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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“СРЕМ-ГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

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

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs
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MINISTAR BRANISLAV NEDIMOVI] NA OTVARAWU
FARME TOVQENIKA U ILINCIMA:

Nova investicija u 
prera|iva~koj industriji
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

МИНИСТАР БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ НА ОТВАРАЊУ ФАР МЕ ТОВЉЕ НИ КА 
КОМПАНИЈЕ „ЂУРЂЕВИЋ“ У ИЛИН ЦИ МА

Нова инвестиција у 
прерађивачкој индустрији

Министар пољопривреде, шу-
марстваиводопривредеБра-
ниславНедимовићје14.јану-

ара присуствовао отварању фарме
товљеникауИлинцима.Новуфарму
отворилајеИндустријамеса„Ђурђе-
вић” изПећинаца, чији је власник
Миленко Ђурђевић. Свечаности је
присуствоваоипредседникОпштине
Шид Зоран Семеновић са сарадни-
цима, као и привредници. Миленко
Ђурђевићјеовомприликомизјавио:
– Већ од половине ове године,

почећемоса500товљеника,абиће
и говеда. Планирано је да фарма
има 8000 свиња у једном турнусу,

што је на годишњем нивоу 24.000.
Биће запослено десетак људи са
овог простора: Илинаца, Адашева-
ца,Вашице.Свиеколошкиусловису
поштовани.
ПредседникОпштинеШидЗоран

Семеновић захвалио се власни-
ку Индустрије меса „Ђурђевић“ на
новим пословним могућностима и
раднимместимау шидској општи-
ни.
– Генетика, коју ће донети Инду-

стријамеса„Ђурђевић”унашекра-
јеве ће битно побољшати квалитет
генетике свињарске производње у
шидској општини и знам да је ово

само почетак и наставак традици-
је онога што ми знамо да радимо,
рекаојеЗоранСеменовић.
Овувеликуинвестицијуподржало

јеиМинистарствопољопривреде.
– У следећих неколико месеци

променићемо прописе и покушати
да се договоримо са произвођачи-
ма и прерађивачима да интервен-
ција државе када се јави проблем.
Чињеница је да смо 2020. године
потрошили12милијардидинарана
субвенције. Морамо да научимо да
купујемоопрему,којаћенамбитиу
функцији,изјавиојеминистарНеди-
мовић. Д. Попов

Зоран Семе но вић и Милен ко Ђур ђе вић

Милен ко Ђур ђе вић, Бра ни слав Неди мо вић и Зоран Семе но вић
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Прва беба Филип Грко вић
из Пути на ца

Први нови ста нов ник рум ске 
општи не у 2021. годи ни је Филип 
Грко вић.

По речи ма њего ве маме Дра га не, 
Филип је мало „пожу рио“ и тако био 
прва беба рође на у овој годи ни у рум
ској општи ни, 2. јану а ра у пола чети ри 
ују тро у митро вач кој бол ни ци. 

Поро ђај је про шао без про бле ма, а 
мали Филип је рођен са 2570 гра ма 
и 47 цен ти ме та ра дужи не. То је дру го 
дете у поро ди ци Грко вић из Пути на ца, 
док је прва тро и по го ди шња Ана.

По тра ди ци ји, прво ро ђе ну бебу и 
поро ди цу посе тио је 14. јану а ра пред
сед ник Општи не Сла ђан Ман чић и 
донео покло не, који су ода бра ни уз 
дого вор са мамом Дра га ном.

  Труд но ћа је про шла брзо, бата 
је мало пора нио. Хва ла Богу све је 
добро, срећ ни смо и задо вољ ни што 
смо у нову годи ну ушли на нај леп ши 
могу ћи начин. Хва ла пред сед ни ку и 
Општи ни на покло ни ма, зна чи ће нам 
сва ка ко и пре но си ви кре ве тац и њиха
ли ца, коју смо доби ли, а сва ка ко нам је 
дра го и због самог геста локал не само
у пра ве, рекла је мама Дра га на.

С обзи ром на то да је тата Горан 
био на послу, госте је доче као и деда 
Љубан Грко вић који се захва лио на 
честит ка ма. 

– Надам се да ће 2021. годи ну у 
нашој општи ни обе ле жи ти рађа ње 

деце. То бих заи ста од срца желео, јер  
је рође ње дете та вели ко богат ство, 
рекао је деда Љубан.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је иста
као да је ова посе та и дари ва ње прво
ро ђе не бебе јед на лепа тра ди ци ја коју 
рум ска општи на негу је. 

– Видим да су Грко ви ћи јед на здра ва 
и сло жна поро ди ца, која тре ба да буде 
при мер дру гим поро ди ца ма. У овој 
кући живе три  гене ра ци је, задо вољ ни 
деда и баба, па брач ни пар Дра га на и 
Горан, који су запо сле ни и  који има ју 
ста ри ју девој чи цу од три и по годи не, 
а сада су доби ли и сина Фили па. На 
томе чести там и желим им сви ма пуно 
здра вља и да још дуго годи на живе 
овде у сло зи и радо сти – рекао је Ман
чић.

Ове годи не, локал на само у пра ва 
је у дого во ру са мај ком Дра га ном за 
малог Фили па купи ла пре но си ви кре
ве тац, њиха ли цу, одре ђе не про из во де 
за бебу, ново го ди шње паке ти ће, али јој 
је уру че но и 50.000 дина ра. 

– Нама је инте рес да нам се деца 
рађа ју, а на нама је да обез бе ди мо 
усло ве за сву ту децу да лепо и здра
во одра ста ју, а роди те љи да раде, као 
што је овде слу чај, рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Он је под се тио и на мно ге мере, које 
локал на само у пра ва пред у зи ма да 
помог не мла дим брач ним паро ви ма 

који се опре де љу ју да има ју јед но или 
више деце.  

– Обез бе ђу је мо им бес пла тан вртић 
и  бес плат не уџбе ни ке, неза по сле не 
поро ди ље има ју пра во на 10.000 дина
ра месеч но током прве годи не живо та 
дете та, испла ћу је мо нов ча ну помоћ за  
прво и дру го дете, држа ва се тако ђе 
укљу чу је... На мно го начи на и са мно
го енер ги је ула зи мо у све то, не би ли 
деце било што више,  јер на деци све 
оста је. Ако не буде деце, и ми ћемо 
неста ти. Ова поро ди ца је пра ви при мер 
јед не здра ве и пер спек тив не поро ди це 
– ука зао је први човек рум ске Општи не.

Он је додао да рум ска општи на већ 
три годи не финан си ра и ван те ле сну 
оплод њу, како би се помо гло брач
ним паро ви ма да конач но испу не сво ју 
жељу за потом ством.

– Било је речи да се финан си ра 
четвр ти поку шај, али више и не обра
ћа мо пажњу који је поку шај по реду, па 
смо и огра ни че ње, када су годи не жене 
у пита њу поди гли на 44 годи не. Жели мо 
да помог не мо тим људи ма који се боре 
да дођу до свог циља, да доби ју децу. 
То је јед на од мера која је зажи ве ла и 
што у буџе ту опре де ли мо и утро ши мо, 
а ако је потре ба за сред стви ма и већа, 
ми их у сле де ћој годи ни пове ћа мо, како 
би у нашим сели ма и гра ду било што 
више деце – иста као је Сла ђан Ман чић.
 С. Џаку ла

Пред сед ник Ман чић, мама Дра га на, Филип и Ана
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За „пра ву“ вак ци ну обратити се
иза бра ном лека ру

Вак ци на ци ја је добро
вољ на, а за избор „пра ве“ 

вак ци не потреб но је кон
сул то ва ти иза бра ног лека
ра, јер у неким слу ча је ви

ма посто је обо ље ња и 
ста ња код којих јед на  вак

ци на има пред но сти над 
дру гом. Вак ци не се не 

пре по ру чу ју осо ба ма које 
има ју акут ну болест, 
фебрил ност, рани ју 

озбиљ ну алер гиј ску реак
ци ју на ком по нен те вак ци
не или на прет ход ну дозу 

вак ци не. Мало лет ни ци, 
труд ни це и доји ље тако ђе 

не при ма ју вак ци ну про
тив виру са коро не, каже 

др Јасми на Јан дрић Кочић

Eпидемија кови да19 је обе ле жи
ла про шлу годи ну, а чини се да 
ће вак ци на ци ја про тив те боле

сти обе ле жи ти годи ну која је пред 
нама. Вак ци на ци ја у овом слу ча ју није 
оба ве зна и за сада су доступ не „Фај зе
ро ва“  и „Спут њик В“ вак ци на, док се за 
кине ске које су недав но при сти гле у 
нашу земљу чека одо бре ње Аген ци је 
за леко ве и меди цин ска сред ства. Од 
11. јану а ра је кре ну ло онлајн при ја
вљи ва ње гра ђа на за вак ци ну пре ко 
пор та ла еУпра ве, а колцен тар (број 
теле фо на: 0800 222334) за исте наме
не је почео са радом 14. јану а ра. С 
обзи ром на то да гра ђа ни могу да 
бира ју коју вак ци ну ће при ми ти, ако се 
одлу че за иму ни за ци ју, често пита ње 
које се јавља јесте како ода бра ти „пра
ву“ вак ци ну. У свом писа ном одго во ру 
на пита ња нови на ра М нови на, епи де
ми о лог Заво да за јав но здра вља др 
Јасми на Јан дрић Кочић је рекла да се 
сви они који још нису одлу чи ли коју ће 
вак ци ну при ми ти кон сул ту ју са сво јим 
иза бра ним лека ром. Тако ђе, она дода
је да су вак ци не које је одо бри ла Аген
ци ја за леко ве и меди цин ска сред ства 
под јед на ко ефи ка сне у бор би про тив 

