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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

Тргвојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

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

Дежурнаслужба:064/8894-580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

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

Ispuweno obe}awe: 
Novi dom za \uri}e

Po~ela 
vakcinacija 
medicinskih 
radnika

PREDSEDNIK VU^I] U LA]ARKU



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

МИТРОВАЧКОПОРОДИЛИШТЕ

СофијаиМилапрвебебе
у2021.години

ДевојчицаСофија,рођена1. јану
ара у 13.32 часа је прва беба
рођенауСремуу 2021. години.

Њена мајка је Јована Кукић из Нове
Пазове.Девојчица је на рођењу била
тешка3400грамаидугачка51центи
метар. Три дана касније, 4. јануара у
8.55часова,рођена јеипрвабебаса
територије Сремске Митровице. Реч
је о девојчициМили, која је на рође
њу била тешка 2880 грама и дугачка
48центиметара.ЊенамајкајеЈелена
Јокић.
Градоначелница Сремске Митрови

цеСветланаМиловановићјесаначел
никомзасоцијалнузаштитуизаштиту
животне средине Драженом Риђоши
ћемобишлапородилиштеОпштебол

нице5.јануара,итомприликомдоне
ла поклоне мајкама, које су родиле
првебебеуновојгодини.
– У 2020. години, нажалост, имали

смовишенепријатнихвести.Али,упр
кос томе, добре вести су стизале из
митровачког породилишта, а то је да
смо у току 2020. године имали више
новорођенихбеба,негоштојетобило
2019.године.Надамседаћеиху2021.
години бити више. Драго ми је што
имамонашуновусуграђанку,девојчи
цуМилуЈокић,која јепрвамитровач
ка беба рођена у 2021. години.Наша
обавеза и задатак је да деци напра
вимо што боље и безбедније услове
за живот. Честитам овом приликом
њенимродитељима, свима имжелим

дугисрећанживот,реклајеСветлана
Миловановић.
ПремаодлуциГрада,првабебарође

науСремскојМитровицидобијапоклон
у вредности од 10.000 динара као и
50.000динарауготовини.
–Ову2021. годинузапочињемозаи

сталепимвестима.Каопрво,хтеобих
да пожелим срећу свим породиљама.
У 2020. години имали смо 74 породи
ље више у односу на 2019. годину и
надамоседаћеиху2021.првојгодини
битијошвише.Свимграђанимажелим
многоздравља,срећеиљубавиу2021.
години,рекаојеДраженРиђошић.
Заменик директора Опште болнице

др Драган Малобабић рекао је да је
2020. године рођено више беба, него
штојетобиослучај2019.године.
– У Сремској Митровици је током

2020.годинерођено1437беба.Насвет
једошлонештовишедечака,њих755,
и686девојчица.Током2019.годинеје
рођено 1363 беба, а у 2020. години је
било74порођајавише.Такодаможемо
рећидасмоималипорастноворођених
у2020.годиниитоод5,4посто,рекао
једрМалобабић.
Збогактуелнеепидемиолошкеситуа

ције,поклонинисуурученимајципрве
бебе, каошто је то раније био случај.
УместомајкемалеМиле,поклонјепре
датњеномоцуМилануЈокићу.
‒Захвалансамлокалнојсамоуправи,

ОпштојболнициидокторуМалобабићу.
Чулисмосесамајком,суперсу,свејеу
најбољемреду.Овонамјепрводетеи
јасампресрећан,рекаојеМиланЈокић.
Такође, и родитељима девојчице

Софијеурученјепоклонуизносуод10
хиљададинара. З.Поповић

ДраженРиђошић,МиланЈокић,СветланаМиловановићидрДраганМалобабић

ЈованаКукићсаћеркомСофијом,
првомрођеномбебомуСрему

JeленаЈокићсаћеркомМилом,
првоммитровачкомбебому20201.
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ПРЕД СЕД НИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОСЕ ТИО САМО ХРА НУ МАЈ КУ ДЕВЕ ТО РО ДЕЦЕ 
ЈОВАН КУ ЂУРИЋ ИЗ ЛАЋАР КА

Испу ње но обе ћа ње:
Нови дом за Ђури ће

Кућа сада изгле да леп ше и 
боље. Тре ба ло би још неке 

ства ри наба ви ти, као што су 
кре ве ти и слич но. Али, све 
у све му, нај ве ће про бле ме 

смо реши ли: сто ла ри ју, кров, 
фаса ду и оста ло. Помо ћи 
ћемо још коли ко год буде

мо могли.  У Срби ји посто ји 
још мно го сиро ма шне деце и 

сиро ма шних поро ди ца, али 
за Јован ку не може да се каже 

да је сиро ма шна, има пра во 
богат ство, деве то ро деце. 

Без деце нема будућ но сти, 
рекао је пред сед ник Вучић

Председник Александар Вучић
посетио је 5. јануара Јованку
Ђурић, самохрану мајку деве

торо деце из Лаћарка. Поред пред
седника Вучића, породицу Ђурић су
посетили министар пољопривреде
Бранислав Недимовић и градоначел
ница Сремске Митровице Светлана

Миловановић. Разлог посете јесте
испуњено обећање, које је дато про
шле године почетком јануара, а то је
адаптацијапородичнекућеЂурића.У
оквирурадовазамењена јестоларија,
саниран је кров, проширен је дневни
боравак,реновиранојекупатилоиура
ђенојегрејање.

–Кадасмоовдебилипреокогодину
дана,дивилисмосесамохранојмајци,
којабринеодеветородеце.Садамогу
да кажемда су деца порасла, напре
довала и да су озбиљнија. Кућа сада
изгледалепшеибоље.Требалобијош
некестваринабавити,каоштосукре

Алек сан дар Вучић

Пред сед ник Александар Вучић са поро ди цом Ђурић у њихо вом новом дому
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ветиислично.Али,свеусвему,најве
ће проблеме смо решили: столарију,
кров, фасаду и остало. Помоћи ћемо
још колико год будемомогли. Такође,
купилисмои једну краву, којадаје15
литарамлека,штонијемалоиважно
је за породицу. Деветоро дивне деце
Јованкаима,седморицусиноваидве
ћерке. Пробао сам кифлице и облан
декојесунаправилеЦвијаиМилица,
одличносутоурадилеизахвалансам
им на гостопримству. У Србији посто
ји јошмного сиромашнедецеи сиро
машних породица, али за Јованку не
можедасекажедајесиромашна,има
право богатство, деветоро деце. Без
деце нема будућности, за кога онда
градимо путеве, болнице и све оста
ло.Врлојетешкопронаћиправемере
за подизање наталитета. Не постоји
важнији задатак за нас од демограф
скогнапретканашеземље.Подршком
коју дајемо породиљама и породица
ма, а која је већанегоикада, успева
модапостигнемоодређенерезултате

у најсиромашнијим деловима Србије,
рекаојепредседникСрбије.
Томприликом,АлександарВучић је

најавио даље инвестиције уСремској
Митровици.
‒ У припреми је велики пројекат,

изградњадодатних10хиљадаквадрат
них метара Опште болнице и рекон
струкцијапостојећегделатеустанове.
Мислимдајетоодпресудногзначаја.
УМитровицинезапосленостнијевели
ка,измеђутриипетпосто.Имамного
фабрика, инвестиција,много тога смо
уложили. Веома је важно да заврши
мопројекатвезанзаОпштуболницу,а
акобудемоималиновца,изградићемо
и градски стадион. У Лаћарку је нови

вртићизграђен,остало једасестари
деореконструишеизаврши,изјавиоје
Вучић.
Јованка Ђурић се захвалила пред

седникузасвупомоћкојујепружиоњој
ињенојпородици.
–Великохвалапредседникуисвим

људимакојисупомоглиданамсеомо
гућебољиуслови.Најважнијеједасмо
здрави и још једном, велику захвал
ност упућујем председнику и држави.
Заистамијетовеликачастизадовољ
ство,изјавилајеЈованкаЂурић.
ПредседникВучићјеприликомпосе

те разговарао у са децом и њиховим
интересовањима,школииофудбалу.

З. Попо вић

Пред сед ник Вучић са мини стром Неди мо ви ћем у посе ти поро ди ци Ђурић

Заједничка фотографија са поро ди цом Ђурић

Јован ка Ђурић
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НОВА ЈАВ НА РАСВЕ ТА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Боља енер гет ска ефи ка сност
На територији Срем

скеМитровице, укљу
чујући и села, током

2020. године стара расвета
је замењена новом, ште
дљивомЛЕДрасветом.Овај
пројекат јереализованкроз
уговор о јавноприватном
партнерству, који је локал
на самоуправа потписала
са фирмом „Еско Елиос”
из Новог Сада. О позитив
нимефектимакојећеимати
реализацијаовогпројектау
Градскојкући29.децембра,
говорилису заменик градо
начелникаПетарСамарџић
и начелник Градске упра
ве за опште и заједничке
послове и имовину Миро
слав Јокић. Како је рекао
Петар Самарџић, нова
расветаћедонетиуштедеу
јавнимтрошковимаидопри
неће енергетској ефикасно
сти и смањењу загађења
животнесредине.
‒ Сремска Митровица

води рачуна о екологији.
У градском и приградском
превозу,користесемодерни
аутобуси са еуро 6 мотори
ма, који су енергетски ефи
каснији и имају мању еми
сију штетних гасова. Све
те уштеде, заједно са ефи
каснијом јавном расветом,
омогућују нам да смањимо
део јавних расхода. Одно
сно, ослобађају део сред
ставаубуџету, којимогуда
се усмере на део приори
тетних пројеката на локал
номнивоу,такође,уобласти
енергетске ефикасности.
ЧињеницаједауМитровици
постојивећибројстамбених
објеката који су енергетски
неефикасниитрошенеколи

ко пута више енергије него
у Европској унији. Постоје
национлани програми који
субвенционишу набавку
високо енергетски ефика
сних уређаја за грејање.
Циљлокалнесамоуправеје
даунаредномпериодуради
на подизању енергетске
ефикасности у областима
које нису покривене нацио
налномполитиком.Укризно
време пандемије корона
вируса,СремскаМитровица
јенаовајначинпоказалада
може да буде ефикасна и
друштвеноодговорналокал
на самоуправа, рекао је
Самарџић.
Мирослав Јокић је том

приликом подсетио на
претходнадвапројекта јав
ноприватног партнерства:
градски превоз и рекон
струкција и изградња сао

браћајне инфраструктуре,
посебноуселима.
‒ Jавноприватно парт

нерство замене старе јав
нерасветенам јенарочито
значајно, јер јеГрадубитно
улагање у заштиту живот
не средине, као и у свим
сегментима живота. Нова
јавна расвета је пре све
га енергетски ефикасна и
цео пројекат се финансира
из уштеде. Град Сремска
Митровица није додатно
оптеретиопорескеобвезни
ке, већсусредства, која су
издвајана на име плаћања
накнада за јавну расвету,
опредељена за финанси
рањеовог пројекта, који ће
трајатинаредних13година.
Са28.децембром,заврше
на је прва фаза пројекта.
Односно, имплементира
на је јавна расвета у свим

насељима на подручју гра
да, а укупан број поста
вљених светиљки је око
9.700.Поред тогаштоима
мобољуиквалитетнијујав
ну расвету, постигли смо и
да у истоммоменту имамо
исправну јавну расвету на
читавомподручју града, јер
намјепартнерзагарантовао
њену исправност. Имамо
јасну и прецизну контролу,
свака светиљка је нумери
сана, а можемо да даљин
ски пратимо ниво осветље
ња, чиме такође додатно
штедимосредствакојаћемо
моћи да користимо за неке
друге пројекте. Заједно са
накнадом за коришћење
електричнеенергије,расве
танећекоштативишеод20
милиона динара, што је за
скоро 70 одсто мање него
раније,рекаојеЈокић. З. П.

Петар Самар џић и Миро слав Јокић

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Повољ ни ја епи де ми о ло шка ситу а ци ја
ЕпидемиолошкаситуацијауСрему

јенештоповољнијанегоштојетобио
случајуодносунапретходнипериод.
КакојереклазаМновинедиректорка
ЗаводазајавноздрављедрНадаЗец
Петковић на дан 7. јануар, укупно је
било 2576активнаслучајаковид19
инфекцијенатериторијиСрема.
‒УСремскојМитровици је7. јану

ара регистровано 18 нових случаје
ваинфекцијековид19,аукупанброј

активнихлица је697.УРумиимамо
10новозараженихиукупанбројактив
нихслучајеваинфекцијекоронавиру
сом је 560. У Инђији је укупан број
активнихлица358,адвојејеновоза
ражених. У општини Ириг имамо 54
активна случаја и 7. јануара нисмо
имализабележенновислучајинфек
цијековид19.УопштиниШидимамо
тројеновоинфициранихиукупанброј
активнихлицаје196.УПећинцимаје

регистровано четворо позитивних и
укупноимамо196активнихслучајева
инфекције ковид19. Дакле, у Срему
са7.јануаромсмоимали44новаслу
чајаинфекције коронавирусом.Број
заражених јесте нижи у односу на
прошлипериод,алисеидаљеради
овисокомбројуоболелихпајестога
неопходно бити опрезан и придржа
ватисеепидемиолошкихмера,иста
клаједрНадаЗецПетковић.
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ИНТЕР ВЈУ: ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА ЂОР ЂЕ РАДИ НО ВИЋ

Здрав ство, школ ство и бри га
о деци су фокус у 2021. годи ни

ПредседникОпштинеСтараПазо
ваЂорђеРадиновић јеуинтер
вјуузаМновинесумираогодину,

којајеизанас.Онјеистакаодаћезбог
епидемије коронавуруса сви грађани
Србиједугопамтити2020.годину.

– Хвала Богу, наше државно руко
водство  на челу са председником
Александром Вучићем и Владом
Србије успели су да се снађу  у оно
првовремеепидемијеикаснијеимиу
СтаројПазови.Пратили смо све тои
мислим да смомного тога изнели на
најбољимогућиначин,јерсмосезаи
статрудили.Мислимдајегенерално
нашаопштинауодносунаокружење,
увекбилаубољојситуацији  такода
смонатопоносни,тујенајвећидопри
носпресвегамедицинскихрадникаи
свихонихмеракојесубиле,којесусе
поштовале. Заиста нисмо имали по
том питању неких проблема у Старој
Пазови. Надам се да ће у годинама
коједолазебитимногобољеидаће
коначно ова епидемија да прође,
рекаојеЂорђеРадиновић.

Да ли ће се наста ви ти са ула га њи
ма у здрав ство и у 2021. годи ни?
Сведоцисмодасеграденовебол

нице, колико их је већ изграђено и
реновирано на нивоу Републике.
Наравно, ми пратимо те трендове и
припремили смо документацију. Ове
2021.годинеочекујемореконструкцију

два наша дома здравља,  уСтарој и
НовојПазови.
УплануједасеДомздрављауСта

рој Пазови подигне на много виши
ниво. Већ смо доста улагали у амбу
ланте,уопрему,такођеиуДомздра
вља. Наставићемо да улажемо и у
амбуланте, али превасходно највећи
акценат биће бачен на домове здра
вљауСтаројиНовојПазови.Инвести
цијаћебитинегдеокодвемилијарде
динара,итоговорисамопосебиколи
кисутозахватииколикоћетузаиста
бити уложено. Наравно, то је све са
циљем да се побољша сигурност
нашихграђана.

Ста ра Пазо ва поста је град. С обзи
ром на то, да ли ће бол ни ца поста ти 
у том сми слу при о ри тет? 
Статусграданијеуопштениукаквој

вези са болницом, затоми подижемо
Дом здрављана вишиниво. То нема
никаквевезе,итонијеједносадругим
повезано нити условљава. Дом здра
вљаподижемонанивомањеболнице.
Имаће неке прихватне собе. Није
реално да се у Пазови граде неке
великеболниценаосновутогаштосе
ми налазимо близу главног града и
НовогСада,аиМитровицајеблизу.
Пореска управа у Старој Пазови је

посталафилијалаизаИнђијуиПећин
це.СадаПИОфондреновира зграду
„Ерстебанке”,којусмомикаоОпшти

накупили.Једанспраттезградећемо
датинакоришћењерепубличкомПИО
фонду,афилијалаћеобухвататиСта
руПазову,ИнђијуиПећинце.Тојеоно
штодоносистатусградасамопосеби,
вишиниворепубличкихинституцијаи
локалнесамоуправе.Тојеононачему
мирадимовећдужинизгодинаишто
јегенералноједнаидеја.Статусграда
јеоночемутребадатежисвакаопшти
на,алитутребадасествореуслови.
Истотако,штосетичеполициједоби
ли смо велики број младих полицаја
ца.Тосумахоммладиљудииздругих
крајева. Занимљиво је да из Старе
Пазове имамо најмање  младих, који
су заинтерсеовани за школовање за
полицајца.Тојезбогтогаштојераз
вијена привреда што људи имају
посла,задругепословеинисутолико
заинтересовани. Зато су дошла деца
из других крајева, из нашег региона,
наравно. Ми смо већ у 2020. години
којајебилатешка,успелидаомогући
морадшалтерсалеууНовојПазови
уПолицији какоби грађанимоглида
подигнуличнукарту,пасош,региструју
аутомобил, а исто то ћемо урадити у
Бановцима.УБановцимасмокупили
простор „Ерсте банке” где смо један
деодали„Поштанскојштедионици”,а
150,160квадратнихметарасмооста
вилизаПолицију.Тосеналазинатргу
односнонаКабларуитоћебититреће
место где ће се издавати документа.

Ђор ђе Ради но вић 
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Смањиће се гужве у Старој Пазови,
где памтимо редове и устајање у 4,5
сатиујутру.Тојесвеоношторадимои
миочекујемодаћетодафункциони
шеидадобијемостатусграда.

Коли ко је то дале ко, да ли је коро
на успо ри ла тај про цес?
Искрендабудем,мислимдајекоро

науспориласве.Међутим,овојеједна
политичка одлука, и када се стекну
услови,мислимда је објективнооче
киватидатобудеу2022.години,како
смо и говорили, евентуално можда
дођедонекихмањихпомерања.…Не
знамоштаћеседеситисакороному
будућности.Стижевакцина,видећемо
какоћетосвефункционисати.Малоје
почела да јењава епидемија. У оном
првомталасунамјесветобилодале
ко,садсмодоживелидасусвиљуди
оконасбилизаражениитежеболесни
,чакнедајБоже,ипреминули,такода
је епидемија заиста завладала на
свимпросториманашеземље,имно
гозависиодсвегатога...Минеодуста
јемоиидемокоракпокорак,ијаоче
кујемда је тона крајунеминовно,да
томорадаседеси.

