про из во ђач Милан Мака рић 
из Пути на ца има заса де соје, 
пше ни це, куку ру за и пасу ља, а 
каже да је у овом селу невре
ме ном било захва ће но мање 
повр ши на, око 200 хек та ра, уз 
ште ту од 50 до 60 про це на та. 

– Мислим да се једи но куку
руз може опо ра ви ти, пше ни ца 

је тотал но гото ва, ми смо за 
пет на е стак дана тре ба ли да 
поч не мо жетву, тако да она 
нема вре ма на да се опо ра ви. 
Можда ће се нешто опо ра ви ти 
и соја, али су веро ват но код 
ње губи ци и нај ве ћи – гово ри о 
ште ти Мака рић. 

Он је иста као да је, коли ко 
се он дуго бави пољо при вре
дом, ово први пут да после 
неког невре ме на мини стар 
одмах лич но дође и раз го ва ра 
са пољо при вред ни ци ма. 

 Дао нам је подр шку,  упу
тио  нас шта даље да ради мо, 
коме да се обра ти мо, нарав но, 
нешто је оси гу ра но, нешто 
није – рекао је Милан Мака
рић.

Сли чан при зор пусто ши, 
бла та и уни ште них пољо при
вред них кул ту ра, али на 
мањим повр ши на ма беле жи 
се и у Клен ку.

Пољо при вред ник Радо слав 
Вито ми ро вић каже да је 11. 
јуна у раним јутар њим сати ма, 
у року од 40 мину та у ата ру 
Клен ка пало око 50 лита ра 
кише по ква драт ном метру. 
Иако су деј ство ва ле про тив
град не раке те пала је и огром
на коли чи на леда и напра ви ла 
ште ту на око 500 хек та ра. 

 Нај ви ше су оште ће ни пар
це ле са воћем, са боста ном, 
пше ни цом и јеч ном, док је 
куку руз због касни је веге та ци
је и хлад но ће која је била про
ле тос, сада у касни јој веге та
ци ји негде две неде ље у одно
су на про шлу годи ну. Он је 
изфрон цлан, али није у толи ко 
лошем ста њу и моћи ће да се 
повра ти. Вели ка коли чи на 
пада ви на је иза зва ла пота па
ње боста на, а град је иза звао 
вели ку ште ту на свим пло до
ви ма. Јутрос сам успео да 
нека ко уђем у пар це лу  и да је 
са одре ђе ним фун ги ци дом и 
ами но ки се ли на ма пола ко 
зашти тим, а сутра ћу одстра
ни ти све пого ђе не пло до ве. 
Зна чи прво и дру го коло је пот
пу но изгу бље но, и ту је нај ве
ћа ште та, јер је нај ве ћи род и 
нај ве ћа цена, али виде ће мо 
шта се ишчу па ти може – каже 
Радо слав Вито ми ро вић.

С. Џаку ла

РУМ СКИ БАЗЕН

Отва ра ње 18. јуна
Рум ски базен у Бор ков

цу отва ра се 18. јуна од 10 
часо ва, а тог дана ће сви 
који желе да се осве же у 
базе ну, има ти бес пла тан 
улаз.

Цене кара та су оста ле 
непро ме ње не, одно сно, 
исте су као 2019. годи не и 
изно се 400 дина ра за днев
ну кар ту, док ће они који 
дођу на базен после 15 
часо ва пла ти ти упо ла мање. 

Поро дич на кар та је 800 
дина ра, а ђаци, сту ден ти и 
пен зи о не ри пла ћа ју ула зни
цу за базен 200 дина ра.

Роди те љи који има ју децу 
узра ста од 7 до 12 годи на 
кар ту пла ћа ју 100 дина ра.

За оне који редов но иду на 
базен веро ват но је испла ти
ви је да купе сезон ску кар
ту која ста је 6.500 дина ра. 
Сезон ска ђач ка кар та је 
4.500 дина ра, а деч ја 2.500 
дина ра.

 – Син ди кал на ула зни ца 
је 5.000 дина ра, док је за 
децу узра ста до седам годи
на улаз на базен бес пла тан, 
али мора ју бити у прат њи 
осо бе која је ста ри ја од 18 
годи на – каже Игор Дамјан
чук, дирек тор Спорт ског 
цен тра Рума. С. Џ.

Игор Дамјан чук

НИКИН ЦИ

Боје во гађа ње у 
ноћ ним усло ви ма

При каз нао ру жа ња и вој
не опре ме из раз во ја са 
боје вим гађа њем у ноћ ним 
усло ви ма одр жа но је 10. 
јуна  у Цен тру за испи ти ва
ње нао ру жа ња и вој не опре
ме у Никин ци ма.

При ка зу је при су ство вао и  
мини стар одбра не Небој ша 
Сте фа но вић.

Он је том при ли ком наја
вио да ће уско ро бити изве
де на јед на од нај ве ћих 
вежби која се у послед њим 
деце ни ја ма одви ја ла у 

Срби ји. То би тре ба ло да 
буде и ноћ но и днев но гађа
ње, а у вежби би тре ба ло да 
уче ству је вели ки број вој ни
ка, уз анга жо ва ње вели ког 
бро ја сред ста ва.

У окви ру при ка за на поли
го ну Никин ци, пред ста вље
но је деј ство нај но ви јих 
сред ста ва која су „про из вод 
дома ће паме ти“.

 Сем сред ста ва која су у 
упо тре би, гађа ње је извр ше
но и из сред ста ва чија су 
завр шна тести ра ња у току.

Ноћ но гађа ње у Никин ци ма (Мини стар ство одбра не)

Вели ка ште та од невремена
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ОПШТИН СКИ ОДБОР СУБ НОР РУМА

Сед ни ца Пред сед ни штва
Покра јин ске орга ни за ци је
Сед ни ца Пред сед ни

штва Покра јин ског 
одбо ра СУБ НОРа 

Вој во ди не одр жа на је 9. 
јуна у рум ском Кул тур ном 
цен тру.

Јово Баро шев чић, в.д. 
пред сед ни ка ПО СУБ НОРа 
је иста као да је уве де на 
прак са да се сед ни це одр
жа ва ју у општин ским или 
град ским одбо ри ма, како би 
се што више чла но ва укљу
чи ло у рад Покра јин ског 
одбо ра. 

Први пут, та прак са је реа
ли зо ва на у Инђи ји и сада у 
Руми.

На овој сед ни ци раз го ва
ра ло се о изве шта ју о раду у 
мину лој годи ни, као и начи
ну обе ле жа ва ња пред сто је
ћих јул ских пра зни ка. 

Про те кла годи на је била 
спе ци фич на због пан де
ми је, те није било толи ко 
актив но сти, али за борач
ку орга ни за ци ју је посеб
но важно што је усво јен 
Закон о бор ци ма и борач кој 
зашти ти.

 – Ради мо и на обе ле
жа ва њу бит них дату ма по 
кален да ру, који ћемо усво ји
ти на нашој редов ној сед ни
ци Скуп шти не, која ће бити 
одр жа на до сеп тем бра, у 

зави сно сти од тога када 
град ски и општин ски одбо
ри одр же сво је састан ке. 
Ове годи не обе ле жа ва мо 
80 годи на од диза ња устан
ка у Срби ји. Цен трал на про
сла ва ће бити у Бео гра ду, 
а гене рал ни покро ви тељ  
нам је  пред сед ник Срби је 
Алек сан дар Вучић, што нам 
је изу зет но дра го. Обе ле
жи ће мо и 7.јул, Дан  устан
ка наро да и народ но сти у 
Срби ји. Нама у  Вој во ди ни 
је тра ди ци о нал но место 
оку пља ња Спо ме ник „Сло
бо да“ на Ири шком вен цу. 

Покро ви тељ овог оку пља
ња ће бити Вла да Вој во ди
не – рекао је Јово Баро шев
чић.

Пред сед ник ОО СУБ
НОРа у Руми Томи слав 
Милић је рекао да подр жа
ва прак су одр жа ва ња саста
на ка у дру гим гра до ви ма, 
јер је то при ли ка да се на 
лицу места чују пред ло зи и 
реч чла но ва. 

Он је под се тио да је про
шла годи на била важна због 
усва ја ња зако на, који регу
ли ше област борач ких пита
ња, мада не толи ко коли ко 

су бор ци оче ки ва ли. 
– Ипак, нови закон је 

потвр дио чиње ни цу да се 
води рачу на о нашим бор
ци ма, посеб но инва ли ди
ма рата и да они заслу жу ју 
да им дру штво и локал не 
само у пра ве пру же подр шку 
– сма тра Томи слав Милић. 

Сед ни ци Пред сед ни штва 
у Руми при су ство вао је и 
гене рал Видо сав Кова че
вић, пред сед ник СУБ НОРа 
Срби је, као и Алек сан дра 
Ћирић, заме ни ца пред сед
ни ка Општи не Руме.

С. Џаку ла

Сед ни ца Пред сед ни штва ПО СУБ НО Ра у Руми

У току јав ни увид
у нацрт Пла на
гене рал не регу ла ци је

Јав ни увид у нацрт Пла на гене рал не регу ла ци је 
Руме и у нацрт изве шта ја о стра те шкој про це ни ути
ца ја Пла на гене рал не регу ла ци је Руме на живот ну 
сре ди ну је у току. Запо чео је 2. јуна и тра је до 2. 
јула.

У ове доку мен те је могу ће има ти јав ни увид сва ког 
рад ног дана од 8 до 14 часо ва у про сто ри ја ма Јав
ног пред у зе ћа за урба ни стич ко пла ни ра ње, упра
вља ње путе ви ма и изград њу Рума.

Јав на пре зен та ци ја нацр та Пла на гене рал не регу
ла ци је Руме ће бити одр жа на 18. јуна у 10 часо ва у 
кон фе рен циј ској сали Кул тур ног цен тра.

При мед бе на План гене рал не регу ла ци је Руме и 
изве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја тог пла на  на 
живот ну сре ди ну заин те ре со ва на лица могу да 
доста ве у  писа ном обли ку Оде ље њу за урба ни зам 
и гра ђе ње Општин ске упра ве у  Орло ви ће вој ули ци 
број 5, закључ но са 2. јулом. 

Kомисија за пла но ве ће по исте ку рока за јав ни 
увид раз мо три ти при мед бе које су доста вље не 
током тог уви да. С. Џ.

Нови смер у 
пољопривредној школи

Иако смо у пла но ви ма упи са 
рум ских сред њих шко ла писа ли 
и о пла но ви ма Пољо при вред не 
шко ле „Сте ван Петро вић Бри
ле“, сада се та инфор ма ци ја 
мења, јер је ова шко ла доби ла 
један нови смер, а то је сто ма
то ло шка сестра – тех ни чар. 

Реч је о четво ро го ди шњем 
шко ло ва њу и јед ном оде ље њу 
са 30 уче ни ка. Дакле, шко ла 
ће има ти смер пољо при вред
ни и вете ри нар ски тех ни чар са 
по 30 уче ни ка, по 15 пека ра и 
меса ра и сада још 30 сто ма то
ло шких сеста ра.

Рум ска, за сада пољо при
вред на шко ла, биће прва и 
једи на у Сре му која је уве ла 
овај смер, па ће се од нове 
школ ске годи не зва ти Сред ња 
струч на шко ла „Сте ван Петро

вић Бри ле“.
Мини стар ство про све те је 

одо бри ло отва ра ње овог сме ра 
кра јем маја, а у шко лу је сти гла 
и зна чај на дона ци ја Европ ске 
уни је за опре ма ње каби не та за 
обра зо ва ње овог новог про фи
ла, али ће је кори сти ти и уче ни
ци вете ри нар ског сме ра.  

Ради се о савре ме ној опре ми 
и то о 15 микро ско па, лабо ра
то риј ском при бо ру, инстру мен
ти ма и реа ген си ма.

У шко ли исти чу да је реч о 
дефи ци тар ном зани ма њу, упи
су је се 30 уче ни ка, а већ вла
да вели ко инте ре со ва ње свр
ше них осно ва ца, буду ћи да су 
се уче ни ци за ово зани ма ње, 
до сада,  обра зо ва ли у Новом 
Саду и Бео гра ду.

С. Џаку ла
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Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“

ПОМОЋ РОМ СКОМ СТА НОВ НИ ШТВУ У РУМИ

Поде ље но 210 паке та
Поде ла хиги јен ских 

паке та ста нов ни ци
ма ром ског насе ља 

„Ваша ри ште“ 7. јуна, у орга
ни за ци ји локал не само у пра
ве и Црве ног крста, озна чи
ла је поче так рас по де ле ових 
паке та соци јал но нај у гро
же ни јем ром ском ста нов ни
штву које живи у нехи ги јен
ским насе љи ма.

Насе ље „Ваша ри ште“ је 
и нај ве ће ром ско насе ље у 
рум ској општи ни где су поде
ље на 74 паке та.

Ради се о паке ти ма и дез
ин фек ци о ним сред стви ма 
у окви ру подр шке про це су 
иму ни за ци је гра ђа на про
тив коро навиру са, које су 
дони ра ли ГИЗ  Немач ка 
орга ни за ци ја за међу на род
ну сарад њу, Стал на кон фе
рен ци ја гра до ва и општи на 
и Црве ни крст, а на ини ци ја
ти ву Мини стар ства држав не 
упра ве и локал не само у пра
ве.

У сва ком паке ту се нала
зи 100 заштит них маски, 
два литра алко хо ла за дез
ин фек ци ју, 20 рол ни тоа лет 
папи ра, чвр сти и теч ни сапу
ни. 

Рум ска општи на је доби ла 
укуп но 210 ових хума ни тар
них паке та који су поде ље ни 
по сачи ње ним спи ско ви ма 
коор ди на тор ке за ром ска 
пита ња 

Дани је ле Тадић, а током 
два наред на дана су паке
те доби ли и Роми у  Доњим 
Петров ци ма, Гра бов ци ма и 
Клен ку.

 – Има мо изу зет но добру 
сарад њу и ово није прва 
дона ци ја ГИЗа рум ској 
општи ни. Пома га ли су нам 
и у вре ме коро не, дони ра

ли доста заштит не опре ме, 
дез ин фек ци о них сред ста ва, 
доби ли смо и ком пју тер ску 
опре му за наш Црве ни крст, 

затим елек трич не бици кле 
за  герон тодома ћи це  и 
оста ло. Све је то плод јед не 
добре сарад ње са ГИЗом, 

али и са дру гим дона то ри
ма, репу блич ким Црве ним 
Крстом и СКГО – рекао је 
пред сед ник рум ске Општи не 
Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да локал на 
само у пра ва редов но спро во
ди акци је помо ћи соци јал но 
нај у гро же ни јем ста нов ни
штву. 

– Но, баш због добре 
сарад ње са доста орга ни
за ци ја из Срби је, али и из 
Европ ске уни је, у при ли ци 
смо да спро ве де мо и јед
ну ова кву ван ред ну акци ју, 
којом су дона то ри пока за
ли соли дар ност са људи ма 
који ма је у овом момен ту 
помоћ нај по треб ни ја   иста
као је Сла ђан Ман чић.

С. Џаку ла
Поде ла хиги јен ских паке та у ром ском насе љу

Поде ла паке та у Гра бов ци ма

Раз вој ни фонд АП Вој во ди не у 
сарад њи са Оде ље њем за локал ни 
еко ном ски раз вој Општин ске упра ве 
Рума, орга ни зу је  пре зен та ци ју сво јих 
кре дит них лини ја. 

Те кре дит не лини је су наме ње не 
реги стро ва ним пољо при вред ним 
газдин стви ма, прав ним лици ма и 
пред у зет ни ци ма за набав ку нове и 
полов не пољо при вред не меха ни за ци

је, купо ви ну пољо при вред ног земљи
шта, ИПАРД про грам, инве сти ци је, 
обрт на сред ства, тури зам, као и купо
ви ну систе ма за навод ња ва ње.

Пре зен та ци ја ће се одр жа ти 17. јуна 
у 11 часо ва у Кон фе рен циј ској сали 
Кул тур ног цен тра у Руми.

Из Оде ље ња за локал ни еко ном ски 
раз вој пози ва ју заин те ре со ва не да 
при су ству ју овој пре зен та ци ји и тако 

се упо зна ју са могућ но сти ма и погод
но сти ма које нуди Раз вој ни фонд АП 
Вој во ди не. 

Све додат не инфор ма ци је веза не за 
пре зен та ци ју могу се доби ти у Оде ље
њу за локал ни еко ном ски раз вој у 
Општин ској упра ви Рума или директ но 
на теле фо не Фон да  021/2156936 и 
021/2156928.

 С. Џ.

РАЗ ВОЈ НИ ФОНД АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пре зен та ци ја кре дит них лини ја у Руми
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ИРИГ

Вак ци ни са ни тури стич ки 
рад ни ци из кан то на Тузла
У ири шком Дому здра вља 10. јуна 

је вак ци ни са но 24 тури стич ких 
рад ни ка из кан то на Тузла.

Дра ган Дра ги че вић, дирек тор Тури
стич ке орга ни за ци је Ири га, иста као 
је да се и на овај начин наста вља 
сарад ња тури стич ких рад ни ка кан то
на Тузла и Ири га. 

– Иако су могли да се вак ци ни шу и 
у неком погра нич ном, бли жем месту, 
они су иза бра ли да дођу код нас, као 
при ја те ља. Могу да кажем да смо у 
Бањи Врд ник у мају има ли око 20.000 
ноће ња, а зани мљив је пода так да је 
нај ви ше стра них тури ста било упра во 
из БиХ. На наше изне на ђе ње, дру ги 
по бро ју су нам тури сти из Север не 
Маке до ни је.Одлу ка држа ве да дозво
ли вак ци на ци ју тих гра ђа на пока зу
је да од те одлу ке има мо бене фи те 
и у тури зму. Желим да се захва лим 
дирек то ру Дома здра вља и меди
цин ским рад ни ци ма, као и заме ни

ку пред сед ни ка Општи не Мио дра гу 
Беби ћу који је при ре дио при јем за 
наше коле ге из тузлан ског кан то на – 
рекао је Дра ги че вић.

Aмра Јага њац из Тури стич ке зајед
ни це Тузле захва ли ла је коле га ма 
и дома ћи ни ма из Ири га, што су им 
омо гу ћи ли и орга ни зо ва ли вак ци на
ци ју за запо сле не у сек то ру тури зма 
тузлан ског кан то на. 

 Ми смо при хва ти ли позив, а поред 
саме вак ци на ци је, ово је и при ли ка да 
раз го ва ра мо о могућ но сти ма зајед
нич ке реа ли за ци је про је ка та пре ко
гра нич не сарад ње у про јек ти ма ЕУ. 
Сигур на сам да и у Срби ји и БиХ

има мо слич не про бле ме са који ма 
се суо ча ва мо,  али и слич на инте
ре со ва ња и при о ри те те, тако да сам 
убе ђе на да ћемо наћи зајед нич ки 
инте рес за про јек те – каже Амра Јага
њац.

Мира лем Мешко вић, дирек тор 
Тури стич ког уре да Тури стич ке зајед
ни це тузлан ског кан то на, захва лио 
је коле га ма из ТО Ири га, али и свим 
жите љи ма општи не и иста као да су 
сви добро до шли у тузлан ски кан тон.

Дома ћи ни из Тури стич ке орга ни за
ци је Ириг су потом сво је госте одве
ли у Бању Врд ник, као нај по зна ти је 
и нај по се ће ни је тури стич ко место у 
ири шкој општи ни.

С. Џаку ла

Амра Јага њац Дра ган Дра ги че вић

Мио драг Бебић при мио Тузла ке

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА У ИРИ ГУ

Уки ну та ван ред на ситу а ци ја
У ири шкој општи ни су, закључ но са викен дом, била 

све га два актив на слу ча ја обо ле лих од коро навиру са, 
па је на сед ни ци Шта ба за ван ред не ситу а ци је ван ред
на ситу а ци ја у овој општи ни уки ну та 9. јуна.

До сада је дато укуп но 7.350 вак ци на, док је ревак ци
ни са но око 3.900 жите ља ири шке општи не. 

