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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони:022/610-069, 624-657, 621-065
Факс:022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

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

MINISTARKA KULTURE MAJA GOJKOVI]
OTVORILA IZLO@BU U [IDSKOJ GALERIJI:

Sava i Crnke iz Pariza

ZORAN 
SEMENOVI]:
Godina borbe 
za za{titu 
zdravqa 
stanovni{tva

MIRJANA 
MALE[EVI] 
MILKI]:
Prave se 
planovi
za narednu 
godinu

Фото: Министарство културе



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

НОВА ПОСТАВ КА У ГАЛЕ РИ ЈИ  СЛИ КА  „САВА ШУМА НО ВИЋ”

Сава и Црн ке из Пари за
Потпредседница Вла

де Републике Србије
и министрка култу

реМаја Гојковић, отворила
је у петак, 11. децембра у
Галеријислика„СаваШума
новић” нову поставку дела
овог великог српског умет
ника под називом „Сава
Шумановић и Црнке из
Париза” што представља
наставак рада на презен
тацији богатог уметничког
фондаГалеријекрозприре
ђивањатематскихизложби.
Циклус „Црнке из Париза”
чинитридесетакслика,које
је у недостатку модела за
акт Шумановић насликао
према скицама донетим из
Париза. Аутор изложбе је
дрДијанаМетлић, која јео
новојпоставцирекла:
Једнацрнкаиједнабри

нетазанелесуСавуШума
новића и потпуно га осво
јиле. Тако да је он акт као
доминантни мотив у свом
сликарству,који је увео још
1919. године, овде довео
досвојекулминације.Моде
лисунасликамаитужнии
сетни са једном еротском
дозом,реклаједрМетлић.
Присутне је поздравила

и Весна Буројевић, дирек
торкаГалеријеслика „Сава
Шумановић”.
УГалеријићебитипред

стављена два пројекта.То
је изложба „Сава Шумано
вић и Црнке из Париза” и
мобилнаапликација  „Шид

скацрквапричаосликару
и слици“. Веома смо поча
ствоваништоизложбуотва
ра потпредседница Владе
Маја Гојковић. Ову годину
завршавамо на леп начин,
иако јебиламногонеобич
на и прилагођавали смо
се ситуацијама, казала је
ВеснаБуројевић.
Маја Гојковић, потпред

седница Владе Републике
Србије и министрка кул
туре, свечано је отворила
изложбу.
 Галерија слика „Сава

Шумановић”јеместогдесе
долазиидолази.Свакипут
кад дођем откријем нешто
ново.Имамизузетнучастда
у име Министарства култу
реиинформисањаиусвоје
име отворим ову изложбу.
Представљенесусликејед

ногоднашихнајвећихумет
ника.Оваизложбадајенам
једнуновудимензијуукојој
сепреплићупарискиишид
скипериод.Дубоковерујем
дајебилонеопходнодаовај
важан и недовољно познат
сегмент стваралаштва
нашег знаменитог сликара
буде доступан јавности. И
то посебно, имајући у виду
чињеницуданам‘осветља
ва’овајважанаспектШума
новићевог стваралаштва,
наше и европске историје
уметности, истакла је Маја
Гојковић.
По обиласку изложбе,

представљенајеимобилна
апликација „Шидска црква
 прича о сликару и сли
ци“, а радисео  пројекату
којимГалеријаслика„Сава
Шумановић“ у Шиду прати

савремене приступе пре
зентације уметничког фон
да. Реализација  мобил
не апликације поверена
је компанији „Зумокo“ из
НовогСада,која јеупотре
бом технологија прошире
не и виртуелне стварности
представила живот и дело
нашег уметника кроз причу
о настанку слике „Шидска
црква”,насрпскомиенгле
скомјезику.
Изложба и мобилна

апликација биће доступна
посетиоцима у радно вре
ме Галерије у складу са
важећим епидемиолошким
прописима. Оба пројекта
подржало је Министарство
културе и информисања
РепубликеСрбије.

Д. Попов
Фото: Војислав Филиповић

Весна Буро је вићМаја Гојковић Дија на Метлић

Министарка културе Маја Гојковић отворила изложбу у Шиду
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СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦЈЕ 

Неста бил на епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја у Сремском округу

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја на тери то ри ји Срем ског окру га се карак те ри ше као 
неста бил на са јед ним уста ље ним бро јем обо ле лих на днев ном нивоу. У Сре му је 10. 
децем бра било 229 ново ин фи ци ра них лица, а број актив них лица је био 4159. Апе лу
јем на гра ђа не Сре ма и Срем ске Митро ви це да се стрикт но при др жа ва мо и при ме њу
је мо мере у свим ситу а ци ја ма у који ма може мо да спре чи мо пре нос инфек ци је, рекла 
је др Нада Зец Пет ко вић

На сед ни ци Кри зног шта ба, одр жа
ној 11. децем бра, изне се ни су 
пода ци о епи де ми о ло шкој ситу а

ци ји у Срем ској Митро ви ци и Срем ском 
окру гу. Како је том при ли ком рекла 
дирек тор ка Заво да за јав но здра вље 
док тор ка Нада Зец Пет ко вић, 11. децем
бра у Срем ској Митро ви ци је било 1063 
актив на слу ча ја инфек ци је ковид19, док 
је за Срем ски округ тај број био 4159 
лица. Заме ник дирек то ра Опште бол ни
це др Дра ган Мало ба бић је рекао да се у 
Коро наоде ље њу те уста но ве нала зи 
221 паци јент, од чега је 125 пози тив но на 
вирус коро на. Начел ник Опште меди ци
не др Адил Елхаг казао је да се днев но у 
ковид амбу лан та ма оба ви око 350 пре
гле да и апе ло вао на гра ђа не да се јаве у 
Ковид амбу лан ту чим осе те прве симп то
ме респи ра тор не инфек ци је. 

– Епи де ми о ло шка ситу а ци ја на тери
то ри ји Срем ског окру га се карак те ри ше 
као неста бил на са јед ним уста ље ним 
бро јем обо ле лих на днев ном нивоу. У 
Сре му је 10. децем бра било 229 ново ин
фи ци ра них лица. У Ста рој Пазо ви  актив
них лица на инфек ци ју виру са коро на је 
747, Руми 998, Инђи ји 552, Ири гу 123, 
Шиду 285 и Пећин ци ма 391 лице. Нај не
по вољ ни ју сто пу инци ден ци је и пре ва
лен ци је има ју општи не Рума и Пећин ци, 
а нај по вољ ни ју сто пу пре ва лен ци је и 
инци ден ци је тре нут но има општи на Шид. 
Уко ли ко се погле да број пред ло га Сани

тар ној инспек ци ји за изо ла ци ју или 
каран тин, тај број је у Срем ској Митро ви
ци 1074 лица, Руми 1111 лица, Инђи ји 
565 лица, Шиду 297, Ста рој Пазо ви 753, 
Пећин ци ма 400, Ири гу 128, што је укуп но 
4161 лице дато као пред лог за изо ла ци ју 
или каран тин. Апе лу јем на гра ђа не Сре
ма и Срем ске Митро ви це да се стрикт но 
при др жа ва мо и при ме њу је мо мере у 
свим ситу а ци ја ма у који ма може мо да 
спре чи мо пре нос инфек ци је. Нај и скре ни
је, вре ме је да мисли мо о томе, пого то во 
у овом наред ном пери о ду који дола зи, да 
сма њи мо кон так те на нај ма њу могу ћу 
меру, изја ви ла је др Нада Зец Пет ко вић. 

Како је рекао др Мало ба бић, на дан 
11. децем бра, 25 паци је на та се нала зи ло 
на респи ра то ру. Он је додао да Општа 
бол ни ца у усло ви ма епи де ми је добро 
функ ци о ни ше и да се све већи број 
здрав стве них рад ни ка, који су били 
инфи ци ра ни виру сом коро на, вра ћа са 
боло ва ња. 

– Што се тиче заштит не опре ме, она је 
на висо ком нивоу. Број респи ра то ра у 
Општој бол ни ци  је 45 и сви су у функ ци
ји. Нова кисе о нич ка инста ла ци ја у пот пу
но сти задо во ља ва потре бе свих наших 
паци је на та и даље се насла ња мо на све 
репу блич ке, покра јин ске и локал не 
инсти ту ци је које нас подр жа ва ју у раду. 
Вели ку захвал ност, поред свих инсти ту
ци ја које су над ле жне за здрав ство, дугу
је мо и Гра ду Срем ска Митро ви ца који је 

сер ви си рао део наше пра те ће опре ме, 
која је нео п ход на за функ ци о ни са ње 
Опште бол ни це. На почет ку тре ћег тала
са смо има ли ути сак да ће пре о вла да ти 
бла жа кли нич ка сли ка, али она је ипак 
сада тежа и паци јен ти су махом мла ђи 
људи. Нај мла ђи паци јент има 21 годи ну, 
а нај ве ћи број паци је на та се нала зи у 
доби од 1955. до 1965. годи шта, рекао је 
др Мало ба бић. 

Др Адил Елхаг је рекао да се днев но у 
Кон трол ној ковид амбу лан ти и Ковид 
амбу лан ти при Општој бол ни ци пре гле да 
око 350 паци је на та. 

– И даље је тренд да је већи број кон
трол них пре гле да у одно су на прве пре
гле де. У послед њих неко ли ко дана је 
при ме ће но да се на први пре глед јавља
ју људи са тежим кли нич ким сли ка ма и 
то са обо стра ним пне у мо ни ја ма, што 
зна чи да се паци јен ти лека ру не јавља ју 
на вре ме. Апе лу јем на сугра ђа не да се 
одмах јаве у Ковид амбу лан ту чим осе те 
прве симп то ме респи ра тор не инфек ци је, 
без обзи ра што је гужва. На тај начин ће 
се ура ди ти аде кват на дијаг но сти ка и 
запо че ће се аде кват но лече ње. Када се 
поја ви обо стра на упа ла плу ћа, то је само 
један мали корак до одла ска у бол ни цу и 
пре ла ска на кисе о нич ку тера пи ју, а то су 
већ озбиљ не тера пиј ске про це ду ре, апе
ло вао је др Елхаг.  

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

др Нада Зец Пет ко вић др Дра ган Мало ба бић др Адил Елхаг
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ДИРЕК ТОР ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ДР ЖИВ КО ВРЦЕЉ

Бол ни ца добро функ ци о ни ше 
упр кос епи де ми ји

На кон фе рен ци ји за меди је, одр
жа ној 10. децем бра у Општој 
бол ни ци, дирек тор те уста но ве 

др Жив ко Врцељ је гово рио о раду 
Бол ни це у току 2020. годи не и иза зо ви
ма које је доне ла епи де ми ја коро на
виру са у самом функ ци о ни са њу те 
установе. Др Врцељ је нај пре под се тио 
да је Општа бол ни ца  уста но ва секун
да р ног нивоа здрав стве не зашти те 
која пру жа здрав стве не услу ге ста нов
ни штву на тери то ри ји Срем ског окру га, 
то јест за 330 хиља да ста нов ни ка, као 
и здрав стве не услу ге мигран ти ма, нео
си гу ра ним лици ма и стра ним држа
вља ни ма у слу ча ју потре бе. Како је 
рекао, 2020. годи на  је гото во цела 
била посве ће на орга ни за ци ји систе ма 
рада у усло ви ма епи де ми је кови да19. 

‒ Од почет ка епи де ми је до сада, у 
Општој бол ни ци је  лече но пре ко 2500 
обо ле лих од коро навиру са и ура ђе но 
је бли зу 10.300 дијаг но стич ких пре гле
да. Захва љу ју ћи држав ном врху, Мини
стар ству здра вља, Вла ди АП Вој во ди
не и Покра јин ском секре та ри ја ту за 
здрав ство, као и  сарад ни ци ма у локал

ној само у пра ви, домо ви ма здра вља, 
Заво ду за јав но здра вље, за сада 
добро функ ци о ни ше мо у сми слу сме
штај них капа ци те та, бро ју респи ра то ра 
и дру гих меди цин ских апар ата и опре
ме и, нарав но, по кадров ском пита њу. 
Нама је од огром не помо ћи био ресор
ни Покра јин ски секре три јат јер смо 
увек, у зави сно сти од потре ба, има ли 
довољ но заштит не меди цин ске опре
ме од маски, визи ра, ска фан де ра, до 
сред ста ва за дез ин фек ци ју. Запо сле ни 
дају свој мак си мум у бор би за очува ње 
здра вља и живо та паци је на та обо ле
лих од коро навиру са и овом при ли ком 
им упу ћу јем огром ну захвал ност, наро
чи то они ма који раде пре да но, саве сно 
и увек у скла ду са Хипо кра то вом закле
твом, рекао је др Врцељ.

Доктор Врцељ је рекао да се у току 
2020. годи не у Општој бол ни ци због 
епи де ми је виру са коро на раде већином 
само хит ни пре гле ди. 

‒ Елек тив ни про грам се радио, нажа
лост, само у прва три месе ца ове годи
не, као и у сеп тем бру и окто бру. У 
оста лим месе ци ма су рађе ни само 

Од почет ка епи де ми је 
до сада, у Општој бол
ни ци је  лече но пре ко 

2500 обо ле лих од 
коро навиру са и ура
ђе но је бли зу 10.300 

дијаг но стич ких пре гле
да. За сада добро 
функ ци о ни ше мо у 

сми слу сме штај них 
капа ци те та, бро ју 

респи ра то ра и дру гих 
меди цин ских апа ра та, 
опре ме и, нарав но, по 

кадров ском пита њу, 
казао је др Врцељ

Елек тив ни про грам се 
радио, нажа лост, само 
у прва три месе ца ове 
годи не, као и у сеп тем
бру и окто бру. У оста

лим месе ци ма су рађе
ни само хит ни слу ча је
ви због акту ел не епи

де ми је. Елек тив ни 
про грам, као што је 

хирур ги ја, уро ло ги ја, 
орто пе ди ја, ОРЛ и 

офтал мо ло ги ја већи
ном није реа ли зо ван, 

рекао је др Врцељ

др Живко Врцељ
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хит ни слу ча је ви. Елек тив ни про грам, 
као што је хирур ги ја, уро ло ги ја, орто пе
ди ја, ОРЛ и офтал мо ло ги ја већи ном 
није реа ли зо ван. Сви здрав стве ни рад
ни ци, који уче ству ју у лече њу паци је на
та обо ле лих од виру са коро на су у 
неко ли ко навра та сти му ли са ни од Вла
де Репу бли ке Срби је и Репу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње са 
пове ћа њем пла те од 30 посто. При том 
мислим на лет њи и про лет њи пери од, 
када је епи де ми ја била акту ел на. 
Нада мо се да ће тако бити и током 
овог зим ског пери о да. Пла те здрав
стве них рад ни ка су пове ћа не, била је 
јед но крат на помоћ свим здрав стве ним 
рад ни ци ма на тери то ри ји Репу бли ке 
Срби је, што гово ри о бри зи Вла де 
Срби је и Покра јин ске вла де да здрав
стве ни рад ни ци буду аде кват но награ
ђе ни за све ове напо ре које има ју сада 
током епи де ми је коро навиру са, рекао 
је др Врцељ. 

Он је иста као да је функ ци о ни са ње 
Опште бол ни це знат но оте жа но под 
усло ви ма епи де ми је коро навиру са, 
када дола зи и до раз бо ље ва ња здрав
стве них рад ни ка. 

‒  У Општој бол ни ци нисмо има ли  

неки екс трем но вели ки број зара же них 
здрав стве них рад ни ка. Као испо моћ 
смо од Дома здра вља доби ли осам 
меди цин ских сеста ра за овај месец и 
та помоћ нам је заи ста добро до шла. 
Морам нагла си ти да нијед ног тре нут ка 
нисмо дошли у ситу а ци ју каква се 
деша ва ла у неким мно го бога ти јим и 
раз ви је ни јим земља ма, а то је да 
нисмо има ли довољ но респи ра то ра и 
да смо дошли у ситу а ци ју да раз ми
шља мо ком паци јен ту да помог не мо. 
То се код нас није дого ди ло. Увек када 
смо били при кра ју резер ве, ми смо на 
вре ме инфор ми са ли Покра јин ски 
секре та ри јат за здрав ство и на вре ме 
смо доби ли потреб не респи ра то ре, 
мони то ре и сву опре му која нам је нео
п ход на, иста као је др Врцељ.

Док тор Жив ко Врцељ је казао да у 
току овог тре ћег тала са епи де ми је 
коро навиру са Општа бол ни ца још 
увек има сло бод них капа ци те та за при
јем паци је на та. 

‒ Ситу а ци ја је врло озбиљ на, као и 
сву да, али ми функ ци о ни ше мо, све је 
под кон тро лом и ништа није пре пу ште
но слу ча ју. По мојој сло бод ној про це ни, 
кли нич ка сли ка паци је на та обо ле лих 
од виру са коро на је тежа него летос. 
Вирус је све актив ни ји и даје теже кли
нич ке сли ке. Сада има мо више паци је
на та са тежом кли нич ком сли ком и 
више паци је на та на респи ра то ру. Сма
трам да смо негде на врху епи де ми је и 
нада мо се да ће се за крат ко вре ме 
епи де ми ја сми ри ти, обја снио је дирек
тор Опште бол ни це.

Он је додао да је Бол ни ца у овој 
тешкој годи ни има ла и вели ки број 
дона ци ја.

‒ У том сми слу, похва лио бих гра ђа
не Срем ског окру га, наро чи то Срем ске 

Тренд одла ска меди цин ских сеста
ра и тех ни ча ра у ино стран ство, 
наста вљен је и ове годи не, али пре
ма речи ма др Врце ља у мањем оби
му.

 ‒ Током ове годи не 58 здрав стве
них рад ни ка је запо сле но за стал но у 
Општој бол ни ци, од тога је осам 

лека ра, а оста ло су меди цин ске 
сестре и неме ди цин ски рад ни ци. Што 
се тиче одли ва здрав стве них рад ни
ка у ино стран ство, могу да кажем да 
је он сма њен ове годи не. Чак три 
пута мање здрав стве них рад ни ка је 
напу сти ло Општу бол ни цу, него што 
је то било рани је, рекао је др Врцељ.

Сма њен број одла зака
меди цин ских рад ни ка

У Општој бол ни ци 
нисмо има ли  неки 
екс трем но вели ки 

број зара же них 
здрав стве них рад ни
ка. Као испо моћ смо 

од Дома здра вља 
доби ли осам меди
цин ских сеста ра за 

овај месец и та 
помоћ нам је заи ста 
добро до шла. Морам 
нагла си ти да нијед
ног тре нут ка нисмо 
дошли у ситу а ци ју 

да раз ми шља мо ком 
паци јен ту да помог

не мо, иста као је 
дирек тор Опште бол

ни це, казао је др 
Врцељ 
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Медијски пројекат ПАНДЕМИЈСКИ ИЗАЗОВИ: Како се боримо против вируса корона

Митро ви це, који су сво јим дона ци ја ма 
помо гли у наба вља њу лич не заштит не 
опре ме и меди цин ске опре ме. Ту су 
уче ство ва ле при ват не и дру штве не 
фир ме, као и локал на само у пра ва. 
Пома гао је и КП Завод са дона ци јом 
ска фан де ра и рука ви ца, тако да ни у 
јед ном тре нут ку није било нече га да 
недо ста је у зна чај ној мери. Тако ђе, 
поме нуо бих и дона ци ју од седам 
мобил них респи ра то ра, пет кли нич ких 
респи ра то ра, доби је них посред ством 
Мини стар ства здра вља и Репу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње. 
Затим, видеоларин го скоп, паци јент
мони то ре и 13 аспи ра то ра, вагу са 
виси но ме тром за Педи ја три ју, више 
сто ти на хиру р шких блу за и пан та ло на, 
као и анти де ку би тал не душе ке, пулс не 
окси ме тре и дру ге важне апа ра те и 
опре му, иста као је др Врцељ.

Др Жив ко Врцељ је под се тио да је 
Општа бол ни ца ове годи не доби ла 
путем кон кур са Покра јин ског секре та
ри ја та за здрав ство ендо скоп ски стуб 
– гастро скоп у вред но сти  15,5 мили о
на дина ра, заме ње на је теле фон ска 
цен тра ла у вред но сти 2,4 мили о на 
дина ра. По истом осно ву у току је спро

во ђе ње јав не набав ке за видеоларин
го скоп ( 1,5 мили о на дина ра) и РТГ цев 
за ренд ген (3,1 мили о на дина ра). Када 
је реч о инфра струк тур ним радо ви ма, 
ура ђе но је про ши ре ње раз вод не мре
же кисе о ни ка у Хирур шком бло ку, 
вред но сти бли зу 9,5 мили о на дина ра. 
При о ри тет за сле де ћу годи ну, када је 
реч о набав ци опре ме, пре све га је 
ултра звуч ни апа рат за Ради о ло ги ју, 
мобил ни ренд ген апа рат, веш маши не, 
бла тек си.

Наја вље на  рекон струк ци ја и адап та
ци ја Опште бол ни це, која под ра зу ме ва 
зана вља ње енте ри је ра и гра ђе вин ске 
радо ве, саче ка ће сле де ћу годи ну. Реч 
је о вели ком и зна чај ном про јек ту који 
спро во ди репу блич ка Кан це ла ри ја за 
упра вља ње јав ним ула га њи ма, посред
ством локал не само у пра ве, чија ће 
реа ли за ци ја допри не ти ства ра њу 
енер гет ски ефи ка сне и функ ци о нал не 
цели не. Вред ност радо ва је бли зу 
мили јар ду дина ра.

Др Врцељ је том при ли ком под се тио 
да Општа бол ни ца у сарад њи са Заво
дом за јав но здра вље и Домом здра
вља обе ле жа ва Кален дар здра вља. 
Међу тим, због епи де ми је, таквих 

актив но сти је било мање. Обе ле жен је 
Свет ски дан бубре га у мар ту, Свет ски 
дан доје ња у јулу, Свет ски дан срца у 
сеп тем бру, „Дај педа лу раку“Међу на
род ни дан бор бе про тив рака дој ке у 
окто бру.

Током про шлог месе ца, Општу бол
ни цу је посе тио Тим за кон тро лу за 
акре ди та ци је.

‒ Они су се вео ма похвал но изра зи
ли о ста њу и Бол ни ци што се тиче 
функ ци о ни са ња менаџ мен та и оде ље
ња, посеб но у овим оте жа ним усло ви
ма. Доби ли смо све похва ле. Општа 
бол ни ца од 2017. годи не је акре ди то
ва на на седам годи на, зна чи до 2024. 
годи не. И у сле де ћој годи ни нас оче ку ју  
вели ки иза зо ви, пого то во када је реч о 
бор би про тив коро на виру са. Сви 
запо сле ни у бол ни ци, веру јем, наста
ви ће да сва ко днев но ула жу мак си мум 
напо ра у оба вља њу сво јих редов них 
оба ве за, а руко вод ство да обез бе ди 
нај бо љу могу ћу пот по ру за несме тан и 
ква ли те тан рад, у циљу очу ва ња здра
вља и изле че ња обо ле лих, рекао је на 
кра ју др Врцељ. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Две теле фон ске лини је
о ста њу обо ле лих од кови да19

Како би инфор ма ци је о ста њу обо ле лих од виру са коро
на биле доступ ни је, у Општој бол ни ци су уве де не још две 
директ не теле фон ске лини је: 2150835   и   2150836. 
Лека ри ће дава ти инфор ма ци је сва ко днев но од 13 до 14 
сати.