Недав но сте у госто ва њу на РТВ 
Војводина у Јутарњем програму 
рекли да Општи на Ста ра Пазо ва 
годи на ма пома же соци јал но угро же
ном ста нов ни штву, пого то во пред 
пра зни ке. 
УСтаројПазовитешкојенаћиљуде

који су слободни по питању радног
ангажмана.НаБироуимамојакомали
бројљуди,углавномсувисокообразо
ваниилионикојисукорисницисоци
јалнепомоћи.Високообразованеосо
бечекајусвојпосаоуструци,говорим
о лекарима, правницима...Не могу ти
људи да се запосле у погонима које
отварамо,каоштоје„Лидл”,„Делезе”,
где обични људи могу да нађу јако
добар посао, односно добру зараду.
Тако да је јако мали број радно спо
собнихна тржиштуипривредници ту
имају проблеме. Примећујемо да је
овде на објектима који се граде у
нашојопштиниирадникаизТурске,и
са југа Србије, што је по мени један
успех,једанкоракнапред.Мижелимо
дау2022.годиниидоследећегпопи
са, Стара Пазова има негде око 100
хиљада становника. Зато и дозвоља
вамоизградњутоликостамбеногпро
сторазатоштосматрамодасељуди
досељавају развојем привреде, отва
рањемраднихместа.
Ми морамо да будемо и социјално

развијена општина, јер то говори о
развијености општине уопште. Наша
државајетокомовеепидемијепоказа
лаколикојеосталалојалнаграђанима
и колико је здравствена заштита
доступнасвима.Мисмозаистаопре
дељенидаонајдеостановништва,где
су сиромашни, неспособни за рад,
болесни, помогнемо и изађемо у
сусрет и тим грађанима. Мислим да
смоутомеједнаоднајбољихопштина

уСрбији,томогуспоносомдакажем.
1600 породица  је добило  по тону
угља, четири хиљаде пакетића поде
љеноједецизаБожићиНовугодину,
даитадецаосетерадостпразника.И
друга социјална давања су присутна.
Например,радНароднекухиње,која
свакиданспремахиљадуоброка.Све
топоказуједасмосоцијалноразвије
наопштинаидаразмишљамоосвим
људимаитонавеомависокомнивоу.

У 2020. годи ни су доде ље ни ста
но ви угро же ном делу ста нов ни
штва.
Потомпитању,2020.година јебила

једназаистауспешнагодина.Донатор
јебилаиЕвропскаунијаиСједињене
америчке државе, али и Општина је
уложила преко два милиона евра.
Заистајетовеликипројекат.Изграђе
нисустановиуСтаројПазовииГолу
бинцима. Додељено 30 станова при
падницимаромскепопулације.Прваје
била зграда у Голубинцима где је 30
станова додељено избеглим лицима
изБоснеиХерцеговине,Хрватске,са
Косова, који су дошли још деведесе
тихгодинаинисууспелисебидаобез
бедекровнадглавом.Између25и30
хиљадаљуди се деведесетих година
доселилотериторијунашеопштине.
УСтаројПазовисмоизградили169

станова, једно насеље у Фрушкогор
ској улици, и морам да кажем да су
људи задовољни. Пројекат је био
тежак,нијегабилолакореализовати,
великесупареуложене.Садатиљуди
имају право на откуп тих станова по
повлашћенимценама.Коднасјепри
вредаразвијена,свионимогусебида
обезбедепосао,крозкредитедаотку
петестанове.ТоћеОпштинавратити
усвојбуџетунареднимгодинама,што
јеистопозитивантренд.

Тако ђе, мно го се ула же и у про
све ту. Ту су радо ви у иснов ној шко
ли у Беле ги шу, Новим Банов ци ма и 
вели ка рекон струк ци ја Основ не 
шко ле „Пин ки” у Ста рој Пазо ви.
УНовимБановцимашкола је завр

шена, проширена, дограђени су нови
простори, на једном високом европ
скомнивоу,тренутносмоуфазиопре
мања.Школа уБелегишу је на нивоу
школаумањимместимаШвајцарске,
прелепобјекат.Поноснисмонато,јер
изградитидвешколеутешкојгодини,
каоштојебила2020,нијемаластвар.
Скоро педесет година у назад нису
грађене потпуно нове школе. Ту је и
велики допринос државе, и председ
ника Александра Вучића, јер као
Општина имамо великуњегову подр
шку, и када је привреда у питању,
инфраструктура, тако и школство…
Општинајетууложилаједандеосред
става, једандеоКанцеларијазајавна
улагања,републичкаВлада.Вредност
радовауоведвешколејепрекомили
јардудинара.Општина јебилауоба
везидарешиимовинскоправнеодно

Ула га ли смо у више шко ла, 
рено ви ра ли сред њо школ

ски цен тар, Еко ном ску 
шко лу, затим, шко лу у Вој

ки и Голу бин ци ма. Сада 
је на реду рекон струк ци ја 
Основ не шко ле „Пин ки” у 
Ста рој Пазо ви, која ја је у 
при лич но лошем ста њу. 
Завр ша ва се про јект на 

доку мен та ци ја, оче ку јем 
да поло ви ном  годи не, 

негде у мају, кре не гене
рал на адап та ци ја шко ле, 
која ће доби ти пот пу но 

нови савре мен изглед. У 
току је опре ма ње шко ла 
у Беле ги шу и Банов ци

ма моби ли ја ром.  Око 250 
хиља да евра ће кошта ти 

опре ма и наме штај за шко
ле, јер савре ме ни објек ти 

изи ску ју да буду опре
мље ни по нај ви шим стан
дар ди ма. Ми се при бли
жа ва мо бро ју од чети ри 
хиља де деце у врти ћи ма 
и 350 запо сле них. Опет је 
при вре да та која је све то 
пову кла. Људи су запо

сле ни, мора ју сво ју децу 
аде кват но да оста ве на 

чува ње када иду на посао. 
Изгра ди ли смо два врти
ћа, наста ви ће мо са тим
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се,штосмоидовелиуредкадасуове
две школе у питању. Многе општине
нисуумогућностинидаконкуришуза
одређенапројекте,јернемајуновчана
средства. Хвала Богу,Општина Стара
Пазоватоможе.Задесетгодинаћесе
видетистабилностиштајесведоне
ла експанзија привреде у старопазо
вачкојопштини.Општинаћеунаред
них 50, 100 година остати стабилна,
буџет ће бити стабилан, и то је јако
важно. Зато смо ми пуно улагали у
инфраструктуру,индустријскезоне.Та
улагања се после извесног времена
вишеструковрате.
Улагалисмоувишешкола,ренови

ралисредњошколскицентар,Економ
скушколу,затим,школууВојки,Голу
бинцима.Садајенаредуреконструк
цијаОсновнешколе „Пинки” уСтарој
Пазови, која ја је у прилично лошем
стању. Завршава се пројектна доку
ментација, очекујем да половином
године,негдеумају, крене генерална
адаптацијашколе,којаћедобитипот
пуноновисавременизглед.
УтокујеопремањешколауБелеги

шу и Бановцима мобилијаром.  Око
250хиљадаевраћекоштатиопремаи
намештај за школе, јер савремени
објекти изискују да буду опремљени
понајвишимстандардима.
Мисеприближавамобројуодчети

ри хиљаде деце у вртићима и 350
запослених.Опет је привреда та која
јесветоповукла.Људисузапослени,
морајусвојудецуадекватнодаоставе
на чување када иду на посао. То је
огромантрошакзабуџетопштине.На
тосенежалим,тојепозитивнаствар.
Потребнојеобезбедитиплате,превоз
за запослене, поред свега осталог.
Изградилисмодвавртића,наставиће
мосатим.Унекомнаредномпериоду
гледаћемо да пребацимо тренд на
приватневртиће,каоштојетоуБео
градуиНовомСаду,тадаћемоимати
многомањепроблемаокозапослених,
а субвенцијама ћемо дотирати оно
штојеразлика.Бринутиодецијенај
важније. И зато ће поред здравства,
локланојсамоуправинареднихгодина
уфокусубитиишколствоидеца.

Општи на Ста ра Пазо ва има нови 
сазив локал ног Пар ла мен та. Ви сте 
често при су ство ва ли сед ни ца ма. 
Доста реак ци ја иза зва ли су радо ви 
у Бло ку 9 у Новој Пазо ви.
Локални Парламент је јако стаби

лан. Ја сам веома задовољан оства
реним резултатом. Да нисам одгово
ран,могаобихданедолазимнасед
нице Скупштине општине, али једно
ставножелимдаиспратимсве.Најви
шеинформацијаимам,штојесасвим
логично. Негде ме највише погађало
да опозиција из Нове Пазове, њих
неколико, жели стално да се ”кити“
тимештомирадимо.Тојејакоружно,
итонемогудаподнесем.Данекокоје
уопозицијиизађеисликасеикаже
Ми смо при мо ра ли власт да ради неку 
инве сти ци ју.

Свакооднашихграђанаћесхватити
даовоштомикажемодајездравство
упрвомпланузбогтренутнеситуаци
је, просвета, наша деца такође, то је
оноштојеважно.Мизнамоизапро
блемеграђанауНовојПазови,запро
блемесаканализацијом,азнамоина
комјенивоунашадржава.Мисмона
рубуБеограда, главног града, у свим
земљамасенајбољеживиувеликим
градовима, главним градовима, и ми
пратимосвететрендове,затоштосу
нашиграђанисвакодневноуконтакту
саБеоградом.
Ми смо радили канализацију, завр

шићемојеовегодинеуБлоку9,којије
био најкритичнији. Тако ће у Новој
Пазови бити изграђено 60, 70 посто
канализацијенатериторији.Садмора
модасефокусирамонаСтаруПазову
иБановце,гдеморадасеравномерно
улажеиуканализацију,итосведоксе
тајпројекатнезаврши.

У Ваша прет ход на два ман да та 
као пред сед ни ка Општи не пока за ли 
сте да је општин ско руко вод ство на 
челу са Вама спрем но да оства ри 
више го ди шње  пла ни ра не про јек те. 
Коли ко смо дале ко, одно сно бли зу 
спа ја ња два аутопута?
Свечетиринашеиндустријскезоне,

које сада треба да се споје и њихов
развојдопринелесуидејиипројектуо
спајањуидвааутопута,штоћепоно
во подићи на виши ниво развој наше
привреде.Урадилисмопланскидоку
ментитајпројекатјеушаоудржавни
пројекат20202025,штозначидасе
у том периоду очекује изградња. Ми
ћемотопочетифазно,радисеопуту
који је од надвожњака између Нове
ПазовеиВојке,паваннасељаВојкеи
Крњешеваца, долази на надвожњак
ШимановциКрњешевци,којићебити
ваннасељенихместаиузкојићеопет
свебитииндустријсказона.Очекујемо
даћемоозбиљнијуизградњутогпута
почети у 2022.години. Пре тога ћемо
урадити пут Стари Бановци – Крње
шевци, правац преко Нове Пазове.
Иматувишеразлога, једанодњихје
долазаквеликекомпаније„МТУ”,тако
да имамо и нешто условљено што
морамозањихдапроширимо.Тајпут
јеуприоритетуирадићемогапоприн
ципу јавноприватног партнерства, по
принципупоком јеасфалтирано120,
150локалнихулицауцелојОпштини.

Општи на Ста ра Пазо ва је добар и 
пози ти ван при мер  дру гим општи
на ма по пита њу јав ногпри ват ног 
парт нер ства. Про је кат је при кра ју, 
како га Ви оце њу је те?
То је један видфинансирања  који

смомисамосхватилипреосталих,то
јевећсвевиђеноуразвијенимземља
ма. То је један од првих пројеката у
Србији, такав вид финансирања. Ми
смотовиделиуАустрији,Словенији,у
развијеним земљама, Немачкој.
Мислим да смо схватили да је то
добарвидфинансирањазакапиталне

Наста ви ће мо да ула же мо 
и у амбу лан те, али пре
вас ход но нај ве ћи акце

нат биће бачен на домо ве 
здра вља у Ста рој и Новој 
Пазо ви. Инве сти ци ја ће 

бити негде око две мили
јар де дина ра, и то гово
ри само по себи коли ки 
су то захва ти и коли ко 

ће ту заи ста бити уло же
но. Нарав но, то је све са 
циљем да се побољ ша 

сигур ност наших гра ђа на

Ја сам амби ци о зан човек, 
волим да ства рам, да гра
дим, мислим да су то гра
ђа ни и пре по зна ли још из 

вре ме на кад сам водио 
Месну зајед ни цу. Стал но 
сам раз ми шљао о новим 
про јек ти ма, а у том сми
слу раз ми шљам и данас. 

То су адап та ци ја и изград
ња Домо ва здра вља, реко
струк ци ја шко ла, изград
ња ста ди о на, завр ше так 
спорт ских хала, путе ва, 
кана ли за ци је… Моја сва 
раз ми шља ња су веза на 

за локал ну при чу, за наша 
места, за наше сугра ђа не, 
за оне људе које сре ћем 

сва ки дан. Нови под стрек, 
нову сна гу дају ми они 

људи који када ме срет ну 
на ули ци кажу да су задо
вољ ни, да су се запо сли

ли, да сам ја помо гао
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пројекте. Људи треба да схвате да
буџетОпштиненеможедафинансира
капиталнепројекте,затотребатражи
тидругеначинефинансирања.
Такоћемоисадакрозјавноприват

но партнерство  радити споменуте
правцеимићемотозавршитизанеко
ликомесеци,годинуданаиондаћемо
то финансирати наредних пет, шест
година.Питање једалибисмозапет,
шест година са тим средствима уоп
ште успели толико да обезбедимо и
толикодаурадимо.

Да ли је у пла ну рекон струк ци ја 
пута Ста ра Пазо ва – Вој ка?
Сигурно ћеморадити и реконструк

цијутогнајдужегправца.Завршићесе
ипутСтариБановци–СтараПазова.
Сада смо кандидовали и регионални
пут Стара Пазова – Путинци, Стара
Пазова – Рума и пут Нова Пазова –
Инђија,којијеусолидномстању,али
нанеколикоместатребадасепопра
ви.

Каква је ситу а ци ја са запо сле но
шћу у ста ро па зо вач кој Општи ни?
Руководство наше земље није

дозволило да као у неким другим
земљама привреда претрпи велике
губитке.Мислим да у нашој општини
није дошло до великих губитака рад
нихместа.Грађанивидедасеиздана
у дан граде новефирме и стално се
нештодешава.Имамодесетинефир
ми, које су почеле изградњу, највећи
инвеститоркојидолазије„МТУ”,вели
киинвеститор „ЦТП”, који јеизградио
својупрвухалууНовимБнаовцимаи
који ће градити огромне објекте око
300 хиљада квадрата у наредном
периоду.

„МТУ”умартукрећедагради једну
великуфабрикузапроизводњуавион
скихмотора,задвегодинезапослиће
400,500људи,узавршнојфази1800.
За десет година сумираћемо све,

сећати се ових резултата, нас чека
један стабилан период што се тиче
посла за наше грађане. Кад људи
имају посао потпуно се другачије
живи,кадупородицирадидвоје,тро
јеможедасеживинормално,штои
јесте циљ локалне самоуправе. По
питањупослауСтаројПазовијесве
тлабудућност!

Може мо чути комен та ре да локал
на само у пра ва доста пажње посве
ћу је дола ску стра них инве сти то ра. 
Коли ко пажње се посве ћу је  дома
ћој при вре ди ?
Морамдакажем,дајејакопозитив

но када дође страни инвеститор као
што је „Лидл“, који је изградио своје
објекте,уложио100милионаевра.То
јејакозначајноитодоприносиразвоју
нашеземље.Важнисубитниинаши
привредници, који су велики извозни
цииониистотакодоприносепривред
ној стабилности.  У претходној јако
тешкојгодининисмоималинекевели
кепотресеусмислуекономије.Млади
којисешколују,предњимајеживоти
неће имати проблема око проналска
посла.

Коро на је сто пи ра ла и спорт. Шта 
је са инве сти ци ја ма ?
Корона се свакако јако осетила у

спорту. Нисмо ми посустали, ни оду
стали,спортјебитанфакторзаздра
вљеимладе.Мисмопочелисаизград
њом велике хале са 1000 места у
Старим Бановцима. Ушло се у другу,

завршнуфазурадова.УНовојПазови
смо градили спортску школску халу,
сматрајућиданемадовољно капаци
тета,адаонапостојећахалазадово
љавапотребеклупскогспорта.Гради
моиновистадионуНовимБановци
ма. После тога се очекује изградња
једнехалеистадионаиуСтаројПазо
ви.Такодаћемоиматитрицентралне
хале за наше клубове. Ми на буџету
општинеимамооко75спортскихклу
бова и издвајамо озбиљна средства
за спорт,можда и највише у региону.
Сваканашашколаимасвојухалу,што
је опет позитиван пример. Од школ
скогспортасвекреће.

Који су пла но ви за наред ну годи
ну? 
Највећажељанамједасерешимо

епидемије и вратимо на стари начин
живота.  Ово је велики поремећај на
целој планети и питање је да ли ће
опет све бити исто. Свим грађанима
желимнајвишездрављау2021.годи
ни. Ја сам амбициозан човек, волим
дастварам,да градим,мислимдасу
тограђаниипрепозналијошизвреме
на кад сам водио Месну заједницу.
Сталносамразмишљаооновимпро
јектима,аутомсмислуразмишљами
данас. То су адаптација и изградња
домова здравља, рекострукција шко
ла, изградња стадиона, завршетак
спортских хала, путева, канализаци
је...То је оно чему остајем привжен.
Моја сва размишљања су везана за
локалнупричу,занашаместа,занаше
суграђане, за оне људе које срећем
свакидан.Нови подстрек, нову снагу
дајумиониљудикојикадамесретну
наулицикажудасузадовољни,дасу
сезапослили,дасамјапомогао.

Ста ра Пазо ва 
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Про сла вљен Божић у Сре му

Широм Срема светим литурги
јама у православним црквама
и традиционалним паљењем

бадњакаобележенје6.јануар,Бадњи
дан. Ове године обележавање Бад
његданајезбогпоштовањаепидеми
олошкихмераизгледалодругачије.У
Сремској Митровици у цркви Светог
Димитријалитургијиипаљењубадња
ка присуствовала је градоначелница
СветланаМиловановић, заменик гра
доначелникаПетарСамарџићиначел
никГрадскеуправезабуџетилокални
економскиразвојДушкоШарошковић.
СветланаМиловановић је том при

ликомчеститаласвимвернициманај
радоснијихришћанскипразникБожић.
‒Традиционално, као сваке године

уочи Божића, у Саборној цркви Све
тогДимитрија уСремскојМитровици,
наконвечерњегслужењаприсуствова
лисмопаљењубадњака.Одржалисмо
традицијутогнашегнародногобичаја.
Користимовуприликуда свимсугра
ђанима који славе Божић по јулијан
скомкалендаручеститамБадњевече
и Божић. Покушајмо да заборавимо
свештојебилолошеупрошлојгоди
ниидасепотрудимоданамследећа
годинабудебоља,ведријеисрећнија,

реклајеСветланаМиловановић.
Узсвепрепорученеепидемиолошке

мере у Храму Светог оца Николаја у
Шиду верници су се окупили прво на
вечерњој служби, а потом присуство
валичинупаљењабадњака.Председ
ник Општине Шид Зоран Семеновић
је на службу дошао са породицом, а
затимучествоваоупаљењубадњака.
–Великами је частшто саммогао

са нашим протонамесником господи
ном Мишићем да запалим бадњак,
да уприличим овај свечани чин на
најрaдаоснији хришћански празник,
рођењеХристово.Задивљенсамбро

Срем ска Митро ви ца

Зоран Семеновић учествовао у паље њу бад ња ка у Шиду испред Цркве Све тог оца Нико ла ја

Све тла на Мило ва но вић 
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јемљудииначинукакосусесвипри
државалимерауусловимаепидемије.
Желим свима да пожелим здравље,
срећу у 2021. годиниида свима који
обележавају Божић по јулијанском
календару, пожелим да га проведу у
кругу своје породице, рекао је Семе
новић.
За разлику од прошле, ове године

нијебило званичног присуствапаље
њубадњака у некој одцркава у рум
скојопштини,каоштојебилопрошле
године, када је централно паљење
бадњака организовано у Платичеву.
ПредседникОпштинеСлађанМанчић

је присуствовао паљењу бадњака у
Кленку,гдеиживи.Истовремено,у17
часова запаљени  субадњаци у хра
мовима Српске православне цркве у
румскојопштини.
Председник Општине Инђија Вла

димирГакприсуствоваојелитургијии
паљењу бадњака у Храму Ваведења
ПресветеБогородицеуБешки.
Трудим се да сваке године будем

унекомдругомхрамузаБадњевече.
Претходних година организација је
била сасвим другачија, уз ватромет
алиове године, због низапревентив
нихмера, морали смо да обележимо

овајдатумнадругачијиимногоскром
нији начин. Свим суграђанима чести
тамБадњевечеиБожић,рекаојеГак.
У иришкој општини, на Бадњи дан,

паљењембадњакаусвимхрамовима,
почелајепрославанајвећегхришћан
скогпразника–Божића.Паљењубад
њакауВрднику,уцрквиСветогЈована
КрститељаприсуствоваојеиМиодраг
Бебић, заменик председника Општи
не, а верницима су после службе,
подељени бадњаци.Паљење бадња
ка је организовано уз повећане мере
безбедности због епидемије корона
вируса. Е. М. Н.