Како сазна је мо од дирек то ра Дома здра вља др 
Небој ше Аци на, вео ма мало људи дола зи у Ковид 
амбу лан ту, тако да је за про те клу неде љу било све
га пет нових пре гле да, али без пози тив них на коро на
вирус.

С. Џ.
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ПОМОЋ УГО СТИ ТЕ ЉИ МА

Доне та одлу ка
о доде ли помо ћи
Локал на само у пра ва Ири га је 

рас пи са ла кон курс за доде лу 
бес по врат них сред ста ва уго сти

те љи ма са тери то ри је ове општи не 
који су раз вр ста ни као микро при вред
на дру штва и пред у зет ни ци за суб вен
ци о ни са ње набав ке маши на и опре ме 
или за набав ку софт ве ра у овој годи
ни. 

Реч је о бес по врат ним сред стви
ма у виси ни од два мили о на дина ра, 
која се кори сте ради пове ћа ња укуп
ног при вред ног раста и раз во ја пред
у зет ни штва у обла сти уго сти тељ ства 

путем инве сти ра ња у сред ства за рад.
Сред ства су опре де ље на одлу ком о 

општин ском буџе ту, а маши не, опре ма 
и софт вер мора ју бити нови и наме
ње ни за про фе си о нал ну упо тре бу у 
скла ду са шифра ма делат но сти. 

Овај кон курс је затво рен, а на пред
лог Коми си је, пред сед ник ири шке 
Општи не Тихо мир Сто ја ко вић је донео 
одлу ку о доде ли поме ну тих сред ста ва.

Сред ства је доби ло 16 уго сти те ља, 
а виси на сред ста ва се кре ће од 62.200 
дина ра па до нај ви ше 187.800 дина ра.

Са лици ма која су доби ла поме ну та 
сред ства уско ро би тре ба ло да буду 
пот пи са ни уго во ри. 

 Одлу чи ли смо да помог не мо 
нашим уго сти те љи ма који су били 
пого ђе ни, јер су  једи но они били 
затва ра ни током пан де ми је коро на
виру са. Ми се нада мо да тог затва ра
ња више неће бити. Надам се да ће 
ова кав кон курс убу ду ће бити прак са, 
да сва ке годи не  пома же мо уго сти
тељ ству, као и још неким гра на ма 
при вре де и са већим сред стви ма – 
каже Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
Општи не Ириг.

С. Џаку ла

Тихо мир Сто ја ко вић

ИЗБО РИ ЗА САВЕ ТЕ ЧЕТИ РИ МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ

На избо ре иза шла
ско ро поло ви на бира ча
Избо ри за чла но

ве саве та у чети ри 
месне зајед ни це у 

ири шкој општи ни одр жа
ни су 13. јуна, а бира ли су 
се чла но ви саве та месних 
зајед ни ца у Малој Реме ти, 
Јаску, Нера ди ну и Кру ше
дол селу. 

У ова чети ри села пра во 
гла са је има ло укуп но 1.516 
бира ча, а на избо ре је иза
шло 47,8 про це на та. 

Како сазна је мо од Избор
не коми си је, ника кве непра
вил но сти нису биле при ја
вље не.

За Савет МЗ Јазак се 
бира ло пет чла но ва, док су 
у пре о ста ле три, саве ти са 
по три чла на.

У Јаску је на бирач ком 
спи ску било 740 лица са 
пра вом гла са, а гла са ло је 
317, одно сно 42,8 про це
на та. У Малој Реме ти је на 
спи ску било 110 бира ча, а 

иза шло је њих 76 или 69,1 
про це нат, што је и нај ве
ћа изла зност. У Нера ди ну 
је пра во гла са има ло 351 

лице, а то пра во је иско
ри сти ло њих 138 или 39,3 
про цен та.  У Кру ше дол 
селу на бирач ком спи ску је 

било 315 гра ђа на са пра
вом гла са, а гла са ло је њих 
126 што чини 40 про це на та 
иза шлих. С. Џаку ла

Са избо ра у МЗ Јазак

САВЕТ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ САО БРА ЋА ЈА 

За 90 мали ша на рође них про шле годи не 
бес плат на аутоседи шта

На сед ни ци Саве та за без бед ност 
сао бра ћа ја ири шке општи не, којa је 
одр жа на 11. јуна, доне та је одлу ка да 
се свој деци која су рође на 2020. 
годи не купе аутоседи шта. 

– Има мо укуп но 90 мали ша на који 

су рође ни про шле годи не на тери то
ри ји наше општи не и за све њих ћемо 
купи ти ова аутоседи шта и уру чи ти их 
њихо вим роди те љи ма – каже Тихо
мир Сто ја ко вић, пред сед ник Општи
не Ириг.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Усво јен први реба ланс буџета
Први реба ланс буџе та 

Општи не Ириг усво јен 
је на 12. скуп штин ској 

сед ни ци, која је одр жа на 8. 
јуна. 

Сушти на овог реба лан са 
је да је он пове ћан са 713 
мили о на дина ра, коли ко је 
било у одлу ци о буџе ту у 
децем бру про шле годи не, 
на 1.042.983.171 динар.

Пре ци зни је, како је обја
сни ла Мир ја на Бабић, 
шефи ца Слу жбе за финан
си је и буџет, овим првим 
реба лан сом при хо ди и при
ма ња се ускла ђу ју са рас хо
ди ма и изда ци ма на нижем 
нивоу у изно су 594.860.624 
дина ра буџет ских при хо да и 
рас хо да, док се при хо ди и 
рас хо ди из додат них изво ра 
ускла ђу ју на вишем нивоу у 
изно су 448.122.547 дина ра.

Изме на у буџе ту је пред
ло же на због потре бе пре ра
спо де ле посто је ћих сред
ста ва буџе та са пози ци ја 
које неће бити утро ше не на 
дру ге пози ци је у буџе ту. 

  Дру ги и нај бит ни ји  раз
лог овог реба лан са је при
лив тран сфер них сред ста ва 
у општин ски буџет из буџе
та Срби је и буџе та АП Вој
во ди не за одре ђе не про јек
те за које је Општи на кон ку
ри са ла и доби ла сред ства. 
За то  је потреб но обез бе
ди ти соп стве но уче шће у 
буџе ту Општи не, а тре ћи 
раз лог је иска за на потре ба 
поје ди них кори сни ка буџе
та, да се у окви ру струк ту ре 
рас хо да, извр ше изме не на 
апро при ја ци ја ма како би се 
обез бе ди ло несме та но 
функ ци о ни са ње општи не у 
наред ном пери о ду – ука за

ла је Мир ја на Бабић.
Ана ли зом оства ре ња 

буџе та за прет ход ни пери од 
је утвр ђе на потре ба за пове
ћа њем или сма ње њем 
одре ђе них при хо да и при
ма ња.

Дакле, укуп но пла ни ра ни 
при хо ди и при ма ња буџе та 
за 2021. годи ну изно се 
1.042.983.171 динар и то 
594. 860.624 дина ра из 
буџет ских сред ста ва и 
448.122.547 дина ра из оста
лих изво ра буџет ских сред
ста ва.

Сред ства буџе та локал не 
само у пра ве  обез бе ђу ју се 
из извор них и усту пље них 
при хо да, тран сфе ра и дру
гих при хо да и при ма ња. 

Тако су при хо ди од поре за 
на дохо дак, добит и капи
тал не добит ке пла ни ра ни у 
виси ни  151,5 мили о на, а од 
тога, при ход од поре за на 

зара де је 121 мили он дина
ра, док се од поре за на имо
ви ну пла ни ра при ход од 112 
мили о на.

Тран сфер на сред ства 
изно се  456.207.268 дина ра, 
а од Покра ји не је доби је но 
за завр ше так Гре бен ског 
пута, буше ње, опре ма ње и 
пове зи ва ње на мре жу два 
буна ра у насе љу Ириг, за 
адап та ци ју и сана ци ју објек
та Месне кан це ла ри је у Кру
ше дол Прња во ру, атар ске 
путе ве као и завр ше так 
изград ње кана ли за ци је у 
Ири гу. Тако ђе, и за изра ду 
тех нич ке доку мен та ци је за 
изград њу кру жног тока у 
Кара ђор ђе вој ули ци у Врд
ни ку, за успо ри ва че сао бра
ћа ја у зони шко ла, видео
над зор јав них обје ка та, 
уград њу машин ских инста
ла ци ја за при род ни гас у 
амбу лан ти Врд ник, за про је

кат пошу мља ва ња, те изра
ду про јект нотех нич ке  доку
мен та ци је за изград њу кана
ли за ци о не мре же са пре чи
ста чем кому нал них отпад
них вода у Риви ци – ово су 
неки од круп ни јих про је ка та, 
а рас хо ди су пла ни ра ни на 
истом нивоу. На неким пози
ци ја ма су пове ћа ни, на 
неким сма ње ни, зави сно од 
потре ба кори сни ка. 

Тако ђе, локал на само у
пра ва је доби ла нена мен ски 
тран сфер са репу блич ког 
нивоа у виси ни од 86 мили
о на дина ра.

На осно ву изме на Зако на 
о буџет ском систе му, буџет
ским фон до ви ма пре ста је 
ста тус кори сни ка буџет ских 
сред ста ва и они се бри шу из 
еви ден ци је кори сни ка јав
них сред ста ва код Упра ве за 
тре зор. 

На осно ву тога, одбор ни
ци СО Ириг су доне ли одлу
ку о уки да њу буџет ског фон
да за зашти ту живот не сре
ди не Општи не Ириг.

На овој сед ни ци је доне та 
и одлу ка о ауто бу ским ста ја
ли шти ма у иршкој општи ни 
на пред лог Општин ског 
већа.

Одбор ни ци су при хва ти ли 
остав ку одбор ни ка Иго ра 
Дере те са листе „Алек сан
дар Вучић – За нашу децу“, 
јер је он и покра јин ски 
посла ник. Уме сто њега, 
ман дат је доде љен Мари ја
ни Петро вић из Врд ни ка са 
исте одбор нич ке листе.

С. Џаку ла
Сед ни ца СО Ириг

Мир ја на Бабић о реба лан су
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Посе та Лепо са ви ћу
Пред став ни ци ири шке Општи не 

Мио драг Бебић, заме ник пред
сед ни ка Општи не, и Игор Дере та, 

покра јин ски посла ник, бора ви ли су 2. 
и 3. јуна на Косо ву и Мето хи ји, у деле
га ци ји коју су чини ли пред став ни ци 15 
општи на из Срби је. 

Они су били гости пред сед ни ка При
вре ме ног орга на општи не Лепо са вић 
Зора на Тоди ћа.

Том при ли ком су уче ни ци ма основ
не шко ле из Лешка уру че ни при год ни 
покло ни обез бе ђе ни у зајед нич кој хума
ни тар ној акци ји.

Мио драг Бебић је дома ћи ни ма обе ћао 
да ће ири шка Општи на, у скла ду са сво
јим могућ но сти ма, уче ство ва ти и убу ду
ће у свим хума ни тар ним акци ја ма и пре
нео им поздра ве пред сед ни ка Општи не 
Тихо ми ра Сто ја ко ви ћа. 

– Све сни смо коли ко је данас тешко 
живе ти на Косо ву и Мето хи ји. Нашем 
наро ду овде пуно зна чи то што зна ју да 
нису сами и да има ју сву нашу подр шку 
– рекао је Мио драг Бебић.

Дру гог дана посе те, деле га ци ја је при
су ство ва ла слу жби, а потом и сла ви 
цркве „Све тог Кон стан ти на и Јеле не“ у 
Ибар ској Каме ни ци.

С. Џаку ла
Пред став ни ци ири шке Општи не у посе ти КиМ

ДОМ ЗДРА ВЉА

Нај бо љи офтал мо ло зи
пре гле да ју Ири жа не
Вест која ће сва ка ко обра до ва ти паци јен те 

који има ју про бле ма са видом је да је Дом 
здра вља Ириг 11. јуна пот пи сао екс клу зив ни 

уго вор о послов нотех нич кој сарад њи са Спе ци
јал ном офтал мо ло шком бол ни цом „Елик сир“ из 
Новог Сада.

Овим уго во ром је пре ци зи ра но да ће се у ири
шком Дому здра вља до кра ја годи не оба ви ти око 
160 спе ци ја ли стич кодијаг но стич ких офтал мо ло
шких пре гле да. 

Те пре гле де ће оба вља ти руски  и срп ски струч
ња ци који су сво је зна ње и иску ство у лече њу 
нај те жих обо ље ња ока, сти ца ли у чуве ној руској 
очној кли ни ци „Фјо до ров“ из Калу ге. 

Уз покро ви тељ ство ири шке Општи не, у чети ри 
навра та ће нај бо љи спе ци ја ли сти у овој обла сти 
пре гле да ти по 40 паци је на та. 

 На тај начин ће врхун ска офтал мо ло шко 
микро хи рур шка прак са  бити доступ на деци и 
одра слим гра ђа ни ма ири шке општи не. О дета
љи ма посе та спе ци ја ли ста офтал мо ло га гра ђа ни  
ће бити бла го вре ме но  инфор ми са ти иза бра ни 
лекар и педи ја тар– каже др Небој ша Ацин, дирек
тор Дома здра вља Ириг.

С. Џаку ла
Пот пи си ва ње уго во ра о офтал мо ло шким пре гле ди ма

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЛОВАЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ „ОБЕД СКА БАРА“

Лов ци чува ју при ро ду
У вре ме када је бор ба про тив зага ђе

ња живот не сре ди не све акту ел ни ја 
тема и када је сва ко ново по са ђе но 

дрво дра го це но, лов ци из Ловач ког удру
же ња „Обед ска бара“ још јед ном су пока
за ли да су као нај број ни је удру же ње на 
тери то ри ји пећи нач ке општи не спрем ни 
да допри не су бољит ку локал не зајед ни
це.

Чла но ви ЛУ „Обед ска бара“ су реа ли зо
ва ли акци ју пошу мља ва ња лови шта које 
им је пове ре но на упра вља ње, у окви ру 
које су овог про ле ћа заса ди ли 700 сад ни
ца сибир ског бре ста широм лови шта.

Пред сед ник Удру же ња Сло бо дан 
Михић, који је ових дана оби шао заса
де у прат њи управ ни ка лови шта Нико ле 
Опа чи ћа и лово чу ва ра Миле та Јако вље
ви ћа, каже да су на овај начин лов ци из 
пећи нач ке општи не соп стве ним радом 
уна пре ди ли лови ште, али и допри не ли 
очу ва њу живот не сре ди не за ста нов ни ке 
наше општи не.

– Лов ци нису само људи који иду у лов. 
Наши чла но ви су људи који воле при ро ду 
и који допри но се њеном очу ва њу. Лов ци 
узга ја ју пле ме ни ту дивљач, кон тро ли шу 
број ност пре да то ра и, када је то потреб

но, шти те ата ре наших села од ште то чи
на које уни шта ва ју пољо при вред не кул
ту ре. Сад ња већег бро ја сад ни ца дрве ћа 
је још један начин на који лич ним при ме
ром жели мо да пока же мо како се чува 
живот на сре ди на – изја вио је Михић и 
наја вио да ће лов ци ова кве акци је орга

ни зо ва ти и у наред ном пери о ду.
Сибир ски брест је отпор на врста дрве

та која не зах те ва посеб не усло ве за 
живот, а брзо расте, тако да би дана шњи 
заса ди већ за десе так годи на могли да 
поста ну шума и зна ча јан извор кисе о ни ка 
за локал ну зајед ни цу.

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ
При ку пља ње 
амба ла жног
отпа да 18. јуна

Акци ја при ку пља ња амба ла жног 
отпа да од сред ста ва за зашти ту биља, 
коју тра ди ци о нал но орга ни зу ју Удру
же ње пољо при вред них про из во ђа ча 
општи не Пећин ци и Пољо при вред на 
струч на слу жба из Срем ске Митро ви
це, биће одр жа на у петак, 18. јуна, а у 
јед ном дану ће бити пре у зет амба ла
жни отпад у свих 15 насе ља пећи нач ке 
општи не.

Редо след и сат ни ца пре у зи ма ња упо
тре бље не амба ла же од сред ста ва за 
зашти ту биља биће бла го вре ме но обја
вље ни на сај ту Општи не и у сред стви
ма јав ног инфор ми са ња, као и путем 
СМС сер ви са Удру же ња пољо при вред
них про из во ђа ча општи не Пећин ци.

Пољо при вред ни ци са тери то ри је 
општи не Пећин ци могу пре у зе ти вре ће 
за пако ва ње амба ла же у про сто ри ја ма 
Удру же ња пољо при вред них про из во ђа
ча, сва ког рад ног дана од 8.00 до 15.00 
часо ва, а за све бли же инфор ма ци је о 
акци ји могу се обра ти ти Удру же њу. Кон
такт осо ба је Нема ња Алек сић (064 898 
3635).

Из Удру же ња апе лу ју на пољо при
вред не про из во ђа че да амба ла жни 
отпад не баца ју по ата ри ма и да га не 
спа љу ју, већ да га при ку пе и одло же 
до дана пре у зи ма ња, јер је то нај бо
љи начин да се очу ва живот на сре ди на 
и спре чи зага ђи ва ње наших ора ни ца и 
водо то ко ва.

Гене рал на скуп шти на Ује ди ње них 
наци ја је 2018. годи не доне ла одлу ку да 
се сва ког 3. јуна обе ле жа ва Међу на род ни 
дан бици кла, чиме се про мо ви ше ово 
пре во зно сред ство које у савре ме ном 
дру штву пред ста вља сим бол одр жи вог 
тран спор та, које, осим што је нај е ко но
мич ни је, нај ви ше бене фи та доно си здра
вљу људи, а ујед но и не зага ђу је живот ну 
сре ди ну.

У сарад њи са пред став ни ци ма Поли циј
ске ста ни це у Пећин ци ма и ЈКП „Путе ви 
Општи не Пећин ци” у шима но вач кој Основ
ној шко ли „Душан Јер ко вић Уча” орга ни зо
ва на је бици кли ја да, током које су уче ни ци 
од 1. до 4. раз ре да вози ли бици кле ули ца
ма села, а у под руч ним шко ла ма деца су 
на поли го ни ма пока зи ва ла сво је спо соб
но сти упра вља ња бици клом.

Како нам је рекла Тања Арсе ни је вић, 
учи те љи ца првог раз ре да, вожња у матич
ној шко ли је осим рекре а тив ног има ла и 

еду ка тив ни карак тер, јер су сва деца, пре 
него што су поче ла са вожњом, упо зна та 
са пра ви ли ма вожње бици кла  не мења те 
пра вац изне на да и без дава ња зна ка 
(поди за ње руке), не вози те упо ре до се са 
дру гим воза чи ма, не гурај те дру ге воза че 
и не сме тај те на било који начин, ако сте 
први у коло ни, дужност вам је да зао би ла
зи те пре пре ке и води те дру ге воза че без
бед ном пута њом, држи те обе руке на 
вола ну, носи те одго ва ра ју ћу опре му (каци
га и рефлек ту ју ћи прслук да би били виђе
ни).

– Изу зет но је важно еду ко ва ти децу за 
вожњу бици кла, јер вожњом бици кла и 
они уче ству ју у сао бра ћа ју и пред ста вља ју 
доста ризич ну гру пу, наро чи то ако се у 
гру пи нала зи више бици кли ста. Захва љу
је мо се сви ма који су нам омо гу ћи ли да 
обе ле жи мо овај дан, јер осме си деце су 
били непро це њи ви – рекла је Арсе ни је
вић.

ОШ „ДУШАН ЈЕР КО ВИЋ УЧА“

Међу на род ни дан бици кла
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „СОЦИОЕКО ЛО ГИЧ НО“

Дечу с љуба вљу на Спа сов дан
У хра му Све тог Ваз не се

ња Господ њег у Дечу, 
Удру же ње „Социоеко

ло гич но“ пред ста ви ло је 10. 
јуна сво јим сугра ђа ни ма збир
ку песа ма „Дечу с љуба вљу“. 
Чети ри ауто ра из овог насе ља 
напи са ли су сти хо ве прот ка не 
љуба вљу и емо ци ја ма о свом 
селу, род ном кра ју и свом 
наро ду.