Из Опште бол ни це моле све који пози ва ју, за стр пље ње 

и раз у ме ва ње и да у дого во ру са чла но ви ма поро ди це, 
пози ва јед на осо ба, а не више њих, како би се веза лак ше 
и брже успо ста ви ла и сва ко добио жеље ну инфор ма ци ју. 
Све је више хоспи та ли зо ва них у Општој бол ни ци, здрав
стве ни рад ни ци дају и више од мак си му ма, те из ове уста
но ве још јед ном моле за раз у ме ва ње и сарад њу.
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ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Уру че не награ де побед ни ци ма 
ликов ног кон кур са

Побед ни ци ма ликов
ног кон кур са „Умет
ност зашти те живот не 

сре ди не”, који је спро вео 
ЈКП „Кому на ли је”, 9. децем
бра су уру че не прги год не 
награ де. Про је кат је спро
вео „Екопро јект тим” са ЈКП 
„Кому на ли је” уз подр шку 
Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну. На лите
рар ном кон кур су су уче ство
ва ли уче ни ци од првог до 
осмог раз ре да свих митро
вач ких основ них шко ла. 
Овог пута, гла са ње за нај
бо љи рад је реа ли зо ва но 
путем Феј сбук стра ни це ЈКП 
„Кому на ли је” због епи де
ми о ло шке ситу а ци је. Прво 
место је осво ји ла уче ни ца 
дру гог раз ре да ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки” Теа 
Митро вић, дру го место је 
при па ло уче ни ци првог раз
ре да ОШ „Три ва Вита со вић 
Лебар ник” Нико ли ни Ковач, 
док је тре ће место осво ји
ла Дра га на Сушић, уче ни ца 
шестог раз ре да ОШ „Бран ко 
Ради че вић” у Кузми ну. Овом 
при ли ком, доде ље не су и 
спе ци јал не награ де Мале
ни Алма жан, уче ни ци осмог 
раз ре да ОШ „Три ва Вита со

вић Лебар ник” из Лаћар ка 
и Ана ста зи ји Кола у ти, уче
ни ци осмог раз ре да СОШО 
„Ради вој Попо вић“. Када 
вре мен ске при ли ке дозво
ле, ками о ни ЈКП „Кому на
ли је” ће бити брен ди ра ни 
побед нич ким радо ви ма.

Тама ра Мил ко вић, порт
па рол ка ЈКП „Кому на ли је”, 
каза ла је  да због пан де ми
је коро навиру са није било 
могу ће орга ни зо ва ти изло
жбу свих радо ва на тему 
реци кла же и пра вил ног 
упра вља ња отпа дом, које су 

деца од првог до осмог  раз
ре да  са вели ком пажњом и 
инте ре со ва њем насли ка ла. 
Из истог раз ло га био је огра
ни чен и број радо ва који су 
шко ле могле да доста ве.

‒ Била је зами сао да се 
што више радо ва доби је на 
кон кур су, али због тре нут
не ситу а ци је и пан де ми је, 
мора ли смо мало огра ни чи
ти број. Све шко ле су могле 
да шаљу по два рада, одно
сно нај бо љи рад  уче ни ка од 
првог до петог раз ре да и нај
бо љи рад уче ни ка од првог 

до осмог раз ре да. Неке 
шко ле су посла ле више, јер 
нису могле да се одлу че за 
нај бо љи и на крају смо иза
бра ли 18 фина ли ста. Гла
са ње је тра ја ло ско ро три 
неде ље и вели ки број наших 
гра ђа на је уче ство вао. Сви 
радо ви су лепи, али је Теа 
Митро вић осво ји ла нај ве
ћи број гла со ва. Има мо још 
два награ ђе на рада, која су 
по нашем виђе њу тре ба ла 
бити награ ђе на спе ци јал
ним награ да ма. Награ де 
су сим бо лич не при бор за 
сли ка ње за децу који може 
да се кори си ти и за про фе
си о нал но сли ка ње, рекла је 
Тама ра Мил ко вић.

 Теа Митро вић  се захва
ли ла на награ да ма које ће 
сигур но кори си ти.

 На свом раду сам нацр
та ла две девој чи це како се 
љуља ју, јед на девој чи ца 
сади дрво, а кан та пред ста
вља чисту при ро ду.  Нисам 
оче ки ва ла да ћу побе ди ти. 
Моји дру га ри су нави ја ли и 
већ су рекли да ћу побе ди
ти јер су могли да пра те гла
са ње. Чести та ли су ми сви, 
каза ла је Теа.

З. Попо вић

Теа Митро вић Тама ра Мил ко вић

Побед ни ци кон кур са 

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице суфинансира Град Сремска Митровица. Ставови изражени
у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Града Сремска Митровица
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Ско ро је крај годи не, која ће у исто
ри ји бити забе ле же на по пан де ми ји 
виру са коро не, бор би да се из све

га тога лак ше иза ђе и да све доби је неки 
уста ље ни ред и досад ну рути ну. Зоран 
Семе но вић, први човек шид ске Општи не, 
гово рио је о годи ни која је на изма ку.

На кра ју смо јед не тур бу лент не 
кален дар ске годи не. Како је Ви оце њу
је те?

 Годи на за нама за цео свет је била 
тешка и непред ви ди ва. Изу зе так није ни 
наша држа ва, нити општи на Шид. Бор ба 
са неви дљи вим непри ја те љем је упли
ва ла у све сфе ре дру штве ног живо та. То 
се одра зи ло и на при вре ду и на тури зам, 
а нај ви ше на редов но функ ци о ни са ње 
здрав стве ног систе ма. Ми смо на овај 
иза зов одго во ри ли нај бо ље што смо уме
ли. Штаб за ван ред не ситу а ци је општи не 
Шид је био у стал ном кон так ту са Репу
блич ким шта бом, при ме ње не су све пре
по ру ке и мере зашти те, што је резул ти
ра ло вео ма малим бро јем зара же них у 
општи ни Шид, у јед ном пери о ду их чак 
нисмо ни има ли. Међу тим, ковид19 не 
јења ва, и ми мора мо да нађе мо начин да 
живи мо са тим, да се избо ри мо и ради мо 
у прав цу пре ва зи ла же ња ове ситу а ци је. 
И поред свих неда ћа које су нас заде си
ле, може мо рећи да је прет ход на годи на 
за нас била успе шна, захва љу ју ћи доброј 
сарад њи са репу блич ким и покра јин ским 
инсти ту ци ја ма успе ли смо да реа ли зу је
мо нај зна чај ни је про јек те који су има ли 
за циљ побољ ша ње усло ва и ква ли те та 
живо та наших сугра ђа на. На неке окол но
сти не може мо ути ца ти, али с дру ге стра

не вред ним и посве ће ним радом може мо 
допри не ти да, када се епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја побољ ша, кроз 2021. годи ну 
кре не мо спрем ни да је учи ни мо бољом и 
пло до но сни јом.

И поред број них про бле ма и иза зо ва 
пред којим се нашла локал на само у
пра ва, ура ђе ни су и неки вели ки про
јек ти.

 Ову годи ну посве ти ли смо бор би за 
зашти ту здра вља ста нов ни шта. Упр кос 
све му што нас је сна шло у 2020. годи
ни, Општи на Шид је успе ла да реа ли зу
је неке зна чај не про јек те за уна пре ђе ње 
живо та сво јих гра ђа на, и ту пре све га 

мислим на изград њу водо вод не мре же 
у Љуби и Моло ви ну, чиме је затво рен 
циклус водо снаб де ва ња у свим насе ље
ним мести ма и обез бе ђе на здра ва и кон
тро ли са на пија ћа вода за све ста нов ни ке 
шид ске општи не. Покре ну то је реша ва ње 
пита ња депо ни је, оба вље ни су раз го во ри 
са инве сти то ри ма који су пока за ли инте
ре со ва ње да започ ну свој посао у окви
ру рад не зоне број 8 у К.О. Ада шев ци, 
а инве сти тор ком па ни ја „Ther mo wo ol“ je 
у завр шној фази изград ње сво јих про
из вод них капа ци те та. Уско ро ће бити и 
отва ра ње пута Јаме на – Рачи нов ци, чиме 
ће и тај део наше општи не бити бли жи и 
отво ре ни ји ка Репу бли ци Хрват ској, ура

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ШИД ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ

Годи на бор бе за зашти ту 
здра вља ста нов ни штва

Зоран Семе но вић

 Ову годи ну посве
ти ли смо бор би за 
зашти ту здра вља 

ста нов ни шта. Упр кос 
све му што нас је сна

шло у 2020. годи ни, 
Општи на Шид је успе

ла да реа ли зу је неке 
зна чај не про јек те за 
уна пре ђе ње живо та 
сво јих гра ђа на, и ту 

пре све га мислим на 
изград њу водо вод
не мре же у Љуби и 

Моло ви ну



916. DECEMBAR 2020.  M NOVINE

ђе но је мно го и на пољу соци јал не зашти
те гра ђа на, адап та ци ји шко ла, али и на 
уре ђе њу атар ских путе ва и канал ске мре
же. То, и мно го више од тога, јесте оно 
чиме ћемо се бави ти и током наред не 
годи не, а у пла ну су и број ни дру ги вели
ки про јек ти, који зави се пре све га од ста
би ли за ци је епи де ми о ло шке ситу а ци је у 
целом све ту и редов ног функ ци о ни са ња 
европ ских фон до ва који ма ћемо се обра
ти ти за подр шку.

Писма о наме ра ма потен ци јал них 
инве сти то ра при сти жу. Каква је ситу
а ци ја у инду стриј ској зони? Да ли ће 
уско ро поче ти са радом нека фабри
ка?

Тако је. Општи ни Шид је у послед ња 
три месе ца при сти гло више од десет 
писа ма о наме ра ма ком па ни ја које се 
баве раз ли чи тим делат но сти ма и које су 
уви де ле све стра те шке пред но сти инду
стриј ске зоне Ада шев ци. Њихо ве зах те ве 
је у наче лу при хва ти ло Општин ско веће, 
извр ше на је пар це ла ци ја и сада сле
ди про це ду ра купо про да је пар це ла, коју 
ради Дирек ци ја за имо ви ну Репу бли ке 
Срби је, буду ћи да је она вла сник земљи
шта. Таква про це ду ра је у јед ном слу ча ју 
већ запо че та и ако буде завр ше на у скла
ду са пла но ви ма, јед на озбиљ на мађар
ска ком па ни ја би већ почет ком наред не 
годи не тре ба ла запо че ти при пре ме за 
поче так посло ва ња на 20 хек та ра земљи
шта. Овај при мер ће, веру јем, сле ди ти и 
оста ли потен ци јал ни инве сти то ри, тако 
да бисмо већ кра јем 2021. годи не могли 
оче ки ва ти отва ра ње нових рад них места.

И Дан Општи не Шид је обе ле жен 
у спе ци фич ним усло ви ма. Удру же
ње жена „Филип Вишњић” је добит
ник нај ви шег општин ског при зна ња 
Шесто де цем бар ске награ де, а за неке 
је било изне на ђе ње доде ла пла ке те 
Вој сци Срби је.

Због тре нут не епи де ми о ло шке ситу а
ци је иза зва не пан де ми јом зара зне боле
сти ковид19, Дан општи не и Дан осло
бо ђе ња обе ле жи ли смо у скла ду са свим 
пре по ру ка ма и мера ма Вла де Репу бли ке 
Срби је. С обзи ром на то да су на сна зи 
про пи са не мере, а у свр ху што успе шни
је пре вен ци је пре но ше ња виру са коро на, 
про грам обе ле жа ва ња, број уче сни ка и 
зва ни ца  био је све ден на мини мум. Ово
го ди шњи добит ни ци Пла ке те општи не 
Шид 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. 
Не знам зашто је за неке то изне на ђе ње, 
када смо се сви осе ћа ли сигур ни је и без
бед ни је баш у пери о ду када је Вој ска била 
у Шиду. Под се ти мо се да је након уво ђе
ња ван ред ног ста ња дра стич но пове ћан 
број мигра на та у при хват ним цен три ма, 
али и на ули ца ма, забе ле же ни су напа
ди на наше гра ђа не, упа ди на посе де, као 
и оту ђе ње имо ви не од ове попу ла ци је, 
али и некон тро ли са ни изла сци мигра на
та из при хват них цен та ра. У том пери о
ду, била је угро же на сло бо да кре та ња и 
без бед ност наших мешта на, а при су ство 
једи ни ца Вој ске Срби је, које су обез бе ђи
ва ле при хват не цен тре, допри не ло је да 

се наши сугра ђа ни осе ћа ју зашти ће но. 
Од мар та до окто бра при пад ни ци Вој ске 
Срби је бора ви ли су у Шиду, и тада је знат
но сма њен број инци де на та које су пра
ви ли мигран ти, ско ро да их није ни било. 
Цени мо огром ну подр шку Вој ске Срби је и 
ово при зна ње је знак наше захвал но сти. 
Добит ник нај ве ћег општин ског при зна
ња Децем бар ске награ де је Удру же ње 
жена „Филип Вишњић“ из Вишњи ће ва. 
Ово удру же ње је јед на од нај ак тив ни јих 
орга ни за ци ја, која је већ десет годи на нај
бо љи амба са дор наше општи не. Сво јим 
про јек ти ма афир ми шу жен ско ства ра
ла штво на локал ном нивоу, али и бор бу 
за уна пре ђе ње поло жа ја сео ских жена у 
нашем дру штву. Пово дом 250 годи на од 
рође ња Фили па Вишњи ћа, ово Удру же ње 
напра ви ло је и сва ча но отво ри ло Етно
постав ку „Филип Вишњић“, која се састо ји 
од етнособе, библи о те ке и изло жбе них 
ход ни ка. Овом Етнопостав ком обо га
ти ли смо кул тур ну и тури стич ку пону ду 
наше општи не.

У мно гим гра до ви ма ових дана 
поста вља ју се нови дирек то ри јав них 
пред у зе ћа и уста но ва. Да ли се то оче
ку је и у Шиду?

 Дирек то ри јав них пред у зе ћа и уста но
ва, чији је осни вач Скуп шти на општи не 
Шид, на та места иза бра ни су на осно ву 
јав ног кон кур са. Ман дат дирек то ра тра је 
чети ри годи не, када он истек не биће рас
пи сан јав ни кон курс за избор дирек то ра, 
а посту пак избо ра биће спро ве ден у скла
ду са закон ском про це ду ром.

Који су пла но ви локал не само у пра
ве за наред ну годи ну?

План нам је да у сле де ћој годи ни отво
ри мо рад на места и да све гра ђа не који 
желе да раде упо сли мо и на тај начин 
омо гу ћи мо да они при у ште себи и сво
јим поро ди ца ма бољи живот. Циљ нам је 
да ство ри мо боље усло ве и ква ли тет ни ји 
живот за све нас. Један од при о ри те та је 
и изград ња оби ла зни це око Шида, како 
би се решио про блем про ла ска вели ких 
ками о на кроз цен тар гра да, и сигу ран сам 
да ћемо уз подр шку Репу бли ке и то завр
ши ти. У наред ној годи ни посеб на пажња 
биће посве ће на и пољо при вред ним про
из во ђа чи ма, јер смо ми пре те жно пољо
при вред но под руч је, а пољо при вре да је 
око сни ца раз во ја не само наше локал не 
само у пра ве, већ и целог Сре ма. У сарад
њи са Покра јин ским секре та ри ја том за 
пољо при вре ду и Мини стар ством пољо
при вре де оби ћи ћемо сва села и раз го
ва ра ти са свим пољо при вред ним про
из во ђа чи ма, еду ко ва ти их и при бли жи ти 
им савре ме не токо ве у пољо при вред ној 
про из вод њи, али и агротури зму како би 
иско ри сти ли и про фи ти ра ли од потен ци
ја ла који ма рас по ла жу, као што су ква
ли тет на хра на, пиће, нетак ну та при ро да 
и дру ге пред но сти. Вели ка пажња ће се 
посве ти ти и уна пре ђе њу наших тури стич
ких потен ци ја ла. Пла ни ра мо побољ ша ње 
усло ва рада шко ла и врти ћа, који ће бити 
на услу зи деци, ђаци ма и роди те љи ма. 
Ради ће мо за и у инте ре су гра ђа на општи
не Шид, то је наш при мар ни циљ.

Д. Попов

Општи ни Шид је у 
послед ња три месе

ца при сти гло више од 
десет писа ма о наме
ра ма ком па ни ја које 
се баве раз ли чи тим 

делат но сти ма и које су 
уви де ле све стра те шке 
пред но сти инду стриј
ске зоне Ада шев ци. 
Њихо ве зах те ве је у 
наче лу при хва ти ло 

Општин ско веће, извр
ше на је пар це ла ци ја и 
сада сле ди про це ду ра 
купо про да је пар це ла

И поред свих неда ћа 
које су нас заде си
ле, може мо рећи да 
је прет ход на годи на 

за нас била успе шна, 
захва љу ју ћи доброј 

сарад њи са репу блич
ким и покра јин ским 

инсти ту ци ја ма успе ли 
смо да реа ли зу је мо 

нај зна чај ни је про јек те 
који су има ли за циљ 
побољ ша ње усло ва 
и ква ли те та живо та 

наших сугра ђа на

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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ИНТЕР ВЈУ: МИР ЈА НА МАЛЕ ШЕ ВИЋ МИЛ КИЋ, ПРЕД СЕД НИ ЦА ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН 

Иза зов на годи на је за нама, 
мак си мал но се при пре ма мо 
за наред ну годи ну

Како обич но бива, крај годи не је 
вре ме за суми ра ње резул та та и 
пла но ве за наред ну годи ну.  Због 

пан де ми је коро на – виру са, годи на за 
нама је, пре све га све, само не обич
на. О ситу а ци ји у општи ни Бео чин 
раз го ва ра ли смо пред сед ни цом 
Општи не Мир ја ном Мале ше вић Мил
кић. Бео чин је спе ци фич на општи на и 
по томе што је у њој дошло до про ме
не вла да ју ће већи не, тако да од авгу
ста власт у овој општи ни оба вља 
Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је. 

– Ми тре нут но ради мо на буџе ту за 
2021. годи ну и оно што ће бити 
суштин ска раз ли ка изме ђу буџе та за 
2020. и буџета за 2021. годи ну, јесте 
да ћемо поку ша ти да кон со ли ду је мо 
потре бе гра ђа на на нивоу општи не 
Бео чин. То зна чи да ћемо наста ви ти 
са ула га њем у месним зајед ни ца ма, 
али и са капи тал ним  ула га њи ма. Уко
ли ко тре ба да потро ши мо неко ли ко 
мили о на на месне зајед ни це, тру ди ће
мо се  да то не „цеп ка мо“ на 10, 15, 20 
малих про је ка та, него да се фоку си ра
мо на један већи про је кат у сва кој 

месној зајед ни ци. То је сушти на. 
Затим, сушти на су и већа соци јал на 
ула га ња, као и већа ула га ња у обра зо
ва ње. Усво ји ли смо и нови пра вил ник 
о сти пен ди ра њу уче ни ка, којим смо 
пове ћа ли дава ња са седам на десет 
хиља да дина ра. Тако ђе смо рас пи са
ли још један кон курс за сти пен ди је, јер 
сма трам да је седам сти пен ди ста за 
општи ну заи ста мало и тре ба више да 
их подр жи мо. Има мо интен зив не раз
го во ре у вези са реа ли за ци јом неко
ли ко про је ка та у обла сти обра зо ва ња. 
То је рекон струк ци ја Основ не шко ле 
„Јован Грчић Милен ко“, а раз го ва ра мо 
и о настав ку град ње спорт ске хале 
шко ле у Раков цу. То су неке ства ри 
које ће бити од кори сти пре све га нај
мла ђим ста нов ни ци ма општи не, каже 
Мир ја на Мале ше вић Мил кић. 

Годи на јесте била тешка, али које 
сте про јек те завр ши ли током 2020. 
годи не и како оце њу је те реа ли за ци
ју општин ског буџе та?

У току ове годи не завр ши ли смо 
Фру шко гор ску ули цу у месној зајед ни

ци Луг, која је годи на ма била запу ште
на. Ових дана кре ћу радо ви у Фру шко
гор ској ули ци у Бео чин Гра ду. Има мо 
неко ли ко радо ва на окрет ни ца ма у 
Сви ло шу, као и на окрет ни ци у Раков
цу, јер жели мо да на тај начин побољ
ша мо без бед ност у сао бра ћа ју. Завр
ши ли смо рас кр сни цу у месној зајед
ни ци Рако вац. Чека мо да се реше 
неке фор мал не ства ри да би се она 
могла пусти ти у рад. То ће, тако ђе, 
мно го ути ца ти на побољшање без бед
ности у сао бра ћа ју, где је ина че било 
мно го сао бра ћај них незго да. Поче ли 
смо са при пре мом про је ка та за буду ћа 
апли ци ра ња за кон кур се, како при 
Мини стар ству про све те, тако и при 
Покра јин ском секре та ри ја ту за сао
бра ћај и енер ге ти ку. Што се тиче извр
ше ња буџе та, могу рећи да смо задо
вољ ни. Мислим да ће реа ли за ци ја 
бити негде на нивоу про шло го ди шњег 
буџе та. Годи ну ћемо завр ши ти са 
солид ним финан сиј ским сред стви ма 
на рачу ну, али води ће мо рачу на да не 
уђе мо у неки суфи цит. 

На чему ће бити фокус у сле де ћој 

Мирјана Малешевић Милкић
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годи ни? Наред не годи не вас, прет
по ста вљам, оче ку ју нови кон кур си 
на репу блчком и покра ји нском 
нивоу.

При пре ма мо се. За то све се заи ста 
тре ба озбиљ но при пре ми ти, и спрем
ти, пре све га, кон курс ну доку мен та ци
ју. Не могу да кажем да смо поно сни на 
оно што смо зате кли када смо дошли 
на власт. Поку ша ће мо да изра ди мо 
што већи број про је ка та како бисмо 
били спрем ни. Може мо иску стве но да 
наслу ти мо да ће неки кон курс бити 
затво рен ове годи не, а неки отво рен 
наред не у фебру а ру, мар ту. При чам о 
мини стар стви ма, секре та ри ја ти ма, све 
је то раз ли чи то, али ћемо се тру ди ти 
да буде мо спрем ни за неке кру ци јал не 
кон кур се. Када при ча мо о шко ли, врти
ћи ма или када при ча мо о про јек ту 
водо снаб де ва ња, потру дић мо се да 
барем за та три капи тал на про јек та 
буде мо мак си мал но спрем ни. За све 
про ме не тре ба стр пље ња, ми смо пре
у зе ли власт у момен ту када је ситу а
ци ја била непо вољ на, прво у здрав
стве ном сми слу. С дру ге стра не, 
финан сиј ска сред ства су нам била 
врло огра ни че на, у том сми слу смо се 
опо ра ви ли. При пре ма мо се за сле де
ћу годи ну и сва ки гра ђа нин би прво 
хтео да види резул тат прво у сво јој 
ули ци, згра ди, насе љу, али про сто, то 
је немо гу ће. Заи ста смо поно сни на 
све оно што смо успе ли да ура ди мо за 
чети ри месе ца од када смо на вла сти. 
Молим за стр пље ње. Лако је кри ти ко
ва ти. Наста вља мо про је кат јав не 
расве те код врти ћа Пред школ ске уста
но ве „Љуба Стан ко вић“. То нам је, 
тако ђе, вео ма бит но. За сле де ћу годи
ну може мо наја ви ти про јек те уре ђе ња 
пар кин га око град ске пија це у Бео чин 
Гра ду. У Бео чин Селу смо ради ли пот
пор не зидо ве испред деч јег игра ли шта 
код шко ле. То хоће мо да завр ши мо у 
току ове годи не као и деч је игра ли ште, 
које је било попри лич но у лошем ста
њу. Има мо неких пре див них актив но
сти, као што је про је кат „Зеле на Срби
ја“, нешто што није пре те ра но финан
сиј ски зах тев но, али има леп одзив 
међу гра ђа ни ма. За сва ко посе че но 
дрво, као људи, тре ба да буде мо одго
вор ни, да барем још јед но и поса ди мо, 
јер смо у Бео чи ну, који је мета кри ти ка 
у сми слу зага ђе ња живот не сре ди не, 
посеб но вазду ха. Тако да се што више 
тру ди мо да буде мо што зеле ни ји.

