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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Епи де ми ја под кон тро лом,
али је опрез нео п хо дан

Као закљу чак са ове сед ни це Шта ба за ван ред не ситу а ци је може мо рећи да је епи
де ми о ло шка ситу а ци ја кон тро ли са на. Смат рам да смо учи ни ли пра ву ствар што смо 
дру га чи је орга ни зо ва ли рад Ковид амбу лан те, како бисмо сма њи ли гужве. Све про
пи са не мере се у Митро ви ци пошту ју, али апе лу јем још јед ном да се сви тога при др
жа ва мо, с обзи ром на то да нам сле ди сезо на сла ва, рекла је гра до на чел ни ца Све
тла на Мило ва но вић

На сед ни ци Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је, одр жа ној 20. новем
бра, изне се ни су пода ци о епи де

ми о ло шкој ситу а ци ји у Срем ској 
Митро ви ци и Срем ском окру гу. Гра до
на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић је 
иста кла да је локал на само у пра ва увек 
ту да помог не и подр жи рад Дома здра
вља, Опште бол ни це и Заво да за јав но 
здра вље. Пре ма речи ма дирек тор ке 
Заво да за јав но здра вље др Наде Зец 
Пет ко вић у Срем ској Митро ви ци је 19. 
новем бра реги стро ва но 36 лица која су 
изле че на од инфек ци је ковид19. Укуп
но актив них слу ча је ва пози тив них на 
коро навирус у Срем ској Митро ви ци је 
351 лице, док за цео Срем ски округ тај 
број је 856. Заме ник дирек то ра Опште 
бол ни це др Дра ган Мало ба бић је рекао 
да се у Општој бол ни ци нала зи 120 
паци је на та у коро на оде ље њи ма, од 
којих је 89 осо ба пози тив но на ковид
19, а оста ли чека ју резул та те тести ра
ња. Начел ник Опште меди ци не др 
Адил Елхаг је том при ли ком казао да је 
прет ход них дана 200 пре гле да оба
вље но у ковид амбу лан та ма, као и да 
се кон трол ни пре гле ди осо ба инфи ци
ра них кови дом19 одсад оба вља ју у 
Сед мој здрав стве ној ста ни ци.

– Као закљу чак са ове сед ни це Шта
ба за ван ред не ситу а ци је може мо 
рећи да је епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
кон тро ли са на. Смат рам да смо учи ни
ли пра ву ствар што смо дру га чи је 
орга ни зо ва ли рад Ковид амбу лан те, 
како бисмо сма њи ли гужве. Све про
пи са не мере се у Митро ви ци пошту ју, 

али апе лу јем још јед ном да се сви тога 
при др жа ва мо, с обзи ром на то да нам 
сле ди сезо на сла вља, рекла је гра до
на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић. 

Док тор ка Нада Зец Пет ко вић је ука
за ла на број изле че них и пози тив них 
лица на днев ном нивоу, као и о бро ју 
актив них лица на ковид19 инфекцију. 

– У Срем ској Митро ви ци број пози
тив них лица је 42. У Ста рој Пазо ви 
број изле че них лица је три, пози тив них 
шест, а укуп но је на инфек ци ју ковид
19 актив но 52 лица. У Руми има мо три 
изле че на паци јен та, број пози тив них је 
22, а укуп но је 188 актив них лица. У 
Инђи ји су две осо бе изле че не, 31 лице 
је пози тив но на вирус коро на, а укуп но 

је 177 лица је са актив ном инфек ци јом 
кови да19. У Ири гу су два изле че на 
лица, дво је је пози тив но, а уку пан број 
је 24 актив на лица. У Шиду има мо 
чети ри изле че на лица, седам пози тив
них на ковид инфек ци ју, а укуп но 43 
актив на лица. У Пећин ци ма није било 
изле че них паци је на та, десет је ново за
ра же них, а укуп но је 21 лице актив но. 
Укуп но у Срем ском окру гу је 50 изле
че но, а ново за ра же них је 120. Сто пе 
пре ва лен ци је и инци ден ци је се мења
ју на нивоу окру га, с тим што се у 
Митро ви ци већ јед но вре ме реги стру је 
један кон ти ну и тет на истом нивоу бро
ја пози тив них лица. Сто пе инци ден ци

Све тла на Мило ва но вић др Нада Зец Пет ко вић др Дра ган Мало ба бић др Адил Елхаг

Испред Бол ни це поста вље ни шато ри



4 25. NOVEMBAR 2020.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЕПИ ДЕ МИ ЈА КОРО НАВИРУ СА

Резул та ти дру гог тести ра ња и кон тро ла 
у 7. здрав стве ној амбу лан ти
Након састан ка, који је гра до на

чел ни ца Све тла на Мило ва но вић 
одр жа ла 18. новем бра са дирек

то ри цом Дома здра вља др Миро сла
вом Шево, одлу че но је да се због вели
ких гужви у Ковид амбу лан ти, паци јен ти 
на кон тро лу јавља ју у VII Здрав стве ну 
амбу лан ту, а ту могу доби ти и резул та те 
дру гог тести ра ња на коро навирус. Сед
ма здрав стве на амбу лан та се нала зи 
код ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ у Куве
ждин ској ули ци. 

– Про блем је настао у томе што има мо 
пове ћан број паци је на та у Ковид амбу
лан ти, не само из Срем ске Митро ви це, 
него уоп ште из Сре ма. Како бисмо се 
боље орга ни зо ва ли, како би људи који 
су упу ће ни од лека ра у Ковид амбу лан
ту,  брже про шли пре гле де, про ме ни ли 
смо нешто у самој орга ни за ци ји, раду 
Ковид амбу лан те и рад ном вре ме ну. 
Локал на само у пра ва ће учи ни ти све да 
помог не мо Општој бол ни ци и Дому здра
вља како би се рад и орга ни за ци ја Ковид 
амбу лан те боље одви ја ла, изја ви ла је 
Све тла на Мило ва но вић.

Док тор ка Миро сла ва Шево је рекла да 

ће дру га чи ја орга ни за ци ја рада Ковид 
амбу лан те сма њи ти гужве које су се 
јави ле у послед њем пери о ду.

– Епи де ми ја је мал те не у врхун цу, 
вели ки број паци је на та се јавља у Ковид 
амбу лан ту, неки има ју лак ше симп то
ме, а неки вео ма тешке. Са две еки пе 
из Дома здра вља нисмо могли добро да 
се орга ни зу је мо, пра ви ле су се вели ке 
гужве и дуго се чека ло. Тако ђе, пред

ло жи ћу да лекар интер ни ста буде стал
но при су тан у Ургент ном при је му, због 
при је ма и кон сул та ци ја са паци јен ти ма, 
који има ју теже симп то ме. Још 12 лека
ра ће ради ти 24 сата, и биће три еки пе 
при Ковид амбу лан ти. У Сед мој здрав
стве ној, нека да шњој Ковид амбу лан ти, 
јавља ће се паци јен ти за кон тро лу” изја
ви ла је др Шево. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Миро сла ва Шево и Све тла на Мило ва но вић

је и пре ва лен ци је су нај ве ће у општи
на ма: Инђи ји, Руми и Срем ској Митро
ви ци. Када гово ри мо, о бро ју лица који 
је пре дат Сани тар ној инспек ци ји као 
пред лог за изо ла ци ју или каран тин, у 
Руми је тај број 200, Срем ској Митро
ви ци 365, Инђи ји 189, Шиду 51, Ста рој 
Пазо ви 63, Пећин ци ма 26, Ириг 36. То 
зна чи да је укуп но 930 лица пред ло же
но за изо ла ци ју или каран тин, рекла је 
др Нада Зец Пет ко вић.

Како је рекао др Мало ба бић, на 
респи ра то ру се нала зи  16 лица, у ста
ро сној струк ту ри паци је на та, доми ни
ра ју мла ђи људи.

– Чим је већи број мла ђих паци је на
та, то пока зу је да је пра ва ствар што су 
уве де не мере са скра ће ним радом уго
сти тељ ских обје ка та. Нада мо се да ће 

уско ро доћи до сма њи ва ња бро ја 
зара же них. Иста као бих вели ку сарад
њу која омо гу ћу је пра вил но функ ци о
ни са ње Опште бол ни це, реч је о 
сарад њи са Заво дом за јав но здра вље 
и Домом здра вља. Сада има мо чети ри 
амбу лан те за пер глед паци је на та са 
сум њом на инфек ци ју ковид19, а ту је 
и амбу лан та у Сед мој здрав стве ној 
ста ни ци за кон трол не пре глед.  Током 
лета је ура ђе на рекон струк ци ја кисе о
нич ког раз во да у Хирур шком бло ку, 
који сада функ ци о ни ше као Ковид бол
ни ца. Сада у сва ком тре нут ку може мо 
да ста ви мо на кисе о ник 125 људи, 
укљу чу ју ћи и интен зив ну негу. Уз 
помоћ Гра да, Црве ног крста и Вој ске 
поста вље ни су шато ри, обез бе ђе ни су 
топли усло ви за паци јен те који чека ју, 

и они сада могу да буду раз дво је ни у 
исто вре ме што је вели ка ствар. Од 
Репу блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње и Покра јин ског секре та ри ја
та Општа бол ни ца је доби ла пет нових 
респи ра то ра, тако да су наши капа ци
те ти вели ки и још увек пре ва зи ла зе 
зах те ве које пред нас поста вља ова 
болест. Апе лу јем, с обзи ром на то да 
иде сезо на сла ва, да се пошту ју одлу
ке Репу блич ког кри зног шта ба о сма
ње ном бро ју људи на јед ном месту. 
Иста као бих да није дан рад ник, који 
ради под пуном заштит ном опре мом у 
тако зва ној црве ној зони Опште бол ни
це још увек није зара жен. Међу тим, 
код рад ни ка, који раде у зеле ној зони, 
где посто ји могућ ност да се пре гле да 
паци јент за ког у том тре нут ку не зна
мо да је ковид пози ти ван, било је 
инфек ци је. Уско ро се оче ку је и пушта
ње у рад и дру гог ренд ген апа ра та, 
рекао је др Мало ба бић.

Док тор Адил Елхаг је  рекао да је у 
току 19. новем бра било 63  пре гле да у 
Ковид амбу лан ти. 

– Од 63 паци јен та, само је један 
послат у Општу бол ни цу на лече ње, 
јер је био у лошем ста њу. Кон трол на 
ковид амбу лан та, која функ ци о ни ше у 
про сто ри ја ма Сед ме здрав стве не 
амбу ла не, ради од 7.00 до 20.00 часо
ва и по један лекар ради у обе сме не. 
Ковид амбу лан та у окви ру Опште бол
ни це ради 24 сата, казао је др Елхаг. 

З. Попо вић
Фото: Б. Туца ко вић

На кон тро лу у Сед му здрав стве ну ста ни цу

Медијски пројекат ПАНДЕМИЈСКИ ИЗАЗОВИ: Како се боримо против вируса корона
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РЕЗУЛ ТА ТИ ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НОГ БУЏЕ ТИ РА ЊА

Митров ча ни изгла са ли 
изград њу јав ног тоа ле та
Oд 2. до 16. новем бра 

Митров ча ни су могли 
да уче ству ју у кре

и ра њу град ског буџе та за 
наред ну годи ну, и то гла са ју
ћи за један од пет про је ка та 
који су пред ста вље ни кроз 
пар ти ци па тив но буџе ти ра
ње. Пред ло же но је пет про
је ка та: поста вља ње бежич
ног интер не та на Жит ном 
тргу, изград ња јав ног тоа
ле та у цен тру гра да, деч ја 
игра ли шта у гра ду и у сели
ма, поста вља ње диги тал них 
мера ча зага ђе но сти вазду ха 
и изград ња бици кли стич ке 
ста зе у инду стриј ској зони 
пре ма гро бљу. Укуп но је 
гла са ло 808 Митров ча на, а 
нај ви ше гла со ва је при па
ло про јек ту изград ња јав ног 
тоа ле та. 

– Гла са ње је реа ли зо ва но 
на два начи на: зао кру жи ва
њем ред ног бро ја про јек та 
на гла сач ким листи ћи ма за 
пар ти ци па тив но буџе ти ра
ње у Услу жном цен тру и 
елек трон ским путем на сај
ту гра да. Овом при ли ком се 

захва љу јем свим гра ђа ни ма 
који су уче ство ва ли у гла са
њу. Јав ни тоа лет је нешто 
што недо ста је гра ду, који се 
све брже шири и напре ду је и 
сва ка ко ће бити од вели ког 
зна ча ја свим Митров ча ни ма, 
али и свим гости ма, посе
ти о ци ма, дома ћим и стра
ним тури сти ма. Пред ло же ни  
про јек ти су од јав ног инте ре
са и зна ча ја и потреб ни су 
гра ду, тако да ће у наред ном 
пери о ду локал на само у пра

ва наћи реше ње да се сви 
они исфи нан си ра ју и реа ли
зу ју, али у 2021. годи ни пред
ност ће се дати изград њи 
јав ног тоа ле та. Што се тиче 
пар ти ци па тив ног буџе ти ра
ња, ове годи не смо укљу чи
ли и сред њо школ це у јав ну 
рас пра ву о град ском буџе ту. 
Ђач ким пар ла мен ти ма пет 
сред њих шко ла на тери то
ри ји Срем ске Митро ви це 
омо гу ће но је да само стал но 
пред ла жу про јек те које сма

тра ју важним за уна пре ђе ње 
рада и борав ка у шко ла ма 
и да само стал но гла са ју за 
про јек те који су нај не оп ход
ни ји. Ти про јек ти ће бити 
финан си ра ни из град ске 
касе, и њихо ва вред ност 
може бити мак си мал но до 
500.000 дина ра по шко ли 
одно сно, по датом про јек ту, 
рекао је заме ник гра до на
чел ни ка Петар Самар џић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

У прет ход них неко ли ко месе ци 
постиг ну ти су зна чај ни резул та ти 
кроз актив но сти Локал ног тима 

за бор бу про тив трговине људима у 
Срем ској Митро ви ци. Локал ни тим 
функ ци о ни ше сада већ око две годи не, 
а настао је одлу ком гра до на чел ни ка о 
фор ми ра њу. Све то из раз ло га спро во
ђе ња наци о нал не Стра те ги је за сузби
ја ње трго ви не људи ма као и уна пре ђе
ња међу сек тор ске сарад ње, наро чи то 
у обла сти пре вен ци је и еду ка ци је. Пре
ма речи ма дирек то ра Цен тра за соци
јал ни рад „Сава“ Бра ни сла ва Вук ми ра, 
укљу че но је мно го уста но ва и орга ни
за ци ја у тај про цес.

– До сада је Тим изла зио у јав ност 
путем неко ли ко актив но сти и то у обе
ле жа ва њу свет ског и европ ског дана 
бор бе про тив трго ви не људи ма, ради 
поди за ња све сти наших сугра ђа на о 
овој теми. Ове годи не је акце нат на 
рад ној екс пло а та ци ји. Уз подр шку 
невла ди не орга ни за ци је „Ати на“ и 
Саве та Евро пе напра ви ли смо један 
видео који ће бити досту пан на сај ту 
Цен тра за соци јал ни рад, као и меди ји
ма. Ура ђе не су бро шу ре у који ма је 
опи са но шта је рад на екс пло а та ци ја и 

коме је при ја ви ти. Те бро шу ре биће 
поде ље не лици ма на еви ден ци ји 
Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње, 
каже Вук мир.

Почет ком годи не, ура ђен је упит ник 
на тему рад не екс пло а та ци је након 
чијих резул та та се виде ло да гра ђа ни 
углав ном зна ју шта је трго ви на људи
ма, али је много меша ју и са крше њем 
рад них пра ва. Након ана ли зе упит ни ка 
Тим је одлу чио какве ће им бити ово го
ди шње актив но сти. Када је реч о при ја
ви такве поја ве, лица могу да се обра

те Инспек ци ји рада, поли ци ји као и 
Цен тру за зашти ту жрта ва трго ви не 
људи ма.

– Пажњу скре ће мо кроз редо ван део 
сво јих актив но сти као Тима, а и као 
засеб них једи ни ца које се овим про
бле мом баве. При мер за то је Наци о
нал на слу жба за запо шља ва ње. Они 
има ју орга ни зо ва на пре да ва ња неза
по сле ним лици ма о рад ној екс пло а та
ци ји. Цен тар за соци јал ни рад има 
пре да ва ња о дру гим обли ци ма трго ви
не људи ма, као што су сек су ал на екс
пло а та ци ја, про сја че ње, наво ди Бра
ни слав Вук мир.

На наше пита ње шта је крај њи циљ, 
наш саго вор ник каже да је циљ да се 
што више пре ве ни ра ју сви обли ци 
трго ви не људи ма, као што је то било 
рани је. Како да човек при ја ви нешто, а 
не зна шта је? У ово ме зајед нич ким 
сна га ма одлу чу ју горе поме ну те орга
ни за ци је, али и Кан це ла ри ја наци о
нал ног ко ор ди на то ра за спро во ђе ње 
стра те ги је за сузби ја ње трго ви не 
људи ма при Мини стар ству уну тра
шњих посло ва, као и Град Срем ска 
Митро ви ца.

Алек сан дра Плав шић

Петар Самар џић

Борба против трговине људима

Бра ни слав Вук мир
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ГРАД СКА КУЋА

Игор Вујић је нови
мали гра до на чел ник

Про шле годи не нам је 
мала гра до на чел ни ца 

била Искра Гли го рић, и 
могу да кажем да је одли
чан сарад ник, јер је саве

сно и одго вор но дете. 
Нарав но, ми ћемо се и 

даље дру жи ти. Игор 
Вујић ће уче ство ва ти на 
свим мани фе ста ци ја ма 

које орга ни зу је Град. 
Надам се ће се завр ши ти 
епи де ми ја коро навиру са 

и да ћемо моћи лепо да 
сара ђу је мо, изја ви ла је 

гра до на чел ни ца Све тла
на Мило ва но вић

У Град ској кући, 20. новем бра упри
ли чен је при јем за новог малог гра
до на чел ни ка Срем ске Митро ви це. 

Уче ник дру гог раз ре да Основ не шко ле 
„Јован Јова но вић Змај“ из Мар ти на ца 
Игор Вујић је побе дом на лите рар ном 
кон кур су, чија је тема била „Имам пра во 
да маштам – ја сам гра до на чел ник“, 
постао нови мали гра до на чел ник. Игор 
Вујић је том при ли ком пре у зео дужност 
од прет ход не гра до на чел ни це Искре Гли
го рић, уче ни це ОШ „Све ти Сава“. Гра до
на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић је 
чести та ла ново и за бра ном малом гра до
на чел ни ку, а Искри Гли го рић се захва ли
ла на сарад њи. 

– Град ска упра ва за обра зо ва ње од 
2015. годи не рас пи су је кон курс „Имам 
пра во да маштам – ја сам гра до на чел ник“ 
за уче ни ке дру гог раз ре да свих основ них 
шко ла на тери то ри ји Срем ске Митро ви
це. Када радо ви при стиг ну, коми си ја их 
про чи та и иза бе ре оне који су нај о ри ги
нал ни ји и нај за ни мљи ви ји. Про шле годи
не нам је мала гра до на чел ни ца била 
Искра, и могу да кажем да је одли чан 
сарад ник, јер је саве сно и одго вор но 
дете. Нарав но, ми ћемо се и даље дру жи
ти. Игор Вујић ће уче ство ва ти на свим 
мани фе ста ци ја ма које орга ни зу је Град и 
мени је жао што због епи де ми је коро на
виру са, Искра није могла про шле годи не 
да се пока же у свом пуном капа ци те ту. 
Надам се ће се завр ши ти епи де ми ја 
коро навиру са и да ћемо моћи лепо да 

Игор Вујић у ерге ли „Про ле ће“
са Алек сан дром Алим пи ћем

Све тла на Мило ва но вић са Искром Гли го рић и Иго ром Вуји ћем
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сара ђу је мо, изја ви ла је Све
тла на Мило ва но вић.

Искра Гли го рић је рекла да 
је функ ци ја малог гра до на чел
ни ка за њу било јед но лепо и 
при јат но иску ство.

– У току годи ну дана, коли ко 
сам била мала гадо на чел ни
ца, отво ри ла сам кли за ли ште, 
„Магич ни трг“, обра ти ла сам 
се уче ни ци ма на доде ли Све
то сав ксих пове ља, отво ри ла 
сам „Сир ми ум денс фест“ и 
Основ ну шко лу „Јован Попо
вић“. Нај ви ше ми се допа ло 
када сам отва ра ла ОШ „Јован 
Попо вић“, али ми је било нај
при јат ни је када сам отво ри ла 
„Магич ни трг“. Желим новом 
малом гра до на чел ни ку да му 
буде зани мљи во и да буде 
добар, рекла је Искра. 

Игор Вујић је рекао да је у 
свом раду опи сао шта све 
један гра до на чел ник тре ба да 
ради. 

– Када сам писао рад, прво 
што ми је пало на памет јесте 
шта гра до на чел ник тре ба да 
ради а то је да пома же људи
ма и да буде на њихо вој стра
ни, изја вио је Игор.

Нови мали гра до на чел ник 
Игор Вујић је са гра до на чел
ни цом Све тла ном Мило ва но
вић и роди те љи ма посе тио 
Поли циј ску упра ву и ерге лу 
„Про ле ће“ на митро вач ком 
Хипо дро му. У Поли циј ској 
упра ви је могао да се упо зна 
са радом поли циј ских слу
жбе ни ка и вози у поли циј

ском ауто мо би лу. 
– Изу зет на ми је част што је 

данас у Поли циј ској упра ви у 
посе ти мали гра до на чел ник 
Игор Вујић, који је изра зио 
жељу да посе ти Поли циј ску 
упра ву. Мини стар ство уну тра
шњих посло ва Репу бли ке 
Срби је и Поли циј ска упра ва 
годи на ма уна зад ула жу напо
ре да рад поли ци је при бли же 
гра ђа ни ма, а посеб но нај мла
ђи ма. У том циљу, годи на ма 
уна зад пред у зи ма ју се актив
но сти у циљу при бли жа ва ња 
рада поли ци је. Еду ка ци је, које 
спро во де поли циј ски слу жбе
ни ци у основ ним шко ла ма и 
пред школ ским уста но ва ма су 
један од кора ка којим поку ша
ва мо да рад поли ци је при бли
жи мо нај мла ђи ма, како би 
сте кли пред ста ву да, осим 
сво јих роди те ља, раз ред них 
ста ре ши на и учи те ља, од сва
ког поли цај ца у сва ком тре
нут ку могу оче ки ва ти зашти ту, 
подр шку и помоћ. Захва љу јем 
се на посе ти малом гра до на
чел ни ку и желим да све сво је 
ути ске пре не се на што више 
сво јих вршња ка, изја вио је 
Жељ ко Секу лић, заме ник 
начел ни ка Поли циј ске упра ве 
у Срем ској Митро ви ци. 

На митро вач ком Хипо дро му 
управ ник Казне нопоправ ног 
заво да Алек сан дар Алим пић 
је пока зао Иго ру Вуји ћу ерге лу 
„Про ле ће“.

З. Попо вић
Фото: Б. Туца ко вић

Све је ста ло, па и рад 
поје ди них удру же ња, од 
када је про гла ше на пан

де ми ја коро на ви ру са. То наро
чи то важи за орга ни за ци је и 
удру же ња лица са посеб ним 
потре ба ма. Пре ма речи ма 
коор ди на то ра Удру же ња за 
помоћ осо ба ма са Дау но вим 
син дро мом у Срем ској Митро
ви ци Радована Кекића, од 
почет ка ове годи не пла но ви су 
тешко реа ли зо ва ни.

– Актив но сти су нам отка за
не, дошло је до пре ки да нор
мал ног живо та. Удру же ње је 
пра ви ло до сада заи ста много 
дога ђа ја, који су има ли за циљ 
да пока жу спо соб но сти свих 
наших чла но ва. Током посто ја
ња ове орга ни за ци је дока за ли 
смо да су лица са Дау но вим 
син дро мом осо бе које дају нај
ви ше љуба ви, а врло мало им 
је потреб но да буду пре за до
вољ ни. Сада је све то сто пи ра
но, каже Радо ван Кекић.

За десет годи на посто ја ња 
сма тра ју да им је нај ве ћи успех 
то што су успе ли да екра ни зу ју 
живот ових лица. Филм „Посто
јим и ја“, за глав не акте ре имао 
је упра во чла но ве овог удру
же ња. Он гово ри о њихо вим 
спо соб но сти ма, физич ким и 
умним.

– Наши чла но ви има ју мно го 
стр пље ња. Љубав су пока за ли 
у сва кој врсти соци ја ли за ци је, 
а то је број један ради о ни ца 
овог удру же ња. Хте ли смо да 
иза ђе мо са њима и да њихо вој 
гене ра ци ји пока же мо да посто
је и осо бе као што су они. 
Филм о њима је чак чети ри 
пута при ка зан у Новом Саду. 
На реду је био и Дефек то ло

шки факул тет, међу тим, ово 
ста ње је све поме ри ло, казао 
је Кеки ћ.

