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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
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novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

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

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

ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРОМЛАДИНЕИСПОРТАДАНЕБАСТАПОСЕТИО
СРЕМСКУМИТРОВИЦУ

Подршкашколскомспорту

Покрајински секретар за омла
дину и спорт Дане Баста је 3.
децембра посетио Сремску

Митровицу, а повод посете је била
реконструкција фискултурне сале и
свлачионица уОсновнојшколи „Све
тиСава”.Наконсастанкасаградона
челницом Светланом Миловановић,
покрајинскисекретарјеуручиоуговор
о реконструкцији фискултурне сале
и свлачионица Драгани Сретеновић,
директорици Основне школе „Све
ти Сава”. Средства у висини нешто
вишеодтримилионадинарасудоби
јенанаосновуконкурсаПокрајинског
секретаријатазаспортиомладину,а
уфинансирањурадоваћеучествова
тиилокалнасамоуправа.Наконуру
чења уговора, покрајински секретар

ДанеБастаиградоначелницаСветла
наМиловановић су са директорицом
ОШ „СветиСава”ДраганомСретено
вић обишли фискултурну салу у тој
школи.
‒ Један од приоритета Покрајин

ског секретаријата за спорт и омла
дину јестеподршкашколскомспорту.
Основнашкола„СветиСава”јенакон
курсуизабраназашколукојујетреба
лоподржати.Реконструисаћемосалу
истворитимногобољеусловедециза
бављењеспортом.Надамоседаћеу
некоскоријевремерадовибитиреа
лизованиидаћемоовдеускородоћи
даотворимо једнумноголепшусалу,
рекаојеДанеБаста.
 Светлана Миловановић се том

приликом захвалила покрајинском

секретару на додељеним средстви
ма,истакавшизначајспортскеинфра
структуреишколскогспорта.
– Фискултурна сала заиста заслу

жује ова средства за реконструкци
ју читавог  објекта због ученика, који
похађају овде наставу физичког вас
питањаиимајуваннаставнеактивно
сти.Градћеједнимделомбитисуфи
нансијеровогпројекта,јерсмодосада
ималиодличнусарадњусаПокрајин
скимсекретаријатомзаспорт, за коју
сенадамдаћесенаставити,изјавила
јеСветланаМиловановић.
Драгана Сретеновић изразила је

великозадовољствозбогтогаштоће
фискултурнасалаиматиновиибољи
изглед.
‒Желелабихдасезахвалимуиме

колективашколеиусвојеличноиме
Покрајинском секретаријату за спорт
и омладину и покрајинском секрета
руДанетуБастинадодељенимсред
ствима.Школајеаплицираласапро
јектом„Санацијафискултурнесалеи
свлачионице”. У оквиру тог пројекта,
радиће се санација плафона, пода и
зидова.Дакле,комплетноћесесани
рати сала и свлачионице.Овом при
ликом бих желела да се захвалим и
Граду  на подршци приликом апли
цирања на конкурсу и суфинансира
њу. Сматрам да улагање у спортску
инфраструктуру има велик значај за
развојшколскогспорта.Свакегодине
нашашколаимаодличнеученикекоји
судобриспортистиикојидобијајуод
ГрадаСветосавскуповељууправоиз
областиспорта,реклајеДраганаСре
теновић.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

ОбилазакфискултурнесалеуОШ„СветиСава”

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

Вели ки раст обо ле лих

На 31. сед ни ци Шта ба за ван ред
не ситу а ци је, која је одр жа на 4. 
децем бра, кон ста то ва но је да се 

епи де ми о ло шка ситу а ци ја у рум ској 
општи ни не попра вља. То пока зу је и 
пода так да је, закључ но са прет ход ним 
даном, 641 гра ђа нин био пози ти ван на 
коро на ви рус. Самим тим се не сма њу
је ни при ти сак гра ђа на на Ковид амбу
лан ту Дома здра вља, па је у про те клих 
седам дана пре гле да но 1.338 паци је
на та, док је пре ко 440 њих и тести ра но.

– То пока зу је да епи де ми ја не посу
ста је и да је нео п ход но да дамо лич ни 
допри нос. Мислим на све гра ђа не, да 
што мање буде мо у ситу а ци ја ма где су 

вели ке гужве, да избе га ва мо кон так те, 
при ме њу је мо мере и озбиљ но схва ти
мо ову ситу а ци ју – пору чио је Сла ђан 
Ман чић, коман дант Шта ба за ван ред
не ситу а ци је.

Он је иста као да посеб но захва љу је 
запо сле ним у Дому здра вља, те је зато 
и доне та одлу ка о нов ча ној помо ћи 
свим запо сле ним од по 10.000 дина
ра. Од 7. децем бра се у рум ском Дому 
здра вља уво ди још јед на гру па лека ра 
и меди цин ских сеста ра, која ће у првој 
сме ни дупли ра ти рад Ковид амбу лан
те.

– Поку ша ва мо тако да гужве и муче
ње људи који од 5 сати ују тро дола

зе да зау зму ред, сма њи мо, али и да 
сма њи мо при ти сак на лека ре који је и 
даље велик. Из Дома здра вља су нам 
се обра ти ли и за помоћ за даљин ске 
топло ме ре и ми ћемо им одмах испо
ру чи ти. Сто ји мо им на рас по ла га њу, 
али је мој глав ни апел гра ђа ни ма да, 
без нашег зајед нич ког допри но са, 
тешко може мо да зау ста ви мо овај 
пораст зара же них – ука зао је Сла ђан 
Ман чић.

Нове мере репу блич ког Кри зног 
шта ба поче ле су да се при ме њу ју од 
4. децем бра у 17 часо ва и њихо ва при
ме на у рум ској општи ни ће се стрикт но 
кон тро ли са ти. С. Џаку ла

Стање у ГЦ „Срем“ и Дому здра вља

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је Рума

Када је реч о Герон то ло шком цен тру 
„Срем“ ситу а ци ја је 4. децем бра била 
сле де ћа: у овој уста но ви за сме штај ста
рих пози тив но је 30 кори сни ка, као и два 
запо сле на.

– Сви обо ле ли кори сни ци има ју бла жу 
кли нич ку сли ку, сем јед ног који је у бол
ни ци, док је дво је запо сле них у изо ла ци
ји. Ситу а ци ја је рела тив но ста бил на и 
држи мо је под кон тро лом, коли ко може
мо – рекао је др Зоран Сла ву је вић, 
дирек тор ГЦ „Срем“ Рума.

Коор ди на тор ка Ковид амбу лан те рум
ског Дома здра вља др Еми ли ја Освалд, 
каже за наше нови не да је за рад у овој 
амбу лан ти анга жо ва но, током рад них 
дана, пет еки па меди цин ских рад ни ка, а 
викен дом чети ри. Ту су и још две еки пе, 
како би се рас по ре дом омо гу ћио одмор 
свих анга жо ва них меди цин ских рад ни ка 
у овој амбу лан ти.

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

Пове ћан број обо ле лих

На сед ни ци Кри зног шта ба, 
одр жа ној 4. децем бра, дирек
тор ка Заво да за јав но здра

вље др Нада Зец Пет ко вић је епи
де ми о ло шку ситу а ци ју на тери то ри
ји Сре ма оце ни ла као неси гур ну, 
али кон тро ли са ну. Закључ но са 2. 
децем бром, у Срем ској Митро ви ци 
је било 839 лица са актив ном 
инфек ци јом ковид19. Пре ма речи
ма др Наде Зец Пет ко вић, истог 
дана у Срем ској Митро ви ци је реги
стро ва но 89 лица са ковид19 
инфек ци јом. Уку пан број лица са 
актив ном инфек ци јом ковид19 у 
Сре му је  4. децем бра изно сио 
3125. Тако ђе, др Нада Зец Пет ко
вић је том при ли ком изне ла подат ке 
о ста њу у Општој бол ни ци. На дан 
3. децем бар у коро наоде ље њи ма 
Опште бол ни це се нала зи ло 193 
паци јен та, од тог бро ја је 140 лица 
пози тив но на коро навирус, а 20 се 
нала зи на респи ра то ру. Начел ник 
Опште меди ци не др Адил Елхаг је 
рекао да се при ме ћу је већи број 
пре гле да у ковид амбу лан та ма. 

– Оно што је бит но да нагла сим 
јесте да смо, 3. децем бра у Срем
ској Митро ви ци реги стро ва ли већи 
број пози тив них лица, тј. 89 нових 
слу ча је ва, и то се обја шња ва тиме 
што су од 30. новем бра систе мом 
обу хва ће не и при ват не лабо ра то ри
је које има ју микро би о ло шку делат
ност и раде анти ген ске тесто ве. У 
про те клом пери о ду, углав ном смо 
има ли уста ље ни број од 50, 60 
пози тив них лица на днев ном нивоу. 
Раз ли ка од око 30 лица коју смо 
има ли 3. децем бра, јесу сви они 
паци јен ти који су у прет ход ном 
пери о ду били тести ра ни у при ват ној 

лабо ра то ри ји. Сви ти пода ци су сти
гли у Завод за јав но здра вље и 
одно се се на лица која нису има ла 
потре бе за пру жа њем услу ге здрав
стве не зашти те, него су се тести ра
ла због кон та ка та или неког дру гог 
лич ног раз ло га, обја сни ла је др Зец 
Пет ко вић.

Она је изне ла број зара же них 
лица и за оста ле гра до ве у Сре му.

– Број реги стро ва них лица са 
инфек ци јом ковид19, закључ но са 
3. децем бром у Ста рој Пазо ви  57, 
Руми 75, Инђи ји 21, Ири гу 106 лица, 
Шиду 24 и у Пећин ци ма 16 лица. 
Тако за вре ме овог тре ћег тала са 
епи де ми је коро навиру са у Ста рој 
Пазо ви има мо 548 актив них лица, 
Руми 641 лице, Инђи ји 459, Ири гу 
106, Шиду 258 и у Пећин ци ма 274 
лица. И даље општи не Рума и 
Пећин ци има ју нај ви шу сто пу пре
ва лен ци је у Срем ском окру гу, док је 
нај ве ћу сто пу инци ден ци је има ла 
општи на Рума. У Срем ској Митро
ви ци је Сани тар ној инспек ци ји пре
да то 860 пред ло га за каран тин или 
само и зо ла ци ју, за Руму је тај број 
685, Инђи ју 467, Шид 268, Ста ру 
Пазо ву 565, Пећин це 282, Ириг 112, 
што зна чи да за Срем има мо укуп но 
3207 лица као пред лог за каран тин 
или само и зо ла ци ју, изја ви ла је др 
Зец Пет ко вић.

Дирек тор ка Заво да за јав но здра
вље је иста кла да се оба вља над
зор над гео рон то ло шким цен три ма 
и школ ским систе ми ма на нивоу 
Срем ског окру га. 

– Укуп но пра ти мо 51 основ ну и 21 
сред њу шко лу за целу тери то ри ју 
Срем ског окру га. Реги стро ва но је 25 
уче ни ка и 18 запо сле них који су 

Оно што је бит но да нагла
сим јесте да смо, 3. децем
бра у Срем ској Митро ви ци 

реги стро ва ли већи број 
пози тив них лица, тј. 89 

нових слу ча је ва, и то се 
обја шња ва тиме што су од 

30. новем бра систе мом 
обу хва ће не и при ват не 

лабо ра то ри је које има ју 
микро би о ло шку делат ност 
и раде анти ген ске тесто ве. 

У про те клом пери о ду, 
углав ном смо има ли уста
ље ни број од 50, 60 пози
тив них лица на днев ном 
нивоу. Раз ли ка од око 30 

лица коју смо има ли 3. 
децем бра, јесу сви они 

паци јен ти који су у прет
ход ном пери о ду били 
тести ра ни у при ват ној 
лабо ра то ри ји, рекла је
др Нада Зец Пет ко вић

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је
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Како је на сед ни ци Кри зног шта ба рекла 
гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић, у 
скла ду са одлу ком Вла де Репу бли ке Срби је, 
донет је низ нових мера који се одно си на 
рад но вре ме уго сти тељ ских обје ка та, ноћ них 
клу бо ва, тржних цен та ра, обје ка та за при ре
ђи ва ње ига ра на сре ћу, забав них ига ра, про
дав ни ца гар де ро бе и деч јих игра о ни ца.

– Рад но вре ме тих обје ка та се огра ни ча ва. 
Они неће моћи да раде викен дом, а рад ним 
дани ма сво ју делат ност ће моћи да оба вља ју 
до 17 часо ва.  Тако ђе, рад но вре ме козме тич
ких и фри зер ских сало на, сало на лепо те, 
фит нес цен та ра, тере та на, вежба о ни ца и 
базе на се рад ним дани ма огра ни ча ва до 17. 
часо ва, а викен дом ови објек ти не могу оба
вља ти сво ју делат нос. Рад но вре ме зана тлиј
ских рад њи, као и сер ви са за мотор на вози ла 
тех нич ких пре гле да, сер ви са беле тех ни ке 
огра ни ча ва се до 21 час и то се одно си на 
рад не дане, а субо том рад но вре ме је до 17 
часо ва. Ова одлу ка се одно си на мењач ни це. 
 На рав но, и даље се у свим овим објек ти ма 
мора ју пошто ва ти све мере које се одно се на 
мак си ма лан број лица у објек ту, ноше ња 
заштит них маски, пошто ва ње физич ких дис
тан ци и тако даље. Уго сти тељ ски објек ти могу 
да доста вља ју хра ну 24 сата, укљу чу ју ћи и 
викенд. Објек ти брзе хра не могу да раде рад
ним даном до 17 часо ва, а викен дом могу да 
раде само доста ву хра не, рекла је Све тла на 
Мило ва но вић.

Пре храм бе не про дав ни це, трго вин ске рад
ње, мало про дај ни објек ти и тра фи ке могу 
ради ти до 21 час, укљу чу ју ћи и викенд. Апо те
ке и бен зин ске пум пе, орди на ци је, лабо ра то
ри је које пру жа ју меди цин ске услу ге могу да 
раде нео гра ни че но рад ним дани ма и викен
дом. Бен зин ске пум пе после 17 часо ва могу 
да оба вља ју само делат ност про да је гори ва. 
Рад но вре ме пија це се огра ни ча ва на пери од 
од 5 часо ва до 17 часо ва рад ним даном, а 
викен дом ће моћи да раде од шест сати ују тру 
до 15 часо ва. Рад но вре ме био ско па, музе ја и 
гале ри ја се огра ни ча ва тако да ови објек ти 
неће ради ти од 17 до 5 часо ва наред ног дана, 
укљу чу ју ћи и викенд, што зна чи да рад ним 
даном и викен дом могу ради ти до 17 часо ва. 

Низ нових мера

били пози тив ни на ковид19 
инфек ци ју. Све су то били спо
ра дич ни слу ча је ви и инфек ци ја 
је била мимо школ ског систе ма, 
сем јед ног уче ни ка и јед не учи
те љи це код којих је кон такт био 
оства рен у школ ском систе му. 
После сва ког тог слу ча ја, када 
има мо поја ву зара же ног лица, 
Завод за јав но здра вље доне се 
и пред ла же мере за спре ча ва
ње пре но са инфек ци је у тој 
уста но ви. Пра ти ли смо герон то
ло шке цен тре у прет ход ном 
пери о ду и нијед но лице није 
има ло инфек ци ју коро навиру са 
у овим сме штај ним уста но ва ма, 
рекла је др Зец Пет ко вић.

Др Адил Елхаг је рекао да је 
3. децем бра у ковид амбу лан та
ма оба вље но 350 пре гле да. 

– Кон трол них пре гле да је 
било 205, а првих пре гле да 131, 
што је пози ти ван пока за тељ у 
раз во ју ове епи де ми је. Од 3. 
децем бра је поче ла да функ ци
о ни ше кому ни ка ци ја у раз ме ни 

пода та ка изме ђу Опште бол ни
це и кон трол не Ковид амбу лан
те, тако да паци јен ти, који се 
шаљу на кон трол не ренд ген 
пре гле де и лабо ра то риј ске ана
ли зе, не мора ју да чека ју сво је 
нала зе. По оба вље ном пре гле
ду могу да се вра те у Ковид 
амбу лан ту, где ће лекар виде ти 
у ком пју те ру нала зе и на осно ву 
тога одре ди ти даљу тера пи ју и 
даље посту па ње са паци јен ти
ма. Од 4. децем бра је поче ла да 
функ ци о ни ше и кому ни ка ци ја 
изме ђу Опште бол ни це и Педи
ја триј ске слу жбе, тако да ће и 
педи ја три има ти увид у нала зе 
сво јих паци је на та, без чека ња 
на штам па ни доку мент. Тако ђе, 
у Педи ја триј ској слу жби је 
напра вљен одво јен улаз за 
паци јен те са фебрил ним ста
њем и паци јен те који нема ју 
пови ше ну тем пе ра ту ру, рекао је 
др Елхаг. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић

3. децем бра је у ковид амбу лан та ма оба
вље но 350 пре гле да. Кон трол них пре гле да 
је било 205, а првих пре гле да 131, што је 
пози ти ван пока за тељ у раз во ју ове епи де
ми је. Од 3. децем бра је поче ла да функ ци о
ни ше кому ни ка ци ја у раз ме ни пода та ка 
изме ђу Опште бол ни це и кон трол не Ковид 
амбу лан те, тако да паци јен ти, који се шаљу 
на кон трол не ренд ген пре гле де и лабо ра то
риј ске ана ли зе, не мора ју да чека ју сво је 
нала зе, рекао је Др Адил Елхаг

Укуп но пра ти мо 51 основ ну и 21 сред њу 
шко лу за целу тери то ри ју Срем ског окру га. 
Реги стро ва но је 25 уче ни ка и 18 запо сле
них који су били пози тив ни на ковид19 
инфек ци ју. Све су то били спо ра дич ни слу
ча је ви и инфек ци ја је била мимо школ ског 
систе ма, сем јед ног уче ни ка и јед не учи те
љи це код којих је кон такт био оства рен у 
школ ском систе му. После сва ког тог слу ча
ја, када има мо поја ву зара же ног лица, Завод 
за јав но здра вље доне се и пред ла же мере 
за спре ча ва ње пре но са инфек ци је у тој 
уста но ви. Пра ти ли смо герон то ло шке цен
тре у прет ход ном пери о ду и нијед но лице 
није има ло инфек ци ју коро навиру са у 
овим сме штај ним уста но ва ма, навела је др 
Зец Пет ко вић



6 9. DECEMBAR 2020.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАСТА ВА У ДОБА ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ КОРО НАВИРУ СА

Зна ње ђака оскуд ни је
због онлајн наста ве

Пре ма одлу ци Репу блич ког кри зног 
шта ба због епи де ми о ло шке ситу
а ци је у Срби ји, наста ва се од 30. 

новем бра уме сто у школ ским учи о ни
ца ма реа ли зу је онлајн, путем Гугло вих 
вир ту ел них учи о ни ца и дру гих плат фор
ми. И то се одно си на сред њо школ це и 
ста ри је основ це, док уче ни ци од првог 
до четвр тог раз ре да дола зе на наста ву 
у шко лу. Од 1. сеп тем бра до 30. новем
бра, наста ва је била орга ни зо ва на у јед
ном флек си бил ном систе му, тако што 
су сред њо школ ци и уче ни ци од петог 
до осмог раз ре да били поде ље ни у гру
пе, па је јед на гру па наста ву пра ти ла код 
куће, док је дру га гру па ђака дола зи ла 
у шко лу. То прак тич но зна чи да су деца 
месеч но у шко лу дола зи ла две неде ље. 
Часо ви су били скра ће ни на 30 мину
та. С дру ге стра не, за настав ни ке је то 

зна чи ло оба вља ње већег оби ма посла, 
јер су поред пре да ва ња у учи о ни ца ма, 
мора ли да при пре ме мате ри јал и за децу 
која наста ву пра те онлајн. Дру ги пут ове 
годи не деца пра те наста ву онлајн путем 
(први пут је то било у мар ту, када је про
гла ше но ван ред но ста ње). Заси гур но ће 
ова кав тип наста ве и цело куп на ситу а ци
ја у вези са епи де ми јом коро навиру са 
има ти дале ко се жне после ди це на зна ње 
уче ни ка. 

Пре ма речи ма дирек то ра Еко ном ске 
шко ле „9. мај“ у Срем ској Митро ви ци 
Нови це Нова ко ви ћа настав ни ци и цео 
школ ски систем су за пре ла зак на онлајн 
наста ву били спрем ни. 

– За тај вид наста ве смо били спрем
ни и у мар ту. Про фе со ри сада у сва ком 
слу ча ју има ју више иску ства и спрем ни ји 
су. С дру ге стра не, онлајн рад није пот пу

но ни пре стао, јер се од сеп тем бра увек 
са јед ном гру пом уче ни ка ради ло на тај 
начин, каже Нови ца Нова ко вић.

Он дода је да онлајн вид рада није 
савр шен, али да је очи глед но у тре нут ној 
ситу а ци ји нео п хо дан.

– Систем који је у шко ла ма орга ни зо
ван до 30. новем бра, био је вео ма флек
си би лан. С обзи ром на ква дра ту ру наше 
шко ле, наста ву у таквим усло ви ма смо 
добро орга ни зо ва ли. Све епи де ми о ло
шке мере су биле испо што ва не, ђаци и 
настав ни ци су носи ли маске. Дез ин фек
ци о на сред ства је обез бе ди ла локал на 
само у пра ва и било их је сасвим довољ
но. Нисмо има ли слу ча је ва зара зе због 
којих смо мора ли да затво ри мо оде ље
ња. Онлајн наста ва има сво јих мана и 
оста ви ће дале ко се жне после ди це на 
зна ње уче ни ка. Такав вид наста ве уче

Онлајн наста ва има сво јих мана и оста ви ће 
дале ко се жне после ди це на зна ње уче ни ка. Такав 
вид наста ве уче ни ци не схва та ју озбиљ но. Када 
је реч о оце њи ва њу, деца мно го више пре пи су ју 
и гене рал но сла би је уче. С дру ге стра не, у нашој 
шко ли има мо струч не пред ме те и прак су, који 
се не могу добро реа ли зо ва ти без непо сред ног 
кон так та са децом. Изнад све га, нијед на онлајн 
наста ва не може заме ни ти живу реч настав ни ка 
и однос са децом на часу, каже Нови ца Нова ко
вић, дирек тор Еко ном ске шко ле „9. мај“Нови ца Нова ко вић

Eкономска шко ла „9. мај“  шко ле ове годи не већи ном без ђака 
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ни ци не схва та ју озбиљ но. Када је реч о 
оце њи ва њу, деца мно го више пре пи су ју 
и гене рал но сла би је уче. С дру ге стра не, 
у нашој шко ли има мо струч не пред ме те 
и прак су, који се не могу добро реа ли зо
ва ти без непо сред ног кон так та са децом. 
Изнад све га, нијед на онлајн наста ва не 
може заме ни ти живу реч настав ни ка и 
однос са децом на часу, каже Нови ца.