Чла но ви Удру же ња „Социо
еко ло гич но“ потру ди ли су се 
да књи га угле да све тлост дана 
упра во на Спа сов дан у месном 
хра му, а како нам је рекла 
Ружи ца Мркаљ, Деч оби лу
је не само песни ци ма, него и 
дру гим умет ни ци ма, који на 
један сво је вр стан начин при
ча ју при чу о свом селу. 

– Један од раз ло га за изда
ва ње ове књи ге су упра во 
Деча ни. Када сам дошла у 
Деч врло тешко сам се адап
ти ра ла на сре мач ку сре ди ну, 
јер нисам веро ва ла ни зна ла 
да толи ко лепог има у Сре му, 
као и да су сви ови људи овде 
затво ре ни као шкољ ке које у 
себи кри ју пре ди ван бисер. 
И, заи ста мислим да Срем ци 
са неком сво јом маском кри ју 
сво ју нај див ни ју душу и нај
леп ши бисер који чучи у њима 
– рекла је Мркаљ, и дода ла 
да је упра во зато желе ла да 
сти хо ви ова чети ри песни ка 
оста ну зау век запи са ни у књи
зи, чије кори це кра си сли ка 
месног хра ма.

Цркве на општи на Деч подр
жа ла је изда ва ње ове књи ге, 

а месни парох јереј Недељ ко 
Ковач рекао нам је да је више 
раз ло га за тако нешто, а један 
од њих је и жеља да се на неки 
начин одр жи дух песни штва, 
јер, како каже, наш народ воли 
песму и свој живот је оду век 
пре та као у песму.

– Ове песме, које су на Спа
сов дан пред ста вље не Деча
ни ма, јесу оно што наши паро
хи ја ни осе ћа ју о свом живо ту, 
о сно ви ма, радо сти ма и о 
болу, који је и наш, као што је 
и радост наша. Оне пред ста
вља ју све до чан ство њихо вог 
посто ја ња, ко су и ода кле су 
дошли. Њихо ве речи, као и 
наш храм који је овде 200 годи
на, оста ју запи са не и у ама нет 

за наше мла де нара шта је, као 
што песник рече: речи лете, а 
оно што је запи са но оста је – 
казао је јереј Ковач, и ујед но 
се захва лио свим дона то ри ма 
ове зби р ке песа ма, при вред
ни ци ма и Општи ни Пећин ци.

Чети ри песни ка из Деча 
  Ран ко Љуби чић, Мило мир 
Обра до вић, Рад ми ла Томаш 
и Раде Вуче но вић прот ка ли су 
сво је емо ци је кроз сти хо ве, а 
зајед но са аутор ка ма илу стра
ци ја сли кар ком Јеле ном Грбић 
и машто ви том девој чи цом 
Дуњом Баја ло вић, удах ну ли 
су живот овој зби р ци. 

Током пред ста вља ња књи
ге, ауто ри су чита ли и реци
то ва ли сво је песме, а певач

ко дру штво „Сви тац“ из Деча 
упот пу ни ло је сво јим мело
дич ним гла со ви ма про мо ци ју 
и овај пра зник зна ча јан за све 
мешта не Деча.

Пово дом хра мов не сла ве 
одр жа на је и све та архи је реј
ска литур ги ја којој су при су
ство ва ли Зоран Вој кић, заме
ник пред сед ни ка Општи не 
Пећин ци и Јован Девр ња, 
дирек тор пећи нач ког Кул тур
ног цен тра, а месни парох 
Недељ ко Ковач уру чио је Све
то сав ске пове ље ауто ри ма и 
илу стра то ри ма, као и Мила ни 
Мркаљ Гали ца, у знак захвал
но сти на несе бич ном тру ду и 
раду на зби р ци песа ма „Дечу 
с љуба вљу“.

У сусрет Свет ском дану 
зашти те живот не сре ди не, који 
се обе ле жа ва 5. јуна, ресор на 
мини стар ка Ире на Вујо вић и 
пот пред сед ник Вла де и мини
стар про све те, нау ке и тех но
ло шког раз во ја Бран ко Ружић 
4. јуна су у Спе ци јал ном резер
ва ту при ро де „Обед ска бара“, 
зајед но са ђаци ма Основ не 
шко ле „Душан Вука со вић Дио
ген“ из Купи но ва сади ли ста бла 
хра ста лужња ка.

За ђаке Дио ге но ве шко ле из 
Купи но ва, на Обед ској бари 
орга ни зо ва но је низ актив но сти. 
Дру штве но одго вор на ком па ни
ја „Спо рт Вижн“, која у пону ди 
има и про из во де од реци кли ра
ног мате ри ја ла, обез бе ди ла је 
за ђаке вау че ре.

МИНИ СТАР КА ВУЈИЋ И МИНИ СТАР РУЖИЋ ПОСЕ ТИ ЛИ ОБЕД СКУ БАРУ

Свет ски дан живот не сре ди не
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УРУ ЧЕ НИ УГО ВО РИ ЗА КУПО ВИ НУ КУЋА ЗА ИЗБЕ ГЛА ЛИЦА

Кров над гла вом
за чети ри поро ди це

Пред сед ник Општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић уру чио је 7. јуна, 
уго во ре за купо ви ну чети ри сео

ске куће са окућ ни цом избе глич ким 
поро ди ца ма из Босне и Хер це го ви не 
и Репу бли ке Хрват ске са пре би ва ли
штем на тери то ри ји пећи нач ке општи
не.

Сред ства за купо ви ну кућа са окућ
ни цом је обез бе дио Коме са ри јат за 
избе гли це и мигра ци је у окви ру Реги
о нал ног стам бе ног про гра ма (РСП) 
у Репу бли ци Срби ји, пот про је кат 8, 
а пред сед ник Ђокић је нагла сио да 
је захва љу ју ћи одлич ној сарад њи са 
Коме са ри ја том у пећи нач кој општи ни 
мно го ура ђе но на реша ва њу стам бе ног 
пита ња избе глих и интер но расе ље них 
лица.

– Пећи нач ка локал на само у пра ва је 

од 2012. годи не у сарад њи са Коме
са ри ја том за избе гли це и мигра ци је 
кроз раз не про гра ме стам бе ног збри
ња ва ња обез бе ди ла кров над гла вом 
за 132 поро ди це. Дана шњим уру че
њем уго во ра стам бе но смо збри ну ли 
још чети ри избе глич ке поро ди це, које 
на овај начин трај но поста ју део наше 
локал не зајед ни це. У току је изград ња 
две стам бе не згра де у Шима нов ци ма, 
чиме ћемо збри ну ти још 27 избе глич
ких поро ди ца. Наста ви ће мо да апли
ци ра мо за сред ства на јав ним пози ви
ма Коме са ри ја та, док све избе глич ке 
поро ди це на тери то ри ји наше општи не 
не буду стам бе но збри ну те – рекао је 
први човек пећи нач ке Општи не.

Поро ди ца Рада ко вић, поре клом из 
Босан ске Кру пе, од сада ће живе ти у 
Субо ти шту, а како нам је рекла Сава 

Рада ко вић дан пот пи си ва ња уго во ра је 
дан који је дуго чека ла.

– Ја сам данас нај срећ ни ја жена на 
све ту, јер после толи ко годи на доби јам 
кров над гла вом – каза ла је Рада ко вић.

Реги о нал ни стам бе ни про грам зајед
нич ки је више го ди шњи про грам Репу
бли ке Срби је, Босне и Хер це го ви не, 
Црне Горе и Репу бли ке Хрват ске, који 
има за циљ да обез бе ди трај на стам бе
на реше ња за нај у гро же ни је избе глич
ке поро ди це у реги о ну. Спро во ди се уз 
подр шку ОЕБСа, УНХЦРа и Бан ке за 
раз вој Саве та Евро пе, а финан си ран 
је сред стви ма Европ ске уни је, која је 
и нај ве ћи дона тор, Сје ди ње них Аме
рич ких Држа ва, Немач ке, Нор ве шке, 
Швај цар ске, Ита ли је, Дан ске, Тур ске, 
Лук сем бур га, Шпа ни је, Кипра, Чешке, 
Мађар ске, Руму ни је и Сло вач ке.

Пад бро ја обо ле лих од виру са коро не
У послед њих месец дана дошло је 

до зна чај не ста би ли за ци је епи де ми о
ло шке ситу а ци је у пећи нач кој општи ни. 
Пре ма пода ци ма Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је општи не Пећин ци,на тери то
ри ји општи не актив но је само шест 
слу ча је ва инфек ци је коро навиру сом.

– У пери о ду од 13. маја до 13. јуна, 
има ли смо смо чак 20 дана у који ма 
није потвр ђен није дан нови слу чај 
инфек ци је коро навиру сом. За месец 
дана потвр ђе но је укуп но 33 слу ча ја 

зара зе, а у истом пери о ду број актив
них слу ча је ва инфек ци је је са 72 опао 
на само шест. Епи де ми о ло шка ситу а
ци ја је изу зет но ста бил на и то је сва ка
ко резул тат тога што је у послед њих 
месец дана вак ци ни са но 1.294, а 
ревак ци ни са но 1.952 гра ђа на наше 
општи не. Због тога је изу зет но важно 
да се вак ци на ци ја наста ви, како бисмо 
у што већој мери пости гли колек тив ни 
иму ни тет испре чи ли ново пове ћа ње 
бро ја зара же них у нашој локал ној 

зајед ни ци – изја вио је пред сед ник 
Општи не Пећин ци и коман дант Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је Сини ша Ђокић.

Од почет ка иму ни за ци је ста нов ни
штва прву дозу вак ци не у општи ни 
Пећин ци при ми ло је 5.786 гра ђа на, а 
обе дозе је при ми ло 5.110 гра ђа на. 
Гра ђа ни се за вак ци на ци ју могу при ја
ви ти редов ним путем пре ко пор та ла 
еУпра ва (https://imu ni za ci ja.eupra va.
gov.rs) или путем теле фо на 0800 222 
334.

Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Са потписивања уговора
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ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Еко ном ско осна жи ва ње 
удру же ња жена
Пред сед ник општи

не Пећин ци Сини ша 
Ђокић уру чио је 9. 

јуна Удру же њу жена „Сун
чев цвет“ из Доњег Товар
ни ка опре му за про из вод њу 
пеци ва. Он је том при ли ком 
нагла сио да је циљ пећи
нач ке локал не само у пра ве 
да еко ном ски осна жи удру
же ња жена и да им помог не 
да од свог рада оства ру ју и 
финан сиј ску добит.

– Општи на Пећин ци је 
увек сто ја ла иза сво јих 
удру же ња и тако ће бити и 
убу ду ће. Кроз овај пилот
про је кат поку ша ва мо да 
помог не мо удру же њи ма 
жена да се осна же и оса
мо ста ле. Да од свог рада 
оства ру ју зара ду која ће им 
омо гу ћи ти да само стал но 
функ ци о ни шу, а Општи на 
Пећин ци ће увек бити ту 
да их подр жи – пору чио је 
Ђокић.

Пред сед ни ца удру же ња 
„Сун чев цвет“ Лепо са ва 
Сте па но вић каже да удру
же ње посто ји рела тив но 
крат ко – од 2017. годи не, 
али да је већ позна то по 
сво јим пеци ви ма, која про
из во ди по тра ди ци о нал ним 
срем ским рецеп ти ма и за 
која је већ осво ји ло број не 
награ де.

– Про из во ди мо дома
ћа пеци ва, кола че, соко ве, 
џемо ве и зим ни цу. Општи
на Пећин ци нас финан сиј
ски подр жа ва, а Тури стич
ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци нас про мо ви ше. 
Обе подр шке су нам изу
зет но зна чај не. Опре ма 
коју смо данас доби ле ће 

нам помо ћи у даљем раду. 
Два пута недељ но про да је
мо наше сре мач ке ђако ни је 
на изле ти шту на Обед ској 
бари и пока за ло се да инте
ре со ва ње за тра ди ци нал не 
посла сти це посто ји. Нада
мо се да ће то убу ду ће ићи 
све боље и боље – изја ви
ла је Сте па но вић.

У општи ни Пећин ци 
посто ји осам удру же ња 
жена и Тури стич ка орга ни
за ци ја општи не Пећи на ца 
тесно сара ђу је са сви ма, 
каже дирек тор ка пећи нач ке 
ТО Љуби ца Бошко вић.

– У Доњем Товар ни ку 
има мо тури стич ки лока

ли тет Сви њар ска коле ба, 
где орга ни зу је мо неко ли
ко мани фе ста ци ја, а често 
нам дола зе екс кур зи је и 
орга ни зо ва не посе те. Због 
тога нам мно го зна чи што 
зна мо да у сва ком тре нут
ку може мо да рачу на мо на 
вред не жене из удру же ња 
„Сун чев цвет“, које сво
јим пеци ви ма упот пу њу ју 
тури стич ку пону ду. Захва
љу ју ћи финан сиј ској подр
шци Општи не Пећин ци 
ове годи не смо успе ли да 
покре не мо пилотпро је кат 
који за циљ има да осна жи 
удру же ња жена и да их учи
ни само о др жи вим. Поред 

удру же ња из Доњег Товар
ни ка у про је кат је укљу
че но и Удру же ње „Шима
нов чан ке“ из Шима но ва ца, 
које је покре ну ло про из
вод њу суве ни ра, а пећи
нач ка локал на само у пра ва 
је дони ра ла сред ства за 
репро ма те ри јал – рекла је 
Бошко вић.

У опре ми коју је Општи на 
Пећин ци дони ра ла удру же
њу „Сун чев цвет“ нала зи 
се комо ра за брзо замр за
ва ње, пећ за пече ње пита 
и пеци ва, пица пећ, апа ра
ти за пече ње пала чи на ка 
и вафла, фри те за и топла 
витри на.

JП „ИНЂИ ЈА ПУТ“

Поста вље ни успо ри ва чи сао бра ћа ја
У току ове годи не рад ни ци Јав ног 

пред у зе ћа „Инђи ја пут“ поста ви ли су 
вели ки број „леже ћих поли ца ја ца“ на 
тери то ри ји те срем ске општи не. Пре
ма речи ма Мар ка Гаши ћа, дирек то ра 
ЈП „Инђи ја пут“, ове годи не на зах тев 
гра ђа на али и по пла ну пред у зе ћа 
поста вљен је, до сада, нај ве ћи број 
успо ри ва ча сао бра ћа ја.

Доби ли смо вели ки број пети ци ја. 
На одре ђе не смо одмах одре а го ва ли, 
док ће оста ле бити реа ли зо ва не у 
неком наред ном циклу су обја снио је 
Гашић и додао да су у прет ход них 
неко ли ко дана поста вље ни успо ри ва
чи сао бра ћа ја на путу Нови Кар лов ци
Крче дин и у Срем ској ули ци у Инђи ји.

Тако ђе, у циљу пове ћа не без бед но

сти у сао бра ћа ју у прет ход них неко ли
ко дана, рад ни ци су били анга жо ва ни 
и на крпље њу удар них рупа. Како 
каже Гашић, крпље не су удар не рупе 
на путу од Чор та но ва ца пре ма Бан
сто лу, док је машин ско крпље ње извр
ше но у Желе знич кој ули ци у Инђи ји, 
инду стриј ској зони и ули ци Југ Бог да
на. М.Ђ.
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Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПРО ИЗ ВОД ЊА МЕДА

Багре мо вог меда упо ла мање
Вре мен ски усло ви не 

пого ду ју пче ла ри ма, 
медо но сне биљ ке 

касни је цве та ју све због 
хлад ног и кишо ви тог про ле
ћа. Багрем је касни је про
цве тао, а касни мра зе ви, 
хлад но про ле ће и честе 
непо го де ути ца ли су и на 
добар при нос.

– Нај ве ћи про блем је 
пред ста вља ло хлад но вре
ме на почет ку про ле ћа, које 
је јако бит но за раз вој пче
ли њих дру шта ва.  Касни 
мра зе ви су успо ри ли  цве та
ње првих  воћ них кул ту ра 
као што су џана ри ка и јабу
ка,  затим вишња и тре шња, 
а оста вио је после ди це на 
багре мо вим пупољ ци ма, 
каже Љуби ша Шан дар, пче
лар из Ста ре Пазо ве. 

Он дода је да је уни ште но 
50 одсто багре мо вих пупо
ља ка.  

– При но си са багре мо ве 
– глав не паше у Срби ји, 
како у око ли ни Ста ре Пазо
ве, тако и широм Вој во ди не, 
али и на Косма ју где пче ла
ри из ових кра је ва селе сво
је кошни це, пре по ло вље ни 
су у одно су на про шлу годи
ну. Пуних кан ти багре мо вог 
меда ове годи не неће бити 

не само код нас већ и окру
же њу  због јаких мра зе ва 
који су нас заде си ли, наво
ди Радо слав Кне же вић, 
пред сед ник Удру же ња пче
ла ра из Нове Пазо ве

Мало про дај на цена багре
мо вог меда тре нут но изно си 
1000 дина ра, а могу ће је 
њего во поску пље ње.  Има 

јако добру цену већ дветри 
годи не баш зато што су вре
мен ске при ли ке у про ле ће 
јако лоше, на тржи шту га 
нема. Ова гра на пољо при
вре де, коју у послед ње вре
ме број ним суб вен ци ја ма  
држа ва пома же, ипак мно го 
зави си од вре мен ских усло
ва.

– Годи на је таква каква је. 
Ми ради мо под отво ре ним 
небом, чак нам не пома же 
ни про тив град на зашти та 
или било шта дру го, јер пче
ла тра жи топло ту и лепо 
вре ме, додао је Радо слав 
Кне же вић

При пре ма ју ћи се за липо
ву пашу, пче ла ри се нада ју 
се ста би ли за ци ји  вре мен
ских  при ли ка и довољ ној 
вла жно сти у земљи, која је 
потреб на да липов цвет 
доне се нек тар, што им може 
побољ ша ти сезо ну. З. К.

ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА

Помоћ за 58 сту де на та
Општи на Ста ра Пазо ва 

и ове годи не помо гла 
је сту ден ти ма и пост

ди плом ци ма са њене тери
то ри је. Кон курс је завр шен и 
у току је пот пи си ва ње уго во
ра за 58 сту де на та  основ них 
сту ди ја, пост ди пло ма ца  на 
спе ци ја ли стич ким, мастер и 
док тор ским сту ди ја ма ста
ро сти са тери то ри је општи
не Ста ра Пазо ва,  који има ју 
мање од 28 годи на и мини
мал ну про сеч ну оце ну 9. 
Ови сту ден ти ће доби ти јед
но крат ну помоћ од Општи не 
као подр шку њихо вом обра
зо ва њу.  

– При ја вље но је 48 из 
обла сти обра зо ва ња и нау
ке, а 10 из обла сти кул ту ре и 
умет но сти. Општи на је и ове 
годи не издво ји ла три мили
о на дина ра за доде љи ва ње 
јед но крат не помо ћи сту ден
ти ма, изја ви ла је Ната ша 
Милаш, помоћ ник пред сед
ни ка Општи не Ста ра Пазо ва.

Јед но крат на нов ча на 
помоћ се доде љу је и свим 
сту ден ти ма ром ске наци о
на ло сти, што је само један 

од  број них видо ва подр шке 
школ ству од Општи не  Ста ра 
Пазо ва већ дуги низ годи на.  
Ђаци прва ци доби ја ју бес
плат не уџбе ни ке и школ ски 
при бор,  а сред њо школ ци и 
сту ден ти,  који путу ју изван 
места пре би ва ли шта могу 
да рачу на ју на регре си ра ње 
пре во за. За сред њо школ
це који поха ђа ју шко лу на  
тери то ри ји општи не Ста ра 

Пазо ва пре воз се регре си
ра у виси ни од 80 посто од 
цене месеч не кар те, а за сту
ден те и сред њо школ це који 
поха ђа ју сред ње шко ле на 
тери то ри ји дру гих општи на 
регре си ра се 40 одсто.