С обзи ром на то да је ова годи на 
заи ста тешка за све локал не само у
пра ве и за држа ву па и за сва ког 

поје дин ца због епи де ми је коро на  
виру са, коли ко вас је она оме ла и 
коли ко је она била вели ки иза зов за 
локал ну само у пра ву? 

За сва ког од нас је то вели ки иза зов, 
па и за мене као пред сед ни ка Општи
не, не само као чове ка који се суо ча ва 
са неким лич ним про бле ми ма, које 
епи де ми ја носи. С дру ге стра не, одго
вор ност је вео ма вели ка зато што 
мора те да у сва ком момен ту доне се те 
пра ве мере како бисте спре чи ли шире
ње епи де ми је. Ми смо у јед ном пери о
ду има ли један вели ки пик што се тиче 
бро ја зара же них. На днев ном нивоу је 
било по 10, 20, 30 ново за ра же них. У 
послед њем пери о ду има мо ста бил но 
ста ње. Пре месец дана смо пред у зе ли 
дра стич не мере  затва ра ње уго сти
тељ ских обје ка та, Спорт ског цен тра, 
затва ра ње Кул тур ног цен тра. Сед ни це 
Кри зног шта ба смо одр жа ва ли јед ном 
недељ но да бисмо пра ти ли све шта 
деша ва. Нарав но, уве де на је и ван
ред на ситу а ци ја, која реал но није 
ништа про ме ни ла, јер су све оста ле 
мере биле доне те на сед ни ца ма прет
ход ног Кри зног шта ба. Уве ли смо ван
ред ну ситу а ци ју да бисмо поди гли још 
више свест гра ђа на коли ко је ситу а ци
ја озбиљ на, а с дру ге стра не, да бисмо 
могли све ресур се да ста ви мо на рас
по ла га ње у слу ча ју да мора мо да реа
гу је мо. Ми смо са Цен тром за ван ред
не ситу а ци је поста ви ли један шатор 
код Дома здра вља, јер је у јед ном 
пери о ду било мно го паци је на та, који 
нису могли да сви у исто вре ме буду у 
чека о ни ца ма Ковид амбу лан те. Тако 
да смо и шатор поста ви ли да се паци
јен ти ту могу скло ни ти. Ради мо редов
ну дез ин фек ци ју свих обје ка та где 
има мо нај ви ше кре та ња гра ђа на. 
Интен зив но пра ти мо рад наших 
инспек ци ја да види мо коли ко су често 
на тере ну, које и јесу често на тере ну. 
Нисмо забе ле жи ли неко бит ни је крше
ње мера, што ми је заи ста дра го, јер 
се гра ђа ни после толи ко месе ци нега
тив ног иску ства пола ко при ви ка ва ју на 
такав нови вид живо та, на нову нор
мал ност. 

Какав је ути цај здрав стве не кри зе 
на функ ци о ни са ње локал не само у
пра ве, реа ли за ци ју буџе та, да ли 
сте мора ли неке про јек те да одло
жи те?

За сада нисмо одла га ли про јек те. 
Што се тиче бро ја слу ча је ва инфек ци
је ковид19 у самој Општин ској упра ви, 
нисмо има ли посеб них про бле ма. 
Нисмо има ли про бле ма међу школ
ском децом, нити про бле ма међу 
децом у пред школ ским уста но ва ма, 
већ више међу настав ни ци ма па смо 
ту мора ли нека ко да ком би ну је мо рад. 
Има ли смо неко ли ко дана обу ста ве 
рада јед ног оде ље ња шко ле у Бео чин 
Селу, јер су сви учи те љи били пози
тив ни па смо то успе ли нека ко аде
кват но да пре мо сти мо. Нај ве ћи про
блем смо има ли код бро ја актив них 

На пита ње да ли сто ли цу пред сед
ни ка Општи не Бочин смтра „вру ћом“ 
Мир ја на Мале ше вић Миклић каже:

– Не дожи вља вам је тако. Ту сто ли
цу дожи вља вам као место с кога могу 
да учи ним нешто добро и кори сно и 
нешто што ће оста ти за буду ће вре ме, 

тако да не желим да је пре тва рам у 
поли тич ку сто ли цу. Више је дожи вља
вам као мена џер ску, ваљ да због 23 
годи не при ват ног рада, тако да ја себе 
поне ка да нази вам мена џе ром Општи
не и воле ла бих када би се тај тренд 
про ши рио и у дру гим општи на ма. 

Мена џер општи не

За све про ме не тре ба 
стр пље ња, ми смо 

пре у зе ли власт
у момен ту када је 

ситу а ци ја била
непо вољ на, прво у 

здрав стве ном сми слу. 
С дру ге стра не,

финан сиј ска сред ства 
су нам била врло
огра ни че на, у том

сми слу смо се
опо ра ви ли. При пре ма

мо се за сле де ћу
годи ну и сва ки

гра ђа нин би прво хтео 
да види резул тат

нај пре у сво јој ули ци, 
згра ди, насе љу, али 

про сто то је немо гу ће. 
Заи ста смо поно сни на 

све оно што смо
успе ли да ура ди мо

за чети ри месе ца од 
када смо на вла сти. 
Молим за стр пље ње
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слу ча је ва у ЈКП „Бео чин“ где је било 
мно го људи на боло ва њу па смо мора
ли да пову че мо људе који гене рал но 
не раде на тим пози ци ја ма, како бисмо 
пре мо сти ли ту ситу а ци ју. Успе ли смо 
нека ко уз попри лич но вели ки број 
зара же них људи да орга ни зу је мо 
несме та ни рад тог пред у зе ћа, захва
љу ју ћи дирек то ри ци и њеним сарад
ни ци ма. То су људи који су стал но на 
тере ну и у кон так ту, тако да је код њих 
веро ват но ћа зара жа ва ња већа. Мини
ми зи ра ли смо дола ске у Општин ску 
упра ву. Од када смо дошли на власт, 
има ли смо недељ ну кому ни ка ци ју са 
гра ђа ни ма, који су дола зи ли код мене 
или код заме ни ка на редов но виђа ње. 
Сада смо то мора ли  да обу ста ви мо, 
тако да све што тре ба да пита ју могу 
да ура де путем меј ла или теле фон ски. 
Епи де ми ја није спре чи ла реа ли за ци ју 
про је ка та, јер се већина радова 
одвијала на отвореном простору. Успе
ли смо да све што смо желе ли и ура
ди мо, без обзи ра на оте жа ну ситу а ци
ју. 

Коли ко су мере Вла де, одла га ње 
поре за на зара де, на добит у овој 
годи ни, утицале на при ход локал не 
само у пра ве?

При ход локал не само у пра ве је у 
окви ру оче ки ва ног. Не може мо да 
каже мо да је дошло до неког вели ког 
зна чај ни јег пада при хо да. 

Што се тиче поре за на имо ви ну, 
пла ни ра те ли пове ћа ње поре за?

Не пла ни ра мо нека зна чај на опте ре
ће ња на кућ ни буџет наших гра ђа на. 
Биће корек ци ја које ће бити у скла ду 
са пре по ру ка ма које се доби ја ју од 
Поре ске упра ве, ништа дра стич но. 

Да ли је било неких инве сти ци ја у 
Бео чи ну, у сми слу ула га ња, отва ра
ња нових рад них места.

Нажа лост, није било. Мислим да је 
послед ња инве сти ци ја у сми слу пове
ћа ња бро ја запо сле них била 2012. 
годи не. То је дуг вре мен ски пери од. 
Ми има мо раз го во ре са неко ли ко инве
сти то ра. Они су заин те ре со ва ни за 
купо ви ну поје ди них пар це ла, које се 
нала зе у нашем вла сни штву. Ми жели
мо да напра ви мо про бра ну селек ци ју 
ко ће поста ти вла сник те пар це ле. 
Води мо рачу на да те пар це ле не доби
ју само вла сни ке, већ и да инве сти то
ри обез бе де рад на места. Тако да смо 
врло опре зни при селек ци ји парт не ра. 
Већ раз го ва ра мо са јед ном аустриј
ском ком па ни јом, која је заин те ре со
ва на за про из вод њу бетон ских пре фа
бри ка та и јед ном руском ком па ни јом, 
која је заин те ре со ва на за слич ну 
делат ност. Са њима смо запо че ли раз
го во ре. Има мо мно го инте ре сант них 
про је ка та који се сада одви ја ју у сми
слу ула га ња у нове вина ри је, вин ске 
куће и неке тури стич ке објек те. Људи 
су кре ну ли са неким при ват ним ини ци
ја ти ва ма, где смо ми као локал на 
само у пра ва иза шли мак си мал но у 

сусрет у сми слу да им што пре обез бе
ди мо сву нео п ход ну доку мен та ци ју. 
Има мо неко ли ко про је ка та где ми 
мора мо као локал на само у пра ва да 
ура ди мо све што се тиче инфра струк
ту ре да би људи наста ви ли да се 
даље баве неким сво јим бизни сом. То 
су углав ном неки мали хоте ли, да ли 
ста рач ки домо ви, да ли неки реха би
ли та ци о ни цен три. Фру шка гора је све 
атрак тив ни ја тако да, када при ча мо о 
делу Раков ца или Салак си ја и делу 
који гра ви ти ра пре ма шума ма Фру шке 
горе, ту има мо попри лич но интен зив
не раз го во ре са људи ма који желе да 
тамо инве сти ра ју. Сле де ће годи не, да 
не будем пре те ра но исхи тре на у неким 
обе ћа њи ма, али мислим да ће се 
сигур но нешто деси ти у том прав цу. 
Сада у Бео чи ну има те изград њу јед ног 
малог тржног цен тра, изград њу мале 
стам бе не згра де. Тај цен тар ће сигур
но запо сли ти 2030 људи. Тако да 
мало, по мало кре ће мо и са реа ли за
ци јом тих пла но ва. 

Када је у пита њу тури зам, вина ри
је, тај сек тор је при лич но пого ђен 
целом ситу а ци јом, Бео чин је атрак
ти ван што се тога тиче, гра ви ти ра и 
вели ком гра ду, шта ту сада може да 
се ура ди да се оне боље мапи ра ју, 
да буду пре по зна тљи ви је, да ли ту 
Општи на може нешто помо ћи?

На томе се врло интен зив но ради. 
Лидер тог про јек та је Ива на Бран ков, 
дирек то ри ца Спорт скопослов ног и 
Кул тур ног цен тра. Ми смо већ покре
ну ли масу при прем них про је ка та у 
пре по зна ва њу тури стич ког иден ти те та 
општи не Бео чин. Од тури стич ког лога 
до покре та ња тури стич ког инфоцен
тра. При пре ма мо озбиљ ну плат фор му 
где ћемо обја сни ти шта је то Бео чин у 
тури стич ком сми слу. Моби ли са ли смо 
вели ки број гра ђа на, позва ли смо све 
тури стич ке рад ни ке, сва удру же ња 
жена, цивил ни сек тор. Сарад ња са 
цивил ним сек то ром и разним удру же
њи ма је суштин ски бит на за тури стич
ку про мо ци ју. Као пред сед ни ца Општи
не сам изра зи то задо вољ на првен
стве но избо ром кадро ва, који ће се 
бави ти тури змом у Бео чи ну. Жар гон
ски рече но, ми смо дошли у пра зну 
кућу, што се тиче таквих ства ри, вео ма 
мало је рађе но на про мо ци ји Бео чи на 
у том кон тек сту, тако да све те ства ри 
мора мо да покре не мо са пра зног 
листа папи ра, али напре ду је мо добро. 
Напи са ли смо већ прву стра ни цу. И у 
буџе ту за наред ну годи ну смо пред ви
де ли сред ства за покри ва ње тро шко ва 
кама те код послов них бана ка, као вид 
помо ћи пољо при вред ним газдин стви
ма. То ће људи ма зна чи ти, да започ ну 
сезо ну са финан сиј ским сред стви ма 
која су можда исцр пе ли током зим ског 
пери о да. Наше Оде ље ње за еко ном
ски раз вој се тиме заи ста озбиљ но 
бави тако да ће тај пра вил ник бити на 
некој од наред них сед ни ца на усва ја
њу. 

Светлана Ћосић

Усво ји ли смо
и нови пра вил ник о 

сти пен ди ра њу уче ни
ка, којим смо пове ћа
ли дава ња са седам

на десет хиља да
дина ра.

Тако ђе смо рас пи са ли 
још један кон курс
за сти пен ди је, јер

сма трам да је седам 
сти пен ди ста

за општи ну заи ста 
мало и тре ба више да 

подр жи мо ту децу.

Ми смо већ покре ну ли 
масу при прем них

про је ка та у пре по зна
ва њу тури стич ког 

иден ти те та општи не 
Бео чин. Од тури стич
ког лога до покре та ња 

тури стич ког
инфоцен тра.

При пре ма мо озбиљ ну 
плат фор му где ћемо 
обја сни ти шта је то 

Бео чин у тури стич ком 
сми слу. Моби ли са ли 

смо вели ки број
гра ђа на, позва ли смо 

све тури стич ке
рад ни ке, сва удру же

ња жена, цивил ни
сек тор. Сарад ња са 
цивил ним сек то ром

и разним удру же њи ма 
је суштин ски бит на

за ту тури стич ку
про мо ци ју
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САД ЊА ДРВЕ ЋА У БЕО ЧИ НУ

За зеле ни ју и здра ви ју 
живот ну сре ди ну

У Бео чи ну је 9. децем бра 
испред Дома кул ту ре 
орга ни зо ва на сад ња 10 

сад ни ца кугла сте катал пе и 
укра сног багре ма у циљу 
поди за ња све сти гра ђа на о 
зашти ти живот не сре ди не и 
поди за ња нивоа зеле ни ла у 
тој општи ни. Ова акци ја је 
спро ве де на у окви ру про јек та 
„Зеле на Срби ја“ , који се реа
ли зу је под покро ви тељ ством 
Дирек то ра та за ради ја ци о ну 
и нукле ар ну сигур ност и без
бед ност и комап ни је „Color 
media com mu ni ta ci ons“. Ина
че, Бео чин је јед но од десет 
места у Срби ји у који ма се 
овај про је кат реа ли зу је. Том 
при ли ком при сут ни ма се 
обра ти ла пред сед ни ца 
Општи не Бео чин Мир ја на 
Мале ше вић Мил кић, заме ник 
амба са до ра Фин ске Ласи 
Хар ма ла и шеф каби не та 
Дирек то ра та за ради ја ци о ну 
и нукле ар ну сигур ност и без
бед ност Срби је Пре драг Ива
но вић. 

– Ми у Бео чи ну смо нави
кли да се виђа мо због ова ко 
лепих ини ци ја ти ва, као што је 

упра во про је кат „Зеле на 
Срби ја“. Захва љу јем се сви
ма који су нам омо гу ћи ли да 
буде мо део ове акци је, јер је 
вели ка част бити иза бран као 
јед на од десет општи на у 
који ма се овај про грам спро
во ди. Ми ћемо оправ да ти ово 
заслу же но пове ре ње. Овом 
сим бо лич ном сад њом неко
ли ко ста ба ла, отво ри ће мо 
акци ју сад ње дрве ћа, коју 
ћемо наста ви ти и у наред ном 
пери о ду, тако да чвр сто обе
ћа вам да ћемо наста ви ти да 
озе ле њу је мо Бео чин, рекла је 
Мир ја на Мале ше вић Мил кић. 

Заме ник амба са до ра Фин
ске Ласи Хар ма ла иста као је 
важност сад ње дрве ћа у бор
би про тив кли мат ских про ме
на и очу ва њу живот не сре ди
не. Како је рекао, Фин ска је 
нај шу мо ви ти ја европ ска 
земља, али пре ма њего вом 
мишље њу шума ника да није 
доста, посеб но у цен трал ним 
дело ви ма гра до ва.

– Неко би могао рећи да је 
ова акци ја сад ње неко ли ко 
ста ба ла сим бо лич на. Али, с 

Ми у Бео чи ну смо 
нави кли да се 

виђа мо због ова ко 
лепих ини ци ја ти ва, 

као што је упра во 
про је кат „Зеле на 

Срби ја“. Захва љу
јем се сви ма који 

су нам омо гу ћи ли 
да буде мо део ове 
акци је, јер је вели

ка част бити иза
бран као јед на од 

десет општи на у 
који ма се овај про

грам спро во ди, 
рекла је пред сед

ни ца Општи не Мир
ја на Мале ше вић 

Мил кић
Мир ја на Мале ше вић Мил кић са Ласи јем Хар ма лом
и Пре дра гом Ива но ви ћем поса ди ла дрве ће испре Дома кул ту ре

Сад ња испред Дома кул ту ре

Медијски пројекат „Живот у  Беочину – Између Дунава и Фрушке горе“.  Пројекат је суфинансиран средствима буџета Општине Беочин. Ставови 
изражени у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став општине Беочин.
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дру ге стра не, сва ка акци ја 
коју наше гра до ве, држа ве и 
пла не ту чини зеле ни јом, и те 
како се рачу на. Када гово ри
мо о Фин ској, бли зи на шуми 
није само физич ка, већ је и 
емо тив на. Истра жи ва ња 
пока зу ју да 70 одсто Фина ца 
исти че да им је шума изу зет
но важна. За мно ге Фин це 
шума нуди место за релак са
ци ју, било да пре фе ри ра ју 
бра ње боби ца, печу ра ка, 
кам по ва ње, пла ни на ре ње 
или само лага ну шет њу. Сма
тра се да само 15 мину та 
борав ка у шуми зна чај но 
сма њу је ниво стре са. Сто га 
може мо рећи да се бла го ста
ње Фин ске засни ва на шума
ма. Поред мен тал ног и 
физич ког бла го ста ња, овде 
мислим и на еко ном ско бла
го ста ње, с обзи ром на то да 
шум ски про дук ти изно се око 
20 посто укуп ног изво за Фин
ске. Одр жа ва ње рав но те же 
изме ђу очу ва ња и упо тре бе 
шума је вео ма зна чај но. У 
Фин ској за сва ко посе че но 
дрво, мора ју се поса ди ти 
нове сад ни це. Тако ђе, мора
мо оси гу ра ти да се зашти ти 
био ло шка разно вр сност, очу
ва њем раз ли чи тих врста 
шума. Дубо ко веру јем да су 
зеле но и здра во две стра не 
истог нов чи ћа. Сва ко заслу
жу је здра во живот но окру же
ње и сто га сам захва лан на 
орга ни за ци ји овог про јек та и 
сва ког дру гог који за циљ има 
зеле ни ју Срби ју, иста као је 
Ласи Хар ма ла. 

Пре драг Ива но вић је казао 
да већи на људи данас живот
ну сре ди ну узи ма здра во за 
гото во и не раз ми шља о 
нега тив ним после ди ца ма. 

– Један од глав них циље ва 
нас у Дирек то ра ту јесте упра
во очу ва ње живот не сре ди не 
од штет ног ути ца ја јони зу ју
ћег зра че ња и сма тра мо да 
бри га о живот ној сре ди ни 
сама по себи тре ба да буде у 
врху при о ри те та, који је зна
ча јан за дру штво у цели ни. 
Овом при ли ком желим да 
нагла сим да је зна чај но пита
ње уна пре ђе ње ста ња зеле
них повр ши на и недо вољ не 
пошу мље но сти посеб но цен
трал них зона гра до ва и 
општи на у Срби ји. Зато нас 
ова сим бо лич на акци ја сад
ње чини задо вољ ним, јер то 
ука зу је на  чиње ни цу да је 
могу ће покре ну ти неке ства
ри у пози тив ном прав цу по 
пита њу стан дар да живот не 
сре ди не, као и очу ва ња 
живог све та који нас окру жу је 
и којем сами при па да мо, 
изја вио је Ива но вић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

ЈАВ НА РАС ПРА ВА О БУЏЕ ТУ ОПШТИНЕ ШИД

И гра ђа ни уче ство ва ли
у кре и ра њу буџе та

У поне де љак, 7. децем бра  завр ше на је јав на 
рас пра ва о  пред ло гу Нацр та буџе та  Општи
не Шид за 2021. годи ну. Пред сед ник Општи не 
Шид Зоран Семе но вић о буџе ту је рекао:

После више од три неде ље јав не пре зен та
ци је и уви да гра ђа на у пред лог Нацр та одлу ке 
о буџе ту за 2021. годи ну, у писа ној фор ми су 
при сти гла чети ри пред ло га и неко ли ко десе
ти на пред ло га путем  дру штве них мре жа, које 
кори сти  Општи на  Шид. Јав ним пре зен то ва ње 
пред ло га за буџет 2021. годи не, те у рас пра ви, 
која се одно си ла на пред ло ге, сло жи ли смо се 
да су сви пред ло зи гра ђа на, удру же ња гра ђа
на,пред став ни ка одре ђе них невла ди них орга
ни за ци ја били сми сле ни. Буџет ћемо уве ћа ти 
за неких 150 мили о на дина ра, реал них изво ра 
потро шње у одно су на при ли ве, који ће бити 
већи у одно су на про јек то ва них 1.153.000.000 
дина ра. Пред лог одлу ке буџе та за 2021. годи
ну ће бити 1.300.000.000 дина ра.

Д. Попов
Зоран Семе но вић

ИРИГ: ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕД НО ЗЕМЉИ ШТЕ

Први пут
онлајн лици та ци ја
Први круг лици та ци је пољо при вред

ног земљи шта у држав ној сво ји ни у 
ири шкој општи ни ће бити одр жан 17. 

децем бра.
  Ове годи не први пут се сре ће мо са елек

трон ским путем дава ња у закуп земљи шта, 
одно сно путем апли ка ци је која се нала зи 
на зва нич ној пре зен та ци је Упра ве за пољо
при вред но земљи ште. Зна чи, неће бити као 
рани је да пону ђа чи при су ству ју лици та ци ји 
и директ но лици ти ра ју земљи ште – каза ла 
је Сми ља Јоцић, пред сед ни ца Коми си је за 
дава ње у закуп пољо при вред ног земљи
шта у држав ној сво ји ни у Ири гу.

Сва лица која испу ња ва ју усло ве под
но си ли су при ја ве путем 
апли ка ци је до 9. децем
бра, а Коми си ја је про ве ру 
валид но сти пону да оба ви
ла дан касни је. 

Било је укуп но 26 пону
ђа ча, од којих је 25 испу
ња ва ло све про пи са не 
усло ве, буду ћи да, изме ђу 
оста лог, пону ђач мора да 
има бар три годи не пре би
ва ли ште у месту у којем је 
и земљи ште за које лици
ти ра. 

 Сва ки пону ђач је у 
пону ди дао сво ју цену, 
било да је почет на или 
већа, то ћемо виде ти када 
отво ри мо пону де.  Када их 
отво ри мо, ауто мат ски се 

фор ми ра листа у тој апли ка ци ји са виси ном 
пону де и вре ме ном када је она  под не та. 
Уко ли ко има више пону ђа ча за јед но над
ме та ње а пону де су исте,  нема лици ти ра
ња већ земљи ште доби ја оно лице које је 
прво под не ло при ја ву – поја шња ва Сми ља 
Јоцић.

Тако ђе, сви ће моћи у тој апли ка ци ји да 
виде фор ми ра не листе и да виде ста тус 
сво је пону де и ко је узео пону ђе но земљи
ште у закуп.

У пред ви ђе ном року, до 9. децем бра, 
било је 25 пону да и то за пар це ле у  К.О. 
Ириг, Риви ца, Нера дин и Врд ник.

Било је пону ђе но укуп но 340 хек та ра 
пољо при вред ног земљи
шта у закуп, а пону де су 
при сти гле за све га 13 хек
та ра земљи шта. 