Про сто ри је удру же ња су 
сада пра зне већ неко ли ко 
месе ци, не чује се смех и гала
ма чла но ва. На сто ло ви ма су 
њихо ви радо ви, ликов ни, руч
ни као и награ де.

– Има мо јед ну девој чи цу 
која је оти шла на так ми че ње и 
тре ба ло је да трчи. Није хте ла. 
Ја сам рекао њеном оцу, да ћу 
да одем на циљ, а он нека јој 
каже да трчи код чика Радо ва
на, одно сно ка мени. На тај 
начин је при ста ла да трчи. И 
не само да је трча ла, она је и 
побе ди ла, поно сно при ча коор
ди на тор.

Наш саговорник још дода је 
да га често пози ва ју и деца и 
роди те љи који ма недо ста је 
нор ма лан начин живо та и дру
же ње. Они се зајед нич ки боље 
раз ви ја ју, а сада су при ну ђе ни 
на инди ви ду ал ни рад. Ипак, за 
вре ме епи де ми је код сво јих 
кућа су црта ли и покла ња ли 
сво је радо ве, чак и волон те ри
ма који су пома га ли ста ри јим 
сугра ђа ни ма. Оно чему се 
нада ју у овом удру же њу јесте 
то што ће уско ро моћи поно во 
да се саста ју, али и то што ће 
конач но моћи да про мо ви шу 
свој филм. Удру же ње у Срем
ској Митро ви ци посто ји нешто 
више од десет годи на и има ју 
око 20 чла но ва. Ове годи не 
нису били у при ли ци да обе ле
же свој дан, а то је 21. март, 
сим бо ли чан датум, јер је у 
осно ви те поја ве, при сут ност 
три, уме сто два хро мо зо ма, на 
21. хро мо зом ском пару. 

А. Плав шић

Радо ван Кекић

ПОМОЋ ОСО БА МА СА
ДАУ НО ВИМ СИН ДРО МОМ

Све је стало
због короне
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ЗАВР ШЕ НА РАДИ О НИ ЦА ПУСТО ВА ЊА ВУНЕ

Уско ро град ски суве нир 
изра ђен од пусто ва не вуне
Етно мре жа је уз подр шку амба са да 

Кана де, САД и Изра е ла, и у сарад
њи са Наци о нал ном слу жбом за 

запо шља ва ње, локал ном само у пра вом 
гра да Срем ска Митро ви ца и удру же њем 
„Злат но руно Сир ми у ма” орга ни зо ва ла 
дру гу ради о ни цу пусто ва ња вуне, која 
је завр ше на 19. новем бра. У току чети
ри неде ље, коли ко је тра ја ла ради о ни ца, 
шест пола зни ца са еду ка тор ком Олги
цом Савић, изра ди ло је низ руко тво ри на 
са моти ви ма кул тур ног насле ђа Срби је 
и Сир ми ју ма, а све у циљу очу ва ња тра
ди ци је и кул ту ре. Мини изло жбу радо
ва пола зни ца ове ради о ни це посе тио је 
заме ник гра до на чел ни ка Петар Самар
џић. 

– Ово је дру га гене ра ци ја Митров чан ки 

које су про шле кроз ради о ни це Етномре
же, а уз подр шку Гра да Срем ска Митро
ви ца и Наци о нал не слу жбе за запо шља
ва ње и про шле обу ку за пусто ва ње вуне, 
ста ре тра ди ци о нал не тех ни ке обра де и 
тре ти ра ња вуне у циљу изра де упо треб
них и прак тич них и укра сних пред ме та, 
уз него ва ње и очу ва ње ста рих зана та. 
Овом при ли ком је дого во ре на сарад ња 
изме ђу локал не само у пра ве пред став ни
ца Удру же ња „Сир ми јум злат но руно” на 
изра ди град ског суве ни ра од пусто ва не 
вуне. Локал на само у пра ва ће обез бе ди
ти про стор и мате ри јал и све што буде 
потреб но како би ове вред не жене изра
ђи ва ле раз ли чи те пред ме те са моти ви ма 
Срем ске Митро ви це и Сир ми ју ма, рекао 
је Самар џић.

Даја на Сави ће вић, пред сед ни ца Удру
же ња „Сир ми јум злат но руно” је рекла 
да ће након изло жбе усле ди ти и све ча на 
доде ла сер ти фи ка та, када епи де ми о ло
ши усло ви то дозво ле. 

‒ Вео ма сам поно сна на све пола зни це 
које су завр ши ле овај курс. Еду ка тор је 
била Олги ца Савић, која има сер ти фи кат 
Етномре же. Надам се да ћемо у наред
ном пери о ду оства ри ти сарад њу, коју 
смо дого во ра ли са локал ном само у пра
вом да пра ви мо про из во де који ће ујед но 
бити и заштит ни знак гра да, а њима слу
жи ти као про то ку лар ни покло ни, ија ви ла 
је Даја на Сави ће вић.

Еду ка тор ка Олги ца Савић је задо вољ
на што је сво је зна ње пре не ла пола зни
ца ма ради о ни це пусто ва ња вуне. 

– Све  жене су одлич но савла да ле ову 
тех ни ку. Мислим да ће се у будућ но сти  
бави ти овим, јер су вео ма кре а тив не 
и надам се да ће про да јом сво јих руко
тво ри на моћи да себи обез бе де додат на 
сред ства. И оне ће доби ти сер ти фи кат и 
моћи ће даље да пре не су сво је зна ње, 
каза ла је Олги ца.

Јасмин ка Дробaц је јед на од пола зни
ца и вео ма је задо вољ на сте че ним зна
њем.

‒ Ово је за мене ново и зани ми љи
во. Али, издво ји ла бих да је и при лич но 
зах тев но. Тре ба више дана за да би се 
неки про из вод изра дио. Ми смо ради
ли пуном паром, од осам ују тру до два 
после под не. Похва ли ла бих све оста ле 
жене, које су про шле ову обу ку. Ради о ни
цу препоручујем сва ком и сма трам да би 
ово тре ба ло да се про ши ри, како би сва 
удру же ња на тери то ри ји гра да и целе 
Срби је  зна ли шта је пусто ва ње вуне, 
рекла је Јасмин ка.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Мини изложба предмета направљених на радионици пустовања вуне
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ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Поче ло гла са ње за нај бо љи ликов ни рад
У окви ру про јек та „Умет ност зашти

те живот не сре ди не“, који спро во ди 
„Екопро јект тим“ са Јав ним кому нал
ним пред у зе ћем „Кому на ли је“ уз 
подр шку Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну рас пи сан је ликов
ни кон курс и намњен је уче ни ци ма од 
првог до осмог раз ре да свих основ
них шко ла на тери то ри ји Срем ске 

Митро ви це. Због тре нут ног ста ња са 
пан де ми јом, није било могу ће орга
ни зо ва ти изло жбу свих радо ва на 
тему реци кла же и пра вил ног упра
вља ња отпа дом, а које су деца од I 
до VIII  раз ре да  са вели ком пажњом 
и инте ре со ва њем насли ка ла. Из тог 
раз ло га је био огра ни чен број радо ва 
који су шко ле доста ви ле „Кому на ли

ја ма“ и у фина ле је ушло 18 радо ва. 
Након гла са ња, које ће тра ја ти до 
1.децем бра, биће про гла ше ни побед
нич ки радо ви, награ ђе ни побед ни ци 
и брен ди ран још један ками он за при
ку пља ње и тран спорт отпа да. Нај пре 
је потреб но да се на посе ти феј сбук 
стра ни ца „Кому на ли ја“ где се и нала
зи линк за гла са ње. 

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице суфинансира Град Сремска Митровица. Ставови изражени
у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Града Сремска Митровица

ЈП „СРЕМГАС“

Нова услу га – акти ви рај те ерачун
У циљу уна пре ђе ња посло ва ња, чине ћи услу гу бржом 

и лак ше доступ ном за кори сни ке, Јав но пред у зе ће за 
дистри бу ци ју при род ног гаса „Сремгас је омо гу ћи ло 
нову услу гу, доста ву еРачу на у диги тал ном обли ку 
путем елек трон ске поште без посеб не надок на де

Доста ва рачу на путем елек трон
ске поште (имејлa) се акти ви ра 
на зах тев кори сни ка. Попу ња ва

ју ћи зах тев за доста ву рачу на путем 
елек трон ске поште, кори сник се опре
де љу је за ова кав начин доста ве и 
исти ће бити у при ме ни све док се 
кори сник не изја сни дру га чи је. Пре
ла ском на ова кав вид пла ћа ња ЈП 
„Сремгас“ потро ша чи ма неће доста
вља ти рачу не на кућ ну адре су у 
папир ном обли ку.

– У наме ри да уна пре ди мо сво је 
посло ва ње и иско ри сти мо пред но сти 
савре ме них инфор ма ци о них тех но ло
ги ја уве ли смо нову услу гу за кори сни
ке, еРачун, тј. могућ ност сла ња рачу
на на мејл адре су сва ком потро ша чу 
који то буде желео. Е Рачун је иден
ти чан папир ном рачу ну, али је њего

ва глав на раз ли ка у начи ну доста ве. 
Дакле, потро шач се пре ма про це ду ри 
при ја ви за нову услу гу и након тога 
сва ког месе ца рачун при ма на сво ју 
имејл адре су коју наве де у зах те ву. 
Избо ром елек трон ског рачу на уме сто 
рачу на у папир ној фор ми директ но 
се допри но си и очу ва њу и уна пре ђе
њу зашти те живот не сре ди не. Пре ма 
истра жи ва њи ма, да би се напра ви ла 
јед на тона папи ра, потреб но је посе ћи 
чак 17 ста ба ла. Важни су нам задо
вољ ни кори сни ци па ћемо и у будућ
но сти наста ви ти да уна пре ђу је мо тај 
сег мент у нашем посло ва њу, рекао је 
Дра ган Будо шан, извр шни дирек тор 
за дитри бу ци ју, упра вља ње дистри бу
тив ним систе мом и изград њу дистри
бу тив не гасне мре же.

Од тре нут ка када ЈП „Сремгас“ 

поша ље рачун на наве де ну имејл 
адре су кори сни ка услу ге, рачун се 
сма тра испо ста вље ним. Уко ли ко 
потро ша чу не буде доста вљен рачун, 
потро шач је у оба ве зи да о томе оба
ве сти ЈП „Сремгас“, дола ском у про
сто ри је пред у зе ћа или пози ва њем 
бро ја теле фо на 022/ 610 – 069, како 
би му био доста вљен рачун, одно сно 
инфор ма ци ја о изно су рачу на.

Да би се акти ви ра ла ова услу га, 
потреб но је попу ни ти зах тев за доста
ву рачу на путем елек трон ске поште 
дола ском у про сто ри је ЈП „Сремгас“ 
(шал тер ска сала), Трг вој во ђан ских 
бри га да 14/1. Уз попу њен Зах тев 
нео п ход но је при ло жи ти и доку мент 
о иден ти фи ка ци ји (лич ну кар ту или 
пасош). Фор му лар зах те ва може се 
пре у зе ти и на интер нет стра ни ци 
www.srem gas.rs – Вир ту ел ни шал тер 
– еРачун. Попу њен обра зац зах те ва 
и ске ни ран иден ти фи ка ци о ни доку
мент (лич на кар та или пасош) може се 
посла ти на адре су eracun @srem gas.
rs, без дола ска у послов не про сто ри је 
ЈП „Сремгас“. ЕРачун се доста вља 
за извр ше ну услу гу сва ког месе ца.

Драган Будошан
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МИНИ СТАР КА ЗА ЗАШТИ ТУ жИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ИРЕ НА ВУЈО ВИЋ У РУМИ

Рум ски при ме ри добре прак се 
у зашти ти живот не сре ди не

Ире на Вујо вић, мини стар ка за 
зашти ту живот не сре ди не, бора
ви ла је про шле неде ље у Руми и 

том при ли ком се упо зна ла са актив но
сти ма које локал на само у пра ва реа ли
зу је у циљу зашти те живот не сре ди не. 

То је била и при ли ка да при су ству је 
сад њи дрво ре да у ком плет но рекон
стру и са ној ули ци 15. мај, али и да оби ђе 
котлар ни цу „Соли дар ност“ чијом је 
изград њом ком плет но изба чен мазут и 
заме њен при род ним гасом у нај ве ћем 
град ском насе љу. 

Ако би тре ба ло иста ћи јед ну општу 
оце ну, и гошћа и дома ћи ни су били изу
зет но задо вољ ни посе том, оним што је 
виђе но, али и назна ка ма неке буду ће 
сарад ње и помо ћи око реа ли за ци је про
је ка та у обла сти зашти те живот не сре
ди не.

Мини стар ка Ире на Вујо вић је прво 
оби шла ули цу 15. мај где су волон те ри 
пома га ли рад ни ци ма ЈП „Кому на лац“ у 
сад њи 300 ста ба ла, а и сама је са пред
сед ни ком Сла ђа ном Ман чи ћем заса ди
ла јед но дрво на углу ули це 15. мај и 
Врд нич ке ули це.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник Општи
не, иста као је да се локал на само у пра
ва овим укло пи ла у држав ни про је кат 
озе ле ња ва ња свих про сто ра где је то 
потреб но, сад њом дрве ћа или дру гих 
биља ка.

– Сада је јед на вели ка акци ја пошу
мља ва ња у току и мини стар ка је често 
на тере ну. То је пра ви начин да се пока
же како Вла да Срби је, али и ми на тери
то ри ји наше општи не ула же мо напо ре и 
бори мо се за зашти ту живот не сре ди не, 
за здра ви ју и чисти ју сре ди ну. Ми има мо 
доста ства ри које смо ура ди ли у прет
ход ном пери о ду, да се тиме похва ли мо, 
и пока же мо мини стар ки шта смо до 

сада ура ди ли – рекао је Сла ђан Ман
чић.

Тре нут но се сад ња дрве ћа врши у 
ули ци 15. мај, где је ура ђен и први слој 
асфал та, а исто то се оче ку је касни је и 
у ули ци 15. август, тако да ће град доби
ти дрво ред у дужи ни од гото во три кило
ме тра.

– Овај про је кат рекон струк ци је ули ца 
је вре дан 320 мили о на дина ра, а додат
них 3,6 мили о на смо издво ји ли из нашег 
буџе та само за купо ви ну ових сад ни ца. 
То је дрве ће ста ро 10–12 годи на, три 
врсте сад ни ца су у пита њу и то смо пре
пу сти ли „Кому нал цу“ који за то има 
струч не људе – рекао је Сла ђан Ман
чић.

Мини стар ка Ире на Вујо вић је иста кла 
да је ово за њу зна чај на посе та, јер је 
потреб но ићи у оне сре ди не које бри ну 
о зашти ти живот не сре ди не и у томе их 
охра бри ва ти.

– Поред тога што се ради о јед ној нај
са вре ме ни је рекон стру и са ној ули ци са 
ком плет ном про прат ном инфра струк ту
ром, бит но је да руко вод ство Општи не и 
њен пред сед ник нису забо ра ви ли на 
важност живот не сре ди не. Упра во је 
сад ња дрве ћа од непро це њи вог зна ча ја 
када при ча мо о аеро за га ђе њу и бор би 
са тим про бле мом. То је добар при мер 
како јед на локал на само у пра ва тре ба 
да ради и да издва ја сред ства, али ће и 

Моно гра фи ја Руме на поклон

Мини стар ка и пред сед ник заса ди ли дрво
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Мини стар ство интен зив но ради ти на 
ова квим и слич ним про јек ти ма у наред
ној годи ни – наја ви ла је мини стар ка 
Вујо вић.

Она је инфор ми са ла да су опре де ље
на зна чај на сред ства за пошу мља ва ње 
и озе ле ња ва ње јав них повр ши на, па је 
зато апе ло ва ла на локал не само у пра ве, 
а пого то во на тери то ри ји АП Вој во ди не 
да пла ни ра ју ова кве акци је, има ју ћи у 
виду да је Вој во ди на део Срби је који је 
нај ма ње пошу мљен. 

– Сва ко заса ђе но дрво је од непро це
њи вог зна ча ја за зашти ту живот не сре
ди не и бољи ква ли тет живо та свих гра
ђа на. Мора посто ја ти добра сарад ња 
општи на и Мини стар ства, јер оно је то 
које дик ти ра тем по, даје пла но ве, оста
вља сред ства, али је реа ли за ци ја на 
самом лока лу. Нама једи ни це локал не 
само у пра ве могу да суге ри шу оно шта је 
важно њихо вим гра ђа ни ма, јер они су ти 
који директ но ути чу на ква ли тет живо та 
гра ђа на у сво јим сре ди на ма – сма тра 
мини стар ка. 

Она дода је да је доса да шња сарад ња 
била корект на, али да ће инси сти ра ти 
на томе да буде још боља, јер је без тога 

немо гу ће реа ли зо ва ти про јек те.
– Ова локал на само у пра ва је зна чај

на, јер ово није једи на ствар коју су 
Румља ни ради ли када је реч о зашти ти 
живот не сре ди не. Ту су и котлар ни це 
„Тивол“ и „Соли дар ност“, а бит но је да су 
ура ђе не њихо вим ком плет ним сред стви
ма. Дакле, воде рачу на о зашти ти живот
не сре ди не на више коло се ка. Оче ку јем 
слич не ства ри и од дру гих општи на, а ми 
ћемо помо ћи као Мини стар ство – рекла 
је Ире на Вујо вић. 

Мини стар ка је поме ну ла и пре чи стач 
отпад них вода за који рум ска Општи на 
има при пре мље ну доку мен та ци ју и да 
се са реа ли за ци јом веро ват но почи ње 
сле де ће годи не. Мини стар ка Вујо вић је у 
прат њи сво јих дома ћи на потом посе ти ла 
и нову гасну котлар ни цу „Соли дар ност“.

Сла ђан Ман чић је, после оби ла ска 
котлар ни це, изја вио да је мини стар ку 
упо знао са тим да је упра во град ња ове 
две котлар ни це на гас добар при мер 
како се реша ва ју про бле ми када је у 
пита њу скуп енер гент, као што је мазут, а 
који даје сла би ји ква ли тет гре ја ња и 
пред ста вља еко ло шку бом бу у гра ду, јер 
је цело стам бе но насе ље око ста ре 

котлар ни це било покри ве но црним пра
хом.

– У рекорд ном року и соп стве ним 
сред стви ма смо ура ди ли обе котлар ни
це. О томе смо упо зна ли нашу гошћу, а 
она нам је пону ди ла сво ју помоћ да кон
ку ри ше мо за сред ства, јер у Мини стар
ству посто је пози ци је упра во за ова кве 
ства ри. Зато се надам да ћемо наред не 
годи не кон ку ри са ти и пот пу но изба ци ти 
мазут из упо тре бе у нашим котлар ни ца
ма. То је нездрав и скуп енер гент, зага
ђу је живот ну сре ди ну, а ми жели мо ква
ли тет ни је и еко но мич ни је гре ја ње – ука
зао је Ман чић. 

Он је додао и да се око ове котлар ни
це сади ново дрве ће, а мали ша ни из 
окол них згра да су доби ли кошар ка шки 
терен и моби ли ја ре.

Тако ђе, само после месец дана гре ја
ња, забе ле же не су и уште де у тро шко
ви ма набав ке енер ге на та за око 20 про
це на та.

– Ово је фан та сти чан при мер јер је 
ово одго вор на власт у Општи ни која је 
све ово финан си ра ла соп стве ним сред
стви ма. Прет ход не две котлар ни це су 
озна че не као јед ни од нај ве ћих зага ђи
ва ча у рум ској општи ни. Упра во захва
љу ју ћи агил но сти пред сед ни ка, али и 
свих гра ђа на који су веро ват но то суге
ри са ли, дошло је до реа ли за ци је ових 
важних про је ка та. Самим пре ла ском са 
мазу та на при род ни гас, поред тога што 
се пра ве уште де, важно је да се сма њу
је еми си ја пра шка стих мате ри ја у вазду
ху, а то је оно са чиме мора мо сви да се 
бори мо – рекла је мини стар ка Вујо вић.

Она је изра зи ла наду да ће ова кве 
при ме ре сле ди ти и дру ге једи ни це 
локал них само у пра ва. 

– То нам је јед на од нај ва жни јих ства
ри на који ма ће Мини стар ство инси сти
ра ти: да буде што више про је ка та и да 
што више котлар ни ца и прав них и 
физич ких лица доби је могућ ност да се 
пре ба це на дру ге видо ве гре ја ња, еко
ном ски ефи ка сни је, али пре све га, боље 
и здра ви је за живот – закљу чи ла је 
мини стар ка Ире на Вујо вић.

С. Џаку ла

Шет ња ули цом 15. мај

Сад ња дрве ћа



12 25. NOVEMBAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

УЛИ ЦА 15. МАЈ

Поста вљен први слој асфал та

Нај ве ћа ово го ди шња инве сти ци ја 
у рум ској општи ни, вред на 320 
мили о на дина ра, јесте ком плет

на рекон струк ци ја и про ши ре ње две 
град ске ули це, 15. мај и 15. август. Од 
ове суме, 200 мили о на је 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.

Зва нич но, радо ви су поче ли почет
ком јуна ове, а план је да се пот пу
но окон ча ју до јула наред не годи не. 
Но, суде ћи по доса да шњој дина ми ци, 
могу ће је да ће се окон ча ти и пре овог 
рока.

Прво је поче ла ком плет на рекон
струк ци ја ули це 15. мај, а поло ви ном 
новем бра поче ло је асфал ти ра ње, тач

ни је поста вља ње првог сло ја асфал та, 
док ће дру ги, завр шни слој, ипак бити 
поста вљен на про ле ће наред не годи
не. Асфал ти ран је део ули це до рас
кр сни це са ули цом 27. окто бар, док 
ће за неко ли ко дана бити завр ше но 
ком плет но поста вља ње првог сло ја у 
овој ули ци, дакле до њеног укр шта ња 
са Орло ви ће вом ули цом. Исто вре ме
но, поче ли су радо ви у земљи, тј. на 
поста вља њу цеви за водо вод, кана ли
за ци ју и елек трич ну енер ги ју у ули ци 
15. август.

Први човек рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић, у шет њи са нови на ри ма, 18. 
новем бра, оби шао је ову ули цу.

– Поста вља ње првог сло ја асфал

та је тач ка на радо ве на ком плет ној 
рекон струк ци ји ули це 15. мај. Види мо 
сада како ће она лепо изгле да ти, а пре 
тога су ура ђе ни и сви они радо ви на 
поста вља њу под зем них инста ла ци ја 
– стру ја, вода, кана ли за ци ја, укло ње
не су све бан де ре и кабло ви који су 
били над земљом, ура ђе ни су тро то
а ри, кол ски ула зи, слив ни ци... Дру ги 
слој асфал та ћемо ста вља ти када се 
завр ше и радо ви у ули ци 15. август, 
дакле цела тра са у дужи ни од око три 
кило ме тра – рекао је нови на ри ма, 
задо во љан ура ђе ним послом, Сла ђан 
Ман чић.

Он дода је да је први слој асфал
та ура ђен, пре све га, због жите ља 

Изглед ули це из вазду ха (зва нич ни сајт Општи не Рума)

Шет ња са нови на ри ма Ули ца 15. мај
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ове ули це, како не би по киши и сне
гу вози ли по ризли. У овом делу, а 
потом и целом дужи ном, коло воз ће 
бити широк шест мета ра, поста вље ни 
су ивич ња ци, а мно ги жите љи су већ 
испред сво јих кућа поса ди ли тра ву 
која је лепо изни кла, неки су посе ја ли 
и дру ге сад ни це, што је све додат но 
допри не ло још леп шем изгле ду ули це.

Са дру ге стра не, у делу ули це бли
же Орло ви ће вој, где је и више про дав
ни ца и пред у зет ни ка, пла ни ра но је да 
буде више пар кинг места.

– Видим да су људи задо вољ ни, 
доби ли су ули цу која личи на буле
вар и мислим да ће ово бити јед на од 
нај леп ших ули ца у гра ду. Том изгле
ду посеб но допри но си и расве та која 
ће бити поста вље на скроз до Ири шке 
ули це. Ми ћемо у обе ули це заса ди ти 
по 300 ста ба ла, а прво смо поче ли са 
ули цом 15. мај, која је ско ро завр ше
на. Жели мо да обно ви мо дрво ред и 
зато смо обез бе ди ли сад ни це дрве ћа 
јаво ра и хра ста које је већ фор ми ра
но и ста ро сти је од 10 до 12 годи на. 
Током радо ва нека ста бла смо мора ли 
и да укло ни мо, али смо гле да ли да то 
буде мини мал но. За тих 600 сад ни це 
смо обез бе ди ли 3,6 мили о на дина ра – 
рекао је при ли ком шет ње пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић и додао да 
се нада да ће се пушта њем у рад ових 
ули ца после рекон струк ци је, мало рас
те ре ти ти и сао бра ћај у Глав ној ули ци.