Он дода је да ће се ова кав вид рада 
посеб но одра зи ти на завр шне годи не.

– Од шест обра зов них про фи ла у 
нашој шко ли, у чети ри се реа ли зу је про
је кат наци о нал не мату ре, испит за упис 
на факул те те. Са тим испи том смо про
шле школ ске годи не има ли про бле ма, 
јер уче ни ци нису пока за ли одре ђе ни 
ниво зна ња. Тест није био при ла го ђен 
ситу а ци ји у којој су се нашли школ ство 
и деца. Чиње ни ца је да услед ове ситу
а ци је, деца мно го мање уче. Али, пошто 
живи мо у вре ме у ком се целог живо та 
мора учи ти, мислим да ће ове гене ра ци је 
у будућ но сти све то на неки начин мора
ти да надок на де, исти че Нови ца.

Дирек тор ка Основ не шко ле „Јован 
Јова но вић Змај“ у Мар тин ци ма Весна 
Вла ди са вље вић каже да је непо сре
дан рад са уче ни ци ма сва ка ко бољи од 
онлајн наста ве. 

– Иско ри сти ћу при ли ку да похва лим 

моје коле ге који су се у мар ту вео ма брзо 
и ефи ка сно орга ни зо ва ли и пре ба ци
ли на „наста ву на даљи ну“. Пред мет на 
наста ва је реа ли зо ва на пре ко Гугл учи
о ни це, док су уче ни ци од првог до четвр
тог раз ре да са сво јим учи те љи ца ма 
кому ни ци ра ли путем гру па на Вај бе ру. 
Тако ђе, сада сви ком плет но има мо више 
иску ства и пре ла зак на онлајн наста ву 
није био непо зна ни ца. Али, нагла си ла 
бих да је сте че но зна ње кроз редов ну 
наста ву ква ли тет ни је, каже дирек то ри ца 
Основ не шко ле „Јован Јова но вић Змај“ у 
Мар тин ци ма Весна Вла ди са вље вић.

У овој шко ли деца има ју и додат не 
актив но сти које се реа ли зу ју у окви ру 
чети ри про јек та: Физич ко и здрав стве но 
вас пи та ње (уче ни ци четвр тог раз ре да и 
настав ни ца Мир ја на Нико лић), ради о ни
це фото гра фи је „Моје село кроз објек
тив“, Цен тар за при род не нау ке и Про
грам раз во ја кому ни ка циј ских вешти на 
– пре вен ци ја нена сил ног пона ша ња коју 
реа ли зу ју уче ни ци од петог до осмог раз
ре да и настав ни ци: Ната ша Илић, Дани
ка Пап, Јова на Кле пац, Татја на Кали нић, 
Дар ко Божић и Јеле на Рани са вље вић. 

– Иде ја је да се уче ни ци ма, након 
редов не наста ве, пону де добро осми
шље не актив но сти у функ ци ји све у
куп ног раз во ја. Зна мо да наша деца на 
селу нема ју пре ви ше могућ но сти када су 
у пита њу еду ка тив не актив но сти, да је 
вео ма мало кул тур них и спорт ских садр

жа ја, те је ово при ли ка да наши уче ни ци 
сво је сло бод но вре ме иско ри сте на ква
ли те тан начин, да се заба ве, еду ку ју, да 
раз ви ју само по у зда ње, да изгра де јасни
ју сли ку о себи, да се дру же и да раз ви ју 
ком пе тен ци је за актив ну уло гу у дру штву, 
дода ла је дирек то ри ца Весна.

Ива на Пеји но вић, јед на од настав ни
ца мар ти нач ке шко ле, каже да је епи де
ми ја коро навиру са поре ме ти ла рад са 
децом. Недо ста је јој пот пу ни живи кон
такт, што је деци нај по треб ни је за ква
ли тет ни је раз у ме ва ње наста ве. Про шле 
школ ске годи не су били изне на ђе ни, али 
су сада спрем ни је доче ка ли овај талас 
епи де ми је и све про ме не са њим. 

– Добро смо се сна шли, зна ње које су 
уче ни ци са онлајн пре да ва ња про шле 
школ ске годи не доне ли у ову школ ску 
годи ну мно го је оскуд ни је, него у редов
ној наста ви. Ове школ ске годи не у нашој 
шко ли деца су наста ву има ла редов но, 
али опет је због лоше епи де ми о ло шке 
ситу а ци је орга ни зо ва на онлајн наста ва, 
каже Ива на Пеји но вић, настав ник срп
ског јези ка и књи жев но сти.

Про свет ним рад ни ци ма је вео ма тешко 
јер су анга жо ва ни по читав дан због овог 
ком пли ко ва ни јег начи на рада. Нада ју се 
ста би ли за ци ји ста ња, као и томе да ће 
има ти довољ но сна ге да издр же овај 
тем по. Алек сан дра Плав шић

Здрав ка Попо вић

Сада сви ком плет но има мо више иску ства и 
пре ла зак на онлајн наста ву није био непо зна
ни ца. Али, нагла си ла бих да је сте че но зна ње 

кроз редов ну наста ву ква ли тет ни је, каже Весна 
Вла ди са вље вић, дирек то ри ца Основ не шко ле 

„Јован Јова но вић Змај“ у Мар тин ци ма

Зна ње које су уче ни ци са онлајн пре да ва ња 
про шле школ ске годи не доне ли у ову школ
ску годи ну мно го је оскуд ни је, него у редов ној 
наста ви. Ове школ ске годи не у нашој шко ли 
деца су наста ву има ла редов но, али опет је 
због лоше епи де ми о ло шке ситу а ци је орга ни
зо ва на онлајн наста ва, каже Ива на Пеји но вић, 
настав ник срп ског јези ка и књи жев но сти

Весна Вла ди са вље вић

Ива на Пеји но вић

Медијски пројекат ПАНДЕМИЈСКИ ИЗАЗОВИ: Како се боримо против вируса корона
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ДАН ОПШТИ НЕ ШИД

Осло бо ди о ци увек у сећа њу

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја, ове 
2020. годи не, ути ца ла је на то да 
се број ни дога ђа ји обе ле жа ва ју 

на посе бан начин. Дан општи не Шид, 
6. децем бар, ове годи не је обе ле жен у 
нешто „дру га чи јем руху“, а све у скла
ду са епи де ми о ло шким мера ма и пре
по ру ка ма Вла де Репу бли ке Срби је и 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је општи не 
Шид. Током пре по дне ва пред сед ник 
Општи не Шид Зоран Семе но вић, пред
сед ник СО Шид Тихо мир Ста мен ко вић 
и пред став ни ци СУБ НОРа, поло жи ли 

су вен це на спо менобе леж је на град
ском гро бљу у Шиду и на спо менпло
чу на згра ди КОЦа и ода ли су почаст 
палим бор ци ма Народ но о сло бо ди лач
ког рата.

– Шести децем бар је дан када 
општи на Шид сла ви сло бо ду и чува 
успо ме ну на сво је хра бре бор це и све 
људе који су поло жи ли свој живот за 
сло бо ду коју има мо данас. Надам 
се да више никад у исто ри ји неће мо 
мора ти крвљу да пла ћа мо сло бо ду 
и да ће сло бо да изво је ва на од стра

не нај хра бри је гене ра ци је у исто ри ји 
наше општи не тра ја ти зау век. Покла
ња ју ћи се данас овде њихо вим сени
ма, желим да им у име Општи не Шид и 
сво је лич но име одам почаст. Нека им 
је веч на сла ва и хва ла – изја вио је по 
пола га њу вена ца пред сед ник Општи не 
Шид Зоран Семе но вић.

Уз пошто ва ње про пи са них епи де
ми о ло шких мера, све ча ном сед ни цом 
у сали КОЦа, на сим бо ли чан начин 
је обе ле жен Дан осло бо ђе ња и Дан 
општи не Шид. Сед ни цу је отво рио 

Гене ралмајор Петар Цвет ко вић, Гор да на Шко рић и Зоран Семе но вић

Зоран Семе но вић уру чу је награ ду Удру же њу жена „Филип Вишњић“

Удру же ње жена „Филип 
Вишњић“ из Вишњи ће ва 
је ово го ди шњи добит ник 
Шесто де цем бар ске награ де, 
нај ви шег општин ског при
зна ња.

Пла ке те општи не Шид, које 
се доде љу ју поје дин ци ма и 
орга ни за ци ја ма ван шид ске 
општи не, који су се посеб
но иста кли сво јим радом, 
доби ли су Гене рал штаб Вој
ске Срби је и гене ралмајор 
Петар Цвет ко вић, заме ник 
начел ни ка Гене рал шта ба 
Вој ске Срби је
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пред сед ник СО Шид Тихо мир Ста мен
ко вић гово ром којим је ево ци рао деша
ва ња у ноћи изме ђу 5. и 6. децем бра 
1944. годи не када је општи на Шид 
осло бо ђе на од уста шког и наци стич ког 
теро ра и иско ри стио је при ли ку да ода 
почаст свим хра брим људи ма који су 
поло жи ли свој живот „и због којих ми 
данас овде сло бод ни сто ји мо и има мо 
ову све ча ну сед ни цу“.

Удру же ње жена „Филип Вишњић“ из 
Вишњи ће ва је ово го ди шњи добит ник 
Шесто де цем бар ске награ де, нај ви шег 
општин ског при зна ња. Жене оку пље

не у овом удру же њу поред актив но
сти које се одно се на очу ва ње ста рих 
оби ча ја, позна те су и по свом хума ни
тар ном раду, орга ни зо ва њу број них 
база ра на који ма се ску пља помоћ за 
обо ле лу децу. За њих јед но став но не 
посто ји реч немо гу ће, а то потвр ђу је 
и уре ђе на етнопостав ка у њихо вим 
про сто ри ја ма у којој цен трал но место 
зау зи ма биста срп ског Хоме ра Фили па 
Вишњи ћа. У име Удру же ња награ ду је 
при ми ла пред сед ни ца Гор да на Шко
рић. 

Пла ке те општи не Шид, које се доде
љу ју поје дин ци ма и орга ни за ци ја ма 
ван шид ске општи не, који су се посеб
но иста кли сво јим радом, доби ли су 
Гене рал штаб Вој ске Срби је и гене
ралмајор Петар Цвет ко вић, заме ник 
начел ни ка Гене рал шта ба Вој ске Срби
је.

– Вој ска Срби је је на позив пред
сед ни ка Општи не Зора на Семе но ви
ћа учи ни ла оно што је наша оба ве
за. Желим да истак нем да је при јем 
наших вој ни ка на тери то ри ји општи не 
Шид био ван ре дан, ви сте учи ни ли да 
се они овде осе ћа ју угод но и лепо и да 
на тај начин могу да извр ша ва ју сво
је задат ке и сво је оба ве зе на нај бо љи 
могу ћи начин. У име Вој ске Срби је и у 
сво је лич но име захва љу јем на при
зна њи ма које смо данас доби ли – изја
вио је гене ралмајор Петар Цвет ко вић 
по при ма њу при зна ња Општи не Шид.

На кра ју све ча не сед ни це при сут ни
ма се обра тио и пред сед ник Општи не 
Шид Зоран Семе но вић. Поред ода ва
ња поча сти палим бор ци ма у НОБу, 
пред сед ник Семе но вић је још јед ном 
чести тао ово го ди шњим добит ни ци ма 
на при зна њи ма.  Д. П.

Шести децем бар је дан 
када општи на Шид сла ви 
сло бо ду и чува успо ме ну 
на сво је хра бре бор це и 

све људе који су поло жи
ли свој живот за сло бо ду 
коју има мо данас, рекао је 

Зоран Семеновић

Зоран Семе но вић и Тихо мир Ста мен ко вић пола жу венац на спо менобе леж је

Уру чивање Пла ке те општи не Шид гене ралмајо ру Петру Цвет ко ви ћу
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НОВИ РЕНД ГЕН И УЛТРА ЗВУЧ НИ АПА РАТ У ДОМУ ЗДРА ВЉА

Донација у пра во вре ме

Шид ски Дом здра вља, напо кон 
је добио нови ренд ген апа
рат, као и ултра звуч ни уре ђај. 

У јеку нај же шћег уда ра коро на ви ру
са, у уто рак, 1. децем бра, пред сед
ник Општи не Шид Зоран Семе но вић 
и дирек тор Дома здра вља др Крсто 
Куреш пусти ли су у рад ова два зна
чај на уре ђа ја. 

– Прво, да захва лим АП Вој во ди
ни и Покра јин ском секре та ри ја ту за 
здрав ство на овој дона ци ји. Ста ри 
ренд ген апа рат је у упо тре би пре ко 
30 годи на, а ултра звуч ни уре ђај 17 

годи на. Овом дона ци јом ћемо мно го 
доби ти – изја вио је др Крсто Куреш.

Пред сед ник Општи не Шид Зоран 
Семе но вић је овом при ли ком изра зио 
захвал ност Покра јин ском секре та
ри ја ту за здрав ство, АП Вој во ди ни и 
држа ви Срби ји.

– Ови уре ђа ји ће помо ћи при дијаг
но сти ци у лече њу обо ље ња која се 
јавља ју ових дана. Ренд ген је врло 
важан у овом тешком вре ме ну, а и да 
наши лека ри, који се лавов ски боре 
и дању и ноћу, могу да дају одго ва
ра ју ће тера пи је паци јен ти ма. На овај 

начин биће побољ шан и ква ли тет 
јав ног здра вља. Желим да захва
лим лека ри ма који су код нас у Дому 
здра вља, а мно ги од њих су пози тив
ни на коро на ви рус. Надам се да ће 
број инфи ци ра них у шид ској општи ни 
врло брзо пасти на неке мини мал не 
бро је ве – рекао је Семе но вић.

Сред ства за купо ви ну ренд ген и 
ултра звук уре ђа ја у вред но сти од 
десет мили о на дина ра обез бе дио је 
Покра јин ски секре та ри јат за здрав
ство.

Д. П.

Др Крсто Куреш и Зоран Семе но вић

Седница општинског већа
Чла но ви Општин ског већа, одр

жа ли су у четвр так, 3. децем бра, 
сед ни цу на којој су рас пра вља ли 

о 23 тач ке, коли ко их је било на днев
ном реду.

– Међу тач ка ма о који ма се данас 
рас пра вља ло, била је и тач ка која 
се одно си на доде љи ва ње нај ве ћег 
општин ског при зна ња – Шесто де
цем бар ске награ де. На днев ном реду 
било је и писмо о наме ра ма индиј ске 
ком па ни је која се бави реци кла жом 
аутодело ва. Постро је ња има ју у Син
га пу ру и Пољ ској – изја вио је Ђор ђе 
Томић, заме ник пред сед ни ка Општи не 
Шид, по завр шет ку сед ни це.

За ову сед ни цу је била пред ви ђе на 
тач ка која се одно си на раз ре ше ње и 

име но ва ње дирек то ра Кул тур нообра
зов ног цен тра, али ће се о њој рас пра
вља ти на сле де ћој сед ни ци.

На пред лог чла но ва Општин ског 
већа, Коми си ји за општин ска при зна
ња, за доде лу Шесто де цем бар ске 
награ де, пред ло же но је Удру же ње 
жена „Филип Вишњић“ из Вишњи ће ва, 
док је за добит ни ка Пове ље за изу зе
тан допри нос општи ни Шид пред ло
жен Гене рал штаб Вој ске Репу бли ке 
Срби је.

Током сед ни це рас пра вља ло се и о 
Пред ло гу реше ња о име но ва њу чла
но ва Школ ског одбо ра основ них и 
сред њих шко ла са тери то ри је општи не 
Шид, као и о Реше њу о раз ре ше њу и 
име но ва њу чла но ва Шта ба за ван ред

Раз ма тра на су и реше
ња о рас по де ли сред ста

ва за про гра ме и про јек те 
из обла сти кул ту ре који 

су од зна ча ја за општи ну 
Шид за 2020. годи ну, као 

и о рас по де ли сред ста ва 
за про гра ме и про јек те 

удру же ња са тери то ри је 
шид ске општи не
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САНА ЦИ ЈА ДИВЉИХ ДЕПО НИ ЈА У ШИД СКОЈ ОПШТИ НИ

Чисти ји и уре ђе ни ји про стор
Дивље депо ни је су 

дуго го ди шњи про
блем у шид ској општи

ни. Неса ве сни поје дин ци, 
„одре де“ неку лока ци ју, поч
ну да баца ју сме ће и врло 
брзо ту „ник не“ дивља 
депо ни ја. Бор ба за чисти
ји и уре ђе ни ји про стор у 
мно гим месним зајед ни ца
ма тра је годи на ма. Локал
на само у пра ва зајед но са 
ЈКП „Стан дард“ се тру ди да, 
када је у могућ но сти, укло
ни дивље депо ни је, али оне 
и даље „ничу као печур ке 
после кише“. Углав ном се 
сви пози ва ју на одго во р ност 
и свест, али сла ба вај да од 
тога. Упра во због баха то сти 
и немар но сти, дивљих депо
ни ја је све више. У четвр так, 
3. децем бра, рад ни ци ЈКП 
„Стан дард“ су укло ни ли јед

ну дивљу депо ни ју у Месној 
зајед ни ци Ерде вик.

– Неса ве сни гра ђа ни 
одла га њем сме ћа на за то 
непро пи са на места ства ра
ју дивље депо ни је. Дивље 
депо ни је, поред тога што 
руже око ли ну, угро жа ва ју 
живот ну сре ди ну и здра
вље гра ђа на. Циљ локал не 
само у пра ве и ЈКП „Стан
дард“ је да сва места има
ју уре ђе не повр ши не, а не 
дивље депо ни је. Моли мо 
све гра ђа не општи не Шид 
да пошту ју општин ску одлу
ку, да сме ће оста вља ју 
испред сво јих кућа ода кле 
ће га наши рад ни ци поку пи
ти и одло жи ти на депо ни ју 

у Шиду на пра ви лан начин 
– изја ви ла је Сла ви ца Сре
мац, дирек тор ка ЈКП „Стан
дард“.

И поред тога што смо 
дубо ко „зага зи ли“ у 21. век, 
неких нави ка се још нисмо 
реши ли. ЈКП „Стан дард“, 
првог викен да у месе цу, 
спро во ди акци ју одно ше ња 
каба стог сме ћа и ето још 
јед ног начи на да се сме ће 
депо ну је на одго ва ра ју ћи 
начин, уме сто баца ња „где 
ко стиг не“. Када се хва ли мо 
достиг ну ћи ма у свим обла
сти ма, тре ба ло би нау чи ти 
и тако „при ми тив ну“ нави ку 
– где одла га ти сме ће.

Д. Попов
Сла ви ца Сре мац

Чишће ње депо ни је у Ерде ви ку

не ситу а ци је, Саве та за без бед ност, 
Саве та за упра вља ње мигра ци ја
ма, Над зор ног одбо ра Музе ја наив не 
умет но сти „Или ја нум“, Управ ног одбо

ра ПУ „Јели ца Ста ни ву ко вићШиља“. 
Раз ма тра на су и реше ња о рас по де

ли сред ста ва за про гра ме и про јек те 
из обла сти кул ту ре који су од зна ча ја 

за општи ну Шид за 2020. годи ну, као 
и о рас по де ли сред ста ва за про гра
ме и про јек те удру же ња са тери то ри је 
шид ске општи не. Д. Попов

Ђор ђе Томић, Зоран Семе но вић и Ром ко Папу га

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид



12 9. DECEMBAR 2020.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

КОМЕ МО РА ЦИ ЈА У ГРАД СКОЈ КУЋИ ПОВОДОМ СМРТИ МАРИЈЕ ПРОКОП

Сећа ње на нека да шњу прву 
пред сед ни цу Општине

У Град ској кући 7. децем
бра уз епидемиолошке 
мере је одр жа на коме

мо ра ци ја пово дом смр ти 
Мари је Про коп, прве жене на 
челу Срем ске Митро ви це, 
која је има ла јед но го ди шњи 
ман дат од 1984. до 1985. 
годи не. Мари ја Про коп је 
након кра ће боле сти пре ми
ну ла у 87. годи ни живо та 5. 
децем бра. На коме мо ра ци ји 
су били при сут ни мини стар у 
Вла ди Срби је Бра ни слав 
Неди мо вић, гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић, 
пред сед ник Скуп шти не гра да 
Или ја Недић, нека да ше њи 
сарад ни ци и при ја те љи Мари
је Про коп, као и оста ли пред
став ни ци локал не само у по ра
ве. Након одр жа ног мину та 
ћута ња, Све тла на Мило ва но
вић се обра ти ла при сут ни ма 
и при се ти ла се недав ног 
сусре та са Мари јом Про коп у 
Град ској кући. 

– Пре ско ро два месе ца 
сам упо зна ла весе лу, чилу и 
дра гу госпо ђу Мари ју Про коп, 
пуну пажње и топли не за 
саго вор ни ка. Дошла је у Град
ску кућу после мно го годи на, 
села је у свој нека да шњи 
каби нет и запо че ла један 
живот ни, људ ски, топли, али 
онај пра ви жен ски раз го вор. 
Није желе ла да даје саве те, 

хте ла је да се сусрет ну два 
иску ства. Са њом су у про сто
ри ју ушли скром ност и став. 
Прва и једи на жена пред сед
ни ца онда шње Скуп шти не 
општи не Срем ска Митро ви ца 
Мари ја Про коп је запо че ла 
изград њу митро вач ке инду
стри је вен ти ла, хале „Пин ки“, 
завр ши ла фабри ку „Дија на“, 
кафи ле ри ју, завр ши ла рекон
струк ци ју Позо ри шта, при пре
ми ла терен за изград њу новог 
бро до гра ди ли шта и пешач ког 
моста. Тај јед но го ди шњи ман
дат Мари је Про коп оста вио је 
мно го и више од зами сли вог 
за годи ну дана. Мари ји на 
вели чи на не почи ње и не 
завр ша ва се вође њем Општи

не. Њен живот обе ле жи ли су 
људи и дирек тан рад са 
њима. За сво је пре да но и 
пожр тво ва но дела ње у Цен
тру за соци јал ни рад доби ла 
је Новем бар ску награ ду 
Општи не Срем ска Митро ви
ца, Репу блич ку награ ду за 
соци јал ну зашти ту, Меда љу 
рада, а пре два месе ца када 
смо се сусре ле, на све то је 
рекла – Волеласамдарадим. 
Исти на је да ко тра жи одли ко
ва ње, није га заслу жио, а ко 
га је заслу жио, њему није 
потреб но. А Мари ја Про коп је 
све ово заслу жи ла и потреб но 
је да је сећа мо као при ме ра 
људ ско сти, добро те, топли не, 
пожр тво ва ња и скром но сти, 

да се сећа мо да је ова жена 
сре ди ном осам де се тих годи
на води ла наш град, да се 
сећа мо тога као лепог вре ме
на какво је оно и било, и да 
има мо при мер како ми данас 
и сутра тре ба да ради мо и 
ства ра мо. Чла но ви ма поро
ди це, род би ни, при ја те љи ма, 
пошто ва о ци ма и нама 
Митров ча ни ма Мари ји ним 
сугра ђа ни ма упу ћу јем нај и
скре ни је сау че шће, јер изу
зет ни људи одла зе тихо. Сла
ва јој, рекла је Све тла на 
Мило ва но вић

Нека да шњи пред сед ник 
Скуп шти не општи не Нико ла 
Стој шић и сарад ник Мари је 
Про коп рекао је нешто више 
о њеном живо ту и раду. Како 
је рекао при сут ни ма, имао је 
сре ћу што је за сарад ни цу 
имао јед ну изу зет ну осо бу 
као што је Мари ја Про коп.