Нај у спе шни ји уче ни ци, 
ђаци гене ра ци је, носи о ци 
Вуко ве дипло ме и уче сни ци 
так ми че ња, који су осво ји
ли јед но од прва три места 

на так ми че њи ма, тако ђе 
ће доби ти сво је награ де.  
Локал на само у пра ва ула же и 
у објек те,  тако да ће уче ни ци 
и Беле ги шу и Новим Банов
ци ма  од сле де ће школ ске 
годи не учи ти у новим шко
ла ма а у току је изра да про
јект но – тех нич ке доку мен та
ци је за рекон струк ци ју шко ле 
Пин ки у Ста рој Пазо ви. 

Зден ка Кожик

Ђорђе Радиновић уручује уговоре студентима
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Медијски пројекат „Шид општина будућности“

ОПШТИ НА ШИД

Сни мљен филм о кул ту ри 
наци о нал них зајед ни ца
Како би нај мла ђи ма при бли жи ли 

кул ту ру и тра ди ци ју наци о нал них 
зајед ни ца Општи на Шид је сни

ми ла крат ко ме тра жни филм о Кул тур
ноумет нич ким дру штви ма која делу ју 
у шид ској општи ни. Кроз песму, игру, 
народ не ношње деца ће се упо зна ти са 
кул ту ром и тра ди ци јом сло вач ке, русин
ске, хрват ске и срп ске зајед ни це. 

Циљ је да се овим фил мом, чија при
ча гово ри о богат ству дете та које одра
ста у више на ци о нал ној зајед ни ци кроз 
кул тур но ства ра ла штво, деци при бли
жи рад кул тур ноумет нич ких дру шта ва, 
про бу ди жељу да и они сами поста ну 
део тог чароб ног све та, али и да се упо
зна ју са непро це њи вим кул тур ним бога
ством мул ти ет нич ке сре ди не каква је 
општи на Шид. У реа ли за ци ји овог про
јек та је уче ство ва ло Сло вач ко кул тур но
умет нич ко дру штво „Јед но та“ Шид, Кул
тур нопро свет но дру штво „Ђура Киш“ 
Шид; Хрват ско кул тур но дру штву Шид 
и Срп ском кул тур ноумет нич ко друштв 
„Све ти Сава“ Шид.

СПОРТИСТИ ОПШТИ НЕ ШИД

Одли чан пла сман на
Спо рт ским игра ма мла дих

Омла дин ци ФК „Рад нич ки“ Шид су 
на реги о нал ном так ми че њу Спорт ских 
ига ра мла дих у Срем ској Митро ви ци 
осво ји ли прво место. Они су у фина
лу избо ри ли пла сман на репу блич
ком так ми че њу побе дом над еки пом 
из Бач ке Палан ке резул та том шест на 
пре ма нула. На завр шном тур ни ру, који 
ће се одр жа ти 10. и 11. јула у Шап цу, 
за наслов прва ка Срби је бори ће се са 
још три еки пе из Репу бли ке Срби је које 
су избо ри ле пла сман у виши ранг так

ми че ња. Поред омла ди не „Рад нич ког“, 
запа же не резул та те на реги о нал ном 
так ми че њу Спорт ских ига ра мла дих 
оства ри ли су и Дамјан Ђор ђе вић из 
Ерде ви ка, који је осво јио дру го место 
у атле ти ци, фуд ба ле ри ( 2010.  годи
ште ) који су осво ји ли дру го место, 
одбој ка ши це ЖОК „Макс“ које су осво
ји ле тре ће место, као и уче ни ци ОШ 
„Сава Шума но вић“ из Ерде ви ка који су 
у игри изме ђу две ватре осво ји ли тре
ће место.

ОШ „СРЕМСКИ ФРОНТ“

Учешће на 
„Глумијади“

Драмска секција Основна 
школа „Сремски фронт“, уз 
подршку Општине Шид, учествује 
на међународном фестивалу 
дечје драмске игре „Глумијада“, 
које се шесту годину заредом одр
жава у Дечјем културном центру у 
Београду. 

Ученици драмске секције ОШ 
„Сремски фронт“ представиће се 
публици представом „Девојчица 
са шибицима“, која је настала по 
мотивима кратке приче данског 
писца Ханса Кристијана Андерсо
на.

БЕРКАСОВО

Сре ђи ва ње пута
у викенд насе љу 

Мешта ни Бер ка со ва су уз подр
шку Општи не Шид сре ди ли део 
пута пре ма викенд насе љу Беле
таш. Некад запу штен пут тако је 
постао про ход ни ји како за пут нич
ка вози ла, тако и за пеша ке и 
бици кли сте.
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ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Поде ље но 420 ауто се ди шта
У циљу пове ћа ња без

бед но сти уче сни ка у 
сао бра ћа ју Општи на 

Инђи ја обез бе ди ла је пре ко 
Саве та за без бед ност сао
бра ћа ја општи не Инђи ја 420 
ауто се ди шта за децу рође
ну у прет ход них годи ну и по 
дана. Поде ла је оба вље на у 
вели кој сали Кул тур ног цен
тра про шле неде ље где су 
при сут ни роди те љи има ли 
при ли ку да се еду ку ју о пра
вил ном кори шће њу ауто се
ди шта у сао бра ћа ју.

Пред сед ник Општи не 
Инђи је Вла ди мир Гак уру
чио је покло не за нај мла ђе 
Инђин ча не и том при ли
ком навео број не мере које 
локал на само у пра ва спро
во ди у циљу пове ћа ња без
бед но сти сао бра ћа ја.

 Нама је без бед ност деце 
у сао бра ћа ју у самом врху 

при о ри те та, а доказ за то су 
и број не акци је и мере које 
смо спро ве ли у прет ход них 
неко ли ко годи на  иста као 
је Гак и додао да је Општи
на Инђи ја уве ла број не мере 
за подр шку поро ди ца ма. 
Од финан си ра ња вештач ке 
оплод ње и накна да за прво 
и тре ће дете, пре ко инве сти
ра ња у пред школ ске и школ
ске објек те, награ ђи ва ња 
нај бо љих уче ни ка и стал ног 
раста сту дент ских сти пен ди
ја, до  одлу ке да се изград
њом новог врти ћа обез бе де 
усло ви да сва ко дете поха ђа 
пред школ ску уста но ву.

Посеб но сам поно сан на 
инфор ма ци ју да више нема
мо деце на листи чека ња 
јер у сеп тем бру почи ње са 
радом нови вртић рекао је 
пред сед ник Општи не Инђи
ја. М. Ђ.

Поде ље но 420 ауто се ди шта

ГРАД СКИ БАЗЕН У ИНЂИ ЈИ

Поче ла сезо на купања

Купа ли шна сезо на на 
Град ском базе ну у Инђи ји 
зва нич но је поче ла у петак, 
11. јуна. Све ча ном отва ра
њу при су ство вао је и пред
сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, који је изра
зио задо вољ ство изгле дом 
базе на и начи ном на који 
рад ни ци Уста но ве Спорт ски 
цен тар воде рачу на о једи
ном купа ли шту у овом срем
ском гра ду.

Било би лепо да може
те да види те како је базен 
изгле дао пре пет годи на, а 
како изгле да данас. Заи ста, 
чести там дирек то ру и рад

ни ци ма Спорт ског цен тра на 
зала га њу и ура ђе ном послу. 
Инђиј ски базен је један од 
нај у ре ђе ни јих и нај леп ших 
у Сре му. Сви који буду посе
ти ли наше купа ли ште ове 
годи не заи ста ће моћи да 
ужи ва ју и нада мо се да ће 
ове годи не бити омо гу ћен 
рад у пуном капа ци те ту  
иста као је Гак.

Како је иста као Или ја 
Трбо вић, дирек тор Уста но
ве Спорт ски цен тар, услед 
после ди ца пан де ми је коро
навиру са нису уло же на 
зна чај ни ја сред ства у нове 
садр жа је, али план је да 

се након завр шет ка сезо
не започ не са уре ђи ва њем 
тера се изнад каби на за пре
свла че ње.

Ура ди ли смо све што 
је било нео п ход но како би 
наши посе ти о ци могли да 
ужи ва ју током ове сезо не. 
Про шле годи не због позна
те ситу а ци је нисмо могли 
да ради мо нор мал но али 
се нада мо да ће ове годи не 
бити дру га чи је иста као је 
Трбо вић и додао да је цена 
кара та оста ла иста, те да ће 
уско ро поче ти и шко ла пли
ва ња за нај мла ђе.

М.Ђ.

Град ски базен у Инђи ји

Рено ви ра ње 
одма ра ли шта 
у Суто мо ру

Општи на Инђи ја пла ни
ра да извр ши рекон струк
ци ју и надо град њу Виле 
„Љуби ца“ која  се нала зи у 
црно гор ском лето ва ли шту 
Суто мо ре. У пита њу је 
обје кат који се нала зи у 
вла сни штву поме ну те 
локал не само у пра ве и 
ових дана, како је потвр
дио пред сед ник Општи не 
Вла ди мир Гак, пре го ва ра 
се са новим руко вод ством 
Општи не Бар око изда ва
ња нео п ход них дозво ла за 
пла ни ра не радо ве.

Про је кат смо завр ши ли 
и пла ни ра мо да надо гра
ди мо пот кро вље на већ 
посто је ћи обје кат. Ујед но 
ћемо ком плет но рено ви
ра ти одма ра ли ште како 
би могла да га кори сте 
наша деца, пен зи о не ри и 
сви оста ли који то желе 
иста као је Гак и додао да 
се пре го во ри одви ја ју 
тешко и спо ро али да ће 
истра ја ти у наме ри да се 
одма ра ли ште у Суто мо ру 
рено ви ра и оста не у вла
сни штву те срем ске 
локал не само у пра ве.

М.Ђ.
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Медијски пројекат „У средишту пажње:
Перспективе развоја општине Инђија“

Почет ком про шле неде
ље Штаб за ван ред не ситу
а ци је донео је одлу ку о уки
да њу ван ред не ситу а ци је за 
целу тери то ри ју општи не 
Инђи ја. Повољ на епи де ми
о ло шка ситу а ци ја, одно сно 
вели ки одзив за вак ци на ци
ју и зна ча јан пад актив них 
слу ча је ва зара же них виру
сом коро не усло вио је доно
ше ње поме ну те одлу ке. 
Како је на послед њем 
састан ку Систе ма 48, одр
жа ном у 11. Јуна, иста као 
пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак, до тог 
дана вак ци ни са но је око 26 
хиља да пуно лет них гра ђа
на.

Епи де ми о ло шка ситу а
ци ја је на задо во ља ва ју ћем 
нивоу због чега су се сте кли 
усло ви да уки не мо ван ред
но ста ње. Кра јем про шле 

неде ље има ли смо 21 акти
ван слу чај и тај број се кон
стант но, из дана у дан, сма
њу је. Може мо бити задо
вољ ни и бро јем вак ци ни са
них гра ђа на који се кре ће 
око 26 хиља да, што је 65 
одсто од укуп ног бро ја пуно
лет них лица који живе на 
тери то ри ји наше општи не. 
Вак ци на ци ја се наста вља, 
гра ђа ни ма су доступ не вак
ци не сва чети ри про из во ђа
ча и пози вам их, још јед ном, 
да се вак ци ни шу, зашти те 
себе и сво је бли жње Биће
мо задо вољ ни када у Инђи
ји не буде није дан слу чај. 
Иако су мере релак си ра не 
нео п ход но је да се и даље 
при др жа ва мо епи де ми о ло
шких мера како би се живот 
што пре у пот пу но сти нор
ма ли зо вао  иста као је Гак.

М.Ђ.

Све повољ ни ја
епи де ми о ло шка
ситу а ци ја

НОВИ КАР ЛОВ ЦИ

Уре ђен
спорт ски терен

У току про шле неде ље 
изве де ни су радо ви на уре
ђе њу спорт ског тере на у 
Новим Кар лов ци ма. На том 
месту поста вље на је модер
на и функ ци о нал на под ло га 
на радост деце која поха ђа ју 
Основ ну шко лу „Сло бо дан 
Бајић Паја“ али и оне која се 
баве неком врстом спор та. 
Како је иста као пред сед ник 
општи не Инђи је Вла ди мир 
Гак, спорт је вео ма важан 
сег мент живо та те да је 
поно сан јер су ове годи не 

зна чај на сред ства за ула га
ње у спорт ску инфра струк
ту ру.

Само у послед њих месец 
дана реа ли зо ва ли смо два 
зна чај на про јек та. У пот пу
но сти смо уре ди ли терен 
у Новим Кар лов ци ма и 
поста ви ли смо терен са 
вештач ком тра вом у инђиј
ским Леја ма иста као је Гак 
и додао да се са ула га њи
ма наста вља и у наред ном 
пери о ду.

М.Ђ.

Радо ви на тере ну у Новим Кар лов ци ма

БЕЛЕ ГИШ

Обе ле жен Спа сов дан

Спа сов дан, пра зник који 
се обе ле жа ва као спо мен на 
дан кад се Спа си тељ узнео 
на небо, пошто је завр шио 
сво ју земаљ ску миси ју, као 
сво ју сео ску сла ву обе ле жа
ва село Беле гиш.

У цркви Све тог оца Нико
ла ја слу же на је све та 
литур ги ја са све штен ством 
ста ро па зо вач ке општи не, 
након чега је кроз село до 
Часног крста ишла лити
ја. Све ча ност се наста ви ла 
„Фија ке ри ја дом“. Ова мани
фе ста ци ја се у Беле ги шу 
обе ле жа ва дуги низ годи на, 
а ове годи не је била  спе
ци фич на по томе што су  

поред беле ги шких коња ра 
уче ство ва ли коња ри из Ста
рих Бано ва ца и Нових Кар
ло ва ца.  Око 20 фија ке ра 
кре ну ло је од цен тра села 
у све ча ну вожњу ули ца ма 
Беле ги ша.

Овај дога ђај,  које се и 
рани јих годи на обе ле жа вао, 
али не у ово ли ком бро ју, и  
из тог раз ло га мла ђи коња
ри су уз помоћ Општи не, 
Месне зајед ни це, цркве, и 
коњич ког клу ба „Мире ла“ 
покре ну ли ини ци ја ти ву да 
се тра ди ци ја вра ти селу, и 
да  пот ко ви це поно во лупа ју 
о асфалт.

Ј. Б.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД
СТАРА ПАЗОВА

Еду ка ци ја за
струч не рад ни ке 

„Пре вен тив ни и корек тив
ни над зор у зашти ти пра ва 
деце у при мар ним поро ди
ца ма“ била је тема дво днев
ног еду ка тив ног ску па у Ста
рој Пазо ви, за струч не рад
ни ке Цен тра за соци јал ни 
рад, који се баве зашти том 
деце, који је одр жан у про
сто ри ја ма Клу ба за днев ни 
бора вак, у петак 11. и у 
субо ту 12. јуна.  Пре да ва чи 
су били Ружи ца Јели са вац, 
соци јал на рад ни ца из Репу
блич ког заво да за соци јал ни 
зашти ту,  и Вуко та Вла хо

вић, прав ник  из Мини стар
ства за бри гу о поро ди ци. У 
пита њу је акре ди то ва на 
еду ка ци ја са 23 уче сни ка, 
пред став ни ка цен та ра за 
соци јал ни рад Срем ског 
окру га – из Шида, Пећи на
ца, Ири га, Инђи је и Ста ре 
Пазо ве,  и из Бач ке Палан
ке, а дома ћин и орга ни за тор 
је био Цен тар за соци јал ни 
рад Ста ра Пазо ва. Био је то 
први скуп у директ ном кон
так ту пре да ва ча и уче сни ка, 
од почет ка епи де ми је коро
навиру са. З.К.
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ГРАД СКА КУЋА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Уру че но 177 захвал ни ца
Пово дом Свет ског дана 

добро вољ ног дава ла
штва крви у Град ској 

кући је 11. јуна упри ли че на 
све ча на доде ла захвал ни ца.  
Укуп но 177 захвал ни ца и 
при зна ња поје дин ци ма, 
удру же њи ма и сред њим 
шко ла ма уру чи ли су пред
сед ник Скуп шти не Или ја 
Недић и начел ник Град ске 
упра ве за зашти ту живот не 
сре ди не и соци јал ну зашти
ту Дра жен Риђо шић. 

– У име Гра да, град ске 
Скуп шти не и сво је лич но 
име захва љу јем се Црве ном 
крсту у Срем ској Митро ви ци 
и свим људи ма који су про
шле годи не успе ли и смо гли 
сна ге да буду добро вољ ни 
дава о ци крви, а зна мо коли
ко је 2020. годи на била 
тешка. На тај начин су пока
за ли јед ну вели ку хума ност 
и при мер сви ма који су у 

диле ми да ли да дају крв или 
не. Сва ка ко се тре ба ода зва
ти акци ја ма добро вољ ног 
дава ња крви и помо ћи они
ма који ма је помоћ нај по
треб ни ја, рекао је Или ја 
Недић.

Др Ненад Голу бо вић, 

пред сед ник Управ ног одбо ра 
Црве ног крста у Срем ској 
Митро ви ци, рекао је да је 
упр кос епи де ми ји, про шле 
годи не орга ни зо ва на 31 
акци ја добро вољ ног дава ла
штва крви.

– Прет ход на годи на је 

била за све врло тешка, али 
чини ми се да смо успе ли да 
испу но про грам који је био 
пред ви ђен зајед но са Инсти
ту том за трас фу зи ју Вој во
ди не. Током 2020. годи не је 
ску пље но је пре ко 2000 једи
ни ца крви. Нај бит ни је је да је 

Др Ненад Голу бо вићИли ја Недић Срђан Сти је пић

СВЕТ СКИ ДАН ДОБРО ВОЉ НОГ ДАВА ЛА ШТВА КРВИ – ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

При зна ња за 129 дава ла ца крви
Пово дом Свет ског дана 

добро вољ ног дава ла
штва, 14. јуна, Општин

ска орга ни за ци ја Црве ног 
крста Румe орга ни зо ва ла је 
све ча ност на којој су уру че на 
при зна ња за 129 дава ла ца 
крви – од оних који су дали 
пет пута крв па до, ове годи
не нај ви ше, 100 пута.

Ова при зна ња се сва ке 
годи не доде љу ју и у циљу 
поди за ња све сти о зна ча ју 
добро вољ ног дава ла штва.

Др Миро слав Мило ше вић, 
пред сед ник УО Општин ске 
орга ни за ци је Црве ног крста, 
иста као je да се сва ке годи не 
орга ни зу је ова све ча ност 
како би се изра зи ла захвал
ност дава о ци ма крви за 
њихо ву помоћ у збри ња ва њу 
боле сних људи који ма је крв 
нео п ход на. Он је посеб но 
изра зио задо вољ ство што је 
и про шле годи не, у јеку пан
де ми је коро навиру са, еви
ден ти ра но пре ко 200 нових 
дава ла ца. 

 Сада  се тај број реги
стро ва них добро вољ них 
дава ла ца крви кре ће око 
1.200. Нарав но, насто ји мо 
да тај број у сва ком слу ча ју 
пове ћа мо ука зу ју ћи људи ма 
на нео п ход ност масов ног 

укљу че ња у добро вољ но 
дава ла штво – рекао је др 
Мило ше вић.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума, чести тао је 
свим дава о ци ма, волон те ри
ма и запо сле ним у Црве ном 
крсту овај Свет ски дан 
добро вољ ног дава ла штва 
крви и изра зио задо вољ ство 
што се орга ни зу ју ова кви 

ску по ви на који ма се ода је 
при зна ње дава о ци ма крви. 

 Посеб но ми је дра го што 
је у Руми тренд раста број 
нових дава ла ца. Носи о ци ма 
ових зна чај них при зна ња за 
више стру ко дава ла штво 
чести там и захва љу јем им  
на хума но сти и  соли дар но
сти коју из годи не у годи ну  
про мо ви шу и што дају при

мер и мла ди ма да се укљу че 
у ову зна чај ну акци ју. Добро
ов љно дава ла штво крви је 
изу зет но важна актив ност 
јер, осим што спа ша ва живо
те, афир ми ше хума ност и 
соли дар ност, као и оне вред
но сти које мора ју бити сту
бо ви на које ће се осла ња ти 
наша циви ли за ци ја уко ли ко 
жели да има одр жи ву будућ

Сте ван Кова че вић, Весна Лакај и Добри вој Равић
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ност – рекао је Сте ван Кова
че вић.