Врд ни к

Кудо ш

Вла ди мир Гак на литур ги ји у Бешки

Сла ђан Ман чић на литур ги ји у Клен ку
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САРАДЊА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА И НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА

Поде ље ни бад ња ци

НаБадњидан, 6. јанура уСрем
ској Митровици, Руми, Шиду,
Инђији и Иригу грађанима су

дељенисубадњаци,којесутелокал
несамоуправеобезбедилеусарадњи
саНационалнимпаркомФрушкагора.
У Сремској Митровици су бадњаци

дељенинаТргуЋиреМилекића,цен
труМачванскеМитровицеиЛаћарка,

аукупнојеобезбеђено1500бадњака.
Том приликом, заменик градона

челникаПетарСамарџић је подсетио
да јеБожићнајрадоснијихришћански
празник, чија је суштина међусобно
даривање,разумевањеиљубав,како
људимеђусобно,такоисвихнаспре
маприроди
‒Идејаовеакције јесте,пресвега,

Петар Самар џић

Поде ла бад ња ка у Срем ској Митро ви ци

Поде ла бад ња ка у Ири гу
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очување народних обичаја и тради
ције, уз истовремено очување екоси
стема,односно,природнихвредности
најстаријегнационалногпаркауСрби
ји и јединог на територији Војводине.
Стручна лица Националног парка су
сечомхрастаприпремилиовебадња
ке,искључивосаповршинакојесуза
топредвиђенепланомузгојаипланом
сече,рекаојеСамарџић.
ОнјетомприликомчеститаоБожић

свимакојитајпразникобележавајупо
јулијанскомкалендару.
У Руми су традиционално чланови

Српске напредне странке грађанима
на Градском тргу поделили бадња
ке и календаре за Нову годину. Том
приликом, са члановима странке на
Градскомтргу јебиоипотпредседник
ОпштинскогодбораСНСаРумаСла
ђанМанчић.Онјеистакаода,ипоред
специфичнихусловау којимасеобе
лежаваБадњиданиБожић,циљједа
се овај највећи хришћански празник
обележинатрадиционаланначин.
 Са друге стране, треба  да буде

мо одговорни и да се придржавамо
свихмеранебилинатајначиндали

доприносдаочувамоздрављенаших
људи.ЖелимодаБадњиданиБожић
дочекају и  прославе у кругу својих
породица,  јер је Божић празник који
се обележава у кругу најмилијих, у
кругупородице.Апелујеминанаше
људе да  поред свега, сачувају сво
је здравље и зато је моја порука  да
овајпразникдочекајуздравиивесели
усвојимдомовима,узтрадиционални
поздрав„МирБожији,Христоссероди“
–рекаојеСлађанМанчић.
ОнјезахвалиоЈПНационалнипарк

„Фрушка гора“ које је донирало 1.000
бадњакакојисуподељениграђанима.
Председник Општине Шид Зоран

Семеновић је са сарадницима делио
бадњакесуграђанимауцентруграда.
СвимграђанимажелимсрећанБад

њидан,пуноздравља,срећеиблаго
стања. Општина Шид је захваљујући
Националном парку „Фрушка Гора”
обезбедила одређене количине бад
њака да поделимо нашим грађанима
којинисумоглидапоранеиодуушуму.
Захваљујем се Националном парку,
који јекаоипрошлегодинемислиоо
нашим грађанима, рекао је председ
никОпштинеШидЗоранСеменовић.
Такође,иуцентруИнђијепредстав

ници локалне самоуправе делили су
бадњаке Инђинчанима. Бадњаци су,
како јетомприликомречено,припре
мљениуоквируредовногодржавања
храстових шума, како би се сузбила
бесправнасеча.
У преподневним сатима, 6. јануара

Ирижанимасуподељенибадњацикоје
јелокалнасамоуправа,такођедобила
од Националног парка Фрушка гора,
док су активисти Српске напредне
странкеграђанимаподелиликаленда
репокућама. Е. М. Н.

Зоран Семе но вић дели бад ња ке у Шиду

Поде ла Бад ња ка на Град ском тргу у Руми
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Поче ла вак ци на ци ја
меди цин ских рад ни ка
про тив коро навиру са

Вак ци на ци јом чува мо здрав стве ни систем, чува
мо паци јен те и пове ћа ва мо број оних који су иму ни на 
инфек ци ју кови да19. Коли ко год да вирус цир ку ли ше у 
попу ла ци ји, како вре ме буде одми ца ло, како се кам па
ња вак ци на ци је буде про ши ри ва ла, тако би тре ба ло и 
да вирус сла би је цир ку ли ше, обја сни ла је др Јасми на 
Јан дрић Ко чић

Вакцинацијамедицинскогособља
уСремскојМитровици јепочела
9. јануара.Медицинскирадници

севакцинишупоприоритетнимгрупа
ма:најпреоникојирадеуковидбол
ници,потомздравственирадницикоји
морају бити вакцинисани због свог
здравственогстања.УЗаводза јавно
здравље у Сремској Митровици вак
цинеконтинуиранопристижу,ауовом
турнусујестиглоукупно480доза„Фај
зерове”вакцине.
Заменик директораОпште болнице

дрДраганМалобабићјерекаодасеза
вакцинацију против коронавируса за

садапријавило200здравственихрад
ника.Онићепримитивакцину уроку
оддвадана.
– Један број здравствених радни

ка одсутан је због болести, одређен
број здравствених радника је пребо
леоковид19иимаантителаизкласе
IgGинебиихтребалоуовомтренутку
вакцинисати.Њих јеоко10посто.За
21до28данаследиревакцинацијапа
битакозадесетакдо15данатребало
дасествориимунитетитоувеликом
проценту.Могудакажемдасамсевећ
вакцинисаоиданемамникаквихтего
ба,осимштосампрвеноћиимаолаку

болнуосетљивостулевојнадлактици
укојусампримиовакцину,рекаоједр
Малобабић.
Паралелно са овом акцијом, биће

вакцинисани раднициДома здравља,
поистомприоритету.
ЕпидемиологЗавода за јавно здра

ПОЧЕ ЛА ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА МЕДИ ЦИН СКИХ РАД НИ КА: др Вели мир Нова ко вић

др Јасми на Јан дрић Ко чић
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вљедрЈасминаЈандрићКочићиста
кла је да почетак вакцинације пред
ставља велики дан у борби против
коронавируса.
– Опште мере дају резултате уко

лико их се придржавате и зависе од
целог друштва. Међутим, вакцина је
специфичан начин одбране и врло
моћнооружјепротиввируса.Изузетно
јебитно,несамодазаштитимоздрав
ственераднике,онекојинампомажу,
којинаслече,итунемислимсамона
лекаре,сестре,негоинапомоћноосо
бље,које јеизузетноважно,поготово
уовојситуацији.Вакцинацијомчувамо
здравственисистем,чувамопацијенте
иповећавамобројонихкојисуимуни
наовообољење.Коликогоддавирус
циркулише у популацији, како време
будеодмицало,какосекампањавак
цинације буде проширивала, тако би
требало и да вирус слабије циркули
ше,објаснилаједрЈандрићКочић.
Онаједодаладаје„Фајзерова”вак

цинапрошлаиспитивањеАгенцијеза
лековеимедицинскасредства,којаје
далаодобрењезаупотребу.
Након ове вакцинације, као у оста

лимслучајевима,свакодневносеоба
вљамониторинг нежељених реакција
и епидемиолози прикупљају податке
крозпрописансистемнадзора.
Међу вакцинисаним  здравственим

радницима је и гастроентеролог др
ВелимирНоваковић.
– Сматрам да је вакцинација једи

ниначиндазауставимоовуинфекци
ју, која предуго траје и мислим да је
крајњевремедајеприведемокрају,а
вакцинација је једини начин да се то
успешноуради.Позивамсведасевак
цинишу.Јасамтоурадиодобровољно
издраворазумски,медицинскиразми
шљајући.Вакцинесуизвуклечовечан
ствоизмногобројнихепидемија,аова
вакцинасепоказаладостауспешнаи
мислимдајетоједининачиндасеова
велика епидемија прекине у свету и
коднас,истакаоједрНоваковић.

З. Попо вић

др Дра ган Мало ба бић

ДОМ ЗА СТА РА ЛИЦА „ОАЗА СИЛ КА”

Прве вак ци не про тив 
коро не за нај ста ри је

Усреду, 6. јануара корисници Домаза стара лица „Оаза Силка” су
први примили вакцину против

коронавируса у Сремској Митровици.
„Фајзеровом” вакцином су вакцинисани
старији од 65 година, који спадају у
ризичну приоритетну групу становни
штва.
–УЗаводзајавноздравље,стиглесу

вакцинепротивковида19зацеоСрем
скиокруг.Најпресувакцинисанинајста
рији суграђани, који представљају нају
гроженији део становништва. Постоји
великазаинтересованост завакцинаци
ју,какоодсезонскоггрипа,такоипротив
ковида19, рекла је градоначелница
Сремске Митровице Светлана Милова
новић приликом посете Дома за стара
лица„ОазаСилка”.
ВакцинацијауцеломСремуспроводи

се под стручним надзором  Завода за
јавноздравље.
‒ Поред Дома за стара лица „Оаза

Силка”, обављена је вакцинација и у
домовима за смештај старих лица у
ШидуиГеронтолошкомцентру„Срем”у

Руми.УШидусмоприменили49вакци
на, за 49 корисника. У Дому за стара
лица„ОазаСилка”смоимали16вакци
на за кориснике и три за запослене,
изјавилаједрНадаЗецПетковић,дирек
торкаЗаводазајавноздравље.
КристинаГрабић,главнасестраДома

застаралица „ОазаСилка” кажедасе
корисници, каоиона, наконвакциниса
њаосећајудобро.
–Наши корисници су данас вакцини

сани.Билојепријављено20корисника,
међутим, вакцинисано је њих 16, јер
осталиимајуалергијунахрануилилеко
ве.Такође,вакцинисанасуитриздрав
ствена радника, међу којима сам била
прва.Све је прошлорегуларно.Посете
нисудозвољенезбогризикадасевирус
небипренеонакориснике,јерспадајуу
најризичнију категорију становништва и
оњимасевеомаводирачуна,рекла је
КристинаГрабић.
Корисницисузадовољни,јерсенадају

даћенаконвакцинацијебитидозвоље
непосете.
 З. Попо вић

др Нада Зец Пет ко вићСве тла на Мило ва но вић

Вак ци на ци ја у Дому за ста ра лица „Оаза Сил ка”
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МИНИ СТАР КА ДАРИ ЈА КИСИЋ ТЕПАВ ЧЕ ВИЋ ПОСЕ ТИ ЛА ИНДУ СТРИ ЈУ МЕСА 
„НЕДЕЉ КО ВИЋ”

Про грам „Моја прва пла та” 
шан са за мла де

Министарка за рад, запошљава
ње, борачка и социјална пита
ња Дарија Кисић Тепавчевић,

градоначелница Светлана Милова
новић, Зоран Мартиновић, директор
Националне служба за запошљавање
Србије, иМаријанаГрабић,директор
камитровачкефилијалеНСЗа, посе
тилису28.децембраиндустријумеса
„Недељковић” у Шашинцима. Ова
кланица је укључена у пројекат „Моја
прваплата”уоквирукојегјезапослила
четворо младихљуди. Програм „Моја
прва плата” има за циљ запошљава
њемлађиход30годинасазавршеном
средњом школом или факултетом, а

који нису јошувек стеклирадноиску
ство.
Како је рекла министарка за рад

Дарија Кисић Тепавчевић програм
„Моја прва плата“ је мера, којом је
држава у условима пандемије успе
ла, не само да очува радна места,
већидазапосли8.500младихљуди.
ОнаједодаладајеРепубликаСрбија
2020. годинебилау потпуности усме
ренакаочувањуљудскихживота,али
инаочувањепривредногиекономског
система,учемује,какојерекла,Срби
ја  била успешнија од већине других
земаља.
‒Програм„Мојапрваплата” јепод

стицајзазапошљавањемладихљуди
и њихово оспособљавање за рад на
различитимпозицијамабезобзирана
њихово формално образовање. Да
бисетоостварило,написана је једна
уредба и увидела се потреба да се у
складустимизрадиновинацртЗако
наораднимпраксамаиоспособљава
њу,начемућеморадитииунаредном
периоду.Младалицаћетаковрлобрзо
моћидасеоспособљавајузаконкрет
нераднезадаткеирадносеангажују
напословиманакојимажеле.Уинду
стрији меса „Недељковић“ на лицу
местаможемодавидимодасупосло
давцибилиизузетноажурниипрограм

У посе ти инду стри ји меса „Недељ ко вић“

Дари ја Кисић Тепав че вић Све тла на Мило ва но вић Зоран Мар ти но вић
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„Мојапрваплата”искористилидазапо
слемладалица,којаћеимпомоћида
јошбољерадесвојпосао.Овафирма
је запослила четворо младих, који су
за месец дана стекли значајно рад
ноискуство.Желимоимдаостануна
овомрадномместу,итупронађусвој
животниираднипут,изјавилајеДарија
КисићТепавчевић.
ОнаједодаладајеНационалнаслу

жба за запошљавање у августу 2020.
године расписала јавни позив за реа
лизацију програма подстицања запо
шљавања младих. Интересовање за
овај програм је показао велики број
послодаваца. Средства опредељена
заовајпрограмиисплатузарадаизно
седвемилијардединара.
Градоначелница Светлана Милова

новићјеизразилавеликозадовољство
јерјелокалнасамоуправаукљученау
програм„Мојапрвапата”.
‒ Кроз овај програм укупно имамо

80младихзапосленихитонаподруч
ју града,анадамседаћесетајброј
иповећати.Младиљудиће,поготово
онииспод30година,наовајначинсте
ћисвојупрвушансузапосао.Садруге
стране, послодавци ће добити кадар
којиимједефицитаран.Засвакупохва
лујепрограмкојијепотекаоизВладе
РепубликеСрбије,ресорногМинистар
ствазарад,запошљавање,борачкаи
социјалнапитања,Националнеслужбе
зазапошљавањеинадамседаћемо
ми у Сремској Митровици наставити
овимпутем, рекла јеСветланаМило
вановић.
ЗоранМартиновићистакаоједапро

грам „Моја прва плата” представља
антикризни пројекатВладеРепублике
Србије,азадатакНационалнеслужбе
зазапошљавање јестеда гареализу
је.Како јерекао,програм је  усмерен
на подршку привреди, али и младим
људиманатржиштурада.
‒ Ово је једна мера која треба да

омогући да млади људи шансу за
запошљавање траже у својој земљи.
Мислимдасмотакоуспелидаапсорбу
јемовеликибројљудиунаше,домаће
компаније, а компанија „Недељковић“
нам је значајан партнер на овомпро

граму. Поред око 8.500 младих људи
укљученихупрограм,НСЗ јеподржа
ла ове године још око 6.300 младих
крозфинансијскеподстицаје,какокроз
самозапошљавање,такоикрозстиму
лисање запошљавања. Највећи број
тих људи је ушао у програм стручне
праксеилипрограмприправника,који
сусличнипрограму„Мојапрваплата“,
с тимшто се у овом програмумлади
оспособљавајунезависноодформал
ногобразовања”,рекаојеМартиновић.

Татјана Недељковић из компаније
„Недељковић“реклаједасетопреду
зеће,каоивећинауСрбијисуочаваса
недостаткомраднеснаге,тојест,одго
варајућихпрофила.
‒ То на све начине покушавамо да

превазиђемо, а помаже нам и НСЗ,
којајеизузетноангажована.Сарађива
лисмоиупрограмимастручнепраксе,
а користимо и њихове услуге посре
довања у запошљавању. Програмом
„Мојапрваплата“ смопрезадовољни.
Направилисмонекуврстукомпензаци

јесаНСЗомидржавом,гдеонипла
ћајунашекандидате,амиимпружамо
знањеиискуствокакобисмоихоспо
собилизапосао.Циљнамједаостану
унашојкомпанији,алииданаспрепо
ручедругиммладимљудима,казалаје
ТатјанаНедељковић.
МаријанаГрабићреклаједајекроз

програм„Мојапрваплата”засадапот
писано180уговора,172лицасуукљу
ченаукомпанијеизприватногсектора
иосамујавномсектору.Највећеинте
ресовање било је за послодавце са
територијеградаСремскаМитровица.
‒ Територија Срема је показала да

постојивеликоинтересовањепривред
ног сектора заовај програм.Доказ за
тојеотворених816позицијазамладе
до30 година.Можемодасепохвали
мо чињеницом да су наши послодав
циангажовалинесамолицаизСрем
скеМитровице,Руме,СтареПазовеи
Инђије,већииздругихкрајеваСрбије
којисуседоселилизбоговогпрограма.
Интересовањемладихјемноговећеза
компанијеизприватногсекторанегоиз
јавногинадамседаћемладикојису,
како у компанији „Недељковић”, тако
и другим приватнимфирмама почели
овај програм, стећи довољно радног
искуствадаунапредесвојевештинеи
знање.Највишемерадујештоилица
са завршеним факултетом сада могу
дастекнуновознањеидадођудосвог
првогпосла,казалајеГрабић.
Дипломирани инижењер прехрам

бене технологије Душан Ђорђевић је
један одмладих, који је кроз програм
„Моја прва плата” своје прво рад
но место нашао у индустрији меса
„Недељковић”.
‒Замене јеовајпрограмшансада

стекнемпрворадноискуствоуструци,
након завршеног факултета где сам
савладаотеоријсказнања.Овојесада
новаприликадастекнемискуствокоје
је практично, где могу да научим од
људикојирадеововећдужинизгоди
на, могу да стекнем практична знања
и да се оспособим за даљи рад и за
некевећекораке,рекаојеДушанЂор
ђевић.
 З. Попо вић

У инду стри ји меса 
„Недељ ко вић“ на лицу 

места може мо да види мо 
да су посло дав ци били 
изу зет но ажур ни и про
грам „Моја прва пла та” 
иско ри сти ли да запо сле 
мла да лица, која ће им 

помо ћи да још боље раде 
свој посао. Ова фир ма је 
запо сли ла четво ро мла

дих, који су за месец дана 
сте кли зна чај но рад но 

иску ство. Жели мо им да 
оста ну на овом рад ном 
месту, и ту про на ђу свој 

живот ни и рад ни пут, изја
ви ла је мини стар ка Дари ја 

Кисић Тепав че вић

Душан Ђор ђе вићМари ја на Гра бићТатја на Недељ ко вић
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СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Зна ча јан пад обо ле лих,
нове мере помо ћи при вре ди
СедницаШтабазаванреднеситу

ацијеодржанаје11.јануара,том
приликом јесагледанатренутна

епидемиолошка ситуација и донете
одређенемерепомоћирумскимпреду
зетницима.
У румској општини 11. јануара је

било  376 позитивних лица, а само
четириданаранијебилоје565оболе
лиходковида19.
–Тоједобраситуација,аипритисак

пацијенатанаКовидамбулантуизапо
слене медицинске раднике опада.
Надамосебољимвременима.Почела
јеивакцинацијауГЦ„Срем“,аданас
креће и вакцинација запослених  у
Домуздравља.Наравноданемаместа
опуштању,алисвипараметрипоказују
да сеситуација са корономсмирује–
истакао јеСлађанМанчић,командант
Штабазаванреднеситуације.
На седници Штаба  су донете две

новемереналокалномнивоу,којесе
тичу новчане помоћи румским преду
зетницима, слично како је то било и
прошле године. Мере се односе на
фризерскесалоне,ресторане,кафиће,
пицерије,хотеле,теретане.Овогпута,
помоћћедобитиитуристичкеоргани
зације, којихпоевиденцији,имашест
регистрованих.
Слађан Манчић подсећа да таквих

регистрованихфирмиима261,адаје
њих204прошлегодинедобилопомоћ,
даклесвикојисуиспуњавалиуслове.