– Могу да кажем да она 
јесте била прва пред сед ни ца 
Скуп шти не општи не, али није 
била пред сед ни ца Општи не 
зато што је била жена, него 
зато што је била спо со бан и 
ква ли те тан струч њак, која је 
ради ла све како и тре ба, као 
и дана шња гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић. 
Мари ја Про коп, дево јач ко 
пре зи ме Тубић, рође на је 13. 
фебру а ра 1934. годи не у 

Све тла на Мило ва но вић

Са комеморације поводом смрти Марије Прокоп у Сремској Митровици

Нико ла Стој шић
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МАЧВАН СКА МИТРО ВИ ЦА

Поче ла акци ја сад ње
500 сад ни ца дрве ћа

Дуж бици кли стич ке ста зе 
од Мачван ске Митро ви
це до Спе ци јал ног 

резер ва та „Заса ви ца“ 7. 
новем бра је запо че та сад ња 
више од 500 сад ни ца јасе на, 
јаво ра и пла та на. Овој акци ји 
су при су ство ва ли пред сед ник 
Одбо ра за зашти ту живот не 
сре ди не Репу бли ке Срби је 
Љубин ко Рако њац, члан 
поме ну тог одбо ра Томи слав 
Јан ко вић, управ ник Спе ци јал
ног резер ва та при ро де „Заса
ви ца“ Сло бо дан Симић, као и 
пред став ни ци невла ди не 
орга ни за ци је „Зеле ни раз вој
ни цен тар“ и  Месне зајед ни це 
Мачван ска Митро ви ца. 

– Ово је вео ма зна чај на 
акци ја с обзи ром на то да у 
Срби ји тре ба пошу мља ва ти. 
Опти мал ни сте пен шумо ви то
сти у Срби ји је 41 посто, а 
сада је око 30 про це на та. Ми 
смо још дале ко од циља од 41 
посто, али ова квим акци ја ма 
иде мо корак по корак како 
бисмо то пости гли. Вео ма је 
зна чај но да поред бици кли
стич ке ста зе посто ји један 
дрво ред где ће се сигур но 
бици кли сти одма ра ти, али ће 
ути ца ти на побољ ша ње 
живот не сре ди не у овом делу, 
рекао је Љубин ко Рако њац.

Томи слав Јан ко вић је изја
вио да се ова акци ја спро во ди 
са митро вач ким Покре том 
гора на и „Зеле ним раз вој ним 
цен тром“, који има сво је седи
ште и у Срем ској Митро ви ци. 

– Од мар та 2018. годи не, 
када смо изгра ди ли ову бици
кли стич ку ста зу, вели ки број 
наших сугра ђа на, али и гости
ју који посе ћу је СРП „Заса ви
ца“ и про ла зи овом део ни цом. 
Због тога је врло важно да 
има што више дрве ћа и хла да 
како би људи могли да се 
одма ра ју и ужи ва ју у при ро ди. 
Пре све га, важно је поди ћи 
сте пен пошу мље но сти због 
свих нас који живи мо у Срби
ји, али  и због Погла вља 27, 
где као држа ва има мо оба ве зу 
да испу ни мо одре ђе не кри те
ри ју ме како бисмо при сту пи ли 
Европ ској уни ји. Још у пред из
бор ном про гра му обе ћа ли 
смо 80 хиља да ста ба ла, где 
ће сва ки Митров ча нин доби ти 
сво је ста бло. Кроз ова кве 
акци је, кроз дона тор ства, уз 
помоћ спон зо ра, који нам 
пома жу и људи добре воље, 
обез бе ђу је мо сад ни мате ри
јал и на сва ко место где је то 
могу ће сади мо дрве ће, рекао 
је Јан ко вић.

Сло бо дан Симић је казао 
да се годи шње у СРП „Заса
ви ца“ поса ди око хиља ду сад
ни ца дрве ћа. 

– И ове годи не је у пла ну да 
се око хиља ду сад ни ца дрве
ћа поса ди на разним лока ци
ја ма, што је наша тра ди ци ја.  
Ми као Покрет гора на има мо 
дужност да води мо рачу на о 
при ро ди и сади мо дрве ће. Ми 
ћемо сигур но бити јед ни од 
вели ких про мо те ра ове акци је 

код наших гости ју, који има ју 
при ли ке да виде шта смо ура
ди ли и да поку ша мо и њима 
да ту љубав за сад њом пре
не се мо. Ову акци ју ћемо 
наста ви ти и па ћемо поку ша
ти да заин те ре су је мо посе ти
о це СРП „Заса цви ца“ да 
доби ју или купе сад ни цу и 
поса де је на некој сво јој лока
ци ји, казао је Сло бо дан 
Симић. 

Пре драг Ратић из „Зеле ног 
раз вој ног цен тра“ је рекао да 
је сад ња дрве ћа поче так 
акци је под нази вом  „Поса ди 
свој хлад“ .

– Акци ја се састо ји од поде
ле 30 хиља да сад ни ца гра ђа
ни ма који су се при ја ви ли на 
нашем сај ту и који желе да 
поса де сад ни це белог јасе на 
у урба ним град ским сре ди на
ма. Наш при о ри тет је да сад
ни це сади мо у гра до ви ма који 
су оста ли без дрве ћа. Сле де
ће годи не пла ни ра мо да тај 
број од 30 хиља да сад ни ца, 
које дели мо, пове ћа мо на 300 
хиља да и да на тај начин 
испу ни мо нор ме Европ ске 
уни је, изја вио је Ратић.

З. Попо вић

Сад ња дрве ћа дуж бици кли стич ке ста зе
од Мачван ске Митро ви це до Заса ви це

Сло бо дан Симић

Мачван ској Митро ви ци, где је 
и завр ши ла основ ну шко лу. 
Гим на зи ју (малу мату ру) је 
завр ши ла у Срем ској Митро
ви ци 1948. годи не, а Сред њу 
тех нич ку шко лу у Сом бо ру, 
дрв ноинду стриј ски смер, 
1951. годи не. У сеп тем бру те 
исте годи не запо сли ла се у 
Дрв ном ком би на ту и ради ла 
на посло ви ма тех ни ча ра у 
пого ни ма за про из вод њу 
шперпло ча, фур ни ра, реза не 
гра ђе и пар ке та, на посло ви
ма инве сти ци о не изград ње 
нових обје ка та. Била је укљу
че на у про грам прак тич ног 
оспо со бља ва ња руко во ди о
ца и оспо со бља ва ња за 
вишег инструк то ра. У јану а ру 
1962. годи не пре ла зи на рад 
у Општин ски одбор Соци ја ли
стич ког саве за, након што је 
иза бра на за пред сед ни ка 
Кон фе рен ци је за дру штве ну 
актив ност жена. На тој функ
ци ји  је оста ла до 1965. годи
не. У то вре ме Дрв ни ком би
нат је био носи лац раз во ја, 
не само Митро ви це, него и 
целог Сре ма. То је било пред
у зе ће које је раз ви ја ло инду
стри ју Митро ви це. Исте годи
не, упу ће на је на даље шко
ло ва ње и упи су је Вишу шко
лу за соци јал не рад ни ке у 
Бео гра ду, коју је завр ши ла у 
јуну 1967. годи не. Јула те 
годи не се запо сли ла у Цен
тру за соци јал ни рад где ради 
као соци јал ни рад ник до 
окто бра 1972. годи не, када 
пре ла зи на рад у Зајед ни цу 
за здрав стве на оси гу ра ње 
рад ни ка. Мар та 1977. годи не 
иза бра на је за дирек то ра 
Цен тра за соци јал ни рад и на 
тој дужно сти оста је до апри
ла 1983. годи не, када је иза
бра на за пот пред сед ни цу 
Скуп шти не општи не. Годи не 
1984. годи не иза бра на је за 
пред сед ни цу Скуп шти не 
општи не и ту дужност је оба
вља ла до 1985. годи не. По 
исте ку ман да та, Мари ја се 
вра ти ла у Цен тар за соци јал
ни рад, где на дужно сти 
дирек то ра оста је до пен зи о
ни са ња 1989. годи не. Била је 
члан Саве за кому ни ста Југо
сла ви је од 1951 – 1989. годи
не. Мари ја је била пред сед
ни ца Скуп шти не општи не у 
вре ме интен зив ног раз во ја 
Срем ске Митро ви це и у срет
но вре ме за Срем и за Митро
ви цу. Дала је свој пун допри
нос раз во ју гра да. У њено 
вре ме, Митро ви ца је има ла 
више од 16 хиља да инду
стриј ских рад ни ка, казао је 
при сут ни ма Нико ла Стој шић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Први реба ланс буџе та
Одбор ни ци рум ске 

скуп шти не су 2. 
децем бра јед но гла сно 

доне ли одлу ку о реба лан су 
општин ског буџе та, а реч је о 
првом реба лан су који је 
пред ло жен, а потом и усво
јен. Овим реба лан сом, 
општин ски буџет се сма њу је, 
у укуп ном изно су од 149,6 
мили о на дина ра и то ума ње
ње буџет ских при хо да и рас
хо да изно си 130 мили о на 
дина ра, док је ума ње ње при
хо да и рас хо да из додат них 
изво ра 19,6 мили о на дина ра.

– Овим реба лан сом пред
ло же ни обим буџет ских 
сред ста ва изно си, зајед но са 
пред ло же ним оби мом из 
додат них изво ра, укуп но 
2.351.409.417 дина ра. Нај ва
жни ји раз лог за доно ше ње 
реба лан са је рас по де ла 
суфи ци та на одре ђе не апро
при ја ци је рас хо да на осно ву 
чла на 9. одлу ке о завр шном 
рачу ну буџе та за 2019. годи
ну – поја сни ла је Мари ја на 
Колон џи ја, шефи ца Оде ље
ња за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду. 

Тако ђе, иска за на је потре
ба неких кори сни ка буџе та 
да се, у окви ру струк ту ре 
рас хо да и изда та ка буџе та, 
извр ше изме не по апро при
ја ци ја ма, како би се обез бе
ди ло несме та но функ ци о ни
са ње општи не у наред ном 
пери о ду. 

Раз лог за реба ланс је и 
обез бе ђи ва ње додат них 
сред ста ва у буџе ту, у изно су 
од 24 мили о на дина ра, за 
покре та ње поступ ка јав не 
набав ке за про је кат „Вој ни 
ком плекс Клуб вој ске Срби
је“ у Руми у изно су од 54 
мили о на дина ра, као и 
испла та јед но крат не нов ча не 
помо ћи од 10.000 дина ра, 
свим запо сле ним, а ради се 
о 291 рад ни ку Дома здра вља 
Рума.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума, ука зао је на 
то да се први реба ланс буџе
та врши гото во на кра ју ове 
годи не, што пока зу је да је 
током целе годи не било ста
бил но буџет ско финан си ра
ње, упр кос овој нео че ки ва ној 
пан де ми ји, која је уздр ма ла 
чита ву пла не ту и еко ном ски 
под ри ла мно ге при вред не и 
услу жне гра не.

– Одлу ка о реба лан су, коју 
смо усво ји ли, пока зу је да 
смо били успе шни и да се 
успе шно бори мо са свим 
после ди ца ма које је пан де

ми ја доне ла. Пла ни ра ни 
буџет има ума ње ње од 
нешто пре ко 140 мили о на 
дина ра и тим ума ње њем 
ћемо прак тич но бити на 
нивоу буџет ске 2019. годи не, 
коју смо про гла си ли као 
исто риј ски успех и неза бе ле
же ну у послед њих неко ли ко 
деце ни ја – иста као је Кова
че вић и додао да са те стра
не могу бити задо вољ ни.

Упр кос свим тешко ћа ма, 
све инве сти ци је и инфра
струк тур на ула га ња су реа
ли зо ва ни. Завр ше не су две 
котлар ни це на гас, у току је 
рекон струк ци ја ули ца 15. мај 
и 15. август, а тре ћа вели ка 
инве сти ци ја је рекон струк ци
ја Дома Вој ске Срби је. Она 
још није реа ли зо ва на, али се 
реба лан сом буџе та ства ра ју 
усло ви да се до кра ја годи не 
завр ши јав на набав ка и за 
ову инве сти ци ју.

– Може мо бити задо вољ ни 
и мислим да реба ланс буџе
та пока зу је да смо поста ви ли 
заи ста здра ве теме ље који 
нам сада омо гу ћа ва ју да, и у 
овој годи ни, без тежих после
ди ца финан си ра мо све про
јек те које смо пла ни ра ли – 
ука зао је Сте ван Кова че вић.

У реба лан су су пред ви ђе
на и сред ства за све запо
сле не у Дому здра вља Рума 

који ће доби ти јед но крат ну 
нов ча ну помоћ у изно су од 
10.000 дина ра.

– Мислим да су то сред
ства која су они сво јим 
радом, зала га њем и пожр
тво ва њем, ризи ку ју ћи сво је 
здра вље и сво је живо те на 
сво јим рад ним мести ма, 
апсо лут но заслу жи ли у овој 
бор би са коро на ви ру сом. 
Општи на није осни вач Дома 
здра вља и нема ника кве 
закон ске оба ве зе када је у 
пита њу финан си ра ње, али 
има мо морал не оба ве зе, јер 
Дом здра вља опслу жу је 
потре бе наших сугра ђа на – 
иста као је Кова че вић и додао 
да ће сви запо сле ни у Дому 
здра вља, њих 291, доби ти 
ову нов ча ну помоћ, поред 
оне у истој виси ни, коју доби
ја ју по одлу ци Вла де Срби је. 

Тако да је рум ска Општи на 
међу првим која је на овај 
начин реа го ва ла и награ ди
ла сво је здрав стве не рад ни
ке. Кри сти на Кашић, заме ни
ца пред сед ни ка СО Рума, 
ина че прав ни ца у Дому здра
вља, ука за ла је на то да су 
под јед на ко, све слу жбе ове 
уста но ве, уче ство ва ле у бор
би про тив ове зара зне боле
сти.

– Буквал но смо сви функ
ци о ни са ли као јед на цели на, 

сви запо сле ни су сва ко днев
но има ли огро ман при ти сак 
због пове ћа ног оби ма посла 
и пре ко вре ме них сати, неко
ри шће ња годи шњих одмо ра, 
тако да су сва ко днев но ула
га ли вели ки труд и рад у очу
ва ње здра вља наших гра ђа
на. Могу да кажем да сада 
Ковид амбу лан та беле жи и 
до 200 пре гле да днев но и 
заи ста је огро ман при ти сак 
на ову амбу лан ту. Ово је 
само јед на у низу мера подр
шке у финан сиј ском сми слу, 
коју нам је локал на само у
пра ва пру жи ла. Она је пока
за ла јед ну одго вор ну и соли
дар ну поли ти ку пре ма нашој 
уста но ви, пого то во што од 
про шле годи не наш осни вач 
више није рум ска Општи на. 
Ово је и под стрек да истра је
мо у овој бор би – ука за ла је 
Кри сти на Кашић. 

Ову одлу ку локал не само у
пра ве је подр жа ла и Душан
ка Сте фа но вић Ради са вље
вић, која ради као апо те кар
ка у апо те ци у скло пу Дома 
здра вља Рума, а одбор ни ца 
је из редо ва Зеле не стран ке.

На овој сед ни ци, у окви ру 
избо ра и име но ва ња, раз ре
шен је један доса да шњи и 
име но ван је нови члан Над
зор ног одбо ра ЈП „Водо вод“.

С. Џаку ла

Сте ван Кова че вић Кри сти на КашићМари ја на Колон џи ја

Нај ва жни ји раз лог за доно ше ње реба лан са је рас по
де ла суфи ци та на одре ђе не апро при ја ци је рас хо да 
на осно ву чла на 9. одлу ке о завр шном рачу ну буџе та 
за 2019. годи ну – поја сни ла је Мари ја на Колон џи ја, 
шефи ца Оде ље ња за финан си је, при вре ду и пољо
при вре ду, поја сни ла је Мари ја на Колон џи ја
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ЦРВЕ НИ КРСТ

Послед ња акци ја дава ња
крви у овој годи ни
Црве ни крст Рума, у 

сарад њи са Заво дом 
за тран сфу зи ју крви 

Вој во ди не, орга ни зо вао је 2. 
децем бра послед њу акци ју 
добро вољ ног дава ња крви 
у овој годи ни, која је реа ли
зо ва на у Кул тур ном цен тру. 
За ову, осам на е сту по реду 
акци ју, при ја ви ло се 49 лица, 
а при ку пље не су 43 једи ни це 
крви, док је пет лица по први 
пут дало крв.

– Све пла ни ра не акци је у 
овој годи ни смо реа ли зо ва
ли и морам да кажем, у овим 
усло ви ма, уз изу зет но добар 
одзив наших сугра ђа на који 
су за сва ку похва лу. Наше 
тра ди ци о нал не акци је у јулу, 

када има мо тран сфу зи о мо
бил на Град ском тргу, није 
било, али смо ми зато орга
ни зо ва ли стан дард ну град
ску акци ју – каже Радо ван ка 
Попо вић Јан ко вић, струч на 
сарад ни ца у рум ском Црве
ном крсту.

Она за наше нови не дода
је да је у току и пла ни ра
ње добро вољ них акци ја за 
наред ну годи ну, а конач ни 
тер ми ни ће бити утвр ђе ни 
у сарад њи са Заво дом за 
тран сфу зи ју крви из Новог 
Сада.

Кон ти ну и ра но снаб де ва ње 
ком по нен та ма крви је нео п
ход но како би у сва ком тре
нут ку било довољ но крви за 

хит не и ван ред не ситу а ци је, 
витал но угро же не паци јен
те, за тера пи ју онко ло шких 
боле сни ка као и за хирур
шке интер вен ци је, а посеб но 
у овим усло ви ма пан де ми је 
коро на ви ру са.

Акци ја је реа ли зо ва на уз 
пошто ва ње свих пре по ру че
них епи де ми о ло шких мера 
за зашти ту здра вља ста нов
ни штва од зара зне боле сти 
ковид19, као и све оне прет
ход не у овој годи ни. С. Џ.

Акци ја добро вољ ног дава ња крви

КЛЕ НАК

Очи шће на дивља депо ни ја
и анга жо ва ни чува ри

Вели ки про блем у рум ској општи ни 
су, што сва ка ко није само њена 
спе ци фич ност, дивље депо ни

је. Зато је за ову пози ци ју издво је но 
прво бит но шест мили о на дина ра у 
општин ском буџе ту, а кра јем новем бра 
и почет ком децем бра је реа ли зо ва на 
нова акци ја чишће ња дивљих депо
ни ја, за шта је издво је но додат них два 
мили о на дина ра.

Јед на од нај ве ћих дивљих депо ни
ја је она на ула зу у Кле нак. Радо ве на 
њеном укла ња њу, тре ћи пут у теку ћој 
годи ни, недав но су оби шли начел ник 
Општин ске упра ве Душан Љуби шић и 
Дра ган Панић, дирек тор ЈП „Кому на
лац“, у чијој над ле жно сти и јесте укла

ња ње дивљих депо ни ја. Радо ви су 
окон ча ни 3. децем бра, а поста вље на 
је и кући ца у којој се нала зе чува ри са 
нонстоп дежур ством. За то су анга жо
ва на два чува ра.

– Виде ли сте како је депо ни ја прет
ход но изгле да ла, а сада је очи шће на. 
Како смо и наја ви ли, да не би дола зи ло 
до понов ног фор ми ра ња депо ни је, ми 
смо анга жо ва ли обез бе ђе ње које ће 24 
сата чува ти депо ни ју, одно сно усме ра
ва ти све оне који дођу да одло же сме
ће, на места где је то могу ће. Еко ло шки 
аспект, одно сно зашти та живот не сре
ди не, била нам је при мар ни мотив да 
анга жу је мо чувар ску слу жбу. Поста ви
ли смо и табле које инфор ми шу да је 

овде забра ње но баца ње сме ћа – рекао 
је на тере ну дирек тор Дра ган Панић.

Он је додао да је еви ден ти ра но да 
су нај ви ше про бле ма пра ви ли гра ђа ни 
из Шап ца, а сада ће их чувар вра ћа ти, 
те неће моћи отпад да баца ју на овом 
месту.

– Иза посто ји место за одла га ње 
отпа да, али само за мешта не Kленка. 
Пут који води до њива је сада очи шћен, 
а ми ћемо један пут насу ти ризлом о 
чему ће их и чува ри инфор ми са ти – 
ука зао је Панић.

Поред ове кле нач ке дивље депо ни
је, која је јед на од нај ве ћих, доста про
бле ма има и у Пла ти че ву, тако да ће се 
уско ро и она сани ра ти. С. Џаку ла

Дра ган Панић Чувар на депо ни ји код Клен ка
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ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ

Школ ски орма ри ћи
за основ це
Више го ди шњи про је кат 

набав ке орма ри ћа за 
све уче ни ке у рум ским 

основ ним шко ла ма реа ли
зо ван је фазно и окон чан је 
кра јем новем бра.

Под се ти мо, овај про је кат 
је запо чет у окви ру про це са 
пар ти ци па тив ног буџе ти ра
ња, када су први ђач ки орма
ри ћи наба вље ни за уче ни ке 
ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ и 
њена под руч на оде ље ња 
2017. годи не. Набав ка је 
наста вље на, опет пре ма 
пред ло зи ма у окви ру пар
ти ци па тив ног буџе ти ра ња, 
наред не годи не, за пре о
ста ле три град ске основ не 
шко ле и њихо ва под руч
на оде ље ња. Испо ру ком и 
поста вља њем орма ри ћа 
у Пла ти че ву и Клен ку, све 
сео ске шко ле су доби ле ове 
орма ри ће.