Пот пред сед ни ца УО Црве
ног крста Вој во ди не, др 
Дани ца Кокар Гуша је иста
кла да је Рума увек била 
међу воде ћим сре ди на ма 
када је у пита њу број дава
ња крви у одно су на број 
ста нов ни ка.

  Оно што је пози тив но за 
Руму  је да је одре ђе ни број 
дава ла ца при сту пио дава њу 
рекон ва ле сцент не пла зме, 
одно сно пла зме оних који су 
боло ва ли и пре бо ле ли коро
ну. То  је било зна чај но у 
лече њу мно гих паци је на та, а 
ова сре ди на је међу воде ћи
ма у томе – иста кла је др 
Кокар Гуша.

Ове годи не Злат ну пла ке
ту за 100 пута дату крв је 
добио Добри вој Равић, а 
при зна ње му је уру чио Сте
ван Кова че вић.

  Почео сам од пуно лет
ства и крв сам давао кад год 
је била при ли ка и чинио то 
добро дело. Ника да дру гог 
инте ре са, сем доброг дела 
нисам имао и то је нешто 
нај нор мал ни је. Здра во је 
дава ти крв, а успут се чини и 
хума но дело. Зато сва ком 
пре по ру чу јем, ако може и 
ако је здрав, да то чини као и 
ја, без било каквих дру гих 
инте ре са, само да се помог
не дру гим људи ма – пору чио 
је Добри вој Равић.

С. Џаку ла

има мо нових 328 дава ла ца у 
Срем ској Митро ви ци, што 
нас раду је. Међу свим 
нашим дава о ци ма, пре ко 
170 је заслу жи ло да захвал
ни це. Посеб но бих хтео да 
се захва лим свим запо сле
ни ма у Црве ном крсту, 
добро вољ ци ма, сви ма који 
су дали крв и Гра ду који мак
си мал но изла зи у сусрет 
свим нашим акци ја ма, рекао 
је др Голу бо вић.

Добро вољ ни дава лац крви 
из Вели ких Ради на ца Срђан 
Сти је пић је добро вољ но дао 
крв 75 пута. 

– Пре по ру чио бих људи ма 
да се опре де ле и добро вољ
но дају крв, јер тај чин испу
ња ва самог чове ка. Добро
вољ ним дава ње крви се 
неко ме може спа си ти живот, 
што је сатис фак ци ја. Почео 
сам са 18 годи на дајем крв, а 
ина че је то у мојој поро ди ци 
тра ди ци ја. Отац и мај ка, а 
сада и обе ћер ке су добро
вољ ни дава о ци крви, рекао 
је Сти је пић. 

З. Попо вић
Фото: Б. Туца ко вић

ВОР КИ ТИМ РУМА

Гран При Фести ва ла
аме рич ком фил му „Fis hi es“

Међу на род ни фести
вал јед но ми нут ног и 
крат ког фил ма 

„Мистер Вор ки“, осми по 
реду, одр жан је  од 9. до 13. 
јуна у Кул тур ном цен тру и 
Зави чај ном музе ју Рума. 

Запо чео је пре да ва њем и 
пре зен та ци јом Омла дин
ског кул тур ног цен тра 
„Абра ше вић“ из Моста ра о 
којем је гово рио Роналд 
Пан за, вд дирек тор овог 
цен тра, али и члан струч
ног жири ја Фести ва ла за 
јед но ми нут не фил мо ве.

Он је гово рио о раду КЦ, 
посеб но ука зао на Радио 
„Абра ше вић“, како је настао 
КЦ, како су се бори ли за тај 
про стор, каква је тре нут на 
ситу а ци ја, а при ка за но је и 
више крат ких видео запи са 
о самом Кул тур ном цен тру.

Током Фести ва ла Роналд 
је водио и ради о ни це на 
којој су пола зни ци истра жи
ва ли аутен ти чан звук Руме.

Међу на род ни фести вал 
јед но ми нут ног фил ма 
„Мистер Вор ки“ зва нич но је 
отво рио 10. јуна Миро слав 
Нин ко вић, уред ник филм
ског про гра ма Кул тур ног 
цен тра, а на отва ра њу је 
била и Алек сан дра Ћирић, 
заме ни ца пред сед ни ка 
рум ске општи не.

Пре ма избо ру селек то ра 
Фести ва ла, филм ског 
режи се ра Мар ка Кости ћа, у 
так ми чар ском про гра му 
јед но ми нут них фил мо ва, 
при ка за но је 120 фил мо ва 
из 40 зема ља.

О томе која су нај бо ља 
при ка за на оства ре ња одлу

чи вао је тро чла ни жири у 
саста ву Маша Нешко вић, 
филм ска реди тељ ка из 
Бео гра да, Жар ко Ива нов, 
реди тељ и про ду цент из 
Ско пља и Роналд Пан за, 
теа тро лог из Моста ра.

У так ми чар ском про гра
му крат ко ме тра жних фил
мо ва под нази вом „9413“ 

при ка зан је  21 филм. О 
томе који је крат ки филм 
нај бо љи одлу чио је  Иван 
Вели са вље вић, дра ма тург 
и филм ски кри ти чар из 
Бео гра да.  

У обе кате го ри је, јед но
ми нут ног и крат ког фил ма, 
било је и осам дома ћих 
фил мо ва.

Поред фил мо ва у так ми
чар ском про гра му , орга ни
за тор „Вор ки Тим“ је  при ка
зао и крат ке екс пе ри ме нал
не и ани ми ра не фил мо ве 
који су има ли успе шан 
фести вал ски живот у про
те кле две годи не.

Глав на тема 8. Међу на
род ног фести ва ла јед но ми
нут ног и крат ког фил ма је 

„Cine ma in Tune“ што је и 
тема свих фил мо ва који су 
при ка за ни у так ми чар ском, 
али и пра те ћим про гра ми
ма. Ову тему је пра ти ла  и 
изло жба „Вор ка пићфилм и 
музи ка“.

Осни вач и орга ни за тор 
Фести ва ла је Неза ви сни 
филм ски цен тар „Вор ки 
тим“ из Руме, који наста
вља сво ју миси ју про па ган
де живо та и дела вели ка на 
филм ске умет но сти Сла во
љу ба Слав ка Вор ка пи ћа 
који је рођен у Добрин ци
ма. 

Ове годи не су коор га ни
за то ри били Кул тур ни цен
тар „Бра на Црн че вић“ и 
Зави чај ни музеј Рума.

Покро ви те љи „Мистер 
Вор ки“ фести ва ла су рум
ска општи на и Мини стар
ство кул ту ре и јав ног 
инфор ми са ња. С. Џаку ла

Жири публи ке је за нај
бо љи филм про гла сио 
филм „ЛЕО“ из Ира на, 
реди те ља Moein Roo ho la
mi ni.

Тро чла ни струч ни жири 
је доде лио и три спе ци јал
не награ де, као и награ ду 
за нај бо љи стра ни јед но
ми нут ни филм који је 
доби ла аутор ка Ири на 
Руби на из Немач ке за 
филм  „Black Snot & Gol
den Squ a res“, док је нај бо
љи дома ћи филм „Lit tle 
Man“ у режи ји Сте ва Маро
ви ћа и Нико ле Ђело ше ви
ћа.

Гран При фести ва ла је 
добио филм  „Fis hi es“ из 
САД  у режи ји Парис 
Паркс.

Када је реч о награ да ма 
за крат ки филм, нај бо љи 
је дома ћи филм „Ја сам 
број/ I am num ber“ који је 
режи рао Зоран Таи ро вић. 

Спе ци јал на награ да је 
при па ла канад скоаустриј
ском фил му „edge of 
doom“, режи сер ке Миха е
ле Грил.

Награ де

Про гла ше ње побед ни ка и затва ра ње Фести ва ла



32 16. JUN 2021.  M NOVINE ДРУШТВО

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ „ЗАСА ВИ ЦА“

Обе ле жен Дан мага ри ца

У Визи тор ском цен тру Спе ци јал
ног резер ва та при ро де „Заса ви
ца“ 12. јуна, одр жа на је тра ди ци

о нал на мани фе ста ци ја „Дан мага ри ца“.
Посе ти о ци који су желе ли да иско ри сте 
топао лет њи дан на „Заса ви ци“ има ли 
су при ли ке да испра те зани мљив садр
жај, који обу хва та так ми че ње у при пре
ма њу папри ка ша од мага ре ћег меса, 
затим так ми че ње у укра ша ва њу пула ди, 
и пре зен та ци ју про из во да од мага ре ћег 
мле ка кре ме за лице, сапу ни, ликер, и 
нај ску пљи сир на све ту, који се пра ви од 
мага ре ћег мле ка.  Спе ци јал ни резер ват 
при ро де „Заса ви ца“ иде а ла но је место 
за одмор, и за све оне који желе да нау
че нешто више о ста рим раса ма дома
ћих живо ти ња које се могу виде ти на 
пашња ку повр ши не 300 хек та ра. Више 
о орга ни за ци ји мани фе ста ци је која се 
орга ни зу је у сла ву мага ри ца, изу зет но 
кори сне живо ти ње, рекао нам је управ
ник резер ва та Сло бо дан Симић.

 Тре нут но има мо пре ко 250 мага ри
ца, у сла ву те живо ти ње и у сла ву овог 
про јек та који тра је већ 15 годи на, пра
ви мо сва ке годи не Дан мага ри ца. Мага
ре ће мле ко је врхун ски  про и звод, може 
да се кори сти као лек за респи ра тор не 
про бле ме тако да има мо вели ку потра
жњу мле ка и свих мага ре ћих про из во да. 
Про сла ви ли смо се и са једин стве ним 
про из во дом као што је сир од мага ре ћег 
мле ка који само ми про из во ди мо. То је 
нај ску пљи сир на све ту, кило грам сира 
кошта хиља ду евра. Магар це смо спа си
ли од изу ми ра ња. Заин те ре со ва ли смо 
мно ге људе да их држе, што јесте наш 
циљ,мно ги их код нас купу ју за кућ не 
љубим це, пра ве се дру ге мале фар ме. 

Цела при ча зна чај на је због опстан ка 
врсте, јер је она била све де на на испод 
500 при ме ра ка. Сад има пре ко 2.000 
мага ра ца у Срби ји. У пла ну нам је да 
у окви ру јед ног про јек та зва нич но реги
стру је мо панан ског магар ца као нову 
расу у Срби ји. Он се раз ли ку је зна чај но 
од бал кан ског магар ца, јер је два пута 
већи. То зна чи да даје већу коли чи ну 
мле ка и има ће мо фар му за њега. Зани
мљив је пода так,  да је ту расу уве зла 
Мари ја Тере зи ја у Вој во ди ну, а слу жио је 
за шпар та ње вино гра да, јер је мањи од 
коња, а због сво је  ја чи не  мо гао је да про
ђе изме ђу редо ва. Све су то једин стве не 
и нове при че које ми овде на „Заса ви ци“ 

Сло бо дан Симић

Такмичење у прављењу паприкаша од магарећег меса
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при ча мо кад је у пита њу ова једин стве
на живо ти ња, како бисмо је при бли жи ли 
људи ма, како би схва ти ли њен зна чај и 
корист, каже Сло бо дан Симић.

Сла ђан Папић, заме ник  управ ни ка 
СРП „Заса ви ца“, рекао је да посе ти о це 
на том месту оче ку је вели ки број садр
жа ја:  пло вид ба бро дом, чам ци ма, затим 
пешач ке туре, дегу ста ци ја про из во да, 
од гула ша до сухо ме сна тих про и во
да. Од ове годи не доступ на је и вожња 
елек трич ним минибусом кроз пашњак, 
који је повр ши не 300 хек та ра, тако зва ни 
пашњак „Вање вац. Током вожње, посе
ти о ци могу да раз гле да ју ста ре дома ће 
расе сто ке, бал кан ске мага ри це, сви
ње ман гу ли це, подло ска гове да, али и 
лепе кра јо ли ке који пру жа „Заса ви ца“. 
Вожња елек трич ним минибусом тра је 
пола сата до 45 мину та. Уз доброг води
ча, могу се сазна ти мно ге поје ди но сти о 
резер ва ту и о карак те ри сти ка ма сто ке 
која се узга ја у резер ва ту. 

 Мага ри це су кори сне због мле ка, које 
је нај ква ли тет ни је, као нај бо љи при род
ни лек. Масов но су га кори сти ли људи 

који су обо ле ли или пре ле жа ли коро ну, 
тако да је због вели ке кон цен тар ци је 
вита ми на, добро за брзо поди за ње иму
ни те та орга ни зма, добро је и за аст му 
и брон хи тис.. Има мо бли зу две сто ти не 
одра слих једин ки,од чега су пре ко 160 
жен ке. У овом пери о ду масов но се пуле, 
тако да су оче ки ва ња да се удво стру
чи цифра. Ми има мо јед ну од нај ве ћих 
фар ми мага ра ца на овом делу Бал ка на. 
Од мага ри ца про из во ди се један од нај
ску пљих сире ва, за њега тре ба 25 лита
ра мле ка. Јед на мага ри ца да само два 
деци мле ка, на дан тако да нам тре ба 
пет до шест дана да бисмо саку пи ли 
јед ну литру мле ка. Већ неко ли ко годи на 
уна зад орга ни зу је мо ову мани фе ста ци
ју. Прво бит но је зани мљи во так ми че ње 
у пра вље њу гула ша од мага ре ћег меса и укра ша ва ње малог пуле та, што је посеб

но зани мљи во деци. Осим мага ре ћег 
меса, доброг ква ли те та је и јуне ће месо, 
од наших гове да и од коња, зато што они 
живе на нај при род ни ји начин. Не узи ма
ју ника кву додат ну хра ну осим хра не на 
пашња ку, каже Сла ђан.

Так ми че ње у при пре ма њу папри ка ша 
од мага ре ћег меса, мно ге је при ву кло 
да уче ству ју. Како кажу, радо дола зе да 
посе те мани фе ста ци ју како би се заба
ви ли, дру жи ли са при ја те љи ма и ужи ва
ли у доброј хра ни. Један од њих је Вла
ди мир Дудаш из Бач ког Петров ца, који 
се потру дио да сво ју тај ну рецеп та сачу
ва и ове годи не.

 За папри каш који при пре мам не 
тре ба пуно фило зо фи је, нити пре ви
ше зачи на. Ја при пре мам на про сти ји 
начин, тако што додам воду, лук, месо, 
дома ћу папри ку, кува се чети ри сата нај
ма ње.Ово  није први пут да уче ству јем, 
био сам први пут 2011 годи не, затим и 
2016, а про шле годи не сам побе дио. 
У Заса ви ци је лепо, послу жи ло нас је 
топло и лепо вре ме без кише, каже Вла
ди мир Дудаш 

Нај мла ђи посе ти о ци има ли су при ли ке 
да уче ству ју у укра ша ва њу пула ди, као 
и да зајед но са роди те љи ма истра жу ју 
пашњак у потра зи за дома ћим живо ти
ња ма.  К. Вереш

Сла ђан Папић

Вла ди мир Дудаш
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МАТУ РАН ТИ ШИРОМ СРЕ МА

И поред епи де ми је,
добре при пре ме за испи те
и матур ско сла вље

За раз ли ку од про шле годи не, 
када није било орга ни зо ва ње 
матур ских вече ри, ове годи не 

због повољ ни је епи де миј ске ситу а ци
је, мату ран ти широм Сре ма су про
сла ви ли завр ше так сред ње шко ле 
или се тек спре ма ју за сла вље. За 
“коро на мату ран те“ школ ска 
2020/2021. годи на била је вео ма нео
бич на: наста ва се одви ја ла већи ном 
онлајн, није било дру же ња нити орга
ни зо ва ња матур ских екс кур зи ја. Како 
су нам рекли мату ран ти с који ма смо 
раз го ва ра ли, срећ ни су што је епи де
миј ска ситу а ци ја боља и што барем 
могу да про сла ве крај свог сред њо
школ ског обра зо ва ња.

У Срем ској Митро ви ци тро шко ве за 
орга ни за ци ју матур ских вече ри сно си 
Град. Сла вља ће се одр жа ти у Ресто
ра ну „Срем“ током јуна. Дамјан Панић 
је мату рант Митро вач ке гим на зи је и 
каже да је срећан што се ове године 
организују матурске вечери. 

– Иако је матур ско вече ове годи не 
мало дру га чи је услед епи де ми је 
срећни смо што можемо да 
прославимо крај средње школе, каже 
Дамјан.

Он дода је да жели да упи ше Факул
тет тех нич ких нау ка у Новом Саду, а 
да је при пре ма за пола га ње матур
ских испи та била пома ло стре сна.

– При пре мам се и за упис на факул
тет, а пошто тре ни рам кошар ку, 
надам се да ћу наста ви ти упо ре до и 
кошар ка шку кари је ру. При пре ме за 

матур ски испит су текле ужур ба но и 
пома ло стре сно, јер нисмо има ли 
мно го вре ме на, али успе ли смо нека
ко све да постиг не мо. Без обзи ра на 
то што је школ ска годи на изгле да ла 
дру га чи је због епи де ми је, из сред њо
школ ских дана ћу сигур но поне ти 
пуно лепих успо ме на. Ове чети ри 
годи не су про ле те ле. Дра го ми је да  
ће један део дру штва тако ђе упи са ти 
факул те те у Новом Саду и што ћемо 
моћи да наста ви мо дру же ње и у 
будућ но сти, каже Дамјан Панић.

Уче ни ци четвр тих раз ре да рум ских 
сред њих шко ла сво је мату р ске вече

ри су орга ни зо ва ли од 3. до 5. јуна.  
После весе лог опро шта ја од сред њо
школ ског живо та усле ди ло је и пола
га ње завр шних матур ских испи та и 
одбра на радо ва, а потом је сва 
пажња усме ре на на при пре ме за при
јем не испи те. Ово го ди шњи мату ран
ти су до самог почет ка јуна били у 
диле ми да ли ће бити матур ске вече
ри, али су је, на кра ју, ипак сви орга
ни зо ва ли што је иза зва ло мало већу 
жур бу за купо ви ну при год не гар де ро
бе и зака зи ва ње тер ми на у фри зер
ским и козме тич ким сало ни ма. Тако
ђе, за неке је можда мало ком пли ко
ва ни ја била и при пре ма матур ских 
испи та због онлајн наста ве.

Како су се у све му томе сна шле две 
одлич не уче ни це рум ске Гим на зи је, 
за М нови не су гово ри ле  Деја на 
Лаке тић  и Јова на Радић.

Деја на Лаке тић каже да се добро 
сна шла и да су при пре ме за матур ске 
испи те биле добре. 

  Ода бра ла сам руски језик и ура
ди ла пре вод тек ста и задо вољ на сам 
како сам се сна шла у све му томе. За 
пола га ње избор ног пред ме та сам рад 
при пре ми ла још у новем бру. Зајед но 
са про фе со ри цом срп ског јези ка и 
књи жев но сти Нади цом Покра јац сам 
ода бра ла тему о ства ра ла штву Меше 
Сели мо ви ћа, каже Деја на.

Њена дру га ри ца Јова на Радић исто 
није има ла про бле ма са при пре ма ма 
испи та. 

– Спре ма ла сам се за писме ни 

Јова на Радић, про фе сор ка Нади ца Покра јац и Деја на Лаке тић

Дамјан Панић

Има ли смо две 
неде ље да све при
пре ми мо и то је, по 

мом мишље њу, 
било довољ но. 

Матур ско вече је 
про шло заи ста у 

весе лом рас по ло
же њу, били смо на 
Сала шу „Бам би“, а 

захва љу је мо и 
дирек то ри ци и про
фе со ри ма на подр

шци – иста кла је 
Деја на Лаке тић
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зада так из срп ског јези ка и књи жев
но сти, а за стра ни језик сам иза бра
ла енгле ски, што ми је помо гло и у 
при пре ма ма за при јем ни испит. 
Матур ски рад ми је био из срп ског 
јези ка  и то о пое зи ји Јова на Дучи ћа 
и Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Диса, а све 
у вези са тим ми је било вео ма инте
ре сант но и доста сам нау чи ла – 
рекла је Јова на.