 Доста земље је лане  
дато сто ча ри ма по пра ву 
пре чег заку па на пери од 
од 10 годи на, а ове чак и 
на 15 годи на. Тако ђе, нека 
вели ка над ме та ња су већ 
дата или на 30 годи на или 
сто ча ри ма по пра ву пре
чег заку па – дода је Сми ља 
Јоцић.

У дру гом кру гу лици та
ци је могу да уче ству ју сва 
лица, без обзи ра на пре би
ва ли ште, а почет не цене 
ће бити мање за 20 про це
на та. С. Џаку ла

Сми ља Јоцић
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Баца њем сме ћа где стиг не мо
нај ви ше ште те нано си мо сами себи
Јав но кому нал но пред у

зе ће „Сава“ завр ши ло је 
радо ве на сана ци ји 

месне депо ни је у Бре ста чу. 
По речи ма дирек то ра овог 
пред у зе ћа Жељ ка Мили ће ви
ћа, ЈКП „Сава“ кон ти ну и ра но 
ради на сана ци ји месних и 
дивљих део ни ја на тери то ри
ји пећи нач ке општи не.

– Од почет ка пан де ми је 
ради мо у оте жа ним усло ви
ма, јер смо са огра ни че ним 
бро јем запо сле них пре у зе ли 
на себе и додат не оба ве зе у 
бор би про тив шире ња коро
навиру са, али и даље оба
вља мо сво је редов не актив
но сти и коли ко год смо у 
могућ но сти ради мо на сана
ци ји и уре ђе њу депо ни ја. Нај
ве ћи про блем са уре ђе њем 
депо ни ја су неса ве сни гра ђа
ни, који одмах након сана ци је 
дивље депо ни је поно во 
наста вља ју да ту баца ју сме
ће, иако у свим насе љи ма 
наше општи не посто ји услу га 

одно ше ња сме ћа – изја вио је 
Мили ће вић.

Пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Бре стач Мар ко 
Срет ко вић нагла ша ва да је 
ЈКП „Сава“ у више навра та у 
про те клих неко ли ко годи на 
чисти ло и месну депо ни ју и 
дивљу депо ни ју на кра ју 
Јаго ди не ули це.

– Али, одре ђе ни број 

мешта на очи глед но не раз у
ме да баца њем сме ћа где 
стиг не мо нај ви ше ште те 
нано си мо сами себи, јер 
зага ђу је мо сре ди ну у којој 
живи мо и у којој наша деца 
одра ста ју. У слу ча ју месне 
депо ни је, која се пру жа дуж 
лет њег пута, има мо ситу а ци
ју да одмах после чишће ња 
депо ни је нео д го вор ни 

мешта ни изру чу ју отпад и 
шут дуж пута и на тај начин 
врло брзо закр че при ступ 
депо ни ји. Није довољ но 
само да ЈКП „Сава“ ради свој 
посао. Ако жели мо да живи
мо у чистој и здра вој сре ди
ни, мора ће мо да поч не мо и 
ми сами да чува мо сво је 
окру же ње – нагла ша ва Срет
ко вић.

Онлајн кон церт сре мач ке музи ке

Сајам кул ту ре мла дих на селу 
који се одр жа ва тре ћу годи ну за 
редом 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 ста р ства кул ту ре и јав ног 
инфор ми са ња Репу бли ке Срби је 
наста ви ло се у неде љу 13. децем бра, 
када је на зва нич ном YouTu be кана лу 
пећи нач ког КЦ пре ми јер но еми то ван 
Кон церт сре мач ке музи ке.

У окви ру кон цер та, пред ста ви ла се 
апсол вент ки ња Факул те та музич ке 
умет но сти у Бео гра ду Боја на Ради во
је вић из Бре ста ча и чла но ви Там бу ра
шког орке стра „Да не умре там бу ра“ 
из Шаши на ца (Петар Сте фа њук – 
прим, Небој ша Ста нић – басприм, 
Милош Вука ши но вић – кон тра, Алек
сан дар Анту но вић – бас и Алек сан дар 
Гру ји чић  хар мо ни ка). Љуби те љи 
сре мач ке музи ке ужи ва ли су у песма
ма, добро позна тим сва ком Срем цу и 
Сре ми ци  „Диван је киће ни Срем“, 
„Волем дику“, „Мили ца је вече ра ла“, 
„Имам кућу до шора“, „Иде лола из 
Инђи је“ итд.

Боја на Ради во је вић је првен стве но 
завр ши ла Музич ку шко лу „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ у Руми на Одсе ку 
за кла вир, затим сред њу Музич ку шко
лу „Стан ко вић“ у Бео гра ду на тео риј
ском одсе ку где је про гла ше на ђаком 

гене ра ци је, да би након поло же ног 
при јем ног испи та на кон зер ва то ри ју му 
за музи ку у Аустри ји ипак оста ла у 
род ној Срби ји. Упо ре до са сту ди ја ма, 
Боја на се обра зу је и на Одсе ку за 
соло пева ње у сред њој Музич кој шко
ли „Мокра њац“. Ради во је ви ће ва је 
сво ју про фе си о нал ну ори јен та ци ју 
усме ри ла ка духов ној музи ци о чему 
све до чи и њена пози ци ја аси стен та 
при певач ком дру штву Хра ма Све тог 
Саве у Бео гра ду, али и пози ци ја хоро
во ђе пећи нач ког деч јег Цркве ног хора 
„Љубав, вера, нада“, мада не изо ста је 
ни љубав пре ма сре мач кој, одно сно 
там бу ра шкој музи ци о чему све до чи и 
прва награ да на Сабо ру песме и лепо
те који је одр жан у Доњем Товар ни ку.

Атмос фе ри у реа ли за ци ји овог кон
цер та допри не ли су и чла но ви пећи
нач ког Дру штва за него ва ње народ не 
тра ди ци је и чла ни це Удру же ња жена 
„Сре ми ца” из Пећи на ца.

Под се ти мо, током децем бра сва ке 
неде ље се са почет ком у 19.00 часо ва 
пре ми јер но еми ту ју кул тур но  обра
зов ни и умет нич ки садр жа ји који су 
сни мље ни у скла ду са про пи са ним 
епи де ми о ло шким мера ма. Током 
целог месе ца отво ре на је и изло жба 
про фе си о нал них фото гра фи ја Душа
на Пет ко ви ћа у холу Кул тур ног цен
тра, а до кра ја месе ца еми то ва ће се и 
позо ри шна пред ста ва и кон церт кла
сич не музи ке.

Пораст бро ја
зара же них

Током про те клог викен да у Ковид 
амбу лан ти пећи нач ког Дома здра
вља за два дана оба вље но је 117 
пре гле да, а на коро навирус је тести
ра но 72 паци јен та, од којих је код 39 
потвр ђе на инфек ци ја.

У Шта бу за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци нагла ша ва ју да, 
иако има пози тив них пома ка, резул
та ти од неде ље пока зу ју да се зара за 
у пећи нач кој општи ни и даље шири, 
а да је број ново за ра же них на днев
ном нивоу тек нешто мало сма њен.

– Пред нама је Све ти Нико ла, нај
ве ћа срп ска крсна сла ва. Уко ли ко се 
не испо шту ју пре по ру ке Шта ба да се 
крсне сла ве ове годи не обе ле жа ва ју 
искљу чи во у кру гу поро ди це, пла шим 
се да нас после Све тог Нико ле оче
ку је нагли пораст бро ја зара же них, 
што би у овој ситу а ци ји, када лекар
ске еки пе пећи нач ког Дома здра вља 
раде на гра ни ци издр жљи во сти, 
могло да буде ката стро фал но за 
нашу локал ну зајед ни цу – пору чио је 
пред сед ник Општи не Пећин ци и 
коман дант Шта ба за ван ред не ситу а
ци је Сини ша Ђокић.

У пери о ду од поне дељ ка 7. до 
неде ље 13. децем бра у пећи нач кој 
општи ни је потвр ђе но укуп но 132 
нова слу ча ја инфек ци је виру сом 
коро на. 
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Први кора ци ка новом
живо ту Купи ни ка

Током прет ход не и ове годи не, у 
сарад њи Општи не Пећин ци и 
Народ ног музе ја из Бео гра да, 

рађе на су опсе жна архе о ло шка истра
жи ва ња ата ра Купи но ва како би се 
Купи ник, пре сто ни ца послед њих срп
ских деспо та Бран ко ви ћа, сагле дао у 
ширем вре мен ском кон тек сту. Дво не
дељ на архе о ло шка истра жи ва ња ове 
јесе ни на тере ну су оба вља ли Пери ца 
Одо ба шић, који је ујед но и коор ди на тор 
про јек та, Ната ша Церо вић и Еми на 
Зече вић из Народ ног музе ја у Бео гра
ду.

Архе о ло ге је у Купи но ву посе тио 
пред сед ник Општи не Сини ша Ђокић и 
том при ли ком упо знао се са резул та ти
ма доса да шњих истра жи ва ња и раз го
ва рао о могућ но сти ма настав ка истра
жи вач ког про јек та од вели ког наци о
нал ног зна ча ја.

– Купи ник је нај ве ће исто риј ско богат
ство на тери то ри ји наше општи не. Пре
ду го је био запо ста вљан и вре ме је да 
му се посве ти пажња коју заслу жу је. 
Општи на Пећин ци је прет ход них годи
на напра ви ла прве кора ке ка очу ва њу 
овог бисе ра срп ске исто ри је, али то је 
посао који пре ва зи ла зи могућ но сти јед
не локал не само у пра ве и зах те ва 
укљу чи ва ње ком плет не дома ће, а 
веро ват но и међу на род не струч не јав
но сти. Због тога ми је изу зет но дра го 
што се у истра жи ва ње Купи ни ка укљу
чио Народ ни музеј из Бео гра да као 
реле вант на наци о нал на инсти ту ци ја. 
Имао сам при ли ку да се у раз го во ру са 
струч ња ци ма упо знам са кора ци ма које 
је потреб но пред у зе ти да би Купи ник у 

наци о нал ној исто ри ји зау зео место које 
заслу жу је. У пита њу је вели ки посао, 
који ће тра ја ти годи на ма, а веро ват но и 
деце ни ја ма, али први кора ци су напра
вље ни и пећи нач ка локал на само у пра
ва ће подр жа ва ти све напо ре који воде 
ка овом циљу – изја вио је након посе те 
Купи но ву пред сед ник Ђокић.

Архе о лог др Еми на Зече вић, музеј ски 
савет ник Народ ног музе ја у Бео гра ду и 
руко во ди лац истра жи вач ког тима, каже 
да су сада први пут на неким лока ли те
ти ма откри ве ни и реги стро ва ни дело ви 
насе ља, гро ба ља и дру ги мате ри јал ни 
оста та ци из свих епо ха, а не само из 
сред њег века.

– Про на ђе ни покрет ни нала зи пока
зу ју оно што се на тере ну не види на 
први поглед – да је под руч је Купи но ва 
било насе ље но од нео ли та до данас. 
Оста ци насе ља, гро ба ља и мно ги дру ги 
пока за те љи све до че да су људи овде 
живе ли у кон ти ну и те ту од пра и сто ри је 
до дана шњег дана. Када је реч о самом 
Купи ни ку, који је за ово под руч је сва ка
ко нај за ни мљи ви ји, наше истра жи ва ње 
сада се сво ди углав ном на пре глед 
посто је ћих пода та ка веза но за исто ри ју 
тог места и за доку мен та ци ју, која 
посто ји у уста но ва ма зашти те кул ту ре 
свих нивоа, а тиче се ста ту са тог нала
зи шта. Купи ник је дефи ни тив но спо ме
ник кул ту ре од вели ког зна ча ја, и упра
во та чиње ни ца је била повод за шира 
архе о ло шка истра жи ва ња – каза ла др 
Еми на Зече вић.

Она је обја сни ла да су акту ел на 
архе о ло шка истра жи ва ња запра во 
први кора ци ка јед ном већем истра жи

вач ком про јек ту, који би се тицао истра
жи ва ња твр ђа ве Купи ник. 

– За поче так смо у сарад њи са 
Општи ном Пећин ци оба ви ли један 
важан посао, а то су лидар сни ма ња 
која ће бити осно ва за изра ду кон зер
ва тор ских про је ка та и обу ку. Лидар сни
ма ње је ласер ско сни ма ње из вазду ха, 
зна чи неде струк тив на мето да, што зна
чи да се сни ма без иско па ва ња, кроз 
веге та ци ју, до одре ђе не дуби не земље, 
и на тај начин се откри ва где посто је 
зидо ви, кон струк ци је или неки дру ги 
мате ри јал ни тра го ви про шло сти, да не 
бисмо уза луд тро ши ли вре ме, сред ства 
и енер ги ју на истра жи ва ња која не могу 
да дају резул та те. Први кора ци су доне
ли кон крет не резул та те и задо вољ ни 
смо њима, а под иде ал ним усло ви ма, 
завр шни кора ци тре ба ло би да дове ду 
до обно вље ног гра да Купи ни ка коли ко 
то дозво ља ва ју окол но сти и воља, а 
затим сле ди вало ри за ци ја спо ме ни ка 
кул ту ре, пре зен та ци је свих врста, уно
ше ње нових садр жа ја у лока ли тет 
Купи ни ка како би постао и тури стич ка 
атрак ци ја, рекла је др Зечвић.

Иако је сва пажња архе о ло га до сада 
била усме ре на на Купи ник, нај но ви ја 
истра жи ва ња су пока за ла да пажњу 
заслу жу је изу ча ва ње мно го дужег пери
о да од сред њег века, пери о да који би 
обу хва тио неко ли ко хиља да годи на, 
коли ко посто ји орга ни зо ва ни дру штве ни 
живот на под руч ју Купи но ва. Пра и сто
ри ја од нео лит ских кул ту ра до латен
ског пери о да, рим ска циви ли за ци ја која 
је овде оста ви ла број не тра го ве, затим 
живот раз ли чи тих вар вар ских пле ме на 
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која се кре ћу под руч јем целе доње 
Пано ни је, од Ава ра, Сло ве на, до Гер
ма на и оста лих – све су то за пошто ва
о це соп стве не про шло сти вео ма важни 
дета љи. После раног сред њег века, 
када се на овом под руч ју сме њу је више 
циви ли за ци ја, више кул ту ра и држа ва, 
од Визан ти је, Уга р ске, па до наци о нал
ног сред њег века који је за овај крај 
наро чи то битан због Купи ни ка, у који се 
наста њу је послед ња срп ска дина сти ја 
Бран ко вић. Све оно што су архе о ло шка 
истра жи ва ња до сада откри ла, биће 
пре зен то ва но на раз ли чи те начи не, од 
ката ло га, изло жби, пре зен та ци ја, инфо
табли па до разних кул тур них мани фе
ста ци ја и тури сти чих оби ла за ка. Наша 
саго вор ни ца из Народ ног музе ја каже 
да посто ји воља и науч ни инте рес да се 
истра жи ва ња наста ве.

Архе о лог Пери ца Одо ба шић из Купи
но ва исти че да су истра жи ва ња од 
огром ног зна ча ја да би се кре ну ло у 
озби љан раз вој лока ли те та Купи ни ка.

– Сва ка фаза истра жи ва ња је изу зет
но важна и гото во нео п ход на, од терен
ске про спек ци је што већег дела ата ра и 
реког ни сци ра ња архе о ло шких тере на, 
пре ко уве зи ва ња свих могу ћих нала зи
шта са вели ким нала зи штем Купи ник, 
па до касни јих детаљ них архе о ло шких 
истра жи ва ња овог лока ли те та. Јед но 
без дру гог истра жи ва ња гото во да и не 
може. Нама јесте циљ да на Купи ни ку 
спро ве де мо прво сон да жна, али и 
систе мат ска истра жи ва ња самог лока
ли те та који је вели ки, изу зет но важан и 
који зах те ва дужи вре мен ски пери од 
самих радо ва. Иако мали, ово је зна ча
јан корак ка томе – каже Пери ца Одо ба
шић.

Ласер ско сни ма ње из вазду ха је прва 
фаза неде струк тив ног истра жи ва ња 
самог лока ли те та и први корак који ће 
дати, каже Одо ба шић, одре ђе не резул
та те и план ски доку мент који ће бити 
импле мен ти ран у сва ки наред ни доку
мент упу ћен над ле жним инсти ту ци ја ма 
да би се запо че ла у архе о ло шка иско
па ва ња.

– Сма трам да је наша оба ве за да 
наред не годи не поч не мо Купи ни ку да 
вра ћа мо нека да шњи сјај, и мислим да 
је први корак у том прав цу поче так 
архе о ло шких истра жи ва ња. Циљ нам 
је да спро ве де мо и систе мат ска истра
жи ва ња, да откри је мо целу повр ши ну, 
да уста но ви мо рас по ред свих обје ка та 
на лока ли те ту, како у гор њем, тако и 
доњем гра ду Купи ни ку, да сазна мо 
како вог је обли ка и диме ни зја био, 
каква је била фор ма рова изме ђу под
гра ђа и гор њег гра да, откри је мо наме ну 
згра да које сва ка ко посто је скри ве не 
сло је ви ма земље. Биће зани мљи во и 
откри ће систе ма одбра не Купи ни ка, 
као и свих оста лих сег ме на та живо та 
саме твр ђа ве и окол ног насе ља у 
пуном сја ју живо та на том про сто ру. 
Систе мат ска истра жи ва ња су крај њи 
циљ науч ни ци ма, али рекон струк ци ја је 
крај њи циљ за кори сни ке, одно сно 

тури сте. Међу тим, ми мора мо да скре
не мо пажњу на то да јав ност може да 
буде упо зна та са лока ли те том и њего
вим зна ча јем и на све дру ге начи не, а 
то су упра во радо ви које ће струч ња ци 
обја ви ти, а који су веза ни кон крет но за 
овај лока ли тет, пре ко изло жби, разних 
пре зен та ци ја, еми си ја... Људи који су 
сто ло ва ли, живе ли и уми ра ли око Купи
ни ка има ју при чу, а сва ка та при ча 
може да буде дели мич но, или пот пу но 
испри ча на. Твр ђа ва Купи ник није само 
обје кат, она зах те ва детаљ но истра жи
ва ње и вра ћа ње при че о њој на вели ка 
вра та у уџбе ни ке наци о нал не исто ри је 
– рекао је Одо ба шић.

Тако висо ко поста вљен циљ зах те ва 
подр шку држав них инсти ту ци ја свих 
нивоа, обја шња ва Одо ба шић.

– Таква помоћ не изо ста је. Већ дру гу 
годи ну је Народ ни музеј, као нај ве ћа 
музе о ло шка инсти ту ци ја у држа ви и 
парт нер Општи не Пећин ци на овом 
послу, укљу чен у откла ња ње свих пре
пре ка, које сто је на путу поврат ка Купи
ни ка на висо ко место на лестви ци 
лока ли те та од наци о нал ног зна ча ја. У 
наред ном пери о ду, биће укљу че не и 
мно ге дру ге инсти ту ци је – на при мер, 
Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре из 
Срем ске Митро ви це као тре нут но над
ле жан, а и оста ле покра јин ске и репу
блич ке уста но ве. Све то не би било 
могу ће да локал на само у пра ва није 
пре по зна ла зна чај како самог лока ли
те та, тако и оно га што сле ди након реа
ли за ци је истра жи вач ких радо ва, јер 
када науч ни ци скло пе сво је све ске, 
пову ку се у кан це ла ри је и поч ну то да 
публи ку ју, на самом лока ли те ту тре ба 
да буду људи заин те ре со ва ни да га 
боље упо зна ју – закљу чу је Пери ца 
Одо ба шић.

Купи ник је нај ве ће исто
риј ско богат ство на тери

то ри ји наше општи не. Пре
ду го је био запо ста вљан и 
вре ме је да му се посве ти 

пажња коју заслу жу је. 
Општи на Пећин ци је прет
ход них годи на напра ви ла 
прве кора ке ка очу ва њу 

овог бисе ра срп ске исто
ри је, али то је посао који 
пре ва зи ла зи могућ но сти 

јед не локал не само у пра ве 
и зах те ва укљу чи ва ње 

ком плет не дома ће, а веро
ват но и међу на род не 

струч не јав но сти. Због 
тога ми је изу зет но дра го 

што се у истра жи ва ње 
Купи ни ка укљу чио Народ
ни музеј из Бео гра да као 
реле вант на наци о нал на 

инсти ту ци ја, рекао је 
пред сед ник Општи не 

Сини ша Ђокић

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“ суфинансира Општина Пећинци
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СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ 

Пове ћан број зара же них
У рум ској општи ни епи де ми о ло шка 

ситу а ци ја веза на за број зара
же них коро на виру сом је заи ста 

озбиљ на, буду ћи да је са пре се ком од 
10. децем бра, чак 998 лица пози тив но 
на овај вирус.

О томе се рас пра вља ло на 32. сед
ни ци Шта ба за ван ред не ситу а ци је 
рум ске општи не, која је одр жа на 11. 
децем бра.

 – Ситу а ци ја је заи ста тешка и 
потреб на је мак си мал на озбиљ ност и 
лич на одго вор ност гра ђа на. У Ковид 
амбу лан ти сва ког дана ради по пет еки
па меди цин ских рад ни ка, три у првој и 
две у дру гој сме ни и при ти сак је заи ста 
велик. Само је у току јуче ра шњег дана 
било 242 пре гле да, буде и до 90 ренд
ген сни ма ња плу ћа, а са дру ге стра не 
је и вели ки про блем што људи чека
ју на пре глед од раних јутар њих сати, 
јер неки већ у чети ри ују тро дола зе да 
„ухва те“ ред – рекао је Сла ђан Ман чић, 
коман дант Шта ба за ван ред не ситу а
ци је и додао да је нај ве ћа одго вор ност 
на нама сами ма, да пове де мо рачу на о 
себи, да чува мо сво је здра вље, али и 
здра вље дру гих људи.

Пре ма мера ма Кри зног шта ба, виши 
раз ре ди су на онлајн наста ви, а што се 

тиче врти ћа и нижих раз ре да основ них 
шко ла, зане мар љив је број зара же них 
вас пи та ча и учи те ља. 

 Оно што нас више бри не је  то да 
има мо вели ки број зара же них по свим 
инсти ту ци ја ма које тре ба да се баве 
неким пре вен ти ва ма, од Дома здра
вља, Герон то ло шког цен тра, па свих 
уста но ва соци јал не зашти те, до саме 

Општин ске упра ве. Веро ват но је таква 
ситу а ци ја у свим фир ма ма и пред у зе
ћи ма на тери то ри ји наше општи не – 
рекао је Ман чић.

У циљу олак ша ња гра ђа ни ма који 
чека ју на пре гле де, ове неде ље је у 
рум ском Дому здра вља отво ре на још 
јед на Ковид амбу лан та у којој ће се 
пре гле да ти они паци јен ти који дола зе 
на кон трол не пре гле де.

Сла ђан Ман чић је суми рао и цело
куп ну доса да шњу ситу а ци ју са коро
навиру сом у рум ској општи ни: до сада 
је било укуп но 1377 зара же них, 998 је 
актив них слу ча је ва, а одре ђе ни број 
после 14 дана изо ла ци је иде на кон
трол ни пре глед.

  Наше инспек циј ске слу жбе и људи 
из Мини стар ства уну тра шњих посло ва 
нема ју већих про бле ма са пошто ва њем 
мера на тере ну, коли ко има ју про бле ма 
да уру че реше ња о изо ла ци ја ма. Наи
ме, вели ки број реше ња на днев ном 
нивоу сти же, људи не могу да се нађу, 
адре се нису аде кват не, губи се вре
ме, тако да је то нај ве ћи про блем, док 
већи на гра ђа на заи ста пошту је про пи
са не мере – иста као је Сла ђан Ман чић, 
коман дант Шта ба за ван ред не ситу а
ци је у Руми. С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић

Јелена Весић сту дент гене ра ци је
Ласка ву титу лу нај бо љег сту

ден та Фило зоф ског факул
те та и нај бо љег сту ден та у 

обла сти хума ни стич ких нау ка Уни
вер зи те та у Новом Саду поне ла је 
ове годи не јед на Румљан ка, мла да 
Јеле на Весић. 