– У послед њих месец 
дана, поста вље ни су орма
ри ћи у шко ла ма у Никин
ци ма, Буђа нов ци ма, Хрт
ков ци ма, Гра бов ци ма, 
Путин ци ма, као и у под руч
ним оде ље њи ма у Жар ков
цу и Доњим Петров ци ма. 
Укуп но 1.264 ђака у овим 
шко ла ма је доби ло сво је 
орма ри ће. Зна чи да смо, уз 

бес плат не уџбе ни ке, сада 
за све основ це обез бе ди ли 
и орма ри ће. Морам напо
ме ну ти и да смо нару чи ли 
више ормарићa него што 
тре нут но има уче ни ка, тако 
да ће у слу ча ју пора ста 
бро ја деце, чему се искре
но нада мо, бити и рас по ло

жи вих сло бод них касе та – 
рекао је први човек рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић.

Локал на само у пра ва је 
у општин ском буџе ту за 
набав ку ових орма ри ћа 
обез бе ди ла нешто пре ко 2,2 
мили о на дина ра. 

Тако се, ове годи не пла ни

ра ни про јек ти, за које су се 
гра ђа ни већин ски опре де
ли ли, при во де кра ју. Завр
ше ни су и тен де ри за уре ђе
ње дво ри шта и моби ли ја ра 
у Врти ћу „Цен тар“, као и за 
изград њу пешач кобици кли
стич ке ста зе Доњи Петров
ци – Путин ци. С. Џаку ла

Орма ри ћи за све рум ске основ це

ОШ „Бран ко Ради че вић“ 
у Никин ци ма је јед на од 
шко ла која је пред крај 
годи не доби ла орма ри ће 
за уче ни ке. Ова шко ла има 
доста иску ства у уче ство
ва њу у пар ти ци па тив ном 
буџе ти ра њу сво јим про јек
ти ма. Мир ја на Јан ке лић, 
дирек тор ка ники нач ке шко
ле, иста кла је да они сва ке 
годи не апли ци ра ју сво јим 
про јек ти ма у про це су пар
ти ци па тив ног буџе ти ра ња.

– Увек има мо више сво
јих идеј них пред ло га, а у 
већи ни слу ча је ва про ђе 
бар један. Сада смо доби
ли орма ри ће, а прет ход них 
годи на смо поста ви ли деч
ји моби ли јар у пар ки ћу 
поред наше шко ле, а 

изгра ди ли смо и лет њу 
учи о ни цу у школ ском дво
ри шту – каже дирек тор ка 
Мир ја на. 

Она исти че да су мали
ша ни оду ше вље ни, а коли
ко ове касе те зна че, јасно 
је када види мо коли ко су 
ђач ке тор бе тешке. 

Мир ја на Јан ке лић каже 
да је ОШ „Бран ко Ради че
вић“ успе ла у прет ход ном 
пери о ду да обез бе ди сред
ства и купи орма ри ће за 
јед ну учи о ни цу, а са доби
је них још 80 орма ри ћа, 
сва ки уче ник има сво ју 
касе ту. У овој шко ли има ју 
96 уче ни ка.

За раз ли ку од ники нач ке 
шко ле, ОШ „Мили вој Пет
ко вић Фећ ко“ из Пла ти че ва 

по први пут је ушла у про
цес пар ти ци па тив ног буџе
ти ра ња.

– Има ли смо жељу да 
обез бе ди мо орма ри ће за 
све наше уче ни ке и то смо 
сада и реа ли зо ва ли. Ми 
има мо 251 уче ни ка, од 
тога 37 у под руч ном оде
ље њу у Вито јев ци ма и 

сада сви наши уче ни ци 
има ју ове лепе, нове орма
ри ће. Чак смо доби ли и 
нешто више од бро ја уче
ни ка, тако да ћемо има ти 
ако нам затре ба за наред
ну школ ску годи ну, ако се 
упи ше више уче ни ка – 
каже дирек тор ка Дра га на 
Крстић.

НИКИН ЦИ И ПЛА ТИ ЧЕ ВО
Малишани одушевљени

Мир ја на Јан ке лић Дра га на Крстић
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ГРАД СКИ ТРГ

Дочек заста ве
63. падо бран ске бри га де

На Град ском тргу у Руми, 5. 
децем бра су се оку пи ли пред
став ни ци 63. падо бран ске бри

га де и рум ског Удру же ња гра ђа на 
„Ака де ми ја видов дан ских срб ских 
вите зо ва“ како би се реа ли зо ва ла 
акци ја, одно сно један вид шта фе те 
спе ци јал не заста ве ове бри га де.

Миле Карaновић, пот пу ков ник 63. 
падо бран ске бри га де, рекао је да је 
овај мањи скуп на Град ском тргу подр
шка јед ној лепој иде ји која је могла да 
пад не на памет само падо бран ци ма.

– Пре десе так дана је из Ниша, на 
пут око све та, кре ну ла заста ва падо
бран ске бри га де, одно сно падо бран

ског брат ства. Наи ме, падо бран ци 
самим дола ском у једи ни цу поста ју 
толи ко пове за ни, да те везе оста ју до 
кра ја живо та, а ово је један од начи
на да се ти „бисе ри расу ти по све ту“ 
на још један начин пове жу – рекао је 
Кара но вић. 

Пла ни ра но је да заста ва оби ђе ско
ро све кон ти нен те, изу зев Антарк ти
ка, почев од већих гра до ва у Срби ји, 
зема ља у окру же њу, Евро пе, Аме
ри ке, Ази је, Аустра ли је, а повра так 
заста ве је пла ни ран за 14. окто бар 
сле де ће годи не када је сла ва и Дан 
63. падо бран ске бри га де.

Заста ва на свом путу иде од руке 

до руке, уз анга жо ва ње вели ког бро
ја људи, зна се у којим ће гра до ви ма 
бити и ко ће ту заста ву носи ти, дакле 
све је орга ни зо ва но као један вид 
шта фе те. Ура ђе не су две заста ве: ова 
која је била у Руми је она која оби
ла зи свет, док ће се дру га кори сти ти 
само при ли ком изво ђе ња падо бран
ских ско ко ва који ће се орга ни зо ва ти у 
одре ђе ним гра до ви ма у Срби ји и Аме
ри ци, као и у Москви.

– Ја сам рођен у Руми, а у падо
бран ској бри га ди сам про вео 15 годи
на, тако да сам желео да у ову лепу 
акци ју укљу чим и наш град. Овде смо 
акци ју реа ли зо ва ли са Удру же њем 
гра ђа на „Ака де ми ја видов дан ских 
срб ских вите зо ва“ – иста као је Миле 
Кара но вић.

Нови ца Тодо си је вић, пред сед ник и 
осни вач поме ну тог удру же ња и рат ни 
вој ни вете ран, иста као је да му је част 
што је баш он доче као ову заста ву на 
њеном путу око све та у Руми.

– Ми има мо дуго го ди шњу сарад њу 
и мно ги при пад ни ци 63. падо бран ске 
бри га де су одли ко ва ни Ста ту ом срб
ског вите за коју ми доде љу је мо. Оту
да и иде ја да заста ва на про пу то ва
њу око све та дође и у Руму – рекао је 
Нови ца.

Заста ва из Руме кре ће ка Бео гра ду, 
на Ава лу, а потом даље, рани је одре
ђе ном рутом. Од гра до ва у Сре му, 
пла ни ра на је само Рума.

С. Џаку ла

Заста ва 63. падо бран ске бри га де у Руми

Нови ца Тодо си је вић и Миле Кара но вић

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума
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Пар кинг у
ули ци Нова 2

Завр ше ни су радо ви на изград
њи ули це Нова 2 у самом цен тру 
Инђи је. Као што је рани је и наја
вље но, у окви ру ње, изгра ђе но 
је и 40 пар кинг места, са леве и 
десне стра не коло во за. У току 
про шле неде ље извр ше но је и 
обе ле жа ва ње, а како су иста кли 
из Јав ног пред у зе ћа „Инђи ја 
пут“, радо ви су завр ше ни у пред
ви ђе ном року.

ФАБРИКА ГУМА „Tojo ТАЈЕРС“

Пола гање камена
теме љца 15. децем бра
Пред сед ник Општи не 

Инђи ја Вла ди мир Гак 
потвр дио је да је пла

ни ра но да камен теме љац 
за изград њу фабри ке гума 
јапан ске ком па ни је „Тојо 
тајерс“ буде поста вљен у 
Инђи ји, 15. децем бра. Оче
ку је се да ће овом дога ђа ју 
при су ство ва ти и пред сед
ник Срби је Алек сан дар 
Вучић. Како је иста као први 
човек Општи не Инђи ја, у 
пита њу је нај зна чај ни ја 
инве сти ци ја до сада у 
нашој земљи с обзи ром на 
то да ће само у првој фази 
бити уло же но 367 мили о на 
евра и да ће се запо сли ти 
537 рад ни ка.

– Мно го пута до сада смо 
при ча ли о зна ча ју ове инве
сти ци је. Глав ни изво ђач 
радо ва на изград њи хале, 
која ће зау зи ма ти повр ши ну 
од 20 хек та ра, јесте јапан
ска ком па ни ја „Таке на ка“. 
Жели мо да наши при вред
ни ци уче ству ју у изград њи 
јед ног ова ко вели ког објек
та од чега ће моћи да живе 
наред них годи на – рекао је 
Гак.

Како је недав но потвр дио 
пред сед ник Општи не Инђи
ја, рок изград ње фабри ке 
за про из вод њу гума је 17 

месе ци, након чега се оче
ку је да фабри ка годи шње 
про из во ди пет мили о на 
гума пре ми јум кла се за 
тржи ште Евро пе и Руси је.

– Обез бе ди ли смо 
земљи ште повр ши не 64 
хек та ра и нео п ход ну 
инфра струк ту ру – исти че 

Гак и дода је да је кон ку рен
ци ја Инђи ји била цела 
Евро па, али да су се јапан
ски инве сти то ри одлу чи ли 
за тај срем ски град захва
љу ју ћи напо ри ма Вла де 
Срби је и пред сед ни ка Алек
сан дра Вучи ћа.

Пред сед ник Општи не 

Инђи ја одр жао је недав но и 
саста нак са пред став ни ци
ма јапан ских ком па ни ја који 
ће бити коо пе ран ти ком па
ни је „Тојо тајерс“ у Инђи ји и 
иста као да је са овом инве
сти ци јом покре ну та нова 
ера срп ске при вре де.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак

Поста вља ње
ново го ди шње расве те

Цен тар Инђи је ће уско ро заси
ја ти јер је током прет ход них неко
ли ко дана рађе но на постав ци 
ново го ди шње расве те. На тргу 
код Поште поста вље на је јел ка и 
тако зва но „зве зда но небо“ изнад 
ње. На овим посло ви ма су анга
жо ва ни рад ни ци Јав ног пред у зе
ћа „Инђи ја пут“. Наред них дана 
наста вља се са деко ри са њем 
цен тра гра да, на делу шета ли шта 
од Поште ка сату.

Ново го ди шњу атмос фе ру у 
Инђи ји упот пу ни ће и кли за ли ште 
за које је завр ше на јав на набавкa 
и кра јем про шле неде ље поче ло 
је њего во поста вља ње. Кли за ли
ште ће бити поста вље но нај ка
сни је до 20. децем бра, а његов 
рад биће орга ни зо ван уз све мере 
зашти те од коро на ви ру са.

М. Ђ.
Ново го ди шња расве та
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Крче дин – нека да шња
келт ска пре сто ни ца

Мало је позна то да се Крче дин, 
село инђиј ске општи не, нека да 
нала зио севе ро за пад но од 

дана шњег места, у пре де лу тако зва не 
Кала ка че. На тери то ри ји дана шњег 
крче дин ског ата ра Вис посто ја ла је 
келт ска пре сто ни ца. Кел ти су на овом 
под руч ју кова ли сре бр ни новац, позна
ти ји као крче дин I и крче дин II. Сма тра 
се да је и сам назив села келт ског 
поре кла, са зна че њем – утвр ђе ни 
град. До данас је у ата ру села про на
ђе но доста пред ме та из ових и касни
јих вре ме на. Међу тим, посто ји мишље
ње да неки вред но сни пред ме ти нису 
још увек про на ђе ни.

– Крче дин је био под тур ском вла
шћу око 100 годи на и за то вре ме је 
имао посе бан ста тус, јер се нала зио 
на путу изме ђу Бео гра да и Буди ма и 
тај ста тус је про пи си вао сул тан сво јим 
фер ма ни ма. После је село било под 
вла шћу Хаб збур шке монар хи је до кра
ја Првог свет ског рата. Пошто се нала
зи ло у Вој ној гра ни ци, сви ста нов ни ци 
су били вој ни ци – гра ни ча ри. Из тог 
доба посто ји Гра ни чар ска згра да – 
дана шња Библи о те ка – исти че Мио
драг Обра до вић, локал ни хро ни чар.

Кел ти и оста ли наро ди који су током 
исто ри је насе ља ва ли ово село нису 
једи но што Крче дин има. Крче дин је и 

место где је, сим бо лич но, Фру шка гора 
„аван зо ва ла“ у пла ни ну.

– Изнад села, пре ма Дуна ву, нала зи 
се викенд насе ље са вели ким бро јем 
викен ди ца и „викен да ша“ из Новог 
Сада и Бео гра да. За локал но ста нов
ни штво ово је глав но изле ти ште, чуве
на Пла ни на, са бла го твор ном ружом 
ветр о ва – каже Обра до вић и дода је да 
је са тог места једин ствен поглед на 
Крче дин ску аду и Дунав.

У Крче ди ну се још увек сла ви пар ти
зан ска сла ва, сва ког тре ћег викен да у 
јулу, пово дом 22. јула, Дана осло бо ђе
ња Крче ди на у Дру гом свет ском рату. 

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.
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одлу ке веза не за поре ску 
поли ти ку за наред ну годи ну

На осмој по реду сед ни ци СО 
Ириг, која је одр жа на 30. новем
бра, одбор ни ци су усво ји ли 

неко ли ко одлу ка које се тичу дефи
ни са ња поре ске поли ти ке веза не за 
утвр ђи ва ње поре за на имо ви ну, што 
је и била оба ве за локал них само у
пра ве, упра во до 30. новем бра.

Прва одлу ка се одно си ла на одре
ђи ва ње зона и нај о пре мље ни је зоне 
на тери то ри ји ири шке општи не. Када 
је реч о зона ма, у ири шкој општи ни 
су дефи ни са не чети ри зоне, зави сно 
од кому нал не опре мље но сти, опре
мље но сти јав ним објек ти ма, сао бра
ћај ној пове за но сти са цен трал ним 
дело ви ма општи не, рад ним зона ма, 
као и дру гим садр жа ји ма. 

Прва је нај о пре мље ни ја и она 
обу хва та непо крет но сти у цен трал
ним ули ца ма у Ири гу и Врд ни ку, 
дру га зона непо крет но сти су кому
нал но опре мље не ули це које се 
нала зе изме ђу цен трал них ули ца 
и обо да насе ља у Ири гу и Врд ни ку, 
тре ћа зона су непо крет но сти у рад ној 
зони у Ири гу и Врд ни ку, као и непо
крет но сти у свим сели ма, а четвр та 
зона обу хва та непо крет но сти у тзв. 
„викенд зони“.

Дру га одлу ка се тиче про сеч не 
цене ква драт ног метра непо крет
но сти које су осно ва за утвр ђи ва
ње поре за на имо ви ну. Тако је цена 
за стан у првој зони 48.371 динар, 
за кућу 40.248 дина ра, за гра ђе вин
ске објек те који слу же за оба вља ње 
делат но сти 83.000 дина ра. У дру гој 

зони цена ква дра та за стан је 29.111, 
за кућу 37.550 дина ра, за послов не 
згра де и дру ге гра ђе вин ске објек те 
60.000 дина ра. У тре ћој зони цена 
ква драт ног метра за гра ђе вин ско 
земљи ште је 500 дина ра, за пољо
при вред но 95 дина ра, за стан 29.100 
дина ра, а за кућу за ста но ва ње је 
14.500 дина ра. У четвр тој зони цена 
ква драт ног метра за гра ђе вин ско 
земљи ште је 210 дина ра, за пољо
при вред но 95 дина ра, за стан 30.000 
дина ра, за кућу за ста но ва ње 29.500 
дина ра, а за послов не згра де и дру ге 
гра ђе вин ске објек те 55.000 дина ра.

Пода ци о тржи шној вред но сти пре
у зе ти су из уго во ра о про ме ту непо
крет но сти који су закљу че ни у овој 
годи ни до 30. сеп тем бра, као и дру
гих доступ них пода та ка и утвр ђе не 
цене из про шле годи не. Иако су цене 
расле у свим кате го ри ја ма, Општи на 

је због сво јих стра те шких циље ва, а 
то су, поред раз во ја пољо при вре де и 
раз во ја рурал ног тури зма и задр жа
ва ње мла дих на селу, ове цене углав
ном оста ви ла непро ме ње не. 

Опре де ље ње Општи не је да про
сеч не цене ква драт ног метра непо
крет но сти за утвр ђи ва ње поре за на 
имо ви ну пољо при вред ног земљи
шта оста ну непро ме ње не у одно су 
на рани је годи не и изно се 95 дина ра, 
а цена за гра ђе вин ско земљи ште у 
тре ћој зони је сма ње на са 700 на 500 
дина ра. 

Оли вер Огње но вић, начел ник 
Општин ске упра ве, каже да је нај
ва жни ја чиње ни ца да је ново руко
вод ство, на челу са пред сед ни ком 
Општи не и Општин ским већем, дало 
смер ни це Општин ској упра ви, у делу 
локал не поре ске поли ти ке, да се 
нађу нова реше ња по пита њу зона 

Оли вер Огње но вић

Расте број обо ле лих
Има ју ћи у виду зна чај но пове ћа

ње бро ја обо ле лих и у ири шкој 
општи ни, на Шта бу за ван ред не 
ситу а ци је је дого во ре но да се, у 
сарад њи са Вој ском Срби је, обез бе
ди један шатор са гре ја њем. Тамо 
би били паци јен ти који чека ју на 
пре гле де у Ковид амбу лан ти Дома 
здра вља Ириг, буду ћи да су вели ке 
гужве. 

Закључ но са 6. децем бром у ири

шкој општи ни је било 114 пози тив
них лица на коро на ви рус. У ири
шкој општи ни су на сна зи и све 
оштри је мере које је донео Кри зни 
штаб на репу блич ком нивоу, а како 
нам је рекао Тихо мир Сто ја ко вић, 
коман дант Шта ба за ван ред не ситу
а ци је у Ири гу, врши ће се кон стант на 
инспек циј ска кон тро ла при ме не 
ових мера.

С. Џ.

Посеб но смо дефи ни са
ли зону која се одно си на 
сео ска насе ља, а дру гом 

одлу ком која се одно си на 
цене непо крет но сти у тим 
зона ма, ми смо фак тич ки 

сма њи ли поре зе на гра ђе
вин ско земљи ште које се 
нала зи у тре ћој зони сео
ских насе ља, а задр жа ли 
смо исту цену поре за на 
пољо при вред но земљи

ште – то је нај ва жни ји 
иско рак у целој при чи, 
гово ри за наше нови не 

Оли вер Огње но вић
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У дру гој поло ви ни новем бра у ири
шкој општи ни је врше на иден ти
фи ка ци ја напу ште ног пољо при

вред ног земљи шта у држав ној сво ји ни. 
Наи ме, Упра ва за пољо при вред но 
земљи ште Мини стар ства пољо при
вре де, шумар ства и водо при вре де, у 
сарад њи са Про гра мом УН за раз вој 
/УНДП/ две годи не уна зад реа ли зу је 
про је кат са циљем мапи ра ња напу
ште ног пољо при вред ног земљи шта 
у држав ној сво ји ни које пред ста вља 
вели ки потен ци јал за нове инве сти
ци је и раз вој пољо при вред ног сек то
ра. Нај ва жни ја је ефи ка сна упо тре ба 
земљи шта, али и оста лих ресур са, а 
како кажу у Упра ви за пољо при вред но 
земљи ште, раз ло зи за напу шта ње тог 
земљи шта су раз ли чи ти: непо вољ не 
карак те ри сти ке пар це ла, али и социо
еко ном ски раз ло зи. 

На осно ву пода та ка систе ма Упра
ве за пољо при вред но земљи ште о 
земљи шту које није пред мет заку па, 
изла зи се на терен и про ве ра ва кон
крет но ста ње пар це ла. На тере ну, 
нерет ко се затек не обра ђе но земљи
ште, иако земљи ште није у заку пу, што 
је онда даља над ле жност инспек ци је 
за пољо при вред но земљи ште.

Углав ном је то земљи ште лоши јег 
ква ли те та, са лошим при ступ ним путе
ви ма, мно ге пар це ле су нека да биле 

воћ ња ци нека да шњих пољо при вред
них ком би на та, па би тре ба ло доста 
ула га ња да би се те пар це ле уре ди ле 
сход но наме ни. 

Про це нат напу ште ног земљи шта 
у одно су на обра ди во изно си око 40 
одсто, али су то углав ном пашња ци, 
мочва ре и оста ло земљи ште које није 
доброг ква ли те та. 

Осим иден ти фи ка ци је, исто вре ме но 
се спро во ди и узор ко ва ње земљи шта 
како би се видео потен ци јал за раз вој 
орган ске про из вод ње, наро чи то због 
тога што је то земљи ште напу ште но 
и није дуго годи на било хемиј ски тре
ти ра но. Тако ђе, истра жу је се и могућ
ност пошу мља ва ња земљи шта у свр ху 
поста вља ња ветро за штит них поја се ва 
који шти те тло. 

Про шле годи не је ова иден ти фи ка
ци ја рађе на у чети ри општи не, а иден
ти фи ко ва но је пре ко 50 хек та ра напу
ште не земље која је ове годи не изда та 
у дуго роч ни закуп за поди за ње више
го ди шњих заса да. Оче ку је се да ће 
се ове годи не знат но више земљи шта 
ста ви ти у функ ци ју, с обзи ром на то да 
је про це сом иден ти фи ка ци је обу хва
ће но 13 локал них само у пра ва. Међу 
тих 13 општи на је општи на Ириг, као 
једи на у Сре му у којој је рађе на ова 
иден ти фи ка ци ја.

С. Џ.

Мапи ра ње
земљи шта у 
држав ној сво ји ни

које су утвр ђе не доне том одлу ком 
на сед ни ци СО Ириг. Дефи ни са не 
су чети ри зоне, од тога је нај ва жни
је да тре ћа зона обу хва та искљу чи во 
сео ска насе ља, а рани је је ту било и 
дело ва насе ља Ириг и Врд ник

– Ири шка општи на је првен стве но 
јед но рурал но под руч је и са новом 
поре ском поли ти ком жели мо да 
афир ми ше мо, како инве сти ци о на 
ула га ња у рурал на под руч ја Општи
не, тако и у сео ска насе ља, да задр
жи мо мла де људе на селу, али и 
дефи ни ше мо област која се одно си 
на раз вој рурал не еко но ми је и тури
зма. Зато смо посеб но дефи ни са ли 
зону која се одно си на сео ска насе
ља, а дру гом одлу ком која се одно си 
на цене непо крет но сти у тим зона ма, 
ми смо фак тич ки сма њи ли поре зе на 
гра ђе вин ско земљи ште које се нала
зи у тре ћој зони сео ских насе ља, 
а задр жа ли смо исту цену поре за 
на пољо при вред но земљи ште – то 
је нај ва жни ји иско рак у целој при
чи – гово ри за наше нови не Оли вер 
Огње но вић.