Када је реч о самој про сла ви и 
орга ни зо ва њу матур ске вече ри Деја
на исти че да прво нису ни зна ли да 
ли ће про сла ве бити.

 – Онда смо се ми ђаци орга ни зо ва
ли и има ли смо две неде ље да све 
при пре ми мо и то је, по мом мишље
њу, било довољ но. Матур ско вече је 
про шло заи ста у весе лом рас по ло же
њу, били смо на Сала шу „Бам би“, а 
захва љу је мо и дирек то ри ци и про фе
со ри ма на подр шци – иста кла је Деја
на Лаке тић.

Када је реч о при пре ма ма за при
јем не испи те Деја на исти че да је са 
при пре ма ма поче ла још у окто бру, са 
про фе со ри цом срп ског јези ка у шко
ли, док је кући пона вља ла гра ди во, а 
пла ни ра да упи ше Прав ни факул тет у 
Новом Саду.

Јова на Радић исти че да је са при
пре ма ма поче ла почет ком школ ске 
годи не и то из енгле ског и немач ког 
јези ка. 

– При пре ме теку одлич но. Тре ма 
јесте при сут на, али се надам да ће 
све успе шно про ћи. Мој план је да 
упи шем Фило зоф ски факул тет у 
Новом Саду, гру пу за енгле ски и 
немач ки језик – рекла нем је Јова на.

Дакле, и поред пан де ми је коро на 
виру са, наста ве онлајн и неиз ве сно
сти да ли ће бити убла жа ва ња епи де
ми о ло шких мера, рум ски средњшкол
ци су ипак пока за ли да су сна ла жљи
ви и спо соб ни и да се при пре ме за 
матур ске испи те и при пре ма ју за при
јем не испи те на факул те ту, али и да 
се про ве се ле и радо сно завр ше сво је 
сред њо школ ско обра зо ва ње.

Сте фан Кне же вић из Инђи је мату
рант је Сред ње пољо при вред нопре
храм бе не шко ле „Сте ван Петро вић 
Бри ле“ у Руми.

– Као што је позна то, већ више од 
годи ну дана тра је бор ба са пан де ми
јом коро навиру са, због тога нисмо 
зна ли да ли ћемо има ти орга ни зо ва
но матур ско вече или не. На нашу 
радост, поја ви ла се добра при ли ка за 
орга ни зо ва ње матур ске вече ри у 
ресто ра ну „Вулин“. Тамо је било јако 
лепо, цео раз ред је био на оку пу, а 
неке од дру га ра и дру га ри ца прет ход
но нисам видео баш дуго, каже Сте
фан.

Он дода је да пла ни ра да упи ше 
Меди цин ски факул тет у Бео гра ду. 

– То ми је прва жеља. Међу тим, ако 
не успем да се упи шем на тај факул
тет, дру га опци ја ми је Вете ри нар ски 
факул тет у Бео гра ду, јер сам и завр
шио за вете ри нар ског тех ни ча ра, 
каже Сте фан.

Сте фан дода је ће из сред ње шко ле 

поне ти лепе успо ме не, али и сте че но 
зна ње.

– У нај леп шем сећа њу ће ми оста ти 
екс кур зи је на који ма су се деси ла 
лепа дру же ња. Из сред ње шко ле 
поне ћу и зна ње које сам сте као 
захва љу ју ћи про фе со ри ма. О њима 
имам лепо мишље ње, јер су има ли 
стр пље ња да нам на нај бо љи начин 
пре не су сво нео п ход но зна ње. Нај ви
ше ми је зна чи ла прак тич на наста ва.  
Сход но томе, ја бих сва ком пре по ру
чио да упи ше сред њу пољо при вред
ну шко лу у Руми, јер ће сте ћи добро 
зна ње, лепе успо ме не и див на при ја
тељ ства, пору чу је Сте фан.

Јова на Заго рац, мату рант Гим на зи
је у Инђи ји, каже да још увек није 
одлу че но да ли ће се матур ска сла
вља орга ни зо ва ти.

– Још увек нисам поче ла са при
пре ма ма за матур ско вече јер не зна
мо са сигур но шћу да ли ће је и када 
бити, а све због епи де ми о ло шке 
ситу а ци је у нашој земљи. Сва ка ко да 
жели мо и на тај начин да обе ле жи мо 
крај шко ло ва ња у Гим на зи ји. То је 
при ли ка да се сви оку пи мо и да се 
опро сти мо од сред њо школ ских дана 
уз музи ку и дру же ње, каже Јова на.

Шид ски мату ран ти ће ове годи не 
обе ле жи ти крај сред њо школ ског 
обра зо ва ња у позна том шид ском 
ресто ра ну. Тра ди ци о нал ни скуп мату
ра на та запо чи ње оку пља њем на пла
тоу испред Кул тур нообра зов ног цен
тра. Јед на од њих је Мари ја Крти нић.

За матур ске испи те се нисам 
нешто посеб но при пре ма ла. Пола га
ла сам срп ски, руски и бра ни ла рад 
из Био ло ги је. Од тих пред ме та при
пре ма ла сам се само за Руски језик. 
За матур ско вече се спре мам, јер се 
тај дан при бли жа ва. У потра зи сам за 
одев ном ком би на ци јом и ципе ла ма.  
Желим да упи шем Вој ну меди ци ну у 
Бео гра ду, ако то не успем, пла ни рам 
да идем у Нови Сад на пре ква ли фи
ка ци ју и одмах после тога да се запо
слим. Матур ско вече одр жа ће се 19. 
јуна, каза ла је Мари ја.  Е. М. Н.

У нај леп шем сећа њу ће ми 
оста ти екс кур зи је на који
ма су се деси ла лепа дру
же ња. Из сред ње шко ле 
поне ћу и зна ње које сам 
сте као захва љу ју ћи про
фе со ри ма. О њима имам 

лепо мишље ње, јер су 
има ли стр пље ња да нам 

на нај бо љи начин пре не су 
сво нео п ход но зна ње, 
каже Стефан Кнежевић

Сте фан Кне же вић

Мари ја Крти нић

Јова на Заго рац
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ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Наступ Удру же ња „Пико ло“
Годи шњи кон церт  Удру

же ња за кре а тив ни 
раз вој деце „Пико ло”, 

одр жан је у Гале ри ји „Лазар 
Воза ре вић” 11. јуна. Насту
пи ли су пола зни ци шко ле 
кла ви ра „Пико ло пиа но”. 
Све ча ним кон цер том, ово 
удру же ње је обе ле жи ло 
15 годи на свог посто ја ња. 
Зоран Мишче вић заме ник 
начел ни ка Град ске упра ве 
за кул ту ру и спорт рекао 
је да локал на само у пра ва 
подр жа ва ова кве дога ђа је.

– У вре ме кови да19 ова
ква врста актив но сти нам је 
зна чај на и потреб на. Умет
ност је ту да би нам улеп
ша ла живот, да би спа си ла 
свет. Јуби леј је обе ле жен 
кроз кон церт деч јег хора у 
амфи те а тру код Музе ја, а у 
Гале ри ји су насту па ли нај
мла ђи уче сни ци, пола зни
ци шко ле кла ви ра. Дра го 
ми је да ће из гра да Срем
ске Митро ви це пози тив не 
вибра ци је или пози тив
ни ехо оти ћи даље широм 
гра да. Ово је нешто што 
нам је заи ста потреб но и 
из тог раз ло га ће се локал
на само у пра ва тру ди ти да 
буде при сут на и ми смо 
овде да се опу сти мо и да 
ужи ва мо, рекао је Мишче
вић.

Душан ка Гаври ло вић је у 
име Удру же ња за кре а тив

ни раз вој деце „Пико ло” да 
је у обе ле жа ва њу јуби ле ја 
насту пао деч ји хор, пола
зни ци шко ле гита ре и кла
ви ра, које функ ци о ни шу у 
Удру же њу. 

– Ова годи на је спе ци
фич на због епи де ми је и 
изне дри ла је и неке нови не.
Тако да смо има ли онлајн 
так ми че ње „Пико ло пиа но 
талентс”, које је оку пи ло 
172 так ми ча ра из 23 земље 
све та. Већи на деце је сви
ра ла на том онлајн так ми
че њу, и има ју јед но иску
ство иза себе али нарав но 
они су жељ ни сви ра ња 

ужи во, жељ ни сви ра ња 
пред публи ком, тако да смо 
вече рас изу зет но узбу ђе ни 
јер сви ра мо нашим роди те

љи ма и дру га ри ма, рекла је 
Душан ка Гаври ло вић.

З. Попо вић
Фото: Б. Туца ко вић

Душан ка Гаври ло вић

Кон церт у Гале ри ји 

Зоран Мишче вић
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ПОЗО РИ ШТЕ „ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

Пред ста ва „Љуба ви Џор џа Вашинг то на“ 
оди гра на пред Субо ти ча ни ма

Уз подр шку Упра ве за кул
ту ру и спорт Срем ске Митро
ви це, Позо ри ште „Добри ца 
Милу ти но виц“ је 8. јуна реа ли
зо ва ло госто ва ње пред ста ве 
„Љуба ви Џор џа Вашинг то на“ 
у Деч јем позо ри шту zabad kai 
Gyermeks zi na haz у Субо ти ци. 
На тај начин је запо че та сарад
ња са субо тич ким Позо ри штем 
и публи ком тог гра да, којој је 
том при ли ком пред ста вљен 
део позо ри шног и кул тур ног 
живо та Срем ске Митро ви це. У 
овој пред ста ви, коју је по тек сту 
Мира Гавра на режи ра ла Лили
ја на Ива но вић, игра ју Душан ка 
Аној чиц ћи Јеле на Јан ко вић.

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ”

Матур ски кон церт уче ни це
СМШ „Петар Кран че вић”

У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић” 8. 
јуна одр жан је матур ски кон
церт уче ни це Мари је Јова но

вић, која поха ђа Сред њу музич ку 
шко лу „Петар Кран че вић”. Мари ја 
сви ра кла вир, а у току свог шко ло ва
ња је пости гла вели ке успе хе. Кон
цер ту је изме ђу оста лих, при су ство
вао Зоран Ђурић, начел ник Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, и дирек тор 
шко ле Бојан Јова но вић, који је за нај
бо љу мату рант ки њу имао само речи 
хва ле. 

 Мари ја Јова но вић је про гла ше на 
за уче ни ка гене ра ци је наше шко ле и 
јед на је од нај бо љих уче ни ца у целој 
Срби ји, јер је само ове годи не осво ји

ла пре ко 20 награ да на дома ћим и 
међу на род ним так ми че њи ма. Поло
жи ла је при јем ни испит у Љубља ни, 
тако да кон церт пред ста вља у ства ри 
њен послед њи испит и нај леп ши 
начин да се опро сти са шко лом и са 
сугра ђа ни ма. Али, веру јем  да ће се 
вра ти ти да нам сви ра. Изве ла је про
грам оба ве зан по пла ну и про гра му 
Мини стар ства про све те, који је при
лич но оби ман и изу зет но зах те ван, а 
пошто Мари ја спа да у ред нај бо љих 
умет ни ка сво је гене ра ци је, то је било 
на још вишем нивоу, рекао је Бојан 
Јова но вић.

Мари ја Јова но вић је до сада осво
ји ла, вели ки број награ да на репу

блич ким и међу на род ним так ми че њи
ма, а уочи свог соли стич ког кон цер та, 
при пре ми ла је раз не ком по зи ци је. 

– На кон цер ту сам сви ра ла ком по
зи ци је из епо ха баро ка,  пре ко кла си
ци зма, до роман ти зма, као и дел 
срп ског ауто ра Иси до ра Баји ћа. 
Одсви ра ла сам раз не ком по зи ци је 
које су потреб не да би се матур ски 
испит ура дио. Госто вао је мој брат 
Лазар који сви ра вио ли ну, а гост изне
на ђе ња је била Јеле на Пачир ски, 
која тако ђе сви ра вио ли ну. С њом 
сам одсви ра ла мело ди ју из култ ног 
фил ма „Кум”, што је било изне на ђе
ње за публи ку, рекла је Мари ја Јова
но вић. К.Вереш

Бојан Јова но вићМатур ски кон церт Марије Јовановић
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СРП „ЗАСА ВИ ЦА“

Скуп шти на подру жни це библи о те ка ра Сре ма

Подру жни ца библи о те ка ра Сре ма 
наста ла је још 1972. годи не, као Основ
на орга ни за ци ја библи о теч ких рад ни ка 
за Срем, као сег мент Дру штва библи
о те ка ра Вој во ди не. Назив Подру жни ца 
библи о те ка ра Сре ма доби ја осни ва
њем Библи о те кар ског дру штва Срби је 
1992. годи не.

Годи шња скуп шти на Подру жни
це одр жа на је 4. јуна у орга ни за ци ји 
Библи о те ке „Гли го ри је Воза ро вић“ у 
При род ном резер ва ту „Заса ви ца“.

Скуп шти ном су пред се да ва ли Сло
бо дан Кекић, дирек тор Библи о те ке 
„Гли го ри је Воза ро вић“, Ружи ца Стан
ко вић, пред сед ник Подру жни це библи
о те ка ра Сре ма, и Мили ја на Дми тро вић 
Тор ма, уред ник Годи шња ка библи о те
ка ра Сре ма.

Тема ово го ди шње Скуп шти не била 
је „Шта библи о те ке раде кад све ста
не“,   пре да вач је била Јасми на Нин
ков, дирек тор Библи о те ке гра да Бео
гра да.

Том при ли ком, Мили ја на Дми тро
вић Тор ма пред ста ви ла је нови 21. 
број Годи шња ка библи о те ка ра Сре
ма.

Изве штај о Сабо ру библи о те ка ра 
Сре ма који се одр жа ва сва ке годи не, 
првог пет ка у месе цу окто бру у првој 
Срп ској чита о ни ци у Ири гу под не ла је 
Вера Нов ко вић, дирек тор Чита о ни це.

У сег мен ту „С писцем у под не“ 
гости су били Оли ве ра Јел кић, писац 
и Душан ка Гаври ло вић, моде ра тор.

ДЕЧИ ЈА УСТА НО ВА „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ 

Одр жан струч ни скуп
Струч ни скуп „Сед ми лут кар ски 

фести вал“ одр жан је 3. и 4. јуна 
у Ири гу и Врд ни ку, у орга ни за ци

ји ДУ „Дечи ја радост“.
Први дан је реа ли зо ван у род ној 

кући Бори сла ва Михај ло ви ћа Михи за 
у Ири гу, а скуп је отво ри ла дирек тор ка 
ДУ „Дечи ја радост Јеле на Вида но вић 
и Весна Раду ло вић, про свет на савет
ни ца Школ ске упра ве Нови Сад.

Путем видеолин ка уче сни ке ску
па су поздра ви ле дирек тор ка ППУ 
„Вини Пу“ из Будве Мари на Јова но вић 
и дирек тор ка ЈУ Дје чи ји вртић „Чика 
Јова Змај“ из Фоче Сла ђа на Вла ди
чић.

За уче сни ке ску па су биле при пре
мље не пре зен та ци је „Како годи не 
узле та гле да ју на дете, вртић и про
грам“ и „Шта се ради дру га чи је у прак
си пре ма новим осно ва ма про гра ма“, 
а после пре зен та ци је су одр жа не и 
две ради о ни це.

Ана Врба шки и Мар ко Диња шки су 
одр жа ли  ради о ни цу теле сне музи
ке, а глу мацлут кар Цве тин Ани чић је 
одр жао лут кар ску ради о ни цу.

Наста вак струч ног ску па је дру гог 
дана одр жан у Врд ни ку.

Скуп су отво ри ла деца из Музич
кокре а тив ног цен тра „Вивак“, вође ни 
Тама ром Пај ка но вић, дирек тор ка ДУ 
„Дечи ја радост“ Јеле на Вида но вић и 

заме ник пред сед ни ка ири шке Општи
не Мио драг Бебић. 

Гости, деца и роди те љи могли су 
да пра те седам лут кар ских пред ста ва 
врти ћа из Ири га, Инђи је, Будве, Врд
ни ка, Зему на, Фоче и Срем ске Митро
ви це.

 Потом је усле ди ла и ева лу а ци ја, 
а овај скуп је оце њен као инспи ра ти
ван, добро орга ни зо ван, да је допри
нео про фе си о нал ним ком пе тен ци ја ма 
уче сни ка, а за децу је био зани мљив 

и кре та и ван – каже дирек тор ка Јеле на 
Вида но вић.

Ово го ди шњи струч ни скуп финан
си ран је делом од сред ста ва доби је
них по осно ву кон кур са Покра јин ског 
секре та ри ја та за обра зо ва ње, про пи
се, упра ву, наци о нал не мањи не наци
о нал не зајед ни це за финан си ра ње и 
суфи на си ра ње про гра ма и про је ка та у 
обла сти обра зо ва ња у АП Вој во ди ни, 
а делом сред стви ма осни ва ча, ири шке 
Општи не. С. Џаку ла

Скуп Лут кар ски фести вал у Ири гу
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Финал ни тур нир Првен ства Срби је 
у одбој ци у кате го ри ји пред пи о
нир ки одр жан је про шлог викен да 

у фискул тур ној сали Митро вач ке гим на
зи је. Том при ли ком, так ми чар ке Град ског 
одбој ка шког клу ба „Срем“ су у фина лу 
осво ји ле прво место, савла дав ши „Тент“ 
из Обре нов ца. Поред сна жне подр
шке нави ја ча, шам пи он ке су са три би
на бодри ли мини стар пољо по ри вре де и 
пот пред сед ник Вла де Срби је Бра ни слав 
Неди мо вић, гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић и начел ник Град ске упра ве 
за спорт и кул ту ру Васиљ Шево. 

– Након првог места у пред пи о нир ском 
Првен ству Вој во ди не, одбој ка ши це Град
ског жен ског одбој ка шког клу ба „Срем” 
су осво ји ле и Држав но првен ство, што је 
заи ста вели ки успех и то је кру на јед не 

више него успе шне сезо не. То је при ли ка 
да се про мо ви и ше ГЖОК „Срем“, који се 
пока зао као добар орга ни за тор ова квих 
так ми че ња. Тур нир је сам по себи висо ког 
ква ли те та, уче ство ва ло је 12 ква ли тет
них клу бо ва. Овом при ли ком бих хтео да 
се захва лим Одбој ка шком саве зу Срби је 
што је дао при ли ку ГЖОК „Срем“ да орг
ни зу је ова кву спорт ску мани фе ста ци ју. 
Хва ла клу бо ви ма који су дошли, надам 
се да ће доћи још који пут, да ће поне ти 
вео ма лепе ути ске из нашег гра да. Град 
Срем ска Митро ви ца је град спор та и ми 
ћемо увек хте ти пре ко спорт ског удру же
ња или пре ко Град ског спорт ског саве за 
да уче ству је мо и да буде мо орга ни за то
ри ова квих мани фе ста ци ја, одно сно свих 
мани фе ста ци ја где се про мо ви ше спорт, 
ферплеј и дру гар ство, изја вио је Шево. 

Сло бо дан Сто јил ко вић, пред
сед ник Град ског жен ског одбој ка
шког клу ба „Срем” казао је да је 
тур нир про те као у нај бо љем реду.