Позивамсвењихдасепоновојаве,
а критеријуми суисти.Они којиимају
одједногдотризапосленадобијајупо
50.000 динара једнократне новчане
помоћи,ониодчетиридо10запосле
них 150.000 динара и са више од 10
запослених 300.000 динара. Фитнес
салони и теретане добићепо 30.000
динара. Желимо да помогнемо наше
малепривреднике,јерсутољудикоји
сунајвишеоштећени,собзиромнато
даепидемијадуготраје.Заовунамену
смоиздвојили15милионадинара,ако
будепотребеможеивише,апредузет
ници могу одмах да се пријављују.

Помажемоим,јерсутољудикојисво
јимплаћањемпорезапуненашбуџет
–истакаојеСлађанМанчић.
Он је додао да ће исплата сигурно

битиибржа, јервећпостојидокумен
тација и архива из претходне поделе
помоћи.
Наравно, услов је да фирма није

била у статусу мировања и да нису
отпушталираднике.
Другамерајепомоћсоцијалноугро

женом становништву, јер је донета
одлукадасесвимкорисницимасоци
јалне помоћи, а њих је 582, исплате
свадуговањазаутрошенуводу.
– За ову меру смо издвојили пет

милиона динара, а тако помажемо
како нашим социјално угроженим
суграђанима, тако и ЈП „Водовод“.
Сличнумерусмопримењивалии2017.
године–рекаојеСлађанМанчић.
ДрЗоранСлавујевић, директор  ГЦ

„Срем“Рума,кажедауовомтренутку
утојустановииматриковидпозитив
на корисника ишест запослених, али
дајеситуацијаподконтролом.
Тоједобрацифраистањеуодносу

напретходнипериод,јерсмоуједном
тренутку имали 59 ковид позитивних.
Предузимамо све мере у сарадњи са
Заводом за јавно здравље, а почели
смоипрвисавакцинацијом,9.јануара.
У плану је било да се вакцинише 20
запослених,каои170корисника,али
севакцинисало14запосленихзасада,
затоштоосталинисумоглидаприме
вакцинузбогодређенихобољењакоја
су контраиндикација за пријем вакци
не.Следећа вакцинација, јер је реч о
двофазној, „Фајзеровој“ вакцини, биће
за21дан,односнооко1.фебруараи
тадаћемоиматикомплетнеподатке–
рекаоједрСлавујевић.

С. Џаку ла

На седници Штаба за ванредне
ситуације сагледана је и ситуација
везаназапрвиснег који јеурумској
општини почео да пада 10. јануара.
Констатовано је да су ЈП „Комуна
лац“,којијезадужензаградскеулице
ицентарграда,каоифирма„Катаго“,
којајезадуженазалокалнепутевеи
путеве у месним заједницама одмах
дејствовали.Баченојепреко50тона
солиипреко25тонаагрегата,абило
је ангажованопет возила „Катага “ и
четиривозила„Комуналца“,такодаје
ситуацијасапутевимадостадобраи
нијебилопроблемаусаобраћају.
Билисмоспремнииодмахинтер

венисалисаљудствомимеханизаци
јом. На улице смо изашли  од пола
деветувече10.јануараирадилисмо
допола триујутро. Бацили смооко
25тонасолинаулицепрвогприори
тета, тако да није било проблема у
саобраћају.Послесуизашлиинаши

запослениипочистилиснегсајавних
површина. Ми смо потпуно спремни
даинтервенишемопоновокадгодсе
укаже потреба – рекао је Драган
Панић,директорЈП„Комуналац“.

Ста ње на путе ви ма
у рум ској општи ни

Сла ђан Ман чић Др Зоран Сла ву је вић

Дра ган Панић
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ЦРКВА СИЛА СКА СВЕ ТОГ ДУХА НА АПО СТО ЛЕ

Реста у ри ран део ико но ста са
Уцркви Силаска Све

тог духа на апостоле
у центру града у току

је рестаурација иконоста
са, изузетно вредног дела
нашег познатог сликара
УрошаПредића.
Ових дана је стигао први

део иконостаса, који је
рестауирала позната умет
ничкапородицаизСурдука.
Радисеообимномзахва

ту с обзиром на то да ће
се рестаурирати преко 50
Предићевих икона, тако да
сеочекуједасеовајзахте
ван посао заврши до окто
бра ове године, а радови
су започели пре неколико
месеци.
Рецимо да је, поред ико

на осликаних руком Уроша
Предића,дуборезовогико
ностасаизрађенпонацрти
ма, такође познатог архи
тектеХерманаБолеа.
Већнеколико годинауна

заднаовомхрамуусамом
центру града, који многи
грађани знају и као „Грчку
цркву“, обављени  су радо
ви на реконструкцији како
фасадеикрова,такоиуну
трашњости храма. Када се
завршеовизначајанирадо
ви на рестаурацији иконо
стаса, окончаће се радови

на комплетној обнови уну
трашњостихрама.
  Мало је цркви у који

ма је иконостасе ослика
ваоУрошПредић,штоовај
храмчинипосебним.Уређу
јусеиконесадуборезом,а
радови се реализују захва
љујући нашем Румљанину,
којиједонирао22.500евра,
а који је желео да остане
анониман.  Када се радо
ви заврше, знаће се ко је
тај добротвор – каже Сре

тенЛазаревић,архијерејски
намесникрумски.
Радови на рестаурацији

и конзервацији иконоста
са изводе се под надзо
ром републичког Завода за
заштиту споменика култу
ре,ареализујеихпородица
ПулетићизСурдука.
Процес је такав да ће се

скидати појединачно иконе,
рестаурирати и потом вра
ћатиуиконостас.
У овој години, када се

завршавају и радови на
рестаурацији иконоста
са, храм ће обележити 170
годинаодоснивања,којуће
обележитикомплетнообно
вљен,будућидасуутокуи
радовинакомплетнојобно
вифасадецркве.
Какосазнајемо,последњи

велики радови на обнови
црквесубили1905.године,
афинансиралаих јепозна
та румска породицаМакси
мовић. С. Џаку ла

Део ура ђе ног ико но ста са

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Паке ти ћи за добре уче ни ке
из соци јал но угро же них поро ди ца
Ове године и Туристичка организа

цијаРумејеобезбедилановогодишње
пакетићезаједанбројмалишана.
Наиме, интернет платформа „Disco

ver Srem“ сваке године организује
доделу награда за промоцију Срема,
алису,имајућиувидуситуацијусапан
демијом, средства за манифестацију
и награде искоришћена за куповину
новогодишњихпакетића.
Ови пакетићи су били намењени за

онудецукојасудобриђаци,аживеу
тешкимматеријалнимусловима.
Пакетићисумалишанимауручениу

просторијамаТуристичкеорганизације
Руме.
Одделаовихсредставаћесекупи

тииједантаблеткојићесепоклонити
једномоднајбољихрумскихученикаиз
категоријесоцијалноугрожених,абиће
му додељен зашколску славуСветог
Саву.

С. Џ.
Ново го ди шњи паке ти ћи у ТО Рума
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА

Доби је не вред не дона ци је

Пољопривредна школа „Стеван
Петровић Бриле“ има дугу тради
цијурада,руководствосталноула

же напоре да се настава модернизује,
алииучествујуубројнимевропскимпро
јектимакоји,такође,подижунивоквали
тетанаставе.
Тренутно се у овој школи реализује

неколикоевропскихпројеката,аједанје
уоквирупрограмаЕразмус+подназивом
„Талентованипредузетницинатржишту
рада“чијијециљдамобилишеученике
далакшенађу посаона тржиштурада.
Пројекатћетрајатидвегодинеиреали
зује се у пет земаља:Србији,Летонији,
Италији,ПортугалуиТурској.Овоједру
ги по реду Еразмус плус пројекат који
се спроводи у Пољопривредној школи.
Онподразумевадапошест ученикаиз
свакешколеупратњинаставника,отпу
тујенапролеће,најпренаусавршавање
уЛетонију.Потомћерумскашколабити
домаћин учесницима пројекта током
седамдана,гдећесеорганизоватираз
личити програми и активности. Мобил
ностсезатимреализујеуИталијииПор
тугалуинакрају,2022.годинеуТурској.

Нашашколаучествујеупројектима,
акаорезултатнашеградаинашедеце
стално добијамо нове пројекте што је
најбољипоказатељдаиспуњавамо све
услове. Углавном су то пројектиЕвроп
скеунијекојисувезанизаобразовање.У
оквируједногпројекта,нашатриизузет
наученикаидууСловенијунастудент
ско путовање где ће бити месец дана.
ДругијепројекатЕразмус2плусуокви
рукојегнаша24ученикаидеуЛетонију,
Турску,ИталијуиПортугалију–истичев.
д.директорПољопривреднешколе„Сте
ванПетровићБриле“ДушанСтојанац.
Он додаје да се школа труди да од

сопствених средстава обезбеди додат
насредствазаопремањекабинета,као
и за награђивање најбољих. Наравно,
од надлежног Министарства се добија
ју средства за дохотке, а изузетна је и
сарадњасалокалномсамоуправом.
–Кроздобрусарадњупрекосоцијал

них партнера, преко невладиних орга
низација , путемдонација надоместимо
још шта нам недостаје.Тако смо доби
ли вредну донацију од Европске уније,
„Хауптнерову“ медицинску опрему да

можемо да опремимо један нови вете
ринарскикабинетпасмоусамомврхуу
Србијипоопремљеностиветеринарског
кабинета. Имамо много донатора, међу
њимаједостанашихбившихученика.То
јепоказатељколикосутиученициоста
липриврженинашојшколи.Наиме,наш
ученикЈовицаГрујић,директорсировин
скогдепоаукланици„Ђурђевић“,исама
кланица „Ђурђевић“ биће наши свето
савски кумови и поклонили су нам јед
нувреднудонацију двателета– каже
директорСтојанац.
Добра је и сарадња са Фондацијом

„Дивац“ и „Ротари клубом“ Рума, али и
са свимосновнимшколама и вртићима
уРуми.
ПосебноједобрасарадњасаДневним

центром за децу са сметњама у разво
ју,којисвакесредедолазеуЗоовртпри
овојшколи.
ОвајЗоовртјенастао,захваљујућии

поклонима београдског Зоо врта, тако
дапосетиоцимогуда видевијетнамске
патуљастесвиње,патуљастеовце,козе,
муфлоне,јеленеиосталеживотиње.

С. Џаку ла

Дона ци ја Пољо при вред ној шко лиДирек тор Душан Сто ја нац

ЦРВЕ НИ КРСТ

Паке ти ћи
за ром ску децу
Цревни крст Србије има сво

ју традиционалну акцију „Један
пакетић многољубави“ у коју се
редовно укључује и Црвени крст
Рума.
АктивистиЦрвеногкрстасукра

јемгодинеподелилиоко200паке
тићазадецукојаживеунајвећем
ромском насељу „Вашариште“,
каоидециузрастадо10година,
чије су породице корисници про
грамаНароднекухиње.
Новогодишњој акцији „Један

пакетић много љубави“ прикљу
чилисусемалишаниизрумских

основних школа, као и ученици
Гимназије,којисуприкупилислат
кишезановогодишњепакетиће.
 –У овој лепој и хуманитарној

акцији ми учествујемо скоро три
деценије са основним циљем да
се новогодишњи празници учи
не лепшим и веселијим за сву
децу. Због епидемиолошке ситу
ацијеовегодинејеизосталаина
че редовна  свечана приредба
за малишане – каже Радован
ка Поповић Јанковић, стручна
сарадница у румском Црвеном
крсту. С. Џаку ла

Паке ти ћи за ром ску децу
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ЦРВЕ НИ КРСТ

При ку пље на 81 једи ни ца крви

Прваакцијадобровољногдава
ња крви 2021. године у рум
скојопштиниреализованаје5.

јануарауКултурномцентрууоргани
зацијиЦрвеногкрстаРумаиЗавода
затрансфузијукрвиВојводине.
Пријавиласусе92даваоца,утом

бројујебило19лицакојасупрвипут
далакрв,априкупљенојеукупно81
јединицакрви.
–Задовољнисмоовомакцијом,јер

смо је пројектовали на 70 јединица
крви,какобисеобезбедилодовољно
материјала за узимање крви. Током
празникасеувексмањезалихекрви
изатонамјебитноштојеодазивбио
адекватан. Ми имамо ту праксу да
првих дана после празника органи
зујемопрвуакцију.Посебнојеважно
штојебилодостамлађихљуди,али
ионихкојисупрвипутдошлидадају

крв,адостајеижена,билоихје27,
такодасмозадовољницеломакци
јом – кажеРадованкаПоповић Јан
ковић,стручнасарадницаурумском
Црвеномкрсту.
Радованка додаје да су протекле

године стопроцентно реализова
ли план и организовали 18 акција
добровољног давалаштва, а за ову
годинусупланиранедвевише–20.
Од2018.годинејеуприменинови

Закон о трансфузијској медицини
којијекренуоусукцесивнупримену,
такодајеРуматекполовином2019.
годинебилаобухваћенаЗаконом.
Тада је  прекинута  сарадња са

Службом за трансфузију крви из
СремскеМитровице,којесупоовом
Закону, банке крви у регионалним
здравственимцентрима.
Ланесмоимали160новихдава

лацакрви,ималисмоинашередов
не мотивације, посебно са средњо
школцимаизаистаједобарпроценат
новоукључених,такодасмоповећа
липланакцијазаовугодину.Значај
нонамједапроширујемобројакци
ја у селима, па смо прошле године
имали две акције: успешније у Хрт
ковцима и Платичеву које су обу
хватиле и становништво Грабоваца,
Витојеваца,Платичева,Никинацаи
Хртковаца, и другумање успешну у
Путинцимаиселимакојатамограви
тирају.Акцијајебилауновембруали
самалимодазивом,алијетадавели
ки број људи био у изолацији или
заражено–кажеРадованкаПоповић
Јанковићидодаједасенададаће
овегодинеакцијеуселимабитијош
боље.

С. Џаку ла

Прва акци ја дава ња крви у новој годи ни

РУМА

Уре ђе ње
кру жних токо ва
Румска општина је одлучилада финанси

рауређењаунутрашњегпросторатрикружна
токанатериторијиопштине.
ПрвојенакружномтокупремаКраљевцима

постављеннатпис„ЈаволимРуму“,анакру
жномтокукоднаплатнерампејепостављен
натпис„ЈаволимСрбију“.Натрећемкружном
току, на изласку из Руме ка Новом Саду ће
битипостављенправославникрст.

С. Џ.
Кру жни ток ка Кра љев ци ма
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Седам кућа за мла де
брач не паро ве на селу

Усклопу Програма подршке заспровођење пољопривредне
политике и политике руралног

развоја општинеИнђија у 2020. годи
ни седам младих брачних парова
недавноједобилоуговореосуфинан
сирању куповине кућа на селу. Они
су испунили услове Јавног позива за
доделубесповратнихсредставабрач
нимпаровиманатериторијиопштине
Инђија за куповину сеоских кућа са

окућницом коју финансира локална
самоуправа.
Уговоре им је уручио председник

ОпштинеИнђија Владимир Гак, исти
чућидајелокалнасамоуправапрема
Јавномпозиву,финансирала50посто
од вредности некретнине или макси
малнодомилиондинара.
‒Овомакцијомпомажемомладима

дарешестамбенопитањеитакооста
нунаселу.Улагањеуинфраструктуру

села је узалудно без становништва и
искреносенадамдаћемоунаредним
годинамаподићинивоучешћаукупо
вини кућа и тако олакшати младим
брачним паровима да реше један од
кључнихживотнихпроблемарекаоје
Гакидодао за крајдаћеовакаввид
помоћимладимбрачнимпаровимана
селу бити реализован и током 2021.
године.

М.Ђ.

Владимир Гак и добитници уговора

Завр шни саста нак НАЛЕДа у Инђи ји
ИзвршниодборНационалнеали

јансе за локални економски
развој (НАЛЕД)одржао језавр

шнисастанакуИнђијинасамомкрају
2020.године.Насастанкујебилоречи
онеколикотемабитнихзаунапређе
њепословногамбијентауСрбији.Јед

на од тема односила се на успоста
вљањеИндексауспешностилокалних
самоуправа,акојиступанаснагуове
године.
ВиолетаЈовановић,извршнадирек

торка НАЛЕДа, истакла је да ће
Инђија сигурно представљати једног

одлидераовелистеипримерзадру
ге општине како да кроз дијалог са
пословномзаједницомуконтинуитету
унапређујесвојепословање.
Председник Општине Инђија Вла

димир Гак, један од чланова ИО
НАЛЕДа, истакао је важност анга
жманаовеинституцијезапревазила
жењепроблемауодносуизмеђу јав
нихиприватнихсубјеката.
Уверен сам да ћемо путем зајед

ничких пројеката, моју активност и
подршку коју смо до сада имали од
НАЛЕДаучинитимноготогазаграђа
неопштинеИнђија.Циљнам је увек
даграђаниИнђијесвакимданомживе
свебоље,рекаојеГакидодаодаће
својим знањем и искуством и оним
штоједосадаурадиосигурнодопри
нетинесамоИнђији,негодасеисто
такви стандарди и идеје пренесу и у
регион.