Јеле на је пре тога завр ши ла дру
штве нојезич ки смер Гим на зи је 
„Сте ван Пузић“ у Руми и то као ђак 
гене ра ци је, док је основ не сту ди је 
срп ске књи жев но сти и јези ка завр
ши ла са чистом десет ком.

Фило зоф ки факул тет у Новом 
Саду је 1. децем бра обе ле жио свој 
дан и по тра ди ци ји, награ ђе но је 15 
нај бо љих сту де на та у сва ком сме
ру. Јеле на Весић је, као  једи на са 
свим дест ка ма, про гла ше на и  за  
сту ден та гене ра ци је. 

Неко ли ко дана касни је, сазна ла 
је и да је про гла ше на за нај бо љег 
сту ден та Уни вер зи те та у Новом 
Саду у обла сти хума ни стич ких нау
ка.

Јеле на каже да је њој нај ва жни је 
то што је сту ди ра ла оно што заи
ста воли и да је њен труд и рад био 
везан за оно што воли, а не да ли 
ће сти ћи и нека награ да за то. 

 Заи ста се нисам нада ла награ
ди, мени самој је сатис фак ци ја то 
што сам факул тет завр ши ла на 

вре ме, што сам пости гла нај ви шу 
про сеч ну оце ну 10. Наста вљам  
даље, а награ да је само додат ни 
под стрек да се уса вр ша вам. Са или  
без награ де, зацр та ла сам свој пут, 
а то је уса вр ша ва ње докле год то 
будем могла – каже Јеле на и дода
је да награ да за њу није при мар на, 
али да је лепо када неко пре по зна 
искрен труд и љубав за оно што се 
учи. 

Како је и желе ла, Јеле на је сада 
на мастер сту ди ја ма, које пла ни ра 
да завр ши за годи ну дана, а потом 
сле де и док тор ске сту ди је.

Самим тим је Јеле на ту сво ју 
љубав пре ма књи жев но сти ста ви
ла испред неких данас знат но про
фи та бил ни јих зани ма ња. 

У сво јој љуба ви и жељи да сту
ди ра срп ску књи жев ност, има ла је 
пуну подр шку сво је поро ди це.

Јеле на Весић је у још јед ном 
аспек ту изу зет на девој ка од 23 
годи не: она је сво је доса да шње 
сту ди је сама финан си ра ла, буду
ћи да је ради ла током сту ди ра ња, 
али и при ма ла сти пен ди је из више 
фон до ва, од општин ског, репу блич
ког и уни вер зи тет ског, а има ла је и 
Доси те је ву сти пен ди ју из Фон да за 
мла де тален те.

С. Џаку ла
Јеле на Весић
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ГРАД СКА КУЋА

Пот пи сан уго вор
са ком па ни јом „Тех но стил“
Уго вор о про да ји гото

во два хек та ра гра ђе
вин ског земљи шта на 

„Рум ској петљи“ пот пи сан је 
10. децем бра у Град ској кући, 
а пот пи се на овој уго вор су 
ста ви ли гене рал ни дирек тор 
„Тех но сти ла“ Фабио Бјан ко и 
пред сед ник рум ске Општи не 
Сла ђан Ман чић.

Пред сед ник Сла ђан Ман
чић је иста као да у овом тре
нут ку раду је што, и поред 
про бле ма са пан де ми јом, 
инте ре со ва ње за ула га ња 
у при вре ду не јења ва, а то 
потвр ђу је и ово пот пи си ва ње 
уго во ра о про да ји. 

– Већ је упла ће но око 14 
мили о на дина ра, коли ко је 
про це ње на вред ност овог 
земљи шта, али раду је и што 
ће се брзо кре ну ти у град
њу објек та. Прво би тан је 
план да се запо сли 40 људи, 
а касни је ће тај број бити и 
већи – рекао је Ман чић. 

Ова фир ма про из во ди 
дело ве за висо ке пећи, а 
„Тех но стил“ од почет ка годи
не ради у Руми, али у изнајм
ље ном про сто ру. Нови погон 
ће се гра ди ти почет ком 
наред не годи не. 

– И овим пока зу је мо да 
смо и даље општи на са 
повољ ном послов ном кли
мом за ула га ње, да инве сти

то ра има и да на ква ли те тан 
начин сара ђу је мо са при
вре дом. Уско ро оче ку јем и 
пот пи си ва ње слич ног уго во
ра са ком па ни јом „Heal thCa
re Euro pe“ која гра ди нови 
погон од око 20.000 ква драт
них мета ра – иста као је Сла
ђан Ман чић.

Фабио Бјан ко, гене рал ни 
дирек тор „Teh no stils Con sal
ting“ је под се тио да ова ком
па ни ја већ послу је у Руми 
и беле жи добре послов не 
резул та те.

  Ми смо већ запо сли ли 
и још увек запо шља ва мо 

људе, са циљем да у будућ
но сти у новом пого ну,  има
мо запо сле них до 80 рад ни
ка. Послу је мо у сек то ру који 
овде у око ли ни  нико не ради  
и захва љу ју ћи помо ћи коју 
нам је дала рум ска општи на 
и Срби ја,  гене рал но има
мо одлич не резул та те. Има
мо  пуно поруџ би на за 2021. 
годи ну и надам  се да ћемо 
тако и наста ви ти – рекао је 
гене рал ни дирек тор Фабио 
Бјан ко.

„Тех но стил“ про из во ди  
резер вне дело ве и маши
не за челич ну инду стри ју у 

целом све ту, а у току су пре
го во ри и за про из вод њу за 
срп ско тржи ште. 

– Про је кат нам је гото во 
пот пу но завр шен и наш  је 
план да са град њом пого
на поч не мо у мар ту. Људи 
са који ма сара ђу јем су ми 
рекли да је Рума испред свих 
општи на, када је инве сти ра
ње у инду стри ју у пита њу, а 
и сарад ња са пред став ни ци
ма рум ске Општи не је била 
изу зет но добра и мно го су ми 
помо гли у све му – иста као је 
Фабио Бјан ко.

С. Џаку ла

Фабио Бјан ко и Сла ђан Ман чић на пот пи си ва њу уго во ра

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“

Дан посне хра не
На мало дру га чи ји начин, 

него рани јих годи на, 
почет ком децем бра је 

одр жан  тра ди ци о нал ни Дан 
посне хра не. Реч је о дуго го
ди шњој мани фе ста ци ји, коју 
зајед но, током поста, орга ни
зу ју уче ни ци кувар ског и уго
сти тељ ског сме ра и њихо ви 
настав ни ци прак тич не наста
ве кувар ства у Сред њој струч
ној шко ли „Бран ко Ради че
вић“.

Ове годи не, због пан де ми је 
коро навиру са, није било при
ли ке да се у шко ли при пре ма ју 
и изло же при пре мље на посна 
јела, која би потом про ба ли и 

дру ги уче ни ци ове шко ле на 
вели ком одмо ру. 

– Ипак смо се потру ди ли 
да одр жи мо ову деце ни ју и по 
дугу тра ди ци ју у онлајн вари
јан ти. Уче ни ци су код сво јих 
кућа при пре ми ли посна јела, 
пости гав ши да буду зани мљи
ва и бога тог уку са, а поред 
тра ди ци о нал не наше кухи ње, 
ту су била и јела стра них зема
ља – каже настав ник кувар
ства Бра ни слав Дим ко вић. 

Он дода је да се уче ни ци и 
настав ни ци сва ке годи не тру
де да уна пре де посну кухи њу 
како би је учи ни ли здра ви јом и 
при влач ни јом.

 – Потреб но је добро позна
ва ти нутри тив на свој ства 
намир ни ца да би их могли 
испро јек то ва ти у оброк који 
може да задо во љи потре бе 
људи који посте или прак ти ку
ју дије тал ни режим исхра не – 
ука зу је Дим ко вић.

Посна исхра на може бити и 

инте ре сант на и здра ва, али и 
уку сна.

Сушти на при пре ма ња је у 
адап та ци ји посто је ћих мрсних 
јела у посна, искљу чи ва
њем наи мир ни ца живо тињ
ског поре кла и укљу чи ва њем 
њихо вих пра вил но ода бра них 
заме на. С. Џ.

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Без Новогодишњег базара
и Светосавског бала
За раз ли ку од прет ход них годи на, 

ове годи не због епи де ми о ло шке 
ситу а ци је, Тури стич ка орга ни за

ци ја Ири га неће орга ни зо ва ти сво је 
тра ди ци о нал не мани фе ста ци је Ново
го ди шњи базар и Све то сав ски бал.

Рани јих годи на је у окви ру Ново го ди
шњег база ра, Тури стич ка орга ни за ци ја 
дели ла ново го ди шње паке ти ће за сву 
децу са тери то ри је ири шке општи не.

Ове годи не, у дого во ру са локал ном 
само у пра вом и пред сед ни ком Општи
не Тихо ми ром Стој ко ви ћем, ново го ди
шњи паке ти ћи ће бити поде ље ни свој 
деци узра ста до 12 годи на, али без 
Ново го ди шњег база ра.

Роди те љи сво је мали ша не могу при
ја ви ти за паке ти ће рад ним дани ма до 
15 часо ва на теле фон 022/465633, 
нај ка сни је до 20. децем бра.

 При ли ком при ја ве потреб но је оста
ви ти адре су и број теле фо на јед ног од 

роди те ља, док ћемо о начи ну поде ле 
паке ти ћа роди те ље накнад но оба
ве сти ти – каже Дра ган Дра ги че вић, 

дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
Ириг.

С. Џ.

Туристичка организација Ириг

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Сва ког дана оба ви се
око шезде сет пре гле да
Пре ма послед њим пода ци ма, од 

10. децем бра, у ири шкој општи
ни су  123 лица зара же на коро

навиру сом. 
 Не може мо да се похва ли мо да је 

ситу а ци ја задо во ља ва ју ћа, што гово ре 
и ове цифре у одно су на број ста нов
ни ка у нашој општи ни. У Дому здра
вља се код нас днев но пре гле да око 60 
људи, а од тог бро ја око 20 одсто буде 
пози тив но. У Ковид амбу лан ти нема 
чека ња, као у дру гим домо ви ма здра
вља. Пре неко ли ко дана смо поста ви
ли и шатор да људи не би чека ли напо
љу. То је иза зва ло и неке нега тив не 
реак ци је, али мора мо сви да буде мо 
све сни ситу а ци је у којој се нала зи мо 
и да је то  тре нут но нај бо ље реше ње 
– каже за наше нови не Тихо мир Сто ја
ко вић, коман дант Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је у Ири гу. 

Битан је и пода так да у ири шком 
Дому здра вља нема зара же них меди
цин ских рад ни ка. Када је реч о основ
ним шко ла ма, ста ње баш није на задо
во ља ва ју ћем нивоу, јер има зара же них 
настав ни ка, али се наста ва ипак  одви
ја по пла ну и про гра му.  

 Што се тиче мера које је усво јио 
Репу блич ки кри зни штаб, ми се тих 
мера при др жа ва мо. Инспек циј ске слу
жбе у сарад њи са поли ци јом оба вља ју  

кон тро лу тих мера и могу да кажем да 
смо задо вољ ни како их наши сугра ђа
ни пошту ју – иста као је Тихо мир Сто
ја ко вић.

У општин ском буџе ту, који би тре ба
ло да се усво ји на сед ни ци СО Ириг 

18. децем бра, локал на само у пра ва је 
опре де ли ла два мили о на дина ра за 
нов ча ну помоћ ири шким уго сти те љи
ма, који су и нај ви ше оште ће ни овим 
пре вен тив ним мера ма.

С. Џаку ла

Тихо мир Сто ја ко вић
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“

Уређење управне зграде
У ири шком ЈП „Кому на лац“ су  у 

току радо ви на уре ђе њу управ
не згра де и тех нич ке базе. Радо

ве на рено ви ра њу објек та оби шли су 
6. децем бра пред сед ник Општи не 
Тихо мир Сто ја ко вић и в. д. дирек то ра 
Јав ног пред у зе ћа „Кому на лац“ Ђор ђе 
Вра њеш.

На управ ној згра ди се сре ђу је сто
ла ри ја, про сто ри је за рад ни ке, подо
ви, сани тар ни чво ро ви, уво ди се 
цен трал но гре ја ње, а ради се и ком
плет но уре ђе ње тех нич ке базе.

 Годи на ма није ула га но у објек те 
ЈП „Кому на лац“, тако да су они руи ни
ра ни и неу слов ни. Овим ком плет ним 
уре ђе њем  доби ја мо бољи, здра ви ји 
и сигур ни ји амби јент за рад,  а самим 
тим може мо ква ли тет ни је да оба вља
мо сво је задат ке. Наста вља мо са 
добром прак сом из прет ход ног пери о
да, али ћемо се потру ди ти да оно што 
није ваља ло пре ва зи ђе мо и побољ
ша мо. Тако ћемо поста ти  пра ви јав ни 
сер вис свих гра ђа на ири шке општи не 
– рекао је том при ли ком в. д. дирек то
ра Ђор ђе Вра њеш.

Први човек ири шке Општи не Тихо
мир Сто ја ко вић је иста као да је ЈП 
„Кому на лац“ пред у зе ће које је заду
же но за сли ку, коју о ири шкој општи ни 
сти чу како сами њени гра ђа ни, тако и 
број ни тури сти. 

 Оно је огле да ло наше општи не и 

сви зајед но мора мо уло жи ти додат не 
напо ре у циљу што бољег функ ци о ни
са ња овог пред у зе ћа, како би гра ђа ни 
били задо вољ ни услу га ма које им се 
пру жа ју – ука зао је Тихо мир Сто ја ко
вић.

С. Џаку ла

Обилазак радова

Постављен шатор за пацијенте 
који чекају преглед
Има ју ћи у виду зна чај

но пове ћа ње бро ја 
обо ле лих и у ири шкој 

општи ни, на сед ни ци Шта
ба 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. 

Како сазна је мо од дирек
то ра др Небој ше Аци на, овај 
шатор Вој ска Срби је, а реч 
је о Првом логи стич ком цен
тру Вој ске Срби је из касар
не Кру ше дол,   поста ви ла је 
7. децем бра у попо днев ним 
сати ма, док је ири шка општи
на обез бе ди ла јед ну гасну 
пећ за гре ја ње, има ју ћи у 
виду све хлад ни је вре ме.

У шато ру се, поред пећи, 
нала зе и сто ли це поста вље
не тако да се пошту је про пи
са на физич ка дис тан ца, а у 
њему може да се сме сти три
де се так паци је на та.

Др Небој ша Ацин каже да 
је Ковид амбу лан та ири шког 
Дома здра вља добро орга ни
зо ва на и сви њени капа ци те
ти мак си мал но анга жо ва ни, 
тако да паци јен ти, уз оба ве
зну прет ход ну наја ву теле фо
ном,  на пре глед у про се ку 
чека ју два де се так мину та.

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, оба вља ће се кон стант на 
инспек циј ска кон тро ла при
ме не ових мера. С. Џаку ла

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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Уређење Дома културе у Вој ки
Месна зајед ни ца пред ста вља 

прву спо ну изме ђу гра ђа на и 
локал не само у пра ве,  бри не 

о кому нал ном уре ђе њу свог места. У 
месној зајед ни ци Вој ка, и поред пан
де ми је коро навиру са, ове годи не се 
ради ло по при о ри те ту. 

Акце нат је био на адап та ци ји згра де 
Дома кул ту ре, која је сагра ђе на пре 35 
годи на. Изград ња је поче ла 1983. годи
не, а све ча но је отво ре на за Дан сео ске 
пар ти зан ске сла ве, Војач ке ватре, 22. 
јула 1985. годи не. Дом кул ту ре пред
ста вља цен тар свих кул тур них дога ђа
ја у Вој ки, јер се ту на нала зе про сто ри
је Месне зајед ни це, сала за вен ча ње, 
Матич на слу жба, вели ка позо ри шна 
сала,  про сто ри је које кори сте разна 
удру же ња, Шах клу б, Клуб пен зи о не
ра, КУД „Слав ко Гајин”, као и сала клу
ба Дома кул ту ре, где је  била потреб
на сана ци ја сани тар ног чво ра, која ће 
уско ро бити завр ше на.  

‒ Кон крет но, биће поста вље на ком
плет но нова сани та ри ја, пло чи це, вра
та, и што је нај ва жни је, од саме изград
ње објек та вели ки недо ста так је пред
ста вља ла вен ти ла ци ја, тако да смо 
сада и то ура ди ли на нај бо љи могу ћи 
начин, да буде функ ци о нал но и кори
сно, каже Љубан Ско пљак, пред сед ник 
Саве та МЗ Вој ка. 

Вред ност ове инве сти ци је у изно
си око 500.000 дина ра. Нео п ход но је 
одр жа ва ње због ста ро сти објек та, што 
се и чини у скла ду са рас по ло жи вим 
сред стви ма, тако да овај обје кат спа да 
међу уре ђе ни је, јер је сани тар ни чвор 
у пред њем делу рено ви ран почет ком 
годи не, а ход ник је већ годи на ма пре у
ре ђен у гале ри ју, где су изло же не сли ке 
наста ле на ликов ној коло ни ји „Космик 
арт   Љуби ша Марић”.

Тако ђе, поста вље ни су нови нат пи
си на  Дом кул ту ре и Месној зајед ни ци 
са лед осве тље њем. Обје кат  је покри

вен видеонад зо ром као и цела рас
кр сни ца.  Каме ре у  цен тру Вој ке, на 
кру жном току инста ли ра не су на ини
ци ја ти ву Саве та Месне зајед ни це, јер 
су се врло често дешавала оште ће ња 
самог кру жног тока, зеле них повр ши на 
и  сао бра ћај не сиг на ли за ци је.  Про је
кат сана ци је посто је ћег видеонад зо
ра који је поста вљен пре 12 годи на на 
згра ди Месне зајед ни це, а за који је 
издво је но 100.000 дина ра,  ура ђен је са 
про ши ре њем на поме ну ту рас кр сни цу.

‒ Наме ћу се неке потре бе и коли ко 
нам сред ства дозво ља ва ју неке смо 
реша ва ли. Каме ре при па да ју самој 
Месној зајед ни ци, како би нам сни ма ле 
сам цен тар села, јер смо у прет ход ном 
пери о ду има ли оште ће ња сао бра ћај не 
сиг на ли за ци је, уни шта ва ње зеле ни ла 
и томе слич но, каже Ско пљак.

У пар ку, где је лет ња позор ни ца, 
која слу жи за кул тур не про гра ме заце
вљен је канал, и насут земљом. Био је 
дубок, и пред ста вљао је опа сност, али 
и место за баца ње сме ћа, па се сад 
нада ју у Саве ту Месне зајед ни це, неће 
деша ва ти, јер је већи ни мешта на ста ло 
до уред ног села.  Зден ка Кожик

Љубан Ско пљак

Каме ре на цен тру Вој ке

Нови нат пи си
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Отварање „Лидла“

Бесповратна средства
за пољо при вред ни ке
Инте ре со ва ње при вред ни ка и 

пољо при вред ни ка у општи ни 
Ста ра Пазо ва за бес по врат не 

под сти ца је из годи не у годи ну расте. 
У 2020. годи ни, локал на само у пра ва 
је издво ји ла седам мили о на дина ра 
бес по врат них сред ста ва за пољо
при вре ду. Кон кур сом, који је отво рен 
у сеп тем бру, одре ђе ни су под но си
о ци који испу ња ва ју усло ве, а исти 
су про те клих дана, сход но акту ел ној 
ситу а ци ји, пот пи са ли уго во ре о доде
ли сред ста ва. Пра во на бес по врат не 
суб вен ци је у теку ћој годи ни, оства ри
ло је 64 под но си о ца зах те ва за сек тор 
месо, мле ко, воће, повр ће, цве ће и 
оста ли усе ви, као и 19  под но си о ца  за 
Сек тор набав ке пче ли њих дру шта ва и 
нове опре ме за пче лар ство. Мак си ма
лан износ сред ста ва по јед ном зах те ву 
није већи од 180.000 дина ра, одно сно 
60.000 дина ра за под но си о ца зах те ва 
за пче лар ство. 

Пра во на под сти ца је оства ри ла су 
физич ка лица са тери то ри је стра о

па зо вач ке општи не, која има ју реги
стро ва на пољо при вред на газдин ства 
и уред но изми ру ју дуго ва ња пре ма 
држа ви и Општи ни. По пот пи си ва њу 
уго во ра о суб вен ци ја ма Општи на у 

нај кра ћем року упла ћу је сред ства на 
рачун кори сни ка, који је у оба ве зи да 
у року од 45 дана доста ви Коми си ји за 
доде лу суб вен ци ја рачун о реа ли зо ва
ној купо ви ни.   Д.Г.

Прва „Лидл” про дав ни ца у општи
ни Ста ра Пазо ва отво ре на је 10. 
децем бра на адре си Цара Душа на 
155, код пазо вач ких базе на. Пред
став ни ци ком па ни је „Лидл Срби ја” 
и пред сед ник Општи не Ста ра Пазо
ва Ђор ђе Ради но вић, зајед нич ки су 
све ча ним пре се ца њем врп це обе
ле жи ли отва ра ње првог савре ме ног 
дис кон та у овом гра ду.

Потро ша чи из општи не Ста ра 
Пазо ва и око ли не, моћи ће од сада 
да се уве ре у ква ли тет асор ти ма на 
од 1800 пажљи во ода бра них про из

во да међу који ма је 400 про из во да 
дома ћих про из во ђа ча, као и због 
чега је „Лидл” постао први избор за 
купо ви ну вели ког бро ја потро ша ча 
широм Срби је.

У про це су изград ње ове про дав
ни це уче ство ва ло је чак 50 дома ћих 
поди зво ђа ча, посао је доби ло 35 
рад ни ка, а у циљу леп шег окру же
ња, „Лидл“ је финан си рао и рекон
струк ци ју ста ре пешач ке ста зе у 
дужи ни од око 350 мета ра у поте зу 
пре ма насе љу Нова Пазо ва.

 Д.Г.

Од 8. децем бра поно во
пре ко над во жња ка

Од 21. маја, па до утор ка, 8. децем бра  
над во жњак изме ђу Нове Пазо ве и Ста рих 
Бано ва ца био је затво рен због оште ће ња 
и више ме сеч них радо ва. Реха би ли та ци јом 
над во жња ка обје кат је вра ћен у прво бит но 
ста ње. Под се ти мо, кра јем маја, ками он са 
нато ва ре ним баге ром зака чио је кон струк
ци ју над во жња ка изме ђу Нове Пазо ве и 
Ста рих Бано ва ца и озбиљ но га оште тио. 
Због сло же но сти оште ће ња, завр ше так 
радо ва неко ли ко пута је поме ран. Зашто 
се касни ло?

– Три су основ на раз ло га због чега је 
изво ђе ње ових радо ва тра ја ло толи ко 
дуго. Ми смо мора ли да ура ди мо про је кат и 
изво ђе ње радо ва, а дру ги раз лог је то што 
се испод над во жња ка одви ја ауто пут ски 
сао бра ћај. Тре ћи раз лог је сам ста тич ки 
систем овог над во жња ка који је без сре ди
шњег сту ба, има мо умет нут носач и то је 
тако ђе оте жа ло изво ђе ње радо ва, рекао је  
Дар ко Хри стов, одо го вор ни над зор ни орган 
при ЈП “Путе ви Срби је”.