Дру га циљ на гру па су пред ла га
чи ма били инве сти то ри. Са новим 
одлу ка ма је поре ска поли ти ка усме
ре на ка циљ ној гру пи која се нала зи 
у викенд зони.

– То су инве сти то ри који гра де, 
што је посеб но акту ел но у бањи Врд
ник. У викенд зони ће бити пове ћа ња 
поре за на имо ви ну када су у пита њу 
вла сни ци непо крет но сти. И ту смо 
желе ли да води мо јед ну балан си ра
ну, али и про гре сив ну поре ску поли
ти ку, да доми цил но ста нов ни штво 
које се углав ном нала зи у првој зони, 
пла ћа порез, углав ном, по ста рим 
цена ма. Има ли смо пове ћа ње када 
су у пита њу викенд зоне и инве сти
ци о но ула га ње које се махом одно
си на наме ну обје ка та комер ци јал ног 
типа, на при мер, ко хоће да гра ди 
апарт ма не, да се бави посло ва њем 
– исти че Огње но вић.

Доне та је и одлу ка о пла ну детаљ
не регу ла ци је за повр шин ску рас кр
сни цу Врд ник, који је у скло пу Фру
шко гор ског кори до ра. То је план ски 
основ за буду ћу изград њу кру жне 
рас кр сни це која ће се нала зи ти са 
ири шке стра не по изла ску из туне
ла и буду ће наплат не рам пе. Она ће 
има ти део са одва ја њем ка Врд ни ку 
и то ће бити нај кра ћа веза са овом 
бањом, као и при кљу чак из насе ља 
Ириг.

– То је један од нај зна чај ни јих 
инве сти ци о них про је ка та, доне ли 
смо план ски основ и про је кат је угра
ђен у буду ћу изград њу Фру шко гор
ског кори до ра који, по наја ви пред
сед ни ка Вучи ћа, почи ње да се гра ди 
сле де ће годи не. Ова рас кр сни ца се 
нала зи на поте су Буда ко вац – рекао 
је за наше нови не Оли вер Огње но
вић, начел ник Општин ске упра ве 
Ириг. С. Џаку ла

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг

Мапи ра ње земљи шта (Општин ски сајт)
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Пре кон тро ли ши те
месо на три хи не лу

Три хи не ло за је болест живо ти ња 
која се пре но си на људе и зато 
је пре глед свињ ског меса на 

три хи не лу у овла шће ним вете ри нар
ским уста но ва ма један од првих усло
ва да буде мо сигур ни у то шта једе
мо, посеб но у вре ме сви њо ко ља, 
када се спре ма ју тра ди ци о нал ни 
сухо ме сна ти про из во ди. Док тор вете
ри нар ске меди ци не Љубин ко Ште рић 
обја шња ва да су нај о па сни ји упра во 
сухо ме сна ти про из во ди, као и недо
вољ но кува но или пече но месо. 
После ди це могу да буду и коб не јер 
вели ки број слу ча је ва дово ди до бло
ка де срца.

– Уко ли ко се кон зу ми ра зара же но 
месо, поја вљу ју се симп то ми попут 
боло ва у кости ма, црев не тего бе и 
оба ве зно је јавља ње лека ру, како би 
се спре чи ло раз мно жа ва ње и раст 
лар ви у људ ском орга ни зму. Ми смо 
про на ла зи ли сво је вре ме но у јед ном 
исеч ку меса јед ну лар ву, али било је 
слу ча је ва да се про на ђе и по 150. Од 
коли чи не лар ви које се уне су у орга
ни зам, зави се и после ди це, јер може 
да дође до бло ка де рада миши ћа – 
каже др Љубин ко Ште рић.

Сузби ја ње три хи не ло зе се врши 
масов ном дера ти за ци јом, што је био 
слу чај деве де се тих годи на на тери то
ри ји ста ро па зо вач ке општи не, тако 

да се сада јавља ју спо ра дич ни слу
ча је ви. Дале ко је мање и самих пре
гле да, јер је све мање узга ји ва ча 
сви ња.

– Пре ма инфор ма ци ја ма који ма ја 
рас по ла жем, у апри лу ове годи не, 
поја ви ла се три хи не ла и обо лео је 
мањи број људи у Поду на вљу ста ро
па зо вач ке општи не, али ове јесе ни, 
од почет ка сви њо ко ља, није забе ле

жен није дан слу чај. Месо се доно си 
на пре глед, али пошто сада људи 
више не држе сви ње као некад, знат
но се сма њи ла и коли чи на пре гле да
ног меса у одно су на деве де се те 
годи не. Сећам се да је у то вре ме 
Вете ри нар ска ста ни ца у Ста рој Пазо
ви днев но пре гле да ла од 1.600 до 
2.000 узо ра ка – при ча др Ште рић.

Пре ма про це ду ри дефи ни са ној 
зако ном о вете ри ни, зара же но месо 
се нешко дљи во укла ња, а савет вете
ри на ра Љубин ка Ште ри ћа за сва ког 
узга ји ва ча пра си ћа и товље ни ка јесте 
да делу је пре вен тив но.

– Сва ко би морао у сво јој кући, бар 
јед ном или два пута годи шње да 
поста вља мам це за пацо ве или 
мише ве и да на тај начин поку ша да 
спре чи њихо во даље раз мно жа ва ње, 
да их сузби је, сма њи њихов број, да 
се не би деси ло да сви ња поје де уги
ну лог пацо ва и да се зара зи три хи не
лом, нарав но, ако је пацов зара жен 
– обја шња ва др Ште рић. 

Пре глед меса на три хи не лу је сва
ка ко основ на ствар, коју тре ба учи ни
ти како би се пред у пре ди ло обо ле ва
ње људи. Цена пре гле да по јед ном 
при мер ку се кре ће до 500 дина ра, 
што није мно го, с обзи ром на то да 
здра вље нема цену.

Зден ка Кожик

Пре глед меса

др Љубин ко Ште рић

Пре ма инфор
ма ци ја ма који ма 
ја рас по ла жем, у 
апри лу ове годи

не, поја ви ла се 
три хи не ла и 

обо лео је мањи 
број људи у 

Поду на вљу ста
ро па зо вач ке 

општи не, али 
ове јесе ни, од 

почет ка сви њо
ко ља, није забе

ле жен није дан 
слу чај, каже

др  Љубинко 
Ште рић
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Јесе ње уре ђе ње у
ста ро па зо вач кој општи ни

Пре ма пла ну одр жа ва ња зеле них 
и чишће ња јав них повр ши на, ЈКП 
„Чисто ћа“ Ста ра Пазо ва, заду же

но је за пра жње ње кан ти и одно ше ње 
сме ћа, а у јесен је мно го више посла око 
чишће ња сувог лишћа, пре све га у град
ском пар ку. За овај посао заду же ни су 
запо сле ни у ЈКП „Чисто ћа“ Ста ра Пазо
ва, рад на једи ни ца Пла ни ра ње и уре ђе
ње насе ља, који сва ко днев но гра бу ља ју 
и чисте опа ло лишће, кога нај ви ше има 
у ста ро па зо вач ком пар ку. Сања Киш ге
ци, руко во ди лац рад не једи ни це Пла ни
ра ње и уре ђе ње насе ља, обја сни ла је 
да се упо ре до оре зу је дрве ће и жбу ње, 
јер у вре ме када нема лишћа, лако се 
при ла зи гра на ма, које тре ба откло ни ти. 

– При о ри тет нам даје Општи на и 
ради мо пре ма нашем пла ну и про гра
му. Раде се нај пре цен трал ни дело ви 

насе ља, почи ње се са укла ња њем тру
лих гра на које висе и пред ста вља ју опа
сност за људе и сао бра ћај – рекла је 
Сања Киш ге ци.

Про стор где се ради мора бити обез
бе ђен, због сигур но сти рад ни ка, али 
и про ла зни ка, јер се поред мотор них 
тесте ра, често кори сте диза ли це и већа 
меха ни за ци ја, како би се посе че но гра
ње скло ни ло.

Око 20 људи ЈКП „Чисто ћа“ сва ко
днев но се нала зи на тере ну, јер је ЈКП 
„Чисто ћа“ заду же но за одр жа ва ње свих 
насе ља општи не Ста ра Пазо ва, пре 
све га глав них ули ца, месних цен та ра, 
пут них пра ва ца дру гог реда и локал них 
путе ва. У прет ход ном пери о ду је коше
на тра ва и завр ше на је јесе ња сад ња 
сезон ског цве ћа.

Зден ка Кожик

Оре зи ва ње ста ба ла

Сања Киш ге ци

Библи о те ка огра ни чи ла
рад но вре ме до 18 часо ва

Народ на библи о те ка „Доси теј Обра до вић“ у 
Ста рој Пазо ви огра ни чи ла је рад но вре ме до 18 
часо ва, док је субо та нерад на. Кори шће ње чита
о ни це до даљ њег неће бити могу ће. На пул ту 
испред Библи о те ке чита о ци могу оста ви ти књи ге 
које су за вра ћа ње. Вра ће на гра ђа сто ји у каран
ти ну 72 часа, те се након исте ка тог пери о да 
поно во пушта у опти цај. Изнајм љи ва ње књи га се 
може про ду жа ва ти, а књи ге се могу резер ви са ти 
и нару чи ва ти путем теле фо на: 022/310–440 и 
меј ла: bibli do@ptt.rs за Ста ру Пазо ву, одно сно 
путем теле фо на: 022/323–875 и 022/323–204 и 
меј ла: nbnje gos @o pen.tele kom.rs за Нову Пазо ву.

Д. Г.
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Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“ суфинансира Општина Стара Пазова

Мили ца Јеле нић нова
дирек тор ка „Урба ни зма“

Одбор ни ци Скуп шти не општи не 
Ста ра Пазо ва у поне де љак, 30. 
новем бра, раз мо три ли су, и 

већи ном гла со ва усво ји ли реба лан се 
финан сиј ских пла но ва за теку ћу годи
ну, уста но ва и инсти ту ци ја чији је осни
вач локал на само у пра ва. Изгла са ни су 
и реба лан си финан сиј ских пла но ва 
месних зајед ни ца ста ро па зо вач ке 
општи не, као и Изве штај о раду 
Општин ске упра ве у прет ход ној годи
ни. Усво је на је и Одлу ка о одво ђе њу 
атмос фер ских и отпад них вода, при
хва ће но је Реше ње о обра зо ва њу 

коми си је за пла но ве општи не Ста ра 
Пазо ва, а Мили ца Јеле нић из Ста рих 
Бано ва ца је име но ва на за новог дирек
то ра Јав ног урба ни стич ког пред у зе ћа 
„Урба ни зам“. Поје ди ни одбор ни ци 
има ли су замер ке на одре ђе не чла но
ве пред ло же ног Послов ни ка Скуп шти
не општи не Ста ра Пазо ва у скла ду са 
који ма је сни ма ње или фото гра фи са
ње засе да ња Скуп шти не општи не 
Ста ра Пазо ва дозво ље но само акре
ди то ва ним меди ји ма, одно сно меди ји
ма који су уред но реги стро ва ни у 
АПРу и пла ћа ју поре ске оба ве зе. 

Одбор нич ка пита ња ово га пута одно
си ла су се на кому нал не теме – да ли 
ће ЈКП „Чисто ћа“ закуп ци ма пијач них 
тезги и про сто ра рефун ди ра ти упла
ћен, а неис ко ри шћен годи шњи закуп и 
да ли ће се у насе љу Банов ци Дунав 
пове ћа ти број кон теј не ра? Про блем 
пре во за изме ђу Нове Пазо ве и Батај
ни це опет се нашао међу одбор нич ким 
пита њи ма. Засе да ње Скуп шти не 
општи не Ста ра Пазо ва је одр жа но уз 
стро го пошто ва ње свих про пи са них 
мера пре вен ци је од коро на инфек ци је.

Д. Г.

„Ласта“ неће зна чај ни је реду ко ва ти
број пола за ка због пре ки да шко ле

„Ласта“ у Ста рој Пазо
ви неће зна чај ни је реду
ко ва ти број пола за ка иако 
ђаци више не путу ју у шко
лу. Днев но се реа ли зу је 
55 пола за ка са ауто бу ске 
ста ни це, маске су и даље 
оба ве зне у јав ном пре во зу, 
а уско ро ће „Ласта“ вози ти 
и ка „Лидлу“ у Новој Пазо
ви. Сва ки дан 35 „Ласти них“ 
вози ла путу је ка Бео гра ду, 
а још 20 ауто бу са сао бра ћа 
у лока лу. Иако су сред њо
школ ци који путу ју од поне
дељ ка пре шли на онлајн 
наста ву, „Ласта“ није бит ни
је мења ла рас по ред вожње. 
Стрикт но се пошту ју про пи
са не мере пре вен ци је, кон

тро ле запо сле них и пут ни ка 
се редов но врше, ауто бу си 
се про ве тра ва ју и дез ин
фи ку ју, тако да су пут ни ци 

сигур ни у ауто бу си ма уко ли
ко се при др жа ва ју мера.

– На сва ком вози лу нала
зи се оба ве ште ње о оба ве

зном ноше њу маске, а воза
чи су ту да искон тро ли шу да 
ли се мера пошту је – каже 
Зоран Тома ше вић, дирек тор 
СП „Ласта – Срем“ Ста ра 
Пазо ва.

Наред не неде ље биће 
отво рен нови „Лидл“ код 
Пазо вач ких базе на, а 
„Ласта“ ће пре во зи ти пут ни
ке – куп це и на ову лока ци ју 
и раз ми шља се о уво ђе њу 
стал ног ста ја ли шта на овом 
месту. 

Број пут ни ка у ауто бу си
ма је пре по ло вљен, јер уко
ли ко се путу је рела тив но 
пра зним вози лом, ризик од 
зара жа ва ња је дру га чи ји. 

Д. Г.

Сед ни ца Скуп шти не општи не Ста ра Пазо ва
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ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Изло жба о досе ља ва њу
Сло ва ка у Срем

„250 годи на досе ља ва ња 
Сло ва ка у Ста ру Пазо ву“ 
назив је етно ло шке изло жбе 
која је 3. децем бра отво ре на 
у Зави чај ном музе ју Рума. 
Ова изло жба је реа ли зо ва
на у сарад њи Зави чај ног 
музе ја Рума и Тури стич ке 
орга ни за ци је Ста ра Пазо
ва, под покро ви тељ ством 
Мини стар ства кул ту ре и 
инфор ми са ња Репу бли ке 
Срби је, а пово дом обе ле жа
ва ња јуби ле ја – 250 годи на 
од дола ска Сло ва ка у Ста ру 
Пазо ву.

Дирек тор ка Зави чај ног 

музе ја Рума Бра ни сла ва 
Коње вић, иста кла је да је 
почет ком годи не успо ста
вље на сарад ња са Тури
стич ком орга ни за ци јом 
Ста ре Пазо ве и напи сан је 
зајед нич ки про је кат пово
дом 250 годи на од досе
ља ва ња Сло ва ка у Срем, у 
Ста ру Пазо ву. Сарад ња је 
успо ста вље на буду ћи да је 
Зави чај ни музеј Рума реги
о нал ни музеј са адми ни
стра тив ном над ле жно шћу 
над општи на ма Рума, Ста
ра Пазо ва, Инђи ја и Пећин
ци. Наи ме, у Ста рој Пазо

ви посто ји кућа народ ног 
херо ја Јан ка Чме ли ка која 
је заве шта на гра ду и у њој 
је напра вље на етно ло шка 
постав ка о Сло ва ци ма.

– И про је кат је ишао у том 
сме ру. Јеле на Арсе но вић, 
етно лог из нашег музе ја, 
била је вођа про јек та. Мили
вој Кова че вић из ТО Ста ра 
Пазо ва годи на ма је саку
пљао мате ри јал и спре мао 
све за изло жбу. Вели ки део 
мате ри ја ла који је изло жен, 
дошао је у трај но вла сни
штво Зави чај ног музе ја – 
каже дирек тор ка Коње вић. 

Тај мате ри јал је при ку
пљен током про јек та, а 
само 13 екс по на та ће се 
вра ти ти у Ста ру Пазо ву.

– Фун дус наше етно ло
шке збир ке је тако пове ћан 
за 250 пре ле пих екс по на
та, то је тек стил, али има 
нешто и наме шта ја. То је 
један кухињ ски кре де нац и 
шифо њер који су Сло ва ки
ње доби ја ле као део мира
за и који је био пун тек сти
ла за покућ ство, пешки ра, 
крпа, веза, као и велик део 
ношње и сва ко днев не жен
ске оде ће. На рум ској изло
жби је при ка за но све што 
смо доби ли и при ку пи ли и 
што оста је у Музе ју – каже 
Бра ни сла ва Коње вић.

Отва ра њу изло жбе су 
при су ство ва ли дирек тор 
ТО Ста ра Пазо ва Дра га
на Зорић Стан ко вић, као и 
коа у тор изло жбе Мили вој 
Кова че вић.

Ову зани мљи ву и живо
пи сну изло жбу заин те ре
со ва ни могу погле да ти до 
кра ја јану а ра наред не годи
не. 

Под се ти мо, Зави чај ни 
музеј је отво рен за инди ви
ду ал не посе те до пет осо
ба, уз оба ве зно пошто ва
ње свих про пи са них мера 
зашти те, пре све га, држа
ња дис тан це и ноше ња 
маске. С. Џаку ла

Отва ра ње изло жбе о Сло ва ци ма

Детаљ са изло жбе

Дирек тор ка Зави
чај ног музе ја Рума 
Бра ни сла ва Коње
вић, иста кла је да 
је почет ком годи
не успо ста вље на 
сарад ња са Тури

стич ком орга ни за
ци јом Ста ре Пазо ве 

и напи сан је зајед
нич ки про је кат 

пово дом 250 годи
на од досе ља ва ња 
Сло ва ка у Срем, у 

Ста ру Пазо ву
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Општи на Пећин ци рас пи са ла је 
кон курс за доде лу сту дент ских сти
пен ди ја за ака дем ску 2020/2021. 
годи ну у тра ја њу од десет месе ци сту
ден ти ма са тери то ри је општи не 
Пећин ци, и то 20 сти пен ди ја сту ден
ти ма од дру ге до послед ње годи не 
основ них ака дем ски или диплом ских 
ака дем ских сту ди ја у изно су од по 
9.000 дина ра месеч но и десет сти пен
ди ја сту ден ти ма у ста њу соци јал не 
потре бе у изно су од по 5.000 дина ра 
месеч но.

Пра во уче шћа на кон кур су има ју 

сту ден ти који испу ња ва ју усло ве из 
овог кон кур са, а текст кон кур са и нео
п ход на доку мен та ци ја за при ја ву могу 
се про на ћи на зва нич ној пре зен та ци ји 
Општи не Пећин ци www.pecin ci.org.

***
Општи на Пећин ци рас пи са ла је 

кон курс за доде лу сред ста ва за регре
си ра ње тро шко ва пре во за сту де на та 
у међу ме сном сао бра ћа ју за школ ску 
2020/2021. годи ну у тра ја њу од девет 
месе ци у току сле де ће кален дар ске 
годи не у изно су од 3.000 дина ра.

Пра во уче шћа на кон кур су има ју 
редов ни сту ден ти основ них стру ков
них сту ди ја и ака дем ских сту ди ја од 
прве до шесте годи не висо ко школ
ских уста но ва чији је осни вач Репу
бли ка Срби ја и чије се седи ште нала
зи на тери то ри ји Репу бли ке Срби је, 
који се шко лу ју на терет буџе та Репу
бли ке Срби је и који испу ња ва ју усло
ве из кон кур са.

Текст кон кур са и нео п ход на доку
мен та ци ја за при ја ву могу се про на ћи 
на зва нич ној пре зен та ци ји Општи не 
Пећин ци www.pecin ci.org.

Сајам кул ту ре мла дих
током децем бра онлајн
И ове годи не у орга ни за

ци ји пећи нач ког Кул
тур ног цен тра под 

покро ви тељ ством Општи не 
Пећин ци, Покра јин ског 
секре та ри ја та за кул ту ру, 
јав но инфор ми са ње и одно
се с вер ским зајед ни ца ма и 
Мини стар ства кул ту ре и 
инфор ми са ња Репу бли ке 
Срби је, биће одр жан тре ћи 
Сајам кул ту ре мла дих на 
селу од 1. до 31. децем бра.

Дирек тор Кул тур ног цен
тра Пећин ци Јован Девр ња 
иста као је да без обзи ра на 
акту ел ну епи де ми о ло шку 
ситу а ци ју пошто ва о ци кул
ту ре у пећи нач кој општи ни 
ни ове годи не неће оста ти 
ускра ће ни за кул тур ноумет
нич ке и обра зов не садр жа је 
који су сни мље ни у скла ду 
са свим про пи са ним мера ма 
зашти те од коро на ви ру са.

– Ова мани фе ста ци ја 
гово ри у при лог томе коли ко 
је наша уста но ве кул ту ре 
зна чај на за децу и мла де, 
али и за оста ло ста нов ни
штво у нашој општи ни. Не 
тре ба изо ста ви ти пода так да 
током годи не у нашим актив
но сти ма уче ству је око 1.000 
деце и мла дих, а про гра ме 
које орга ни зу је мо види пре
ко 2.000 посе ти ла ца што су 
сва ка ко број ке које нам гово
ре да добро ради мо, а тако 
ће бити и убу ду ће – каже 
Девр ња.

Коор ди на тор овог про јек та 
је Сло бо дан Стан ко вић, а по 
њего вим речи ма, тре ћи 
Сајам ће бити реа ли зо ван 
онлајн.

– Про гра ми ће бити еми
то ва ни сва ке неде ље од 

19.00 часо ва путем зва нич
ног Јутјуб кана ла који смо 
покре ну ли током ове годи не. 
Циљ нам је да ука же мо на 
зна чај посто ја ња кул тур них 
цен та ра у селу за децу и 
мла де. Зато смо те 2018. 
годи не, када смо обе ле жа
ва ли чети ри деце ни је посто
ја ња уста но ве, одлу чи ли да 
покре не мо један нови 
фести вал наме њен деци и 
мла ди ма и искре но веру је мо 
да ће ова мани фе ста ци ја 
поста ти тра ди ци о нал на. У 
про те кле две годи не у окви
ру овог про јек та орга ни зо ва
но је 15 раз ли чи тих дога ђа ја 

у који ма је уче шће узе ло 
пре ко 250 мла дих из нашег 
кра ја – рекао је Стан ко вић.