Сла ђан Ман чић је наја вио и да се 
раз ма тра ини ци ја ти ва неких гра ђа на, 
да се сле де ће годи не уре де и тро то а
ри у Ири шкој ули ци од Глав не до ули
це 15. август, тако да би се ком плет но 
уре дио један шири прстен око самог 
град ског језгра пого дан за шет њу гра
ђа на.

Сто јан ка Дамја но вић, пен зи о нер ка 
која живи у ули ци 15. мај, каже да је 
ули ца изу зет но лепа.

– Пре див но је, моја ћупри ја је била 
хаос, а сада су и њу сре ди ли. Обра до
ва ли смо се сви када смо чули да ће се 
поса ди ти и доста новог дрве ћа – рекла 
је Сто јан ка. С. Џаку ла

Сто јан ка Дамја но вић

СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Три пута више 
зара же них
Штаб за ван ред не ситу а ци

је општи не Рума одр жао је 
нову сед ни цу, 28. по реду, 20. 

новем бра, како би раз мо трио акту ел
ну епи де ми о ло шку ситу а ци ју, али и 
ана ли зи рао како се спро во де усво је не 
мере.

Ван ред на ситу а ци ја је, под се ти мо, 
уве де на 13. новем бра, када је било 
55 зара же них, а после седам дана, тај 
број је био 188. Дакле, забе ле жен је 
зна ча јан пораст обо ле лих од коро на
ви ру са. То зна чи да је знат но порас тао 
и при ти сак на Ковид амбу лан ту рум
ског Дома здра вља. 

– У послед њих седам дана 847 људи 
је пре гле да но у Ковид амбу лан ти, а 
њих 266 је тести ра но. Заи ста је вели ки 
при ти сак на ову амбу лан ту и на здрав
стве не рад ни ке који су у поме ну том 
пери о ду некад ради ли и до поно ћи. 
Нарав но, ми сами себи нај ви ше може
мо да помог не мо, а потом и дру ги ма, 
ако се сви при др жа ва мо про пи са них 
мера, носи мо заштит ну опре му и избе
га ва мо гужве – рекао је Ман чић после 
ове сед ни це и додао да ника кве нове 
мере нису доно си ли, али је постиг ну
та сагла сност да МУП и инспек циј ске 
слу жбе поја ча но кон тро ли шу при ме на 
мера на тере ну.

Акти ви ра ни су поно во и волон те
ри који су 20. новем бра поче ли поде
лу заштит не опре ме, визи ра, маски, 
дез ин фек ци о них сред ста ва и рука ви
ца свим запо сле ни ма у Општин ском 
суду, Ката стру, Цен тру за соци јал ни 
рад, Општин ској упра ви, људи ма који 
раде на шал те ри ма, дакле, сви ма они
ма који су у кон так ту са већим бро јем 
људи, али и запо сле ни ма у оним фир
ма ма и уста но ва ма у који ма су забе
ле же ни пози тив ни слу ча је ви на коро
на ви рус.

– У овом момен ту ради мо дез ин фек
ци ју про сто ри ја Ката стра с обзи ром на 
то да тамо има мо пози тив них на коро
на ви рус, мада мислим да је сада мало 
уста но ва где бар неко није зара жен. 
Ако је нека уте ха у све му томе, већи
на њих, око 90 про це на та, је на кућ
ном лече њу или у изо ла ци ји – рекао је 
Сла ђан Ман чић.

Ман чић је иста као да се стал но пра
те актив но сти репу блич ког Кри зног 
шта ба и да ће се све нове мере одмах 
при ме њи ва ти. То се одно си и на меру 
наја вље ну за 24. новем бар када би 
рад но вре ме уго сти тељ ских обје ка та и 
тржних цен та ра тре ба ло да буде до 18 
часо ва.

С. Џаку ла

Волон те ри на тере ну
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У циљу зашти те запо сле них и кори сни
ка услу га соци јал не зашти те током понов
ног пове ћа ња бро ја зара же них од виру са 
кови да19, Немач ка раз вој на сарад ња 
(ГИЗ) обез бе ди ла је маске, рука ви це, 
визи ре, дез ин фек ци о на сред ства и бес
кон такт не топло ме ре за уста но ве соци
јал не зашти те у Руми. Дона ци ја је уру че
на у окви ру про јек та немач косрп ске раз
вој не сарад ње „Услу ге соци јал не зашти те 
за осе тљи ве гру пе“ и обу хва та 2.778 пари 
рука ви ца и исто толи ко заштит них маски, 
106 визи ра, 101 литар дез ин фи ци је на та и 
12 бес кон такт них топло ме ра.

– Вео ма је важно да запо сле ни у соци
јал ној зашти ти и једи ни ца ма локал не 
само у пра ве има ју одго ва ра ју ћу заштит ну 

опре му, како би подр жа ли осе тљи ве дру
штве не гру пе током епи де ми је. С обзи
ром на то да су ове гру пе ујед но изло же не 
и већем ризи ку зара зе виру сом ковид19, 
наш про је кат наста вља сарад њу са гра
до ви ма и општи на ма, а подр шка у виду 
заштит не опре ме је један од при ме ра те 
сарад ње – изја вио је Мар кус Мајер, вођа 
про јек та. 

Ова подр шка рум ској општи ни је део 
веће мере подр шке ГИЗа која обу хва та 
18 гра до ва и општи на. Део ове заштит не 
опре ме је уру чен и рум ском Дому здра
вља.

– Ми има мо добру сарад њу са ГИЗом 
и ја им захва љу јем на овој дона ци ји. Ми 
смо одлу чи ли да све што смо доби ли 

поде ли мо нашим уста но ва ма, јав ним 
пред у зе ћи ма, Дому здра вља, свим уста
но ва ма који има ју кон такт са гра ђа ни ма, 
да сви рад ни ци буду зашти ће ни, визи ри
ма, маска ма, рука ви ца ма... То смо ради
ли и у прет ход ном пери о ду, у свим инсти
ту ци ја ма, да ли су наше локал не, или 
репу блич ке, попут Општин ског суда или 
МУПа, сви ма ћемо иза ћи у сусрет и сви
ма ћемо дони ра ти шта год им је потреб но 
за зашти ту запо сле них – рекао је Сла ђан 
Ман чић, пред сед ник Општи не.

У пери о ду од 16. до 20. новем бра уру
че но је укуп но 50.000 пари рука ви ца, 
50.000 маски, 1.900 визи ра, 1.800 лита ра 
дез ин фи ци је на та и 230 бес кон такт них 
топло ме ра. С. Џ.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Монтажни објекат за 
тестирање пацијената
Ситу а ци ја са пан де ми јом коро на ви

ру са се мења, не из дана у дан, већ 
из сата у сат, тако да је све више 

људи који су пози тив ни на ковид19. Тако 
је и у рум ској општи ни, па је само у пери
о ду од про гла ше ња ван ред не ситу а ци
је, а то је било 13. новем бра, па до 16. 
новем бра број пози тив них удво стру чен и 
изно сио је 108.

Све то је резул ти ра ло вели ким при ти
ском на Ковид амбу лан ту рум ског Дома 
здра вља, вели ким бро јем пре гле да, али 
и људи који се тести ра ју. Зато је и упу ћен 
зах тев локал ној само у пра ви за помоћ у 
сми слу да се раз дво је она лица која се 
само тести ра ју, од оних паци је на та који 
се, због симп то ма, јавља ју на пре глед у 
Aмбуланту за респи ра тор не боле сти.

– Доби ли смо зах тев од дирек тор
ке Дома здра вља да обез бе ди мо један 
монтажни објекат, где се људи могу 
тести ра ти, да не ула зе у Амбу лан ту, јер 
неким људи ма је овај тест потре бан, али 
не зато што су боле сни. Иза шли смо у 
сусрет, реа го ва ли смо муње ви то, тако да 
смо данас поста ви ли монтажни објекат 
и шатор. Морам да захва лим при ват ном 
пред у зе ћу „Мар ко град ња“ из Руме, које 
нам је обез бе дило монтажни објекат и 
усту пи ло га на кори шће ње докле год 
је потре бан Дому здра вља – рекао је 
при ли ком оби ла ска Дома здра вља 17. 
новем бра, Сла ђан Ман чић.

Само про шле неде ље, од 9. до 16. 
новем бра, пре гле да но је пре ко 800 гра
ђа на, у послед њих пет дана 507 лица је 
про шло кроз Ковид амбу лан ту, а пара
лел но са тим се тести ра ло још 145 лица.

– При ти сак је велик, а закључ но са 16. 
новем бром има мо 108 пози тив них паци
је на та. Епи де ми ја узи ма маха и ми пред
у зи ма мо све позна те мере које су пред
ло жи ли струч ња ци и шта бо ви са виших 
нивоа вла сти, како би се коро на успо ри ла 
и како би број зара же них био што мањи. 

Мислим да ће у наред ним дани ма или 
неде ља ма, мере које смо уве ли и пре
по ру ке које смо дали, како ми на нашем 
Шта бу, тако и Кри зни штаб на репу блич
ком нивоу, дати резул та те – каже Ман чић.

Што се тиче шко ла и врти ћа, ту је ситу а
ци ја доста добра и потвр ђу је се став Кри
зног шта ба и над ле жног Мини стар ства да 
су деца нај бе збед ни ја у шко ла ма, ако се 
сви при др жа ва ју пре по ру че них мера.

– Ушли смо у пери од где се поја вљу ју и 
дру га обо ље ња као што су грип, јавља ју 
се тем пе ра ту ре и слич но, зато и поно во 
апел свим гра ђа ни ма да се потру де неде
љу, две, три, да избе га ва ју бес по треб не 
кон так те, гужве, борав ке у про сто ри ма 
где има мно го људи. Ми смо све огра ни
чи ли, дали пре по ру ке, забра ни ли, али 
гра ђа ни то тре ба да ува же. На нама је 
да обез бе ди мо ова кве или слич не усло ве 
да Ковид амбу лан та несме та но ради и да 
помог не мо меди цин ским рад ни ци ма који 
су под заи ста вели ким при ти ском – пору
чио је први човек рум ске општи не.

Др Еми ли ја Освалд, начел ни ца Слу
жбе за здрав стве ну зашти ту одра слог 
ста нов ни штва и коор ди на тор Амбу лан те 
за паци јен те са респи ра тор ним тего ба ма, 
захва ли ла је локал ној само у пра ви, која је 
у рекорд ном року обез бе ди ла кон теј нер и 
шатор.

– То ће нам мно го помо ћи при ли ком 
изме шта ња људи који су пра ви лу гужву 
веза ну за тести ра ње. Од про шлог викен
да, поред серо ло шког брзог тести ра ња, 
којим смо могли да детек ту је мо анти те ла 
при сут на код паци је на та, доби ли смо од 
Мини стар ства здра вља и РФЗЗОа, тзв. 
анти ген ске тесто ве, који са доста вели
ком пре ци зно шћу и брзо детек ту ју при су
ство виру са код паци је на та. Та тести ра
ње ће се врши ти у овом кон теј не ру и то 
ће нам знат но помо ћи у раду Ковид амбу
лан те, која ће оста ти само за пре гле де, 
јер је у послед њих десе так дана при лив 
паци је на та заи ста пове ћан – ука за ла је 
др Еми ли ја Освалд.

 С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић, Душан Љуби шић и др Еми ли ја Освалд

НЕМАЧ КА РАЗ ВОЈ НА САРАД ЊА /ГИЗ/

Помоћ уста но ва ма соци јал не зашти те
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усту па ње земљи шта за нови 
погон „HеalthCare Euro pe“
Ела бо рат о оправ да но сти 

оту ђе ња гра ђе вин ског 
земљи шта без накна де у 

рад ној зони „Рум ска петља“ у 
корист „HеalthCare Euro pe“ д. 
о. о. Рума усво јен је на шестој 
сед ни ци СО Рума која је одр
жа на 20. новем бра. 

Овај ела бо рат је ускла ђен 
са Уред бом о усло ви ма, начи
ном и поступ ком под који ма се 
гра ђе вин ско земљи ште у јав
ној сво ји ни може оту ђи ти или 
дати у закуп по цени мањој од 
тржи шне цене, одно сно закуп
ни не или без накна де, или у 
поступ ку раз ме не. 

Наи ме, током новем бра ове 
годи не, поме ну та ком па ни ја је 
пред сед ни ку Општи не доста
ви ла писмо о наме ра ма у 
којем је иска за ла инте ре со ва
ње да јој се усту пи земљи ште 
без накна де, а ради се о 
нешто више од девет хек та ра 
гра ђе вин ског земљи шта.

Гово ре ћи о ела бо ра ту и о 
писму о наме ра ма, пред сед
ник Општи не Сла ђан Ман чић 
је под се тио да ова ком па ни ја 
од 2014. годи не па до данас, 
про ши ру је сво је капа ци те те и 
про из вод њу на „Рум ској 
петљи“. 

Они су на почет ку има ли 
оба ве зу да запо сле 225 рад
ни ка, а ком па ни ја данас има 
око 1.300 запо сле них. Про из
вод ни капа ци те ти обу хва та ју 
око 70.000 мета ра ква драт
них, а гото во сва про из вод ња 
је наме ње на изво зу.

– Оно што је нама бит но 
јесте да „HеalthCare Euro pe“ 

на месеч ном нивоу издва ја 
116 мили о на дина ра за зара
де запо сле них. Ако узме мо у 
обзир да је ова ком па ни ја и 
дру штве но одго вор на, да је у 
ситу а ци ји пан де ми је пома га
ла нашој држа ви у набав ци 
маски, ако узме мо у обзир да 
би до мар та тре ба ло да изгра
де нових 20.000 ква драт них 
мета ра и упо сле пре ко 300 
рад ни ка, те да не тра же суб
вен ци је од Вла де Срби је, 
онда то тре ба подр жа ти – 
иста као је Ман чић.

Он је додао да земљи ште 
које се ком па ни ји даје без 
накна де сада вре ди око 63 
мили о на дина ра, али да ће се 

дуго роч но оства ри ти више
стру ки при хо ди од поре за на 
зара де и имо ви ну, као и да је 
при ли ком два прет ход на про
ши ре ња, ком па ни ја купо ва ла 
гра ђе вин ско земљи ште по 
тржи шној вред но сти. 

Захва љу ју ћи усту па њу 
земљи шта, у рум ској општи ни 
ће се реа ли зо ва ти још јед на 
инве сти ци ја, вред на 19 мили
о на евра.

– Ми пока зу је мо да смо у 
прет ход ном пери о ду добро 
ради ли када смо опре ма ли 
наше инду стриј ске зоне, да 
буду при влач не за људе који 
желе да уло же свој капи тал и 
отво ре рад на места и то се 

пока за ло и у овој годи ни. Има
мо и изград њу новог пого на 
бри тан ске фабри ке „Албон“, 
која тре ба да отво ри нових 
250 рад них места, има мо 
завр ше так радо ва на холанд
скомаке дон ској ком па ни ји 
„Гре сто“ са нових 100 до 150 
рад них места, поред већ 
поми ња них пре ко 300 у 
„HеalthCare Euro pe“ – додао је 
Ман чић.

Он је иста као и да је пре око 
месец дана про да то два хек
та ра гра ђе вин ског земљи шта 
ита ли јан ској ком па ни ји „Тех но 
стил“. 

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума, иста као је да 
је доно ше ње ова кве одлу ке 
важно са ста но ви шта инте ре
са локал не само у пра ве.

– Тиме потвр ђу је мо кон ти
ну и тет инве сти ци о ног ула га
ња у нашу општи ну и потвр ђу
је мо да и у ова вре ме на, која 
су тешка за посло ва ње, рум
ски при вред ни ци, одно сно 
ком па ни је које послу ју на 
тери то ри ји рум ске општи не, 
раз ми шља ју о про ши ре њу 
сво је про из вод ње. Сада тре
ба саче ка ти да ела бо рат 
доби је пози тив но мишље ње 
Вла де Срби је. Ком па ни ја ће 
потом, у крат ком року, до про
ле ћа наред не годи не, изгра
ди ти нов про из вод ни погон у 
ком ће бити запо сле но 300 
рад ни ка, чиме још више сма
њу је мо нашу сто пу неза по
сле но сти – рекао је Сте ван 
Кова че вић.  С. Џакула

Сла ђан Ман чић обра зла же ела бо рат

Сада шњи пого ни ком па ни је
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Од 2017. годи не, када је у 
општин ском Ста ту ту 

одре ђен, као Дан општи
не, 24. новем бар и истог 
дана Сла ва гра да, Све ти 

Сте фан Дечан ски, на све
ча ној скуп штин ској сед ни

ци се уру чу ју награ де и 
при зна ња нај и стак ну ти

јим поје дин ци ма и колек
ти ви ма, који су сво јим 

дела њем ути ца ли на раз
вој и афир ма ци ју рум ске 

општи не. Ове годи не зва
ње поча сног гра ђа ни на 

општи не неће бити уру че
но.

Рум ска пове ља у 2020. 
годи ни за пру жен допри

нос зашти ти здра вља 
сугра ђа на од виру са 

ковид19, те соли дар ност, 
емпа ти ју и пожр тво ва ност 

меди цин ске стру ке и 
запо сле них, доде ље на је 

Дому здра вља Рума. 
Захвал ни ца Општи не због 

дру штве но одго вор ног 
посло ва ња и помо ћи дру

штве ној зајед ни ци кроз 
хума ни тар не акци је и 

дона ци је, те несе бич но 
пру жа ње помо ћи током 

ван ред ног ста ња пен зи о
не ри ма, ђаци ма и сви ма 

који ма је помоћ била 
потреб на доде ље на је д. 
о. о. „CG Foods Euro pe“ 

WAI WAI, непал ској 
фабри ци за про из вод њу 

нудли.
Захвал ни цу Општи не и 

нов ча ну награ ду од 30.000 
дина ра доби ли су Јова на 
Мушиц ки из Руме, репре

зен та тив ка Срби је у 
теквон доу, за врхун ске 

спорт ске резул та те у 
теку ћој годи ни и осво је на 
прва места на држав ним 

и међу на род ним так ми че
њи ма и Удру же ње рат них 

вој них инва ли да /УРВИ/ 
за бри гу о рат ним вој ним 
инва ли ди ма и поро ди ца

ма палих бора ца, као и 
чува ња сећа ња на стра

да ле у рато ви ма деве де
се тих годи на.

Ове награ де је добит ни
ци ма на све ча ној сед ни ци 

24. новем бра, уру чио 
пред сед ник Општи не Сла

ђан Ман чић.

– Награ да ми мно го зна чи јер сам све сна да је мој рад 
при ме тио Спорт ски саве з, али и рум ска Општи на. При
том, мно го ми зна чи подр шка, како у живо ту тако и спор ту, 
и надам се да ће ми ова награ да бити само под стрек за 
даљи рад, труд и напре дак. Хва ла сви ма који веру ју у 
мене и пру жа ју ми подр шку – рекла је Мушиц ки.

Овогодишњи добитници 
награда говоре
РУМ СКА ПОВЕ ЉА: Дом здра вља Рума,
др сто ма то ло ги је Јеле на Сто ја нац Мра че вић, дирек тор ка

– Ово при зна ње је доказ напор ног рада свих запо сле
них у нашој уста но ви, како здрав стве них рад ни ка тако и 
неме ди цин ског осо бља, посеб но у ово вре ме лоше епи
де ми о ло шке ситу а ци је. Награ да коју нам је доде ли ла 
локал на само у пра ва за нас пред ста вља изу зет но при зна
ње. Овим при зна њем је пре по знат и вред но ван зна чај 
нашег Дома здра вља као уста но ва при мар не здрав стве
не зашти те. Кроз сво ју дуго го ди шњу тра ди ци ју увек смо 
стре ми ли ка вишем ква ли те ту. Дом здра вља Рума ће и 
даље стре ми ти ка вишем ква ли те ту здрав стве не зашти те 
и без бед но сти, како паци је на та, тако и запо сле них – 
рекла је Јеле на Сто ја нац Мра че вић.

ЗАХВАЛ НИ ЦА ОПШТИ НЕ:
Непал ска фабри ка за про из вод њу 
нудли „CG Foods Euro pe“ WAI WAI, 
Сини ша Без бра ди ца 

– Награ да је под стрек да и даље ради мо још боље, али 
је и пока за тељ да Општи на Рума цени све оно што ради
мо на пољу дру штве не одго вор но сти, а ми смо ту да 
ради мо и пома же мо и онда када се то од нас и не тра жи. 
Дру штве но одго вор но посло ва ње је део опште кул ту ре 
посло ва ња и без тога не може мо ићи даље. Ми ћемо и 
даље, поред наше основ не делат но сти, ради ти на уна
пре ђе њу дру штве не зајед ни це где год то буде потреб но 
– рекао је Без бра ди ца.

ЗАХВАЛ НИ ЦЕ ОПШТИ НЕ И НАГРА ДА ОД 30.000 ДИНА РА

УРВИ РУМА, Мили ја Вере си ја,
пред сед ник Удру же ња

– Дра го ми је што је Удру же ње доби ло ову награ ду. Она 
је пока за тељ да смо при хва ће ни у нашем дру штву, да је 
ово удру же ње сер вис рат ним вој ним инва ли ди ма и поро
ди ца ма палих бора ца на пра вом путу и то нам је и основ
ни циљ којем тежи мо и којим се руко во ди мо. Биће нам 
све теже због био ло шког фак то ра, одно сно ста ре ња 
наших чла но ва. То су годи не, боле сти и инва ли ди те ти 
наших чла но ва и то нам је вели ки про блем. Наста ви ће мо 
и даље да буде мо сер вис нашим чла но ви ма и свим оста
лим који ма је потреб на помоћ у обла сти инва лид ско
борач ке зашти те – изја вио је Мили ја Вере си ја.

Јова на Мушиц ки,
држав на прва ки ња у теквон доу 
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Најсрдачније честитке поводом Дана општине,
24. новембра и градске славе,
Св. Стефана Дечанског упућујемо
свим нашим суграђанима!

ГЦ „Срем“ Рума

РУМА

Неискоришћена општин ска 
сред ства за обнову фаса да
Пре две годи не локал

на само у пра ва је 
по први пут доне

ла одлу ку да финан сиј ски 
помог не гра ђа ни ма који 
живе у стам бе ним згра да
ма, да сре де фаса де згра да 
у који ма живе. По тој одлу
ци, вред ност радо ва на уре
ђе њу фаса де згра де у којој 
живе, ста на ри би финан си
ра ли са јед ном тре ћи ном, а 
локал на само у пра ва са две 
тре ћи не сред ста ва, одно
сно на њихов један уло же ни 
динар, локал на само у пра ва 
би издво ји ла два дина ра.

Иако је у почет ку изгле
да ло да ће вели ки број 
стам бе них зајед ни ца иско
ри сти ти ову при ли ку, под 
при лич но јед но став ним 
усло ви ма, за мину ле две 
годи не још нијед на фаса да 
у гра ду није уре ђе на на овај 
начин. Први човек рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић 
исти че да су они пока за
ли добру вољу да помог ну 
људи ма у колек тив ном ста
но ва њу, да уре де фаса де, 
али и да тако побољ ша ју 
енер гет ску ефи ка сност сво
јих стам бе них обје ка та.

– До данас нијед на згра
да, нијед на стам бе на 
зајед ни ца није могла да 
задо во љи усло ве које смо 
поста ви ли, а који су, рекао 
бих, заи ста мини мал ни. То 

гово ри какви смо ми људи, 
да не може мо да се дого
во ри мо и буквал но за две 
годи не нико, осим неко ли ко 
непот пу них поку ша ја, није 
испу нио те јед но став не кри
те ри ју ме – каже Ман чић.

Ова одлу ка је и даље 
на сна зи, чак је пре непу
них месец дана и изме
ње на, да би се додат но 
олак шао и појед но ста вио 
про цес кон ку ри са ња за 
сред ства. По тим изме на
ма, не мора ју чак ни сви у 

згра ди да се уса гла се да 
се фаса да ради. Онај ко је 
заин те ре со ван да се фаса
да на некој згра ди рено ви
ра, може да дође као поје
ди нац, да се дого во ри са 
локал ном само у пра вом и 
да се у поме ну том одно су 
2:1 финан си ра ју радо ви на 
тој фаса ди. 

– И нама је у инте ре су 
да нам згра де буду уре ђе
не, да дају јед ну лепу сли ку 
нашег гра да. Исто вре ме но, 
пома же мо сви ма у тој згра

ди, јер поди же мо енер гет
ску ефи ка сност и тако сма
њу је мо њихо ве тро шко ве 
гре ја ња. Надам се да ће се 
неко на ове олак ша не усло
ве јави ти, мада је сада већ 
крај гра ђе вин ске сезо не – 
иста као је Сла ђан Ман чић 
и изра зио оче ки ва ње да 
ће у наред ној годи ни бити 
при ме ра сарад ње локал не 
само у пра ве и стам бе них 
зајед ни ца на уре ђе њу рум
ских фаса да.

С. Џаку ла

Оро ну ле фаса де чека ју дого вор
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ОД 1. ДЕЦЕМБРА

Поно во пар кинг слу жба
у ЈП „Комуналац“
Од 1. децем бра пар кинг слу жба 

ће поно во бити у над ле жно сти 
ЈП „Кому на лац“ Рума.