епи де ми је коро навиру са. 
– Вак ци на ци ја је добро вољ на, а за 

избор „пра ве“ вак ци не потреб но је кон
сул то ва ти иза бра ног лека ра, јер у 
неким слу ча је ви ма посто је обо ље ња и 
ста ња код којих јед на  вак ци на има 
пред но сти над дру гом. Вак ци не се не 
пре по ру чу ју осо ба ма које има ју акут ну 
болест, фебрил ност, рани ју озбиљ ну 
алер гиј ску реак ци ју на ком по нен те 
вак ци не или на прет ход ну дозу вак ци
не. Мало лет ни ци, труд ни це и доји ље 
тако ђе не при ма ју вак ци ну про тив 
виру са коро не, јер још не посто је 
валид не сту ди је које би дока за ле 
њихо ву без бед ност. Осо бе које има ју 
озбиљ ни је про бле ме са коа гу ла ци јом 
крви могу при ми ти вак ци ну само уз 
мере опре за буду ћи да се вак ци на 
даје интра му ску лар но, одно сно, у 
раме.  Тако ђе, осо бе на иму но су пре
сив ној тера пи ји могу има ти недо во
љан ниво анти те ла, обја шња ва др 
Јан дрић Кочић.

Она даље обја шња ва раз ли ку изме
ђу „Фај зе ро ве“ и „Спут њик В“ вак ци не. 
„Фај зе ро ва“ вак ци на пред ста вља тако
зва ну РНК вак ци ну, док је „Спут њик В“ 
вак ци на са изме ње ним век то ром.

– У слу ча ју „Спут њик В“ вак ци не 
има мо гене  који шифри ра ју про те ин, 
који чини чуве ну „коро ну“. Они су кон
ју го ва ни („нака ле мље ни“) на два век
то ра аде но ви ру са, који нема ју спо соб
ност да се умно жа ва ју, већ само оба
вља ју услу гу „носа ча“. Када такав 
носач уће у ћели ју, почи ње умно жа ва
ње про те и на, а наш иму ни систем као 
одго вор на то ства ра анти те ла. Као 
што је већ рече но, вак ци на про из во ђа
ча „Фај зер“ је тако зва на РНК вак ци на. 
У сва кој живој ћели ји посто ји ДНК, која 
садр жи ген ске подат ке о орга ни зму и 
„рецеп те“ за про из вод њу белан че ви
на. Да би се оне про из ве ле, потре бан 
је при вре ме ни гла сник тако зва ни 
мРНК. Она пре но си ген ске подат ке у 
виду копи је рецеп та из „кува ра“, у 
овом слу ча ју ДНК. Тако се у овој вак
ци ни нала зи само копи ја „рецеп та“ за 
про из вод њу анти ге на на које наше 
тело ства ра сво ју одбра ну –анти те ла. 
У сушти ни, у обе вак ци не се не нала зи 
осла бљен или умрт вљен вирус, већ 
само делић који тре ба да под стак не 
тело да пра ви анти те ла, исти че др 
Јасми на Јан дрић Кочић.

Диле ме које се јавља ју код мно гих 

др Јасми на Јан дрић Кочић
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гра ђа на која је вак ци на нај бо ља, да 
ли су без бед не, да ли се уоп ште и вак
ци ни са ти, само су ства ри које одвра
ћа ју пажњу од сушти не, а то је зашти
та од инфек ци је коро навиру сом.

– Не тре ба забо ра ви ти да су обе 
вак ци не реги стро ва не код нас већ при
ми ле сто ти не хиља да људи широм 
све та. Прил ком ода би ра вак ци не гра
ђа ни би тре ба ло да се воде саве ти ма 
свог иза бра ног лека ра. Посто је ће 
диле ме, које зади ру у днев нополи тич
ка пита ња не би тре ба ло да над вла да
ју саве те струч них лица. До сада 
позна ти пода ци гово ре да су обе вак
ци не, које су доступ не код нас, ефи ка
сне про тив кови да19. Све вак ци не, па 
и оне про тив кови да19 има ју за циљ 
да „пре ва ре“ иму ни систем и нате ра ју 
га да про из во ди анти те ла про тив боле

сти од којих вак ци на шти ти. Пре ма за 
сада позна тим пода ци ма, не посто ји 
зна чај на раз ли ка у нивоу зашти те код 
вак ци на, које су реги стро ва не код нас, 
каже др Јан дрић Кочић.

Др Јасми на Јан дрић Кочић тако ђе 
наво ди да нема инди ци ја да јед ном 
пре ле жа на болест ковид19 оста вља 
тра јан иму ни тет. 

– Ствар ност је, напро тив, сасвим 
дру га чи ја иму ни тет након пре ле жа не 
боле сти је крат ко тра јан, све га неко ли
ко месе ци. У зави сно сти од тежи не 
кли нич ке сли ке, иму но ло шког ста ња 
орга ни зма, узра ста и мно гих дру гих 
чини ла ца, анти те ла се раз ли чи то 
задр жа ва ју, те је јасна  потре ба за вак
ци на ци јом и осо ба које су пре ле жа ле 
ковид19. Осо бе које су биле инфи ци
ра не SARSCoВ2 виру сом могу да 

буду вак ци ни са не  про тив ковид19. 
Али је потреб но да про ђе нај ма ње 
чети ри неде ље од инфек ци је, одно сно 
да осо ба буде здра ва у момен ту вак
ци на ци је, каже др Јан дрић Кочић.

Гене рал но гле да но, вак ци на ци ју у 
про те клих неко ли ко годи на пра те раз
не тео ри је заве ре. Међу тим, вак ци на 
је једи но при мар но сред ство про тив 
епи де ми је зара зних боле сти, а то нам 
може дока за ти исто ри ја чове чан ства. 
Мно ге зара зне боле сти су иму ни за ци
јом попу ла ци је ишче зле, али мно ги 
људи у 21. веку, који би тре ба ло да 
буде век напрет ка, и даље не веру ју 
нау ци.

– Вак ци на ци ја је, уз обез бе ђе ње 
пит ке воде и без бед ног откла ња ња  
отпад них мате ри ја, нај ве ћа теко ви на 
меди ци не. То је широј јав но сти вео ма 
тешко дока за ти, јер науч ни аргу мен ти 
не иду на руку попу ли стич ком раз ми
шља њу и општој скло но сти ка непо ве
ре њу и тео ри ја ма заве ре. Због посто
ја ња реал них и трај них кон тра ин ди ка
ци ја и у иде ал ним окол но сти ма изве
стан број осо ба не може бити вак ци ни
сан (трај не кон тра ин ди ка ци је) или пак 
нису узра ста који је пред ви ђен за вак
ци на ци ју. Тако ђе, изве стан број вак ци
ни са них  неће раз ви ти посто јан иму ни
тет због инди ви ду ал них карак те ри сти
ка иму ног систе ма. Ове две гру пе 
људи шти ти тако зва ни колек тив ни 
иму ни тет (у англо сак сон ској лите ра ту
ри познат под нази вом „иму ни тет 
крда“). Сва ка невак ци ни са на  осо ба 
која нема трај не кон тра ин ди ка ци је 
сни жа ва ниво колек тив ног иму ни те та и 
угро жа ва оне који не могу бити вак ци
ни са ни или нису раз ви ли иму ни тет 
дово љан за зашти ту од виру са. Нажа
лост, дирек тан при мер има мо у нови јој 
исто ри ји када је дошло до опа да ња 
колек тив ног иму ни те та на мале боги
ње што је за резул тат има ло епи де ми
ју са неса гле ди вим после ди ца ма, 
нагла ша ва др Јан дрић Кочић.

З. Попо вић
За пра ву вак ци ну обра ти ти се иза бра ном лека ру

Завод за јав но здра вље

Сва ка невак ци ни са на
осо ба која нема трај не 

кон тра ин ди ка ци је сни жа ва 
ниво колек тив ног иму ни
те та и угро жа ва оне који 

не могу бити вак ци ни са ни 
или нису раз ви ли иму ни

тет дово љан за зашти ту 
од виру са, нагла ша ва

др Јан дрић Кочић
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ДОМО ВИ ЗДРА ВЉА У СРЕ МУ

Поче ла вак ци на ци ја
меди цин ских рад ни ка

Вак ци на ци ја про тив инфек ци је 
ковид19 за меди цин ске рад ни ке 
домо ва здра вља широм Сре ма 

поче ла је про шле неде ље. Вак ци на ци ја 
се спро во ди по пла ну који су изра ди ли 
Мини стар ство здра вља, Кри зни штаб и 
Инсти тут за јав но здра вље „Др Милан 
Јова но вић Батут“. Прет ход но су вак ци
ни са ни рад ни ци Опште бол ни це и кори
сни ци домо ва за ста ра лица у Руми, 
Шиду, Срем ској Митро ви ци и Банов ци
ма, као и кори сни ци услу га, паци је нти и 
запо сле ни у Спе ци јал ној бол ни ци Ста
ри Слан ка мен. Над зор над вак ци на ци
јом оба вља Завод за јав но здра вље у 
Срем ској Митро ви ци. 