У неде љу, 6. децем бра, на 
зва нич ном Јутјуб кана лу 
Кул тур ног цен тра Пећин ци, 
у 19.00 часо ва, пре ми јер но 
је еми то ван раз го вор са 
Душа ном Пет ко ви ћем, ауто
ром изло жбе про фе си о нал
них фото гра фи ја која носи 
назив „Моме нат у вре ме ну“, 
који је гово рио о сво јим про
фе си о нал ним поче ци ма. 
Изло жба се може погле да ти 
у холу пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра сва ког рад ног дана 
од 8.00 до 15.00 часо ва 

током децем бра уз пошто ва
ње про пи са них мера зашти
те, пре све га се мисли на 
ноше ње заштит них маски и 
на држа ње про пи са не дис
тан це уз мак си ма лан број 
посе ти ла ца до пет.

Поред изло жбе про фе си о
нал них фото гра фи ја Душа
на Пет ко ви ћа, публи ка ће 
бити у при ли ци да погле да и 
кон церт сре мач ке музи ке, 
позо ри шну пред ста ву за 
мла де и кон церт кла сич не 
музи ке посве ћен јуби ле ју 
250 годи на од рође ња чуве
ног ком по зи то ра Лудви га 
ван Бето ве на.

Кон курси за студентске сти пен ди је и превоз



279. DECEMBAR 2020.  M NOVINE

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Изло жба фото гра фи ја
Душа на Пет ко ви ћа
У окви ру Сај ма кул ту ре 

мла дих на селу, тре ћег 
по реду, који орга ни зу је 

пећи нач ки Кул тур ни цен тар, 
синоћ је на зва нич ном Јутјуб 
кана лу Кул тур ног цен тра пре
ми јер но еми то ван раз го вор са 
ауто ром изло жбе Душа ном 
Пет ко ви ћем. Изло жба носи 
назив „Моме нат у вре ме ну“ и 
отво ре на је до кра ја децем бра 
у холу ове уста но ве, а посе ти
о ци сва ког рад ног дана од 
8.00 до 15.00 часо ва има ју 
при ли ку да погле да ју фото
гра фи је уз пошто ва ње свих 
епи де ми о ло шких мера зашти
те.

Дирек тор пећи нач ког Кул
тур ног цен тра Јован Девр ња 
рекао је тим пово дом да је 
изло жба један од дога ђа ја 
којим се ука зу је на афир ми са
ње деце и мла дих који су 

одра ста ли у нашој сре ди ни, а 
сада сво је про фе си о нал не 
кари је ре ства ра ју и ван наше 
општи не и гра ни ца наше 
земље.

– Жели мо да ука же мо на 
зна чај посто ја ња кул тур них 
цен та ра у селу за децу и мла
де. Зато смо се те 2018. годи
не, када смо обе ле жа ва ли 
чети ри деце ни је посто ја ња 
наше уста но ве, одлу чи ли да 
покре не мо један нови фести
вал наме њен овој попу ла ци ји 
и искре но веру је мо да ће ова 
мани фе ста ци ја поста ти тра
ди ци о нал на. До сада је у 
окви ру овог про јек та орга ни
зо ва но 15 раз ли чи тих дога ђа
ја у који ма је уче шће узе ло 
пре ко 250 мла дих из нашег 
кра ја. Ово го ди шњи сајам се 
реа ли зу је онлајн, што зна чи 
да ће сви наши про гра ми бити 

при ка за ни путем зва нич ног 
Јутјуб кана ла који смо недав
но покре ну ли – каже Девр ња.

Душан Пет ко вић се по први 
пут пред ста вља у Пећин ци ма 
где је одра стао и завр шио 
основ ну шко лу. Дипло му гра
фич ког инже ње ра и дизај не ра 
сте као је на Факул те ту тех нич
ких нау ка у Новом Саду. Тре
нут но ради као сток фото
граф, а бави се и фото и 
видеопро дук ци јом.

– За мене је фото гра фи ја 
прво бит но била хоби, да би 
вре ме ном пре ра сла у посао и 
страст. Већи на мојих радо ва 
наста ла је у Новом Саду – 
гра ду који је од сту ди ја моје 
трај но пре би ва ли ште и он ми 
пред ста вља веч ну инспи ра ци
ју. Добру фото гра фи ју чини, 
упра во, моме нат у вре ме ну, 
тај посе бан тре ну так, ска ме

њен у вре ме ну путем фото
гра фи је јер носи сво ју при чу и 
пру жа могућ ност посма тра чу 
да фото гра фи ји доде ли соп
стве но зна че ње. На тај начин 
фото гра фи ја сама по себи 
поста је моме нат инспи ра ци је 
– иста као је Душан.

На тему изло же них радо ва, 
у окви ру отва ра ња изло жбе, 
гово ри ла је и Весна Девр ња 
која је и сама укљу че на у 
орга ни за ци ју Међу на род ног 
фести ва ла фото гра фи је 
„Визу а ли за тор“ који се одр жа
ва у Бео гра ду.

– Сток фото гра фи је су 
режи ра не за одре ђе ну свр ху и 
у овом про це су не уче ству је 
само фото граф већ, често и 
моде ли, тех нич ка лица заду
же на за све тло, итд. Оно што 
је важно у сток фото гра фи ји је 
атрак тив ност, али и то да има
ју добре боје, све тло, ком по
зи ци ју, да буду вео ма при
влач не за гле да ње, убе дљи
ве, пома ло бај ко ви те – а што 
је нај ва жни је да пога ђа ју циљ
ну гру пу којој су наме ње не – 
каже Весна.

У окви ру Сај ма кул ту ре 
мла дих на селу, мани фе ста
ци је која се одр жа ва под 
покро ви тељ ством Општи не 
Пећин ци, Покра јин ског секре
та ри ја та за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се с вер
ским зајед ни ца ма и Мини
стар ства кул ту ре и јав ног 
инфор ми са ња Репу бли ке 
Срби је пошто ва о ци кул ту ре 
ће, поред изло жбе, сва ке 
неде ље у 19.00 часо ва, на 
зва нич ном Јутјуб кана лу Кул
тур ног цен тра Пећин ци, бити 
у при ли ци да погле да ју и кон
цер те сре мач ке и кла сич не 
музи ке, као и позо ри шну 
пред ста ву за мла де.

Број зара же них током викен да у бла гом паду
Током про те клог викен да у Ковид 

амбу лан ти пећи нач ког Дома здра вља 
забе ле жен је нешто мањи број потвр ђе
них слу ча је ва инфек ци је коро на ви ру
сом на днев ном нивоу у одно су на целу 
про те клу неде љу. У субо ту, 5. децем бра, 
инфек ци ја је потвр ђе на код 14 паци је на
та, а у неде љу, 6. децем бра, код 16 
паци је на та. Забе ле жен је и нешто мањи 
број пре гле да. За два дана викен да у 
Ковид амбу лан ти је пре гле да но укуп но 

137 паци је на та са симп то ми ма респи ра
тор них инфек ци ја, док је у четвр так, 3. 
децем бра, у само јед ном дану оба вље
но 138 пре гле да.

– Добро је што смо током викен да 
има ли мањи број нових слу ча је ва 
инфек ци је, али то још увек не гаран ту је 
да се епи де ми о ло шка ситу а ци ја побољ
ша ва. Под се тио бих да смо и прет ход ног 
викен да има ли мањи број ново за ра же
них, али смо након тога има ли нај те жу 

неде љу од почет ка пан де ми је. Зато је 
изу зет но важно да се не опу шта мо и да 
сви стрикт но пошту је мо све мере зашти
те од шире ња зара зе, а наред ни дани, у 
који ма ће Штаб пом но пра ти ти ситу а ци
ју, пока за ће да ли смо заи ста ушли у 
пози ти ван тренд сма ње ња бро ја ново за
ра же них или је побољ ша ње било само 
при вре ме но – изја вио је пред сед ник 
Општи не Пећин ци и коман дант Шта ба 
за ван ред не ситу а ци је Сини ша Ђокић.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“ суфинансира Општина Пећинци
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Репу бли ка Срби ја
Ауто ном на Покра ји на Вој во ди на
Општи на Рума
Општин ска упра ва
Оде ље ње за урба ни зам и гра ђе ње
22400 РУМА 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОДЛУ ЧИ ВА ЊЕ

О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА
ПРО ЈЕК ТА  НА  ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Оба ве шта ва се јав ност да је носи лац про јек та “ЂАКО
ВИЋ” Д.О.О. Теме рин ски пут  бр.18, под нео  зах тев за 
одлу чи ва ње о потре би про це не ути ца ја на живот ну сре
ди ну про јек та “Пове ћа ње капа ци те та постро је ња за 
скла ди ште ње и трет ман нео па сног отпа да уз дода ва ње 
нових врста нео па сног отпа да”, на ката стар ској пар це ли 
број 11070 К.О. Рума, општи на Рума.

Увид у подат ке и доку мен та ци ју из зах те ва носи о ца 
про јек та, може се извр ши ти у про сто ри ја ма Оде ље ња 
за урба ни зам и гра ђе ње општин ске упра ве општи не 
Рума, ул. Орло ви ће ва бр. 5 соба бр.24 у пери о ду од 
09.12.2020. до 18.12.2020. год. у вре ме ну од 1215 часо
ва. У истом року заин те ре сва на јав ност може доста ви ти 
мишље ња о зах те ву за одлу чи ва ње о потре би про це не 
ути ца ја пред мет ног про јек та на живот ну сре ди ну  овом 
орга ну.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана исте ка рока 
из ста ва 2. овог оба ве ште ња доне ти одлу ку о томе да 
ли је за пред ло же ни про је кат потреб на про це на ути ца ја 
на живот ну сре ди ну, о чему ће бла го вре ме но оба ве сти
ти јав ност.

jKП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Теа Митро вић побед ни ца
ликов ног кон кур са

Гла са ње за нај бо ље 
ликов не радо ве у окви ру 
кон кур са „Умет ност  за шти те  
жи вот не  сре ди не” је завр
ше но. Гра ђа ни су за рад који 
им се нај ви ше допао могли 
да гла са ју путем феј сбук 
стра ни це Јав ног кому нал
ног пред у зе ћа „Кому на ли
је“. Прво место је осво ји ла 
Теа Митро вић, уче ни ца II2 
раз ре да Основ не шко ле 
„Бошко Пал ко вље вић Пин
ки“, дру го место је при па
ло Нико ли ни Ковач, уче ни

ци I3 раз ре да ОШ „Три ва 
Вита со вић“ у Лаћар ку и тре
ће место је осво ји ла Дра
га на Сушић, уче ни ца VI1 
раз ре да  ОШ „Бран ко Ради
че вић“ из Кузми на. Спе ци
јал не награ де су при па ле 
Ана ста зи ји  Ко ла у ти, уче ни
ци VIII2  раз ре да СОШО 
„Ради вој Попо вић, и Миле
ни Алма жан, уче ни ци VIII3 
раз ре да ОШ „Три ва Вита со
вић Лебар ник“.

Побед ни ке уско ро оче ку је 
и доде ла награ да. 

Рад Тее Митро вић, прво место

ОГАР

Обо ре ни кестен накрат ко
зау ста вио сао бра ћај

У петак, 4. децем бра, у 
пре по днев ним сати ма, 
ветар је обо рио ста ри кестен 
у самом цен тру Ога ра. Ста
бло, за које се, како нам је 
рекао пред сед ник Саве та 
Месне зајед ни це Огар 
Милан Алек сић, прет по ста
вља да је обо ре но због тога 
што му је коре нов систем 
про пао, пало је на пут и зау
ста ви ло сао бра ћај. На сву 
сре ћу није оште ти ло ауто
мо би ле пар ки ра не у бли зи
ни, нити је угро зи ло про ла
зни ке, само је дели мич но 

оште ти ло део теле фон ске 
мре же, о чему је Савет оба
ве стио ком па ни ју Теле ком.

Захва љу ју ћи брзој реак
ци ји Саве та МЗ и мешта на 
Ога ра, ста бло је укло ње но с 
коло во за, па је сао бра ћај 
наста вио нео ме та но да се 
одви ја, а Алек сић каже да 
ће бити про ве рен и кестен 
који се нала зи у непо сред
ној бли зи ни обо ре ног ста
бла, и уко ли ко се пока же да 
је склон паду и он ће бити 
обо рен, како не би угро жа
вао про ла зни ке и воза че.

ИСПРАВ КА
У про шлом бро ју М нови на у тек сту под насло вом „Нај

ва жни је је да нађе мо куп це за наше пољо при вред не 
про из во де“ (М нови не, број 989 од 2. децем бра 2020. 
годи не) у ком је саго вор ник био агро  ана ли ти чар Чедо
мир Кецо, пот кра ла се штам пар ска гре шка. Наи ме, наве
де но је да је захва љу ју ћи интер вен ци ји држа ве изве зе но 
400.000 јуна ди, а ради се о 4.000 изве зе не јуна ди. Изви
ња ва мо се госпо ди ну Чедо ми ру Кеци и чита о ци ма. 
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ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ – ДА ИЛИ НЕ

Спорт и хоби, а не злоупотреба

Душан Уми ће вић из Мачван ске 
Митро ви це ловом се бави дуже 
од пола века. У два ман да та био 

је пред сед ник ловач ког дру штва у 
Мачви, као и члан Ловач ког саве за 
Вој во ди не и Ловач ког саве за Срби је. 
Вели ко иску ство сто ји иза њега, а и 
данданас иде у лов редов но. Пре ма 
новом Зако ну, дошло је до инте гри са
ња дру шта ва у удру же ња, па је тако 
наста ло и Удру же ње лова ца „Срем – 
Мачва“. Ловац не може бити сва ко, а 
да би се неко уоп ште бавио ловом, 
потре бан је низ доку ме на та.

– Ловац мора да има лов ну кар ту, 
дозво лу за лов и легал но оруж је у 
посе ду. Не може да узме од неког дру
гог лов ца ништа од наве де ног. Без тога 

лова нема. Мора да се про ђе обу ка у 
Стре љач ком саве зу, како би се доби ла 
дозво ла за оруж је, одно сно за ловач ку 
пушку и ловач ки кара бин. За сва ко 
оруж је се под но си посе бан зах тев. 
Зашто? Реци мо, са кара би ном се иде 
у лов на висо ку дивљач. Не може се 
ићи у лов на диво ко зе, срне ћу или 
јелен ску дивљач са ловач ком сач мом, 
него метак мора бити кара бин ски, 
каже Душан Уми ће вић.

Оруж је у кући може бити опа сно, а 
опште је позна то да је рани је дола зи
ло до озле да услед неструч ног руко ва
ња од стра не чла но ва поро ди це, па и 
деце. Пре ма Зако ну ловац мора чува
ти оруж је на без бе дан начин, што зна
чи да мора има ти посеб ну врсту орма

ра за исто. Ни на ули цу не може иза ћи 
уко ли ко оруж је није аде кват но при пре
мље но. 

– Када ловац кре не у лов, носи са 
собом лов ну кар ту, дозво лу за лов и 
ору жни лист. Оруж је мора до лови шта 
бити у футро ли. Пушка се тек у лови
шту вади на све тлост дана и то када 
гру по во ђа наре ди пуње ње оруж ја, 
дода је Уми ће вић.

Да реализује обу ку гра ђа на за руко
ва ње ватре ним оруж јем, једи ни који је 
овла шћен у Сре му, јесте Стре љач ки 
клуб „Жив ко Релић Зуц“ из Срем ске 
Митро ви це. Обу ка се спро во ди за 
пиштољ, пушку, ловач ку пушку, мало
ка ли бар ску пушку, кара бин и револ вер.

– Ми има мо подат ке за сва ко лице 
које је про шло ову обу ку. Од 1999. 
годи не, па до данас, обу чи ли смо пре
ко 7000 лица. Они има ју уве ре ње овог 
клу ба, одно сно сер ти фи кат да су испит 
поло жи ли успе шно. Без тога, не може 
се под не ти зах тев за оруж је, рекао 
нам је Небој ша Релић, дирек тор Стре
љач ког клу ба „Жив ко Релић Зуц“. 

Стре љач ки клуб у Срем ској Митро
ви ци првен стве но се бави тре нин гом 
деце и мла дих, који су се пока за ли као 
вео ма успе шни, годи на ма уна зад, 
када је реч о спорт ском стре ља штву. 
Успе ли су и поред коро не да орга ни зу
ју так ми че ње, одно сно тре ће коло 
Лиге Вој во ди не, за око 80 уче сни ка. По 
про то ко лу, уз све без бед но сне мере и 
пошто ва ње епи де ми о ло шких пра ви ла, 
дога ђај је успе шно реа ли зо ван.

– Клуб је почео да функ ци о ни ше 
после Дру гог свет ског рата, али зва
нич но, по доку мен ти ма, реги стро ван је 
1951. годи не, а то зна чи да наред не 
годи не сла ви мо седам де се ти рођен
дан, закљу чу је Релић. 

Број на при зна ња дошла су у овај 
клуб, њихо ве витри не и зидо ве кра се 
пеха ри, али нај ве ћи успех је, кажу у 
упра ви, када деца наста ве даље са 
овим спор том. Дода ју и да им у тре
нин гу деце нису нај ва жни ја прва места 
и награ де, већ инфор ми са ност деце и 
пра вил но усме ра ва ње. 

А. Плавшић

Нико ла Луке ше вић из Ники на ца 
под нео је кри вич ну при ја ву про тив 
лова ца који су пре неко ли ко сед ми ца 
лови ли у ата ру села, јер је, за сада 
само пре ма сум ња ма, један од њих 
устре лио Луке ше ви ће вог пса, немач
ког овча ра Пашу.

– Пас је одлу тао из дво ри шта док 
смо ми били на сла ви. Тра жио сам га 
после тога дани ма. Пре шао сам сто
ти не кило ме та ра око села како бих га 
нашао, али нисам успео. Тада је у 
моју кућу дошао један позна ник који 
ме је питао да ли тра жим пса. Када 
сам му потвр дио, рекао је да га је 
видео, док је оба вљао пољо при вред
не радо ве у њиви. Нахра нио га је, 
играо се с њим, а после му се изгу био 
траг. Убр зо су туда про шли и лов ци. 
На моје пита ње да ли мисли да је пас 
уби јен, није ништа рекао. Одвео ме је 
у атар, а ја сам зате као свог бежи вот
ног пса, баче ног у канал. Касни је сам 
сазнао и ко га је устре лио. Пас је 
имао годи ну и по дана и није био дре
си ран за напад или одбра ну, већ само 
за основ не коман де, као што су 
„седи“, „лези“, „дођи“. Није био агре
си ван, нити смо га тако вас пи та ва ли, 
јер има мо мало дете у кући, чији је 

био љуби мац. Под нео сам кри вич ну 
при ја ву про тив лова ца, испри чао нам 
је Луке ше вић, чија је цела поро ди ца 
изу зет но потре се на због овог дога ђа
ја, а дру штве не мре же су се пре пу ни
ле комен та ри ма подр шке.

Обдук ци ја над псом је пока за ла да 
је устре љен у плу ћа и срце, а пред
став ник Удру же ња није желео да 
комен та ри ше дога ђај, јер је, како 
каже, истра га у току.

Тамна страна оружја

Небојша Релић

Никола Лукешевић

Душан Умићевић
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МЛА ДИ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИК ИЗ ЧАЛ МЕ СРЕ ТЕН ТИМО ТИ ЈЕ ВИЋ

Труд и рад се увек испла те

Мени није про блем да 
радим некад и по 18 

сати. Искре но, у пољо
при вре ди се мно го ради, 

али мени то није тешко. 
Рад и труд се увек 

испла те. Може да се оде 
и на одмор. Гене рал но, 

људи има ју вели ке пред
ра су де и сма тра ју да је 

живот на селу и бавље
ње пољо при вре дом 

нешто стра шно. Али, по 
мом мишље њу, то није 

тач но. Мени је одлу ка да 
живим на селу и да се 

бавим пољо при вре дом 
доне ла сло бо ду, каже 

Сре тен

Живот на селу мла дим људи ма 
није при ма мљив и већи на њих 
тра жи било који начин да оду 

у вели ке гра до ве и ту про на ђу какав
такав посао. Међу тим, посто ји и мали 
број оних који сво ју будућ ност виде на 
селу и у пољо при вре ди. Три де сет че
тво ро го ди шњи Сре тен Тимо ти је вић је 
пре седам годи на, након завр ше ног 
Факул те та за спорт и физич ко вас пи
та ње у Новом Саду, решио да се вра
ти у род ну Чал му и наста ви да се бави 
узго јем сви ња и ратар ством, што је и 
тра ди ци ја у њего вој поро ди ци. Сре тен 
сада на свом газдин ству има око 36 
нази ми ца и крма ча. Како каже, план 
је да се доби је ни пра си ћи тове, и про
це њу је да ће годи шње има ти око 800 
кома да. Сре те но ва одлу ка је изне на
ди ла мно ге, па и њего ве роди те ље, 
али он исти че да људи често има ју 
мно го пред ра су да о селу и бавље њу 
пољо при вре дом. 

– Мене и данас мно ги саве ту ју да 
одем из села и да се запо слим. За 
ових седам годи на, коли ко се бавим 
пољо при вре дом, нијед ног тре нут ка се 
нисам пока јао што сам се за то одлу
чио и што живим на селу. Једи но се 
кајем што то нисам почео рани је да 
радим. Није ме при вла чи ло кла сич но 

рад но вре ме од осам до чети ри у некој 
кан це ла ри ји. Хтео сам да будем сло
бо дан у послу и ово је био први избор, 
јер ту нисам морао да кре нем од нуле. 
Имао сам иску ство роди те ља и само 
сам решио да наста вим у том прав цу. 
Сва ко тре ба да буде све стан одлу
ке коју доно си, па тако и да зна цену 
живо та на селу или у гра ду. Све зави
си ко шта воли и у чему се про на ла зи. 

Ја сам се про на шао у пољо при вре ди 
и у живо ту на селу, каже Сре тен. 

Он дода је да му вели ки рад, што и 
зах те ва бавље ње пољо при вре дом, 
није стран, али да му помоћ роди те
ља вео ма зна чи.

– Они су ту увек да ми помог ну око 
хра ње ња сто ке и оста лих посло ва. 
Али, када је папи ро ло ги ја у пита њу, 
ја сам, хај де да кажем, глав ни. Јер, 

Сре тен Тимо ти је вић

Годи шње би тре ба ло да уто ви око 800 пра си ћа
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данас бави ти се пољо при вре дом зна
чи реша ва ти мно га адми ни стра тив на 
пита ња. Није као у вре ме мојих роди
те ља или бабе и деде. Када је сезо на, 
тада има више посла и не ста је мо до 
мра ка. Али, све се то завр ши када се 
добро орга ни зу је, обја шња ва Сре тен. 