М.Ђ.Саста нак НАЛЕДа у Инђи ји



2313. JANUAR 2021.  M NOVINE

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЧЕДО МИР БОЖИЋ ПОСЕ ТИО ИНЂИ ЈУ

Новим про јек ти ма до
још бољег водо снаб де ва ња
Општина Инђија и

њени грађани имаће
још боље водоснаб

девање током 2021. године
захваљујући бројним про
јектима чија је реализација
планирана. То је потврђено
током посете покрајинског
секретаразапољопривреду,
водопривреду и шумарство
Чедомира Божића. Он је
са председником Општине
Инђија Владимиром Гаком
ипредставницимаинђијског
ЈКП „Водовод и канализа
ција“разговараонатутему,
а затим и обишао радове
на изградњи бунара, као и
фабрикуводеуИнђији.
– Након реализације овог

пројекта, уз већ изграђене
бунаре,којејетакођеСекре
таријатсуфинансирао,укуп
навредностинвестицијаиз
покрајинског буџета износи
ћепреко40милионадинара.
Крајњициљовихинвестици
јајестепостизањестабилно
сти у раду водоизворишта,
што ће становници Инђије
моћидаосетекрозконтину

ираноисигурноснабдевање
водом током целе године
истакаојеБожић.
Председник Општине

Инђија Владимир Гак изра
зио језадовољствонатему
сарадње између те локал

не самоуправе и Покрајин
скогсекретаријатазапољо
привреду, водопривреду и
шумарство, додајући да су
се иницијатива и напоран
радитекакоисплатили.
 Реализацијом ових про

јекатарешилисмокомплет
новодоснабдевањеуИнђи
ји рекао је Гак и додао да
је изградњом бунара обез
беђен повећан капацитет
инђијскогизворишта.

М.Ђ.

Секре тар Чедомир Божић оби шао фабри ку воде

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Инве сти ци је и ула га ње
у обра зо ва ње при о ри те ти
На последњој седници

Скупштине општине
Инђија у 2020.годи

ни,измеђуосталог,усвојена
јеОдлука о буџету за 2021.
годину. Буџет за наред
ну годину пројектован је на
нешто више од 3,6 мили
јарди динара што је за 1,7
милијардимањеуодносуна
средствапредвиђенау2020.
години. Према речима Вла
димира Гака, председника
овесремскелокалнесамоу
праве,свасоцијалнадавања
остаће на истом нивоу као
и у 2020. години, а велики
деосредставаусмеренјена
инфраструктурне пројекте.
Истиизносиубуџетуостаће
изаспорт,развојаграра,кул
туруиобразовање,акакоје
додао,буџетза2021.годину
јемањијерсуувеликојмери

враћени наслеђени дугови.
Скоро 600 милиона динара
бићеиздвојенозапредшкол
ско и школско образовање
инђијске деце. Највише је
предвиђенозавртић,тачни
је 375 милиона динарашто
представља готово петину
годишњегбуџетаопштине.У
тоспадајуплатеипорезиза
250запослених,намирнице,
бесплатнеужине,субвенције
заборавакдецеод70посто
и слично. Остатак предви
ђених средстава намењено
заосновнеи средњешколе
односи семахомна инфра
структурнеинвестиције.
Како је истакао председ

никOпштинеИнђијаВлади
мир Гак одмах се креће са
израдом пројектнотехничке
документацијезабројнепро
јекте које планирају да реа

лизујуу2021.години.
– Током прва два месеца

трудићемо се да урадимо
више од 20 пројеката, како
биsmo већ крајем марта,
почетком априла могли да
кренемосаизвођењемрадо
ва. Три најважнија пројекта
чијућемореализацијупоче
тиу2021. годинисуизград
њановеГрадскепијаце,трга
код Гимназије и завршетак
радова на новој спортској
хали. То су пројекти које
ћемо започети и надам се
највећидеоњихизавршити,
истакаојеГак.
Председник Општине

Инђија још једном је иста
као да ће 2021. године и у
сваком инђијском селу бити
реализовананајмањеподва
пројекта.

М.Ђ.

За неколико неде
ља отвара се још једна
фабрика у североисточ
нојраднојзониуИнђији.У
питањујекомпанија„Фер
тико“ која се налази иза
логистичкогцентра „Агро
маркета”.
Председник Општине

јошједномјеподсетиода
је за само четири године
Инђијапривукла11нових
инвестиција. Укупна ула
гања инвеститора изно
сиће 429.7 милиона евра
ипосаоћепронаћипреко
1400радника.Трикомпа
нијесувећувеликопоче
лосарадом,докјеутоку
изградњапогона јапанске
компаније„Тоyotires“.
Настављамосаистом

енергијом и посвећено
шћударадимозаеконом
скијаку,уређенуинапред
нуИнђијурекаојеГак.

Нова 
фабрика
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УРУ ЧЕ НИ УГО ВО РИ ЗА ГРА ЂЕ ВИН СКИ МАТЕ РИ ЈАЛ 

Помоћ у кон ти ну и те ту
Усали Скупштине Општине Шид,

5. јануара,председникОпштине
ШидЗоранСеменовићуручиоје

уговореододелибесповратнихсред
става(грантова)заграђевинскимате
ријал у оквиру програма стамбеног
збрињавања избегличких породица.
Потписивању уговора присуствовао
је и помоћник председника Општине
задужензасоцијалнапитањаНебојша
Илић.
 Овом приликом Општина Шид је

свечано уручила  17 уговора замини
грантувредностидо200.000динара,
штојеукупноокотримилионаичети
ри стотине хиљада динара. Процес
је нешто каснио из познатих разлога,
а у септембру смо позвали корисни
кеиобећалидаћемодоНовегодине
да  завршимо испоруку. Ово је само
једанодпословакојесмообавилиза
наша избегла и расељена лица. Ми
смо током прошле године издвојили
око 22 милиона за јавне позиве, који
се односе на избегла лица. Купљено
јејошседамкућа,подељенојошседам

минигрантова,10економскихоснажи
вањапо200.000динара,17једнократ
них помоћи и подељено је 50 пакета
помоћи.Иститемпопланирамоиове

године заједно са Комесаријатом за
избеглицеисвиминституцијамаРепу
бликеСрбије.

Д. Попов

Небој ша Илић и Зоран Семе но вић

РАДО ВИ НА ВОДО ВОД НОЈ МРЕ ЖИ 

Уско ро крај про бле ма 
са водо снаб де ва њем
РаднициЈКП„Водовод”,28.децем

брасузамениливишедеценијски
стари водовод, новим полиети

ленскимцевимаудужиниодоко1000
метара,одИзвориштадоМеснезајед
нице Батровци. Становници шидске
општинегодинамасусесуочавалиса
проблемомснабдевањаводом,апуца
њецевијебиоједаноднајвећихпро

блема.Спремностлокалнесамоупра
веиЈКП„Водовод”дасеовајпроблем
решинијеостаосамонаобећањима.
Иако је токомрадовабилопрекидау
водоснабдевању, а знајући о чему се
ради, становницишидскеопштине су
поздравилиовеактивности.
 За ЈКП „Водовод“ и општинуШид

ово је веома важна ствар. Први пут

после 30 година заменили смо цеви,
које су стално пуцале и правиле нам
великипроблем.Досамогместапуца
њасетешкодолазилоитеинтервен
ције су трајале сатима. После ових
радовапланирамодругуфазурадова
од аутопута до изласка из насеље
ног места Батровци и са тим бисмо
завршили једну веома важну део
ницу. Корак по корак планирамо да
заменимо цео цевовод и тиме реши
мо вишедеценијски проблем грађана
шидске општине, изјавио је директор
ЈКП„Водовод“АлександарЈовановић
идодаодаћесазавршеткомизград
ње резервоара у Вашици бити убла
женхидрауличниудар,којипроизводе
дотрајалецеви.
Вреднострадоваупрвојфазије30

милиона динара, а финансирају их
ОпштинаШидиЈКП„Водовод”.

Д. П.

Алек сан дар Јова но вић

Радо ви на цево во ду
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Олак ши це за редов не
пла ти ше поре за
Усреду,30.децембраусалиКултурно образовног центра, одр

жана је седница Скупштине
општине по хитном поступку. Пред
одборницима локалног парламента
билесу32тачкедневногредаокоји
масурасправљали.Насамомпочетку
седницеконстатованајеоставкаЈеле
неМалићнаместучланаОпштинског
већа, да би потом на предлог пред
седникаОпштинеШидзановогчлана
предложенЦветинАничић. Како про
цедура налаже, одборници су потом
гласали,анаконпребројавањагласо
ваЦветинАничић је изабран за чла
наОпштинскогвећазадужензакулту
ру.Унаставкуседнице,одборницису
усвојили предлог одлуке о изменама
идопунамаодлукеобуџетуопштине
Шидза2020.годину.Утврђенизносна
крајугодинеје1.529.160.000динарау
односу на планираних 1.737.000.000
динара.
Усвојена је и одлука о одређивању

зона и најопремљеније зоне на тери
торији општине Шид. Бојана Мравик,
начелник Општинске управе, дала је
образложење:
–Разлогзадоношењеовеодлукеје

неопходност сагледавања претходно
донетеодлукеиз2013.годинеињене
сврсисходности.Наовајначинжелимо
дасмањимопорезнаимовину,којиће
грађаниопштинеШидплаћатиу2021.
години, као и у наредним годинама.
Такосуовомодлукомуместодосада
шњетри,утврђенечетиризоне.Прва
зонасуцентралниделовиградаШида,
другазонасусвеосталеулицеунасе
љеномместуШид,трећазонасусела,
aчетвртазонасуванграђевинскирео

нисвихнасељенихместанатеритори
јишидскеопштине.
Потом се у дискусију укључио и

председник Општине Шид Зоран
Семеновић.
 Од прошле  године у шидској

општини се спроводи  акција путем
које  све редовне платише пореза
имају умањен  порез за 10 посто за
наредну годину. Овом одлуком иде
мокоракдаље, јернедопустиво једа
грађаникојиживеуцентралнимзона
маградаимајуистипорезкаограђани
сапериферијеилидругихнасељених
местаопштинеШид.Пореззаграђане
уцентралнимзонамаостајеисти,док
јесвимосталимграђанимасмањенза
30посто.Наовајначинпомажемогра

ђанима.Мисмосиромашнаопштина,
не можемо да дајемо средства, али
можемо да не „отимамо“ од наших
порескихобвезника.Такође,желимда
најавим већу борбу са свим грађани
макојинеплаћајупорез,аод1.јану
ара 2021. ћеморати да га плате или
ћезатосноситипоследице,докћемо
редовнеплатишенаставитиданагра
ђујемо,рекаојеСеменовић.
Одборницисуизмеђуосталогразма

тралииусвојилиСтратегијусоцијалне
заштитеопштинеШидза20212025,
Локалниакционипланзаунапређење
положајаРомазапериод20202024,
изменеидопунеПрограмапословања
јавнихпредузећау2021.години.

Д. Попов

Зоран Семе но вић Боја на Мра вик

Одбор ни ци на сед ни ци
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НОВО ГО ДИ ШЊИ ПАК ЕТИ ЋИ ЗА ДЕЦУ  СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ 

Вре ме дари ва ња

Зоран Семеновић,
председник Општине
Шид,напријемукојије

организован30.децембрау
сали Скупштине, уручио је
новогодишњепакетићечла
новима Друштва за помоћ
менталнонедовољноразви
јенимособама.Уопуштеној
атмосфери,сабезбројбало

на,члановиовогДруштвасу
сапрвимчовекомОпштине,
китили новогодишњу јелку
узсвесрднупомоћЦветина
Аничића,чланаОпштинског
већа задуженог за културу.
Било је то узајамно дари
вање, те је и председник
Општине као поклон добио
радовенасталетокомброј

нихрадионицакојесеорга
низујууовомДруштву.
 Данас је велики догађај

за све запослене у локал
ној самоуправи и за нас из
Друштвазапомоћментално
недовољноразвијенимосо
бама.Миокупљамодецуса
сметњамауразвојуиинва
лидне особесатериторије

Општине Шид. Ове године
смоималиизузетнучастда
ми будемо ти који ће оки
тити јелку и пожелети све
најбоље у следећој години.
НашеУдружењеокупљасву
ону децу која желе и која
могу да дођу, а они који то
немогусањимаодржавамо
контакт путем фотографија
илионлајн,реклајеДушан
ка Пестелек, председник
МНРОШид.
Зоран Семеновић се

захвалиогоспођиПестелек,
која хуманим радом допри
носи да се деца ометена
у развоју осећају као и сва
осталадеца.
‒Овојемалипоклон,који

смо данас даривали нашој
деци и само почетак онога
штопланирамо.Желимода
унапредимотајрадидасе
наша деца идентично осе
ћајуидаусвакомтренутку
имајунадохватсвеоношто
им треба. Желим им здра
вља и сву срећу, рекао је
ЗоранСеменовић.
Да би све подсећало на

бајковитуновогодишњуноћ,
потрудили су се чланови
Аматерскогпозоришта„Бра
ниславНушић”. Д. Попов

Зајед нич ка фото гра фи ја

Поклон за пред сед ни ка
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ДОБИ ЈЕ НА ПОКРА ЈИН СКА СРЕД СТВА

За побољ ша ње
без бед но сти сао бра ћа ја
Покрајински секретар

за енергетику, грађе
винарствоисаобраћај

ОгњенБјелић,доделиојена
основу спроведеног јавног
конкурса, укупно 46,1 мили
он динара за суфинансира
ње 41 пројекта из области
безбедностисаобраћајау26
градоваиопштинана тери
торијиАПВојводине.
Kонкурс за бесповрат

на средства је расписан 27.
новембра прошле године, а
јединицелокалнесамоупра
весумогледакандидујупро
јекте намењене успоравању
саобраћаја у зонамашкола,
за постављање брзинских
дисплеја у зонама школа,
успоравање саобраћаја при
уласку у насељено место
илипостављањесемафора.
Приоритет Покрајинског

секретаријата јебилопове
ћање безбедности учесника
у саобраћају, посебно деце,
па јециљдасеунаредном
периодууредесвезонешко
ланатериторијиВојводине.
Поовомконкурсусудоде

љена средства за уређење
39зонашколасаобраћајном
сигнализацијом и техничким

средствима и уређење још
26зонашколапостављањем
брзиномера.
Значајнасредстваодпри

ближно двадесет милио
на динара су додељена за
постављањеседамсемафо
ра.
У оквиру пројекта унапре

ђењабезбедностиусаобра
ћају који расписује Покра
јинскисекретеријатзаенер
гетику, грађевинарство и
саобраћај, иришка општина
је  остварилаправонабес
повратна средства за успо
равање саобраћаја у зона
ма основних школа у Јаску

и Нерадину, постављањем
лежећих полицајаца, потом
за зону успореног саобра
ћаја у Железничкој улици у
Врднику где ће се постави
ти три лежећа полицајца, а
средства су добијена и за
брзинскиледдисплејузони
школеуЈаску. С. Џаку ла

Огњен Бје лић и Тихо мир Сто ја ко вић

Епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја
У иришкој општини са пре

секом 7. јануара укупно пози
тивних је било 65 грађана.
Како сазнајемо, у односу на
дневнихпошездесетакпрегле
да, колико јебилодопредве
недеље,садајебројпрегледа
преполовљен.Одтихтридесе
такдневнихпрегледаоко10је
онихкојидолазепопрвипут,а
осталосуконтролнипрегледи.
Ситуацијасеблагопоправља,
алисепрегледиидаљезака
зују, а гужви и чекања нема.
Ковид амбуланта у иришком
Дому здравља ради радним
даномод7часоваујутродо20
часоваувече,авикендомод7
до15часова. С. Џ.

ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА ПОЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕМЉИ ШТА

У првом кру гу изли ци ти ра но 
само 18 хек та ра
Први круг лицитаци

је пољопривредног
земљишта у државној

својини у иришкој општини
одржанје17.децембра.
Одпонуђенихнештопреко

340 хектара, на лицитацији
пољопривредног земљишта
у државној својини уИригу у
закуп је дато свега 18 хекта
ра,пасеудругикругпреноси
322 хектарапољопривредног
земљишта.
Ове године,првипутсмо

се срели са електронским
путемдавањаузакупземљи
шта,односнопутемапликаци
је,којасеналазиназваничној
презентацијеУправезапољо
привредноземљиште.Значи,
нијебилокаораниједапону
ђачиприсуствујулицитацијии
директно лицитирају – рекла

је за наше новине Смиља
Јоцић,председницаКомисије
за давање у закуп пољопри
вредног земљишта у држав
нојсвојиниуИригу.
Сва лица која испуњава

ју услове подносила су при
јаве путем апликације до 9.
децембра,аКомисија јепро
верувалидностипонудаоба
виладанкасније.
Билојеукупно26понуђача,

одкојихје25испуњавалосве
прописанеуслове.
Лицитацијајеспроведенау

тријавнанадметања,апочет
наценајенезнатноповећана,
засамо500динара.
– После првог круга лици

тације, можемо истаћи да је
овакав начин бржи, ефика
снијиилакши,ачинимиседа
таквомишљењеделеипољо

привредници  са којима смо
разговарали. У другом кругу
лицитације, за који је остало
322 хектара,  могу да уче
ствују сва лица, без обзира
на пребивалиште, а почетне
ценећебитимањеза20про
ценатаодпретходних–рекла
јеСмиљаЈоцић.

С. Џаку ла

Сми ља Јоцић
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За школ ство пети на буџе та

На седници Скупштине општине
Пећинци, одржаној 29. децем
бра, одборници су једногласно

усвојилиОдлукуобуџетуопштинеза
2021. годину. Укупан обим буџета је
пројектован на 1.885.313.743 динара,
а како је образложиопомоћник пред
седника Општине Дејан Живановић,
буџет је уравнотежен и не ствара ни
дефицитнисуфицитбуџета.
–Овајбуџетјепресвегаразвојни,о

чемунајбољеговорипроценатпрогра

ма локални економски развој у укуп
ном обиму буџета који је 22,7 одсто.
ПосебанакценатјестављеннаПред
школску установу и установе основ
ношколског и средњошколског обра
зовања, које у укупном обиму буџета
учествују са 20,44 одсто. Социјална
заштита чини пет одсто буџета, што
јевеомареспектабилнацифра.Буџет
је усмерен ка образовању, алиимаи
јасноизраженусоцијалнукомпоненту.
За пројектно планирање опредељено

је120милионадинара,аодпројеката,
којисузапочетиу2020.години,абиће
завршени у 2021. ту су предшколска
установа Шимановци, основна шко
ла у Купинову и низ других капитал
нихпројекатакојићебитизавршениу
нареднојгодини–рекаојеЖивановић.
Одборници су усвојили програме

пословања јавних предузећа и уста
нова,каоиплановерадаифинансиј
скеплановемеснихзаједницаза2021.
годину.

Нова донација ГИЗа 
општини Пећинци

ПредставнициНемачкеорганиза
цијезамеђународнусарадњу(ГИЗ)
уручилисуопштиниПећинцидона
цијуувидуопремевредне155.000
динара, намењене успостављању
и реализацији услуга социјалне
заштите. У пакету дониране опре
ме је лаптоп рачунар, пројектор и
мултифункционални штампач са
скенером, као и заштитне маске,
заштитнерукавицеивизири.

– Ово трећа донација ГИЗа у
оквиру пројекта Услуге социјалне
заштитезаосетљивегрупе.Општи
наПећинцијеједнаод16локалних
самоуправа уСрбији које учеству
ју у овом пројекту и захвални смо
ГИЗу на помоћи коју нам пружа
у унапређењу области социјалне
заштите у нашој општини – изја
вио је том приликом председник
ОпштинеПећинциСинишаЂокић.