 У митро вач ком Дому здра вља 12. 
јану а ра је у Дру гој здрав стве ној ста ни ци 
запо че та вак ци на ци ја меди цин ских рад
ни ка те уста но ве. За иму ни за ци ју „Фај
зе ро вом“ вак ци ном се при ја ви ло 75 
рад ни ка. Међу вак ци ни са ним лека ри ма 
је био и начел ник Опште меди ци не др 
Адил Елхаг, који је том при ли ком наја
вио и оформ љи ва ње пунк то ва за вак ци
на ци ју гра ђа на.

– Вак ци ни сао сам се како се не бих 
инфи ци рао коро навиру сом, али и да 
бих сма њио шире ње инфек ци је ковид
19 око себе. Увек сам на стра ни вак ци
на ци је, јер је у исто ри ји чове чан ства 
дока за но да су упра во иму ни за ци јом 
мно ге зара зне боле сти неста ле, као 
што је на при мер, вари о ла вера. О 
боле сти ма, као што је тета нус, деч ја 
пара ли за, вели ки кашаљ, диф те ри ја, 
данас може мо само да про чи та мо у 
лите ра ту ри. Вак ци на пред ста вља прво 
сред ство у при мар ној пре вен ци ји, одно
сно, у спре ча ва њу настан ка боле сти. 

Као и сва ко меди цин ско сред ство, она 
има жеље не и неже ље не ефек те. Али, 
већа је корист, него што је ште та. Након 
вак ци ни са ња меди цин ских рад ни ка, 
тре ба ло би да усле ди и вак ци ни са ње 
гра ђа на. Ми смо већ спре ми ли пет пунк
то ва: у Првој, Дру гој и Тре ћој здрав стве
ној ста ни ци у Срем ској Митро ви ци и у 
амбу лан та ма у Лаћар ку и Мачван ској 
Митро ви ци. Око сто ти ну људи днев но 
ће моћи да се вак ци ни ше. На сва ком 
пунк ту ће бити при сут на еки па Хит не 
помо ћи, уко ли ко дође до неже ље них 
реак ци ја, али и по један лекар и јед на 
меди цин ска сестра, изја вио је др Елхаг.

Спе ци ја ли ста епи де ми о лог Цен тра за 
пре вен ци ју боле сти Заво да за јав но 
здра вље др Јасми на Јан дрић Кочић је 
том при ли ком рекла да се вак ци на ци ја 
спро во ди по пла ну и да за сада није 
било ника квих про бле ма у њеној реа ли
за ци ји.

– Нај пре су вак ци ни са ни меди цин ски 
рад ни ци Дома здра вља који су у непо
сред ном кон так ту са обо ле лим од 
инфек ци је ковид19, али и сви оста ли. 
Вак ци на нам је дала ветар у леђа, јер је 
она једи на спе ци фич на одбра на од епи
де ми је. При ме ће но је да је, што се тиче 
гра ђан ства и здрав стве них рад ни ка, 
инте ре со ва ње за иму ни за ци ју нешто 
веће, него што смо оче ки ва ли. За здрав
стве не рад ни ке је сасвим логич но, а 
посеб но за оне који раде у ковидсисте
ми ма, јер има ју потре бу да зашти те 
себе, сво ју поро ди цу и сво је паци јен те. 
Гра ђан ство је схва ти ло да ова болест 
није лака и има више кли нич ких видо ва 
и да је јако бит но зашти ти себе, сво ју 
поро ди цу и самим тим ширу дру штве ну 

Вак ци ни сао сам се како се 
не бих инфи ци рао коро на

виру сом, али и да бих 
сма њио шире ње инфек ци
је ковид19 око себе. Увек 
сам на стра ни вак ци на ци
је, јер је у исто ри ји чове
чан ства дока за но да су 

упра во иму ни за ци јом мно
ге зара зне боле сти неста

ле. Након вак ци ни са ња 
меди цин ских рад ни ка, тре
ба ло би да усле ди и вак

ци ни са ње гра ђа на. Ми смо 
већ спре ми ли пет пунк то
ва: у Првој, Дру гој и Тре
ћој здрав стве ној ста ни ци 
у Срем ској Митро ви ци и у 
амбу лан та ма у Лаћар ку и 
Мачван ској Митро ви ци, 
рекао је др Адил Елхаг, 

начел ник Опште меди ци не 
у Срем ској Митро ви ци

Вак ци на ци ја меди цин ских рад ни ка Дома здра вља у Сремској Митровицидр Адил Елхаг
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зајед ни цу. Епи де ми о ло шка ситу а ци ја је 
тре нут но нешто повољ ни ја у одно су на 
рани је. Међу тим, нема места неком 
вели ком опти ми зму. Већ дуго гово ри мо 
да тре ба мере да се пошту ју. И овом 
при ли ком молим гра ђан ство да то и 
даље чини. Сви смо у истој при чи, 
вирус и зара зне боле сти не позна ју гра
ни це, изја ви ла је др Јасми на Јан дрић 
Кочић.

Вак ци на ци ја запо сле них у рум ском 
Дому здра вља је поче ла 11. јану а ра, а 
кори сте се вак ци не ком па ни је „Фај зер“ и 
„БиоН Тек“. У овој здрав стве ној уста но ви 
при о ри тет су били запо сле ни у ковид 
амбу лан та ма, они који раде на узор ко
ва њу мате ри ја ла, ренд ген тех ни ча ри, а 
затим и оста ли рад ни ци Дома здра вља.

Др Татја на Вино кић, коор ди на тор ка 
за вак ци на ци ју про тив кови да19 у Дому 
здра вља, каже да је ова прва вак ци на
ци ја про те кла без про бле ма. Иму ни за
ци ја се оба вља у две фазе, а дру га се 
оче ку је кра јем јану а ра или почет ком 
фебру а ра. 

 – Вак ци на ци ја је добро вољ на и пре
по ру че на, није оба ве зна. Сва ко ко је 
дао писме ну сагла сност да жели да се 
вак ци ни ше „Фај зе ро вом“ вак ци ном, он 
је и вак ци ни сан. Посто је и кон тра ин ди
ка ци је, прво алер ги ја на ком по нен те 
вак ци не, потом акут на инфек тив на и 
фебрил на ста ња, пови ше на тем пе ра ту

ра, болест, труд но ћа, доје ње, мла ђи од 
16 годи на. У овој фази су искљу че ни 
сви који има ју алер гиј ске реак ци је на 
хра ну и леко ве, пошто смо доби ли такву 
пре по ру ку – каза ла је др Вино кић.

Она дода је да је доста запо сле них 
дало писме ну сагла сност, али да је вак
ци ни са но пре ко 40 запо сле них, јер нису 
сви могли да сада при ме вак ци ну због 
алер ги ја, зато што су тре нут но боле сни 
или су недав но пре бо ле ли коро на
вирус. Потреб но је да про ђе бар месец 
дана од пре ле жа не боле сти па да се 
оба ви вак ци на ци ја. Они који су изра зи
ли сагла сност да се вак ци ни шу, а сада 
нису могли, ура ди ће то када при стиг ну 
нове коли чи не вак ци на.

Дозе које су прве сти гле у Дом здра
вља су биле дозе за ГЦ „Срем“, а код 
њих нису утро ше не из истих раз ло га, па 
су пре ра спо де ље не у  домо ве здра вља 
у Руми, Ири гу и Пећин ци ма, што је учи
нио Завод за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца. Наи ме, када се вак ци на 
изва ди из скла ди шта на вео ма ниским 
тем пе ра ту ра ма, она у фри жи де ри ма 
може да сто ји нај ду же пет дана и у том 
року се мора упо тре би ти.

У току је и вак ци на ци ја про тив гри па, 
Дом здра вља Рума је добио додат них 
1.250 вак ци на. Др Вино кић каже да, ако 
сада неко при ми вак ци ну про тив гри па, 
мора да про ђе месец дана од доби ја ња 

те вак ци не, да би могао да при ми вак
ци ну про тив кови да19 и да се о томе 
стро го води рачу на.

Вио ле та Чечур, запо сле на у рум ском 
Дому здра вља, при ми ла је вак ци ну, а 
потом је то сви ма пре по ру чи ла.

  За око месец и по дана ћу има ти 
анти те ла и бићу сигур на, а и оста ли у 
поро ди ци ће се вак ци ни са ти како буду 
дошли на ред по при о ри те ти ма. Прва у 
поро ди ци сам при ми ла вак ци ну, јер сам 
меди цин ски рад ник – рекла је Вио ле та 
Чечур.

У сре ду, 13. јану а ра поче ла је вак ци
на ци ја здрав стве них рад ни ка и у инђиј
ском Дому здра вља. Прву вак ци ну про
тив коро навиру са при мио је  дирек тор 
те уста но ве др Јово Кома зец који се, 
како каже, на тај чин одлу чио како би 
зашти тио свој орга ни зам од кови да19.

– При мио сам вак ци ну како бих оја чао 
свој иму ни систем и данассутра конач
но могао да ски нем маску. Пре по ру чу
јем сви ма да се вак ци ни шу и да се на 
тај начин зашти те од виру са, рекао је др 
Кома зец.