Иако у сто чар ству, а посеб но сви
њар ству, ста ње није баш завид но и 
цена је при лич но ниска, Сре тен каже 
да не пла ни ра да оду ста не. Напро тив, 
њего ва визи ја је да посао уна пре ди.

– Сада шња цена сви ња, око 140 
дина ра, није сјај на. Али, не може се 
гле да ти тре нут на ситу а ци ја, већ шира 
сли ка, да тако кажем. Нај го ре је оду
ста ти па каква год да је акту ел на 
цена. За сада с овом ценом послу
је мо на нули, што је сва ка ко добро у 
вре ме епи де ми је коро навиру са. Али, 
сма трам да ће цена сигур но бити и 
нижа. Роба нема вели ки пла сман, 
ресто ра ни не раде, нема сла ва, свад
би, про сла ва. Све зави си коли ко дуго 
ће тра ја ти епи де ми ја, сигур но неће 
бити лако и биће губи та ка, али виде
ће мо како ће на кра ју бити. Пла шим 
се да неће бити лако и да неће баш 
сви успе ти да пре жи ве тежак пери од. 
Међу тим, ја не пла ни рам да оду ста
нем, већ да се тру дим да уна пре дим 
посао, каже Сре тен. 

Он дода је да му као мла дом пољо
при вред ни ку зна че под сти ца ји и суб
вен ци је које држа ва даје за пољо при
вред ни ке.

– Тру дим се да кори стим све под
сти ца је држа ве. Годи не 2017. ура ди
ли смо обје кат за тов и ту смо доби
ли поврат од држа ве у изно су од 65 
посто, без ПДВа. Гра ди ли смо и 
пра си ли ште, и ту смо кон ку ри са ли 
за поврат, виде ће мо да ли ћемо и ту 
доби ти. Купио сам неке при плод не 
нази ми це и за то би тре ба ло да доби
је мо поврат. Редов но кори стим суб
вен ци је које се доби ја ју по хек та ру. 
Бићу задо во љан ако држа ва обез бе
ди што више повољ них кре ди та и суб
вен ци ја, исти че Сре тен.

Сре тен дода је да се од пољо при
вре де може живе ти, али да човек 
мора бити спре ман на вели ки рад и 
труд. 

– Мени није про блем да радим 
некад и по 18 сати. Искре но, у пољо
при вре ди се мно го ради, али мени то 
није тешко. Рад и труд се увек испла
те. Може да се оде и на одмор. Гене
рал но, људи има ју вели ке пред ра су де 
да је живот на селу и бавље ње пољо
при вре дом нешто стра шно. Али, по 
мом мишље њу, то није тач но. Мени 
је одлу ка да живим на селу и да се 
бавим пољо при вре дом доне ла сло бо
ду. Док сам живео у Новом Саду, неке 
ства ри су ми биле мање при сту пач не 
него сада, исти че Сре тен.

Сре тен каже да је тржи ште у пољо
при вре ди сада мно го суро ви је у одно
су на вре ме када су се пољо при вре
дом бави ли њего ви роди те љи, али 
да сва ко може да се избо ри за себе и 
сво ју про из вод њу. 

– Мно го тога се про ме ни ло у пољо
при вре ди, што је и добро. Не ваља ако 
ства ри стаг ни ра ју. По мом мишље њу, 
од наших роди те ља, бака и дека, што 
се тиче пољо при вре де, тре ба да при
хва ти мо само рад и дисци пли ну. Све 
оста ло тре ба зане ма ри ти. Јер, ми 
сада има мо јед но отво ре но тржи ште, 
које је можда суро ви је, али те исто 
тако тера да радиш и да се избо риш. 
То је дове ло до укруп ња ва ња про из
вод ње и сада људи више не могу да 
успут но гаје седам сви ња и да живе 
од тога. Тако ђе, мислим да би и удру
жи ва ње пољо при вред ни ка могло 
бити од помо ћи, завр ша ва Сре тен.

У Срби ји је про сеч на ста рост пољо
при вред ни ка око 60 годи на. С обзи
ром на то да је наша земља махом 
пољо при вред на (тешко је зами сли ти 
да се овде могу про из во ди ти ком пју
те ри), било би добро када бисмо у 
будућ но сти има ли више при ме ра као 
што је Сре тен. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Сре тен гаји 36 нази ми ца и крма ча

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

НИЈЕ БИЛО СКЛОПЉЕНИХ БРАКОВА
ДОБИ ЛИ СИНА: Дра ган и Маја Дра

гић  Босут, Момир и Души ца Стој чић  
Срем ска Митро ви ца, Бори ша и Јеле на 
Крстић  Босут, Лазар и Оли ве ра Крња
јић  Бер ка со во, Живо јин и Мар ле на 
Вуко је вић  Кру ше дол Село, Душан и 
Ната ли ја Ћирић  Шид, Ненад и Алек
сан дра Васо вић  Вогањ, Миро слав и 
Неве на Лукић  Рума, Сте фан и Мили ца 
Грбић  Чал ма, Бојан и Јеле на Сан то вац 
 Јарак, Анђел ко и Вален ти на Митро вић 
 Ерде вик.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Небој ша Крче ди нац 
и Тања Тана сић Крче ди нац  Срем ска 
Митро ви ца, Иван и Алек сан дра Савић  
Путин ци, Бори слав и Јеле на Ковач  
Нови Слан ка мен.

УМР ЛИ: Миро сла ва Мија то вић рођ. 
1927, Вера Марељ рођ. 1952, Вери ца 
Лало ше вић рођ. 1948, Ста ни ца Ристић 
рођ. 1937, Божа Милу тин че вић рођ. 
1947, Жив ко Вука ди но вић рођ. 1949, 
Дра ги ца Спа со је вић рођ. 1963, Кон стан
тин Павло вић рођ. 1937, Ружи ца Мар ти
но вић рођ. 1949, Цве ја Јова но вић рођ. 
1950, Бошко Јова но вић рођ. 1951, Миле 
Девр ња рођ. 1953, Сла ви ца Михај ло вић 
рођ. 1956, Живо јин Бешић рођ. 1956, 
Ната ли ја Јови чић рођ. 1946, Ката Жилић 
рођ. 1946, Јови ца Мило ше вић рођ. 1970, 
Мио драг Мар ко вић рођ. 1954, Сло бо дан 
Ера ко вић рођ. 1954, Слав ко Зец рођ. 
1964, Јели са ва Ман дић рођ. 1953, Перо 
Хер цег рођ. 1947, Анђел ко Попов рођ. 
1967, Јела Маца но вић рођ. 1938, Миро
слав Неђић рођ. 1952, Тере за Ердеш рођ. 
1933, Јован ка Вуја нић рођ. 1930, Зден ка 
Лака тош рођ. 1956, Дра ги ша Нико лин 
рођ. 1952, Дими три је Радој чић рођ. 1933, 
Руда Стр ни ша рођ. 1949, Сава Меан џи
ја рођ. 1947, Дарин ка Церо вац рођ. 1944, 
Бог дан Мал ба ша рођ. 1952, Мира Кола
рић рођ. 1945, Бог дан Зелић рођ. 1966, 
Сава Жде рић рођ. 1949, Милен ко Марић 
рођ. 1954, Добри ла Муча ло вић рођ.1933, 
Петар Трку ља рођ.1952, Сте ван Ради шић 
рођ.1954, Мар је та Сајен ко вић рођ. 1935, 
Нада Мирић рођ. 1955, Ката Ман дић рођ. 
1942, Нико ла Сти па но вић рођ. 1951, 
Нико ла Чај ка рођ. 1937, Вуко са ва Веј
но вић рођ. 1937, Лен ка Сми ља нић рођ. 
1954, Вера Жму ра рођ. 1959, Јадран ка 
Вук ма но вић рођ. 1957, Вла ди сла ва Шћу
рок рођ. 1953, Бошко Рани то вић рођ. 
1933, Јеле на Лен двај рођ. 1951, Марин
ко Мусић рођ. 1938, Ђор ђе Митрић рођ. 
1948, Радој ка Мили чић рођ. 1938, Михај
ло Ђали нац рођ. 1947, Мило рад Стан
ко вић рођ. 1942, Здрав ко Хери бан рођ. 
1951, Ђуђа Мијић рођ. 1964, Нада Жив
ко вић рођ. 1952, Милан Опа ла рођ. 1974, 
Сло бо дан Мари но вић рођ. 1952, Симо 
Рада но вић рођ. 1936, Мил ка Јешић рођ. 
1948, Мили ца Дукић рођ. 1937, Мило мир 
Божић рођ. 1967.

RUMA

УМР ЛИ: Небој ша Борић, рођ. 1958, 
Гизе ла Буза ши, рођ. 1925, Мари ја Попо
вић, рођ. 1937, Биља на Јови чић, рођ. 
1950, Ружи ца Соврић, рођ. 1955, Нико
ла Божић, рођ. 1949, Госпа ва Панић, 
рођ. 1924, Миља Четић, рођ. 1942, 
Обрад Пау но вић, рођ. 1946, Мил ка 
Данић, рођ. 1934, Јеле на Нена до вић, 
рођ. 1926.
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Одав но је позна то да „сви путе ви 
воде кроз Руму“. Ако се некад 
запу ти те неким од тих путе ва, 

онај пре ма Шап цу ће вас под се ти ти 
да скре не те у Пла ти че во и посе ти те 
јед но од три вла жна под руч ја Сре ма. 
Поред нада ле ко позна тих и повр ши
ном доста зна чај ни јих – Обед ске баре 
и Заса ви це, ово је нај ма ње, има све га 
168,15 хектара и сва ка ко је нај мла ђе. 
Под зашти том је тек нешто мање од 
осам годи на. У пита њу је Бара Трско
ва ча којом газду је Тури стич ка орга ни
за ци ја општи не Рума, а име је доби ла 
по трсци, карак те ри стич кој бар ској 
биљ ној врсти.

Реч је о очу ва ном ста ни шту аутох
то них врста риба, а то су злат ни 
караш и лињак. То су врсте које неста
ју. Исто вре ме но, вода је доброг ква
ли те та, чиста је и бистра, а добар део 
баре је задр жао бар ске карак те ри сти
ке и поред мели о ра ци о них радо ва. 
Истра жи вач ки тим је на овом под руч ју 
про на шао девет врста вили них коњи
ца, од којих су неки зашти ће не врсте, 
а јед на је и инди ка тор неза га ђе не 
при ро де. У Бари Трско ва чи има и пет 
врста гми за ва ца, седам врста водо зе
ма ца, 72 врсте пти ца које су и сла би је 
истра же не, као и велик број сиса ра. 
Уко ли ко би се ова бара реви та ли зо ва
ла, била би и ста ни ште пти ца, међу 

који ма је и чапљакаши ка ра, која је, 
тако ђе, зашти ће на врста.

– Бара Трско ва ча је једи но зашти ће
но ста ни ште на тери то ри ји општи не 
Рума и вео ма зна чај но плав но под руч
је реке Саве. То је зна ча јан еко си стем. 
С обзи ром на то да је Бара Трско ва ча 
огра ђе на ора ни ца ма које се обра ђу ју, 
вео ма је тешко наћи и успо ста ви ти 
рав но те жу у реви та ли за ци ји и њеном 
упра вља њу, пошто она про ла зи кроз 
раз ли чи те про ме не које допри но се 
погор ша њу њеног ста ни шта – каже 
Татја на Дошен, в. д. дирек то ра Тури
стич ке орга ни за ци је општи не Рума.

Зашти ће но ста ни ште Бара Трско ва
ча доде ље но је на упра вља ње Тури
стич кој орга ни за ци ји општи не Рума 
2011. годи не. Од тада ова орга ни за
ци ја зна ча јан део сво је делат но сти 
посве ћу је упра во реви та ли за ци ји и 
актив ним мера ма зашти те које спро
во де у овом под руч ју које се шти ти 
дво ја ко – због био ди вер зи те та и због 
вред но сти самог ста ни шта. А да је 
важно чува ти при род но окру же ње и 
поди за ти свест о зна ча ју воде за 
опста нак јед ног дру штва, сагла сна је 
и дирек то ри ца тури стич ке орга ни за
ци је општи не Рума Татја на Дошен.

– Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Рума, са мера ма уна пре ђе ња ста ни
шта, тако ђе спро во ди и мере и актив

но сти на раз во ју екотури зма. Бара би 
тре ба ло да се раз ви ја као само о др
жи ви еко си стем уз разум но раз ви је ни 
тури зам који је при ла го ђен при род
ним вред но сти ма – дода је Дошен. 

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Рума тежи да, упо ре до са мера ма 
реви та ли за ци је, пред у зи ма кора ке у 
обез бе ђи ва њу усло ва за при јем посе
ти ла ца, наро чи то мла ђих гене ра ци ја, 
јер је ово при род но бла го у општи ни 
Рума вео ма добар при мер за еду ка ци
ју о при род ним вред но сти ма које тре
ба чува ти и расти са њима и уз њих. 

Визи тор ски цен тар „Изво рац“ и кула 
осма трач ни ца основ на су инфра
струк ту ра овог под руч ја и темељ за 
раз вој рецеп тив ног екотури зма. Узи
ма ју ћи у обзир карак те ри сти ке пре де
ла и актив ну пољо при вре ду про из
вод њу, охра бру је се поста вља ње 
теме ља само о др жи во сти под руч ја – 
како се вели ка сред ства издва ја ју на 
машин ско коше ње, план је да се омо
гу ћи и подр жи испа ша и бора вак сто
ке на самом ста ни шту са мини мал
ним напу шта њем тере на и одла ском 
у сео ске ста је. Орган ска пољо при вре
да је будућ ност и тако ђе је потреб но 
стал но, кон крет ним мера ма уз при каз 
еко ном ске доби ти и добар инве сти ци
о ни план, под сти ца ти пољо при вред
ни ке.  З. Марковиновић

БАРА ТРСКО ВА ЧА

Бисер екотуризма

 Бара Трско ва ча је једи но зашти ће но ста ни ште на тери то ри ји општи не 
Рума и вео ма зна чај но плав но под руч је реке Саве. То је зна ча јан еко си
стем. С обзи ром на то да је Бара Трско ва ча огра ђе на ора ни ца ма које се 
обра ђу ју, вео ма је тешко наћи и успо ста ви ти рав но те жу у реви та ли за ци
ји и њеном упра вља њу, пошто она про ла зи кроз раз ли чи те про ме не које 
допри но се погор ша њу њеног ста ни шта – каже Татја на Дошен, в. д. 
дирек то ра Тури стич ке орга ни за ци је општи не Рума

Татјана Дошен
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КУЦ – КУЦ, ИМА ЛИ КОГА?

Пиштинци – село са два становника

У срем ском засе о ку по име ну 
Пиштин ци, одав но више нема 
мешта на. Оста ло је јед но дома

ћин ство, а у њему мај ка и син. Дале ко 
од град ског језгра, па и од нај бли жег 
ком шиј ског села, Ста ре Бин гу ле, живе 
Веро ни ка и Сло бо дан Пешкир. Оста ли 
су и без послед њег ком ши је који је пре
ми нуо ско ро. Живе у селу без табле, 
путо ка за, без асфал та, до ког се два 
кило ме тра пеша чи ата ром, јер аутом 
се не може. У кући, сме ште ној у при ро
ди, живи овај педе се то го ди шњи 
„момак“. Село напу ште но, а воља да 

се оже ни вред ном женом и даље је 
јака.

– Само да дође нека, да поде ли мо 
живот! Тешко је јер смо сами. Ком ши ја 
ти тре ба да ти помог не, а сада нема мо 
ни то. Имао сам жену, живе ли смо око 
две годи не овде зајед но, она је оти
шла. Да ме пита те зашто, ево, да вам 
кажем не знам. Оже нио бих се ја, само 
да нека хоће да дође овде, каже Сло
бо дан Пешкир.

Узга ја ју сви ње, живи ну, кра ву, има ју 
башту и чак пет хек та ра обра ди ве 
земље, а има и воде и стру је. Посла 

мно го, сна ге све мање, а ста ра мај ка 
Веро ни ка све још увек пости же и пре
те жно сама бри не о овом има њу као 
дома ћи ца. Сања дан када ће доби ти 
заме ну, одно сно снај ку. Ују тру пора ни 
да нахра ни живо ти ње, а куку руз кру ни 
руч но. Има про блем са слу хом, али 
вред на је и спрет на као да је у цве ту 
мла до сти.

– Види те како се живи. Има мо овде 
све, само смо дале ко. Ја сам све ста
ри ја, док завр шим око куће посао, тек 
попод не сти жем да ску вам нешто. 
Поне кад идем и на пија цу да про да јем 
наше про из во де. То је све из наше 
баште, ква ли тет но и здра во, пору чу је 
Веро ни ка Пешкир, Сло бо да но ва мај ка.

Сло бо дан каже да нуди живот у при
ро ди, дале ко од град ске вре ве и про
бле ма. Свеж ваздух и дома ћа, орган
ска хра на. Јед ном недељ но се иде и 
до Срем ске Митро ви це, где има ју сво ју 
тезгу.

– Сед не мо на трак тор, па се пре ве
зе мо. Зими је мало теже, некад неће 
да упа ли, али није то стра шно. Оде мо 
ми до Бин гу ле по пошту, да пла ти мо 
рачу не и све што тре ба. Овде има мо 
све га што се тиче хра не. Пса смо 
насле ди ли од покој ног ком ши је, сад 
има мо и љубим ца поред ових дома ћих 
живо ти ња, рекао је Сло бо дан.

А уко ли ко је нека буду ћа мла да заин
те ре со ва на, раши ре них руку је чека ју.

Алек сан дра Плав шић
Сло бо дан Пешкир Веро ни ка Пешкир

Само да дође нека, да поде ли мо живот! Тешко је јер смо сами. Ком ши ја 
ти тре ба да ти помог не, а сада нема мо ни то. Имао сам жену, живе ли смо 
око две годи не овде зајед но, она је оти шла. Да ме пита те зашто, ево, да 
вам кажем не знам. Оже нио бих се ја, само да нека хоће да дође овде, 
каже Сло бо дан Пешкир
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ОВАН: Неко вам даје 
кори сне инфор ма ци
је и тако вам пома же 
да пра вил ни је про це

њу је те раз ли чи те послов не 
могућ но сти које има те на рас по
ла га њу. Јасно вам је да зајед
нич ки дого во ри пред ста вља ју 
пози ти ван помак у реша ва њу 
важних послов них или при ват
них инте ре са. Сло бод но изра зи
те нека сво ја поти сну та осе ћа ња 
или наме ре.

БИК:Доно си те низ 
важних одлу ка и 
делу је те одлуч но у 
сво јим наме ра ма 

пред сарад ни ци ма. Пре о ста је 
вам да спро ве де те у дело све 
оно што сте уго ва ра ли у про те
клом пери о ду. Нема потре бе да 
се рас пра вља те са неис то ми
шље ни ци ма и да губи те вре ме 
на неке спо ред не ситу а ци је. 
Љубав ни дога ђа ји које наслу ћу
је те наја вљу ју сре ћан рас плет у 
одно су са воље ном осо бом. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко од 
сарад ни ка нема 
довољ но инте ре со
ва ња да испо шту је 

зајед нич ки послов ни дого вор, 
што неми нов но усло вља ва 
одре ђе ни губи так. Делу је те 
забри ну то због нових инфор ма
ци ја и про ме на које наго ве шта
ва ју ваши сарад ни ци. Успо ста ви
те бољу рав но те жу изме ђу сво
јих жеља и могућ но сти.

РАК: Ново сазна ње 
пози тив но ути че на 
вашу моти ва ци ју и на 
про фе си о нал ну ори

јен та ци ју. Сада има те добру 
вољу да се анга жу је те на неким 
зада ци ма које може те да реша
ва те у дого во ру са сарад ни ци ма.
Нала зи те се у фази емо тив ног 
узле та, тако да однос са парт не
ром дожи вља ва те као оства ре
ње сво јих „слат ких сно ва“. Пре
пу сти те се сво јим осе ћа њи ма.

ЛАВ: Не тре ба да се 
опте ре ћу је те неким 
нов ча ним пита њи ма, 
јер ћете уско ро 

реши ти и те диле ме. Немој те 
дозво ли ти да неко оте жа ва ваш 
послов ни или дру штве ни поло
жај. Љубав ни дога ђа ји које 
наслу ћу је те има ју неку нео бич ну 
драж. Допа да ју вам се поступ ци 
које чини парт нер и то вас наво
ди да про ме ни те сво је одлу ке. 
Пра ти вас љубав на инспи ра ци
ја.

ДЕВИ ЦА:Делу је те 
вео ма опре зно и не 
жели те пре ви ше да 
ризи ку је те у послов

нофинан сиј ским пре го во ри ма. 
Ипак, мора ће те да се суо чи те са 
неким иза зо ви ма који нису по 
вашој вољи или уку су. Затра жи
те на вре ме добар савет од ста
ри је осо бе. При жељ ку је те више 
раз у ме ва ња и нежно сти у 
љубав ном одно су.

ВАГА: Делу је те 
забри ну то због нових 
дога ђа ја на послов
ној сце ни који могу 

да вас успо ре у спро во ђе њу 
важних пла но ва које има те. 
Међу тим, уз додат ну упор ност, 
пока за ће се да има те врло ефи
ка сна реше ња и да око ли на 
изу зет но ува жа ва ваше резул та
те. Сво је мале сла бо сти пока
жи те само пред поро ди цом и 
бли ском осо бом.

ШКОР ПИ ЈА: Нала
зи те се у сјај ној фор
ми и са вели ким 
опти ми змом при ла

зи те сва кој послов ној теми коју 
пред ла жу ваши сарад ни ци. 
Захва љу ју ћи поу зда ним инфор
ма ци ја ма које доби ја те, сада 
може те да пла ни ра те низ актив
но сти које ће вам уско ро доне ти 
уве ћа не резул та те. Нема раз ло
га да се јогу ни те и да при го ва ра
те свом парт не ру због неких 
сит ни ца.

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

про ши ри ли сазна ње и побољ
ша ли сво ју укуп ну пози ци ју. Ако 
пре пу сти те да ства ри саме иду 
сво јим током, неко дру ги изне
на да може да вас пред у хи три. 
Парт нер поне кад има неке нео
бич не иде је, тако да сво јим 
пона ша њем у вама под сти че 
осе ћај емо тив не неси гур но сти.

ЈАРАЦ: Потреб но је 
да се уса гла ша ва те 
са сво јим сарад ни ци
ма око ува жа ва ња 

раз ли чи тих инте ре са, како би 
сви око вас осе ти ли морал ну и 
мате ри јал ну сатис фак ци ју. 
Пажња и раз у ме ва ње које доби
ја те у кру гу сво је поро ди це 
делу ју врло под сти цај но. Потру
ди те се да обра ду је те све бли
ске осо бе на неки неу о би ча је ни 
начин.