Ситу а ци ја боља,
али вирус и даље
при су тан
Током претходне недеље у општини

Пећинцијепотврђеноукупно26новихслу
чајева инфекције коронавирусом, а број
новозаражених се кретао од два до пет
дневно.Иукупанбројактивнихслучајеваје
у међувремену опао на мање од 200, а у
Штабу за ванредне ситуације општине
Пећинциоцењујудајеочигледанпозитиван
тренд смањења броја нових случајева
инфекције, али и опомињу да је вирус и
даљеприсутаниданијевремезаопушта
ње.
–Ситуацијајезнатнобољанегоупериоду

одполовиненовембрадополовинедецем
бра,кадасмоималиизмеђу20и30нових
случајева на дневном нивоу и преко 500
активних случајева. Ипак, без обзира на
смањење броја новозаражених, и даље
немамо ниједан дан без нових потврђених
случајеваинфекције,штојасноговоридаје
вирус и даље активан на територији пећи
начкеопштине.Збогтогајепоштовањесвих
меразаштитеодширењаинфекцијеидаље
од кључног значаја, јер само тако можемо
довестидодаљегсмањењабројаинфици
ранихунашојопштини,изјавиојепредсед
ник Општине Пећинци и командантШтаба
заванреднеситуацијеСинишаЂокић.
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Општина Пећинци расписала је конкурс
задоделубуџетскихсредставаудружењима
грађана,намењенихзареализацијуактив
ностиипрограмаудружењау2021.години.
Средства су намењена искључиво удру

жењимарегистрованимнатериторијипећи

начкеопштине,заактивностикојесереали
зујунатериторијиопштине.
Конкурсјеотворендоутрошкасредстава,

а конкурсна документација се може преу
зетиназваничномсајтуОпштинеПећинци
www.pecinciorgусекцији„Конкурси“.

Општи на финан си ра рад
удру же ња и у 2021. годи ни

Спорт ском саве зу
при о ри тет су нај мла ђи
Година, која је за нама

по много чему била је
специфична.Епидемија

коронавирусајеутицалана
све друштвене активности,
паинаспорт.Безобзирана
све, спортска 2020. година,
гледајући из угла пећинач
когСпортскогсавеза„Развој
спортова“билајеврлоуспе
шна.
Како нам је рекаоМилан

Ђокић, секретар Спортског
савеза, чак и у једној тако
тешкојгодиникаква јебила
прошла, „Развој спортова“
сенасвеначинетрудиода
помогне своје чланове у
складу са својим могућно
стима,алипресвегапошту
јућиодлукеВладеРепубли
кеСрбије
‒ Поносни смо на резул

тате које су наши клубови
остварили. Фудбал је не
спорнонајпопуларнијиинај
масовнији спорт. У једном
тренутку, у свим лигама у
којимасетакмиче,екипеиз
пећиначкеопштинебилесу
на лидерским позицијама.
Накрајујесењегдела,„Сло
бода” из Доњег Товарника,
је заузела одлично, пето
местоуВојвођанскојлиги–
Југ.„Напредак”изПопинаца
је, тренутно, вицешампион
Сремске лиге, а пећиначки
„ДоњиСрем2015”јенадео
битрећегичетвртогместа.
У Међуопштинској лиги –
Исток,„Срем2“изСремских
Михаљеваца је на челном
месту. При врху су „Сре
мац”изДечаи„Граничар”из
Обрежа,аконкуренцијисуи
ОФК „Брестач”, „Шумар“ из
Огараи„Камени”изАшање.
УОпштинскојлигиПећинци
је шест клубова. Ветера
ни Шимановаца су јесењи
шампиониуДругојлигипри
ФСБеоградаиимајувелике
шанседасе,накрајупрвен

ства,пласирајуунајелитни
ји ранг такмичења.У нашој
општини имамо и доста
школа фудбала, које, тако
ђе,помажемо.Година2020.
била јеизузетноуспешнаи
заосталеклубове,чланице
Савеза.Требаистаћидасу
сешахистиДеча, каопрва
ци Међуопштинске лиге,
пласирали у Војвођанску
лигу – група Срем. Кошар
кашки клуб „Срем Баскет”
изПећинаца јесамонаста
вио континуитет добрих
резултата.Усвакомслучају,
нама остају као приоритет
у раду најмлађи: школски
идечји спорт.Тимествара
мо основе за њихову здра
вију будућност – рекао је
Ђокић,идодаодасемало
срединауСрему,паишире,
могу похвалити чињеницом
да толико помажу спорт,
као што то раде Општина
Пећинци и Спортски савез
„Развојспортова“.
– Свим клубовима, чла

новима Савеза, комплетно
супокривенитрошковитак
мичења.Овде се мисли на
котизацију,лекарскепрегле
де,превоз,судијскетрошко
ве. Поред тога, клубовима

се помаже око обнављања
опреме (дресови, лопте и
сл.) и инфраструктуре –
изјавиојеЂокић.
Дуги низ година, Спорт

ски савез организовао је
свечаност доделе Годишње
спортске награде током,
које су проглашавани нају
спешнијитимовиипоједин
ци,којисупостиглинесамо
врхунске резултате него и
нанајбољиначинрепрезен
товалисвојуопштину
‒ Нажалост, због опште

познате ситуације са кови
дом19, та свечаност је
одложена. Феноменалну
сарадњу имамо са основ
ном и средњом школом и
помажемо сва њихова так
мичења. Поносни смо и на
„Школу пливања“, коју смо,
у складу са свим околно
стима, организовали и ове
године у сарадњи са пећи
начким базенима. И овом
приликом се захваљујемо
локалној самоуправи на
великојпомоћииразумева
њу,безкојесепреко40клу
бова члановаСавеза и око
2000регистрованихспорти
ста, небимогло такмичити
–казаојеЂокић.

Милан Ђокић

ИРИГ

Пакетићи
за малишане
Туристичка организа

ција Ирига и локална
самоуправа обезбедили
су и поделили нового
дишње пакетиће за 500
децеизиришкеопштине.
Ова додела пакетића

раније је реализована
у оквиру манифестаци
је „Новогодишњи базар“,
којасеове годинемора
ла прилагодити новим
условима пандемије
коронавируса.
Тачније, реализована

је само традиционална
подела новогодишњих
пакетића, без великих
окупљања и штандова
каопретходнихгодина.

 Туристичка организа
ција Ирига се захваљује
председнику Тихомиру
Стојаковићу, свим пред
седницимамеснихзајед
ница, као и Деда Мразу
Љубомиру Остојићу што
сунампомоглиуреали
зацијиовелепеакције–
рекаојеДраганДрагиче
вић,директорТуристичке
организацијеИрига.
У селима Велика

Ремета, Јазак, Круше
дол Село, Мала Реме
та, Нерадин, Круше
дол Прњавор, Ривица и
Шатринци подела паке
тића је започела  28.
децембра, а ДедаМраз
јепакетићедецидоносио
кући где су малишани
ималиприликуидасеса
њимсликају.
УИригуиВрднику, где

је било и највишемали
шана, новогодишњи
пакетићи су подељени
последњег дана 2020.
године,31.децембра.

С. Џаку ла 
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КРИ ЗНИ ШТАБ
ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Усво је не
нове мере
На седници Штаба за ванред

не ситуације општине Беочин,
одржаној  електронским путем
28. децембра, усвојено је да се
дозвољавају спортске активно
стивезанезатренингеспортиста
и рекреацију грађана, а које се
одвијајуупросторијамаСпортско
пословног центра у Беочину, уз
строго поштовање свих превен
тивних мера здравствене зашти
те од ширења ковида19, a које
је донео републички и општин
скиКризништаб.Стимштоћесе
теретанаотворитинаконренови
рања.  Дозвољавајусекултурне
активностиупросторијамаДома
културе у Беочин граду, уз стро
го поштовање свих превентив
них мера здравствене заштите.
Наведене мере су на снази  до
15. јануара, након чега ће Штаб
за ванредне ситуације општине
Беочин, поново разматрати епи
демиолошкуситуацијуиускладу
саистомдонетиновемере.

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Додељене сти пен ди је
за 10 нај бо љих сту де на та

Десетнајбољихстуденатасатери
торијеопштинеБеочин25.децембра
јепотписалоуговорзастипендирање.
Изменомодлукеовисинистудентских
стипендија,решеноједасенајбољим
студентимадоделистипендијаувиси
ниод15.000динара,уместодосада
шњих 7.000 динара. Потписивању је

присуствовалапредседницаОпштине
Мирјана Малешевић Милкић, која је
истакладајепосебнопоноснанаову
одлуку,јерсматрадасеулагањему
знањеиобразовањемладихулажеу
будућност! Такође, свечаној додели
уговораостипендијамајеприсуство
ваоначелникОпштинеСекулаПетро

вић, председникСкупштинеопштине
Немања Вилић, помоћник председ
ницеМиладин Томић и руководилац
Одељењазапривредуилокалниеко
номскиразвојЈеленаПашћан.Након
тога, студенти су имали прилику да
седружеиразговарајусапредседни
цом.
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ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Сред ства за сао бра ћај ну 
инфра струк ту ру

Председница општине Беочин Мир
јана Малешевић Милкић потписала је
уговор 29. децембра о додели беспо
вратнихсредставалокалнимсамоупра
вамауАутономнојпокрајиниВојводини
засуфинансирањеразвојасаобраћајаи
путне инфраструктуре техничка доку
ментација.Предметуговора јепројекат
изградње кружног тока на раскрсни
ци државног пута IIA119 и општинског
путаОП2источниулазуБеочинградка

насељуДунав.Износпотребан зареа
лизацију израде пројекта је 3.000.000
динара, од тога Покрајински секрета
ријат за енергетику, грађевинарство и
саобраћај додељује 1.777.800 динара
општини Беочин. Свечаном потписива
њу уговора у Холу Покрајинске владе
присуствовали су представници локал
них самоуправа у Аутономној покраји
ниВојводиниипредседникПокрајинске
владеИгорМировић.
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СТАРА ПАЗОВА

Бој бес кућ ни ка
све ден на мини мум
Ургентним хранитељством и породич

нимсмештајембројбескућникауопштини
СтараПазовасведеннаминимум.Ургент
но хранитељство и породични смештај су
услугекојепромовишеЦентарзасоцијал
нирадуслучају хитног збрињавањадеце
или одраслих особа. Услуга породичног
смештајајеприхватљиваизаонељуде,о
којиманемакодабрине,какобисезадо
вољилењиховеосновнепотребезаживот.
На срећу, на територији општине Стара
Пазовабескућниканема,алиуслучајуда
се појаве, претежно са других територи
ја,установасоцијалнезаштитесепостара
зањих смештањем у породице, које има
ју услова за то и које су регистроване у
Центру за социјални рад. Како кажеРада
Жугић,директоркастаропазовачкогЦентра
засоцијалнирад,истраживањапоказујуда
јенанивоусремскогокруга,неопходнопри
хватилиштеинатомећесерадитиунаред
номпериоду.Сдругестране,упретходном
периоду јеОпштинаСтараПазоварадила
нарешавањустамбеногпитањаизбеглихи
лицаслабијегматеријалногстања,такода
јепрошлегодинекровнад главомдобило
око200породица. З. К.

Једин стве но
управ но место 

Министарка државне управе и локал
не самоуправе Марија Обрадовић  28.
децембра  је заједно са народномпосла
ницом Мајом Грбић и заменицом  пред
седникаОпштинеСтараПазоваМарином
Савић,пресецањемсвечаневрпце,отво
рила Јединствено управно место у згра
ди Општине Стара Пазова.  Јединствено
управноместоћеомогућитиграђанимада
пословесалокалномадминистрацијом,од
катастрапрекоиздавањаизводаизматич
них књигадоинспекцијскихпослова,ода
биромнатастеруприуласку,обавебрзо
на једном месту. Како је истакла мини
старка,циљ једа  гадобијусве јединице
локалнесамоуправеуСрбијизарадуште
девремена,елиминацијенепотребнихтро
шковаивећегзадовољстваграђана,јерза
издавање одређене потврде неће морати
даобилазеразличитеинституције.Уокви
рупројектазакојијесредстваобезбедило
Министарство државне управе и локалне
самоуправе, реконструисана је шалтер
ска сала, а у наредном периоду предсто
јиусклађивањесвихчинилацаовогпосла,
како би систем ефикасно функционисао.

Општина Стара Пазова је једна од 14
општина у којима је у претходном перио
ду отворено јединствено управно место.
Наконтога,министаркаОбрадовићјеодр
жаласастанаксапредставницималокалне
самоуправе. З. К.

РУМА

Без награ де
„Ата на си је Стој ко вић“

НаКонкурсзанаграду„АтанасијеСтојко
вић“запрвироманнасрпскомјезику,који
је по девети пут 2020. године расписала
Градскабиблиотека „АтанасијеСтојковић“
изРумепристиглојесвеганеколикоруко
писа.
–Нажалост, знатно јемањепристиглих

рукописа него претходних година, када је
и више десетина аутора конкурисало са
заиста веома квалитетним делима. При
стигласучетирирукописа,стручнижирије
сверукописепрочитаопажљивоисавесно
идонеоједногласнуодлукудасекњижев
нанаградазанајбољинеобјављенироман
за2020.годину–недодели–кажедирек
торГрдаскебиблиотекеДамирВасиљевић
Тоскић.
Ово је по други пут да се у протеклих

девет година, од како је конкурс устано
вљен, не додељује награда „Атанасије
Стојковић“занајбољинеобјављенироман
насрпскомјезику.
Оваодлука јеускладусамишљењем

стручног жирија, општим и уметничким
критеријумима поменутог конкурса, али
и репутацијом коју он има.  Захваљујемо
свима који су нам послали своје рукопи
сеинадамоседаћеследећи, јубиларни,
десети конкурсбитистваралачкибогатији
– истакао је директор Дамир Васиљевић
Тоскић.

ОШ „ВЕЉ КО ДУГО ШЕ ВИЋ“ 

Сред ства за под руч но 
оде ље ње у Вог њу
Ипоредвеликихизазовавезанихзапан

демијукоронавирусом,урумскојопштини
је у октобру прошле године реализована
традиционалнаманифестацијаДечјанеде
ља.
Планиранеиреализованеактивностису

сеодносиленаследећетеме:децаугоди
нисолидарностиисарадње,децаиспорт,
деца и заштита животне средине, деца и
образовање,каоиданпосвећенинклузији.
Активности у току Дечје недеље се

финансирају средствима, која се прикупе
токомњеногтрајањаиуплатенапосебан
рачун.
Средствасекористезареализацијупро

грамаито40одстозаактивностинарепу
бличкомнивоуа60проценатазаактивно
стинанивоулокалнесамоуправе.
Министарство за рад, борачка и соци

јална питања је румској општини крајем
децембрапрошлегодинеуплатило32.158
динаранаимеДечјенедеље.
–Ова средства смо уплатили на рачун

ОШ „Вељко Дугошевић“, тачније за њено
подручноодељењеуВогњу.Уподручном
одељењу у Вогњу имамо укупно 31 уче
ника.Одобрена средства семогу користи
ти искључиво за спровођење прихваће
ногпрограма,укористдецештојеитема
Дечјенедеље–реклајеБобанаМалетић,
шефицаОдељењазадруштвенеделатно
сти.

РУМ СКА ПИЈА ЦА 

Про да ја бад ња ка 
Неколико дана уочи Божића на румској

пијаци,алиипросторуиспредбившеРоб
некуће,биојевеликибројтезгинакојима
сусепродавалибадњаци–одонихнајјед
ноставнијих,тачнијесувиххрастовихграна,
доразличитихбукетаалиибогатијихаран
жмана.
Такође, морамо рећи да су Румљани у

заиставеликомбројукуповалиовебадња
ке,сходноукусуикуповнојмоћи.
МеђупродавцимајеиНадаВојчанинкоја

већчетиридеценијепродајебадњакеиима
једнуоднајлепшихтезги.
–Имадостакупаца,ништанијемањеу

односунапрошлугодину.Супругијапра
вимоовеаранжмане,ацелолетосакупља
мо потребан материјал.  Користим суво
цвеће,јабуке,шишарке,цветовесунцокре
та,гранехраста,жито,босиљак...Увексам
реалнасаценама,такодасеонекрећуод
100динара,до1000динаразаовенајвеће
инајбогатијеаранжманеиморамдакажем
да свешто направим и продам – каже за
нашеновинеНадаВојчанин.
Накрају,Надајесвимсвојимсуграђани

мапожелелауНовојгодинисамоздравље,
осталоће,каже,самодоћи.

С. Џаку ла
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СТА НИ МИР ЈАВО РАЦ, ПЧЕ ЛАР ИЗ РУМЕ

Пче ли ња дру штва
при пре мље на за зиму
Станимир Јаворац, пчелар из

Руме, ових дана обилази своје
кошнице иако су пчеле у фази

мировања. Не излазе напоље, јер је
температураиспод10степениионесу
садауклубету,доконенештохрабије
кадајетоплонапустедруштоииазла
зенапоље.Овазиманијепочелабаш
најбоље што се временских прилика
тиче, кажу пчелари и очекују хладну
зиму без већих осицилација темпера
туре и смене хладних и топлих дана.
Пчелиња друштва морају бити добро
спремљена за зимски период,  јер од
тогазависиукаквојкондицијићеизаћи
иззиме.
–Редовнообилазимсвојепчеле јер

временски услови нису баш онакви
какви би требало да буду. Пчелиња
друштва су припремљена за зиму. То
значи да сам оставио довољно хра
не,односномеда,штојевеомаважно.
Пореддовољнохране,битно једасу
младематицеудобројкондицији,али
идајехранадоброраспоређена,одно
снодаонаутокузимебудедоступна
свимпчелама.Акојесветако,ондасе
можеочекиватидаћесвадруштваиза
ћиудоброј кондицијиизовогзимског
периода,кажеСтанимир.
Током зимског периода, радова у

пчелињакунема.Можеседеситинеко
додатно утопљавање пчела у јануару
или почеткомфебруара, када матица
почне да леже јаја, јер је тада клубе
разуђеноиможедоћидоизмрзавања.
Станимир Јаворац, дугогодишњи пче

лар, каже да сада само обилази дру
штва,алидавећихрадованема.
–Далићебитинекихрадоваујану

ару или фебруару зависи од врем
снкихуслова.Акозимабудејака,биће
потребно утопљавање у том периоду,
јер је пчелиње клубе тада разуђено,
пчеле слабије покривају саће и тада
је потребно то додатно утопљавање,
кажеЈаворац.
Пчелари се увек плаше зиме, јер

сменатоплихихладнихпериодалоше
утиченапчелињадруштва.Најбољеје,
кажупчелари,дугаихладназимабез
осцилацијаутемпературама,анајгоре
за пчелињадруштва је пораст темпе
ратура од неколико дана током зиме,

па онда поново захлађење. У таквим
ситуацијамапчелињадруштваиззим
скогпериодаизлазеулошојкондицији,
априметнисуивеликигубиципчела.
–Овагодинајепочелалошештосе

наспчеларатиче.Већсадабитребало
дајејаказима,дапчелеупотпуности
уђу у клубе, трошемало хране  и да
будемо сигурни. Било би добро да је
тако,падаједанилидвасатемпера
турамаоко12степени,дапчелеобаве
прочиснилетизбацеизмет.Међутим,
ситуација је сасвим другачија, тем
пературе су високе, па је сада рано
забило какву прогнозу.Чекамоправу
зиму,закључујеЈаворац.