Како је иста као епи де ми о лог инђиј
ског Дома здра вља др Зден ко Гајић, 
вак ци на ци ја је на добро вољ ној бази и 
при о ри тет има ју здрав стве ни рад ни ци 
који су у дирек том кон так ту са обо ле ли
ма од коро навиру са.

– Они ће први доби ти вак ци не, а 
затим ће бити вак ци ни са ни и сви оста ли 
запо сле ни у Дому здра вља, рекао је др 
Гајић и додао да је јача ње иму ног систе
ма орга ни зма основ ни циљ вак ци на ци
је.

Вак ци на ци ја запо сле них у ири шком 
Дому здра вља про тив кови да19 и то 
„Фаје зе ро вом“ вак ци ном запо че ла је 12. 
јану а ра. 

Како сазна је мо од дирек то ра те ири
шке здрав стве не уста но ве др Небој ше 
Аци на, доби је но је 20 вак ци на, а толи ко 
се запо сле них меди цин ских рад ни ка и 
при ја ви ло за ову вак ци ну. Наи ме, то је 
тре ћи на запо сле них, док су се оста ли 
при ја ви ли за руску вак ци ну „Спут њик V“.

Е. М. Н.

Вак ци на ци ја је добро вољ на и пре по ру че на, није оба
ве зна. Сва ко ко је дао писме ну сагла сност да жели да се 
вак ци ни ше „Фај зе ро вом“ вак ци ном, он је и вак ци ни сан. 
Посто је и кон тра ин ди ка ци је, прво алер ги ја на ком по нен
те вак ци не, потом акут на инфек тив на и фебрил на ста
ња, пови ше на тем пе ра ту ра, болест, труд но ћа, доје ње, 
мла ђи од 16 годи на. У овој фази су искљу че ни сви који 
има ју алер гиј ске реак ци је на хра ну и леко ве, пошто смо 
доби ли такву пре по ру ку, каза ла је др Вио ле та Вино кић, 
коор ди на тор ка за вак ци на ци ју про тив кови да19 у Дому 
здра вља

Вио ле та Чечур при ма вак ци ну др Татја на Вино кић
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Од 19. јану а ра на тери то
ри ји Срем ске Митро ви
це ће се спро во ди ти 

вак ци на ци ја ста нов ни штва 
про тив коро навиру са, и то 
гра ђа на који су путем еУпра ве 
и колцен тра иска за ли заин те
ре со ва ност да при ме вак ци ну. 
Како је рече но на сед ни ци Кри
зног шта ба одр жа ној 18. јану а
ра, тре ба ло би да стиг ну „Фај
зе ро ве“ и вак ци не ком па ни је 
„Сино фарм“, а гра ђа ни ће при
ми ти ону вак ци ну за коју су 
иска за ли жељу при ли ком при
ја ве. Гра до на чел ни ца Све тла
на Мило ва но вић је том при ли
ком рекла да је локал на само
у пра ва у скла ду са упут ством 
Мини стар ства држав не упра ве 
и локал не само у пра ве је 
испла ни ра ла да се отво ре 
одре ђе ни пунк то ви за масов ну 
иму ни за ци ју како у самом гра
ду,  тако и у сели ма. 

– Име но ва на су два лица 
која ће бити заду же на за коор
ди на ци ју чита вог овог про це са. 
Првен стве но је ту др Адил 
Елхаг, начел ник Дома здра

вља, и он ће бити коор ди на тор 
за пита ња веза на за здрав
ство. Тако ђе, ту је и начел ник 
Град ске упра ве за имо ви ну, 
опште и зајед нич ке посло ве 
Миро слав Јокић, који је заду
жен за саму орга ни за ци ју про
це са. Пози вам све заин те ре со
ва не гра ђа не да се пре саме 
иму ни за ци је при ја ве на пор тал 
еУпра ве, рекла је Све тла на 
Мило ва но вић.

Др Адил Елхаг је рекао да је 
први пункт за вак ци на ци ју ста
нов ни штва орга ни зо ван у 
Петој здрав стве ној ста ни ци, 
која због побољ ша не епи де ми
о ло шке ситу а ци је више није 
орга ни зо ва на као Ковид амбу
лан та за кон трол не пре гле де. 

– Дакле, вак ци ни са ће се сви 
заин те ре со ва ни гра ђа ни, који 
су се при ја ви ли. На пунк ту ће 
бити при сут не две еки пе лека

ра, које ће оба вља ти пре глед и 
вак ци на ци ју. Рад је орга ни зо
ван од осам до 15.00 часо ва. 
Гра ђа не ће оба ве стити кол
цен тар, који је орга ни зо ва ла 
локал на само у пра ва и доби ће 
све инфор ма ци је. За кон трол
не пре гле де и даље ради Сед
ма здрав стве на, а на први пре
глед се и даље иде у Ковид
амбу лан ту при Општој бол ни
ци. Нагла сио бих да осо бе које 
има ју малиг ну болест, а нису 
на хемо те ра пи ји могу да при
ме вак ци ну. Тако ђе, било која 
иму на болест која није под 
кон тро лом пред ста вља кон
тра ин ди ка ци ју, рекао је др 
Елхаг.  

Пре ма речи ма начел ни ка 
Град ске упра ве за имо ви ну, 
опште и зајед нич ке посло ве 
Миро сла ва Јоки ћа изра ђен је 
План иму ни за ци је гра ђа на са 
тери то ри је Срем ске Митро ви
це, којим је дефи ни са но да се 
у наред ном пери о ду у што кра
ћем року, с обзи ром на заин те
ре со ва ност и доступ ност вак
ци не, вак ци ни ше што већи 
број гра ђа на. 

– Неће бити пре пре ка да се 
вак ци ни ше гра ђа нин, који је за 
то иска зао жељу. Град Срем
ска Митро ви ца ће у сарад њи 
са Домом здра вља отво ри ти и 
учи ни ти доступ ним сва ки вак
ци о нал ни пункт у сва ком насе
ље ном месту на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це, и самом 
гра ду. Биће орга ни зо ван кол
цен тар, који ће гра ђа ни ма 
дати све инфор ма ци је за при
ја ву и вак ци на ци ју. Град је 
орга ни зо вао и одре ђе ни број 
слу жбе ни ка у Услу жном цен
тру, који ће пома га ти гра ђа ни
ма да се при ја ве за вак ци на
ци ју путем еУпра ве, иста као 
је Јокић.

З. Попо вић

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Светлана Миловановић Мирослав Јокићдр Адил Елхаг

СЕД НИ ЦА КРИ ЗНОГ ШТА БА 

Почи ње вак ци на ци ја ста нов ни штва 
про тив коро навиру са

Пре ма речи ма дирек тор ке 
Заво да за јав но здра вље др 
Наде Зец Пет ко вић на сед ни
ци Кри зног шта ба одр жа ној 
18. јану а ра, епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја у Сре му се оце њу је 
као ван ред на, иако се реги
стру је ста би ли за ци ја бро ја 
обо ле лих. Оче ку је се и даљи 
пад ново за ра же них и актив
них слу ча је ва инфек ци је 
ковид19. Тако ђе, она је изне
ла подат ке закључ но са 17. 
јану а ром.

– У Срем ској Митро ви ци 
има мо 468 актив них слу ча је
ва инфек ци је ковид19, а у 
току 17. јану а ра је реги стро
ва но 17 ново о бо ле лих. У Ста
рој Пазо ви је актив но 321 
лице и има мо осам ново ин
фи ци ра них.  У Руми има 276 
актив них слу ча је ва и новин
фи ци ра них шест, у Инђи ји 
246 актив них слу ча је ва и није 
било ново ин фи ци ра них. У 
Ири гу нема мо реги стро ва них 
ново о бо ле лих, а актив них 
слу ча је ва је 37, у Шиду је 
актив них слу ча је ва инфек ци је 
коро навиру сом 85, и јед но 
лице је ново ин фи ци ра но.  У 

Сре му је 17. јану а ра реги
стро ва но 34 ново ин фи ци ра
них, а укуп но је било 1542 
актив на слу ча ја инфек ци је 
ковид19, изја ви ла је др Нада 
Зец. 

Пре ма речи ма дирек то ра 
Опште бол ни це др Дра га на 
Мало ба би ћа у тој уста но ви се 
сма њу је број паци је на та обо
ле лих од коро навиру са. 

– Тре нут но 134 паци јен та 
лежи у ковид делу Опште бол
ни це. Од тога је 101 паци јент 

пози ти ван, а 78 чека сво је 
нала зе, док је 12 је на респи
ра то ру. За 24 сата је пре гле
да но 48 паци је на та. Сви ови 
бро је ви ука зу ју на пове ћа но 
анга жо ва ње осо бља Опште 
бол ни це на лече њу ковид
паци је на та. Про ти ве пи де миј
ске мере пока зу ју сво је резу
ла те, а са вак ци на ци јом ће 
дове сти до тога да ћемо ући у 
мир ну зону и да се Бол ни ца 
вра ти у редо ван начин рада, 
рекао је др Мало ба бић.