– Део људи, који су се бави ли 
напла том пар кин га и орга ни зо ва њем 
пар кинг слу жбе, из бив шег пред у зе
ћа које се гаси, пре ла зи код нас. Ради 
се о чети ри рад ни ка – јед ном адми ни
стра то ру и три кон тро ло ра, а ми ћемо 
допу ни ти слу жбу са људи ма из наше 
фир ме, да би се ова делат ност оба
вља ла на пра ви начин – каже за наше 
нови не Дра ган Панић, дирек тор ЈП 
„Кому на лац“.

Он је под се тио да је делат ност пар
кинг слу жбе, по осни ва њу, била упра
во у њихо вој над ле жно сти, тако да 
посто ји зна чај но иску ство веза но за тај 

посао, као и да ће се ради ти по систе
му по којем се и до сада ради ло.

– Доста про бле ма има са људи ма 
који се непро пи сно пар ки ра ју и поста
ви ло се и пита ње „пау ка“, којег Рума 
нема, а изнајм љи ва ње или набав ка 
је ску па. У овом тре нут ку не знам да 
ли ће Општи на издво ји ти сред ства за 
купо ви ну таквог вози ла, које би укла
ња ло непро пи сно пар ки ра не ауто
мо би ле. Међу тим, и на овај начин 
апе лу јем на гра ђа не, да не чине пре кр
ша је у сми слу непро пи сног пар ки ра ња 
и да сма ње потре бу да у Руми уоп ште 
функ ци о ни ше „паук“ – кон ста ту је Дра
ган Панић.

Ако овај апел не уро ди пло дом и 
јави се потре ба за укла ња њем вози

ла, Панић каже да ће се, у дого во ру са 
локал ном само у пра вом, одлу чи ти да 
ли ће бити купљен „паук“, што је мање 
веро ват но, или ће се такво вози ло 
изнајм љи ва ти. С. Џакула

Дра ган Панић

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Поче ла поде ла огре ва
за 500 поро ди ца

Сва ке годи не Цен тар за 
соци јал ни рад Рума, у 
сарад њи са локал ном 

само у пра вом, која обез бе
ђу је сред ства, дели огрев 
за соци јал но нај у гро же ни
је поро ди це на тери то ри ји 
рум ске општи не.

Ове годи не је поде ла огре
ва поче ла 18. новем бра, у 
нај ве ћем ром ском насе љу у 

гра ду – „Ваша ри ште“.
– Ове годи не смо обез

бе ди ли дрва за гре ја ње, а 
огрев би тре ба ло да доби је 
500 поро ди ца, како у гра ду, 
тако и у сели ма. Поче ли смо 
са овим насе љем у којем ће 
дрва доби ти 36 поро ди ца – 
рекла је Јеле на Овцин, в. д. 
дирек то ра Цен тра за соци
јал ни рад.

Пре ма пла ни ра ној дина
ми ци, обез бе ђе ни огрев ће 
бити поде љен свим поро
ди ца ма у наред них десе так 
дана. Спи ско ви нај у гро же
ни јих поро ди ца се сва ке 
годи не ажу ри ра ју, а Цен тар 
за соци јал ни рад их сачи ња
ва у сарад њи са Црве ним 
крстом и Кан це ла ри јом за 
Роме. С. Џаку ла Јеле на Овцин

Поде ла огре ва у насе љу „Ваша ри ште“

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Редов но се пра ти реа ли за ци ја 
свих пред ло же них мера
Има ју ћи у виду ситу

а ци ју са коро на ви
ру сом на тери то ри ји 

ири шке општи не, Штаб за 
ван ред не ситу а ци је је 13. 
новем бра донео одлу ку о 
уво ђе њу ван ред не ситу а ци
је. Тада је на коро на ви рус 
било пози тив но 19 Ири жа
на.

Како сазна је мо од Тихо
ми ра Сто ја ко ви ћа, коман
дан та Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је, у ири шкој општи
ни је, са пре се ком од 20. 
новем бра, било 25 лица 
пози тив них на коро на ви рус.

– Што се тиче свих мера 
које је донео Штаб за ван
ред не ситу а ци је, оне се 
пошту ју, наша инспек циј
ска слу жба врши редов ну 
кон тро лу и за сада нема мо 
неких већих непра вил но сти 
у раду и пошто ва њу ових 
мера. Сва ко днев но ради мо 
и дез ин фек ци ју свих јав них 

уста но ва и ту не би тре ба ло 
да има мо неких про бле ма 
са поја вом коро на ви ру са 
– рекао је Тихо мир Сто ја ко
вић. 

Он дода је да Штаб редов
но пра ти засе да ње репу
блич ког Кри зног шта ба, као 
и закључ ке и мере које се 
тамо пред ла жу, како би се 

одмах могло реа го ва ти и 
како би се те мере импле
мен ти ра ле и на локал ном 
нивоу.

С. Џаку ла

Штаб за ван ред не ситу а ци је Ириг

ДОМ ЗДРА ВЉА

Вели ки број паци је на та
са ковид симп то ми ма
Од про гла ше ња ван ред не ситу а

ци је, у ири шкој општи ни се зна
чај но пове ћао број гра ђа на који 

дола зе у Дом здра вља на пре гле де у 
Ковид амбу лан ту, због симп то ма веза
них за коро на ви рус. Како сазна је мо 
од дирек то ра Дома здра вља Ириг др 
Небој ше Аци на, рани је је у ову амбу
лан ту дола зи ло пет на е стак гра ђа на, а 
послед њих дана тај број се пове ћао на 
шезде се так днев но.

– Од тог бро ја 20 до 25 лица, по 
први пут дола зе на пре глед, док се код 
оста лих ради о кон трол ним пре гле ди
ма. Међу они ма који први пут дола зе 
на пре глед, чак 65 до 70 про це на та 
су обо ле ли од коро на ви ру са. У нашој 
амбу лан ти ради мо и серо ло шке и 
анти ген ске тесто ве када је то потреб
но за тач ну дијаг но зу – каже за наше 
нови не др Небој ша Ацин.

Упра во због знат но пове ћа ног при
ли ва паци је на та, Дом здра вља Ириг је 
од 17. новем бра, про ду жио рад Ковид 
амбу лан те, која сада рад ним дани ма 
ради од 7 до 20 часо ва, а викен дом од 
7 до 15 часо ва. Ковид амбу лан та се 
нала зи у објек ту Дома здра вља, поред 

ула за у лабо ра то ри ју. Др Ацин пору
чу је Ири жа ни ма да се, уко ли ко има ју 
неке од симп то ма ковид19 инфек ци
је: пови ше ну теле сну тем пе ра ту ру, 
малак са лост и боло ве у миши ћи ма и 
згло бо ви ма, кашаљ и оте жа но диса
ње, про лив или губи так чула уку са и 
мири са, јаве теле фо ном дежур ном 
лека ру Ковид амбу лан те на бро је ве 
теле фо на: 069/609–276 и 069/609–269.

У слу ча ју потре бе, паци јен ту се зака
зу је хитан пре глед и дијаг но сти ка по 
оба вље ном пре гле ду. Након ком плет
не три ја же, уко ли ко је потреб но даље 
бол нич ко лече ње, лека ри паци јен
та упу ћу ју у уста но ву сле де ћег нивоа 
зашти те, одно сно над ле жне опште 
бол ни це. Како би се избе гле непо треб
не гужве, на пре глед у Ковид амбу лан
ту пре вас ход но се пози ва ју осо бе које 
има ју изра же ни је симп то ме – висо ку 
тем пе ра ту ру и уче ста ли кашаљ, уз 
оте жа но диса ње.

– Паци јен те са респи ра тор ним тего
ба ма који има ју лак шу кли нич ку сли ку 
и бла ге симп то ме боле сти, саве ту је мо 
да оста ну код куће, у само и зо ла ци ји, 
уз уоби ча је но лече ње лаких обли ка 

респи ра тор них инфек ци ја: обил но узи
ма ње теч но сти, лак ше каша сте хра не, 
уно ше ње вита ми на, миро ва ње и сва
ко днев но јавља ње теле фо ном дежур
ном лека ру Ковид амбу лан те ради 
пра ће ња здрав стве ног ста ња – исти че 
др Небој ша Ацин.

Тако ђе, у само и зо ла ци ју од 14 дана, 
тре ба да иду и осо бе које су биле у 
кон так ту са обо ле ли ма од ковид19 
инфек ци је.

Из ири шког Дома здра вља упу ћу ју 
и апел гра ђа ни ма да се при др жа ва
ју свих пре вен тив них мера, да носе 
заштит не маске у затво ре ном про сто
ру, редов но перу руке, упо тре бља ва
ју дез ин фек ци о на сред ства и пошту ју 
физич ку дис тан цу. С. Џаку ла

Др Небој ша Ацин
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Нај бо ља сту дент ки ња Цве та Лазић
Ири шка Општи на је нов ча ном 

награ дом у виси ни од 30.000 
дина ра награ ди ла сво је нај бо

ље сту ден те, а ове годи не је реч о њих 
пето ро. Међу њима, по виси ни про сеч не 
оце не, нај бо ља је Цве та Лазић из Ири
га, сту дент ки ња мастер сту ди ја Факул
те та тех нич ких нау ка у Новом Саду, на 
сме ру Упра вља ње ризи ком од ката
стро фал них дога ђа ја и пожа ра. Њена 
про сеч на оце на током основ них сту ди ја 
је била 9,79.

Пошто је сазна ла за награ ду, Цве та је 
иста кла да захва љу је локал ној само у
пра ви, која и у ова ко тешким тре ну ци ма 
за све, пре по зна је пра ве вред но сти и 
пома же сту ден ти ма.

– Тема мог завр шног рада на основ
ним сту ди ја ма је била „Опе ра тив ни план 
за одбра ну од попла ва за воде дру гог 
реда на тери то ри ји општи не Ириг“. По 

завр шет ку сту ди ја пла ни рам да се запо
слим у овој обла сти, али тако ђе, сма
трам да сте че ним зна њем у будућ но
сти могу помо ћи Општи ни у реша ва њу 
пита ња која се одно се на еле мен тар не 
непо го де – рекла је за наше нови не 
Цве та Лазић.

Цве та је пре упи са на овај факул тет 
завр ши ла Уго сти тељ скотури стич ку 
шко лу у Врњач кој Бањи и то, нарав но, 
са одлич ним успе хом и сте кла је зва ње 
тури стич ког тех ни ча ра.

– Та шко ла ми је помо гла да боље упо
знам људе, начин како им при сту пи ти, 
што ми сада, на овом факул те ту, доста 
зна чи. Наи ме, у свим ката стро фал ним 
ситу а ци ја ма и дога ђа ји ма изу зет но је 
важно зна ти како при сту пи ти и помо ћи 
поје дин цу – исти че Цве та Лазић, нај бо
ља сту дент ки ња у ири шкој општи ни за 
ака дем ску 2019/2020. годи ну. С. Џ.

Цве та Лазић

ДАН МЛА ДОГ ПОР ТУ ГИ ЗЕ РА

Због епи де ми је,
ове годи не онлајн изда ње
Ово го ди шњи кон курс за нај леп

шу песму о вину био је отво рен 
током целог окто бра, а за то вре

ме при сти гло је 79 песа ма од 46 ауто
ра. Реч је о кон кур су који су, први пут 
пре десет годи на, рас пи са ли Срп ска 
чита о ни ца у Ири гу и Вина ри ја „Мач ков 
подрум“ из Ири га.

После чита ња свих при сти глих радо
ва, жири, чији је пред сед ник био књи
жев ник Тодор Бјел кић, издво јио је 25 
песа ма које су ушле у ужи избор, а међу 
њима су потом про гла ше не и нај бо ље 
песме о вину.

Прву награ ду је доби ла песма „Не 
пијем вино“ аутор ке Жељ ке Аврић из 
Срем ске Митро ви це. Дру гу награ ду је 
осво ји ла песма „Вино о себи“ аутор
ке Мари је Делић из Банат ског Дво ра. 
„Вином путир оро ше ни“ је песма која је 
осво ји ла тре ћу награ ду, а њу је напи са
ла Нада Ани чић Црље ни ца из Бео гра
да. Кури о зи тет ово го ди шњег кон кур са 
за нај леп шу песму о вину јесте пода так 
да су жене напи са ле све три награ ђе не 
песме.

Због тре нут не здрав стве не ситу а ци
је у Срби ји изо ста ла је тра ди ци о нал на 
мани фе ста ци ја у част мла дог вина пор
ту ги зе ра која је ове годи не тре ба ло да 
се орга ни зу је по 13. пут, у Вин ској ули ци 
у Ири гу. Ту мани фе ста ци ју је рани је пра
тио вели ки број Ири жа на, али и гости ју, 
кон цер ти, штан до ви са вини ма и дру гим 

про из во ди ма карак те ри стич ним за овај 
крај, али пан де ми ја је то све про ме ни
ла. 

Витез мла дог пор ту ги зе ра, позна ти 
глу мац Алек сан дар Дунић, сни мио је 
сво ју здра ви цу за све љуби те ље вина, 
а дирек тор ка Срп ске чита о ни це у Ири
гу Вера Нов ко вић, име на награ ђе них 
аутор ки, саоп шти ла је путем дру штве
них мре жа. Потом је све ча но отво ре на 

и прва боца мла дог пор ту ги зе ра сва тов
ца.

Под се ћа мо, Дан мла дог пор ту ги зе ра 
је једи на мани фе ста ци ја у Срби ји која је 
посве ће на мла дом вину, а мани фе ста
ци ја у част тог вина је покре ну та пре 13 
годи на са жељом да се про ши ри вин ска 
кул ту ра и очу ва ју тра ди ци о нал не вред
но сти, уз попу ла ри за ци ју ове аутох то не 
фру шко гор ске сор те. С. Џаку ла

Здра ви ца мла дим пор ту ги зе ром

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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СТРИПАУТОР ФРА ЊА СТРА КА, ДОБИТ НИК ОКТО БАР СКЕ НАГРА ДЕ ЗА УМЕНТ НОСТ

Кроз стрип пре и спи ту јем 
себе у вре ме ну и про сто ру

И у овим годи на ма непре кид но ства
рам, одно сно, не ства рам, већ пре и
спи ту јем себе у вре ме ну и про сто ру.  

Сва ког дана цртам. Теме су сву да око 
мене.  Када су ми јави ли да ћу доби ти 
награ ду, нисам баш веро вао да ће се 

то дого ди ти. Кроз свој рад ћу поку ша
ти да не раз о ча рам све оне људе који 
су одлу чи ли да мени награ да при пад
не, јер су уви де ли вред ност мог ства

ра ла штва, каже Фра ња Стра ка

Фра ња Стра ка, стрип
аутор, ово го ди шњи је 
добит ник Окто бар ске 

награ де из обла сти умет
но сти. Рођен је у Чере ви ћу, 
где се и шко ло вао, а свој 
рад ни век је запо чео у бео
чин ској фабри ци цемен та. 
Још као врло млад, почео 
је да се бави кари ка ту ром 
и илу стра ци јом, а касни је 
је постао и мај сторстри
па, који се издва ја по сво
јој аутен тич но сти. У свом 
опу су има хиља де и хиља
де исцр та них стриппло ча, 
а ни са сво јих 68 годи на не 
пре ста је да ства ра. Стрип 
„Ајк“ је обја вио као два
де се то го ди шњак. Неки од 
њего вих позна тих сери ја ла 
су „Про ва ле“ и „Дуга девет
ка“, затим, ту је и „Мирис 
тиши не“, „Про пу зи ли ште“ и 
„Само ни кли коров стрип“, 
који дистри бу и ра путем 

елек трон ске поште. Тако ђе, 
Фра ња се бави и илу стра ци
јом књи га. Како каже, у њего
вим стри по ви ма доми ни ра 
тема сва ко дне ви це која нас 
окру жу је, и за њега је то 
неис црп на инспи ра ци ја. 

– Инте ре сов ње за црта ње 
ми се јави ло још у мла до сти. 
Нисам се шко ло вао кон крет
но за то. Цео свој живот сам 
про вео као физич ки рад ник 
у фабри ци цемен та, касни
је сам био ноћ ни чувар, 
а и данас радим физич ке 
посло ве. Али, за мене је 
стрип живот. Данас нико га 
стрип не зани ма. У дана шње 
вре ме, када вам неко обја
ви стрип и кад ви тра жи те 
хоно рар, он вас гле да као да 
сте пали с Мар са, запо чи ње 
Фра ња раз го вор  кроз смех.

Он дода је да се кроз сво је 
ства ра ла штво, али и у живо
ту, тру дио да не при па да 

некој кон вен ци о нал ној стру
ји, али да то има сво ју цену.

‒ Имам мно го обја вље них 
радо ва. На при мер, „Про
пу зи ли ште“ се може чита ти 
мал те не 50 пута и да 50. пут 
нађе те нешто ново. Тру дим 
се да увек будем свој, пла
шим се робо ва ња пред ра
су да ма. Зато ме је кри ти ка 
и назва ла стрипалтер на ти
вцем, јер не може неко да 
ми доне се сце на рио и да ми 

каже да нацр там стрип она
ко како тамо пише. Онда се 
буне човек и умет ник у мени, 
каже Фра ња.

Фра ња дода је да је он 
глав ни јунак у сво јим стри по
ви ма, али и да се у њима сви 
пома ло могу пре по зна ти.

– После неких живот них 
пора за, црта ње је за мене 
било охра бре ње. Инте ре су
ју ме теме као што је дада
и зам и слич но. И у овим 

Фра ња Стра ка

Неки од стри по ва и илу стра ци ја Фра ње Стра кеИ у 68. годи ни Фра ња још увек непре кид но црта
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годи на ма  непре кид но ства
рам, одно сно, не ства рам, 
већ пре и спи ту јем себе у 
вре ме ну и про сто ру.  Сва
ког дана цртам. Теме су сву
да око мене, али не силим. 
Чим посто ји сум ња да то 
неће бити ори ги нал но, онда 
напра вим пау зу. Деша ва ми 
се да један стрип радим и 
десе так годи на. Сва ко се 
може пре по зна ти у мојим 
стри по ви ма, али та исти на 
може и да забо ли. То је нај
ве ћи про блем, не усу ђу је се 
сва ко да ста не на земљу и 
каже Е, то сам ја. Код мене 
не посто ји ауто цен зу ра, 
зато сам на мар ги ни, јер су 
се мно ги про на шли у мојим 
радо ви ма. Неки мисле да 
сам шови ни ста, а у прин ци
пу не схва та ју да то у ства
ри нисам ја, већ живот сам, 
каже Фра ња.

Фра ња се у сво јим стри по
ви ма пои гра ва са сва ко дне
ви цом, дода ју ћи дозу хумо
ра и сати ре, а како каже, у 
дана шње вре ме није баш 
лако бити хумо ри ста. 

‒ Чини ми се да сам пре 
био већи хумориста. Када 
има те држа ву у којој је све 
хумор, онда баш и није лако 
бави ти се тиме. Живот не 
ситу а ци је често могу да буду 

апсурд ни је од самог стри
па. Коракс и Дра ган Петри
чић су рет ки хумо ри сти који 
опста ју на нашим про сто
ри ма. Коракс већ годи на ма 
са стра ни ца листа „Данас“ 
пред ста вља исти ну људи ма. 
Међу тим, мно ге то не инте
ре су је, јер је људи ма тешко 
да исти ну при хва те. При ме
тим поне кад и дозу здра вог 
хумо ра, али је то рет кост, 
исти че Фра ња.

Иако иза себе има мно
го стри по ва и илу стра ци ја, 
Фра ња је са 68 годи на добио 
сво је прво при зна ње Окто
бар ску награ ду у обла сти 
умет но сти. 

‒ Када су ми јави ли да ћу 
доби ти награ ду, нисам баш 
веро вао да ће се то дого
ди ти. Кроз свој рад ћу поку
ша ти да не раз о ча рам све 
оне људе који су одлу чи ли 
да мени награ да при пад не, 
јер су уви де ли вред ност мог 
ства ра ла штва. Још сам ја 
на мар ги ни, али има мо мно
го тога да кажем и у овим 
годи на ма. Могу заи си гур но 
да кажем да нису погре ши
ли што су ми доде ли ли ову 
награ ду, каже кроз смех овај 
аутен тич ни бео чин ски умет
ник. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

На доде ли Окто бар ске награ де са пред сед ни цом 
Општи не Бео чин Мир ја ном Мале ше вић Мил кић

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Дан пре вре ме но 
рође не деце

Општи на Бео чин се и ове 
годи не уз све срд но анга жо
ва ње пред сед ни це општи не 
Мир ја не Мале ше вић Мил кић и 
чла ни це Удру же ња роди те ља 
„Мали див“ госпо ђе Вла ди сла
ве Почић, при дру жи ла акци ји 
обе ле жа ва ња 17. новем бра 
 Свет ског дана пре вре ме но 
рође не деце.

Због погор ша ња епи де
ми о ло шке ситу а ци је услед 
пан де ми је коро навиру са, 
пла ни ра не актив но сти за 
обе ле жа ва ње овог дана су 
одло же не, а подр шка „Малим 
диво ви ма“ је била сим бо лич
на тако што је згра да Општи не 
Бео чин све тле ла у љуби ча стој 
боји.

У све ту се сва ке годи не пре 
вре ме на роди око 15 мили о на 
беба. У Срби ји на свет дође 
више од 4000 сићу шних бића, 
од којих чак 60 посто зах те ва 
неки облик интен зив не неге и 
лече ња. То зна чи да у нашој 
земљи сва ко га дана седам 
беба не може да наста ви 
живот без спе ци фич не неге и 
подр шке.

Циљ ове актив но сти је да 
подиг не свест у јав но сти о 
про бле ми ма са који ма се носе 
мали бор ци и њихо ви роди те
љи са жељом да ће сва ко од 
њих побе ди ти сво ју бит ку и 
кора ча ти хра бро кроз живот. 
Не тре ба забо ра ви ти, и диво
ви расту!

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Убудуће теже
до сти пен ди је

Сед ни ца Општин ског 
већа, која је одр жа на 
18. новем бра, била је, 

изме ђу оста лог, посве ће на 
сти пен ди ра њу уче ни ка па је 
том при ли ком доне та одлу ка 
о про ши ре њу кру га уче сни ка. 
Наи ме, прет ход на одлу ка је 
оба ве за ла да се на кон курс 
могу при ја ви ти уче ни ци са 
успе хом у прет ход ном шко ло
ва њу од 5,00, а сада је од 4,70 
до 5,00. Нова одлу ка је реши
ла и пита ње уче шћа уче ни ка 
првих раз ре да сред њих шко ла 
на кон кур су. До сада су само 
уче ни ци првог раз ре да сред
ње шко ле, који су про гла ше ни 
уче ни ци ма гене ра ци је доби
ја ли ауто мат ски сти пен ди је 
Општи не. Убу ду ће, за сти пен
ди ју ће моћи кон ку ри са ти сви 

уче ни ци првих раз ре да сред
њих шко ла који су од петог до 
осмог раз ре да основ не шко ле 
има ли про сек од 4,70 до 5,0.

После упо зна ва ња са резул
та ти ма кон кур са за избор 
дирек то ра у Јав ном кому нал
ном пред у зе ћу „Бео чин“ чла
но ви Општин ског већа дали су 
пози тив но мишље ње за раз
ре ше ње врши о ца дужно сти 
дирек то ра и име но ва ње првог 
чове ка овог колек ти ва. Конач
ну реч о избо ру Гор да не Ракић 
за дирек то ра даће одбор ни ци 
Скуп шти не општи не на наред
ном засе да њу. Исту про це
ду ру до име но ва ња про ла зи 
Општин ски штаб за ван ред не 
ситу а ци је и Школ ски одбор 
Основ не шко ле „Јован Грчић 
Милен ко“.
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Медијски пројекат „живот у  Беочину – Између Дунава и Фрушке горе“.  Пројекат је суфинансиран средствима буџета Општине Беочин. Ставови 
изражени у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став општине Беочин.
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ

Проглашена ванредна
ситу а ци ја
Од четврт ка, 19. новем бра, општи

на Шид је у ван ред ној ситу а ци ји. 
Штаб за ван ред не ситу а ци је је 

због погор ша не епи де ми о ло шке ситу
а ци је донео одлу ку која је сту пи ла на 
сна гу у 15 часо ва. Зоран Семе но вић, 
пред сед ник Општи не Шид, тим пово
дом је у петак, 20. новем бра, одр жао 
кон фе рен ци ју за меди је.

– Ситу а ци ја са виру сом коро на у 
општи ни Шид је дале ко непо вољ ни ја 
послед њих дана и тре нут но су 43 лица 
зара же на. Штаб за ван ред не ситу а
ци је неће доно си ти ника кве посеб не 
мере, осим мера које су у сагла сно
сти са мера ма које доно си Репу блич ки 
кри зни штаб. Апе лу јем и овог пута на 
све наше ста нов ни ке да се што више 
задр жа ва ју у кући, да не ства ра ју непо
треб не кон так те, да носе маске. Наше 
инспек циј ске слу жбе су све вре ме на 
тере ну и нису уви де ли нијед но бит но 
крше ње рад ног вре ме на, ни про пи са 
који су про пи са ни зако ном. И током 
викен да инспек циј ске слу жбе ће бити 
на тере ну – рекао је Семе но вић.