Злат ко Мар ко ви но вић

Наосновууредногзахтевакојијеподнеоносилацпро
јекта Зоран Дра го вић Бео градНови Бео град, Буле вар 
Михај ла Пупи на 10Г/131 спроведенјепоступакпроцене
утицаја на животну средину за пројекат Изград ња 
послов ног ком плек са за скла ди ште ње цеви налокаци
ји у Шимановцима, на катастарској парцели бр. 3021/2
К.О.ШимановцинатериторијиопштинеПећинци.Успро
веденомпоступкупроценеутицајадонетојерешењебр.
50185/2020III02од30.12.2020.годинекојимјеутврђено
данијепотребнапроценаутицајапредметногпројектана
животнусрединуиданосилацпројектаможеприступити
реализацији пројекта под условом да се примене мере
којесудефинисанепоменутимрешењемнадлежногорга

на и испоштују сви услове и сагласности других надле
жнихорганаиинституција,ускладусапосебнимзаконом.
Донеторешењесезасниванаанализизахтеваносиоца

пројектаиподатакаолокацији,карактеристикамапројек
та,каоинаосновууредбеоутврђивањуЛистепројеката
закојејеобавезнапроценаутицајаиЛистепројекатаза
којесеможезахтеватипроценаутицајанаживотнусреди
ну(“Сл.гласникРС“,број114/08).
Противовогрешењазаинтересованајавностможеизја

вити жалбу ПокрајинскомСекретаријату за урбанизам и
заштитуживотнесрединеуНовомСаду,непосредноили
путемовогорганаурокуод15данаодданаобјављивања
овогобавештења.

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ, ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, ЛОКАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ,
 ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И ИНСПЕК ЦИЈ СКЕ ПОСЛО ВЕ

Пећинци,СлободанаБајића5
Наосновучлана10.Законаопроцениутицајанаживотнусредину

(“Сл.гласникРС”,бр.135/04и36/09)
објављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПОСТУП КУ ОДЛУ ЧИ ВА ЊА О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ
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ДАНИ ЛО БРКИЋ, ЈЕДА НА Е СТО ГО ДИ ШЊИ ВОЗАЧ КАР ТИН ГА ИЗ ИНЂИ ЈЕ

Срце на цести
Док возим брзи ном од ско ро 100  кило ме та ра на час, 
имам осе ћај као да се нала зим у малој фор му ли, што 
кар тинг у сушти ни и јесте. Док се нала зи те неко ли ко 
цен ти ме та ра од земље осе ћај брзи не је још и већи. Кон
цен тра ци ја и фокус на ста зу је јако битан, јер због тре
ну та ка непа жње за час завр шиш у гума ма или огра ди, 
каже Дани ло

Минијатурно картингвозило јури
стазом брзином од скоро 100
километараначас.Пратимо га

погледом, а затим се након неколико
минута зауставља испред екипе М
новина. Изњега излази једанаестого
дишњидечакДанилоБркићизИнђије
и то са осмехом на лицу. На кратко
остајемо у чуду, након оногашто смо
видели на стази, а затим нам пружа
рукуиразговорзапочињепричомдаје
са свега осам година први пут сео у
картингвозило, које слови за ,,најбр
же, али поред забаве и спорта, обра
зовносредствозаразвојсаобраћајно
техничкекултуре“.Данилоистичедаје
напочеткувозиорекреативни,такозва
ниренталкартинг.
–Првасамосталнавожњабилајена

„Аутокомерц“стазиуБеограду,анакон
прве одвозане сесије изашао сам из
картинга и рекао „Сада знам шта ћу
битикадапорастем“.То јебиотрену
так када сам схватио колико је овај
спортразличитодосталих,јерјеузбу
ђењемноговеће,објашњаваДанило.
Тренинзинисунималолаки,јерпри

преме почињу дан раније. Проверава
сетехничкаисправносткартинга,раде
се подешавања и пакује опрема, а у
томпроцесу учествујецелаДанилова
породица.

Најзанимљивији део тренинга је
вожњакојапочињеујутроитрајескоро
цеодан.Упаузамаизмеђусесијараде
се додатна подешавања на основу
резултата,предлога,примедбиисуге
стија,објашњаваДанилоидодаједаје
поредтренингаизузетнобитнафизич
каспремавозача,збогчегапрактикује
тренингеснагеииздржљивости.
С обзиром на то да у Инђији не

постојикартингстаза,Данилотренира
на неколико локација: на Ади Хуји,
„Аутокомерц“ стази у Београду и на
стазамауКулииЈагодини.Измеђудве
полусезоне , тренирауглавномуБео
граду.
Данилова љубав према картингу,

упорностипреданостовојврстиспор
тадалисувеомадобререзултате.Ове
сезоне дебитовао је на Првенству
СрбијеуСрпскомКартингсавезуукла
сиМини (912 година),возећизаКар
тингклуб„Јагодина“, где јеугенерал
номпласманунакрајусезонебиотре
ћи,поредвишеструкоискуснијеконку
ренције.
– Много сам срећан због резултата

којесамостварио.Осећајјефантасти
чан.Док возимбрзиномод скоро 100
километараначас,имамосећајкаода
сеналазимумалојформули,штокар
тингусуштиниијесте.Доксеналазите

неколико центиметара од земље осе
ћајбрзинејејошивећи.Концентрација
ифокуснастазујејакобитан,јерзбог
тренутаканепажњезачасзавршишу
гумама или огради, што се и десило
неколикопута.Влажнастаза,неприла
гођенабрзинаусловимастазе,хладне
кочнице,клизањеиударацузаштитне
гуме. Овакве ситуације нису пријатне
алиседешавајуисаставнисудеоовог
спорта.Десиломиседамена реви
јалној трци за крај сезоне на стази у
Јагодини,другивозачизгураосастазе
двапута,објашњаваДанило.
Прватакмичарскасезонајезаврше

на,аДанилосебеубудућностивидиу
картингунаевропскојилисветскојсце
ни,маштадапостанерелииливозач
Формуле.Дотада,ученикпетогразре
да Основне школе „Петар Кочић“ у
Инђији,увеликосеспремазаследећу
сезону:психички,физички,техничкии
финансијски уз велику подршку своје
породице.

М. Ђ.

Дани ло Бркић

Дани ло на кар тинг ста зи
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Slavi{a Krsmanovi}
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Чека ју ћи ремонт

Српскифудбал је тренутно брод
без кормилара. У ствари, више
подсећа на некакву олупину,

попут југословенског „Галеба“, која
чамиулуциичекаремонт.
ПослесрамотногпоразаодШкотске

уБеоградуипропуштањашанседасе
нађемо на Европском првенству,
селектор Љубиша Тумбаковић је
добио педалу. Ништа изненађујуће.
ЗнаојеТумбадајесамоједанунизу
потрошених тренера којима се лако
нађезамена.
Ујавностисепричаонеколикоиме

накојабимогланаследитинесрећног
Љубишу,адозакључењаовогбројаМ
новина,српскофудбалсковећемудра
ца,начелусаКокезом,јошниједоне
лоодлуку.
КадајеономадПиксивиђенуИнђи

ји како забада лопату у камен теме
љац јапанске фабрике, медији су
бржебоље похитали да га устоличе
као новог селектора наше несрећне
репрезентације.Есад,тоштосеонна
томдогађајупојавиоупотпунодругом
аранжману, новинарима није било
битно.ПиксијеуСрбији,значинешто
сешушка.
Ако јеиолепаметан,аодајеутисак

проницљивог господина,ДраганСтој
ковић ће побећи од нашег фудбала
главомбезобзира.Уосталом,тојевећ
једномиурадиокадајепокупиопрње
инапустиоместопредседникаЦрвене
звезде, објашњавајући своју одлуку
речимаданећедаимапосласамафи
јомикриминалцима.
Штагаможенатератидасеврати?

Пановац,наравно.Ипак,делуједасе
Пиксисасвимдобросналазинадале
ком истоку и да је до сада успео да

извучелепуловуодКинезаиЈапана
ца.
Бивши тренер Црвене звезде Вла

дан Милојевић, такође се спомиње
као једанодкандидатаза кормилара
горепоменутог брода. Наш млади
стручњаккоји јеодрадиосјајанпосао
уЗвезди, се после тога обрео уСау
дијскојАрабијиидобраноуновчиосвој

неспорни таленат. Његову тренутну
резултатскукризунашСавезвидикао
шансу да га поново довуче у српско
блато.
Питање је да ли му све то треба.

Милојевић је тренер који тек гради
своје име и ауторитет у фудбалском
свету.Свакакодамуангажманурас
палој репрезентацији, где ће имати

маломаневарскогпростора,нијепре
поручљивуовоммоменту.
Трећеимекојесеспомињеувезиса

упражњенимместомселектораје,гле
чуда, СавоМилошевић. Наш ас, који
се већ истакао мањком карактера
кадасуупитањуодлукекојетидоносе
„фотељу“, слови за јаког кандидата.
ВећјебиоангажовануСавезуинема
сумње да би одрадио све што се од
његаочекује.
Потенцијални проблем је што је

дотичнинапуштајућиклупуПартизана
обећао да неће више радити у срп
скомфудбалу.Садругестране,своје
временојежестокоудараоу јавности
по Толету Караџићу, да би га касније
предлагао за почасног председника
Фудбалскогсавеза.Идеаланкандидат,
акоменепитате.

Уигрисујошнекаименаивидећемозакогаћесеодлучитибрати
јаизСавеза.Небиизненадило

да селектор постане неко о коме се
нијенипричало,азаштоданебудеи
некистранац.Свејемогућеутрагеди
ји која се зове српскифудбал.Чиње
ница коју мало ко спомиње је то да
Србијавећдуговременанематрене
расветскекласе.Нажалост,последњи
стручњактогкова,РадомирАнтић,нас
јенапустио.Аионсезаживотауве
рио да је селектор репрезентације
Србије последње место на којем би
једанугледнитренержелеодабуде.
Нашбродћедобитикормилара,али

је проблем уљудима који одлучују и
који би требали да изврше ремонт
нашег фудбала. Ови данас тренутно
имају знање и искуство дунавских
пирата који код Сланкамена скидају
нафтусарумунскихбаржи.
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Наш брод ће доби ти
кор ми ла ра, али је

про блем у људи ма
који одлу чу ју

и који би тре ба ли да
извр ше ремонт нашег
фуд ба ла. Ови данас

тре нут но има ју зна ње
и иску ство дунав ских 

пира та који
код Слан ка ме на
ски да ју наф ту

са румун ских бар жи
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Душко
Травица и Ивана Суботић,
Милан Узелац и Нина Зарин
гер, Бобан Цвијић и Марија
Брестовачки.

ДОБИ ЛИ СИНА: Јован и
Кристина МоцоњаЈарак,
ДушаниМилицаСтјељаЕрде
вик, Марко и Татјана Коваче
вићРума,Стеван иБранисла
ва СимњановскиСремска
Митровица, Дражен и Брани
слава ПетровићНикинци,
Александар и Оливера Ану
шићГргуревци, Драган и Оли
вера МилутиновићИриг, Нико
лаиДраганаЕрцегМанђелос,
Марио и ЕмилијаМајорСрем
скаМитровица,ЂорђеиМили
цаШнајдерКукујевци,Милани
МајаАнђушићСремскаМитро
вица,ВелимириМаринаМило
шевићРума,МирославиМир
јанаРунићРаденковић.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Никола и
Ивана ИлићХртковци, Миро
слав и Маријана Јаковљевић
Јарковци, Милан и Јелена
ЈокићСремска Митровица,
Небојша и Тамара Рајлић
Сремска Митровица, Славо
љуб и Јелена ЋућузИнђија,
Бора и Јелена Радаковић
Обреж,НебојшаиМилицаСта
јићСремска Митровица, Бра
нислав и Санела Јанковић
Рума, Борислав и Зорана
РистановићШашинци, Драго
слав и Јасна ДрагановићЧал
ма.

УМР ЛИ: Срем ска Митро
ви ца  Милисав Стевановић
рођ.1936СремскаМитровица,
Ранко Зјалић рођ. 1963Срем
ска Митровица,  Слободан
Давидовић рођ. 1943Сремска
Митровица, Владимир Харих
рођ.1956СремскаМитровица,
Сафет Јусић рођ. 1968Срем
ска Митровица, Јован Бељан
ски рођ. 1935СремскаМитро
вица, Слободан Стојиновић
рођ. 1950Сремска Митрови
ца,МладенЈуговићрођ.1953,
Грозда Гајић рођ. 1942Мар
тинци, Владимир Малешевић
рођ. 1945Мартинци, Ранка
Јеремић рођ. 1976Велики
Радинци, Живана Милутино
вић рођ. 1932Ноћај, Драго
љуб Папић рођ. 1944Ноћај,
Танкосава Аничић рођ.
1935Сремска Митровица,
Горан Недић рођ. 1952Срем
ска Митровица, Зоран Балин
чевић рођ. 1956Сремска
Митровица, Здравко Варме
ђа рођ. 1940Сремска Митро

вица, Јовица Винклеровић
рођ. 1951Сремска Митро
вица, Марко Даниловић рођ.
1948СремскаМитровица,Сте
во Лишчић рођ. 1954Сремска
Митровица, Бранка Гело рођ.
1947СремскаМитровица,Мио
драгСтокићрођ.1936Сремска
Митровица, Гојко Милићевић
рођ.1940СремскаМитровица,
ЂокаПетковићрођ.1952Срем
ска Митровица, Миле Циме
ша рођ. 1962Сремска Митор
вица, Сава Жеравић рођ.
1944Кузмин, Гроздана Симић
рођ. 1951Чалма, Слободан
Тадић рођ. 1941Јарак, Мил
ка Петровић рођ. 1936Јарак,
НеђоБосанчићрођ.1961Лаћа
рак, Мачван ска Митро ви
ца  Ратко Романдић рођ.
1959Равње,Инђи ја  Тањушка
Десанчић рођ.1949Инђија,
ДрагицаЧорлијарођ.1944Ста
ри Бановци, Ленка Иванчевић
рођ. 1943Инђија, Рада  Ста
нићрођ.1953Инђија,Златомир
Боровница рођ. 1956Инђи
ја, Аница Миловановић рођ.
1946Инђија, ИванЖлабровец
рођ.1957Инђија,МилкаРилак
рођ.1936Љуково,МићоОгње
новић рођ.1930Љуково, Рума 
 Светозар Јаћимовић рођ.
1932Рума, Миодраг Ђуровић
рођ. 1946Рума, Петко Нико
лоски рођ. 1935Ириг, Стјепан
Киш рођ. 1931Никинци, Јован
Богдановић рођ. 1931Путин
ци, Зоран Митровић рођ.
1969Витојевци, Божо Загорац
рођ. 1937Рума, Зоран Савић
рођ.1956Рума,СлавкоЏефе
ровски рођ. 1950Рума, Винка
Радовићрођ.1935Рума,Сава
Несторовић рођ. 1960Рума,
СнежанаУрбанрођ.1958Рума,
Иван Крпан рођ. 1945Плати
чево, Божо Иванчевић рођ.
1956Хртковци,ЈелицаЈовано
вићрођ.1949Хртковци,Живан
Сремчевић рођ. 1940Буђа
новци, Ружица Галијаш рођ.
1950Путинци,ЉубаГрбарођ.
1930Путинци, Мирко Јовић
рођ. 1948Никинци, Љубомир
Николашев рођ. 1949Врд
ник, Шид  Јован Кнежевић
рођ. 1948Шид, Ката Кичиња
рођ. 1936Ердевик, Милица
Манојловић рођ. 1938Ерде
вик, Иван Михаљевић рођ.
1942Шид, Милева Новаковић
рођ. 1954Шид, Душан Миле
тићрођ.1939Моровић,Јелица
Радишић рођ. 1959Вишњи
ћево, Милица Товиловић рођ.
1949Кукујевци.

MATI^AR RUMA

УМР ЛИ: Светозар Кукић,
рођ. 1933, ДрагицаМијатовић,
рођ.1937,БогољубДенић,рођ.
1952, Душанка Дошен, рођ.
1940, Алојзија Ристовски, рођ.
1921, Соја Паунковић, рођ.
1934, Гордана Азарић, рођ.

1933,ТривоВајагић,рођ.1938,
Драгослава Симић, рођ. 1936,
Радослав Коларовић, рођ.
1974, Ружица Андрић, рођ.
1934,ДушкоМајкић,рођ.1959,
ВасилијаЛазаревић,рођ.1932,
РужицаМутић,рођ.1933.

Одељењезаурбанизам,комуналностамбенеиимо
винскоправне послове Општинске управе општине
Шид,наосновучл.50.Законаопланирањуиизградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11;
121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20),
оглашава

ЈАВНИ УВИД
у

 нацрт Пла на детаљ не регу ла ци је црп не
ста ни це Моха рач у КО Ерде вик и КО Бин гу ла


1. Нацрт Плана детаљне регулације црпне станице
МохарачуКОЕрдевикиКОБингула
бићеизложенна јавниувидупросторијамаОдељења
заурбанизам,комуналностамбенеиимовинскоправне
пословеОпштинскеуправеопштинеШид,каоиназва
ничномсајтуопштинеШид:www.sid.rsутрајањуод30
дана,упериодуод13.јануарадо12.фебруара2021.г.
2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида,
својеискључивописменепримедбенаизложениНацрт
могу да доставе на адресу :Одељење за урбанизам,
комуналностамбене и имовинскоправне послове
Општинске управеопштинеШид, ул.Карађорђевабр.
2,најкасниједо12.фебруара2021.г.
3.Телефонзасваобавештењаистручнупомоћ:022/
714048
4. Јавна седница Комисије за планове одржаће се
наконзавршеткајавногувидаатерминиместоодржа
вањаистебићенакнадноодређени

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА
У АТЛЕТИЦИ

Две меда ље за „Срем“

Током викенда је у Бео
граду започела дворанска
сезонаОтворенихпрвенста
ваБеоградазастаријејуни
ореимлађепионире.Атле
тичари АК „Срем” освојили
судвемедаље.АндрејЈок
симовићјеутрцијуниорана
800 мeтара био другопла
сирани резултатом 2:04,33
док је Ива Бежановић код
млађих пионирки освојила
бронзу у бацању кугле (2
килограма)резултатом9,00
метара.
Солидно су били пласи

рани и Александар Анђел
ковић (четврто место, јуни
ор1500метара),АњаЛајић

(четвртоместона60метара
сапрепонамаиседмоместо
ускокуудаљ),ТараЖарић
(петоместона800метара),
Миона Максимовић (шесто
местоускокуудаљ).
Ако се узме у обзир  да

су неки од њих први пут
наступили у овим дисцпли
нама у дворани, да су у
пуномтренингу,адасецелу
зиму припремају на отво
реном, можемо рећи да су
били успешни. Дворанска
првенства Београда послу
жиће највише као пробна
такмичења пред државна
првенства у дворани током
фебруара.