– После успе шно два  орга ни
зо ва на тур ни ра, првен ства Вој во
ди не за мла ђе кате го ри је, Одбој
ка шки савез Срби је доде лио је 
Град ском жен ском одбој ка шком 
клу бу „Срем“ орга ни за ци ју Првен
ства Срби је за кате го ри ју мла ђих 
пио нир ки. Током три дана орга
ни за ци је тур ни ра, све је про шло 
бес пре кор но.  Сви су јако задо
вољ ни. Надам да ћемо и убу ду ће 
доби ја ти орга ни за ци је тур ни ра и 
да ћемо их осва ја ти, као што смо 
то учи ни ли и данас, рекао је Сто
јил ко вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

ГЖОК „СРЕМ“

Шам пи он ке
у пред пи о нир ској 
кате го ри ји

АК „СРЕМ“

Осам меда ља
са так ми че ња

На три так ми че ња про те клог викен да 
насту пи ли су атле ти ча ри АК „Срем” и осво
ји ли укуп но осам меда ља меда ља – чети ри 
злат не, јед ну сре бр ну и три брон за не. Нај
пре је у субо ту. 12. јуна  у Срем ској Митро
ви ци одр жа но првен ство Срби је за мла ђе 
пио ни ре на ком је нај у спе шни ја била Ива 
Бежа но вић, осво јив ши сре бр ну меда љу у 
дисци пли ни баца ње вор тек са. Она је обо
ри ла свој лич ни рекорд који сад изно си 
тач но 51,00м.Солид ни су били и Лена 
Божо вић (баца ње вор тек са 4. место) и 
Мар ко Лукач (пето место на 200м). Потом 
је у неде љу,13. јуна  тако ђе у Митро ви ци, 
одр жа но вој во ђан ско Првен ство за ста ри је 
пио ни ре на ком је Ива Бежа но вић опет 
насту па ла, али овог пута у дисци пли ни 
баца ње копља(400г). Она је побе ди ла са 
даљи ном од 32,26м што је , тако ђе, њен 
нови лич ни рекорд. У истој дисци пли ни али 
за пио ни ре, копље (600г), тако ђе је побе
дио Мар ко Вуче но вић доба цив ши, до 
39,55м. Тео до ра Јок си мо вић је у трци на 
800м осво ји ла злат ну меда љу резул та том 
2:33,77 истр чав ши целу трку на челу и 
потвр ди ла да се вра ћа након повре де 
ножног прста. У ско ку у даљ Тео до ра Чонић 
је осво ји ла брон за ну меда љу са 5,18м 
сери јом солид них ско ко ва изнад 5м. На 
атлет ском митин гу за мла ђе јуни о ре „Тро
феј Бео гра да” у орга ни за ци ји Бео град ског 
атлет ског саве за осво је не су две меда ље. 
Андреј Јок си мо вић је побе дио у трци на 
3000м са 9:45,37 у соло трци. У баца њу 
копља осво је не су две брон зе, код дево ја
ка (копље 500г) Тео до ра Самац са 38,64м 
и Сини ша Дрља ча (копље 700г) са 41,40м.

АК „СИР МИ УМ“

Сјај ни насту пи
пио ни ра

Про те клог викен да на Атлет ском ста ди о
ну у Срем ској Митро ви ци, Атлет ски клуб 
„Сир ми ум“ је био дома ћин и орга ни за тор 
чак два так ми че ња. Нај пре је у субо ту, 12. 
јуна одр жа но је Првен ство Срби је за мла ђе 
пио ни ре и пио нир ке ( до 14 годи на). Атлет
ски клуб „Сир ми ум“ су пред ста вља ли Деја
на Тур чан, Софи ја Стој шић, Тања Госпо
вић, Еле на Митро вић и Сте фан Ђонић, 
који је осво јио злат ну меда љу и постао 
нови шам пи он Срби је у дисци пли ни 60м 
пре по не, док му је брон за на кугли изма кла 
за само 3цм!

Сутра дан, у неде љу, 13. јуна је одр жа но 
Првен ство Вој во ди не за ста ри је пио ни ре и 
пио нир ке ( до 16 годи на). Насту па ли су 
Тија на Мај кић (80м пр, 300м), Стра хи ња 
Чикић(100м пр, 300м), Мар ко Ала дро вић 
(300м), Мили ца Лукић, која је осво ји ла сре
бро у трци на 1500м, Лука Крње вић,  који је 
осво јио брон зу у баца њу копља, док је упр
кос повре ди поно во бри љи ра ла Ања Чан
ча ре вић,која је осво ји ла две злат не меда
ље у дисци пли на ма баца ња диска, одно
сно кугле. Мушка шта фе та у саста ву Крње
вић, Ала дро вић, Ђонић, Чикић зау зе ла је 
тре ће место и оки ти ла се брон за ним 
одлич јем.

Тре не ри Павло вић, Ходо ба и Маца но вић 
задо вољ ни су како су так ми че ња про шла и 
у орга ни за ци о ном и у резул тат ском сми слу.

Злат не пред пи о нир ке ГЖОК „Срем“

Све тла на Мило ва но вић уру чује пехар
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АТЛЕТ СКИ СТА ДИ ОН

Неде ља пред школ ског спор та

Спорт ски савез Сремскe Митро ви
це је под покро ви тељ ством Град
ске упра ве за кул ту ру и спорт 

почео са обе ле жа ва њем Неде ље пред
школ ског спор та, која се ина че одр жа ва 
и на целој тери то ри ји Репу бли ке Срби је 
од 14. до 21. јуна. Циљ ове мани фе ста
ци је јесте да се про мо ви шу здра ве 
нави ке и да се уна пре ди пре дшкол ски 
спорт. Учесници Неде ље пред школ ског 
спор та су мали ша ни из Пред школ ске 
уста но ве „Пче ли ца“. На Атлет ском ста
ди о ну су 14. јуна били и мали ша ни из 
Врти ћа „Ђур ђе вак“. Деца су се том при
ли ком опро ба ла у пре ва зи ла же њу 
разних пре пре ка на поли го ну, кори сте
ћи спорт ске рекви зи те. Дога ђа ју  је при
су ство вао начел ник Град ске упра ве за 
кул ту ру и спорт Васиљ Шево.

– Један од нај ва жни јих сег ме на та у 
раз во ју дете та је спорт, а наро чи то 
пред школ ски спорт. Град Срем ска 
Митро ви ца је уче ство вао на мно гим 

спорт ским так ми че њи ма, како општин
ским, репу блич ким тако и у међу о кру
жним. Упра во се база за таква так ми че
ња сти че уче шћем на ова квим мани фе
ста ци ја ма.  Пре све га, мора мо да ство
ри мо усло ве да деца у пред школ ском 
узра сту редов но вежба ју. На тај начин 
раз ви ја ју тело и дух, поста ју друштвена 
и уче да се дру же. Можда јед ног дана 
неко од њих поста не и про фе си о нал ни 
спор ти ста. Ова кве мани фе ста ци је 
ћемо спро во ди ти што више. Циљ нам 
је да има мо такву базу како школ ског 
тако и клуп ског спор та на нивоу Срем
ске Митро ви це, рекао је Шево.

Гене ра ли секре тар Спорт ског Саве за 
Нема ња Црнић каже да су у так ми че
њи ма сва деца побед ни ци, па ће тако 
сва ко дете доби ти дипло му за осво је но 
прво место.

 Основ ни циљ мани фе ста ци ја са 
децом пред школ ског узра ста јесте да 
она ста са ју и укљу че се у систем спор

та нашег гра да. Ми ћемо током целе 
неде ље орга ни зо ва ти поли го не и тру
ди ти се да им при бли жи мо спорт и 
спорт ски начин живо та. Циљ у мла ђим 
кате го ри ја ма, и у раду са децом није 
осва ја ње првог места већ да сутра 
одлу че да буду спор ти сти, каже Нема
ња Црнић. 

Дар ко Михај ло вић, струч ни сарад ник 
за физич ко вас пи та ње  у Пред школ ској 
уста но ви „Пче ли ца“, исти че коли ко је 
важно да деца кроз спорт стек ну здра
ве нави ке. 

– Пору ка ове мани фе ста ци је јесте да 
се кроз спорт стек ну нове нави ке и 
здра ве нави ке. Овим путем ће они 
откри ти нове могућ но сти и веро ват но 
ће већи на њих поже ле ти да се бави 
спор том, а касни је и да се укљу чи у 
неки од спорт ских клу бо ва који посто је 
на тери то ри ји Срем ске Митро ви це, 
каже Дар ко Михај ло вић.

К. Вереш

Мали ша ни из врти ћа „Ђур ђе вак“ на Атлет ском ста ди о ну 

Васиљ Шево Нема ња Црнић Дар ко Михај ло вић
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Медијски пројекат „НАШЕ ПРИЧЕ: Аматерски и школски спорт у Срему“

ДУШАН ДРЧА, ТРЕ НЕР ЖРК„СРЕМ“

Жели мо да ома со ви мо руко мет
Руко мет је спорт који има више стру ке 

бла го де ти како на физич ки тако и на 
пси хо со ци јал ни раз вој деце, али је 

ипак непра вед но запо ста вљен у одно су 
на оста ле спор то ве који се игра ју лоп том. 
Како би се овај спорт ома со вио и скло
нио са мар ги на, Руко мет ни савез гра да, 
у ком функ ци о ни шу Жен ски руко мет ни 
клуб „Срем“ и Мушки руко мет ни клуб 
„Срем СМ“, напра вио је акци ју са Град
ском упра вом за кул ту ру и спорт и Град
ском упра вом за обра зо ва ње. Про је кат се 
зове „Руко мет у шко ле“. Како је рекао за 
М нови не пред сед ник Руко мет ног саве за 
и тре нер ЖРК „Срем“ Душан Дрча, циљ 
је да деца у шко ла ма упо зна ју руко мет и 
да се касни је и опре де ле да тре ни ра ју тај 
спорт.

– Већ смо оби шли шко ле у Кузми ну, 
Мар тин ци ма, Мачван ској Митро ви ци, 
Јар ку и све основ не шко ле у Срем ској 
Митро ви ци. На тај начин поку ша ва мо да 
из сео ских сре ди на, али и гра да, доби је
мо нове чла но ве мушког и жен ског клу ба. 
Циљ је да се руко мет ома со ви. С дру ге 
стра не, жели мо да и деца са села има
ју могућ ност избо ра. Зна мо да у већи ни 
села посто је фол клор не сек ци је и фуд
бал ски клу бо ви и то је све. Ова ко деца 
могу да се пре по зна ју у руко ме ту и да 
наста ве да тре ни ра ју. Тако ђе, наш циљ 
као клу ба, јесте да има мо што више чла
но ва од којих ћемо напра ви ти игра че, 
каже Душан Дрча. 

Он дода је да бавље ње руко ме том 
доно си више стру ке бене фи те. Раз ви ја ју 
се здрав начин живо та и добре нави ке.

– Често се сма тра да је руко мет груб 
спорт, али то и није баш тако. Буде дуе
ла, али ако се тело добро физич ки 
спре ми, они су без о па сни. У руко ме ту 
се сва ки део тела раз ви ја рав но мер но. 
С дру ге стра не, бавље ње руко ме том и 
било којим дру гим спор том, децу одвра
ћа од теле фо на и ком пју те ра, што је 
данас вео ма важно. Упо зна ју се са дру

гом децом и сти чу дру га ре са свих стра
на, каже Душан Дрча.

Ина че, ЖРК „Срем“ се про шле годи
не пла си рао у виши ранг так ми че ња 
СуперБ лигу Срби је, што је вели ки успех 
за жен ски руко мет у Срем ској Митро ви ци. 

– Сезо ну смо завр ши ли на сед мој пози
ци ји и избо ри ли смо опста нак у Лиги, што 
нам је и био циљ. Пла сман у СуперБ 
лигу је тре нут но нај бо љи пла сман од 
1995. годи не, када је „Срем екс прес“ био 
у Првој лиги. Ово је први вели ки резул
тат од тада. Задо во љан сам сезо ном и 
надам се да ћемо наста ви ти да ниже мо 
успе хе. ЖРК „Срем“ има две репре зен та
тив ке: Ната шу Ћет ко вић, која је кадет ски 
репре зен та ти вац, и Тину Пау нић, јуни
ор ску репре зен та тив ку. Нагла сио бих да 
смо има ли и рани је репре зен та ти ва ца у 
кадет ским и јуни ор ским кате го ри ја ма. На 
при мер, из Мар ти на ца у првој еки пи има
мо неко ли ко девој чи ца које пра ве зна
чај не резул та те. Тако ђе, раз ми шља мо о 
будућ но сти клу ба те упра во овим про јек
том „Руко мет у шко ле“ жели мо да дове
де мо што више деце која ће бити будућ
ност клу ба. Жели мо да има мо игра че 
са тери то ри је Срем ске Митро ви це и да 
напра ви мо мла ду и пер спек тив ну еки пу, 
каже Дрча.

Он дода је да за један тим није само 
важно добро ура ди ти тре нинг, већ  је бит
но и да се раз ви је „хеми ја“ у еки пи.

– Важно је да у тиму посто ји „хеми ја“, 
која је поред добр ог тре нин га, пред у слов 
за успех. Ми то у ЖРК „Срем“ и ради мо. 
Тру ди мо се да се девој ке дру же и про
во де вре ме зајед но. На при мер, девој ке 
могу бес плат но да иду на  Град ски базен, 
где се после тре нин га дру же. Захва љу
јем се овом при ли ком на томе начел ни ку 
Град ске упра ве за спо рт и кул ту ру Васи
љу Шеву и Саши Буга џи ји, дирек то ру 
ПСЦ „Пин ки“, рекао је Душан Дрча. 

З. Попо вић

Про мо ци ја руко ме та у шко ла ма

Душан Дрча

ЖРК „Срем“
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Са дру ге пла не те
Ових дана је срце пуно 

у већи не Срба, узев
ши у обзир какве 

успе хе нижу наши спор ти
сти широм све та. Већ годи
на ма поку ша ва мо да одго
нет не мо како је јед на тако 
мала земља са неких седам 
мили о на ста нов ни ка успе ла 
да изро ди ван се риј ске 
тален те који доми ни ра ју 
свет ском сце ном. Као да су 
са дру ге пла не те. И нико 
нема разу ман одго вор.

Позна то је да су Срби 
добри у вели ком бро ју 
колек тив них спор то ва. 
Кошар ка ши, одбој ка ши и 
ватер по ли сти су нас нави
кли на меда ље на вели ким 
так ми че њи ма. Ови спор то ви 
има ју јаку базу и струч ња ке 
који већ годи на ма про из во
де неке од нај бо љих игра ча 
у поме ну тим спор то ви ма. 
Кошар ка је у послед ње вре
ме у жижи инте ре со ва ња с 
обзи ром на то да су наши 
баске та ши поку пи ли прак
тич но сва нај ве ћа при зна ња 
европ ске и свет ске кошар ке.

Нико ла Јокић је узео титу
лу нај ко ри сни јег игра ча НБА 
лиге. Фак тич ки, човек је нај
бо љи кошар каш на пла не
ти. Узев ши у обзир да у НБА 
лиги која бро ји 450 игра ча, 
доми ни ра ју Аме ри кан ци 
којих има нешто више од 
320 мили о на, ово при зна ње 
делу је нествар но. Био би 
потре бан цео један посе бан 
текст када бих набра јао које 
рекор де је овај сим па тич ни 
Сом бо рац обо рио до сад. 
Ушао је у исто ри ју аме рич ке 
кошар ке, а Ден вер би 
комот но могао већ сад да га 
про гла си за нај бо љег игра
ча у исто ри ји фран ши зе. А 
што је нај бо ље, спек такл 
тек пред сто ји. Јоки ћа чека 
нови уго вор вре дан 240 
мили о на зеле них нов ча ни
ца и сва је при ли ка да ће 
Србин наста ви ти да пише 
исто ри ју у дре су Ден ве ра. 
Кошар ка коју овај деч ко 
игра поста вља нове гра ни
це. Не посто ји играч који 
игра на такав начин. Дока
зао је да је за врхун ска 
достиг ну ћа дово љан тале
нат и инте ли ген ци ја који 
могу да надо ме сте евен ту
ал не физич ке недо стат ке. 

Конач но је доче као сво јих 
пет мину та сла ве у цир ку су 
зва ном НБА и добио при
зна ње које гаран ту је место 
у исто ри ји овог спо р та.

Ина че, по први пут у исто
ри ји се деси ло да  МВП 
игра чи у НБА лиги и Евро ли
ги поти чу из исте земље. 
Нарав но, Срби је. Васа 
Мицић је кру ни сао сјај ну 
сезо ну титу лом нај бо љег 
игра ча Евро ли ге. Овај деч ко 
који је имао успо на и падо ва 
у кари је ри је конач но екс
пло ди рао и потвр дио тале
нат. Како ства ри сто је, и он 
ће уско ро пре ко баре, а као 
сле де ће дести на ци је спо ми
њу се Окла хо ма или Чика го. 
Нарав но, ако је иоле паме
тан, оти ћи ће тамо само ако 

му буде зага ран то ва но 
место на пар ке ту. Била би 
ште та да се такав потен ци
јал тро ши седе ћи на клу пи.

Али то није све. Срби ја 
има још јед ног сла вље ни ка. 
Милош Тео до сић је нај бо љи 
играч Евро ку па, дру гог по 
ква ли те ту так ми че ња у 
Евро пи. И сада, нарав но, 
сви ма про ла зи кроз гла ву 
пред сто је ћа Олим пи ја да и 
пита ње шта може мо да оче
ку је мо од срп ске репре зен
та ци је која је, чини се, нај бо
ља у исто ри ји. За поче так, 
било би лепо да се сви ода
зо ву пози ву. Ако се то деси, 
селек тор Коко шков је у про
бле му, јер је ствар но тешко 
иза бра ти пут ни ке у Токио у 
ова ко јакој кон ку рен ци ји.

И на кра ју, како при ча ти о 
врхун ским спорт ским доме
ти ма, а не спо ме ну ти Нова
ка Ђоко ви ћа. Нај бо љи тени
сер на све ту је про шлог пет
ка оди грао спек та ку ла ран 
меч на Ролан Гаро су про тив 
Нада ла. Док смо гле да ли 
шама ра ње ове две живе 
тени ске леген де, нисмо 
могли а да се не запи та мо, 
од чега су напра вље на ова 
дво ји ца. Више од чети ри 
сата су се раз вла чи ли по 
шља ци, а неки пое ни су 
били нествар ни. Јасно је да 
бољих од њих тре нут но 
нема, нити их је ика да било. 
Новак је, на посет ку, осво јио 
тур нир и про ду жио свој 
бора вак на првом месту и 
листи бесмрт них.

Све би ово било иде ал но, 
само када би нека ко успе ли 
и у фуд ба лу барем на моме
нат да забли ста мо. Али не 
да се. Јеби га, боли Срби на 
чиње ни ца да се ових дана 
пика лоп та по целој Евро пи, 
а ми може мо само да гле да
мо и да пла че мо. Да не при
чам о томе да нема мо 
крште ног пред сед ни ка 
Саве за, да нам је фуд бал 
дебе ло загу зио у кана лу и 
да се све тло на кра ју туне ла 
не види. Оста је нам као 
„уте ха“ успех на дру гим 
фрон то ви ма и меда ље за 
које ће исто ри ја пока за ти 
коли ко су биле зна чај не за 
нашу земљу и спорт. Сле де
ћа дести на ци ја – Токио.

Нико ла Јокић

Новак Ђоко вић

Милош Тео до сићВаси ли је Мицић
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ЗАКЉУ ЧИ ЛИ БРАК: 
Милан Анто нић и Иво на 
Шарић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Јован 
и Маја Мила ди но вић – 
Хрт ков ци, Јови ца и Мили
ца Бенак – Срем ска 
Митро ви ца, Дра ган Осто
јић и Даја на Осто јић Бед
нар  Нови Сад, Миро
слав и Јова на Рађе но вић 
– Лаћа рак, Дра ган и Ната
ша Зми ја нац – Рума, 
Иван и Вери ца Којић – 
Јарак, Ненад и Вања 
Кања – Бин гу ла, Дра ган и 
Мари на Мијић  Ман ђе
лос, Дра ган и Ива на 
Нико лић – Буђа нов ци, 
Здрав ко и Сла ви ца Јовић 
– Бого са вац, Вла ди мир и 
Тама ра Госпо вић – Ноћај,  
Чедо мир и Тија на Наран
џић – Срем ска Митро ви
ца.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Пре
драг и Вла ди ца Вујић – 
Мар тин ци, Пре драг и 
Неве на Ерак – Срем ска 
Митро ви ца, Дар ко и 
Сања Кепић – Нови Кар
лов ци, Мар ко и Јеле на 
Зор бић – Кле ње, Дра ган 
и Мир ја на Илић – Ада
шев ци, Бојан и Ена Сти
лин – Сре ма ска Митро ви
ца, Сава и Мај да Радо
ше вић Рума. 