Штаб за ван ред не ситу а ци је општи
не Шид донео је сле де ће мере:

– Ноше ње маски је и даље оба ве зно 

у затво ре ном и на отво ре ном про сто
ру док посто ји опа сност од шире ња 
зара зне боле сти ковид19 у скла ду са 
пре по ру ком Кри зног шта ба Репу бли ке 
Срби је.

– Рад но вре ме свих обје ка та осим 
апо те ка, бен зин ских пум пи, доста ве 
хра не може бити нај ка сни је до 21 час, 
а отва ра ју се наред ног дана од 5 часо
ва.

– Сви услу жни објек ти мора ју да 
одре де одго вор но лице које ће бити 
заду же но за стрикт но спро во ђе ње пре
вен тив них мера у скла ду са одлу ка ма 
Кри зног шта ба Репу бли ке Срби је.

– Забра њу је се рад све ча них сала 
као и орга ни зо ва ње про сла ва у затво
ре ном и на отво ре ном про сто ру док 
посто ји опа сност од шире ња зара зне 
боле сти ковид19. Д. П.

Зоран Семе но вић

ЗАШТИТ НА ОПРЕ МА ЗА УСТА НО ВЕ СОЦИ ЈАЛ НЕ ЗАШТИ ТЕ

Соли дар ност у доба пан де ми је
У окви ру про јек та немач косрп

ске раз вој не сарад ње „Услу ге 
соци јал не зашти те за осе тљи

ве гру пе“, у поне де љак, 16. новем
бра, помоћ ни ку пред сед ни ка Општи не 
Шид Небој ши Или ћу, који је заду жен за 
соци јал ну поли ти ку, уру че на је зна чај на 
дона ци ја. Немач ка међу на род на орга
ни за ци ја за сарад њу (ГИЗ) обез бе ди ла 
је маске, рука ви це, визи ре, дез ин фек
ци о на сред ства и бес кон такт не топло
ме ре за уста но ве соци јал не зашти те 
током понов ног пове ћа ња бро ја обо ле
лих од виру са ковид19. Обез бе ђе но је: 
2.778 пари рука ви ца, 2.778 заштит них 
маски, 106 визи ра, 101 литар дез ин фи
ци је на та и 12 бес кон такт них топло ме
ра.

– Вео ма је важно да запо сле ни 
у соци јал ној зашти ти и једи ни ца ма 
локал не само у пра ве има ју одго ва ра ју
ћу заштит ну опре му како би подр жа ли 
осе тљи ве дру штве не гру пе током епи
де ми је. С обзи ром на то да су осе тљи
ве дру штве не гру пе ујед но изло же не и 
већем ризи ку зара зе виру сом ковид19, 
наш про је кат наста вља сарад њу са 
гра до ви ма и општи на ма, а подр шка у 
виду заштит не опре ме је један при мер 

тога – изја вио је Мар кус Мајер, вођа 
про јек та.

Подр шка општи ни Шид део је веће 
мере подр шке ГИЗа, која обу хва та 
18 гра до ва и општи на. У пери о ду од 

16. до 20. новем бра 2020. годи не биће 
уру че но укуп но: 50.000 пари рука ви ца, 
50.000 маски, 1.900 визи ра, 1.800 лита
ра дез ин фи ци је на та и 230 бес кон такт
них топло ме ра. Д. Попов

Небој ша Илић и при сти гла дона ци ја
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ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ ЧЕДОМИР БОжИЋ У КУКУ ЈЕВ ЦИ МА

Посе та поро ди ци Мар тић
Чедо мир Божић, покра

јин ски секре тар за 
пољо при вре ду, водо

при вре ду и шумар ство, у 
петак, 20. новем бра, посе
тио је дома ћин ство поро
ди це Мар тић у Куку јев ци
ма, а у скло пу актив но сти 
оби ла ска пољо при вред них 
газдин ста ва у АП Вој во ди ни 
и упо зна ва ња са про бле ми
ма са који ма се дана шњи 
пољо при вред ни ци суо ча
ва ју. Ина че, поро ди ца Мар
тић се досе ли ла у Куку јев
це 1998. годи не из Оро ли ка 
(Хрват ска). Вла дан Мар тић, 
мла ди пољо при вред ник, 
рекао је да се баве ратар
ством, одно сно сеју пше ни
цу, соју, куку руз, сун цо крет. 
Има ју сву потреб ну меха ни
за ци ју и све сами раде, а у 
рад су, како каже, укљу че ни 
и отац, мај ка, брат, супру га.

– Циљ наше дана шње 
посе те је да се упо зна мо 
са про бле ми ма са који ма 
се суо ча ва ју мала и сред ња 
газдин ства на тери то ри ји 
АП Вој во ди не и на осно ву 
иску ства сте че ног на тере
ну и раз го во ра са поро ди

ца ма које се баве пољо
при вре дом пла ни ра мо 
сред ства буџе та за наред ну 
годи ну. Поро ди ца Мар тић 
обра ђу је око 134 хек та ра 
земље и углав ном се бави 
ратар ством, а у прет ход ном 
пери о ду апли ци ра ла је на 
кон кур си ма које је рас пи сао 
Покра јин ски секре та ри јат 
за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство и пре

ко њих је доби ла сред ства 
за набав ку два трак то ра – 
изја вио је Чедо мир Божић.

Пред сед ник Општи не 
Шид Зоран Семе но вић, 
тако ђе је био у посе ти поро
ди ци Мар тић.

– Посе та секре та ра Божи
ћа је доказ да Општи на 
Шид има одлич ну сарад њу 
са Покра јин ском вла дом. 
Током дана шњег оби ла ска 

газдин ства поро ди це Мар
тић и у раз го во ру са њима, 
као и са оста лим пољо при
вред ни ци ма, може мо да 
дође мо до сазна ња, које су 
то потре бе наших пољо при
вред ни ка и да зајед нич ким 
сна га ма испла ни ра мо нај
бо ље могу ће про гра ме и ми 
као Општи на и Секре та ри
јат – изја вио је Зоран Семе
но вић.

Зоран Семе но вић, Чедо мир Божић, Вла дан Мар тић и Милан Мар тић

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Ште дљи ви буџет
за наред ну годи ну
Чла но ви Општин ског већа, одр

жа ли су у сре ду, 18. новем бра, 
сед ни цу на којој се рас пра вља

ло о 11 тача ка. По завр шет ку сед ни це, 
пред сед ник Општи не Шид обра тио се 
пред став ни ци ма меди ја и иста као да 
је нај зна чај ни ја тач ка днев ног реда 
Одлу ка о орга ни зо ва њу јав не рас пра
ве о Одлу ци о нацр ту буџе ту Општи не 
Шид за 2021. годи ну.

– Дана шња сед ни ца Општин ског 
већа, сазва на је пре све га због доно
ше ња Одлу ке о нацр ту буџе та за 2021. 
годи ну. Општи на Шид ће на нај тран спа
рент ни ји начин да пред ста ви један од 
нај кон зер ва тив ни јих и нај ште дљи ви јих 
буџе та у овом миле ни ју му. Пози вам 
гра ђа не, удру же ња, дирек то ре јав них 
пред у зе ћа и уста но ва да у сле де ћих 
два де се так дана погле да ју Одлу ку 
о нацр ту буџе та, која ће бити јав но 

пре зен то ва на на интер нет стра ни ци 
Општи не Шид, и изне су сво је пред ло
ге. Јав на рас пра ва ће бити одр жа на 7. 
децем бра у сали СО и са таквим нацр
том, који ће бити изме њен на осно ву 
изне тих пред ло га који буду усво је ни, 
про јек то ва ће мо буџет за 2021. годи
ну у виси ни од јед не мили јар де и сто 
педе сет мили о на дина ра – изја вио је 
Зоран Семе но вић.

Семе но вић је гово рио и епи де ми о
ло шкој ситу а ци ји у општи ни.

– У шид ској општи ни је дошло до 
дра стич ног погор ша ња епи де ми о ло
шке ситу а ци је. Пра ти ће мо кре та ње до 
кра ја дана и врло веро ват но ћемо бити 
при ну ђе ни да уве де мо неке ван ред не 
мере које нису дру га чи је од оних које је 
доне ла Вла да Срби је. Апе лу јем на све 
наше гра ђа не да без потре бе не напу
шта ју сво је домо ве. Тре ба да се носе 

маске, као вид зашти те. Наш здрав
стве ни и про свет ни систем је угро жен. 
Неко ли ко лека ра, меди цин ских рад
ни ка, вас пи та ча, помоћ ног осо бља и 
учи те ља је пози тив но. Они се нала зе у 
изо ла ци ји, већи на њих је у добр ој кон
ди ци ји и оче ку јем њихов ско ри опо ра
вак – рекао је Семе но вић. 

Д. Попов

Зоран Семе но вић

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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Изград ња врти ћа
за мађар ску децу у Мара ди ку
У Мара ди ку, селу само 

десет кило ме та ра 
уда ље ном од Инђи је, 

пре ма послед њем попи су 
ста нов ни штва, 24 одсто 
ста нов ни штва чине Мађа
ри тј. њих 552. У самом 
цен тру села нала зи се 
Рефор ма тор ска црква, а у 
окви ру ње и игра о ни ца за 
нај мла ђе при пад ни ке 
мађар ске наци о нал не 
зајед ни це. 

Пре неко ли ко годи на, 
све ште ник Дани ел Халаш 
покре нуо је ини ци ја ти ву да 
се у дво ри шту цркве изгра
ди више на мен ски обје кат у 
којем ће се нала зи ти вртић, 
сала, слу жбе не про сто ри је 
и ста но ви за запо сле не. У 
томе је добио подр шку 
мађар ске вла де те су убр зо 
сти гла и сред ства за 
изград њу згра де у окви ру 
про гра ма пре ко гра нич не 
сарад ње. Деве де сет одсто 
сред ста ва издво ји ла је 
мађар ска вла да, оста так су 
соп стве на сред ства и сред
ства Покра јин ске вла де.

– Жеља нам је била да 
се модер ни зу је мо али, ако 
дуго роч но гле да мо, овај 
наш потез може ути ца ти и 
на мађар ску еко но ми ју. 

Што више људи гово ри 
мађар ски језик лак ше ће се 
одви ја ти дого во ри и раз ви
ја ти пре ко гра нич на сарад
ња. Тако ђе, и деци која 
желе да наста ве шко ло ва
ње на мађар ском јези ку, 
биће мно го лак ше – иста
као је Дани ел Халаш, све
ште ник из Мара ди ка.

Како Халаш исти че, у 
новом врти ћу бора ви ће 

деца ста ро сти од три до пет 
годи на, али биће фор ми ра
на и гру па пред шко ла ца.

– Обје кат у којем ће се 
нала зи ти вртић, гра ди се 
пре ма европ ским стан дар
ди ма, а план је да, након 
изград ње, извр ши мо и 
њего ву акре ди та ци ју – каже 
све ште ник из Мара ди ка.

Пред ви ђе но је да се деца 
у нови обје кат усе ле у току 

сле де ће годи не. Сви они 
има ће при ли ку да, поред 
мађар ског јези ка, уче и 
веро на у ку као и да уче ству
ју у мно гим дру гим актив но
сти ма. Како је навео мара
дич ки све ште ник, поред 
мађар ске, добро до шла су 
и оста ла деца из села која 
желе да нау че још један 
језик, поред матер њег.

М. Ђ.

Згра да у којој ће се нала зи ти вртић

Расте број пре гле да и обо ле лих од коро не
Расте број пре гле да, 

али и број обо ле лих 
од коро на ви ру са на 

тери то ри ји општи не Инђи ја. 
Про шле неде ље, број оних 
који су затра жи ли лекар ску 
помоћ, кре тао се, на днев
ном нивоу од 100, на почет
ку неде ље, до пре ко 150 
лица кра јем неде ље. Само 
у јед ном дану, како су иста
кли пред став ни ци инђиј ског 
Дома здра вља, ура ђе но је 
99 ренд ген сни ма ка плу ћа. 
Само у сре ду, 18. новем
бра, на коро на ви рус тести
ра но је 46 лица, од чега је 
поло ви на била пози тив на. 
Као што је и наја вље но, у 
Дому здра вља поста вљен 
је шатор, како би се паци
јен ти ма олак ша ло чека ње 
на лабо ра то риј ске ана ли зе 
и ренд ген плу ћа. У инђиј
ском Дому здра вља раде 
две ковид амбу лан те, сва

ког дана од 8 до 19 часо ва. 
У скло пу њих су анга жо ва не 
две лекар ске еки пе. Пре
ма зва нич ним пода ци ма, 
кра јем про шле неде ље, на 
тери то ри ји општи не Инђи ја 
зва нич но је реги стро ва но 

пре ко 100 лица обо ле лих 
од ковида19. У тој општи ни 
на сна зи је ван ред на ситу
а ци ја, која је про гла ше на 
на осно ву одлу ке Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је. Нове 
мере, које су уве де не 14. 

новем бра, про пи су ју оба ве
зно ноше ње маске у било 
којој врсти затво ре ног про
сто ра, пого то во где посто
ји већа цир ку ла ци ја људи, 
дозво ље но је седе ње нај ви
ше две осо бе за јед ним сто
лом у уго сти тељ ским објек
ти ма, рад уго сти тељ ских 
обје ка та је огра ни чен до 21 
час и оба ве зна је редов на 
дез ин фек ци ја ула за и лиф
то ва од стра не управ ни ка 
згра да.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак апе ло
вао је на гра ђа не и вла сни
ке обје ка та где се гра ђа ни 
оку пља ју, да се при др жа
ва ју про пи са них мера или 
ће општин ски Штаб бити 
при мо ран, да због здра вља 
људи, уве де строжe мере, 
слич не они ма за вре ме ван
ред ног ста ња.

М. Ђ.
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Вред не руке сео ских жена
Жене из Крче ди на оку пи ле 

су се 2012. годи не, пре 
све га, да би се дру жи ле. 

Одр жа ва ле су састан ке сва ког 
поне дељ ка ради дого во ра, раз
ме не иску ста ва и нарав но рада, а 
за то, осам годи на уна зад, кори
сте про сто ри ју у окви ру сео ске 
библи о те ке, у којој су им пла ће ни 
стру ја и вода. 

Ипак, ова годи на је сасвим дру
га чи ја и за Удру же ње жена „Крче
дин ке“, како су му „наде ну ле“ 
име. Како је иста кла Невен ка 
Ђур чик, пред сед ни ца Удру же ња, 
сада се због пан де ми је коро на ви
ру са мно го ређе оку пља ју, али и 
даље код куће раде на оно ме по 
чему су позна те, а то су руч ни 
радо ви, зим ни ца и меде ња ци. 
Про да ја се врши углав ном онлајн, 
а про мо ци ја на дру штве ним мре
жа ма. Са нестр пље њем оче ку ју 
нова оку пља ња и мани фе ста ци је.

– Наше удру же ње, кра јем 2012. 
годи не, нашло се у так ми чар ској 
бор би за избор срем ског суве ни
ра, које је покре нуо Тури стич ки 
кла стер „Срем“, са циљем да ово, 
тури стич ки зна чај но под руч је, нај
зад доби је једин стве ни „знак пре

по зна ва ња“, суве нир или неко ли
ко суве ни ра који ће бити аутен
тич ни за ово под руч је. „Крче дин
ке“ су се пред ста ви ле са срем
ским меде ња ци ма, иако се бави
мо и свим дру гим руч ним радо ви
ма: штри ка њем, хекла њем, везе
њем и тка њем. Мла ди су све 
више заин те ре со ва ни за оно што 
ради мо. Сара ђи ва ли смо са сео
ском шко лом у окви ру избор ног 
пред ме та Народ на тра ди ци ја. 
Деца су нас посе ћи ва ла, гле да ла 
шта ми то ради мо, а мно ги ма се 
допад не, па поже ле да нам се 
при дру же, јер оно што је изве сно 
јесте то да се љубав и нави ка за 
руч ни рад сти чу током детињ ства 
– каже Невен ка Ђур чик.

„Крче дин ке“ су пре неко ли ко 
годи на схва ти ле да је иде а лан 
суве нир меде њак и при о ну ле су 
на посао. Како кажу, иде а лан 
суве нир би тре ба ло да буде баш 
из Сре ма, ни пре ве лик ни пре ма
ли, и нешто што про из и ла зи из 
тра ди ци је, те је тако настао меде
њак, сли чан дру ги ма, али опет 
посе бан, јер је дело вред них руку 
жена из Крче ди на.

М. Ђ.

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Невен ка Ђур чик

Поста вље на тури стич ка 
табла у Крче ди ну
У цен тру Крче ди на поста вље на је 

тури стич ка инфотабла. Тури стич
ка орга ни за ци ја општи не Инђи ја 

на овај начин жели да при бли жи посе ти
о ци ма све при род не лепо те, лока ли те те, 
зна ме ни то сти, зна чај не објек те и све у
куп ну тури стич ку пону ду Крче ди на. 
Пред став ни ци Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја кажу да је Крче дин јед
но од чети ри насе ље на места са изла
ском на Дунав, па је тако и јед но од 
инте ре сант ни јих места за посе ти о це.

Село је сме ште но на оброн ци ма Фру
шке горе. Север но од самог насе ља, на 
десној оба ли Дуна ва, нала зи се викенд 

насе ље са око 2.000 викен ди ца. Непо
сред но уз оба лу ниже се неко ли ко 
пешча них ада на који ма су пре ле пе пла
же са одлич ним усло ви ма за купа ли шно
рекре а тив не актив но сти. Лева оба ла 
Дуна ва са шум ским ком плек сом канад
ске топо ле, про стра ном Крче дин ском 
адом, број ним рукав ци ма и бара ма, пра
ви је рај за љуби те ље при ро де, еко ло ги
је, лова, рибо ло ва и фотосафа ри ја. 
Крче дин ска ада, са десет кило ме та ра 
дугом оба лом и повр ши ном од ско ро 
девет ква драт них кило ме та ра, спа да у 
гру пу нај ве ћих дунав ских ада од ушћа 
Дра ве до ушћа Тисе у Дунав. Позна та је 

као пра ва оаза живо
тињ ског све та – ста ни
ште је коња, гове да, 
мага ра ца, сви ња, број
них врста пти ца итд. 
Од оба ле је раз два ја 
Гар ди но вач ки рука вац 
(тзв. Дуна вац) који 
води до чита ве мре же 
дру гих рука ва ца и 
бара. То су све раз ло зи 
због којих тре ба посе
ти ти Крче дин, а инфо
табла у цен тру села 
послу жи ће као добар 
водич до сва ке од 
поме ну тих лока ци ја.

М. Ђ.

Уре ђе ње
атар ских путе ва

Зајед нич ким ула га њем Упра ве за капи
тал на ула га ња Вој во ди не и Општи не 
Инђи ја, почет ком новем бра, изгра ђе но је 
осам отре си шта за пољо при вред не 
маши не и 2.400 мета ра атар ских путе ва 
путем тех но ло ги је цемент не ста би ли за
ци је. Осам отре си шта дужи не 30 мета ра 
изгра ђе но је на део ни ци Мара дик – рас
кр сни ца „крст“, Нови Слан ка мен – Крче
дин, у Љуко ву и у Новим Кар лов ци ма. На 
наве де ним лока ли те ти ма врше но је кла
сич но бето ни ра ње пута док је на оста
лим атар ским путе ви ма кори шће на 
мето да цемент не ста би ли за ци је, која 
под ра зу ме ва меша ње одре ђе не коли чи
не цемен та са посто је ћим земља ним 
мате ри ја лом и водом. Сушти на ове 
мето де је дуго трај ност кори шће ња под
ло ге и раци о на ли за ци ја тро шко ва. Укуп
на вред ност про јек та изно си ла је 58 
мили о на дина ра, од чега је Упра ва уче
ство ва ла са 18 мили о на, а Општи на 
Инђи ја са 40 мили о на дина ра. М. Ђ.

Тури стич ка табла у Крче ди ну
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Про гла ше на ван ред на
ситу а ци ја у општи ни Пећин ци
Штаб за ван ред не ситу

а ци је општи не Пећин
ци је на засе да њу, 21. 

новем бра, донео одлу ку о 
про гла ше њу ван ред не ситу а
ци је на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не због наглог пове ћа
ња бро ја зара же них коро на
ви ру сом. У том тре нут ку било 
је 73 потвр ђе на слу ча ја 
инфек ци је, а током викен да 
потвр ђе но је још 39 слу ча је ва 
инфек ци је коро на ви ру сом 
на тери то ри ји пећи на ке 
општи не.

Од уто р ка, 24. новем бра, 
на сна зи су нове про ти ве пи
де миј ске мере, које је усво ји
ла Вла да Репу бли ке Срби је:

– Скра ће ње рад ног вре ме
на до 18 часо ва ресто ра ни
ма, кафи ћи ма, баро ви ма, 
клу бо ви ма, кла ди о ни ца ма и 
тржним цен три ма.

– Оба ве зно и без у слов но 
кори шће ње лич не заштит не 
опре ме (ноше ње заштит не 
маске) у затво ре ном про сто
ру, као и на отво ре ном про
сто ру у оним ситу а ци ја ма где 
се не могу избе ћи међу људ
ски кон так ти.

– Забра на свих јав них оку
пља ња с при су ством више од 

пет осо ба у затво ре ном и на 
отво ре ном про сто ру. Од ове 
мере изу зе ти су рад не орга
ни за ци је, школ ске уста но ве, 
про дав ни це, тржни цен три и 
слич ни објек ти, за које важи 
про пи са но огра ни че ње бро ја 
при сут них осо ба у сва ком 
тре нут ку у одно су на ква дра
ту ру објек та (мини мум чети
ри метра ква драт на по осо
би).

– Омо гу ћа ва ње рада од 
куће свим запо сле ни ма код 
којих то рад ни про цес допу
шта.

– Стро га кон тро ла оба ве зе 
ноше ња заштит не маске у 
вози ли ма јав ног пре во за, уз 
огра ни че ње мак си мал ног 
бро ја пут ни ка у вози лу на 
поло ви ну декла ри са ног капа
ци те та вози ла.

– Стро га кон тро ла спро во
ђе ња кућ не изо ла ци је, кућ ног 
каран ти на (само и зо ла ци је), 
као и свих оста лих про ти ве
пи де миј ских мера које су на 
сна зи.

Наве де не мере су оро че не 
на пери од од десет дана и 
биће изно ва раз мо тре не у 
скла ду у са акту ел ном епи де
ми о ло шком ситу а ци јом.

Добро до шли ца за 39 ново ро ђен ча ди
Општи на Пећин ци је ових 

дана уру чи ла јед но крат не 
нов ча не накна де у изно су од 
40 хиља да дина ра поро ди
ца ма са тери то ри је општи не, 
које су при ја ви ле ново ро ђен
че у пери о ду од 1. јану а ра до 
30. апри ла 2020. годи не. 
Накна ду је доби ло укуп но 39 
поро ди ца, а пред сед ник 
Општи не Пећин ци Сини ша 
Ђокић уру чио је 40 хиља да 
дина ра поро ди ци Глу мац из 
Ога ра.

– Јед но крат на нов ча на 
накна да за ново ро ђен чад 
јед на је од мера попу ла ци о
не поли ти ке коју при ме њу је 
Општи на Пећин ци, са 
циљем да допри не се пора
сту ната ли те та на сво јој 
тери то ри ји. Због пан де ми је 
смо се одлу чи ли да накна де 
уру чу је мо на кућ не адре се 
уз пошто ва ње свих мера 
зашти те од шире ња коро на
ви ру са. Све сни смо да је 
роди те љи ма сва ка помоћ 

добро до шла и зато се тру ди
мо да, у скла ду са при ли вом 
сред ста ва у општин ски 
буџет, што пре испла ти мо 
зао ста ле накна де – рекао је 
пред сед ник Ђокић.

Десе то ме сеч на Еми ли је 
прво дете у поро ди ци Глу
мац, а њени роди те љи Неве
на и Нико ла кажу да пла ни
ра ју да про ши ре поро ди цу.

– Ово је јако леп гест и 

сва ка ко да ће нам добро 
доћи. С обзи ром на то да 
нова ца никад доста, пла ни
ра мо да га потро ши мо на 
опре му за бебе – изја вио је 
Нико ла.

Због пове ћа ног бро ја 
паци је на та у Ковид амбу
лан ти у Пећин ци ма и 
лоших вре мен ских усло ва, 
Штаб за ван ред не ситу а ци
је општи не Пећин ци, у 
сарад њи са Сек то ром за 
ван ред не ситу а ци је Срем
ска Митро ви ца, обез бе дио 
је шатор, који је у петак, 20. 
новем бра, поста вљен у 
кру гу пећи нач ког Дома 
здра вља испред Ковид 
амбу лан те.

По речи ма дирек тор ке 
Дубрав ке Цвет ко вић 
Мићић шатор ће послу жи ти 
као при вре ме на чека о ни ца 
за све паци јен те са респи
ра тор ним инфек ци ја ма, 
где ће моћи да се скло не 
од лоших вре мен ских усло
ва. Наред них дана биће 
поста вље не клу пе или сто
ли це, што ће паци јен ти ма, 
који чека ју свој ред на пре
глед, додат но олак ша ти 
чека ње.