Више ме сеч ним радо ви ма и реха би ли
та ци јом над во жња ка обје кат је вра ћен у 
прво бит но ста ње. Над во жњак је део нове 
петље укљу че ња на аутопут и у њего
вој бли зи ни су вели ки при вред ни објек ти, 
вели ки број људи и при вред ни ка био је 
заин те ре со ван за њего ву што бржу оправ
ку и понов но функ ци о ни са ње.

Инте ре со ва ње гра ђан ства из Поду на вља 
је наро чи то пора сло након наја ве отва ра
ња новог „Лидла“ код пазо вач ких базе на до 
кога је над во жњак једи на директ на веза са 
овим делом општи не Ста ра Пазо ва. Д.Г.

Отво рен „Лидл”
код пазо вач ких базе на
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20 годи на Пазо вач ког кален да ра   
Пазо вач ки кален дар  за 2021. годи

ну пре ми јер но је пред ста вљен 
13. децем бра, на дан Све те Луци

је и  тре ће адвент не неде ље, након 
бого слу же ња у Сло вач ком ева ге лич ком 
хра му у Ста рој Пазо ви. Ово је два де се
та годи на публи ка ци је, која се увек 
бави неком темом уз пре глед дога ђа ја 
из  прет ход не годи не, нај ви ше у Ста рој 
Пазо ви, са број ним фотоилу стра ци ја
ма, а јуби лар но изда ње као сво ју цен
трал ну тему има тако ђе јуби леј  250 
годи на од дола ска Сло ва ка у Ста ру 
Пазо ву. Услед акту ел не пан де ми је 
коро навиру са, сво је место је нашао и 
текст о пан де ми ја ма кроз веко ве у овој 
сре ди ни. Про мо ци ја је, тако ђе, при ла
го ђе на ситу а ци ји, те је одр жа на уз 
мало број не при сут не на недељ ној слу
жби. Након поздрав них речи све ште ни
ка Иго ра Фел ди ја, јуби лар но изда ње је 

пред ста вио Мар тин Пре бу ђи ла, одго
вор ни уред ник, а о зна ча ју ове публи ка
ци је на сло вач ком јези ку,  гово ри ла је  
Љибу шка Лака тош, пред сед ни ца Наци
о нал ног саве та сло вач ке наци о нал не 
мањи не, која је подр жа ла штам па ње 
кален да ра, док се Ката ри на Вереш, 
јед на од чла но ва редак ци је освр ну ла 
на садр жај и свој текст. 

Осни вач Пазо вач ког кален да ра је 
Миро слав Демак, писац и изда вач 
родом из Пазо ве, који сад живи у Сло
вач кој. Као што се могло чути, први 
број је  штам пан 2002. годи не и од тада 
изла зи у кон ти ну и те ту, захва љу ју ћи 
мно го број ним сарад ни ци ма,  и спон зо
ри ма, а пре све га су за његов опста нак 
заслу жни чита о ци, којих има и изван 
земље, па чак и на дру гим кон ти нен ти
ма. Пазо вач ки кален дар се може купи
ти за 450 дина ра.   З. К.

Мар тин Пре бу ђи ла

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

Гра ђа ни саве сно
пла ћа ју порез

Од локал них јав них при хо да, који нај
ве ћим делом чине при ход не локал не 
само у пра ве, а пре ма инфор ма ци ја ма 
из Оде ље ња за јав не при хо де општи
не Ста ра Пазо ва то је порез на имо ви ну 
прав них и физич ких лица.

Порез на лич ну имо ви ну пла ћа око 
27.000 физич ких лица и око 650 прав
них лица, који воде послов не књи ге и 
код којих је само о по ре зи ва ње. Рате 
доспе ва ју квар тал но, послед ња  рата 
је доспе ла 16. новем бра, а напла та је 
солид на, каже начел ни ца Оде ље ња за 
јав не при хо де Див на Сте фа но вић. 

Напла та је солид на, јер пре ко 90 
посто обве зни ка редов но пла ћа порез, 
али има и дужни ка, сто га се исти пози
ва ју да изми ре сво ја дуго ва ња до кра
ја годи не. Закон од 2016. годи не омо
гу ћа ва и да поре ски обве зник под не се 
зах тев за репро грам дуга, који се може 
поде ли ти на рате, а ако је већа кама та 
иста се отпи су је 50 одсто.
За при вред на дру штва и пред у зет ни ке 
од децем бра про шле годи не уве де на је 
еконакна да за коју још увек нису сви 
доби ли реше ња. И ту је вео ма висок 
про це нат упла та, чак око 80 посто, има
ју ћи у виду чиње ни цу да су реше ња сти
за а ла на адре се пред у зет ни ка тек од 
сеп тем бра. За сада је уру че но око 4500, 
а до кра ја годи не би тре ба ло и пре о ста
лих 1300.
Од оста лих при хо да ту је так са за исти
ца ње фир ме, где није било про ме не у 
одно су на прет ход ни пери од, и с обзи
ром на то да још увек нису ура ђе на сва 
реше ња за ову годи ну, поре ски обве
зни ци могу сво је оба ве зе да изми ре 
на осно ву про шло го ди шњих. Пла ћа се 
месеч но као и екотак са, тако да рата за 
новем бар доспе ва 15. децем бра. З.К.

При зна ње Цен тру
за социј ла ни рад

Покра јин ско при зна ње у обла
сти рав но прав но сти поло ва „Мили
ца Томић“ Цен тру за соци јал ни рад 
Општи не Ста ра Пазо ва 10. децем бра  
у Новом Саду дирек тор ки ове уста но
ве Ради Жугић уру чио је пред сед ник 
Покра јин ске вла де Игор Миро вић.  
Миро вић је пово дом Дана при са је ди
ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Срби ји 
(25. новем бар), дана обе ле жа ва ња 

Мај ске скуп шти не (15. мај) и Међу
на род ног дана људ ских пра ва (10. 
децем бар) уру чио Награ ду „Михај ло 
Пупин“ и покра јин ска при зна ња ово
го ди шњим добит ни ци ма, међу који
ма се нашао и Алек сан дар Кола ров, 
фуд ба лер родом из Вој ке.  Кола ров 
је добит ник Покра јин ског при зна ња 
у обла сти спор та „Мом чи ло Тапа ви
ца“. З. К.

Онлајн купо ви на доби ла је вели ки 
зна чај током пан де ми је кови да19. Како 
би се пове ћа ла без бед ност сугра ђа на, 
осно ва на је феј сбук гру па „Пија ца Ста
ра Пазо ва“, која оку пља ско ро 6.000 
чла но ва. Пра ви ла гру пе су јасна: сва ко 
лице обја вљу је један пост који вре ме
ном може мења ти, цене су оба ве зне, те 
адми ни стра то ри одо бра ва ју обја ву уко

ли ко испу ња ва наве де не усло ве. Осни
ва чи гру пе „Пија ца Ста ра Пазо ва“ функ
ци о ни шу на волон тер ски, а  са жељом 
да помог ну сво јим сугра ђа ни ма, пијач не 
тезге су тран сфор ми са ли у разно ли ку 
онлајн купо ви ну и про да ју. Брзи на, без
бед ност и разно ли кост про из во да при
вла че вели ки број људи који ефи ка сно 
про на ла зе све што им је потреб но. З.К.

Онлајн пија ца све попу лар ни ја
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Више вер зи ја о настан ку 
име на Инђи ја

На сај ту Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја поред, инфор
ма ци ја зна чај них за сва ког тури

сту, могу се про на ћи и зани мљи во сти 
о Инђи ји и окол ним сели ма ове срем
ске општи не. Изме ђу оста лог, и текст 
о поре клу име на Инђи ја. Како се наво
ди на сај ту www.indji ja tra vel.rs посто
ји неко ли ко вер зи ја о поре клу име на 
Инђи ја. 

Прва вер зи ја је да име Инђи ја води 
поре кло од латин ске речи „indi ge na“ 
што зна чи уро ђе ник, домо ро дац. Прет
по став ка је да су неки уче ни људи у 
сред њем веку, веро ват но мона си из 
като лич ких само ста на у око ли ни Инђи
је, зате кли њима до тада непо зна то 
ста нов ни штво и назва ли их домо ро ци
ма и да је тај назив остао за место до 
данас.

Дру га вер зи ја поти че из вре ме на 
Осман ли ја. Како је ову да про ла зио 
пут од Бео гра да до Петро ва ра ди на, у 
вре ме попо днев не моли тве Осман ли је 
би сти за ле до Инђи је где су оба вља ли 
моли тву икин ди ју (ићин ди ја) па је прет
по став ка да је од ове речи за моли тву 
наста ло име гра да. Али како посто ји 
доказ да се назив први пут поми ње 
1455. годи не, а осман ско осва ја ње 
пада у вре ме од 1521. до 1526. годи не, 
ова вер зи ја је мање веро ват на. 

Тре ћа вер зи ја сва ка ко нај леп ше зву
чи. Сма тра се да је рани је Инђи ја било 
жен ско име и да је насе ље доби ло 
назив по лепој девој ци која је живе ла у 
њему. Коли ко је ово тач но, не може се 

са сигур но шћу утвр ди ти, али посто је 
дока зи да је жен ско име Инђи ја заи ста 
посто ја ло у про шло сти.

Поред ових зани мљи вих вер зи ја о 
настан ку име на Инђи ја, тако ђе, ништа 
мање није зани мљи ва ни при ча о грбу 
те срем ске општи не. Како се наво ди у 
Ста ту ту, грб Општи не Инђи ја за осно
ву има црве ни штит. У цен трал ном 
делу шти та исти че се бела црква са 
тор њем, која сим бо ли зу је народ ни сто
жер, али и народ, њего ву веру и духов
ност. Јелен на кро ву цркве и у ско ку ка 
тор њу сим бо ли зу је тежњу јеле на да 
се напи је на изво ру живо тво р не воде, 
на којој је Исус Хри стос пред ста вљен 
крстом на тор њу цркве. Цркву са обе 
стра не при др жа ва ју два анђе ла у пла
вој оде жди који је сим бо лич но чува ју, 
а пла ва боја оде жде коју носе, ука зу
је да се ради о небе ском зна ме њу. На 
повр ши ни испод цркве испи сан је број 
„1746” који озна ча ва годи ну масов ни
јег досе ља ва ња Срба у Инђи ју. Испод 
шти та нала зи се тра ка са нат пи сом 
нази ва гра да.

Инђи ја има вео ма бога ту исто ри ју. 
Један зани мљив пода так везан је кип 
бога Атла са који је про на ђен у ата ру 
насе ља Инђи ја. Међу тим, пошто нису 
рађе на даља истра жи ва ња, нема кон
крет ни јих пода та ка о посто ја њу насе
ља из рани јег пери о да. Први помен 
Инђи је је из 1455. годи не као посед 
мађар ске пле мић ке поро ди це Шуљок 
де Лек че. Село је опста ло и после 
тур ског осва ја ња Сре ма (15211526) 

што нам дока зу је тур ски деф тер за 
Срем из 1596. годи не, када се поми
ње да Инђи ју чине 23 куће и удо вич ки 
дом. Сва ка ко, нај зна чај ни је насе ље у 
том пери о ду је била твр ђа ва у Слан
ка ме ну. На оста ци ма рим ске утвр де 
и луке подиг ну та је сред њо ве ков на 
твр ђа ва, која је шти ти ла ток Дуна ва у 
овом делу. Њен зна чај посеб но дола
зи до изра жа ја кра јем 15. и почет ком 
16. века када је она била део систе ма 
утвр да које су шти ти ле јужну гра ни цу 
Уга р ске Кра ље ви не. Прет по ста вља 
се да је Ста ри Слан ка мен био посед 
деспо та Вука Гргу ре ви ћа Бран ко ви ћа 
у наро ду позна ти јег као Змај Огње
ни Вук. У њему је 1468. годи не поди
гао Цркву Све тог Нико ле, која и данас 
све до чи о том бур ном вре ме ну. Тако
ђе, Слан ка мен је био и лука и јед но 
од седи шта наса ди ста (шај ка ша) који 
су на лаким лађа ма пло ви ли по Дуна
ву и Сави и спре ча ва ли да Осман ли
је пре ђу реку. Један од нај зна чај ни јих 
дога ђа ја који се десио је и бит ка код 
Слан ка ме на из 1691. годи не када су се 
суда ри ле осман ска вој ска под коман
дом вели ког вези ра Муста фа паше 
Ћур пи ли ћа и хаб збур шке вој ске коју је 
пред во дио мар кгроф Лудвиг Баден ски. 
Овде је пао вели ки везир са још осам
на ест паша и вели ким делом вој ске, а 
на хаб збур шкој стра ни су се иста кли 
срп ски рат ни ци под коман дом подвој
во де Јова на Мона стер ли је, наво ди 
се на сај ту Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја. М.Ђ.

Инђи ја Општин ски дом 1925. годи не
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Упр кос епи де ми ји,
реа ли зо ва ни зна чај ни про јек ти

Пан де ми ја коро навиру са у вели
кој мери је ути ца ла на све сфе ре 
живо та, пого то во на реа ли за ци ју 

мно го број них про је ка та. У таквој ситу
а ци ји се нашла и Општи на Инђи ја, која 
је све сво је пла но ве и посло ве мора ла 
да при ла го ди нео че ки ва ној ситу а ци ји 
за сва ког поје дин ца, али и цело куп но 
дру штво. Ова срем ска локал на само
у пра ва годи на ма уна зад позна та је по 
сво јој раз ви је но сти па је локал но руко
вод ство и поред свих про бле ма, које 
је намет ну ла пан де ми ја, успе ло да и 
у току 2020. годи не реа ли зу је не тако 
мали број про је ка та који су од вели ког 
зна ча ја за локал но ста нов ни штво.  

Пред став ни ци Општи не Инђи ја 
више пута су иста кли да им је бри га о 
нај мла ђи ма на првом месту, те је ове 

годи не изгра ђен нови вртић у бли зи
ни Хра ма Све тог цара Кон стан ти на и 
цари це Јеле не. Завр ше ни су сви гра
ђе вин ски радо ви, обје кат је при кљу чен 
на кана ли за ци о ну и водо вод ну мре жу 
и како је иста као пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак, пре о ста ла је 
набав ка моби ли ја ра и кан це ла риј ског 
наме шта ја. Радо ви на уре ђе њу дво ри
шта се, тако ђе, при во де кра ју.

 Нај ва жни је је да су радо ви на врти
ћу завр ше ни и да ће уско ро моћи да 
поч не са радом. Није било вели ких 
одсту па ња од роко ва, што је нај бит
ни је, иако смо има ли про бле ма током 
ван ред ног ста ња када није могло да 
се ради пуним капа ци те том обја снио 
је пред сед ник општи не Инђи ја.

Он је додао да је било у пла ну да 

деца од 1. сеп тем бра кре ну у нови 
вртић

 Сто га, два месе ца одсту па ња и 
није стра шно с обзи ром на цело куп
ну ситу а ци ју. Не могу да кажем да сам 
неза до во љан , с обзи ром на све окол
но сти, рекао је Гак.

Он се освр нуо и на план за сле де
ћу годи ну, који се одно си на бес пла
тан бора вак све деце у пред школ ским 
уста но ва ма. Како је  рекао, због лоши
је финан сиј ске ситу а ци је, тај план 
неће моћи да се спро ве де током првих 
шест месе ци сле де ће годи не.

 Оста ло је да испла ти мо још доста 
рачу на веза них за радо ве на новом 
врти ћу као и низ пре су да које су сти
гле у послед ња чети ри месе ца. Те про
бле ме ћемо пре ва зи ћи и нада мо се да 

Владимир Гак

Згра да Општи не Инђи ја

Пред став ни ци Општи не 
Инђи ја више пута су иста

кли да им је бри га о нај
мла ђи ма на првом месту, 
те је ове годи не изгра ђен 

нови вртић у бли зи ни Хра
ма Све тог цара Кон стан ти
на и цари це Јеле не. Завр
ше ни су сви гра ђе вин ски 

радо ви, обје кат је при кљу
чен на кана ли за ци о ну и 

водо вод ну мре жу и како 
је иста као пред сед ник 

Општи не Инђи ја
Вла ди мир Гак
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ће нам Вла да Срби је иза ћи у сусрет. 
Због нечи је нео д го вор но сти све ску по 
кошта наше сугра ђа не и директ но ути
че на реа ли за ци ју одре ђе них пла но ва 
и про је ка та обја снио је Гак. 

Нај мла ђи неће само ужи ва ти у 
новом врти ћу који ће моћи да при хва
ти више од 200 нај мла ђих Инђин ча на. 
Кра јем новем бра поче ли су и радо ви 
на про ши ре њу објек та врти ћа „Невен“ 
у скло пу којих је пред ви ђе но  про ши ре
ње про стор них капа ци те та како би се 
упи са ло још 53 деце која се нала зе на 
листи чека ња. Како су над ле жни више 
пута иста кли, пре ма про јект нотех
нич кој доку мен та ци ји обје кат ће бити 
про ши рен за две про сто ри је вели чи не 
по 50 ква драт них мета ра, а посто је ће 
тера се биће адап ти ра не у два нова 
ула зна хола. Про стор ће у пот пу но сти 
бити при ла го ђен нај мла ђи ма и за све 
то било је нео п ход но издво ји ти око пет 

мили о на дина ра. Цео про стор биће 
аде кват но опре мљен за шта ће бити 
утро ше но још око 2,3 мили о на дина
ра. Сред ства за радо ве и опре ма ње 
су обез бе ђе на из буџе та Репу бли ке 
Срби је, одно сно путем кон кур са Мини
стар ства заду же ног за демо гра фи ју и 
попу ла ци о ну поли ти ку.

Општи на Инђи ја може да се похва
ли и изу зет но уре ђе ном сао бра ћај ном 
инфра струк ту ром. Поред исто риј ског 
про јек та асфал ти ра ња свих неас фал
ти ра них ули ца, а било их је више од 
70, у току 2020. годи не изгра ђе на је 
и нова сао бра ћај ни ца која је спо ји ла 
два села Нове Кар лов це и Крче дин. 
На тај начин скра ће но је вре ме путо
ва ња изме ђу два села. Тако ђе, уре ђен 
је и сам цен тар Новог Слан ка ме на, 
након више од 20 годи на чека ња, као 
и ужи цен тар Крче ди на. То су резул
та ти датог обе ћа ња пред став ни ка 

Општи не Инђи ја који ма је циљ да се 
изјед на че усло ви живо та на селу и у 
гра ду.

 Жели мо да сви мешта ни има ју јед
на ке усло ве за живот, циљ нам је да 
села доби ју моде ран, европ ски изглед 
и ка томе иде мо рекао је пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак.

Гак је под се тио да је поред пут не 
инфра струк ту ре у прет ход них неко ли
ко месе ци реа ли зо ва на и рекон струк
ци ја сео ских амбу лан ти и то у Јар ков
ци ма, Новом Слан ка ме ну, Слан ка ме
нач ким Вино гра ди ма и Новим Кар лов
ци ма.

Уско ро ћемо кре ну ти и са радо ви ма 
на изград њи капе ла у Мара ди ку и Чор
та нов ци ма. Тако ђе, оче ку је мо да уско
ро буду завр ше ни радо ви на изград њи 
јед ног таквог објек та у Љуко ву рекао 
је пред сед ник Општи не Инђи ја.

M. Ђ.

Нови вртић

Доград ња врти ћа НевенРекон стру и са на ули ца 1. новем бра у Љуко ву

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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ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Напре ду ју радо ви на
про ши ре њу врти ћа „Невен“
Радо ви на про ши ре њу 

објек та врти ћа „Невен“ 
у Инђи ји одви ја ју се 

пред ви ђе ном дина ми ком. 
Уве ли ко се изво де радо ви 
на про ши ре њу про стор них 
капа ци те та како би се упи
са ло још 53 деце, која се 
нала зе на листи чека ња. 
Како су над ле жни више пута 
иста кли, пре ма про јект но
тех нич кој доку мен та ци ји 
обје кат ће бити про ши рен 
за две про сто ри је вели чи не 
по 50 ква драт них мета ра, а 
посто је ће тера се биће адап
ти ра не у два нова ула зна 
хола. Сани тар ни чво ро ви 
ће се обно ви ти и допу ни
ти како би се побољ ша ли 
сани тар ни усло ви у погле
ду хиги је не и функ ци је. 
Вред ност радо ва је нешто 
мање од пет мили о на дина
ра са ПДВом. Поред гра
ђе вин ских, спро ве де на је 
и набав ка наме шта ја за 
опре ма ње догра ђе ног про
сто ра који је нео п хо дан за 

вас пит нообра зов ни рад, а 
чија вред ност је 2.270.676 
дина ра са ПДВом. Након 
изве де них радо ва, у догра
ђе ним про сто ри ја ма бора
ви ће две вас пит не гру пе: 

јед на јасле на, узра ста деце 
од јед не до три годи не ста
ро сти и мешо ви та гру па, 
узра ста деце од три до пет 
годи на. Сред ства за радо ве 
и опре ма ње су обез бе ђе на 

из буџе та Репу бли ке Срби
је, одно сно путем кон кур са 
Мини стар ства заду же ног за 
демо гра фи ју и попу ла ци о ну 
поли ти ку.

М.Ђ.

Про ши ре ње врти ћа Невен

Рад ни ци Јав ног пред
у зе ћа „Инђи ја пут“ ових 
дана били су анга жо
ва ни на мно гим посло
ви ма. У циљу побољ
ша ња без бед но сти у 
сао бра ћа ју, сао бра ћај на 

слу жба тог јав ног пред
у зе ћа, поста ви ла је сао
бра ћај но огле да ло на 
рас кр сни ци ули ца Зана
тлиј ске и Моше Пија де 
у насе ље ном месту Јар
ков ци.

ЈАР КОВ ЦИ

Сао бра ћај на
огле да ла

ПЕЋИНЦИ

Попра вље на
улич на расве та

Јав но кому нал но пред у зе ће 
„Путе ви општи не Пећин ци“ 
ових дана поно во спро во ди 
радо ве на одр жа ва њу улич не 
расве те у свих пет на ест насе
ља пећи нач ке општи не. Завр
ше на је заме на неис прав них 
сија ли ца у Аша њи, Шима нов
ци ма, Дечу, Бре ста чу, Субо ти

шту и Кар лов чи ћу.
Како кажу у овом пред у зе ћу, 

одр жа ва ње улич не расве те 
спро во ди се редов но, посеб но 
пред поче так зим ске сезо не 
када су и ноћи дуже, а ових 
дана тре ба да започ не поправ
ка улич не расве те у Срем ским 
Миха љев ци ма и Сиба чу.
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НИЈЕ БИЛО СКЛОПЉЕНИХ БРАКОВА
ДОБИ ЛИ СИНА: Саша и Љиља на Сто ја ко

вић  Ваши ца, Дра ган и Сне жа на Коса но вић  
Рума, Нема ња и Јова на Попо вић  Рума, Дејан 
и Кри сти на Бла жа но вић  Бачин ци, Алек сан
дар Анто нић и Ире на Сол дић Анто нић  Кле
нак, Сло бо дан и Јова на Вељ ко вић  Салаш 
Ноћај ски, Франц и Ката ри на Прек па љај  Шид, 
Бла го је и Нико ли на Васи ље вић  Срем ска 
Митро ви ца.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Душан и Мари на Радо са
вље вић  Дивош, Дејан и Ната ша Ђурић  
Моро вић, Роберт и Рада Михај ло вић  Шид, 
Вла ди слав и Дра га на Јан ко вић  Вишњи ће во, 
Борис и Боја на Вуко вић  Срем ска Митро ви ца, 
Дра ган и Алек сан дра Божич ко вић  Буђа нов ци, 
Игор и Све тла на Симић  Срем ска Митро ви ца, 
Јован и Еми на Ђокић  Срем ска Митро ви ца, 
Дејан и Бран ка Вуко вић  Рума, Бојан и Мил ка 
Гли го рић  Јарак, Ненад и Алек сан дра Вај да  
Срем ска Митро ви ца.