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја
и даље ван ред на

др Нада Зец Петковић др Драган Малобабић
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ЈКП „ВОДО ВОД“
Укло ње не цистер не са дез ин фек ци о ним сред ством

У про те клом пери о ду, сви Митров
ча ни су има ли при ли ку да се снаб де ју 
довољ ним коли чи на ма дез ин фек ци о
ног сред ства за тре ти ра ње повр ши на 
и сани та ри ја у дома ћин ству. С обзи

ром на то да су углав ном задо во ље не 
потре бе за овим сред ством, али и због 
дола ска хлад ни јег вре ме на, пунк то ви 
са цистер на ма су пову че ни. 

Сви гра ђа ни који ма и даље буде 

потре бан натри јум хипохло рит могу 
да дођу у ули цу Водо вод ну ББ, где је 
на ула зу у Машин ску базу ЈКП „Водо
вод” поста вље на цистер на са овим 
сред ством.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Шко ле спрем но доче ка ле 
поче так дру гог полу го ди шта

Дру го полу го ди ште школ ске 
2020/2021. годи не поче ло је 18. 
јану а ра и то по моде лу који се у 

скла ду са епи де ми о ло шком ситу а ци
јом при ме њи вао од 1. сеп тем бра 2020. 
годи не. Под се ти мо, ста ри ји основ ци и 
сред њо школ ци су због погор ша ња 

ситу а ци је у вези са епи де ми јом коро
навиру са пре шли на онлајн наста ву 
од 25. новем бра, док су уче ни ци од 
првог до четвр тог раз ре да ишли редов
но у шко лу. Пре ма речи ма начел ни ка 
Град ске упра ве за обра зо ва ње Зора на 
Ђури ћа, митро вач ке шко ле су спрем но 

доче ка ле поче так дру гог полу го ди шта.
– Наста ва ће тра ја ти 30 мину та. Уче

ни ци нижих раз ре да основ них шко ла 
ће ићи на наста ву од осам часо ва, док 
ће ђаци од петог до осмог раз ре да ићи 
у шко лу од 14.00 сати. Наста ва у сред
њим шко ла ма је орга ни зо ва на по А и Б 
гру па ма, тако што ће јед на гру па дола
зи ти у шко лу, док ће дру га гру па наста
ву пра ти ти онлајн, и тако ће се сме њи
ва ти. Нарав но, наста ва ће се одр жа ва
ти уз све епи де ми о ло шке мере Кри
зног шта ба. Шко ле су спрем не и све је 
ура ђе но да деца могу без бед но поха
ђа ти наста ву, рекао је Зоран Ђурић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Град ска упра ва за обра зо ва ње је 
пред ло жи ла Одбо ру за доде лу награ да 
да ове годи не не буде доде ле Све то
сав ских награ да. Како је рекао начел
ник Град ске упра ве Зоран Ђурић, раз
лог лежи у томе што у току школ ске 
2019/2020. годи не због епи де ми је 
коро навиру са већи на так ми че ња није 
одр жа на.

– Одр жа на су так ми че ња једи но из 
био ло ги је и мате ма ти ке, док из оста

лих пред ме та так ми че ња нису одр жа
на. При том, не мислим на Музич ку 
шко лу, јер су они има ли нека сво ја 
так ми че ња. Али, што се тиче оста лих 
шко ла, пона вљам, само из два пред
ме та су одр жа на так ми че ња. Сто га, не 
би било корект но да неки уче ни ци буду 
у повла шће ном поло жа ју. Сви који су 
ове годи не заслу жи ли Све то сав ску 
пове љу, има ће могућ ност да је доби ју 
сле де ће годи не, изја вио је Ђурић.

Ове годи не без
Све то сав ских пове ља

Шко ле спрем не за дру го полу го ди ште

Зоран Ђурић
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ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ДР НЕНАД ИВА НИ ШЕ ВИЋ ПОСЕ ТИО ОПШТИ НУ ШИД

Зајед нич ким сна га ма
у нове про јек те

 Др Ненад Ива ни ше вић, покра јин ски 
секре тар за при вре ду и тури зам, 15. 
јану ра је са сарад ни ци ма био  у рад ној 
посе ти Општи ни Шид. На  ини ци ја ти
ву пред сед ни ка Општи не Шид Зора на 
Семе но ви ћа, дого во рен је овај саста
нак да би се напра ви ла стра те ги ја у 
циљу још бољег при ка зи ва ња  мно
го број них тури стич ких потен ци ја ла 
шид ске општи не. 

– Иде ја је да са Тури стич ком орга
ни за ци јом Вој во ди не помог не мо 
локал не тури стич ке орга ни за ци је, а 
то је и нај бо љи могу ћи начин да  на 
срп ском тржи шту при ка же мо вој во
ђан ске потен ци ја ле. Реши ли смо да 
напра ви мо зајед нич ки про је кат, који 
ће обу хва ти ти пре све га тури стич ке 
орга ни за ци је општи на тре ће и четвр
те кате го ри је и да упра во њима доде
ли мо одре ђе на сред ства да би још 
боље пред ста ви ли све оно што има 
тури стич ке потен ци ја ле. Дого во ре но 
је и да кроз про јек те за запо шља ва
ње помог не мо локал ним само у пра ва
ма, да  се на  осно ву кон кур са одре
де људи, који ће кроз запо шља ва ње 
помо ћи. На пред лог Иго ра Миро ви
ћа, пред сед ни ка Покра јин ске вла де, 
Секре та ри јат је добио буџет већи за 
66 посто. Ско ро 400 мили о на дина
ра доде ли ће мо при вре ди и тури зму. 
Иде ја је да када кон кур ски буду рас
пи са ни Шид буде јед но од места где 
ћемо одр жа ти инфо дане зајед но са 
При вред ном комо ром и да пред ста ви
мо при вред ни ци ма на који начин могу 
нај бо ље да иско ри сте та сред ства, 
изја вио је после састан ка Ненад Ива
ни ше вић.

Зоран Семе но вић се захва лио 

покра јин ском секре та ру и њего вим 
сарад ни ци ма.

– Пре зен то ва ни су нам сви про јек ти, 
који ће бити у реа ли за ци ји током ове 
годи не. Сигу ран сам да овај саста нак, 
који смо данас одр жа ли има доста 
зајед нич ких тема за буду ћу сарад њу, 
а посеб но се то одно си на бољи так у 
тури стич кој пону ди шид ске општи не 

са оним што ми тре нут но ради мо у 
Тури стич кој орга ни за ци ји и са људи
ма који се баве тури змом. Сигу ран 
сам да ће 2021. годи на бити обе ле
же на као годи на почет ка пре зен та ци је 
шид ске општи не са свим потен ци ја
ли ма не само на покра јин ском, већ и 
репу блич ком нивоу. 

 Д. Попов

Зоран Семе но вић и др Ненад Ива ни ше вић 

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Усво је ни про гра ми рада
и финан сиј ски пла но ви
У поне де љак, 18. јану а ра, одр жа на 

је сед ни ца Општин ског већа на 
којој се изме ђу оста лог рас пра

ва ља ло о про гра ми ма рада и финан
сиј ским пла но ви ма уста но ве кул ту
ре као и о ста ту ти ма ових уста но ва. 
Раз ма тра ли су се и про гра ми рада и 
финан сиј ски пла но ви свих 19 месних 
зајед ни ца. На днев ном реду је било 
и раз ма тра ње финан сиј ског пла на 
директ них кори сни ка јав них сред ста ва 
о чему је подроб ни је гово ри ла Јадран
ка Недић,  руко во ди лац  Оде ље ња за 
буџет и финан си је.

На дана шњој сед ни ци Општин ског 
већа усво је ни су нацр ти финан сиј ских 
пла но ва директ них кори сни ка јав них 
сред ста ва буџе та Општи не Шид за 
2021. годи ну. По раз де ли ма, у пита
њу су Скуп шти на општи не, пред сед
ник Општи не Шид, Општин ско веће, 
Општин ско јав но пра во бра ни ла штво 
и Општин ска упра ва. Сви рас хо ди, 
који су пла ни ра ни одлу ком о буџе ту 
Општи не Шид су ускла ђе ни са финан
сиј ским пла но ви ма, који су данас усво
је ни, каза ла је Јадран ка Недић.

Ром ко Папу га, начел ник Општин ске 

упра ве, рекао је да су на дана шњој 
сед ни ци утвр ђе ни пред ло зи реше ња 
дава ња сагла сно сти на ста ту те уста
но ва кул ту ре. 

– Гале ри ја сли ка „Сава Шума но вић”, 
Музеј наив не умет но сти „Или ја нум”, 
Кул тур нообра зов ни цен тар и Библи о
те ка „Симе он Пишче вић” су уста но ве 
чији су ста ту ти били ура ђе ни и рани
је, а због изме не одре ђе них одред би 
Зако на о кул ту ри, осни вач је одре дио 
да уса гла се сво је ста ту те, што је и учи
ње но, рекао је Папу га. 

Д. Попов
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МИНИ СТАР ТОМИСЛАВ МОМИ РО ВИЋ ПОСЕ ТИО ОПШТИ НУ ПЕЋИН ЦИ

Комплетна рекон струк ци ја 
пута Аша њаШима нов ци

Мини стар гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту
ре у Вла ди Срби је Томи слав 

Моми ро вић посе тио је 15. јану а ра 
општи ну Пећин ци, где је са пред сед
ни ком Општи не Сини шом Ђоки ћем 
раз го ва рао о капи тал ним ула га њи ма 
у пећи нач ку општи ну. Том при ли ком 
је дого во ре но да ће ком плет на рекон
струк ци ја пута Аша њаШима нов ци 
бити реа ли зо ва на у две фазе.