Поста вљен шатор испред 
Kовид амбу лан те
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Баца ње отпа да на јав не повр ши не
Јав но кому нал но пред у зе ће „Сава“ 

ових дана спро во ди акци ју чишће ња 
дивљих депо ни ја на тери то ри ји општи не 
Пећин ци. Током про те кле неде ље, рад ни
ци овог пред у зе ћа очи сти ли су дивљу 
депо ни ју у Шима нов ци ма код пре чи ста ча 
воде, а по речи ма дирек то ра ЈКП „Сава“ 
Жељ ка Мили ће ви ћа у пита њу је вели ка 
повр ши на, где, и поред мно го број них апе
ла, мешта ни и при вред ни ци из овог насе
ља упор но одла жу отпад.

– Сва ке годи не се суо ча ва мо са про
бле мом дивљих депо ни ја, које, морам да 
нагла сим, наста ју због нео д го вор них поје
ди на ца. Рад ни ци нашег пред у зе ћа не 
могу да постиг ну да очи сте све депо ни је у 
свих 15 насе ља, већ се поја ви нова. Исто 
тако је и у Шима нов ци ма, где нео д го вор
ни мешта ни и при вред ни ци одла жу отпад 

на место које није пред ви ђе но за тако 
нешто, чиме, не само да нама ства ра ју 
додат не тро шко ве, него нано се вели ку 
ште ту и самој при ро ди – иста као је Мили
ће вић.

Он је, тако ђе, под се тио да је казне на 
поли ти ка, која је поо штре на, послед ња 
опци ја, али да је очи глед но нео п ход на 
како би се пости гли пози тив ни ефек ти у 
кому нал ној обла сти, што је у инте ре су 
свих гра ђа на.

– Мно го број ни апе ли, пре вен тив не 
мере и напо ри пећи нач ке локал не само у
пра ве и нашег пред у зе ћа очи глед но нису 
довољ ни, јер дивље депо ни је и даље 
пред ста вља ју озби љан про блем, те мора 
да се при бег не послед њој, али сва ка ко 
нео п ход ној опци ји кажња ва ња за учи ње
ни пре кр шај. Нема оправ да ња за баца ње 

отпа да на јав не повр ши не. Они који то 
чине крше закон и нано се трај ну ште ту 
људи ма у свом окру же њу – рекао је 
Мили ће вић.

Пре две годи не, изме ње на је Одлу ка о 
одр жа ва њу чисто ће на тери то ри ји општи
не Пећин ци тако да се нов ча не казне за 
прав на лица и пред у зет ни ке кре ћу од 
20.000,00 дина ра до 150.000,00 дина ра, а 
за физич ка лица од 5.000,00 до 25.000,00 
дина ра.

ЈКП „Сава“ пру жа услу гу одно ше ња 
каба стог отпа да у свим насе љи ма по вео
ма при сту пач ној цени. У окви ру те цене, 
без додат не накна де, одно се и каба сти 
отпад који не може да се одла же у кан те 
за сме ће и кон теј не ре, на позив гра ђа на 
путем теле фо на 022/243–6–510 или 
путем меј ла info@jkpsa va.rs. 

У неде љу, 15. новем бра, 
на 21. по реду Смо три 
ликов них умет ни ка ама

те ра Вој во ди не у Бач кој 
Палан ци, у орга ни за ци ји 
Саве за умет нич ког ства ра ла
штва ама те ра Вој во ди не и 
Кул тур ног цен тра Бач ка 
Палан ка, сли ка Дра го љу ба 
Трин ди ћа „То сва ко од нас 
може бити“, која је рађе на у 
тех ни ци уље на плат ну, осво
ји ла је прво место.

Трин дић се за титу лу нај бо
љег у Вој во ди ни избо рио 
међу 300 сли ка ра из Покра ји
не, а по њего вим речи ма, 
поред тога што пре вас ход но 
сли ка моти ве сво га зави ча ја, 
нај ви ше пеј за же са зим ским 
моти ви ма, ове годи не, за 
ства ра ње побед нич ког умет
нич ког дела, инспи ра ци ја је 
била тре нут на епи де ми о ло
шка ситу а ци ја и коро на ви рус.

– Нај дра же награ де су 
упра во у домо ви ни, код сво је 
куће. Овај успех је вели ко 
достиг ну ће у мом дуго го ди
шњем ства ра ла штву, посеб но 
што је изу зет но стру чан жири 
оце нио мој рад таквим кри ти
ка ма. Награ да ме сасвим 
сигур но инспи ри ше и на посе
бан начин тра си ра мој даљи 
пут као ства ра о ца. Акту ел
ност теме којој сам се окре нуо 
у побед нич кој сли ци, а која се 
тиче пан де ми је, све до чи о 
мом ста ву да су умет нич ка 
дела – као што је увек и слу
чај кроз исто ри ју умет но сти – 
све до ци деша ва ња и упе ча
тљив печат вре ме на. Ова 
сли ка је тако ђе зна чај на за 
мене по томе што је доказ да 
сам успе шно извр шио сти ли
стич ку тран зи ци ју са реа ли
стич ког на модер ни стич ки, 

апстракт ни рад. Наста ви ћу да 
се кре ћем у истом прав цу, да 
се уса вр ша вам и истра жу јем. 
Пла ни рам да се так ми чим на 
међу на род ној сце ни, упо ре до 
са дома ћом, а раз ми шљам и 
о само стал ним изло жба ма. 
Посеб но морам иста ћи, увек 
добру сарад њу са Кул тур ним 
цен тром Пећин ци на пре зен
то ва њу наше општи не. Акце
нат ћу, тако ђе, у будућ но сти 
ста вља ти и на рад са мла дим 
тален ти ма – иста као је Трин
дић.

Дирек тор пећи нач ког Кул
тур ног цен тра Јован Девр ња 
рекао је да Кул тур ни цен тар, 
већ годи на ма, као једи на 
уста но ва кул ту ре у пећи нач кој 
општи ни, пру жа све срд ну 
подр шку када је у пита њу 
него ва ње ама те ри зма у свим 
сфе ра ма умет нич ког дело ва
ња.

– Трин ди ће вим успе хом 
Пећин ци су се по први пут у 
исто ри ји нашли као воде ћи на 
ликов ној мапи Вој во ди не, а не 

тре ба изо ста ви ти ни мла де 
наде које се умет нич ки изра
жа ва ју у нашем кра ју. Поред 
прве награ де, сту дент ки ња 
сли кар ства Ива на Пет ко вић 
из Пећи на ца, која води Шко лу 
црта ња и кре а тив ну ради о ни
цу при нашем цен тру, осво ји
ла је спе ци јал но при зна ње, 
међу 11 умет ни ка, што све у
куп но гово ри у при лог томе да 
ликов но ства ра ла штво живи у 
овом делу Вој во ди не – рекао 
је Девр ња.

О нај бо љи ма на покра јин
ској смо три одлу чи вао је жири 
у саста ву: ликов ни кри ти чар 
Сава Сте па нов, ака дем ски 
сли кар Дани јел Бабић и при
ме ње на умет ни ца Тија на 
Сиће вић.

– Одлу ку смо доне ли узи
ма ју ћи у обзир то што је Трин
дић једи ни од свих умет ни ка 
одлу чио да се бави нај ак ту ел
ни јом ситу а ци јом иза зва ном 
коро на ви ру сом и то је успео 
да садр жин ски каже на један 
аутен ти чан ликов ни начин, 

пошту ју ћи све еле мен те тех
ни ке за коју се одлу чио – 
рекао је пред се да ва ју ћи 
струч ног жири ја Сава Сте па
нов.

Секре тар Саве за умет нич
ког ства ра ла штва Вој во ди не 
Саво Мучи ба бић рекао је том 
при ли ком да, иако су се ове 
годи не суо чи ли са епи де ми
јом иза зва ној коро на ви ру сом, 
успе ли су да у изме ње ним 
окол но сти ма, без при су ства 
публи ке, орга ни зу ју нај ве ћу 
мани фе ста ци ју у обла сти 
ликов ног ства ра ла штва.

– Сли ка ра, у одно су на 
прет ход не годи не, има мање, 
али ква ли тет ни ове годи не 
није изо стао. Ова кве изло жбе 
зна чај не су за афир ми са ње 
умет ни ка у свим дело ви ма 
Вој во ди не, пого то ву у мањим 
сре ди на ма – казао је Мучи ба
бић.

Иако је Трин дић рођен у 
там нав ском селу Чучу ге код 
Уба, већ дужи низ годи на 
живи и ства ра у Кар лов чи ћу. 
Сли кар ством се бави од мла
до сти, а зна ња је, изме ђу 
оста лог, сти цао у ате љеу мр 
Мио дра га Петро ви ћа. Иза 
себе има 15 само стал них и 
пре ко 50 колек тив них изло
жби, међу који ма су и три 
међу на род ног карак те ра, док 
је у Пећин ци ма изла гао чак 
чети ри пута. Добит ник је 
вели ког бро ја награ да на 
дома ћим так ми че њи ма, а 
међу нај зна чај ни ји ма је пре
сти жна интер на ци о нал на 
награ да часо пи са „Интер на
ти о нал Артист“ на умет нич
ком кон кур су у кате го ри ји пеј
за жа за сли ку „Шум ско јутро“. 
Уче сник је вели ког бро ја коло
ни ја и хума ни тар них акци ја.

СМО ТРА ЛИКОВ НИХ УМЕТ НИ КА АМА ТЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Дра го љуб Трин дић нај бо љи
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290 годи на Основ не шко ле 
„Бошко Пал ко вље вић – Пин ки“
Основ на шко ла „Бошко 

Пал ко вље вић – Пин
ки“, сагра ђе на у бли

зи ни пра во слав ног хра ма, 
од свог осни ва ња дав не 
1730. годи не никад није пре
ста ја ла са радом. Вели ка 
про сла ва за 290. рођен дан 
ове уста но ве са бога том 
тра ди ци јом није одр жа на 
због тре нут не здрав стве не 
ситу а ци је, али је јуби леј 
обе ле жен онлајн при ред бом 
– при ка зи ва њем на дру
штве ним мре жа ма крат ког 
фил ма и изло жбом у шко ли.

– Чујем да је филм јако 
лепо при хва ћен, да су се 
мно ги про на шли, јер ту има 
пуно црнобелих фото гра
фи ја из про шло сти. Неко је 
пре по знао сво је роди те ље, 
неко баку, деку. Баш смо 
наи шли на топле емо ци је. 
Посеб но сам моти ви са на 
тиме, пошто сам и ја била 
ђак ове шко ле, као и мој 
отац, мој деда, мој пра де да 
– иста кла је Тања Гли шић, 
настав ни ца срп ског јези ка.

У два де се то ми нут ни 
филм уче ни ка и настав ни ка 
стао је само део бога те 
исто ри је Основ не шко ле 

„Бошко Пал ко вље вић – 
Пин ки“, која је изне дри ла 
број не, данас успе шне 
људе, на пример, глу ми цу 
Бран ки цу Себа сти ја но вић и 
тени се ра Душа на Лајо ви ћа.

– Шко ла посто ји од 1730. 
годи не. Нарав но, она је 
мења ла свој изглед до 
дана шњег дана, али оно 
што смо нашли у архи ви ма 
Сре ма и лите ра ту ри којом 

смо се слу жи ли у истра жи
ва њу јуби ле ја, јесте да је 
шко ла непре кид но ради ла. 
Деца су ишла у шко лу и за 
вре ме рато ва. У почет ку, 
ђаци су били само деча ци. 
Наста ва је била орга ни зо
ва на само за први и дру ги 
раз ред, доста касни је за 
тре ћи и четвр ти – каже 
Зори ца Јови чић, дирек тор
ка Основ не шко ле „Бошко 

Пал ко вље вић – Пин ки“.
У више навра та је обје кат 

ове ста ро па зо вач ке шко ле 
адап ти ран, а уз помоћ 
локал не само у пра ве, 2021. 
годи не ће поче ти обим на 
рекон струк ци ја ове шко ле, 
која ће доби ти савре мен 
изглед и биће при ла го ђе на 
потре ба ма свих уче ни ка, 
којих је тре нут но 720. 

Д. Г.

Ста ра Пазо ва седи ште
Срем ског сени о ра та
Након 16 годи на Срем ски сени о рат 

Сло вач ке еван ге лич ке цркве ауг збур
шке веро и спо ве сти у Срби ји добио је 

новог сени о ра. На Кон фе рен ци ји све штен
ства, одр жа ној 14. новем бра 2020. у Доба
нов ци ма, за глав ног све ште ни ка за ову 
област иза бран је Игор Фел ди, све ште ник 
из Ста ре Пазо ве, који је на овој функ ци ји 
заме нио госпо ди на Јана Вин ко ви ча, све
ште ни ка из Боље ва ца.

У Сре му посто ји седам цркве них општи на 
– Бео град, Бин гу ла, Бољев ци, Ерде вик, Луг, 
Шид и Ста ра Пазо ва уз шест фили ја ла: 
Аша ња, Доба нов ци, Љуба, Слан ка ме нач ки 
Вино гра ди, Вишњи ће во, Срем ска Митро ви
ца. Уло га сени о ра је, изме ђу оста лог, да 
над зи ре и води рачу на о њихо вом функ ци о
ни са њу и раду и да орга ни зу је сусре те. 

На овој кон фе рен ци ји је било речи о 
недо стат ку све ште ни ка у запад ном Сре му, 
неза вр ше ном про це су рести ту ци је, одла ску 
људи из земље. То су про бле ми који ма ће 
се у наред ном пери о ду бави ти ново и за бра
ни сени ор срем ски, који под се ћа да је овај 
сени о рат био осно ван упра во у Ста рој 
Пазо ви 29. мар та 1921. У тој годи ни је осно

ва на и сада шња Сло вач ка еван ге лич ка 
црква у Срби ји. Ста ра Пазо ва је сада поно
во поста ла цен трал на цркве на општи на за 
Срем Сло вач ке еван ге лич ке цркве у Срби ји 
која сле де ће годи не обе ле жа ва један век од 
осни ва ња у овој држа ви. З. К.

Игор Фел ди у току слу жбе

Писар ни ца 
Општин ске 
упра ве не ради

На осно ву одлу ке Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је 
општи не Ста ра Пазо ва, од 
17. новем бра 2020. годи не, 
обу ста вљен је рад писар ни
це Општин ске упра ве Ста ра 
Пазо ва тзв. шал тер сала 
ради избе га ва ња непо сред
ног кон так та са стран ка ма, а 
у циљу спре ча ва ња шире
ња зара зе виру сом ковид
19. Гра ђа ни могу сво је зах
те ве, мол бе и дру гу доку
мен та ци ју да оста ве у кути
ја ма у при зе мљу згра де 
Општин ске упра ве или их 
могу под не ти на имејладре
су Општи не.  З. К.
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Епи де ми ја коро на ви ру са поре ме ти
ла је рад мно гих уста но ва, а нека ко се 
чини да су тури стич ке аген ци је јед не 
од нај у гро же ни јих. Путо ва ња је све 
мање, инте ре со ва ња гото во да нема, 
а срп ски тури зам је једи но што је пре
о ста ло, али у мањој мери. Тури стич ке 
аген ци је у општи ни Ста ра Пазо ва јако 
тешко опста ју. Сусре ћу се са разним 
про бле ми ма, као што су вели ки тро
шко ви, поли се оси гу ра ња, гаран ци је 
путо ва ња. Од мар та, када је про гла
ше на пан де ми ја, прак тич но за њих 
нема посла, про мет је опао за 95 
посто, тру де се да пошту ју мере 
у затво ре ном про сто ру сво јих кан це
ла ри ја и да раде од куће. Ова годи на 

је дефи ни тив но погуб на за тури зам, 
али он је јед на јако при ла го дљи ва при
вред на гра на. Тури стич ка орга ни за ци
ја поку ша ва да сани ра про бле ме иза
зва не кови дом19.

– Тру ди мо се да на нај бо љи начин, 
сход но усло ви ма, пре зен ту је мо тури
стич ку пону ду општи не Ста ра Пазо ва 
– каже Дра га на Зорић Ста ној ко вић, 
дирек тор ка ТО општи не Ста ра Пазо ва. 

Углав ном су то вир ту ел не туре 
и кому ни ка ци ја са посе ти о ци ма пре ко 
дру штве них мре жа, обја сни ла је 
дирек тор ка и наве ла да се уско ро оче
ку ју изда ва ње бро шу ре о сакрал ним 
објек ти ма у овој сре ди ни. 

 З. К.

Тури стич ке аген ци је
у кри зи

Изме њен рад Библи о те ке
Народ на библи о те ка „Доси теј Обра

до вић“ Ста ра Пазо ва од поне дељ ка, 
23. новем бра 2020. годи не, са чита о
ци ма ради у изме ње ним окол но сти ма, 
због погор ша ња епи де ми о ло шке ситу
а ци је. Кори шће ње чита о ни це до даљ
њег неће бити могу ће. Кори сни ци ма 
није дозво љен сло бо дан при ступ фон
ду и само стал но бира ње. Књи ге се 
могу про ду жа ва ти, резер ви са ти и 
нару чи ва ти путем теле фо на: 022/310–
440 и меј лом: bibli do@ptt.rs за Ста ру 
Пазо ву, и путем теле фо на: 022/323–
875 и 022/323–204 и меј лом: nbnje
gos @o pen.tele kom.rs за Нову Пазо ву. 
При ли ком вра ћа ња књи га кори сник 
оста вља гра ђу на сто ло ве, на самом 
ула зу у Библи о те ку. Запо сле ни ће тра
же ну гра ђу доно си ти кори сни ци ма до 
поста вље них сто ло ва. Народ на библи
о те ка „Доси теј Обра до вић“ ће наста
ви ти да се при др жа ва свих упут ста ва и 
мера. Д. Г.

Тури стич ка орга ни за ци ја

Ухап ше ни због
разбојништва

При пад ни ци Мини стар ства уну
тра шњих посло ва у Ста рој Пазо ви 
ухап си ли су Д. Н. (22) и Љ. Ј. (21) 
због посто ја ња осно ва сум ње да су 
извр ши ли кри вич на дела раз бој
нич ка кра ђа у саи звр ши ла штву и 
три кра ђе, као и Д. Н. (37), због 
посто ја ња осно ва сум ње да је извр
ши ла три кра ђе. Сум ња се да је 17. 
11. 2020. Љ. Ј. из јед ног бути ка у 
цен тру Ста ре Пазо ве укра ла више 
кома да оде ће и побе гла, док је Д. 
Н. спре чио про да ва чи цу да иза ђе 
за њом. Тако ђе се сум ња да су 
истог дана зајед но са Д. Н. из при
ват не куће и две про дав ни це, тако
ђе у Ста рој Пазо ви, укра ли мању 
суму нов ца и раз ли чи те пред ме те. 
Све укра де не ства ри су нађе не и 
биће вра ће не вла сни ци ма. Осум
њи че ни ма је одре ђе но задр жа ва ње 
до 48 часо ва након чега ће, уз кри
вич ну при ја ву, бити при ве де ни 
Основ ном јав ном тужи ла штву у 
Ста рој Пазо ви. З. К.

Затво р за
пљач ка ше гроб ни це

Апе ла ци о ни суд у Новом Саду 
потвр дио је пре су ду Основ ног суда 
у Ста рој Пазо ви којом су Срђан 
Шкр бић (43) из Ста рих Бано ва ца и 
Миро слав Косић (40) из Жабља 
осу ђе ни на по три годи не затво ра 
због скр на вље ња и пљач ке гро ба 
учи те љи це Дра ги це Крстић из Ста
рих Бано ва ца. Под се ти мо, Шкр бић 
и Косић су почет ком децем бра про
шле годи не отко па ли гроб и изву
кли из сан ду ка посмрт не остат ке 
учи те љи це која је сахра ње на пре 
25 годи на како би са њих узе ли зла
тан накит. Ситан накит и неко ли ко 
злат них зуба изву че них из лоба ње 
су навод но про да ли у Бео гра ду. 
Поли ци ја је рела тив но брзо раз ре
ши ла овај слу чај који је при лич но 
потре сао ста нов ни штво Ста рих 
Бано ва ца. Меди ји наво де да је 
Срђан Шкр бић већ слу жио казну 
затво ра због кра ђа, и непу них 
месец дана пре овог кри вич ног 
дела иза шао је на сло бо ду. Прет по
став ка је да је тамо и упо знао Коси
ћа, са којим је оскр на вио и опљач
као гроб учи те љи це. З. К.
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Ових дана се завр ша ва и бер ба 
папри ке у пла сте ни ку. Мно ги 
срем ски повр та ри су као дру гу 

или тре ћу биљ ну врсту, током ове про
из вод не годи не, у пла сте ни ци ма заса
ди ли упра во папри ку. Један од таквих 
је и Сло бо дан Перић из Буђа но ва ца 
који је задо во љан при но сом, али и 
ценом.

Сло бо дан Перић, дуго го ди шњи 
повр тар из Буђа но ва ца, и ове годи не 
је у сво јим пла сте ни ци ма имао неко
ли ко биљ них врста. Сада се у њима 
тре нут но нала зи папри ка, а до кра ја 
сезо не оста ло је само још јед но бра
ње. Веге та ци је више нема јер је хлад
но вре ме, а како каже Сло бо дан по 
јед ном стру ку, а има пет хиља да, род 
ће бити око јед ног кило гра ма.

– При нос није лош до сада. Оче ки
ва но је да род буде кило грам по јед
ном стру ку јер смо папри ку касно 
раса ди ли. Оста је нам још јед но бра
ње, а то ће бити за неко ли ко дана јер 
је већ захла ди ло. Веге та ци је више 
нема, папри ка је покри ве на агри лом у 
пла сте ни ку како би још ово што је 
оста ло сазре ло – каже Сло бо дан 
Перић, повр тар из Буђа но ва ца

Овај повр тар раз ми шља и о новој 
про из вод њи. Наба вио је стај ско ђубри
во које ће бити раз ба че но у пла сте ни
ке, а тако ће, каже, про из вод ња бити 

боља и ква ли тет ни ја. После папри ке, 
пла сте ни ци ће бити пра зни, како не би 
каснио са про из вод њом сле де ће годи
не.

– Када завр ши мо папри ку нећу 
ништа ста вља ти у пла сте ник како би 
се земљи ште мало одмо ри ло, а и како 
не бих каснио са про из вод њом на про
ле ће. Наба вио сам и стај ско ђубри во 
што је вео ма важно јер ће земљи ште 
доби ти све оне орган ске мате ри је које 
су му потреб не, а све оно што наред не 
дветри годи не буде у пла сте ни ку биће 
ква ли тет ни је и здра ви је. Стај ско 

ђубри во је дале ко боље од мине рал
них или водо то пи вих ђубри ва тако да 
оба ве зно, на сва ке дветри годи не, 
пла сте ни ке ђубрим ого ре лим стај ња
ком – дода је Перић.

Поред папри ке, овај повр тар кра ју 
при во ди и про да ју купу са. Каже да је 
добро про шао и са купу сом, про да је 
код куће на вели ко, а тре нут на цена је 
20 дина ра по кило гра му. Под се ти мо, 
цена папри ке пре неко ли ко дана била 
је 120 дина ра по кило гра му, а да ли ће 
тако бити и код послед њег бра ња, 
оста је да се види.  З. Марковиновић

Завр ше на је сетва пше ни це у општи
ни Рума. Као и прет ход них годи на, 
хлеб но жито у тој срем ској општи ни је 
зау зе ло бли зу десет хиља да хек та ра. 
Нај ве ћи део пше ни це заса ђен је у опти
мал ном агро тех нич ком року, а они који 
су тај посао завр ша ва ли про те клих 
дана, слу ша ли су саве те струч ња ка 
првен стве но код коли чи не семе на коју 
је тре ба ло пове ћа ти. Пре ма речи ма 
струч ња ка из Пољо при вред не струч не 
слу жбе у Руми, у сетви је кори шће но 
декла ри са но семе које је пред у слов да 
би про из вод ња била успе шна, јер се 

декла ри са но семе сма тра важним фак
то ром у пове ћа њу при но са и укуп ног 
про фи та. Струч ња ци дода ју да пше ни
ца шаре но ли ко изгле да, што зави си од 
рока сетве, а пре по ру ка про из во ђа чи ма 
је оби ла зак пар це ла и зашти та усе ва од 
гло да ра. Кри ти чан пери од је од ница ња 
па све до кла са ња стр них жита, па је 
ово вре ме када тре ба поста ви ти цинк
фос фид мам це воде ћи рачу на да се 
они ста вља ју у рупе, које је потреб но 
затр па ти, како не би дошло до тро ва ња 
дивља чи и сто ке. Код пољ ског миша 
зашти ту тре ба поче ти чим се при ме ти 

јед на актив на  рупа по ару. Пра вил на 
при ме на мама ца под ра зу ме ва да при 
сузби ја њу гло да ра мамац мора бити 
ста вљен у рупу коју оба ве зно тре ба 
затр па ти и „нага зи ти“. При поста вља њу 
мама ка важно је води ти рачу на да се 
мам ци не раси па ју, да не оста ју по повр
ши ни да би се спре чи ло тро ва ње 
дивља чи, пти ца. Пољо при вред ни ци 
који оба вља ју сузби ја ње гло да ра, одно
сно поста вља ју мам це, због сво је лич не 
зашти те, оба ве зно тре ба да кори сте 
лич на заштит на сред ства као што су 
рука ви це и маске.  З. М.