УМР ЛИ: Радо љуб 
Божић рођ. 1951, Петар 
Кела ва рођ. 1938, Ева 
Костел ник рођ. 1941, 
Нико ла Лукић рођ. 1991, 
Иван Потоц ки рођ. 1949, 
Зоран Љиљак рођ. 1963, 
Дра ги Ста ни са вље вић 
рођ. 1936, Бран ко Мило
ва но вић рођ. 1934, Вери
ца Ата нац ко вић рођ. 
1947, Пери ца Дудић рођ. 
1953, Мили ца Ћера нић 
рођ. 1928, Ради во је Голу
бо вић рођ. 1963, Томи
слав Врап чи њак рођ. 
1960, Ђуро Бен ке рођ. 
1943, Сања Овшек рођ. 
1977, Тодор Пили по вић 
рођ. 1955, Анге ли на Аној
чић рођ. 1934, Перо 
Ђокић рођ. 1944, Сло бо
дан Миха љи ца рођ. 1963, 
Ђуро Стон чик рођ. 1963, 
Јоцо Дра гаш рођ. 1946, 
Зла ти ца Кирш рођ. 1956.

УМР ЛИ: Љуба Вук мир, 
рођ. 1938, Нико ла Пиро
шки, рођ. 1934, Рада Јова
но вић, рођ. 1952. 

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

RUMA

SREMSKA MITROVICA

АТЛЕТ СКИ КЛУБ „РУМА“

Изу зет ни резул та ти у Кра ље ву

Вели ко атлет ско так ми че ње за сени о ре, 
са нај ја чом кон ку рен ци јом уче сни ка, 
одр жа но је 5. и 6. јуна у Кра ље ву, а 

рум ски атле ти ча ри су потвр ди ли резул та ти
ма свој тале нат и фор му.

Тако је првог дана так ми че ња Јова на Гња
то вић у дисци пли ни тро скок осво ји ла први 
место са пре ско че них 13,09 мета ра. Јова на 
наста вља са успе шним насту пи ма на низу 
так ми че ња и потвр ђу је сво ју непри ко сно ве
ност у овој дисци пли ни. Са дру ге стра не, у 
дисци пли ни скок у даљ Јова на је пре ско чи
ла 5,64 метра што јој је било довољ но за 
шесто место.

У баца њу кугле, сво је лич не рекор де 

поста ви ли су Петар Илић, који је бацио 
куглу на даљи ну 14,92 метра и тако осво
јио шесто место, док се Нема ња Стри чић са 
14,64 метра пла си рао одмах иза клуп ског 
дру га, дакле на сед мо место. Милан Стар
че вић је био осми са 13,82 метра.

Добре резул та те и даље пости же и Тама
ра Милу ти но вић која је у дисци пли ни 200 
мета ра спринт била дру га са постиг ну тим 
резул та том од 24,14 секун ди. Ово је нови 
Тама рин лич ни рекорд, али и нови апсо лут
ни рекорд Руме.

Нема ња Стри чић је зато узео брон за
ну меда љу у дисци пли ни баца ње диска са 
резул та том од 44,72 метра. С. Џ.

Јова на Гња то вић непри ко сно ве на

КБК „Ру09“ РУМА

Медаље на Првен ству Срби је
Првен ство Срби је у кик бок су у дисци пли

ни фул кон такт, одр жа но је 5. јуна у Кра ље
ву, а чла но ви Кик бокс клу ба „Ру09“ су 
пости гли изу зет но добре резул та те.

Насту пи ло је десет так ми ча ра, који су 
осво ји ли пет злат них меда ља, јед ну сре бр
ну и две брон за не меда ље.

Поред осво је них меда ља, ста ри ја јуни ор

ка Јова на Касап и ста ри ји јуни ор Лука Лопа
тић су побе ди ли у по две ели ми на ци о не 
бор бе и пла си ра ли се у фина ла, која ће 
бити одр жа на на неком од наред них так ми
че ња.

Исто вре ме но је Мла ден Честић осво јио 
пехар као нај бо љи сени ор А кла се на овом 
првен ству. С. Џ.

Успе шни рум ски кик бок се ри
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ОВАН:  Буди те 
довољ но машто ви ти 
у сва ком погле ду. 
Разно вр сност у 

изра жа ва њу омо гу ћу је љубав
ни однос. Сусрет са јед ном осо
бом откри ва важне дета ље 
послов не при ро де који су вам 
до сада били непо зна ти. Пла
ни рај те неку оми ље ну заба ву 
као рецепт за добро рас по ло
же ње.  

БИК: Поку ша ва те да 
поме ри те гра ни цу 
ува жа ва ња раз ли чи
тих ста во ва у емо

тив ном одно су, али воље на 
осо ба пока зу је пре те ра ну само
во љу. Уко ли ко се нала зи те у 
осе тљи вој фази пре пу сти те 
сво јим сарад ни ци ма да се баве 
ком пли ко ва ни јим зада ци ма који 
иска зу ју вели ки напор. Важно је 
да аку му ли ра те пози тив ну 
енер ги ју, опу сти те се. 

БЛИ ЗАН ЦИ: При
вла чи вас ком би на
ци ја емо тив не, стра
стве не и инте лек ту

ал не везе, али осо би која се 
нала зи у вашем дру штву нешто 
од тога недо ста је. Посто је спо р
ни момен ти у одно су са сарад
ни ци ма, тако да су нечи ја обе
ћа ња под ло жна изне над ним 
про ме на ма. Шира дру штве на  
анга жо ва ност делу је пози тив но 
на вашу мен тал ну рав но те жу. 

РАК: Емо тив но задо
вољ ство про из и ла зи 
из сусре та са дра гом 
осо бом. Има те добру 

иде ју како да при ву че те нечи ју 
пажњу. При хва ти те кори сну 
иде ју о послов ној сарад њи и 
дока жи те сво је спо соб но сти. 
Нема потре бе да одла же те 
зајед нич ку акци ју. При ја ће вам 
вита мин ска исхра на. 

ЛАВ: Само сте тре
нут но емо тив но осе
тљи ви. Буди те 
разум ни, тре нут ни 

неу спех тре ба да вас моти ви ше 
на додат ну упор ност или на 
жељу за пре ва зи ла же њем лич
них сла бо сти. Нечи ја пору ка 
може да се тума чи на раз ли чи
те начи не, а за вас је исти ни то 
пре све га оно што вам је дра го 
да чује те. Важно је да што 
боље ускла ди те сво је мисли и 
осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Одре ђе на 
доза мистич но сти 
може да вам доне се 
непри јат ност у поро

дич ном живо ту или у одно су са 
парт не ром. Прак тич но сте 
орјен ти са ни и пред ност даје те 
посло ви ма који доно се мате ри
јал не резул та те. Важно је да 
поста ви те гра ни цу изме ђу раз
ли чи тих оба ве за. 

ВАГА: Ако сте сло
бод ни спре ми те се 
за нова љубав на 
иску ше ња. Могу ће је 

да ћете на послу или захва љу
ју ћи коле га ма упо зна ти неког ко 
ће вас осво ји ти на први поглед 
и буквал но оста ви ти без даха. 
нима који су у бра ку поро дич ни 
при ти сак и оба ве зе дело ва ће 
неиз др жи во. Не може те да 
пред ви ди те нечи ји одго вор. 
Нема раз ло га за раз ме тљи вост. 

ШКОР ПИ ЈА: : Избе
га вај те осо бу која 
вас суви ше опте ре
ћу је сво јим зах те ви

ма, сме та вам нечи ја емо тив на 
ћудљи вост и нарав. Уме ре ност 
у послов ном дија ло гу пред ста
вља нај бо ље реше ње, с тога 
затра жи те нечи ји савет или 
подр шку. Важно је да сачу ва те 
рав но те жу и при себ ност.  

СТРЕ ЛАЦ: Недо ста
је вам емо тив ни 
флу ид и под сти цај, 
нема раз ло га да се 

про ти ви те нечи јим жеља ма. 
Парт нер је сјај но рас по ло жен. 
Уко ли ко сте неза до вољ ни нечи
јим пона ша њем или одго во ри
ма које доби ја те потреб но је да 
про ме ни те одре ђе не ста во ве у 
посло ва њу. Важно је да пра вил
но кон тро ли ше те сво ју сује ту и 
избе га вај те стре сне ситу а ци је. 

ЈАРАЦ: При вла че 
вас нео бич не ситу а
ци је које носе неку 
скри ве ну чар. Сачу

вај те уме ре ност и дис кре ци ју у 
емо тив ним сусре ти ма. Мудро 
пре пу сти те пред ност нечи јој 
ини ци ја ти ви . Све има сво ју и 
добру и лошу стра ну, сто га на 
вре ме одлу чи те чему даје те 
пред ност у сарад њи. при ја ће 
вам дије тал на исхра на и релак
са ци ја. 

ВОДО ЛИ ЈА: Делу је
те задо вољ но и при
влач но. Сре ћа је на 
вашој стра ни, све док 

посто ји зајед нич ка жеља да 
сачу ва те емо тив ну бли скост. 
Неко потвр ђу је ваша оче ки ва ња 
у послов ној сарад њи. Важно је 
да сачу ва те при себ ност духа у 
одлу чу ју ћем момен ту. Потреб но 
је да ускла ди те жеље и могућ но
сти, избе га вај те пре те ри ва ње. 

РИБЕ: Рас по ло же ни 
сте за нову роман су 
и не кри је те сво је 
наме ре. Жели те да 

оства ри те све што вам се нала
зи у срцу и души. Инте ре сант не 
иде је које пред ла же те сарад ни
ци ма потвр ђу ју вашу ори ги нал
ност у раз ми шља њу и спрем
ност да при хва ти те зајед нич ке 
циље ве. Емо тив на афир ма ци ја 
делу је пози тив но на ваше пси
хо фи зич ко ста ње. 

VREMEPLOV
16. јун

1671. У Мо скви јав но по гу бљен 
во ђа устан ка дон ских ко за ка и 
се ља ка Сте пан Стењ ка Ти мо
фе је вич Ра зин. У ру ским на род
ним при ча ма и пе сма ма по стао 
сим бол пр ко са и по бу не. 
1944. У Дру гом свет ском на 
Ви су ра ту скло пљен спо ра зум 
Ти тоШу ба шић о од но си ма 
Н а  р од  н о  о  д л о  б о  д и  л ач  к о г 
по кре та и Вла де Ју го сла ви је у 
еми гра ци ји. 

17. јун
1579. Ен гле ски мо ре пло вац и 
гу сар Френ сис Дрејк про гла сио 
су ве ре ни тет Ен гле ске над Њу 
Ал би о ном, да нас Ка ли фор ни
јом
1944. Исланд по стао не за ви сна 
ре пу бли ка по што су ње го ви 
ста нов ни ци на ре фе рен ду му 
од лу чи ли да се одво је од Дан
ске. 

18. јун
1583. У Лон до ну из да та пр ва 
по ли са жи вот ног оси гу ра ња у 
све ту. 
1815. У би ци код Ва тер лоа у 
Бел ги ји удру же не бри тан ске и 
пру ске тру пе под ко ман дом 
бри тан ског и пру ског вој ско во
ђе Ве линг то на и Бли хе ра по ту
кле На по ле о на Бо на пар ту. 

19. јун
1885. У Њу јорк сти гла Ста туа 
сло бо де, по клон Фран цу ске. 
1961. От кри ва њем нат пи са са 
име ном Пон ти ја Пи ла та на 
ис ко пи ни рим ског хра ма у 
Це за ри ји пр ви пут на ђен до каз 
да је он по сто јао. 

20. јун
1459. Тур ци за у зе ли утвр ђе ни 
град Сме де ре во, по след ње 
упо ри ште срп ске сред ње ве
ков не др жа ве, чи ме је она и 
фор мал но из гу би ла са мо стал
ност и па ла под власт Осман
лиј ског цар ства. 
1992. Ли де ри Че шке и Сло вач
ке Вац лав Кла ус и Вла ди мир 
Ме чи јар по сти гли до го вор о 
по де ли Че хо сло вач ке у две 
др жа ве. 

21. јун
1945. Ја пан ске тру пе на остр ву 
Оки на ва, ко је је слу жи ло као 
по след ња од бра на Ја па на у 
Дру гом светском ра ту, пре да
ле су се Аме ри кан ци ма. 
1948. Про ду цент ска ку ћа 
Ко лум би ја Ре кордс про из ве ла 
је пр ву успе шну лонг плеј пло чу 
од ви нил пла сти ке. 

22. јун
1815. По сле по ра за код Ва тер
лоа На по ле он Бо на пар та аб ди
ци рао и дру ги пут. 
1914. Срп ски краљ Пе тар 
Ка ра ђор ђе вић по ву као се са 
вла сти, а кра љев ска овла шће
ња до био ње гов дру ги син 
Алек сан дар, ко ји је 1. де цем
бра 1918. по стао ре гент Кра
ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве
на ца, а краљ по сле смр ти оца, 
1921.

HOROSKOP

Сре да, 16. (3) јун 
Све ти муче ник Луки јан и дру ги с 
њим

Четвр так, 17. (4) јун 
Св. мир. Мар та и Мари ја; Св. 
Јоа ни ки је Црно гор ски; Св. 
свешт муч. Ђор ђе (Богић) 

Петак, 18. (5) јун 
Све ти све ште но му че ник Доро
теј; Пре по доб ни Петар Кори шки

Субо та, 19. (6) јун 
Пре по доб ни Виса ри он; Пре по
доб ни Ила ри он Нови – Заду
шни це

Неде ља, 20. (7) јун
Сила зак Све тог Духа на апо сто
ле – Духо ви  Тро ји це 

Поне де љак, 21. (8) јун 
Духов ски поне де љак

Уто рак, 22. (9) јун 
Духов ски уто рак

Crkveni 
kalendar

• Ако гур не те руку у чашу 
сум пор не кисе ли не, 
при ме ти ће те да чаша 
нема дно. 
• Мењам теглу ајва ра за 
кућу на Хава ји ма.
• Изгу био сам веру у 
себе, веру у љубав, веру 
у свет, једи ну наду сам 
нашао у игли… и сад 
хеклам и супер ми је! 

Пита
масле ни ца

Састој ци за коре: 600 гра ма 
бра шна, каши ка соли, 30 милил
та ра уља, 300 мили ли та ра мла ке 
воде.

Састој ци за пре лив: 200 гра
ма ото пље ног масла ца, две каши
ке кисе ле павла ке.

При пре ма: Уме си ти глат ко 
тесто па оста ви ти да нара сте. 
Након тога га поде ли ти у два 
дела, сва ки део пре ме си ти и 
напра ви ти мањи круг. Пре ма за ти 
уљем. Раз ву ћи коре руком па 
маза ти пре ли вом. Пре кло пи ти 
више пута. Пећи на 180 сте пе ни 
2025 мину та. При јат но!
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ЕДУ КА ТИВНИ ЦЕН ТАР „КАР ДАШ АРТ“

Мура ли који кра се град

Мура ли, који су осли ка
ни на неко ли ко места 
у Срем ској Митро ви

ци и даље при вла че пажњу 
мно гих сугра ђа на, због свог 
зна ча ја и шаре но ли ко сти, 
и сма тра ју се за умет нич ка 
дела искљу чи во естет ске и 
неко мер ци јал не садр жи не. 
Мура ли се осли ка ва ју на 
спољ ним дело ви ма згра да 
или дру гих обје ка та у јав ној 
упо тре би, а у циљу ства
ра ња и раз во ја кул тур ног 
амби јен та и естет ског изгле
да гра да. Један од ауто ра 
живо пи сних мура ла који се 
могу при ме ти ти у Срем ској 
Митро ви ци је Милан Кар
даш. 

– Први мурал, којим је 
запо че то осли ка ва ње чита
вог низа мура ла у Срем ској 
Митро ви ци током ове годи
не, реа ли зо ван је у скло пу 
ново и згра ђе ног игра ли шта 
за децу у насе љу „Мати
ја Хуђи“. У пита њу је под ни 

мурал повр ши не 126 ква
драт них мета ра. Мура ли 
уно се посеб ну енер ги ју и 
допри но се есте ти ци про
сто ра, тако да се при ме ном 
кре а тив не иде је ути ца ло на 
ства ра ње нове атмос фе
ре на игра ли шту. Ова кав 
при ступ био је јасан сиг нал 
за потре бу про на ла же ња 
погод них повр ши на, које би 
се осли ка ле и уне ле ново 
све тло у наш град. Када је 
у пита њу тех ни ка, гово ри мо 
о боја ма и начи ну рада који 
омо гу ћа ва ју што дуже посто
ја ње мура ла на под ло зи. 
Од кључ ног је зна ча ја испо
што ва ти све фазе рада, од 
темељ ног чишће ња повр ши
не, пре ко поста вља ња под
ло ге, сло је ви тих нано са боје 
и финал них пре ма за, каже 
Кар даш.

Прве мура ле у Срем ској 
Митро ви ци осли ка ли су 
умет ни ци из ЕСНАФа, који 
су пре неко ли ко деце ни ја 

на изу зе тан начин пре не ли 
дух Сир ми у ма у сада шњост, 
осми шља ва њем и ком би
но ва њем моти ва рим ског 
пери о да. Ови мура ли се 
нала зе на вид ним мести ма 
у гра ду, фаса да ма згра да 
које су при мет не и из вели
ке уда ље но сти. Поред ових 
мура ла, Митро ви цу кра се 
мура ли у сти лу стрит арта, 
као и гра фи ти који носе 
сим бо лич ну пору ку. Зна чај 
њихо вог осли ка ва ња је мно
го струк – естет ски, тури стич
ки, еду ка тив ни, умет нич ки. 
Они уно се у про стор  сна жну 
пору ку, ства ра лач ку енер ги ју 
и ожи вља ва ју иде ју на вео
ма дирек тан начин.

Милан Кар даш тако ђе 
исти че да мура ли при вла
че пажњу свих и да се могу 
сагле да ти, како на неком 
основ ном нивоу допа дљи во
сти, тако и са аспек та ликов
не кри ти ке. Осим коле ге, и 
тако ђе ауто ра мура ла Воји

слав Крсти ћа, подр шку за 
осли ка ва ње мура ла пру жио 
је и Град Срем ска Митро ви
ца. 

– Сви мура ли које смо ура
ди ли у прет ход них неко ли ко 
месе ци (игра ли ште у насе љу 
Мати ја Хуђи, мурал на сте
пе ни ца ма код Дис пан зе ра, 
мура ли на објек ти ма на пла
жи, коси на на кеју) рађе ни су 
у сарад њи са Гра дом Срем
ском Митро ви цом, а осли ка
ли смо их Воји слав Крстић 
и ја. Као што увек исти чем, 
уко ли ко посто ји раци о нал на 
иде ја, подр шка Гра да ника
да не изо ста не. Мислим да 
по први пут могу рећи како 
су реак ци је у пот пу но сти 
пози тив не, без ијед ног заје
дљи вог комен та ра. Воји слав 
Крстић и ја, као ауто ри, задо
вољ ни смо ниво ом ква ли те
та. О ква ли тет ној реа ли за ци
ји зами сли све до че и мура ли 
који су усле ди ли након првог 
осли ка ног. Имам ути сак да 
су мура ли на кеју уне ли нај
ви ше све жи не и “отво ри ли” 
читав про стор пла же. Циља
ли смо на стил стрит арта, 
јар ке боје и ства ра ње атмос
фе ре која би испра ти ла 
цело ку пан амби јент, исти че 
Милан Кар даш.

Еду ка тив ни цен тар „Кар
даш арт”  и Град Срем ска 
Митро ви ца већ уве ли ко раде 
на про јек ту осми шља ва ња 
и изра де бојан ке наме ње не 
деци пред школ ског узра ста, 
а за неко ли ко месе ци пла ни
ра на је реа ли за ци ја вели ке 
изло жбе, која ће пре до чи ти 
потен ци јал и ква ли тет рада 
мла дих, који се баве ликов
ним ства ра ла швом.

К. Вереш

Милан Кар даш Мурал на кеју

Едукативни центар „Кардаш арт“