Након састан ка, мини стар Моми ро
вић је изја вио да Пећин ци нису вели
ка општи на, али да су јако зна чај ни из 
угла при вре де, јер су у ову општи ну 
у прет ход ном пери о ду дошле вели ке 
инве сти ци је.

– Вели ка фре квен ци ја ками о на је 

одре ђе не путе ве заи ста дева сти
ра ла и ми смо дого во ри ли, у неким 
реал ним окви ри ма, како може мо да 
их рекон стру и ше мо ове и сле де ће 
годи не. Напра ви ли смо про грам уз 
помоћ пред сед ни ка Општи не и локал
не само у пра ве. Дого во ри ли смо се 
да нај у гро же ни ји пут рекон стру и ше
мо пола ове, а пола сле де ће годи не. 
Ја нисам желео да дођем овде да 
дам вели ка обе ћа ња, која неће дати 
резул та те. Мислим да смо напра ви
ли један опти мум шта ми као Мини
стар ство може мо да ура ди мо и дали 
смо обе ћа ње да ћемо то извр ши ти. 
Уве рен сам да ће гра ђа ни виде ти да 
ћемо чим про ђу сне го ви, у наред них 
неко ли ко месе ци изве сти те радо ве, 

рекао је мини стар Моми ро вић. 
Пред сед ник Ђокић се захва лио 

мини стру Моми ро ви ћу што је нашао 
вре ме на да се у директ ном раз го во ру 
про на ђе реше ње за про блем, који гра
ђа не општи не Пећин ци мучи већ годи
на ма.

– Већ на про ле ће реши ће мо део ни
цу пута од Аша ње до Пре ке кал др ме, а 
већ иду ће годи не реши ће мо дру ги део 
овог пута  од Пре ке кал др ме до Шима
но ва ца. То је нај го ри део пута који тре
нут но има мо у општи ни Пећин ци, изја
вио је пред сед ник Ђокић и нагла сио да 
је рекон струк ци ја ове пут не део ни це 
при о ри тет пећи нач ке локал не само у
пра ве када је реч о ула га њи ма у пут ну 
инфра струк ту ру.

Министар Томислав Момировић са председником Општине Синишом Ђокићем 

Са радног састанка у Општини
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Сред ства за пред у зет ни ке
и соци јал но угро же не
С обзи ром на то да 

је на прет ход ној 
сед ни ци Шта ба за 

ван ред не ситу а ци је рум
ске општи не 11. јану а ра,  
доне та одлу ка да се у овој 
годи ни поно во реа ли зу ју 
мере помо ћи јед ном бро
ју пред у зет ни ка, као и да 
се соци јал но угро же ним 
гра ђа ни ма пла те зао ста ла 
дуго ва ња за воду, на сед
ни ци Општин ског већа 13. 
јану а ра доне та су реше ња, 
која омо гу ћа ва ју реа ли за
ци ју ових мера.

Већ ни ци су доне ли реше
ње о упо тре би сред ста ва 
теку ће резер ве у изно су од 
15 мили о на дина ра, којим 
се отва ра нова апро при ја
ци ја у раз де лу Општин ска 
упра ва, суб вен ци је при ват
ним пред у зе ћи ма. 

Реч је о јед но крат ној 
нов ча ној помо ћи при вред

ним субјек ти ма зато што је 
прет ход ним мера ма Шта
ба за ван ред не ситу а ци је 
њима  огра ни че но рад но 

вре ме, а све у циљу спре
ча ва ња шире ња епи де ми је 
коро навиру са. Под се ти мо, 
про це на је да је 261 пред

у зет ник обу хва ћен овим 
мера ма, а у зави сно сти од 
делат но сти и бро ја запо
сле них, јед но крат на нов
ча на помоћ се кре ће од 
30.000 до 300.000 дина ра.

Дру го је реше ње веза но 
за упо тре бу теку ће буџет
ске резер ве у виси ни од пет 
мили о на дина ра за отва ра
ње пози ци је за изми ре ње 
дуго ва ња кори сни ка соци
јал не помо ћи пре ма ЈП 
„Водо вод“. 

Та сред ства ће омо гу
ћи ти изми ре ње дуго ва ња 
свих кори сни ка соци јал не 
помо ћи са тери то ри је рум
ске општи не, ради се о 582 
кори сни ка, као помоћ соци
јал но нај у гро же ни јем делу 
ста нов ни штва, али и самом 
„Водо во ду“, који није био у 
могућ но сти да напла ти ова 
сво ја потра жи ва ња.

С. Џаку ла

КОВИД АМБУЛАНТЕ

Смањен број прегледа
Др Еми ли ја Освалд, коор ди на тор

ка Ковид амбу лан те у рум ском Дому 
здра вља, исти че да је раду је то што је 
у послед њих десе так дана сма њен број 
паци је на та, пого то во првих пре гле да.

 – У одно су на пери од од пре две 
или три неде ље тај број је мањи три до 
чети ри пута, па је самим тим и број кон
трол них пре гле да мањи. Уку пан број 
днев них пре гле да се сада кре ће од 150 
до 180, али је углав ном лак ша симп
то ма то ло ги ја. Рани је је било и до 280 
паци је на та – каже др Еми ли ја Освалд.

Сва ким рад ним даном ради седам 
еки па меди цин ских рад ни ка – чети ри 
пре под не и три попод не, а викен дом 
две еки пе пре под не и две после под
не.

  Како смо уве ли ове додат не еки

пе, нема пре ко вре ме ног рада као што 
је било у почет ку. Ради мо од 7 до 20 
часо ва, можда нај ви ше пола сата 
дуже, а рани је смо ради ли и до после 
поно ћи, док се сви паци јен ти не пре
гле да ју ука зу је др Освалд.

Она поја шња ва и про це ду ру: паци
јен ти који дола зе први пут иду на пре
глед код лека ра, вади се крв, у зави
сно сти од пре гле да про це њу је се да ли 
тре ба одмах сни ми ти плу ћа и каква ће 
бити тера пи ја. Кон трол ни пре гле ди су 
у дру гој Ковидамбу лан ти, када дођу 
паци јен ти  доби ју бро је ве, тако да нема 
већих гужви по ход ни ци ма.

 – То је побољ ша ло и наш рад, а на 
задо вољ ство паци је на та.  Паци јен
ти има ју и све бројеве теле фо на на 
нашем сај ту, а и ми им даје мо када 

дођу на пре глед те теле фо не. Поред 
тога, сва ки дан дежу ра ју лека ри  од 7 
до 20 часо ва који даје валид не саве те. 
Нарав но, код лак ше симп то ма то ло ги
је могу кому ни ци ра ти са лека ром, али 
увек уз савет да, ако при ме те погор
ша ње, одмах дођу на пре глед. Они ма 
који има ју налаз на плу ћи ма зака зу је мо 
кон трол не пре гле де – каже др Еми ли ја 
Освалд. С. Џ.

Удру же ње пен зи о не ра „Рума“ оба ве
шта ва сво је чла но ве, који нема ју тех
нич ке могућ но сти да се при ја ве за вак
ци на ци ју про тив коро навиру са пре ко 
„Е упра ве“, да ће при ја вљи ва ње за њих 
врши ти Удру же ње пен зи о не ра. Заин те
ре со ва ни могу доћи сва ког рад ног дана 

од 10 до 12 часо ва.
Нео п ход на доку мен та ци ја за при ја ву 

је очи та на лич на кар та, број фик сног и 
мобил ног теле фо на, изја ва о томе коју 
вак ци ну желе да при ме, да ли болу ју од 
неке хро нич не боле сти и члан ска кар та 
Општин ског удру же ња пен зи о не ра.

ОПШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА
При ја ва за вак ци на ци ју

др Еми ли ја Освалд
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РУМА И КОМ ПА НИ ЈА „БАМ БИ“

Паке ти ћи за ром ску и децу из 
соци јал но угро же них поро ди ца

Рум ска општи на је успе ла да 
обез бе ди дона ци ју позна те ком
па ни је „Бам би“ из Пожа рев ца, а 

ради се о чак 2.860 кило гра ма њихо
вих нај по зна ти јих про из во да. Сва ка
ко да су међу више про из во да деци 
нај по зна ти ји пла зма кекс и раз ли чи те 
врсте напо ли тан ки. 

– Одлу чи ли смо  да те про из во де 
наши волон те ри паку ју у ново го ди
шње паке ти ће и да их у пери о ду изме
ђу Божи ћа и Срп ске нове годи не, како 
ром ској деци, тако и деци из нај у гро
же ни јих поро ди ца.  Поде лу смо поче
ли упра во из овог ром ског насе ља 
„Ваша ри ште“ где су деца нај у гро же
ни ја,  јер живе у нај те жим усло ви ма – 
рекао је пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић, који је ром ским мали ша ни ма 
и поде лио ове паке ти ће. 

А да је у пра ву, уве ри ли су се сви 

који су при су ство ва ли овој поде ли 12. 
јану а ра, јер је прет ход но падао снег, 
па се у насе љу вео ма тешко кре та
ло због дубо ког бла та, а већи на кућа 
нема ни стру ју ни воду.