УМР ЛИ: Мир ко Цвје то је вић рођ. 1936, Мари
ја Про коп рођ. 1934, Кати ца Лишче вић рођ. 
1937, Албин Хва ла рођ. 1950, Раде Гру би
шић рођ. 1947, Иван Милу ти но вић рођ. 1950, 
Милош Ћујо рођ. 1934, Вла ди мир Карић рођ. 
1940, Три ва Пар ма ко вић рођ. 1947, Јосип 
Бузаш рођ. 1964, Јован Деја но вић рођ. 1949, 
Петар Јеле сић рођ. 1955, Нада Вој чић рођ. 
1943, Чедо Тома ше вић рођ. 1945, Дејан Фун дук 
рођ. 1972, Недељ ко Ћули брк рођ. 1951, Ста на 
Мамлић рођ. 1940, Милош Мла ђан рођ. 1945, 
Мило рад Кру нић рођ. 1953, Мило рад Лако бри
ја рођ. 1937, Три ва Кузми нац рођ. 1953, Алек са 
Кон стан ти но вић рођ. 1951, Мир ко Кури џа рођ. 
1936, Ђор ђе Русов ски рођ. 1937, Стан ко Божић 
рођ. 1945, Иван Гашпар рођ. 1954, Нада Бата
ло рођ. 1940, Радо слав Љути чић рођ. 1952, 
Срђан Мар ко вић рођ. 1967, Миља на Петро вић 
рођ. 1935, Нема ња Трку ља рођ. 1949, Љуби ца 
Жупун ски рођ. 1948, Тома Петро вић рођ. 1943, 
Митар Бесе ро вац рођ. 1935, Ран ко Оре шча
нин рођ. 1946, Милан Деве так рођ. 1942, Ристо 
Мар ја но вић рођ. 1960, Бори слав Сте па но вић 
рођ. 1955, Душан Орло вић рођ. 1943, Мла
ден Мир ко вић рођ. 1957, Све то зар Панић рођ. 
1953, Душан Жигић рођ. 1944, Гор да на Бари
шић рођ. 1948, Зори ца Ђор ђе вић рођ. 1942, 
Миља Кри жић рођ. 1940, Мар ка Шустер рођ. 
1954, Невен ка Ваја гић рођ. 1935, Вла ди мир 
Дими три шин рођ. 1961, Сте ван Мило ше вић 
рођ. 1938, Јавор ка Тасић рођ. 1937, Ђуро Раја
чић рођ. 1947, Иван ка Росић рођ. 1942, Мир ја
на Стој ко вић рођ. 1934, Бла го је Пура но вић рођ. 
1926, Стје пан Дадић рођ. 1938, Зоран Рада
но вић рођ. 1947, Дра ган Бор ко вац рођ. 1960, 
Мило ван Митро вић рођ. 1949, Душан ка Јере
мић рођ. 1946, Ста на Делић рођ. 1935, Дејан 
Јере мић рођ. 1983, Босиљ ка Стан ко вић рођ. 
1933, Павле Лубу рић рођ. 1941, Мил ка Вуле
тић рођ. 1951, Јован ка Чавић рођ. 1944, Мило
рад Сто ја но вић рођ. 1938, Мара  Костић рођ. 
1950, Живан Бараћ рођ. 1958, Здрав ко Боди ро
жа рођ. 1941, Дра ган Попо вић рођ. 1953, Паја 
Гргин рођ. 1940, Миле ва Суру ла рођ. 1940, 
Дра го љуб Шимић рођ. 1969, Мар ко Субо тић 
рођ. 1958, Дра ган Будо вач ки рођ. 1947, Дарин
ка Беро ња рођ. 1937, Петар Милин ко вић рођ. 
1944, Чедо мир Пепић рођ. 1947, Нада Слеп че
вић рођ. 1934, Јован ка Ива нуш рођ. 1927.

RUMA

УМР ЛИ: Томи слав Лиси чин, рођ. 1953, Коса
на Симић, рођ. 1932, Мари ја Јане жић, рођ. 
1929, Петар Пау но вић, рођ. 1935, Дра ган Бело
тић, рођ. 1967, Раде Дми тра ши но вић, рођ. 
1932, Јован ка Марин ко вић, рођ. 1934.

УСТА НО ВА ЗА НЕГО ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ „СРЕМ“

Одр жан онлајн
Фести вал бесед ни штва
У неде љу, 13. децем бра, у 12.00 

сати, одр жан је XXIX фести
вал бесед ни штва „SIR MI UM 

LUX VER BI – СИР МИ ЈУМ СВЕ
ТЛОСТ РЕЧИ“, у орга ни за ци ји Уста
но ве за него ва ње кул ту ре „Срем“ у 
сарад њи са Музе јем „Срем“. Покро
ви те љи Фести ва ла су Покра јин
ски секре та ри јат за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се са вер ским 
зајед ни ца ма и Град Срем ска 
Митро ви ца. При ја те љи Фести ва ла 
су Адво кат ска кан це ла ри ја „Јел кић“ 
из Бео гра да и Адво кат ска кан це ла
ри ја „Лева јац“ из Срем ске Митро ви
це, као и митро вач ки сли ка ри Олга 
Перу но вић, Вери ца Рољић Кова чић 
и Бор ко Голић. 

У скла ду са посто је ћом  ситу а
ци јом, чла но ви Одбо ра Фести ва ла 
доне ли су одлу ку да се у фина лу 
так ми чи огра ни чен број бесед ни ка, 
без прет ход но орга ни зо ва ног полу
фи на ла, а који су позва ни лич но 
или пре ко сво јих мен то ра, а у име 
инсти ту ци ја које засту па ју, по избо
ру орга ни за то ра Фести ва ла.

За Фести вал се при ја ви ло 10 
бесед ни ка, који су насту па ли у 
три кате го ри је: Аутор ска бесе да, 
Интер пре та ци ја и Импро ви за ци ја 
(Ex tem po re). При ја вље ни так ми ча
ри засту па ли су сле де ће инсти ту ци
је: Прав ни факул тет Уни вер зи те та 
у Бео гра ду, Прав ни факул тет Уни
вер зи те та у Новом Саду, Факул тет 
„Уни он“ у Бео гра ду, „Нушић фон да
ци ја“, Факул тет умет но сти у При
шти ни са при вре ме ним седи штем 

у Зве ча ну и Драм скореци та тор ски 
сту дио кул тур ног цен тра Врбас. 
Так ми ча ре је оце њи ва ло Бесед нич
ко суд ско веће: пред сед ник Већа 
Оли ве ра Јел кић, адво кат и књи жев
ник из Бео гра да, Андри ја на Виде
но вић, драм ски умет ник из Бео гра
да и мр Зоран Лева јац, aдвокат из 
Срем ске Митро ви це.

Нај бо љи међу лепо реч јем обда
ре ни ма,  били су, у Аутор ској бесе
ди: прво  место при па ло је Кри сти
ни Оме ро вић, Прав ни факул тет 
Уни вер зи те та у Бео гра ду,  дру ги је 
био  Јан ко Бал шић, Прав ни факул
тет Уни вер зи те та  у Бео гра ду,  а 
тре ћа Оли ве ра Цви је тић, Прав
ни Факул тет Уни вер зи те та у Новом 
Саду. У кате го ри ји Интер пре та ци ја, 
нај бо љи је био Нико ла Стан ко
вић, Факул тет умет но сти у При
шти ни, дру ги Аврам Цвет ко вић, 
Факул тет умет но сти у При шти ни,  
и тре ћа  Јова на Радо вић, Кул тур
ни цен тар Врбас. У кате го ри ји Еx 
tem po re, три јум фо ва ла  је  Јова на 
Мар ја но вић, „Нушић фон да ци ја“, 
док је дру га била Андре ја Бошко
вић са Уни вер зи те та „Уни он“ у Бео
гра ду. Награ ду Адво кат ске кан це
ла ри је „Лева јац“ осво јио је Аврам 
Цвет ко вић Факул тет Умет но сти 
у При шти ни, а Адво кат ске кан це
ла ри је „Јел кић“ Кри сти на Оме ро
вић Прав ни факул тет у Бео гра ду. 
Награ де Одбо ра Фести ва ла доби
ли су Нико ла Вука ди но ви Ната ша 
Виг ње вић, обо је из врба ског Кул
турнг цен тра. 

На 13. Изло жби суве ни ра и тури
стич ких публи ка ци ја „Леско вац  
2020“, Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Ста ра Пазо ва осво ји ла је 
прво место у кате го ри ји суве ни ра.   
Награ де су доде ље не у једа на ест 
кате го ри ја, а одно се се на суве ни
ре и про па ганд не мате ри ја ле који ма 
Тури стич ка орга ни за ци ја на нај бо љи 
начин пред ста вља сво ју тури стич ку 
дести на ци ју.

Мара ма од сви ле, коју је осли ка ла 
Срна Суба но вић  и пред ста ви ла нај
зна чај ни је кул тур ноисто риј ске гра
ђе ви не у Ста рој Пазо ви, нај леп ши је 
суве нир  по оце ни пето чла ног жири ја  
саста вљен од књи жев них умет ни ка и 
пред став ни ка Тури стич ке орга ни за
ци је гра да Лесков ца. 

Про шле годи не је прво место осво
јио  Суве нир лут ке „Сре мац и Сре ми
ца”, који је изра ди ла  Ире на Иво вић, 

тако ђе  из Ста ре Пазо
ве.  Лут ке су аутен тич
не и руч но изра ђе не 
од разних тек стил них 
мате ри ја ла, поред укра
сне има ју и упо треб ну 
вред ност а упра во је ТО 
Ста ра Пазо ва послед
њих годи на ради ла на 
томе, да и ова сре ди на 
доби је сво је суве ни ре.
 З.К. 

Изложба сувенира
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МУЗЕЈ „СРЕМ”

Алек си Тео до ро ви ћу награ да 
за кра так филм о музе ју
У Музе ју „Срем” 9. 

децем бра, в. д. дирек
тор те уста но ве 

Андри ја Попо вић све ча но 
је доде лио награ ду Алек
си Тео до ри ви ћу за кра так 
филм „Одра ста ње у музе
ју”. Алек са је свој тро ми
нут ни филм пре зен то вао 
на кон кур су „Пред ста ви свој 
музеј” у окви ру мани фе ста
ци је „Музе ји за 10” и један 
је од десе то ро награ ђе них 
ауто ра. Награ де су обез бе
ди ли ора га ни за то ри мани
фе ста ци је „Музе ји за 10”, 
али и Музеј „Срем”. Ина че, 
мани фе ста ци ја „Музе ји за 
10“ је про ни кла из ини ци ја
ти ва музе ја широм Срби је 
да како би зајед но про мо ви
са ли кул тур но бла го Срби
је. Дирек тор Музе ја „Срем” 
Андри ја Попо вић је том при
ли ком рекао да су вра та те 
уста но ве увек отво ре на за 
Алек су, али и за све мла де 
љуби те ље музе ја. Тако ђе, 
он је додао да ова мани
фе ста ци ја допри но си чвр
шћој пове за но сти с локал
ном зајед ни цом, што доно си 
интен зив ни ју интер ак ци ју 
са публи ком, већу посе ту, а 
исто вре ме но обо га ћу је кул
тур нотури стич ку пону ду 
Срем ске Митро ви це.

‒ Додао бих да смо у пону
ду Музе ја дода ли и оти сак 
шаке у гиспу. Дакле, као што 
је то данас учи нио Алек
са, и оста ли посе ти о ци ће 
моћи да оста ве свој оти сак, 

како мета фо рич ки сво јом 
посе том, тако и физич ки, и 
то тако што ће оста ви ти 
оти сак сво је шаке у гип су, 
што ће моћи да поне су са 
собом, рекао је Попо вић. 
Пет на е сто го ди шњи Алек
са Тео до ро вић је уче ник 
митро вач ке Гим на зи је и од 
малих ногу посе ћу је Музеј 
„Срем”, што је хро но ло шки и 
пред ста вио у свом крат ком 
фил му. Међу запо сле ним 
Музе ја је познат као мали 
кустос.

‒ Посе ћу јем Музеј од 
малих ногу, пра тио сам 
све мани фе ста ци је, прво 
као посма трач, а онда сам 

почео и да уче ству јем у 
раду па сам тако почео да 
водим посе ти о це кроз стал
ну постав ку и то је пре ра сло 
у мој хоби и било је лепо. 
Када сам сазнао да сам 
један од добит ни ка награ де, 
био сам при јат но изне на
ђен. Филм тра је три мину та, 
садр жи фото гра фи је свих 
про гра ма на који ма сам уче
ство вао одма ле на. Наста ви
ћу да дола зим у Музеј кад се 
ова пан де ми ја окон ча, изја
вио је  Алек са.

Сања Тре ска ни ца, виши 
кустос, рекла је да Музеј ове 
годи не због ван ред них окол
но сти није могао да уче ству

је актив но у мани фе ста ци ји 
„Музе ји за 10”, али је био 
при су тан за Митров ча не, 
јер је стал на постав ка била 
отво ре на.

– У окви ру те мани фе
ста ци је и наград ног кон кур
са, наш вер ни пра ти лац и 
вред ни дечак у Музе ју био 
је Алек са Тео до ро вић који 
је овом при ли ком награ ђен. 
Покло не су дели ли орга
ни за то ри мани фе ста ци је 
„Музе ји за 10” и ми смо по 
завр шет ку оба ве ште ни да 
је Алек са добио поклон као 
пред став ник нашег музе ја, 
каза ла је Тре ска ни ца.

З. Попо вић

Сања Тре ска ни ца, Алек са Тео до ро вић и Андри ја Попо вић

У СУСРЕТ НОВО ГО ДИ ШЊИМ ПРА ЗНИ ЦИ МА

При род на јел ка, да или не?
Вре ме је да се раз ми шља о пра

зни ци ма. С обзи ром на то да ће 
већи на дочек Нове годи не про

ве сти у топли ни сво га дома, ваља ло 
би се на вре ме и при пре ми ти и атмос
фе ру при ла го ди ти оно ме што поро
ди цу опу шта и раду је. Уме сто обич не 
пла стич не јел ке пред ла же мо да наба
ви те при род ну. Осим што је естет ски 
при ма мљи ви ја оку, еко ло шки гле да
но је и при хва тљи ви је, а ко може да 
одо ли мири су при ро де у свом поро

дич ном гне зду? Цене јел ки ове годи не 
кре ћу се од 1200 дина ра, па нави ше, у 
зави сно сти од њене виси не.

 Смр ча је нај че шћа јел ка на нашим 
про сто ри ма. Нај леп ша, нај от пор ни
ја и нај по дло жни ја, лака за руко ва
ње и одр жа ва ње. Бит но је да је била 
добро заса ђе на и да има добар корен, 
да бисте могли касни је и да је заса
ди те. Када доне се те сво ју нову јел ку 
да вам слу жи током пра зни ка, нај ва
жни је је њено одр жа ва ње у соб ним 

усло ви ма. Поне кад је потреб но зали
ти и испр ска ти водом, јер мора да се 
одр жа ва вла жност. Тако ђе, потреб но 
ју је уда љи ти од изво ра топло те, одно
сно, да се поме ри од пећи или ради
ја то ра. Немој те да вам буде тешко да 
поски да те укра се и све тиљ ке да бисте 
је попр ска ли водом, јер тако чини те 
добро сво јој биљ ци. Потру ди те се око 
ње да бисте је одр жа ли, пору чу је Гој ко 
Цви је тић из Срем ске Митро ви це, вла
сник расад ни ка.
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Тартуфи – најскупље гљиве

Вели ка пра ши на поди гла се про
те клих дана у јав но сти због 
инфор ма ци је да су два мушкар

ца у Јар ку изгу би ла живо те због пор
та ге за тар ту фи ма. Суко би због пре
вла сти над тери то ри јом нису рет кост, 
кажу иску сни тра га чи, и то упра во због 
висо ке цене тар ту фа. Пре неко ли
ко годи на, тар ту фи су про на ђе ни и у 
север ној Мачви, на тери то ри ји резер
ва та „Заса ви ца», где посто ји дозво ла 
за њихо во бра ње, али само у науч не 
свр хе.

Кило грам белог тар ту фа кошта и до 
1000 евра. На Заса ви ци посто је чети
ри врсте тар ту фа: црни, бели зим
ски, бели лет њи и ружи ча сти. Црни 
се може про на ћи од јуна до поло ви не 
авгу ста, а бели од почет ка новем бра 
па до кра ја децем бра. А због чега је 
тако скуп?

 Тар туф се кори сти пре те жно у 

стра ним земља ма и код нас у елит
ним ресто ра ни ма за исхра ну. Има свој 
спе ци фи чан  мирис и укус, а то кон зу
ми ра пре фи ње на госпо да, каже Зоран 
Недић, шеф чувар ске слу жбе резер
ва та „Заса ви ца“

У резер ва ту није дозво ље но да се 
тра же тар ту фи у комер ци јал не свр хе. 
На сву сре ћу, зато, није било до сада 
суко ба тра га ча.

 Дозво ла мора да посто ји. Ми има
мо одо бре ње од Заво да и ресор ног 
мини стар ства да може мо саку пи ти 
до кило грам црног и пола кило гра ма 
белог тар ту фа, мак си мал но, пона
вљам, у свр хе истра жи ва ња, дода је 
Зоран Недић.

Тар туф живи на коре њу дрве та, нај
че шће хра ста и топо ле.

 Расте испод земље. Црни тар туф 
расте од два до пет цен ти ме та ра у 
дуби ну, а бели од 10 до 20 цен ти ме та

ра. Дакле, он расте дубље. Зато човек 
не може сам да про на ђе ове посеб не 
гљи ве. Воде се обу че ни пси тра га чи, 
који то нању ше и онда зна мо где се 
копа. Вео ма је важно да то не раде они 
који нема ју дозво лу, јер га је у при ро ди 
мало, а и неструч ним руко ва њем уни
шти се његов облик. Са овом гљи вом 
мора се бити пажљив, каже Недић. 

Пита ли смо за неки рецепт са тар ту
фи ма, па смо сазна ли да добро паше 
уз хра ну, кад је нарен дан на шниц ле 
или уз лозо ва чу. 

 Тар туф лоза је наш изум, овде у 
резер ва ту. Зове мо је тар ту фа ча. Гљи
ву ста ви мо у лозо ва чу и онда та раки ја 
доби је посе бан укус и нарав но мирис. 
Ина че, тај мирис не при ја сва ком. Вео
ма је интен зи ван, па се неко жали да 
га од тога и гла ва забо ли. Ипак, у све
ту је то вео ма цење на гљи ва, закљу
чу је Недић. Алек сан дра Плав шић

Зоран Недић

Када про ђу пра зни ци, 
онда се јел ка мора акли ма
ти зо ва ти. То зна чи пре не ти 
је нај пре у ход ник, да се при
вик не са топле тем пе ра ту ре 
на међу тем пе ра ту ру. Тада 
би било добро да је заса ди
те испред сво је згра де или 
куће. Уко ли ко има те викен
ди цу, биће јој још при јат ни је. 
Дрве ћа никад доста, а може
те се обра ти ти и град ском 
зеле ни лу, уко ли ко нема те 
места, они ће врло лако 
наћи про стор да је поса де.

 Било би ште та да баци
те јел ку, јер су нама шуме 
потреб не. Мно го се сече и не 

мари. Јел ка је вео ма захвал
на, тако да ће вам сигур но 
уз аде кват но одр жа ва ње, 
тра ја ти током свих зим ских 
пра зни ка. Гото во до Све тог 
Саве може да се кори сти 
у кућ ним усло ви ма, исти че 
Цви је тић.

Исти на је да ћете за при
род ну јел ку сва ке годи не 
изно ва мора ти изва ди ти 
новац из нов ча ни ка, а када 
је у пита њу пла стич на, јед
ном купо ви ном, мир ни сте 
и по неко ли ко годи на. Ипак, 
на вама је  да одлу чи те шта 
више воли те.

А. Плав шић
Гој ко Цви је тић

Тар туф се 
кори сти пре те
жно у стра ним 
земља ма и код 
нас у елит ним 

ресто ра ни ма за 
исхра ну. Има 

свој спе ци фи чан  
мирис и укус, 
а то кон зу ми

ра пре фи ње на 
госпо да, каже 
Зоран Недић, 

шеф чувар ске 
слу жбе резер ва

та „Заса ви ца
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ОВАН: Добро се 
наспа вај те, раз ми сли
те о сво јим пла но ви
ма, циље ви ма и оба

ве за ма. Од сре де ћете бити наро
чи то хари зма тич ни и шар мант ни и 
моћи ћете да постиг не те пуно 
тога. Од четврт ка па до кра ја 
неде ље, биће те забри ну ти да вам 
неко бли зак није искрен. Немој те 
се пре ви ше опте ре ћи ва ти тиме. 
Све што тре ба да сазна те, доћи 
ће до вас када буде вре ме.

БИК: Ства ри се кре ћу 
упра во у оном прав цу 
у ком тре ба. Почев ши 
од четвр та ка и током 

викен да, оче куј те да ћете бити 
изу зет но инте лек ту ал но моћ ни и 
дубо ки. Немој те да вас то учи ни 
нега тив ним, већ напро тив. Радуј
те се што сте над моћ ни ји од око
ли не.

БЛИ ЗАН ЦИ: Могли 
бисте да нау чи те 
мно го тога што ће 
вам касни је бити од 

кори сти и то од осо ба које од 
недав но позна је те. Потру ди те се 
да буде те и пажљи ви слу ша лац, 
а не осо ба која води глав ну реч. 
Уто рак и сре да су дани када ћете 
бити у првом пла ну и када ће се 
о вама нај ви ше гово ри ти. Раз ми
шља ће те о мате ри јал ним ства
ри ма. Иде ал но би било да реор
га ни зу је те ваш кућ ни буџет.

РАК: Потру ди те се да 
успе шно испла ни ра те 
све оба ве зе и реа ли
зу је те већи ну пла но

ва, јер оста так дана обе ћа ва 
добру заба ву. Сре да и четвр так 
су одлич ни дани за соци ја ли за
ци ју  посве ти те се при ја те љи ма, 
пого то во они ма које сте у послед
ње вре ме запо ста вља ли. Реше
ње је бли же него што вам се 
чини. Викенд иско ри сти те за кра
ће путо ва ње које ће непла ни ра
но да искр сне  ваше је само да 
при ста не те.

ЛАВ: Ви сте неко ко 
се зате као на погре
шном месту у погре
шно вре ме, и, на 

жалост, мало шта може те да про
ме ни те, иако сте све сни да сте у 
пра ву. Потру ди те се да вас ово 
пре ви ше не доти че, јер у уто рак 
и сре ду, оче ку ју вас опу шта ју ћи, 
роман тич ни момен ти са вашим 
парт не ром. 

ДЕВИ ЦА: Ваше 
амби ци је су ваш 
глав ни покре тач и с 
обзи ром да толи ко 

тога има те на уму, добро би било 
да неде љу започ не те добром 
орга ни за ци јом. Потру ди те се да 
неке од зани мљи вих иде ја при
бе ле жи те, јер ћете бити оку пи ра
ни оба ве за ма као ника да до сад! 
Али ипак, има ће те вре ме на за 
дру же ње, тада ћете доћи и до 
неких инфор ма ци ја које ће зау
век про ме ни ти вашу сли ку о јед
ном при ја тељ ству. На боље.

ВАГА: Обра ти те 
пажњу када су у пита
њу нов ча не позај ми
це, јер би лако могло 

да се дого ди да буде те оште ће
ни. Пове за ће те се са неким кога 
сте од недав но упо зна ли, а ко 
има афи ни тет ка слич ним ства
ри ма као и ви. Биће те пома ло 
изгу бље ни у мору инфор ма ци ја, 
али не доѕволи те себи да вас 
оне збу њу ју. Послу шај те један 
уну тра шњи глас како бисте 
ѕнали шта је нај бо ље за вас. 