Завршена сетва пшенице

ПЛАСТЕНИЧКА ПРОИЗВОДЊА

Добар принос и цена паприке

Слободан Перић
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Побе ди ла коро ну
Коро на ви рус, кажу, нај те же под но

се паци јен ти тре ћег доба. Ипак, 
јед на 77годи шња бака дока за ла 

је да је била јача од овог опа ког виру са 
који хара све том. Јели ца Ристић има
ла је сусрет са овом свет ском муком, а 
каже да јој је први симп том био висо ка 
тем пе ра ту ра од 37,8 сте пе ни, а касни
је је ско чи ла на чак 39,5.

– Кад сам ноћу мора ла да ски дам 
посте љи ну, коли ко је то из мене лио 
зној, јасно је коли ка је то тем пе ра ту ра 
била. Нисам могла да ходам, чак ни да 
гле дам или при чам. Била сам изне мо
гла, а нала зи ма је пока за но да ми је 
упа ље но плућ но кри ло. Тада сам 
хоспи та ли зо ва на. Лежа ла сам десет 
дана на инфу зи ји и при ма ла тера пи је. 
Тем пе ра ту ра је тада спа ла и кад сам 
се пона да ла да ћу кући, док тор ка 
дола зи и саоп шта ва ми да ми је напад
ну то и дру го плућ но кри ло. Тад сам 
поче ла да пла чем, било ми је доста 
све га. Међу тим, издр жа ла сам и то. 
Наста ви ли су ми са тера пи ја ма, каже 
бака херој Јели ца Ристић.

Када је пуште на на кућ но лече ње, 
била је још 14 дана у изо ла ци ји. Након 

више месец дана упу ће на је на понов
ни пре глед, код пул мо ло га.

– Ја нисам могла да се кре ћем ни 
тад, без сна ге сам била. Чак и сада 
немам ону сна гу коју сам има ла пре 
тога. Нисам се боја ла то да кажем, али 
ми је бол ни ца доја ди ла. Кад су ми 
током вађе ња крви рекли да сутра 
идем кући, била сам пре срећ на, каже 
Јели ца.

Да коро на није само болест тела, 
потвр ђу је наша саго вор ни ца, исти чу ћи 
да је и пси хич ки зах тев но ово пре ле
жа ти.

– Упа ла сам у депре си ју тако оса
мље на. Нити ко сме да ме посе ти, а и 
кад ме посе ти, само на ћошак сто ла 
ми оста ве нови не и хра ну. Мно го је 
тешко бити изо ло ван. Сада се још 
увек опо ра вљам, пијем додат ке за 
иму ни тет, међу тим, ника ко да се то 
све вра ти у пре ђа шње ста ње. Вели ку 
подр шку ми је пру жи ла моја ком ши ни

ца, речи су Јели це Ристић.
Миле ва Кале нић, при ја те љи ца наше 

саго вор ни це, каже да се потру ди ла да 
буде увек ту за њу, јер се упла ши ла за 
њено здра вље.

– Било ми је жао што се мучи, па сам 
поку ша ва ла да јој дам подр шку, а 
мислим да јој је нај ви ше тада зна чи ла 
моја морал на подр шка. Ја сам јој гово
ри ла да уста не, да се покре не, да хода 
као зом би, не сме то тако да допу сти, 
а онда се она мало и насме је. Ја се 
нисам пла ши ла да ћу да се зара зим, 
ста вим маску, оби ђем је, доне сем ако 
јој шта тре ба, закљу чи ла је Миле ва 
Кале нић.

Бака херој каже да не зна како се 
зара зи ла, али да сма тра да довољ но 
пази на себе. Поче ла је да прак ти ку је 
и шет ње по насе љу, а нада се да ће 
сва ко кога заде си иста бољ ка, да буде 
довољ но јак да је и побе ди, као и она.

Алек сан дра Плав шић

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Награ де пово дом Међу на род ног дана дете та
Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој

ко вић“ је, пово дом Међу на род ног дана 
дете та, отво ри ла лите рар ни кон курс 
за уче ни ке од петог до осмог раз ре да 
на тему „Имам и ја сво ја пра ва“. Овај 
кон курс је био отво рен од 20. окто бра 
до 10. новем бра, а ко су награ ђе ни, 
обја вље но је 20. новем бра, на Међу
на род ни дан дете та. 

Прво место је осво ји ла Еле на Мај
сто ро вић из ОШ „Нико ла Тесла“ из 
Бео гра да, дру го место је осво јио 
Филип Мит ко вић из ОШ „Васа Чара
пић“ из Белог Пото ка, а тре ћи је Мар ко 

Топо лић из ОШ „Змај Јова Јова но вић“ 
из Руме. Нај кре а тив ни ји је био рад 
Лане Вељ ко вић, уче ни це ОШ „Васа 
Чара пић“ из Белог Пото ка.

Међу на род ни дан дете та обе ле жа ва 
се 20. новем бра, то је дан који гово ри 
о зна ча ју деце и о томе да они има ју 
посеб на пра ва и сло бо де које им пома
жу да изра сту у срећ не и здра ве осо бе.

– То је дан када би тре ба ло да се 
цела зајед ни ца сети оба ве за које има 
пре ма деци, наро чи то пре ма оној деци 
која се нала зе у осе тљи вом поло жа ју. 
Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој

ко вић“ дуги низ годи на обе ле жа ва 
овај дан кроз лите рар ни кон курс који 
се бави пра ви ма деце. Наш циљ је 
да деца стек ну пове ре ње и сло бо ду 
да нам се обра те, да при ли ком сва ког 
дола ска осе те подр шку, ува жа ва ње и 
пошто ва ње. Доказ да смо на пра вом 
путу је то што нас са задо вољ ством 
посе ћу ју и нашу библи о те ку дожи вља
ва ју као место које им при па да и којем 
при па да ју – рекла је за наше нови не 
Мир ја на Бело ше вић, библи о те кар ка 
на деч јем оде ље њу. 

С. Џаку ла

ЛЕжАЛА САМ 10 ДАНА НА ИНФУЗИЈИ: Јели ца Ристић

Пријатељица Миле ва Кале нић
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (45)
СТЕ ВАН БЕШЕ ВИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Књи жев ник и кон струк тор 
моде ла ави о на
Сте ван Беше вић, истак ну ти књи

жев ник и нови нар, рођен је 23. 
авгу ста 1868. годи не у Срем ској 

Митро ви ци. У месту рође ња, окон чао је 
основ ну шко лу и два раз ре да Реал ке. 
После одслу же ног вој ног рока у Кото ру, 
Беше вић се сели у Сплит, где сту па у 
брак са вио ли нист ки њом Олгом Пито
њеф. У Спли ту је радио као адво кат ски 
при прав ник и прак ти кант у суду. У 
Загреб пре ла зи 1896. годи не, отва ра 
фото граф ски ате ље и исто вре ме но 
ради као сарад ник и уред ник листа 
Врач пога ђач. Беше вић је међу први ма 
у Евро пи изра ђи вао моде ле ави о на. 
Прве моде ле ави о на Беше вић је изра
дио у Загре бу и демон стри рао их је 
1910. годи не, да би са тим радом наста
вио и након пре се ље ња у Бео град, 
1911. Вели ку пажњу иза звао је лет 
њего вог моде ла хели коп те ра. После 
Првог свет ског рата наста вио је са 
новим моде ли ма и добио је вео ма 
висо ка при зна ња за број не патен те 
(Позна но вић). 

Сте ван Беше вић је напи сао пре ко 
800 сати рич них песа ма. У сво јој мла до
сти је вред но сара ђи вао са Зма је вим 
сати рич ним листо ви ма, обја вљу ју ћи у 
њима читав низ, у сво је вре ме врло 
запа же них, поли тич ких и дру штве них 
сати ра, у који ма је духо ви то шибао и 
сме ло кари ки рао апсо лу ти стич ку и 
импе ри ја ли стич ку поли ти ку тада шњих 
беч ких и пештан ских вла сто др жа ца и 
њихо вих ску то но ша. У којој су мери ове 
песме Сте ва на Беше ви ћа биле запа же
не, пока зу је чиње ни ца да их је и Ске р
лић са при зна њем спо ме нуо у свом 
позна том члан ку о обно ви родо љу би ве 
пое зи је. Беше вић није напу стио свој 
успе шно запо че ти рад на сати рич ној 
пое зи ји ни касни је. Само, док су прве 
њего ве сати рич не песме биле још 
сасвим под ути ца јем вели ко га Зма ја – 
што је и пот пу но при род но, јер је Змај 
сна жно и увек пози тив но ути цао на све 
наше тада шње мла де песни ке – дотле 
су доц ни је песме Сте ва на Беше ви ћа 
све више доби ја ле сво ју соп стве ну 
ства ра лач ку физи о но ми ју, свој изра зи ти 
песнич ки стил и сво ју посеб ну екс пре
си ју (Милу ти но вић). Када је реч о њего
вом песнич ком опу су, посеб но тре ба 
скре ну ти пажњу на песме за децу. Из 
њего вог лите рар ног пера су про ис те кле 
и вео ма зна чај не дра ме. Поред тога 
што је био уред ник листа Врач пога ђач, 
уре ђи вао је и Срп ске нови не, деч ји Наш 
лист, те Слу жбе не нови на Кра ље ви не 
Југо сла ви је (Мила ди но вић). 

Сте ван и Олга су има ли четво ро 
деце – Нико лу, Петра, Мили цу и Вуко
са ву. Први свет ски рат је донео сна жне 
про ме не у поро ди ци Беше вић. У слу
жби срп ског Пресбироа Сте ван са 
сино ви ма пре ла зи Алба ни ју, а њего ва 
жена, са две кће р ке, оста је у Бео гра ду. 
На Крфу Сте ван уре ђу је Срп ске нови
не, Петар је рас по ре ђен у интен да ту ру 
у Соли ну, а Нико ла сре ди ном 1916. 
годи не одла зи у Рим на сту ди је сли кар
ства. Сте ван Беше вић је био искре ни 
при ја тељ са Вла ди сла вом Пет ко ви ћем 
Дисом и један дру гом су били вели ка 
подр шка на Крфу. Дис, потом, доспе ва 
у Фран цу ску. Из Дисо ве пре пи ске зна мо 
да бри не о поро ди ци, да жели да се 
вра ти на Крф како би био бли жи поро
ди ци, како би могао да им шаље новац. 
Дис, наи ме, шаље новац поро ди ци, али 
пре ко посред ни ка, пре ко при ја те ља 
(чије име не зна мо), који је тај новац 
задр жа вао за себе. Дис на Крф никад 
није сти гао. Ита ли јан ски брод, којим је 
путо вао, у зору, 17. маја 1917. годи не, 
пото пи ла је немач ка под мор ни ца. О 
Дисо вим послед њим дани ма нај пре ци
зни је је писао Анто ни је Фар чић, који је 
пре нео сећа ње игу ма на Софро ни ја 
Михај ло ви ћа. Игу ман Софро ни је Михај
ло вић каже да се Дис сми ре но држао 
када је немач ка под мор ни ца пого ди ла 
њихов брод, те да је имао све ску са 
сво јим нај но ви јим песма ма (Ненин). 
Овом при ли ком, скре ће мо пажњу на 
чиње ни цу да Зари ја Р. Попо вић, у 
Жене ви, доби ја од песни ка Вла ди сла
ва Пет ко ви ћа Диса, из Фран цу ске, 
допи сну кар ту од 10. јуна 1916. годи не. 
Садр жи на је кар те од речи до речи: 
„Дра ги госпо ди не 3..., ево ме на кана лу 
Ла Ман шу, у јед ном вила жу на самој 
оба ли мора. Ту пари ска госпо шти на 
про во ди жар ке дане. А зби ља је овде 
лепо! И да мени може игде да буде 
добро, овде би ми било нај бо ље. Јер и 
мени и вама и толи ким дру ги ма све јед
но је сада: овде, или у дво ру, али ниг де 
без јада. Ето на при мер, ја сам данас 
сасвим уту чен. Ваљ да због ове осе ке 
(вода опа да до пет мета ра) и пли ме (за 
пет м. вода расте), ноћас сањам Бео
град, госпа Тин ку (жену), неку теп си ју 
са питом од меса. Ја носим ту теп си ју, 
а најед ном вода, мут на вода, иза ђе 
пред мене и поче да расте. Теп си ју ми 
извр ну, а мене тала си пову ко ше собом. 
Ја се почех бори ти са тала си ма и из 
све сна ге запи ња ти да идем кући да 
спа сем мог Мути ми ра (сина). Дођем 
тамо, али уну тра не смем да уђем, јер 

Беше вић је међу први
ма у Евро пи изра ђи
вао моде ле ави о на. 
Прве моде ле ави о на 

Беше вић је изра дио у 
Загре бу и демон стри
рао их је 1910. годи не, 
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Сте ван Беше вић (Вики пе ди ја)
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би и вода са мном. И из тих мука се 
про бу дим. Сигур но ми је Мут ка боле
стан или још горе. – Пита те ме да л’ се 
сећам Бео гра да, Ниша... Па од чега 
живим него од тих успо ме на на Срби ју 
и на сво је. Г... 3..., јави те се моји ма у 
име моје и види те да ли се у Б. нови на
ма она јавља или моја сна ха. Вашу 
кар ту при мио сам у Пари зу... Поздра
вљам вас мно го и желим вам мира и 
кре по сти. Ваш Дис“ (Зна ме ни ти Срби у 
зби ва њу, кази ва њу и анег до та ма). 
Сети мо се да је Дис штам пао 1911. 
годи не збир ку песа ма коју је назвао 
„Уто пље не душе“. 

Један од нај бо љих Дисо вих при ја те
ља Сте ван Беше вић, 1. јуна, тешка 
срца и уздр жа но, јавља сину у Рим: 
„Дра ги мој Нико, на тво ју кар ту од 20. 
маја у којој се питаш да ли је сти гао 
Дис, ево ти кра так одго вор. Сиро мах 
Дис, неће више ника да ова мо сти ћи, 
већ ако га можда тала си Отран та не 
изне су на наше оба ле. Ништа ме даље 
не питај. Он се сво јих мука опро стио, 
само тешко њего вој сиро ти њи (жени и 
дво је злат не дечи це) у Бео гра ду. Ја 
нећу има ти хра бро сти да јавим њего вој 
Тин ки, кад ми се опет обра ти и запи та 
за сво га Диса.“ Само дан после вести о 
стра да њу пут ни ка на бро ду „Ита ли ја“, 
18. маја, Сте ван Беше вић је напи сао 
песму „Дису“ у којој опла ку је при ја те ља 
чији је гроб без крста над гла вом, али и 
њего ву сиро чад и вер ну љубу. Шест 
месе ци касни је, Сте ван ће јави ти сину 
о још јед ном губит ку, губит ку при сног 
при ја те ља са којим је на Крфу про вео 
мно ге лепе дане. Реч је о Милу ти ну 
Боји ћу, који је на Крфу са Сте ва ном 
делио у „јед ној соби добро и зло, весе
ле и тужне часо ве“. Писао је Беше вић: 
„Мислим да си већ чуо за јед ну нашу 
нову и вели ку жалост, добри и дра ги 
наш Милу тин Бојић свр шио је у солун
ској бол ни ци од запа ље ња плућ не 
мара ми це, кри за је већ била про шла, 
али изгле да да се болест раз ви ла у тзв. 
гало пи ра ју ћу тубер ку ло зу. Један по 
један, један по један, опу сте нам књи
га“. Сте ван живи од 120 дина ра месеч
но, спа ва на кана беу у кан це ла ри ји, 
хра ни се које ка ко, како би сва ки динар 
слао сво ји ма у Бео град и сину за шко
ло ва ње (Оте ше вић).

Док је био на Крфу, писа ла му је 
кћер ка Мили ца: „Дра ги тати це, при ми
ли смо Пери ну пошиљ ку, хва ла. Чувај
те се, а за нас не бри ни те, уви јек смо 
здра ви. Јавља нам се чика Миле, да је 
брат у слик. ака де ми ји, раду је мо се и 
жели мо му успје ха. Кажи чика Мили, да 
оства ри обе ћа ње што ско ри је, како 
бисмо могли наба ви ти нај по треб ни је за 
зиму. Нажа лост, рада нема мо више, а 
овда шњи при ја те љи, нема ју толи ко, да 
нама дају. Шта ради наш Пера? Јесте 
ли доби ли фото гра фи ју и које од мно
гих писа ма? Јави те се опшир ни је и 
пре ко госпо ди на Бог да но ви ћа. Чика 
Мила поздра вља мо. Љуби Вас мама, 
Вука и ваша Мили ца Беше вић. Цари
град ска ули ца, бр. 3, Бео град“.

У Успо ме на ма Бора Стан ко вић оста

вља подат ке који су у вези са поро ди
цом Беше вић. Наи ме, Стан ко вић је 
писао да му је јед ног дана на ули ци 
при шла бле да и изну ре на девој чи ца и 
упи та ла га је: „Ви сте госпо дин Бора?“ 
Када је Бора дао потвр дан одго вор, 
девој чи ца је наста ви ла: „Ја сам Беше
ви ће ва и молим вас: мама је боле сна, а 
од тате још ско ро неће мо доби ти па...“ 
На то ће Стан ко вић: „Молим, молим, ја 
ћу сад!“ Даље је наш писац забе ле жио: 
„Пре ки дам девој чи цу да је поште дим 
од даљег при ча ња, јер видим како јој је 
непри јат но, како, сигур но због боле сти 
мами не и нема шти не у кући, ума ло јој 
сузе не почи њу на очи. Ех, мој Беше ви
ћу! Док ти на Крфу, у Пресбироу, одва
ја ју ћи од сво је зле ху де пла те, од уста, 
шаљеш ова мо, да ни ти тамо ни тво ји 
овде не могу да одр же живот, дотле, 
погле неке тво је коле ге: један у редак
ци ји [Београдских новина] под стал ном 
пла том и, као аустриј ски чинов ник, има 
све бене фи ци је и при ма две пла те, 
дру ги у Бечу, тре ћи на сло бо ди у Бечу. 
А, знам те какав си Србен да, Миле ти
ће вац, да, не дај Боже да тво ји овде од 
гла ди и помру, ти, када будеш дола зио, 
бићеш исти. Уби јен због про па ле куће, 
смр ти тво јих, ипак ћеш, зано се ћи ону 
тво ју десну руку са при па ље ном цига
ре том ка усти ма, заба че ном гла вом, 
оза ре ним лицем и зату ре ном косом, а у 
оли ња лом ибер ци гу и шеши ру, гово ри
ти: ’Шта ћеш? Помр ли су. Али, хва ла 
Богу када се доче ка ло ово.’“ Како вели 
писац, ни овај пут поро ди ци Беше вић 
није била ускра ће на помоћ, дато им је 
две ста кру на. 

Сте ван Беше вић је за вре ме немач
ког бом бар до ва ња Бео гра да 1941. 
годи не дожи вео вели ку тра ге ди ју. Њего
ва жена Олга и ћер ка Мили ца, стра да
ле су од немач ких бом би. Неду го затим, 
6. сеп тем бра 1942. годи не, пре ми нуо је 
и наш зна ме ни ти књи жев ник. 
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Пилот епи зо да
Топло  хлад но

При бли жа ва мо се кра ју годи не и 
ситу а ци ја се лага но кри ста ли ше у 
фуд бал ским „лига ма пети це“. Сада 
је већ еви дент но да је ово сезо на 
пуна иза зо ва и изне на ђу ју ћих резул
та та и биће зани мљи во виде ти да 
ли ће, и на који начин фаво ри ти 
испу ни ти оче ки ва ња.

У Енгле ској мно ге еки пе игра ју 
топлохлад но и још увек је неза
хвал но издва ја ти фаво ри те. Тотен
хем, којег са клу пе пред во ди Мури
њо, заса да пока зу је нај кон стант ни ји 
фуд бал и заслу же но је на врху табе
ле. Про шле субо те су звек ну ли Ман
че стер Сити са 2:0, иако су гра ђа ни 
доми ни ра ли у свим сег мен ти ма 
игре. Али то је Мури њо. И за то му 
тре ба ски ну ти капу.

Ина че, мишље ња сам, да је тре
нер Сити ја Гвар ди о ла, пошаст која 
изје да савре ме ни фуд бал. Сва ки 
његов меч за мене је казна за очи и 
искре но се раду јем сва ком кик су 
њего ве еки пе. Тре нут но су на сре ди
ни табе ле, као и Јунај тед и Арсе нал, 
и сва ка ко да су те три еки пе нај ве ћа 
раз о ча ра ња доса да шњег тока 
енгле ског првен ства.

Тре ба издво ји ти и кила ве пар ти је 
Реа ла и Бар се у Шпа ни ји, али тамо 
ће веро ват но вре ме ном све доћи на 
сво је. Тре нут но је Соси је дад први а 
Бар са 11. Леп при зор ако мене пита
те.

У оста ле три нај ја че европ ске лиге 
нема већих изне на ђе ња, а тре ба 
спо ме ну ти ита ли јан ски Милан, 
пред во ђен неу ни шти вим Ибра хи мо
ви ћем, који је конач но при врху 
табе ле.

Рат саоп ште њи ма

Оста ће мо још мало у фуд бал ским 
деша ва њи ма. Морам да при знам да 
ми је нај лак ше да пишем о при ли ка
ма у нашем дома ћем фуд ба лу. Не 
зато што га, не дај боже волим, већ 
зато што је непре су шан извор сплет
ки, скан да ла, коруп ци је, рива ли те та 
и сва ђа. Као нека ТВ сери ја. Про
шле неде ље смо има ли пилот епи
зо ду потен ци јал ног блок ба сте ра. 

После кре тен ског пора за наше 
репре зен та ци је од Шкот ске, у јав но
сти се поја ви ло зва нич но саоп ште
ње јед ног од нашиг нај бо љих игра ча 
у исто ри ји, Нема ње Види ћа. Ина че, 
нисам фан тих писме них про се ра ва

ња на која су нас нави кли Зве зда и 
Пар ти зан у послед ње вре ме. Нека
ко бих више волео да испра тим неки 
фајт у ТВ дуе лу или неку кон фе рен
ци ју за нови на ре.

Елем, Вида ра је оплео по Саве зу 
и људи ма који га воде. Није човек 
напи сао ништа што ми већ не зна
мо, али је било лепо чути тако 
нешто од чове ка чије име нешто 
зна чи у нашем фуд ба лу.

Одмах после неко ли ко сати, јавио 
се брат Пан те ла, ина че пот пред сед
ник Фуд бал ског саве за. Веро ват но 
је чове ку било нало же но да реа гу је 
и да напљу је свог нека да шњег коле
гу и саи гра ча. Под се тио је Пан те ла 
свог бура зе ра Види ћа на све њего ве 
гре шке, про ма ше не и напра вље не 
пена ле у дре су репре зен та ци је. На 
кра ју му је заме рио што није при хва
тио пру же ну руку и при стао да са 
остат ком еки пе у Саве зу уче ству је у 
гро ба ре њу срп ског фуд ба ла. 

Види ћу су се при дру жи ли и Огњен 
Коро ман, Нема ња Матић и још неки 
виђе ни ји људи у срп ском фуд ба лу. 
Нећу да ула зим у моти ве Нема ње 
Види ћа зашто је сада решио да се 
огла си, и зашто су, у ско ро исто вре
ме, кре ну ли симул та ни напа ди на 
људе из Саве за од стра не неких 
бив ших репре зен та ти ва ца. Можда и 
они хоће функ ци ју? Или су јед но
став но попи зде ли. Виде ће мо врло 
брзо.

Вечи ти на испи ту
Кошар ка шки клуб Црве на зве зда 

се при лич но добро сна ла зи у Евро

ли ги ове сезо не, мада их чека 
паклен пут уко ли ко желе да уђу 
међу осам нај бо љих еки па. Чиње ни
ца је да Зве зда има никад јачи тим, 
али није све тако сјај но и лага но за 
иза бра ни ке Саше Обра до ви ћа.

У АБА лиги газе и ту нема већих 
про бле ма, али у Евро пи је јако 
тешко напра ви ти неки низ побе да, с 
обзи ром на то да је рас по ред утак
ми ца при лич но густ. Зве зда је убо ла 
пре ми ју дово ђе њем Џор да на Лој да, 
тре нут но нај бо љег стрел ца Евро ли
ге. Ни он јадан не зна како се зате
као у Бео гра ду и игра за мању пла ту 
него про шле сезо не, али то је већ 
нека дру га при ча. Оста је само да 
Обра до вић нека ко укло пи О’Бра јан
та у еки пу па сери ја побе да може да 
поч не.