Пре ма пода ци ма ром ске коор ди на
тор ке Дани је ле Тадић, у овом насе
љу „Ваша ри ште“  има 79 деце, а на 
целом под руч ју гра да 135 деце. Сви 
они су доби ли паке ти ће, као и деца из 
соци јал но угро же них поро ди ца.

Паке ти ћи су поде ље ни и деци у 
свим сели ма рум ске општи не. 

– Поде ли ли смо пре ко 1.000 паке ти
ћа свој деци која су у овој кате го ри ји 
и захва љу јем се  ком па ни ји „Бам би“, 
њихо вом менаџ мен ту и дирек то ру 
што су пре по зна ли Руму као општи
ну којој су дали дона ци ју вред ну око 
600.000 дина ра – иста као је Ман чић.

Он је под се тио да рум ска општи на 

вели ку пажњу посве ћу је упра во томе 
да се што више мали ша на обра ду је 
паке ти ћи ма за ново го ди шње пра зни
ке.

 – Са поде лом паке ти ћа, увек почи
ње мо пре като лич ког Божи ћа, када 
наше општин ске паке те први увек 
доби ја ју кори сни ци Днев ног цен тра за 
децу и мла де са смет ња ма у раз во
ју. Потом, и деца чији роди те љи раде 
у јав ним пред у зе ћи ма и уста но ва ма. 
Посеб но су ми дра ги ови паке ти ћи и 
дона ци ја, јер смо обра до ва ли и децу 
која живе у тешким усло ви ма и чији 
роди те љи не раде. Сва ко дете је нам 
је дра го и јед на ко, и сва ко дете има 
пра во да се обра ду је ново го ди шњим 
и божић ним пра зни ци ма, макар и кроз 
ове паке ти ће – рекао је први човек 
рум ске општи не.

С. Џаку ла

Подела пакетића ромској деци

Поде ли ли смо пре ко 1.000 паке ти ћа свој деци која су у овој кате го ри ји и захва
љу јем се  ком па ни ји „Бам би“, њихо вом менаџ мен ту и дирек то ру што су пре по зна
ли Руму као општи ну којој су дали дона ци ју вред ну око 600.000 дина ра, иста као је 
Слађан Ман чић
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БАНОВ ЦИ  ДУНАВ

Нова екс по зи ту ра
Поштан ске ште ди о ни це

Сим бо лич ним пре се ца њем врп
це, пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђе Ради но вић и 

члан Извр шног одбо ра Бан ке Поштан
ска ште ди о ни ца Ната ша Мар ко вић су 
13. јану а ра све ча но отво ри ли про сто
ри је нове екс по зи ту ре поме ну те бан
ке у насе љу Банов циДунав. У годи ни 
вели ког јуби ле ја, нај ве ћа дома ћа бан
ка у држав ном вла сни штву, отво ри ла 
је 190. екс по зи ту ру сво јој мре жи. 

– Бан ка поштан ка ште ди о ни ца у 
овој годи ни про сла вља век свог 
посто ја ња, то је читав један век за 
нашу сигур ну будућ ност. Оно што је 
за нас зна чај но, јесте то што смо ми 

као бан ка до пре 10 годи на једва 
посто ја ли на бан кар ској мапи, а ево 
сад се нала зи мо висо ко ран ги ра ни на 
бан кар ском тржи шту и прак тич но смо 
међу првих пар бана ка, рекла је Мар
ко вић. 

На осно ву потре ба гра ђа на, Бан ка 
Поштан ска ште ди о ни ца рав но мер но 
отва ра нове екс по зи ту ре у целој 
земљи.  Њихо ве про сто ри је у насе љу 
Банов ци – Дунав  се нала зе на Видов
дан ског тргу, где дола зе ста нов ни ци 
целог Поду на вља, што је било при
мет но већ првог рад ног дана. 

– На вели ко задо вољ ство локал не 
само у пра ве, одно сно ста нов ни ка, који 

живе овде у Банов ци ма и у овом делу 
општи не, тако зва ном Поду на вљу, 
гра ђа ни ће моћи овде да све сво је 
посло ве и оба ве зе пре ма бан ци и 
завр ше.  У овом насе љу је до сада 
посто ја ла само јед на бан ка, због чега 
су се  ства ра ле вели ке гужве. Ово ће 
бити сада вели ка погод ност, иста као 
је Ђор ђе Ради но вић, председник 
Општине Стара Пазова. С обзи ром на 
то да је 2021. годи на годи на јуби ле ја 
Поштан ске ште ди о ни це у сла вље нич
ком духу, обра до ва ни су   нај мла ђи 
ста нов ни ци овог насе ља, тако што су 
им поде ље ни ново го ди шњи паке ти ћи.
 Дани је ла Гор чић

Отва ра ње бан ке Поштан ске ште ди о ни це 

Ком би но ва на наста ва и у дру гом полу го ди шту   
После јед но ме сеч ног зим ског рас

пу ста, поче ло је дру го полу го ди ште. 
Како је рекао Бошко Мило је вић, 
пред сед ник Акти ва дирек то ра 
основ них и сред њих шко ла, на тери
то ри ји ста ро па зо вач ке општи не у 
току првог полу го ди шта све га око 
два одсто уче ни ка је било пози тив но 
на коро навирус, а код настав ни ка је 
тај про це нат изно сио око 20 одсто. 

Дру го полу го ди ште је поче ло 
наста вом  по ком би но ва ном  моде
лу,  који се при ме њи вао  на почет ку 
школ ске годи не. Уче ни ци од првог 
до четвр тог раз ре да иду у шко лу 
сва ки дан, а код оста лих осно ва ца и 
код сред њо шко ла ца, наиз ме нич но 
се наста ва пра ти онлајн и у шко ли, 
при чему се уче ни ци деле у гру пе, 
како би се могле испо што ва ти про

ти ве пи де миј ске мере. 
Зим ски рас пуст  су мно гим шко ла

ма  иско ри сти ли за рено ви ра ње. 
Како је рекао Бошко Мило је вић,  
дирек тор ОШ „Сло бо дан Сав ко вић“ 
у Ста рим Банов ци ма, у овој су уста
но ви сани ра ли кров на ста рој школ
ској згра ди, заме ни ли про зо ре на 
пет учи о ни ца, које су ујед но и  окре
че не.
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РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НАДВОЖЊАКА

До Буси ја тра са дужа три пута

Уме сто седам и по 
кило ме та ра, у наред
ном пери о ду онај ко 

путу је из Нове Пазо ве за 
место Буси је мора ће да 
иде оби ла зним путем у 
дужи ни од 23,5 кило ме тра 
и то пре ко Вој ке, Крње ше
ва ца и Угри но ва ца. Друм
ски сао бра ћај је обу ста
вљен због изград ње над во
жња ка на пру жном пре ла зу. 
Изград ња ће тра ја ти сигур
но у наред них годи ну дана, 
а гра ђа ни још нису сигур ни 
којим путем тре ба да иду. 

Инфор ма ци је коју Ново
па зов ча ни има ју су раз ли
чи те, јер док су  јед ни оба
ве ште ни да се оби ла зни ца 
до Буси ја одви ја пре ко Вој
ке,  дру ги не зна ју ништа о 
изме ни тог пут ног прав ца.

Радо ви на изград њи  над
во жња ка у Новој Пазо ви су 
део држав ног про јек та 
рекон струк ци је међу на род
не  желе знич ке пру ге,  део
ни ца Бео град цен тар – Ста

ра Пазо ва.  Пошто је у 
пита њу међу на род на пру га, 
кре та ње уче сни ка у сао
бра ћа ју мора бити у раз ли
чи тим ниво и ма, обја снио је  
Ђор ђе Вра њеш из Саве та 
за без бед ност сао бра ћа ја 
Општи не Ста ра Пазо ва.

– Конач но је дошло до 
фазе где се гра ди над во
жњак у окви ру про јек та 
рекон струк ци је међу на род
не желе знич ке пру ге како 
би кре та ње уче сни ка у сао
бра ћа ју било у раз ли чи тим 
ниво и ма.  Због тих радо ва, 
посто је алтер на тив ни прав
ци пре ма Буси ја ма и Угри
нов ци ма. Један је пре ко 
Вој ке па на Крње шев це и 
на кра ју Угри нов це. Дру ги 
алтер на тив ни пра вац је 
пре ко Батај ни це па наста
вља мо истим путем, као у у 
првом алтер на тив ном 
прав цу. Дакле, мно го гра
ђа на који раде у Доба нов
ци ма и делу Угри но ва ца 
где је инду стриј ска зона, 

сада ће због изградње 
надвожњака, нажа лост 
има ти дру гу тра су путо ва
ња и мора ће да се орга ни
зу ју, што зах те ва и додат не 
тро шко ве и вре ме, обја
снио је Вра њеш.

Желе зни це Срби је и 
изво ђач радо ва,  кине ске 
кор по ра ци је поста ви ли су 
при вре ме ну сао бра ћај ну 
сиг на ли за ци ју, а ЈКП 
„Чисто ћа“ у чијој је над ле
жно сти одр жа ва ње ове 
сао бра ћај ни це, поста ви ло 
је стал ну сиг на ли за ци ју о 
оби ла ску.  Из општин ског 
Саве та за без бед ност апе
лу ју на пошто ва ње исте.