ШКОР ПИ ЈА: Немој те 
да окле ва те у јед ној 
ситу а ци ји, чак и ако 
нема те довољ но 

инфор ма ци ја, а ни већи ну одго
во ра. Послу шај те јед ног чла на 
поро ди це и откло ни те све сум
ње. При ли ка која вам се пру жа је 
заи ста једин стве на и могли 
бисте да зажа ли те ако је про пу
сти те. Пора ди те на евен ту ал ним 
про бле ми ма и изгла ди те посто је
ће неспо ра зу ме који су нај ве ро
ват ни је резул тат лоше кому ни ка
ци је.

СТРЕ ЛАЦ: У послед
ње вре ме сте запу
сти ли доста тога и 
сада вам је гоми ла 

оба ве за и неза вр ше них зада та ка 
на леђи ма. Ако се буде те добро 
орга ни зо ва ли, нема те око чега 
да се бри не те. Опу сти те се како 
не бисте упла ши ли свог парт не
ра. Лепо је води ти рачу на и бити 
посве ћен, али ваше пона ша ње 
би се лако могло про ту ма чи ти 
као напа сно.

ЈАРАЦ: Биће те окру
же ни инте ре сант ним 
људи ма и про сто 
ћете бли ста ти. Ком

пли мен ти, пажња, пози ви на 
састан ке, оче куј те пуно узбу ђе
ња. Почев ши од четврт ка, па све 
до кра ја неде ље, ваша страст ће 
бити на висо кој лестви ци. Ово ће 
вам доне ти низ узбу ђе ња. Љубав 
куца на ваша вра та.

ВОДО ЛИ ЈА: Ви сте 
углав ном опу ште ни и 
добро рас по ло же ни, 
али током неде ље ће 

вас обу зе ти неке тешке емо ци је 
са који ма ника ко неће те моћи да 
се избо ри те. Има ће те озби љан 
раз го вор по пита њу поро дич них 
одно са. Све ће се на кра ју завр
ши ти упра во она ко како сте ви 
желе ли и како вама то одго ва ра.

РИБЕ: Поку ша ва те 
да укра де те пажњу 
око ли не. Немој те 
мисли ти да они то 

неће при ме ти ти. Ви има те ква ли
те те по који ма сте пре по зна тљи
ви и људи из вашег окру же ња то 
врло добро зна ју. На овај начин 
може те само да пад не те у њихо
вим очи ма. Води те рачу на да не 
пре те ра те са реак ци јом и напра
ви те вели ки про блем због којег 
ћете после мора ти дуго да се 
изви ња ва те.

VREMEPLOV
16. де цем бар

1934. Пу штен је у са о бра ћај 
пр ви бе о град ски друм ски мост 
пре ко Са ве, на зван “Зе мун ски 
мост кра ља Алек сан дра”. Диг
нут је у ва здух у апри лу 1941, а 
на ме сту ви се ћег мо ста по диг
нут је 1957, мост не зва нич но 
на зван “Бран ков мост”. 
2001. Пр ви аме рич ки брод од 
1962, ка да су САД уве ле 
ем бар го про тив Ку бе, сти гао је 
у лу ку у Ха ва ни, но се ћи око 
500 то на смр зну те хра не. 

17. де цем бар
1903. Бра ћа Вил бур и Ор вил 
Рајт из ве ла су пр ви успе шан 
лет ави о ном у исто ри ји ва зду
хо плов ства.
1989. У Ру му ни ји су из би ле 
ма сов не де мон стра ци је про тив 
дик та тор ског ре жи ма Ни ко лае 
Ча у ше скуа, у ко ји ма је по ги ну
ло око 1.000 љу ди.

18. де цем бар
1865. Ра ти фи ка ци јом 13. 
устав ног аманд ма на у САД је 
уки ну то роп ство. 
1972. САД су у Ви јет нам ском 
ра ту по че ле ма сов но бом бар
до ва ње глав ног гра да Ха но ја, 
ко је је тра ја ло не пре кид но 12 
да на и но ћи.

19. де цем бар
1905. Усво јен пр ви Устав Цр не 
Го ре, Ни кољ дан ски ко јим је 
др жа ва кон сти ту и са на као 
устав на мо нар хи ја. 
1958. Пред сед ник САД Двајт 
Ај зен ха у ер упу тио, пр ви у све
ту, бо жић не че стит ке пре ко 
са те ли та.

20. де цем бар
1355. Умро срп ски цар Ду шан 
Сте фан Не ма њић, син кра ља 
Сте фа на Де чан ског, краљ 
Ср би је од 1331. У Ско пљу 
1346. кру ни сан за ца ра Ср ба, 
Гр ка и Ар ба на са. У вре ме 
ње го ве вла да ви не Ср би ја би ла 
на вр хун цу мо ћи, про сти ра ла 
се од Ко рин ског за ли ва на ју гу 
до Ду на ва на се ве ру и од 
Ја дра на на за па ду, до Егеј ског 
мо ра на ис то ку. 

21. де цем бар
1993. Пред сед ник Ру си је 
Бо рис Јељ цин рас пу стио 
Ми ни стар ство без бед но сти, 
бив ши КГБ, уз обра зло же ње да 
га ни је бла го вре ме но упо зо рио 
на опа сност раз во ја до га ђа ја у 
зе мљи и за то што ин сти ту ци ју 
ко ја је де це ни ја ма за стра ши ва
ла гра ђа не ни је мо гу ће ре фор
ми са ти.

22. де цем бар
1894. Фран цу ски ар ти ље риј ски 
ка пе тан Ал фред Драј фус осу
ђен је на до жи вот ну ро би ју на 
осно ву ла жне оп ту жбе да је 
Нем ци ма про да вао вој не тај не 
и по слат у за твор на Ђа вол ска 
остр ва у Фран цу ској Ги ја ни. 
Под при ти ском јав ног мње ња у 
ко је је био укљу чен и књи жев
ник Емил Зо ла ре ха би ли то ван 
је 1906.

HOROSKOP

Сре да, 16. (3) децем бар 
Све ти про рок Софо ни је; Пре по
доб ни Јован Ћутљи ви 

Четвр так, 17. (4) децем бар
Све та вели ко му че ни ца Вар ва
ра, Пре по доб ни Јован Дама
скин

Петак, 18. (5) децем бар
Пре по доб ни Сава Осве ће ни; 
Све ти Нек та ри је Битољ ски 

Субо та, 19. (6) децем бар
Све ти Нико лај, архи е пи скоп 
мир ли киј ски чудо тво рац, 
Никољ дан

Неде ља, 20. (7) децем бар
Све ти Амвро си је; Пре по доб ни 
Гри го ри је Гор њач ки – детињ ци 

Поне де љак, 21. (8) децем бар
Пре по доб ни Пата пи је; Све ти 
апо сто ли Состен, Апо лос и дру
ги с њима

Уто рак, 22. (9) децем бар
Заче ће све те Ане

Crkveni
kalendar

• Што мање при чаш, све 
те више слу ша ју.
• Не вуци за рукав оног 
кога не можеш ухва ти ти 
за руку.

Ванил пита од 
гото вих кора

Састој ци: 12 кора, три пудин га 
од вани ле, јед на литра мле ка, три 
белан ца, три жуман ца, чети ри 
каши ке шеће ра, 200 мили ли та ра 
уља, 100 гра ма гри за, један пра
шак за пеци во, 200 мили ли та ра 
јогур та, један ванил шећер

При пре ма: Спре ми те пре лив 
за коре тако што ћете сје ди ни ти 
измик си ра на јаја, уље, гриз, 
јогурт, вани ли цу и пра шак за 
пеци во. Пудинг рас тво ри ти у 200 
мили ли та ра мле ка и сје ди ни ти са 
800 мили та ра вру ћег мле ка. Ску
ва ти док се не згу сне. Питу пра ви
ти по прин ци пу три коре, сва ка 
кора пре лив, пудинг пре ко тре ће и 
уви ти у ролат. Пона вља ти про цес 
док има мате ри ја ла. Пећи на 180 
сте пе ни 2530 мину та.



34 16. DECEMBAR 2020.  M NOVINE ДРУШТВО

ШИЂАН КА НЕДА ГЛИ ГИЋ КАО ИНСПИ РА ЦИ ЈА ЗА СВЕ НАС 

Живот је плес наше душе

Моја жеља за пле сом 
никад није пре ста ла. 

Ја и даље пле шем 
кроз све што радим, 

јер живот је игра. 
Живот је плес наше 
душе, који тра је све 
док је  полет  носи. 

Мој инва ли ди тет ме 
није спре чио  да се 

бавим мно гим
актив но сти ма,

каже Неда Гли гић

Неда Гли гић је девој ка о којој би 
могло мно го тога да се каже, а и 
напи ше. У доба које свe чешће 

нази ва мо „ковид  вре ме“, када је тешко 
успо ста ви ти дирек тан кон такт са људи
ма, сви се повла чи мо и чека мо нека 
боља вре ме на. Ово је при ча о истрај
но сти, вољи, љуба ви. Девој ка, која је 
упр кос број ним про бле ми ма, успе ла да 
нађе сми сао у све му што ради. Ово је 
њена при ча.

  Завр ши ла сам шко лу за дизајн у 
Новом Саду, смер гра фич ки дизајн. 
Поред тога што радим дизајн и рачу
нар кори стим као сво ју алат ку за рад, 
волим да сли кам и пишем, а бавим се 
и глу мом у нашем ама тер ском  позо ри
шту „Бра ни слав Нушић“ у Шиду. Сва ка
ко  да  посто ји  нешто  што  је  инте ре
сант но  веро ват но  мно ги ма, ја сам 
инва лид на  осо ба  од сво је 17 годи не. 
Наи ме, са седам на ест годи на сам 
дожи ве ла можда ни удар и тада након 
две неде ље про ве де них у коми без 
изгле да да ћу пре жи ве ти по прог но за
ма  лека ра, схва ти ла сам коли ко  је 
живот дра го цен и сло бо да да живим  
она ко како желим. Али, мој инва ли ди
тет ме није спре чио  да се бавим мно
гим актив но сти ма, каже Неда. 

Ова хра бра Шиђан ка је и инструк тор
ка лати ноаме рич ких пле со ва за децу 
и тиме се бави од сво је 15. годи не. 

– Моја жеља за пле сом никад није 
пре ста ла. Ја и даље пле шем кроз све 
што радим, јер живот је игра. Живот је 
плес наше душе, који тра је све док је  
полет  носи. Нико не зна где је крај, а 

кра ја и нема ако нау чи мо да дише мо 
пуним плу ћи ма, што не зна чи живе ти 
ризич но и чини ти нешто чиме бисмо 
нау ди ли нама сами ма и дру ги ма, каже 
Неда.

Након дво го ди шње реха би ли та ци је 
у Бео гра ду, где је поно во про ла зи ла 
све про це се као мало дете, укљу чу је 
се у Ама тер ско позо ри ште „Бра ни слав 
Нушић“ у Шиду. 

– Осво ји ла сам и мно ге награ де за 
нај бо ље глу мач ко оства ре ње на мно
гим  фести ва ли ма. Убр зо након тога 
доби јам и „Вишњи ће ву награ ду“ за 
допри нос  у кул ту ри гра да Шида. Као 
волон тер   пома жем и у кре а тив ној 
ради о ни ци „Црве ни Крст Шид“ у раду 
са децом са посеб ним  потре ба ма, а 
од 2019. годи не сам и уче сник про јек та 
„НИСТЕ САМИ“, који за циљ има пре
ва зи ла же ње пред ра су да и про бле ма 
мла дих осо ба и  осо ба са посеб ним  
потре ба ма. Све  то  је само тре нут но 
зау ста вље но услед про бле ма кроз 
који про ла зи цео свет, то јест, због епи
де ми је коро навиру са, дода је наша 
саго вор ни ца.

Како каже, због епи де ми је води 
рачу на, чува се, огра ни чи ла је дру
шве ни живот, а све то вре ме испу ња ва 
кре а тив но шћу. 

– Ово  и јесте вре ме да се  посве ти
мо више себи, да  упо зна мо сами 
себе. Вре ме је да  погле да мо  себи у  
очи  и при зна мо све што  не ради мо  
исправ но. А нико није савр шен! Могу 
да кажем да спре мам и сво ју  прву 
само стал ну изло жбу коју  покла њам 
мом гра ду Шиду и  мојим  Шиђа ни ма 
као  вели ко хва ла за сву подр шку коју 
ми све вре ме пру жа ју и пра те мој рад! 
А нико се неће наљу ти ти када кажем 
нај ве ће хва ла упра во  мојој  мај ци! 
Она ми је нај ве ћа  подр шка коју све 
вре ме  доби јам, исти че Неда.

Има ли се шта дода ти на кра ју Неди
не при че? Тешко вам је, про бле ми, 
суко би, све то спа куј те у неку кути ју и 
баци те. Живот је радост, а упра во нам 
је то јасно и гла сно обја сни ла Неда 
Гли гић, девој ка нео пи си ве мен тал не 
сна ге и јед на је од наших шид ских 
херо и на.

 Д. Попов

Неда Гли гић
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Уче шће на Кон фе рен ци ји
Библи о те кар ског дру штва Срби је
Дру гу годи ну заре дом, запо сле ни 

у Град ској библи о те ци „Ата на си је 
Стој ко вић” у Руми, сте кли су усло

ве и уче ству ју на 17. Kонференцији 
Библи о те кар ског дру штва Срби је. 

Током два рад на дана, 15. и 16. 
децем бра, пред ста вље но је  13 радо ва 
ауто ра из Срби је, Руси је и Холан ди је, 
рас по ре ђе них у чети ри сеси је: панел 
сеси ја о диги та ли за ци ји и уда ље ном 
при сту пу гра ђи у библи о те ка ма, дво
дел ни веби нар о раз во ју и кори шће
њу апли ка ци ја, као и две пре зен та ци је 
спон зо ра кон фе рен ци је. Тема кон фе
рен ци је је „Мобил но библи о те кар ство: 
до уда ље них кори сни ка путем мобил
них апли ка ци ја, услу га и иде ја“.

Рум ска Град ска библи о те ка пред ста
ви ла се радом „Мобил но библи о те кар
ство као одго вор на иза зо ве ковид19 
пан де ми је: Мани фе ста ци ја „Дани сло
вен ске кул ту ре и писме но сти“. Рад су 

пред ста ви ле библи о те кар ке Мир ја на 
Бело ше вић, Мари на Крањ че вић и Дра
га на Ђор ђе вић. 

 Наша уста но ва је свој ниво рада 
поди гла на нај ви ши сту пањ, а наш рад 
пра ти све оно чиме могу да се похва
ле и зна чај ни ји свет ски инсти ту ти. Ове 

годи не је одр жа на прва онлајн кон
фе рен ци ја у Мари бо ру на Инсти ту ту 
инфор ма циј ских зна но сти и кул ту ре 
(ИЗУМ), па са поно сом исти че мо то што 
ћемо и ми ове годи не бити део ова квог 
вида посло ва ња   каже библи о те кар ка 
Мир ја на Бело ше вић. С. Џаку ла

Град ска библи о те ка Рума

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Петар Дими три је вић
поклонио каље ву пећ
Румља нин Петар Дими

три је вић се дуги низ 
годи на инте ре су

је за исто ри ју Руме, али и 
пажљи во чува неке вред не 
пред ме те које већ дуже вре
ме при па да ју њего вој поро
ди ци. Када је нешто од тих 
пред ме та потреб но за неку 
зани мљи ву изло жбу у Зави
чај ном музе ју, поро ди ца 
Дими три је вић је увек вољ
на да усту пи неки од сво јих 
поро дич них дра го це но сти. 
Почет ком децем бра Петар 
је, у дого во ру са дирек тор
ком Зави чај ног музе ја Бра
ни сла вом Коње вић, одлу
чио да дони ра и скло пи 
ста ру, нека да у гра ђан ским 
поро ди ци ма, попу лар ну 
каље ву пећ. Сада већ ози
да на пећ, наћи ће се у стал
ној етно ло шкој постав ци, 
која пред ста вља јед ну гра
ђан ску кућу са почет ка 20. 
века. 

 Напра ви ли смо ком би
на ци ју да пећ, која је била у 
мом подру му, завр ши овде 
у стал ној  постав ци Зави чај
ног  музе ја. Вра ти ли смо је 
у живот и биће један од екс

по на та у овој постав ци. Мој 
кум Миле Кова че вић је глав
ни мај стор за зида ње пећи, 
а ја сам помоћ ник, што би у 
нашем Сре му рекли „антло

гор“   каже за наше нови не 
Петар Дими три је вић.

У стал ној постав ци у 
Зави чај ном музе ју се нала
зи кухи ња, спа ва ћа соба, 

днев на соба, а пећ је увек 
била у тим кућа ма и гре ја ла 
увек две про сто ри је. 

То су позна те каље
ве пећи, тако зва ни рум ски  
каље ви и рум ске пећи,  јер 
су се ти каље ви пекли. Не 
знам тач но да ли је то била 
Ташне ро ва или нека дру га 
цигла на,  али је то сва ка ко 
рум ски каљ. Дакле, пећ је 
аутен тич на, то јест са ових 
про сто ра – исти че Дими три
је вић.

Поред усту па ња неких 
екс по на та, поро ди ца Дими
три је вић је и дони ра ла поје
ди не пред ме те, као сада и 
ову изу зет но лепу пећ.

Међу тим, Петар Дими три
је вић каже да је ипак нај
по но сни ји на пода так да су 
рум ски Рота ри јан ци, чији је 
и он члан, купи ли  кла вир 
поро ди це Стра ти ми ро вић 
и дони ра ли га Зави чај ном 
музе ју.

 – То  је нај ве ћи потез и 
дона ци ја коју смо ура ди
ли када је Зави чај ни музеј 
у пита њу – исти че Петар 
Дими три је вић.

С. Џаку ла

Петар Дими три је вић поред поклоњене каље ве пећи
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РК „ИНЂИ ЈА”
Завр шен јесе њи део сезо не

Руко ме та ши „Инђи је“ завр ши ли су са так ми че њем 
у јесе њем делу сезо не јер је због лоше епи де ми о ло
шке ситу а ци је Управ ни одбор лиге донео одлу ку да се 
послед ња два кола јесе њег дела сезо не одло же и пре
ба це у наред ну полу се зо ну. У овој полу се зо ни, руко ме

та ши „Инђи је” су пре све га у бара жу обез бе ди ли ула
зак у Супер Б лигу, у којој су затим у девет оди гра них 
кола оства ри ли пет побе да, један нере шен резул тат и 
три пора за, тако да тре нут но зау зи ма ју пето место на 
табе ли.

Пау за
Завр ше но је так ми че ње 

у груп ној фази европ
ских фуд бал ских так ми

че ња. Први део је иза нас и 
вре ме је да се сво де рачу ни 
пред крај ове усра не годи не. 
У окол но сти ма које нам је 
пода ри ла ова пан де ми ја, 
гле да ли смо фуд бал без 
публи ке, десет ко ва не тимо
ве и несва ки да шње резул та
те. Ипак, може се рећи да су 
фаво ри ти углав ном одра ди
ли посао и избо ри ли се за 
даљи наста вак так ми че ња у 
Евро пи.

У Лиги шам пи о на је било 
сва ка квих резул та та. У првих 
неко ли ко кола није се зна ло 
ко кога бије. Наго ве шта ва ла 
се јед на чуд на сезо на и 
дебакл неких вели ких клу бо
ва. Вре ме ном се ста ње 
искри ста ли са ло, а они мањи 
клу бо ви су на кра ју ипак пре
пу сти ли шта фе ту буџо ва ни
ма.

Ако ћемо о изне на ђе њи ма, 
то је сва ка ко испа да ње 
Јунај те да и Интер а из нај ја
чег европ ског так ми че ња. Ту 
је и Ајакс који се борио за 
нока ут фазу до послед њег 
кола, али није могао иза ћи 
на крај са Ливер пу лом и Ата
лан том.

Ман че стер Јунај тед је зау
зео тре ће место у гру пи са 
Пари зом, Лај пци гом и Башак
ше хи ром. Пораз у послед
њем колу од Лај пци га од 3:2 
коштао их је про ла ска у нока
ут фазу. Не могу рећи да ми 
је жао Енгле за. Нека да је 
Ман че стер био мој оми ље ни 
клуб, а ера Алек са Фер гу со
на је заси гур но обе ле жи ла 
добар део наших живо та. 
Одла ском леген де са клу пе, 
енгле ски клуб је јед но став но 
изгу био иден ти тет. Није то 
више то. Копр ца ју се и боре 
зад њих неко ли ко годи на да 

се вра те на ста зе успе ха, али 
јед но став но су поста ли про
се чан клуб. Деси се ту и тамо 
неки бље сак и добра пар ти
ја, али када дође до одлу чу
ју ћих мече ва, не могу да се 
осо ле. Нај бо љи доказ за то 
је и ова пар ти ја про тив Нема
ца у зад њем колу. Са дру ге 
стра не, дра го ми је због Лај
пци га и њихо вог мла дог тре
не ра Нагелс ма на, који наста
вља да гази сво је ста ри је 
коле ге. Желим му сву сре ћу.

Интер се про вео као бос 
по трњу у гру пи са Реа лом, 
Шахтјо ром и Мен хен глад ба
хом. На кра ју су ухва ти ли 
фењер и неће виде ти Евро
пу на про ле ће. Ште та, ако 
мене пита те, посеб но због 
Лука куа који је тре нут но 
један од нај бо љих напа да ча 
у Евро пи. Ита ли ја ни су има
ли ту несре ћу да се так ми че 
у гру пи у којој су пали крај ње 
чуд ни резул та ти. Кик се ви 
Реа ла су им дошли гла ве, с 

обзи ром на то да су њихо ви 
директ ни кон ку рен ти успе ли 
да отки ну бодо ве Шпан ци ма. 
Посеб но Шахтјор који их је 
два пута добио. Руку на 
срце, мораш и ти неко га 
побе ди ти да би се надао 
нече му. Шест бодо ва је пре
ма ло.

Тре ће раз о ча ре ње је Ајакс 
нашег Душа на Тади ћа. И 
даље игра ју леп и атрак ти
ван фуд бал, али се види да 
то није еки па из прет ход них 
сезо на. Оти шли су неки бит
ни игра чи и про да ли се 
добро, а оста так еки пе је 
недо вољ но јак да би се 
борио за неке веће циље ве. 
Ипак, Холан ђа не ћемо гле
да ти на про ле ће у Лиги 
Евро пе, која је у овом момен
ту иде ал на сре ди на за њих.

Када смо код Лиге Евро пе, 
ту заба ва почи ње на про ле
ће. Тотен хе му, Арсе на лу, 
Мила ну, Напо ли ју и Роми ће 
се при дру жи ти и тре ће пла

си ра ни из Лиге шам пи о на, а 
нај звуч ни је име је Ман че
стер Јунај тед.

Црве на зве зда је у послед
њем колу оди гра ла без голо
ва са Либе ре цом у гости ма, 
чиме је потвр ди ла дру го 
место у гру пи. Осво ји ла је 11 
бодо ва и има само један 
пораз из шест мече ва. Ово
ме се нису нада ли ни нај ве
ћи опти ми сти, а коли ки је 
домет срп ског клу ба, виде
ће мо на про ле ће, када се 
несрећници састају са 
моћним Миланом

Врхун ски европ ски фуд бал 
иде на пау зу до кра ја фебру
а ра. Има ће мо заба ву на 
Остр ву у виду пија них Енгле
за који се тра ди ци о нал но 
кољу око ново го ди шњих и 
божић них пра зни ка. А може
мо се окре ну ти и неким дру
гим спор то ви ма, попут 
кошар ке и НБА лиге која 
стар ту је 22. децем бра. Па ко 
шта воли...

НАЈ ВЕ ЋЕ РАЗ О ЧА РЕ ЊЕ: Интер Милан
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