Са дру ге стра не, Пар ти зан се 
поште но напа тио на почет ку сезо не. 
После сери је лоших резул та та, тре
нер Шће па но вић је добио ногу у 
дупе, а на њего во место је поста
вљен Сашо Фили пов ски, рела тив но 
непо знат струч њак за наше при ли
ке, који није доба цио даље од АБА 
лиге.

Сада се Пар ти зан конач но кон со
ли до вао, и почео да беле жи важне 
побе де у Евро ку пу. У вре ме док се 
буде штам пао овај број М нови на, 
оди гра ће се дер би у којем би тре ба
ло да види мо добру и ква ли тет ну 
кошар ку. Добра ствар је и то што ће 
се игра ти без публи ке, тако да неће
мо осе ти ти онај горак укус после 
псов ки, вре ђа ња и кошка ња на три
би на ма, који су се често пре ли ва ли 
и на терен.

Нема ња Видић Мар ко Пан те лић
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Дина мо – Рад нич ки СМ 1:0; 
Кабел – Јаго ди на 2:2; ОФК 
Жар ко во – Тра јал 1:0; ИМТ – 
Дубо чи ца 3:1; Рад нич ки 1923 – 
Будућ ност 2:0; Борац 1926 – 
Колу ба ра 1:2; Гра фи чар – Сло
га 5:1; Рад нич ки Пирот – Желе
зни чар 0:1; Земун – Лозни ца 
1:2.

Рума: Први Мај – Омла ди нац 
1:0; Вршац: ОФК Вршац – Ста
ри Град 3:0; Субо ти ца: Бач ка 
1901 – Вој во ди на 1928 2:1; 
Кула: Хај дук 1912 – Коза ра 6:1; 
Чоно пља: Сло га – Једин ство 
2:1; Нови Козар ци: Сло бо да – 
Бечеј 1918 2:5; Пан че во: Дина
мо 1945 – Феникс 1995 2:1; 
Ста ри Банов ци: Дунав – Рад
нич ки 1912 0:4; Саку ле: Борац 
– Рад нич ки (З) 0:1; Кањи жа: 
Тиса – Мла дост 0:2. 

01. Мла дост 18 14 2 2 46:11 44
02. ОФК Вршац 18 10 5 3 26:11 35
03. Рад нич ки 18 9 6 3 32:12 33
04. Дина мо 18 10 3 5 28:20 33
05. Тиса 18 9 4 5 32:21 31
06. Први Мај 18 7 8 3 19:12 29
07. Радн. (З) 18 8 4 6 26:22 28
08. Борац 18 9 1 8 23:22 28
09. Једин ство 18 7 6 5 27:21 27
10. Омла ди нац 18 6 7 5 23:15 25
11. Ста ри Град 18 8 1 9 22:19 25
12. Сло га 18 7 4 7 22:23 25
13. Бечеј 1918 18 7 3 8 30:31 24
14. Феникс 18 7 3 8 24:28 24
15. Хај дук 1912 18 6 4 8 29:28 22
16. Бач ка 1901 18 6 4 8 25:29 22
17. Коза ра 18 5 3 10 22:44 18
18. Дунав 18 2 4 12 13:42 10
19. Сло бо да 18 2 4 12 14:44 10
20. Вој во ди на 18 1 4 13 9:37 7

Зла ти бор – ОФК Бач ка 
1:0;Вој во ди на – Црве на Зве зда 
0:2; Јавор Матис – Спар так ЖК 
1:3; Мла дост – Чука рич ки 1:1; 
Рад ник – Мачва 3:0; Инђи ја – 
Рад нич ки Ниш 1:0; Нпа ре дак – 
ТСЦ 2:1; Вождо вац – Нови 
Пазар 1:1; Пар ти зан – Про ле тер 
1:0; Рад – Мета лац (меч одло
жен за 02.децем бар).

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Бач ки Јарак: Мла дост – Сре
мац 4:1; Бео чин: Цемент – 
Сло га (Е) 0:0; Нови Сад: РФК 
Н.С 1921 – Црве на Зве зда 3:2; 
Нова Пазо ва: Рад нич ки – 
Борац 0:1; Беле гиш: Поду на
вац – Под ри ње 2:1; Каћ: Југо
вић – Индекс 0:3; Доњи Товар
ник: Сло бо да – Једин ство 0:2; 
Голу бин ци: Јадран – Сло га (Т) 
0:1; Салаш Ноћај ски: Будућ
ност – Хај дук 1:2.

01. Хај дук 16 12 1 3 38:15 37
02. Једин ство 15 10 3 2 28:11 33
03. Борац 16 9 3 4 24:14 30
04. РФК Н.С 16 8 5 3 28:19 29
05. Сло бо да 16 9 2 5 22:16 29
06. Индекс 16 7 4 5 29:19 25
07. Мла дост 15 8 1 6 31:22 25
08. Цемент 16 7 4 5 26:19 25
09. Сло га (Е) 16 9 1 6 21:15 25
10. Рад нич ки 16 7 1 8 17:12 22
11. Сре мац 16 6 3 7 21:26 21
12. Поду на вац 16 5 4 7 20:25 19
13. Сло га (Т) 16 5 4 7 10:15 19
14. Ц. Зве зда 16 4 5 7 24:23 17
15. Будућ ност 16 5 2 9 20:34 17
16. Под ри ње 16 5 1 10 15:27 16
17. Јадран 16 1 3 12 16:43 6
18. Југо вић 16 1 3 12 11:46 6

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Рад нич ки 16 12 3 1 31:13 39
02. Кабел 16 9 5 2 20:9 32
03. Гра фи чар 16 8 5 3 25:15 29
04. Колу ба ра 16 8 4 4 20:18 28
05. ОФК Жар к. 16 7 4 5 18:17 25
06. ГФК Јаго д. 16 6 6 4 16:14 24
07. Лозни ца 16 6 6 4 21:20 24
08. ИМТ 16 6 4 6 23:17 22
09. Борац 1926 15 6 2 7 21:19 20
10. Будућ ност 16 5 4 7 18:19 19
11. Тра јал 16 5 4 7 17:19 19
12. Радн. (П) 16 5 4 7 16:25 19
13. Желе знич. 16 5 3 8 17:23 18
14. Дубо чи ца 16 3 8 5 12:17 17
15. Дина мо 16 5 1 10 21:28 16
16. Радн. (СМ) 16 4 3 9 15:15 15
17. Земун 15 4 2 9 12:19 14
18. Сло га 16 3 4 9 13:29 13

01. Ц. Зве зда 15 13 2 0 44:7 41
02. Пар ти зан 15 10 2 3 31:12 32
03. Вој во ди на 15 9 3 3 32:19 30
04. Чука рич ки 15 7 5 3 30:15 26
05. Спар так 15 8 2 5 31:19 26
06. Про ле тер 15 7 5 3 14:10 26
07. Вождо вац 15 7 3 5 27:22 24
08. Мла дост 15 6 4 5 15:22 22
09. ТСЦ 15 6 3 6 34:22 21
10. Рад нич ки 15 6 3 6 14:16 21
11. Мета лац 14 5 6 3 19:23 21
12. Рад ник 15 6 2 7 22:22 20
13. Ј. Матис 15 5 3 7 19:24 18
14. Инђи ја 15 6 0 9 13:23 18
15. Нови Пазар 15 4 4 7 16:29 16
16. Зла ти бор 15 4 3 8 12:27 15
17. Напре дак 15 3 4 8 11:22 13
18. Рад 14 4 0 10 13:29 12
19. Мачва 15 2 2 11 7:30 8
20. ОФК Бач ка 15 1 4 10 11:22 7

Шид: Јед но та – Ерде вик 
2017 0:6; Рума: Једин ство – 
ОФК Бикић 0:0; Рав ње: Зека 
Буљу ба ша – Оби лић 1993 3:2; 
Ноћај: Змај – Сло га 8:2; Ман ђе
лос: Фру шко го рац – Сло бо да 
5:0; Бер ка со во: Сре мац (Б) – 
Трго вач ки 3:0; Јарак: Сре мац 
(Ј) – Фру шка Гора 0:3; Кузмин: 
Гра ни чар (К) – Гра ни чар (А) 2:2.

01. Фру шко го р. 15 11 3 1 39:8 36
02. Гра ни ч. (К) 15 9 4 2 29:13 31
03. Сре мац (Б) 14 9 3 2 33:11 30
04. Фру шка Г. 15 9 3 3 34:13 30
05. ОФК Бикић 15 7 7 1 26:8 28
06. Оби лић 15 8 4 3 35:21 28
07. Једин ство 15 8 4 3 27:13 28
08. Змај 15 6 4 5 31:20 22
09. Зека Буљ. 15 7 1 7 27:26 22
10. Гра ни ч. (А) 15 6 3 6 27:25 20
11. Трго вач ки 15 4 3 8 14:22 15
12. Сло бо да 15 4 3 8 19:29 15
13. Сло га 14 3 2 9 17:37 11
14. Ерде вик 15 2 4 9 18:31 10
15. Јед но та 15 1 0 14 10:70 3
16. Сре мац (Ј) 15 0 2 13 8:47 2

МОЛ СРЕМ ИСТОК

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

01. Срем 15 11 2 2 41:16 35
02. Рад нич ки 15 11 1 3 34:10 34
03. Сре мац (Д) 15 9 4 2 35:19 31
04. Полет 15 10 1 4 33:27 31
05. Напре дак 15 8 4 3 29:17 28
06. Гра ни чар 14 8 3 3 35:20 27
07. Једин . (П) 15 7 2 6 19:17 23
08. Фру шко го р. 15 7 1 7 16:22 22
09. Мла дост 15 5 2 8 31:39 17
10. Хрт ков ци 15 5 1 9 20:36 16
11. Кру ше дол 15 4 3 8 30:33 15
12. ОФК Бре ст. 14 4 3 7 15:24 15
13. Шумар 15 4 1 10 22:30 13
14. ЧСК 15 3 4 8 22:32 13
15. Дунав 15 2 5 8 16:28 11
16. Каме ни 15 2 1 12 10:38 7

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Рума: Сло вен – Напре дак 
2:1; Врд ник: Рудар – БСК 1:4; 
Бешка: Желе зни чар – Доњи 
Срем 2015 2:3; Бешка: Хај дук 
(Б) – Сре мац (Д) 2:2; Љуко во: 
Љуко во – Борац (К) 7:0; 
Вишњи ће во: Хај дук (В) – ЛСК 
3:3; Мар тин ци: Борац (М) – 
Пар ти зан 3:2; Путин ци: ПСК – 
Рад нич ки 0:2; Срем ска Митро
ви ца: Митрос – Сло га (В) 1:1; 

01. Рад нич ки 17 13 3 1 47:10 42
02. Напре дак 17 12 3 2 34:18 39
03. Сло вен 17 10 3 4 33:15 33
04. Доњи Срем 17 10 3 4 34:17 33
05. Борац (К) 17 8 4 5 25:29 28
06. Сло га (В) 17 7 6 4 32:20 27
07. Желе зни ч. 17 8 3 6 37:27 27
08. Борац (М) 17 8 3 6 21:16 27
09. Пар ти зан 17 8 3 6 25:23 27
10. Љуко во 17 6 6 5 29:21 24
11. ПСК 17 5 4 8 23:26 19
12. Митрос 17 5 3 9 26:29 18
13. Хај дук (Б) 17 4 6 7 21:29 18
14. БСК 17 5 3 9 26:38 18
15. Сре мац (Д) 17 5 2 10 19:28 17
16. ЛСК 17 4 4 9 25:38 16
17. Рудар 17 1 4 12 17:67 7
18. Хај дук (В) 17 1 3 13 20:43 6

АКЦИ ЈА ПОДЕ ЛЕ РЕФЛЕК ТУ ЈУ ЋИХ 
ПРСЛУ КА БИЦИ КЛИ СТИ МА

За без бед ност 
бици кли ста

Савет за без бед ност сао
бра ћа ја, у сарад њи са Поли
циј ском ста ни цом Шид, уз 
подр шку Општи не Шид, 
у четвр так, 19. новем бра, 
орга ни зо вао је у цен тру 
Шида акци ју поде ле рефлек
ту ју ћих прслу ка и све тло
сних сето ва бици кли сти ма, с 
циљем уна пре ђе ња без бед
но сти у сао бра ћа ју. Бици
кли сти су били изне на ђе ни, 
а после обја шње ња, и врло 
задо вољ ни покло ном који 
им је уру чен. 

Ђор ђе Томић, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид 
и пред сед ник Саве та за без
бед ност сао бра ћа ја, уче
ство вао је у овој акци ји.

– Савет за без бед ност 

сао бра ћа ја Општи не Шид 
у сарад њи са Поли циј
ском ста ни цом Шид, врши
ће данас, и наред них дана, 
еду ка ци ју у вези сао бра ћа ја. 
Бици кли сти су нај у гро же ни ја 
гру па уче сни ка у сао бра ћа ју. 
Пакет садр жи све тло сну сиг
на ли за ци ју и рефлек ту ју ће 
прслу ке који ће их шти ти ти 
током ноћ них вожњи – изја
вио је Томић, након поде ле 
рефлек ту ју ћих прслу ка и 
све тло сних сето ва.

Ова кве и слич не актив но
сти пре вен тив ног карак те
ра има ју за циљ сма ње ње 
бро ја сао бра ћај них незго
да, одно сно сма ње ње бро
ја повре ђе них и поги ну лих 
лица. Д. Попов

Ђор ђе Томић уру чу је рефлек ту ју ћи прслук
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ОВАН: Изне над не 
про ме не или нови 
дога ђа ји на послов ној 
сце ни реме те ваш 

сва ко днев ни ритам, али у свом 
типич ном мани ру делу је те врло 
енер гич но и не оду ста је те од 
зацр та них циље ва. Задо вољ ство 
и нова хар мо ни ја која вас пра ти у 
поро дич ном живо ту или у одно су 
са воље ном осо бом, пози тив но 
се рефлек ту је на ваше пона ша
ње и изглед. 

БИК:Делу је те одлуч
но у сво јим наме ра ма 
и импо ну је вам сазна
ње да око ли на подр

жа ва ваше иде је. Ново сазна ње 
пози тив но ути че на вашу про фе
си о нал ну ори јен та ци ју. Уме те да 
про це ни те повољ ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и да осми сли те 
добар наступ пред сарад ни ци ма. 
Обра ти те пажњу на могућ ност 
парт нер ског удру жи ва ња у дужем 
вре мен ском пери о ду.

БЛИ ЗАН ЦИ: Импо ну
је вам сазна ње да 
око ли на има довољ
но пове ре ња у ваше 

про фе си о нал не спо соб но сти. 
Добра послов на стра те ги ја и пре
ци зни поте зи пред ста вља ју 
гаран ци ју за дуго роч ни ји успех. 
Ипак, посто је ситу а ци је које не 
зави се од ваше воље. При жељ
ку је те нови емо тив ни узлет у раз
ли чи тим ситу а ци ја ма и не оду
ста је те од сво јих пла но ва. 

РАК: Поку ша ва те да 
зао би ђе те нека уста
ље на пра ви ла или 
про це ду ру у послов

ним одно си ма, али про бле ми са 
који ма се суо ча ва те зах те ва ју 
додат ни напор и добру кон цен
тра ци ју. Нема потре бе да пре це
њу је те сво је про фе си о нал не 
могућ но сти пред око ли ном. Пре
пу сти те сарад ни ци ма да одлу чу
ју о зајед нич ким инте ре си ма, 
наро чи то у ситу а ци ја ма које пре
ва зи ла зе ваше зна ње или прак
тич но иску ство.

ЛАВ:Ста ло вам је да 
побољ ша те свој 
однос са сарад ни ци
ма, али често посто је 

одре ђе ни неспо ра зу ми и пра ти 
вас несклад у про це ни зајед нич
ких инте ре са. Потреб на вам је 
уме ре ност како бисте изми ри ли 
раз ли чи те супрот но сти које 
посто је у послов ним пре го во ри
ма. Посве ти те више пажње 
реша ва њу неких акту ел них про
бле ма и финан сиј ских рачу на. 

ДЕВИ ЦА:Делу је те 
врло енер гич но у 
ситу а ци ја ма када 
бра ни те сво је послов

не циље ве и инте ре се, али нема
те довољ но кон цен тра ци је да се 
посве ти те детаљ ној ана ли зи 
дога ђа ја. Парт нер делу је узне ми
ре но, што реме ти и ваше рас по
ло же ње. Не може те да ускла ди те 
зајед нич ка инте ре со ва ња.

ВАГА: Обра ти те 
пажњу на нове про
фе си о нал не могућ но
сти, како бисте про

ши ри ли сво је зна ње и иску ство 
из раз ли чи тих обла сти. Нема 
раз ло га да се зава ра ва те како су 
тре нут ни резул та ти ваш послов
ни мак си мум. Свет око себе 
посма тра те дру га чи јим очи ма и у 
ведрим тоно ви ма, осе ћа те се 
задо вољ но, спо кој но или срећ но 
у бли зи ни воље не осо бе. 

ШКОР ПИ ЈА: Раз ли
чи те послов не при ли
ке делу ју врло под сти
цај но и поуч но, сто га 

усме ри те сво ја инте ре со ва ња 
пре ма кори сним циље ви ма. Емо
тив ни занос у вама буди нове 
иде је и под сти че вели ку радост, 
жели те да се опро ба те у дру га чи
јим ситу а ци ја ма. Уме те да забли
ста те у пуном сја ју у нечи јем 
дру штву, потре бан вам је добар 
под сти цај да изра зи те сво је 
мисли и осе ћа ња. 

СТРЕ ЛАЦ: Непо треб
но се запе тља ва те у 
сарад нич ке поле ми ке 
које могу да иском

пли ку ју вашу пози ци ју. Нема раз
ло га да вас тре нут на ситу а ци ја 
обес хра бри, саче кај те на боље 
усло ве у који ма ћете пре у зе ти 
ини ци ја ти ву у пра вој мери. Сво
јом поја вом или сти лом изра жа
ва ња, при вла чи те вели ку пажњу 
и делу је те шар мант но на дру
штво око себе.

ЈАРАЦ: Делу је те 
енер гич но пред сво
јом око ли ном и поку
ша ва те да ускла ди те 

раз ли чи те послов не инте ре се. 
Ста ло вам је да сачу ва те добар 
послов ни реј тинг, али не при ста
је те на нечи је додат но усло вља
ва ње. Потреб но је да одре ди те 
јасни ју гра ни цу изме ђу сво јих 
инте ре са и послов них стан дар да 
које наме ће гру па сарад ни ка.

ВОДО ЛИ ЈА: Ста ло 
вам је да оства ри те 
пер спек ти ван дого вор 
у послов ном дија ло гу 

и да сачу ва те кон так те на раз ли
чи тим стра на ма. Јасно вам је да 
посто је одре ђе ни фак то ри који 
ути чу на завр шне резул та те и да 
ваше визи је не могу да се оства
ре без нечи је подр шке. Посту пи
те у скла ду са сво јим морал ним 
наче ли ма. 

РИБЕ: Делу је те врло 
амби ци о зно и зах тев
но, тако да сви ма 
поста је јасно да не 

жели те да неко реме ти или успо
ра ва ваше послов не пла но ве. 
Ула же те вели ку енер ги ју у раз ли
чи те циље ве и не дозво ља ва те 
да неко кри ти ку је ваш начин 
рада. Уме сто да фаво ри зу је те 
так ми чар ски однос са сарад ни ци
ма, при ла го ди те свој стил пона
ша ња и немој те ула зи ти у финан
сиј ски или имо вин ски ризик. 

VREMEPLOV
25. но вем бар

1969. Члан “Битлса” Џон Ле нон 
вра тио је ти ту лу Ре да Бри тан
ске Им пе ри је ко ју му је 1965. 
до де ли ла кра љи ца Ели за бе та 
II, у знак про те ста због по др шке 
Ве ли ке Бри та ни је агре си ји САД 
у Ви јет на му и бри тан ске по ли
ти ке у ни ге риј ској про вин ци ји 
Би ја фра

26. но вем бар
1940. Нем ци су у оку пи ра ној 
Вар ша ви у Дру гом свет ском 
ра ту по че ли да огра ђу ју део 
гра да од ко јег су на пра ви ли 
ге то за око по ла ми ли о на пољ
ских Је вре ја. 
1942. У Би ха ћу је у Дру гом свет
ском ра ту осно ва но Ан ти фа ши
стич ко ве ће на род ног осло бо
ђе ња Ју го сла ви је, а 54 де ле га
та су иза бра ла Из вр шни од бор 
АВ НОЈа са др Ива ном Ри ба
ром на че лу.

27. но вем бар
1919. У окви ру Вер сај ске 
ми ров не кон фе рен ци је по сле 
Пр вог свет ског ра та Бу гар ска 
пот пи са ла до ку мент ко јим је 
До бру џа при па ла Ру му ни ји, 
ис точ на Тра ки ја Грч кој, а гра до
ви Ди ми тров град, Бо си ле град и 
Стру ми ца Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца.

28. но вем бар
1830. У Бе о гра ду, на Та шмај да
ну, у при су ству кне за Ми ло ша и 
бе о град ског па ше, све ча но про
чи тан ха ти ше риф тур ског сул
та на Мах му да ИИ о ауто но ми ји 
Ср би је. Тур ци по том про да ли 
има ња Ср би ма и на пу сти ли 
Бе о град.
2000. Пар ла мент Хо лан ди је 
одо брио за кон ко јим се до пу
шта ју еута на зи ја и са мо у би ство 
уз по моћ ле ка ра. Хо лан ди ја 
та ко по ста ла пр ва зе мља ко ја је 
ле га ли зо ва ла ту прак су.

29. но вем бар
1941. На бр ду Ка ди ња ча код 
Ужи ца у Дру гом свет ском ра ту 
из ги нуо Рад нич ки ба та љон, 
шти те ћи глав ни ну пар ти зан ских 
сна га.
2001. У 58. го ди ни умро бри тан
ски рокпе вач и ком по зи тор 
Џорџ Ха ри сон, бив ши члан гру
пе “Битлс.

30. но вем бар
1872. У Гла зго ву од и гра на пр ва 
фуд бал ска утак ми ца две ре пре
зен та ци је, Ен гле ске и Шкот ске. 
Меч за вр шен ре зул та том 0:0.

1. де цем бар
1918. У Бе о гра ду про гла ше на 
Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, с прин цем Алек
сан дром И Ка ра ђор ђе ви ћем 
као ре ген том и Бе о гра дом као 
пре сто ни цом.
1981. У нај ве ћој не сре ћи у исто
ри ји ју го сло вен ског ва зду хо
плов ства, ави он ДЦ9 су пер 80 
љу бљан ског Инеxадриа ави о
про ме та уда рио у пла ни ну бли
зу Аја чи ја на Кор зи ци. По ги ну ло 
свих 178 пут ни ка и чла но ва 
по са де.

HOROSKOP

Сре да, 25. (12) новем бар 
Све ти Јован Мило сти ви; Пре по
доб ни Нил Си нај ски

Четвр так, 26. (13) новем бар 
Све ти Јован Зла то у сти

Петак, 27. (14) новем бар 
Божић не покла де

Субо та, 28. (15) новем бар 
Све ти муче ни ци Гури је, Самон 
и Авив (Поче так поста)

Неде ља, 29. (16) новем бар 
Све ти Апо стол и јеван ђе лист 
Матеј
Поне де љак, 30. (17) новем бар 
Све ти Гри го ри је Чудо тво рац; 
Све ти Никон Радо ње шки; Све ти 
Мак сим, патри јарх цари град ски

Уто рак, 1. децем бар
(18. новем бар)

Све ти муче ник Пла тон; Све ти 
муче ни ци Роман и Вару лО трок

Crkveni
kalendar

• Ова исто ри ја је исто ри
ја јед не боле сти!
• Мушкар ци су за боље 
сутра. жене су за боље 
одмах!
• Све је уре ду. Зато су 
редо ви тако дуги!

Пита са
јабу ка ма

Састој ци: чети ри сред ње јабу
ке, три каши ке шеће ра, каши ка 
воде, јед на мања каши чи ца циме
та, јед на и по кашчи ца масла ца 
или путе ра. 

Састој ци за тесто: 150 гра ма 
масла ца или путе ра, 130 гра ма 
шеће ра, 200 гра ма глат ког бра
шна, јед на мања каши чи ца соли.

При пре ма: Огу ли те јабу ке и 
насец кај те их на коц ки це или кру
го ве по жељи. У тигањ ста ви те 
каши ку воде и масла ца, а када се 
маслац ото пи додај те насец ка
не јабу ке, те поспи те шеће ром и 
циме том и мешај те док јабу ке не 
поста ну мека не, али немо тје 
дозво ли ти да се рас па да ју. У 
посу ди поме шај те бра шно, 
со, шећер и маслац или уље (120 
мили ли та ра). У теп си ју или плех 
ста ви те при пре мље не јабу ке и 
поспи те тестом пре ко њих. Пеци
те у прет ход но загре ја ној рер ни 
на 190 сте пе ни док тесто не 
попри ми злат ну боју (отпри ли ке 
2035 мину та).