ВОДО ЛИ ЈА: У скла
ду са при о ри те ти ма 
које сте поста ви ли 
има те сво ју визи ју и 

не жели те да при хва ти те ком
про ми сна реше ња која вам 
пред ла жу одре ђе ни сарад ни ци. 
Иску ство вас опо ми ње да 
напра ви те емо тив ну дис тан цу у 
одно су на јед ну осо бу и на неке 
сум њи ве ситу а ци је.

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

про ши ри ли сазна ње и побољ
ша ли сво ју укуп ну пози ци ју. Ако 
пре пу сти те да ства ри саме иду 
сво јим током, неко дру ги изне
на да може да вас пред у хи три. 
Свет око себе посма тра те дру
га чи јим очи ма или у ведрим 
тоно ви ма, осе ћа те се задо вољ
но и срећ но уз воље ну осо бу.

VREMEPLOV
9. де цем бар

2000. СР Ју го сла ви ја и бив ша 
ју го сло вен ска ре пу бли ка Сло
ве ни ја ус по ста ви ле су ди пло
мат ске од но се. 
2002. Аме рич ка ави он ска ком
па ни ја “Ју нај тед Ер лајнс” под
не ла је зах тев за бан крот, што 
је нај ве ћи слу чај бан крот ства у 
исто ри ји авиоин ду стри је. 

10. де цем бар
1926. Умро је Ни ко ла Па шић, 
је дан од нај зна чај ни јих по ли ти
ча ра у исто ри ји Ср би је и Ју го
сла ви је. 
1948. Ге не рал на скуп шти на УН 
је усво ји ла Уни вер зал ну де кла
ра ци ју о пра ви ма чо ве ка. Овај 
да тум обе ле жа ва се као Дан 
људ ских пра ва.

11. де цем бар
1843. Ро ђен је не мач ки бак те
ри о лог Ро берт Кох. От крио је 
1882. ба цил ту бер ку ло зе (Ко
хов ба цил), изо ло вао је ба цил 
ан трак са и про на шао иза зи ва
ча ко ле ре. 
1894. У Па ри зу је отво ре на 
пр ва свет ска ауто мо бил ска 
из ло жба на ко јој се пред ста ви
ло де вет про из во ђа ча. 
1941. Не мач ка и Ита ли ја су 
об ја ви ле рат САД, а Кон грес 
САД је истог да на об ја вио рат 
тим две ма зе мља ма. 

12. де цем бар
1873. У Ср би ји уве ден ди нар 
као нов ча на је ди ни ца, чи ме су 
от кло ње ни мо не тар ни ха ос и 
упо тре ба ви ше од 40 вр ста 
ту ђег ме тал ног нов ца. 
1915. По ле тео пр ви ави он 
на чи њен у пот пу но сти од ме та
ла. Кон стру и сао га Не мац Ху го 
Јун керс. 
1918. Срп ска вој ска по за вр
шет ку Пр вог свет ског ра та 
ушла у Зе мун, чи ме је окон ча
на дво ве ков на вла да ви на Хаб
сбур шке мо нар хи је у том гра ду. 

13. де цем бар
1642. Хо ланд ски мо ре пло вац 
Абел Та сман от крио Но ви 
Зе ланд. 
2003. Аме рич ке сна ге ухап си
ле сврг ну тог пред сед ни ка Ира
ка Са да ма Ху се и на. 

14. де цем бар
1900. Не мач ки фи зи чар Макс 
Планк об ја вио Квант ну те о ри ју, 
пре ма ко јој енер ги ја ра ди ја ци је 
по ти че из не ви дљи вих де ли ћа, 
кван та, и ни је кон ти ну и ра на, 
ка ко се ра ни је ми сли ло. 
1939. Ли га на ро да ис кљу чи ла 
СССР због агре си је на Фин ску. 

15. де цем бар
1914. Осло ба ђа њем Бе о гра да 
у Пр вом свет ском ра ту за вр ше
на је Ко лу бар ска бит ка. 1961. 
Бив ши на ци стич ки функ ци о нер 
Адолф Ајх ман, ор га ни за тор и 
из вр ши лац ге но ци да над 
Је вре ји ма у Дру гом свет ском 
ра ту, осу ђен је на смрт у Је ру
са ли му, а по том обе шен. 
1966. Умро је аме рич ки ре жи
сер Волт Ди зни. 

HOROSKOP

Сре да, 9. децем бар
(26.новем бар )

Пре по доб ни Алим пи је Столп
ник; Пре нос мошти ју Све тог 
Геор ги ја

Четвр так, 10. децем бар
(27.новем бар )

Све ти муче ник Јаков Пер си ја
нац; Све ти Јаков Ростов ски

Петак, 11. децем бар
(28.новем бар )

Пре по доб но му че ник Сте фан; 
Све ти муче ник Хри сто

Субо та, 12. децем бар
(29.новем бар )

Све ти муче ни ци Пара мон и 
Филу мен

Неде ља, 13. децем бар
(30.новем бар )

Све ти апо стол Андреј Прво зва
ни
Поне де љак, 14. (1)  децем бар 
Све ти про рок Наум; Све ти 
Фила рет Мило сти ви

Уто рак, 15. (2) децем бар 
Све ти про рок Ава кум; Све ти 
цар Урош; Пре по доб ни Јоа ни
ки је  Де вич ки

Crkveni
kalendar

• Поли ти чар једи но када 
узи ма даје све од себе.
• Живи мо у злат ном 
добу. Али пре жи ви ће мо 
и то.

Напо ле о но ва 
пиле ти на

Потреб но је: 800 гра ма пиле
ћих бата ка, један лук, 300 гра ма 
печу ра ка, 100 мили ли та ра белог 
вина, маст, со, бибер, два чена 
белог лука, 100 мили ли та ра 
пиле ће супе, 400 гра ма пара дајз 
пела та

 При пре ма: Испр жи те месо, 
посло и те га, када је гото во одло
жи те га са стра не. Про пр жи те 
лук, печур ке, посо ли те, поби бе
ри те, додај те белог вина, па 
додај те бујон, бели лук и на кра ју 
пара дајз пелат. Крч кај те 10 мину
та и после вра ти те месо и пре
лиј те га.
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MRTAV
UGAO

Добар посао

Ула зи мо пола ко у завр шни цу 
груп не фазе европ ских фуд бал
ских так ми че ња. И док мно ги 

клу бо ви гле да ју како да у послед њем 
колу спа су сезо ну и обез бе де европ
ско про ле ће, Срби ја већ има свог 
пред став ни ка у нока ут фази Лиге 
Евро пе. Ова инфор ма ци ја сама по 
себи не би била изне на ђе ње, да не 
зна мо у каквом нам је ката стро фал
ном ста њу фуд бал.

Црве на зве зда је поде лом бодо ва 
са Хофен хај мом у Бео гра ду и зва нич
но обез бе ди ла уче шће у нока ут фази 
Лиге Евро пе на про ле ће. Зве зди је 
био потре бан бод у овом мечу и може 
се рећи да је уз мно го сре ће успе ла 
да га избо ри. Нем ци су били бољи 
тим и има ли више шан си, али лоп та 
није хте ла у гол. На кра ју, резул тат 0:0 
и поде ла бодо ва изме ђу два тима који 
су обез бе ди ли про лаз.

Тешко је опи са ти доса да шњи ток 
сезо не. Не само Црве не зве зде, већ и 
у гло ба лу. Све га смо се нагле да ли у 
ових првих неко ли ко месе ци. Било је 
мно го изне на ђу ју ћих резул та та. Вели
ки про блем за клу бо ве је било то што 
су се мече ви у Евро пи, због згу сну тог 
рас по ре да, игра ли сва ке неде ље. Ако 
спи ску пре мо ре них и повре ђе них 
игра ча дода мо и оне који су фасо ва ли 
коро ну, јасно нам је зашто су еки пе 
углав ном изла зи ле на терен у неким 
ком би но ва ним саста ви ма. Ипак, када 
се на кра ју под ву че црта, фаво ри ти су 
углав ном успе ли да исче пр ка ју пози
ци је које их воде у дру гу фазу.

Што се Црве не зве зде тиче, ово је 
велик резул тат за ову еки пу пред во
ђе ну Деја ном Стан ко ви ћем. Зна ло се 
од почет ка да су шва бур де газде у 
гру пи, а нашој еки пи је оста ло да се 
за про лаз коље са Либе ре цом и Ген
том. Срећ на окол ност је била то што 
је бел гиј ски тим ката стро фал но оди
грао груп ну фазу. Коло пред крај, 
муче ни ци нема ју нијед ну побе ду у 
гру пи. Раз о ча ра ва јућ резул тат за еки

пу од које се мно го више оче ки ва ло и 
која је зау зе ла дру го место у бел гиј
ском шам пи о на ту прет ход не сезо не.

И ту је, чини ми се, кључ Зве зди ног 
успе ха. Отки ну ли су обе побе де Бел
ги јан ци ма. Сце на рио који је тешко 
зами сли ти у неким нор мал ним окол
но сти ма. О чешкој еки пи не бих мно
го тро шио речи. Реал но, Чеси никад 
нису пред ста вља ли неки фак тор у 

европ ском фуд ба лу, а оно што је 
Либе рец пока зао про тив Зве зде је 
све, само не фуд бал.

Тешко је у овом момен ту рећи нешто 
памет но и ана ли зи ра ти игру Црве не 
зве зде. Мно го је тур бу лен ци ја било 
због коро не и мно го је игра ча про шло 
кроз селек ци ју. Не може мо да издво ји
мо неки иде а лан тим или фор ма ци ју 
јер се дога ђа ји сме њу ју као на тра ци.

Јед ну ствар тре ба иста ћи. Зве зда је 
у годи на ма за нама узе ла лепу лову 
од игра ња у европ ским так ми че њи
ма. Е сад, коли ко је упра ва стр па ла 
себи у џеп, о томе може мо само да 
спе ку ли ше мо. Ипак, може се при ме
ти ти кон стант ност што се тиче играч
ког кадра. Нема више оне мани те 
рас про да је игра ча на почет ку сезо не 
и уво ђе ња у тим пот пу но нове гар ни
ту ре. Сада ту већ има мо неко ли ко 
игра ча који већ годи на ма игра ју зајед
но, што је за наше усло ве рав но чуду. 
Упра во ти игра чи чине осло нац еки пе 
и пове зу ју редо ве на тере ну.

Дејан Стан ко вић није био мој 
фаво рит када сам видео да је 
дошао на клу пу бео град ског 

клу ба. Чини ло ми се да је Зве зда 
изгу би ла онај иден ти тет и игру која ју 
је кра си ла за вре ме Вла да на Мило је
ви ћа. Ипак, Деки је успео да одра ди 
добар посао и обез бе ди европ ско 
про ле ће са сво јим тимом, и на томе 
му тре ба чести та ти.

Да се раз у ме мо, и даље сам 
мишље ња да нашем струч ња ку тре
ба још пуно иску ства да би се носио 
са неком озбиљ ни јом еки пом. То 
ћемо сва ка ко виде ти на про ле ће. Оно 
што би Стан ко вић тре бао да иско ри
сти, јесте сва ка ко хари зма и углед 
који ужи ва, како међу игра чи ма, тако 
и у фуд бал ском све ту. Ско ро сам 
писао о несрет ном Тум ба ко ви ћу и о 
томе како је неза ми сли во да „запа ли“ 
свла чи о ни цу. Е па Деки је њего ва 
сушта супрот ност. И то тре ба да иско
ри сти и нате ра игра че да гину за сва
ку лоп ту.

После овог зад њег кола, Зве зда ће 
сазна ти свог про тив ни ка у нока ут 
фази Лиге Евро пе на про ле ће. Публи
ке нема на три би на ма, а како ства ри 
сто је, неће је ни бити. Зато би се ово
га пута, уме сто неком звуч ном име ну 
које ће напу ни ти ста ди он, тре ба ло 
нада ти лак шем про тив ни ку. Па да 
ложе ње зве зда ша може да поч не. 

Дејан Стан ко вић
није био мој фаво рит
када сам видео да је 

дошао на клу пу
бео град ског клу ба.
Чини ло ми се да је

Зве зда изгу би ла онај 
иден ти тет и игру која
ју је кра си ла за вре ме 
Вла да на Мило је ви ћа. 
Ипак, Деки је успео да 
одра ди добар посао
и обез бе ди европ ско

про ле ће са сво ји
 тимом, и на томе му

тре ба чести та ти
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ПРО ЈЕ КАТ УДРУЖЕЊА „СТИЛ 
МЛА ДИХ“ И РУМ СКЕ ОПШТИ НЕ
Како пове ћа ти
инклу зи ју Рома у 
обра зов ни систем

Рум ска Општи на, у сарад њи са Удру
же њем „Стил мла дих“ већ годи ну дана 
реа ли зу је про је кат под нази вом „Поли
ти ке за укљу чи ва ње Рома у Евро пу“, 
који је део про гра ма Ера змус+. Кра
јем новем бра је ура ђен филм на тему 
укљу че но сти ром ске попу ла ци је у 
обра зов ни систем наше земље.

Локал на само у пра ва је међу лиде ри
ма у пру жа њу помо ћи ром ским уче ни
ци ма и њихо вим поро ди ца ма, када је 
реч о набав ци уџбе ни ка, дру гим дона
ци ја ма, али и мен тор ском раду са мла
ди ма.

– Све ове, али и мно ге дру ге актив
но сти, пред ста вље не су у фил му који 
су мон ти ра ли сарад ни ци, коле ге из ОШ 
„Иво Лола Рибар“ из Руме, у којој има 
и нај ви ше ром ских уче ни ка. Сарад ни ци 
Удру же ња „Стил мла дих“ са сарад ни
ци ма на про јек ту из рум ске Општи не, 
осми сли ли су кон цепт фил ма и про ве
ли вре ме са ром ском поро ди цом која је 
носи лац при че у доку мен тар ном фил
му – каже Ива на Стан ко вић, чла ни ца 
про јект ног тима. 

Овај филм ће, са оста ла чети ри 
фил ма из дру гих парт нер ских зема
ља, пред ста ви ти обра зов не систе ме 
Европ ске уни је на тему рада са ром
ским ста нов ни штвом. Поред Срби је, у 
про јек ту уче ству ју Грч ка, Ита ли ја, Тур
ска и Руму ни ја, која је и коор ди на тор 
про јек та.  

До сада је реа ли зо ва на поло ви на 
про јек та, тако да ће бити још актив но
сти и резул та та на пољу обра зо ва ња 
мар ги на ли зо ва них гру па уче ни ка. 

С. Џаку ла

СТАРА ПАЗОВА

Међу на род ни дан осо ба 
са инва ли ди те том

Међу на род ни дан осо ба са 
инва ли ди те том обе ле жа ва се 
3. децем бра како би се про

мо ви са ло пуно и рав но прав но уче
шће осо ба са инва ли ди те том у све 
аспек те дру штве ног живо та и како 
би се пред у зе ле мере за испу ње ње 
тог циља. 

Удру же ње пара пле ги ча ра „Фру
шка гора – Срем“, са седи штем у 
Ста рој Пазо ви, подр жа ва напо ре 
Наци о нал не орга ни за ци је осо ба са 
инва ли ди те том Срби је у реа ли за ци
ји усво је не Стра те ги је уна пре ђе ња 
поло жа ја осо ба са инва ли ди те том у 
Репу бли ци Срби ји за пери од од 
2020. до 2024. годи не. Циљ је 
побољ ша ње све у куп ног дру штве ног 
и еко ном ског поло жа ја осо ба са 
инва ли ди те том и њихо во рав но прав
но уче шће у дру штву, укла ња њем 
пре пре ка у обла сти при сту пач но сти, 
пар ти ци па ци је, јед на ко сти, запо
шља ва ња, обра зо ва ња и обу ке, 
соци јал не зашти те, здрав ства и дру
гих обла сти. Поред број них пома ка у 
овој обла сти, осо бе са инва ли ди те

том у Срби ји и даље не ужи ва ју 
довољ но пра ва, која би им омо гу ћи
ла пуну јед на кост и укљу че ност у 
све дру штве не токо ве. Осо бе са 
инва ли ди те том, изме ђу оста лог, тра
же доно ше ње посеб ног зако на о 
орга ни за ци ја ма осо ба са инва ли ди
те том и јасне про то ко ле у слу ча је ви
ма угро же но сти јав ног здра вља, 
посеб но у кон тек сту пан де ми је иза
зва не виру сом ковид19 и дру гим 
ван ред ним ситу а ци ја ма, како би се 
оси гу рао при ступ здрав стве ној 
зашти ти.

Наци о нал на орга ни за ци ја осо ба 
са инва ли ди те том Срби је, која оку
пља 15 саве за осо ба са инва ли ди те
том, у чијој мре жи је више од 450 
локал них удру же ња, пред ла же да 
све репу блич ке инсти ту ци је, као и 
све локал не само у пра ве у Срби ји, у 
све сво је пла но ве и поли ти ке укљу
че пита ња инва лид но сти, као део 
општег при сту па и сагле да ва ња 
инва лид но сти као пита ња људ ских 
пра ва.

З. К.

Донација Народ ној кухи њи 
Хума ни тар на орга ни за ци ја „Бан ка 

хра не“ дони ра ла је Црве ном крсту 
Ста ра Пазо ва 150 гај би све жег бро
ко ли ја, одно сно 760 кило гра ма, као 
помоћ кори сни ци ма Народ не кухи
ње. У свим орга ни за ци ја ма Црве ног 
крста у четвр так, 3. децем бра, кори
сни ци ма је поде љен један део дона
ци је, у све жем обли ку, док је дру ги 
део пред ви ђен за кува не обро ке и то 
за нај ма ње три кува на јела. Поред 

ове акци је, у основ ној орга ни за ци ји 
Црве ног крста Вој ка отпо че ла је и 
акци ја поде ле зим ске гар де ро бе нај
у гро же ни ји ма. Вели ко је инте ре со ва
ње за топли јом оде ћом и већи на 
кори сни ка је задо вољ на јер је помоћ 
увек добро до шла. Црве ни крст, у 
више навра та годи шње, орга ни зу је 
слич на деша ва ња како би на тај 
начин помо гао поро ди ца ма у тешкој 
ситу а ци ји. З. К.
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АТАР СЕЛА ЈАРАК

Кобни обрачун у атару
Бра ћа П. Ј. (43) и С. Ј. (37) у неде љу 

ују тру су изгу би ли живот у ата ру Јар ка. 
Пре ма незва нич ним инфор ма ци ја ма, 
они су ишли у потра гу за тар ту фи ма, 
када су наи шла дру га два бра та Д. Е. 
(38) и Н. Е. (36). Како незва нич но сазна
је мо, тада се десио вер бал ни обра чун, 
па и физич ки сукоб, око тери то ри је тар
ту фа, а није први пут да се суко бља ва
ју. Навод но, уби је на бра ћа наср ну ли су 
секи ра ма на дру га два мушкар ца, а они 
су потом на напад одго во ри ли ватре
ним оруж јем и усмр ти ли их. У Општој 
бол ни ци потвр ђе но је да су код њих 
при мље на два мушкар ца с повре да ма. 
Код мушкар ца Д. Е. су кон ста то ва не 
повре де гла ве и груд ног коша, а након 
интер вен ци ја од стра не хирур га, орто
пе да, затим ото ри но ла рин го ло га, он је 
пуштен на кућ но лече ње, као и брат Н. 
Е. који је са лак шим повре да ма гла ве 

тако ђе отпу штен на кућ ни опо ра вак. 
Усмр ће на дво ји ца су из Футо га, пре ма 
тврд ња ма нашег изво ра, а дру га дво ји

ца бра ће су из Срем ске Митро ви це и 
Јар ка. Тачан узрок ове тра ге ди је утвр
ди ће истра га.  А.П.

SAOP[TEWA POLICIJSKE UPRAVE

Заплењени 
наркотици

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва, Упра ве гра нич не 
поли ци је, у сарад њи са Упра вом 
цари не и поли циј ским слу жбе ни ци ма 
у Срем ској Митро ви ци, ухап си ли су 
бел гиј ске држа вља не Х. Ц. (1981) и В. 
Ј. (1978) због посто ја ња осно ва сум
ње да су извр ши ли кри вич но дело 
нео вла шће на про из вод ња и ста вља
ње у про мет опој них дро га.

Поли ци ја је на Гра нич ном пре ла зу 
Батров ци, при ли ком кон тро ле ауто
мо би ла „ауди“, испод тапа ци рун га у 
гепе ку, у тор ба ма као и код осум њи че
них про на шла око 155 гра ма мари ху
а не, мању коли чи ну кока и на и 58 
табле та са листе пси хо ак тив них супа
стан ци.

Осум њи че ни ће, уз кри вич ну при ја
ву, бити при ве де ни Основ ном јав ном 
тужи ла штву у Срем ској Митро ви ци.

Осум њи чен за
три кри вич на дела
При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Срем ској Митро ви ци 
под не ће кри вич ну при ја ву над ле жном 
тужи ла штву про тив три де се то го ди
шњег мушкар ца, због посто ја ња осно
ва сум ње да је извр шио кри вич на 
дела уни ште ње и оште ће ње туђе 
ства ри, лака теле сна повре да и угро
жа ва ње сигур но сти. Како се сум ња, 
он је у про сто ри ја ма пар кингсер ви са, 
након рас пра ве у којој је вре ђао запо
сле ног, руком раз био ста кло на пул ту 
које је пукло и повре ди ло рад ни ка. Он 
се сум њи чи и да је при ли ком изла ска 

из про сто ри је запо сле ни ма упу тио 
прет ње.  

Уцењивао
СМС порукама

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Руми ухап си ли су Б. 
В. (41), због посто ја ња осно ва сум ње 
да је извр шио кри вич но дело уце на. 
Сум ња се да је СМС пору ка ма зах те
вао од сугра ђа ни на 3000 евра да не 
би, навод но, њего вој поро ди ци пока
зао сним ке непри ме ре не садр жи не. 
Осум њи че ном 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 ден 
Основ ном јав ном тужи ла штву у Руми. 

Ухап шен због
раз бој ни шта ва

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Руми ухап си ли су С. 
К. (33), због посто ја ња осно ва сум ње 
да је извр шио кривичнa делa раз бој
ни штво и раз бој ни штво у поку ша ју. 
Сум ња се да је маски ран ушао у кла
ди о ни цу у цен тру гра да и уз прет њу, 
од рад ни ка узео око 64.000 дина ра, 
након чега се уда љио, али га је поли
ци ја одмах про на шла и ухап си ла, а 
новац вра ти ла вла сни ку кла ди о ни це. 
Тако ђе се сум ња да је С. К. прет ход но 
поку шао да извр ши раз бој ни штво у 
јед ној мењач ни ци, али је рад ник 
успео да позо ве поли ци ју. Осум њи че
ном 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 ден Основ ном јав
ном тужи ла штву у Руми. 

Део заплењених наркотика