Ива Бежановић Андреј Јоксимовић
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Сви њо кољ у Буђа нов ци ма
Време је свињокоља,

пасеовихданаумно
гим домаћинствима

обавља, за многе један до
најлепших и најважнијих
послова у години. Бравци
сехранегодинуданадаби
имали што више килогра
маидалимесодоброгква
литета. Иако је сада неко
друговреме,кадасесвиње
могу утовити и за неколико
месеци, најукусније јемесо
одоних којисехране годи
ну дана и то домаћом хра
ном,безпревишепремикса
иконцентрата.
У дому породице Војно

вићуБуђановцимапопоби
чају, када је свињокољ у
помоћ стижу пријатељи и
родбина. Време је епиде
мије, па се води рачуна о
дистанци, мада није лако
поготово када је шурење у
питању. Мора се брзо ура
дити, каже Сава Андрић,
један од рођака Војновића.
Он је сваке године на сви
њокољу,азадужен јеупра
возашурење.
‒ Прво се мора водити

рачунадаводабудедобра,
јераководанијекакотреба,
етомукекодшурења.Загре
јемојена80степениионда
смо сигурни да ће шурење
ићикакотреба.Садаможе
мо да мериомо температу
ру, а некада се пустило да
водадоброврипаседода
вало20постохладневоде,
кажеСава.
Када се заврши шурење,

посао прихвата други мај
стор,бравцисестављајуна
рем,гдеследипрваобрада
исечењеполутки.
–Овдесеморапазитида

се неби пробушилацрева.
За располућивање треба
добраистабилнарука,али
и добро око, каже Милош
Војновић.
У било ком делу овог

посла мора се пажљиво
радити, јер основни алати
су ножеви, сатаре, секире.
Обазривост не сме попу
ститиниједногтренутка,без
обзира што се свињокољи
започињу чашицом куване
ракије, а касније, када се
спрема доручак од свеже
џигерицеимеса,пијесе и
вино.Правимајсторидобро
знају колико ваља попи
ти пре завршетка посла, а
касније за вечером када се
пробају све ђаконије спра

вљене тог дана, може и
неколико чашица више.
Домаћини се увек трудеда
засвињокољбудесвекако
треба. Устају у зору, ложе
подфурунеистављајуводу.
Када мајстори стигну, све
морабитиспремнозапоче
такпосла,којиваљаобави
титогдана.
ДраганВојновић,домаћин

из Буђановаца, ове године
је ухраниопетбраваца, јер
кажепунаихјекућа,адобро
ће доћи сланина, кулен,
кобасицеичварци, кадасе

крене на њиву у пролеће.
Војновићиимајупластенике
пајеочекиванодаћетоком
годинебитинадничара,које
треба хранити. Добро је
познатодабездобрехране
немаправогпосланањиви,
аималишталепшеиситије
одправедомаћесланаине,
сира,чварака,шункеикоба
сица.
‒ Последњих година

кољемо по шест браваца,
а ове године смо смањили
на пет. Ови су мало тежи
па је то отприлике то. Има

месадоста,такодаћебити
свих наших специјалите
та које ћемо конзумирати
нареднихмесеци.Далиће
бити током читаве године
видећемо,аконе,можесви
њокољ бити и у пролеће.
Прошлојевремекадасусе
свиње клале само једном
годишње.Сада једругачије
месо, можемо га чувати на
разне начине па није више
битно када се коље. Ипак
овај зимски свињокољ је
оноправо,јошдаимаснега
билобикаонекада.Памтим
кадасмоималисвињокоље,
а снег до колена, мраз па
када узмеш нож у руке све
селепи.Неможешмесони
дасечешкакотреба,прича
ДраганВојновић.
Било снега или не,сви

њокљ јенеизбежан.Нарав
но,иВојновићинеконзуми
рају месо док се не обави
трихинолоскопски преглед.
Тек када се добију резул
тати, креће припрема свега
оногштопрати једанправи
сремски свињокољ. Праве
се чварци, крвавице, коба
сице, а последњих година
свевишеикулен.Свакоима
неку своју рецептуру, коју
чува само за себе. А своју
рецептруимајуидомаћице,
којебашнадансвињокоље
праве салчиће, колаче који
суједанодосновихивеома
важних детаља сваког пра
вог свињокоља. Ако нема
колачасасалом,каоданије
билонисвињокоља.

Злат ко Мар ко ви но вић
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Чва р ци ску пи, а сви ње јеф ти не
УКузмину праве се

надалекопознатепре
рађевинеодсвињског

меса.Трагомтеинформаци
јенашлисмосеудомаћин
ствуТомићгдесмонаучили
какосеправедомаћичвар
ци.Најпресеисечесалона
коцке.Пожељи,можесеи
самлетиумашини.Кадасе
тосвеисече,снажнимомци
садржајизручујуутакозвану
оранију.Вреднерукедома
ћицезапочињуовдепроцес
обраде.
 Све то се сипа овде у

оранију и онда мора да се
меша.Сведокнепустемаст
се тако ради, јер у супрот
ном, загореће. Чварци су
компликовани за правље
ње,затоштосеморапази
тиинаватру,којасеодржа
ва све време док семеша.
Тежакјепосао,дуготрајеи
требамногоснаге.Понекад
ме заболе леђа, али нема
стајања кад се једном поч
не,кажеЉубинкаСтепано
вићмајсторицазачварке.
За оригинални рецепт

довољно је користити само
једну шаку соли по тури и
чашу млека. Од те смесе,
којатежидведотридесети
некилограма,добијепетдо
шесткилограмачварака.
 Чула сам да су чварци

многоскупиуградовима.И
треба да буду, ја се с тим
слажем. Не знају они тамо
колико се уложи труда у
њиховотопљење,потврђује
Љубинка.
Иако су неодољиви, са

чварцима се не сме прете
рати, па је тако препоруч
љиво да се не конзумира
вишеод30грамаовогспе
цијалитета.

 Треба обратити пажњу
да тонебуде главниизвор
масноћеутокудана,већда
се уноси и из неких других
извора, као што су хлад
но цеђена уља. Дакле, ако
можемодакажемода јеод
дневног енергетског уно
са једног здравог човека,
потребно највише 35 одсто
масти, од тога су до 10
одсто засићене масти,  из
ових изворе које смо напо
менули, саветовала је др
ЗинаидаСретеновићспеци
јалиста исхране из Завода
зајавноздрављеуСремској
Митровици и додала да уз
овакву исхрану треба ком
биновати махунарке током
седмице,бардвапутаине
избегаватижитарице.
Такође, то не значи да

свињско месо треба избе
гавати, напротив, али није
препоручљиво да се једе
сваког дана и у великим
количинама.
Асве тои кошта…Чвар

ци су у великим градовима
достиглиценупокилограму
од чак 1300 динара. Међу
тим,ценасвињанаставила
једапада.
Ни одгајивачи нису задо

вољни, а очекују да ће
последицеслабепотражње
бити видљиве и наредне
године,кадабипремањихо
вим речима могло доћи и
до смањења производње и
слабије понуде. Цена сви
њакоднакупаца јеоко125
динара по килограму, а
минифармерска и фармер
скаробајеураспонуод125

до 135 динара, такође по
килограму. Ова рачуница
никаконијеисплатива,жале
сесремскисточари.
Ценајениска,апомоћи

тренутно ниоткуда. Летос
нама није било потребно,
када се цена добро држа
ла. Рекли смо, нека држа
вапомогнеонимакојима је
потребније. Ипак, сада кад
је нама тешко, нико нам
ништанеговори.Кланичари
радије увозе јефтино месо
чији квалитет је дискутаби
лан,кажеЗоранЕрићпред
седникАсоцијације сточара
СремаиМачве
Цена меса у месницама

ипак не пада, упркос ста
њу на тржишту са “живом
вагом”.

Алек сан дра Плав шић

Љубин ка Сте па но вић

др Зина и да Сре те но вић Зоран Ерић
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ОВАН: Делујете
забринутозбогнових
догађаја на послов
ној сцени који могу

да вас успоре у спровођењу
важних планова које имате.
Међутим, уз додатну упорност,
показаћеседаиматеврлоефи
каснарешењаидаоколинаизу
зетно уважава ваше резултате.
Своје мале слабости покажите
самопредпородицомиблиском
особом.

БИК: Доносите низ
важних одлука и
делујете одлучно у
својим намерама

пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оношто сте уговарали у проте
кломпериоду.Немапотребеда
се расправљате са неистоми
шљеницима и да губите време
на неке споредне ситуације.
Љубавнидогађајикојенаслућу
јетенајављујусрећанрасплету
односусавољеномособом.

БЛИ ЗАН ЦИ: Обрати
те пажњу на нове
п р о ф е с и о н а л н е
могућности, како

бисте проширили сазнање и
побољшалисвојуукупнупозици
ју. Ако препустите да ствари
самеидусвојимтоком,некодру
гиизненадаможедаваспреду
хитри. Партнер понекад има
неке необичне идеје, тако да
својим понашањем у вама под
стиче осећај емотивне несигур
ности.

РАК: Потребно је да
се усаглашавате са
својим сарадницима
око уважавања раз

личитих интереса, како би сви
око вас осетили моралну и
материјалну сатисфакцију.
Пажњаиразумевањекоједоби
јатеукругусвојепородицеделу
ју врло подстицајно. Потрудите
се да обрадујете све блиске
особе на неки неуобичајени
начин.


ЛАВ:Делујетевеома
опрезноинежелите
превишедаризикује
те у пословно

финансијским преговорима.
Ипак,мораћетедасесуочитеса
неким изазовима који нису по
вашојвољиилиукусу.Затражи
тенавремедобарсаветодста
рије особе.Прижељкујете више
разумевања и нежности у
љубавномодносу.

ДЕВИ ЦА: У складу
саприоритетимакоје
сте поставили имате
своју визију и не

желите да прихватите компро
миснарешењакојавампредла
жу одређени сарадници. Иску
ствовасопомињеданаправите
емотивну дистанцу у односу на
једну особу и на неке сумњиве
ситуације.

ВАГА: Неко вамдаје
кориснеинформације
итаковампомажеда
правилније процењу

јете различите пословне могућ
ности које имате на располага
њу. Јасно вам је да заједнички
договори представљају позити
ван помак у решавању важних
пословних или приватних инте
реса. Слободно изразите нека
своја потиснута осећања или
намере.

ШКОР ПИ ЈА: Налази
тесеусјајнојформи
исавеликимоптими
змом прилазите сва

кој пословној теми коју предла
жувашисарадници.Захваљују
ћи поузданим информацијама
које добијате, сада можете да
планирате низ активности које
ће вам ускоро донети увећане
резултате. Нема разлога да се
јогуните и да приговарате свом
партнерузбогнекихситница.

СТРЕ ЛАЦ: Неко од
сарадника нема
довољно интересо
вања да испоштује

заједнички пословни договор,
што неминовно условљава
одређени губитак. Делујете
забринуто због новихинформа
ција и промена које наговешта
вају ваши сарадници. Успоста
вите бољу равнотежу између
својихжељаимогућности.

ЈАРАЦ: Ново сазна
ње позитивно утиче
навашумотивацијуи
на професионалну

оријентацију.Садаиматедобру
вољудасеангажујетенанеким
задацимакојеможетедареша
ватеудоговорусасарадницима.
Налазите се у фази емотивног
узлета,такодаодноссапартне
ром доживљавате као остваре
ње својих „слатких снова“.Пре
пуститесесвојимосећањима.

ВОДО ЛИ ЈА: Не тре
бадасеоптерећујете
неким новчаним
питањима, јер ћете

ускоро решити и те дилеме.
Немојтедозволитиданекооте
жава ваш пословни или дру
штвениположај.Љубавнидога
ђајикојенаслућујетеимајунеку
необичнудраж.Допадајувамсе
поступцикојечинипартнерито
вас наводи да промените своје
одлуке. Прати вас љубавна
инспирација.

РИБЕ: Ситуацијаоко
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизнопредвидети

нечију реакцију или одговор.
Боље једа седржитепровере
них правила и да избегавате
билокојуврстуризика.Одложи
тенекенапорнеобавезедокне
добијетебољеуслове.Обрадо
ваћеваспоступакнекихблиских
пријатеља.

VREMEPLOV
13. ја ну ар

1898. Француски писац Емил
Зола у листу “Л‘орор“ под
насловом “Оптужујем“ обја
виоотворенописмопредсед
никуРепубликеукојемјеука
заонамахинацијевојнихкру
гова и затражио ослобађање
капетана Алфреда Драјфуса,
који је на процесу 1894. осу
ђеннадоживотнуробијузбог
наводног одавања војних тај
ниНемачкој.

14. ја ну ар
1826. У Пешти основана
Матицасрпсканаиницијативу
Јована Хаџића и уз помоћ
богатих српских трговаца из
ПештеиБудима.Књижевнои
културно друштво одиграло
огромнуулогуупроцватунау
ке и културеСрба уВојводи
ни.

15. ја ну а ра
1535. Енглески краљ Хенри
VIIIпреузеојеврховнопогла
варство над црквом према
повељи коју је претходно
усвојиоенглескипарламент.
1804.Јањичарскестарешине,
дахијепочелису “сечу кнезо
ва“упокушајудаспречепобу
ну српског народа против
јањичарскогзулума.Онисуна
превару ухватили и погубили
око 70 најугледнијих српских
кнезова,виђенихљудиисве
штених лица. Тај трагични
догађај убрзао је избијање
Првогсрпскогустанка

16. ја ну ар
1945. Победом савезничких
снагаподкомандомгенерала
Бернарда Монтгомерија и
Омара Бредлија, окончана
немачка офанзива у Ардени
ма, уБелгији.Немци су у тој
операцији изгубили 220.000
војника, савезничке снаге
77.000.

17. ја ну ар
1997.УДаблинујесудпрогла
сиопрвиразводбракауисто
рији Ирске, на основу закона
одобреног на референдуму,
чему се жестоко противила
римокатоличкацрква

18. ја ну ар
1535. Шпански конквистадор
ФрансискоПисароосновао је
Лиму,садаглавниградПеруа
1944. Након седмодневних
жестокихборбисовјетскетру
песууДругомсветскомрату
окончале блокаду Лењингра
да, у којем је током немачке
опсадеодсептембра1941.од
исцрпљености и глади умрло
око620.000људи.

19. ја ну ар
1916. На грчко острво Крф у
Јонском мору почеле су да
стижу прве јединице српске
војскепослеповлачењапреко
Албаније у Првом светском
рату.ДоаприланаКрфјепре
бачено око 140.000 српских
војника.

HOROSKOP

Сре да, 13. јану ар
(31. децем бар) 

Преподобна Меланија; Св.
ДоситејЗагребачкиИсповедник
(ОданијеРождества)

Четвр так, 14. (1) јану ар
ОбрезањеГосподње;Св.Васи
лијеВелики(Новагодина)

Петак, 15. (2) јану ар
Преподобни Серафим Саров
ски; Свети Силвестар (Претпр.
Богојављења)

Субо та, 16. (3) јану ар
Свети пророк Малахија; Свети
мученикГордије

Неде ља, 17. (4) јану ар
Сабор70светихапостола;Све
тиЈевстатијеСрпски

Поне де љак, 18. (5) јану ар
Свети Теопемт и Теона –
Крстовдан

Уто рак, 19. (6) јану ар
Богојављење

Crkveni 
kalendar

• На факул те ту сам као 
Бог. Сви сна ју да посто
јим али ме нико није 
видео.
• Никад не пре ки дај жену 
кад ћути. 

Чоко лад на
тор та од чај них 
колу ти ћа

Састој ци:  700800 гра
маизмрвљенихчајнихколутића,
250 милилитара воде, 150 гра
ма кристалшећера,шест  каши
какакаопраха,100грамаораха.
150 грама маслаца, екстракт
ваниле

За гла зу ру: 120 милилита
ра слатке павлаке, 100 грама
чоколадезакување

При пре ма: У шерпи загрејете
воду и какао. Додајте шећер, а
затимиситносецканеорахеина
крају маслац. Све то топити на
тихој темепратури и кувати од
седам до осам минута. Смесу
прелити преко измрвљених чај
них колутића. Додати екстракт
ваниле.Пребацитиукалупипре
копрелитифилодслаткепавла
кеичоколаде.Декорисатиораси
ма и охладити добро пре послу
жења.
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M NOVINE

„АГРОИНФО КАРА ВАН” У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Лак ше при ја вљи ва ње
сезон ских рад ни ка

СремскуМитровицу је 5. јануара
посетио „Агроинфо Караван”
у циљу  да се пољопривредни

произвођачиисезонскираднициупо
знају са једноставнијом процедуром
ангажовања на сезонским пословима
путем портала и мобилне апликаци
је www.sezonskiradnici.gov.rs. Путем
вебсајтаимобилнеапликацијепољо
привредни произвођачимогу за крат
ко време да региструју сезонске рад
нике, а поред компанија, послодавци
могу бити и пољопривредна газдин
ства. „Агроинфо Караван” организује
НАЛЕД, уз подршку Немачке развој
не сарадње. Иницијативу за поједно
стављење овог процеса покренула је
група пољопривредних компанија из
Срема, заједно саНационалномали
јансомзалокалниекономскиразвој.
ДушицаПавловић,директоркаАген

цијезаруралниразвојграда,реклаје
дајезаконкојирегулишеобластсезон
скогзапошљавањарадника,почеода
се примењује у јануару 2019. године
‒Агенцијајеодсамогпочеткаприме
неовогзаконапреузеланасебеулогу
сервисногцентра,каосвојеврснеспо
неизмеђупољопривреднихгаздинста
ва и сезонских радника. Данас смо с
тим у вези посетили пољопривредно
газдинство Бранка Остића у Манђе
лосу, и добили информације да је у

вези са применом поменутог Закона,
упрошлој годинизапослиопреко200
радника и тиме их регистровао. Јако
миједрагоштојеуправоГрадСрем
скаМитровица,начелусатадашњим
градоначелником Браниславом Неди
мовићем и групом пољопривредника,
још2015. године покренуо иницијати
вузарегулисањеовеобласти.Управо
је обилазак газдинства у Манђелосу
доказао да је закон остварио многе
бенефите и доприносе. Нама је циљ
датојошвишезаживиипослужикао
примердобрепраксеуосталимсекто
римаукојимапостојеизвесниоблици
неформалног ангажовања радника,
односно, присуство сиве економије,
реклајеДушицаПавловић.
ЈеленаСајић,координаторпројекта

„Агроинфо Караван”, казала је да је
промоција на терену кључна за разу
мевањебенефиталегалногангажова
њасезонскихрадника,какозапосло
давцетакоизараднике.
– На терену додатно појашњава

мо бенефите овог поједноставље
ног ангажовања сезонских радника у
пољопривреди. Закон о поједноста
вљеномангажовањусезонскихрадни
ка у појединим делатностима, најпре
у пољопривреди, за ове две године
донео је већ неке позитивне ефекте.
Број легално ангажованих сезонских

радника у пољопривреди порастао
је више од десет пута. На пример, у
2018. години, било је ангажовано око
триипохиљадерадникалегално,да
би већ крајем 2019. године тај број
порастаона44хиљаделегалноанга
живаних радника у пољопривреди.
Томеједостадопринелаипоједноста
вљенаелектронскапријавасезонских
радника.Целатапроцедура јесапет
сати, колико је било потребно да се
ангажујеједансезонскирадник,сведе
нанасвеганеколикоминута.Унеколи
кокликова,једноставномпроцедуром,
послодавац, који захваљујући рефор
ми може да буде и пољопривредни
произвођач, односно физичко лице,
може врло брзо да пријави сезонског
радника.Захваљујућитоме јеипове
ћанодзивпријавесезонскихрадника,
казалајеЈеленаСајић.
Постојеибројнибенефитизасезон

скерадникекојисадаимајуправона
пензионо и здравствено осигурање у
случају повреде на раду, а такође не
губеправонасоцијалнупомоћуколи
косуњеникорисници,каониположај
у Националној служби за запошља
вање. Корист, наравно, постоји и за
државу,јер,загодинуданасеудржав
ну касу слило више од 4,7 милиона
евраодпорезаидоприноса.

З. Попо вић

Души ца Павло вић и Јеле на Сајић у посе ти газдин ству Бран ка Ости ћа у Ман ђе ло су