–  Стро го је забра њен 
пре лаз у свој ству воза ча 
мотор них вози ла, тако ђе и 
пеша ка. Сви ма је забра ње
но да се кре ћу овом тра сом 
која је овде назна че на. И 
моли мо гра ђа не заи ста да 
пошту ју сиг на ли за ци ју да 
не би дошло до одре ђе них 
про бле ма, нагла ша ва Вра
њеш.

Радо ви на овој део ни ци  
ће сигур но тра ја ти  до кра ја 
2021. годи не и дотад ће 
бити затво рен пут Нова 
Пазо ва – Буси је. Сле де ћа 
део ни ца која је пла ни ра на 
по про јек ту је Ста ра Пазо
ва – Нови Сад.  З. Кожик

Пру жни пре лаз

Ђор ђе Вра њеш

Мно го гра ђа на који раде у Доба нов
ци ма и делу Угри но ва ца где је инду
стриј ска зона, сада ће због изградње 
надвожњака, нажа лост има ти дру гу 
тра су путо ва ња и мора ће да се орга
ни зу ју, што зах те ва и додат не тро
шко ве и вре ме, обја снио је Ђорђе 
Вра њеш
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УДРУ ЖЕ ЊЕ СПОРТ СКИХ РИБО ЛО ВА ЦА „ЛИЊАК“, НОВА ПАЗО ВА

Поче ло изда ва ње
рибо ло вач ких дозво ла
Удру же ње спорт ских 

рибо ло ва ца „Лињак“ 
из Нове Пазо ве већ 25 

годи на оку пља рибо лов це 
са целе тери то ри је ста ро па
зо вач ке општи не. Око 200 
чла но ва редов но купу је 
годи шње дозво ле за рекре а
тив ни рибо лов, а с обзи ром 
на то да оне важе од 1. јану
а ра до 31. децем бра, поче
так годи не је вре ме за њихо
во изда ва ње.

Мир ја на Бале ше вић из 
Нове Пазо ве од мале на 
воли воду и пеца ње и јед на 
је од око 200 чла но ва  о вог 
удру же ња. Редов но купу је 
годи шње  дозво ле за спорт
ски рибо лов,  за себе, супру
га и сина, јер каже да на 
воду не изла зе без ње.

– Ризи ко ва ти да вас рибо
чу вар пре сет не и да вам 
тра жи дозво лу, а у том тре
нут ку је нема те, поп ту но је 
бесми сле но. Узи ма њем 
дозво ле се пома же саве зи
ма који упра вља ју вода ма, 
за пори бља ва ње, одр жа ва
ње око ли не и оста лог, исти
че Мир ја на.

Почет ком годи не су рибо
лов не дозво ле за 2021. сти
гле у Удру же ње „Лињак“,  
где има ју мно го посла око 
изда ва ња истих, а могу да 
их дистри бу и ра ју и у Инђи ји 
и Батај ни ци.  Цене су на 
нивоу про шло го ди шњих, за 

сени о ре је 7000, за ста ри је 
од 65 годи на ,  жене и лица 
са инва ли ди те том до 3.500,  
а за инва ли де  изнад 80 
про цен та на и за децу 600 
дина ра.

Или ја Мар ко вић, пред сед
ник Удру же ња рибо ло ва ца 
„Лињак“, каже да се са 
дозво лом може пеца ти у 
целој Срби ји. 

– Али, не може те да пеца
те у Наци о нал ним пар ко ви
ма и не може те да пеца те у 
при ва ти зо ва ним вода ма. Ми 
изда је мо две врсте дозво ла 
од две фир ме  На ци о нал ног 

пар ка Фру шка гора и Јав ног 
пред у зе ћа „Вој во ди не 
шуме“. Али, дозво ла је 
једин стве на и изда је је 
Мини стар ство, каже Мар ко
вић.

У Удру же њу „Лињак“ ће 
почет ком фебру а ра бити 
одр жа на годи шња скуп шти
на, а поред редов ног одла
ска у рибо лов, од актив но
сти у току ове годи не пла ни
ра но је шест так ми че ња,  
рибо ло вач ки  сабор, помоћ 
дру гим орга ни за ци ја ма, 
шко ла рибо ло ва и чишће ње 
Дуна ва.  З. Кожик 

Или ја Мар ко вић

Изда ва ње рибо ло вачке дозво ле

Редов ни обро ци први
корак ка мрша вље њу

Уз бога та, под ра зу ме ва се разно вр сна, 
али и обил на трпе за, што је карак те ри
стич но за пра знич не дане, јер тешко је 
одо ле ти сар ми, пече њу, меде ња ци ма и 
дру гим кола чи ма. Али, након пра зни ка, 
мнги при ме ћу ју да им је оде ћа тесна.  
Нутри ци о ни сти ма се ових дана нај че
шће поста вља ју пита ља како нај бр же и 
нај лак ше вра ти ти ста ру кила жу. Како је 
рекла нутри ци о нист ки ња Јова на Вуче
лић пре по ру ка је да се не тре ба мучи ти  
изглад њи ва њем, већ су редов ни обро ци 
и дисци пли на осно ва за мрша вље ње 
након пра знич ног пре је да ња.

– Бит но је да се уобро чи мо, одно сно 
да има мо три глав на обро ка у току дана 
и јед ну до две ужи не. Затим након тога, 

тре ба ло би да напра ви мо вре мен ски 
раз мак, како би изме ђу обро ка има ли  
три и по до чети ри сата, када апсо лут но 
ништа не једе мо. Зна чи, да не поје де мо 
није дан бадем, суву шљи ву или кекс са 
сто ла, већ да пусти мо орга ни зам да се  
мало одмо ри, иста кла је Јова на Вуче
лић.

Орга ни зам тре ба да се одмо ри и од 
јела од меса као што је свињ ско, али је 
пре по ру ка кон зу ми ра ти више живин ског 
меса и рибе, као и кува на јела: 

– С обзи ром на  то да про те и не из 
меса може мо лако да надок на ди мо про
те и ни ма биљ ног поре кла, пре по ру чи ла 
бих да се кува пасуљ, гра шак, бора ни ја, 
да се пра ве супи це, пота жи. То су идел

не заме не. Оно што ће још помо ћи јесте 
да се уз глав не обро ке увек једе и сала
та. Оне има ју мало кало ри ја, а вели ку 
заси ћу ју ћу моћ, тако да ће нам помо ћи 
да буде мо сити и неће мо мора ти мно го 
хра не да уне се мо, дода ла је Јова на.  

Тре ба избе га ва ти пре ра ђе ну хра ну, 
уно си ти доста воћа, повр ћа, ора ша сте 
пло до ве и маху нар ке, те јести пола ко, 
ужи ва ју ћи у обро ку. Не тре ба забо ра ви ти 
на довољ не коли чи не теч но сти, јер се 
осе ћај гла ди често заме ни осе ћа јем 
жеђи. За мрша вље ње је вео ма бит на 
физич ка актив ност, као и сан. Јер, када 
не спа ва мо довољ но, пови шен је хор мон 
гла ди и уно си се више хра не него што је 
потреб но орга ни зму.  З. К.
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ТИХО МИР СТО ЈА КО ВИЋ, КОМАН ДАНТ ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ:

Боља епидемиолошка ситуација
У другу половину јану а ра ири

шка општи на ула зи са четр де
се так лица пози тив них на коро

навирус, а под се ти мо, поло ви ном 
децем бра је било пре ко 110 актив них 
слу ча је ва зара зе коро навиру сом. 

– Епи де ми о ло шка ситу а ци ја се сми
ру је и иде на боље. Гужви у Дому здра
вља нема, а није их било ни када је 
било нај ви ше обо ле лих због добре 
орга ни за ци је. Део оних  који су дали 
при ста нак, а реч је о два де се так меди
цин ских рад ни ка у Дому здра вља су 
при ми ли и прве вак ци не – казао је 
за наше нови не Тихо мир Сто ја ко вић, 
коман дант Шта ба за ван ред не ситу а
ци је у Ири гу.

С обзи ром на то да је недав но била 
и Срп ска нова годи на, како сазна је мо, 
орга ни зо ва на је поја ча на инспек циј ска 
кон тро ла на тере ну, када је рад кафи ћа 
у пита њу, али нису забе ле же ни пре кр
ша ји важе ћих мера. 

 Када је реч о ста њу на путе ви ма, 
посу ти су сољу сви важни пут ни прав
ци и кри тич не тач ке на тери то ри ји 
наше општи не, оби ла зи ли смо све њих 
на тере ну, али је и савет да људи при
ла го де вожњу усло ви ма на путу и има ју 
зим ску опре му на вози ли ма, иста као је 
Тихо мир Сто ја ко вић.

С. Џ.
Тих омир Сто ја ко вић

ЈП „КОМУНАЛАЦ“

Уре ђен пла то врд нич ке пија це
Рад ни ци Јав ног пред у зе ћа 

„Кому на лац“ Ириг су после 
ново го ди шњих пра зни ка сани

ра ли пла то на пија ци у Врд ни ку. 
Након киша, због задр жа ва ња воде, 
овај пла то је поста јао непро хо дан за 
куп це и про дав це. 

В. д. дирек тор „Кому нал ца“ Ђор ђе 
Вра њеш исти че да је ово пред у зе ће 
сер вис гра ђа на и да се тру де да сва 
места у ири шкој општи ни, која су у 
њихо вој над ле жно сти, уре де на нај
бо љи могу ћи начин. 

– Од замер ки на про блем на  пла
тоу код пија це, која се поја ви ла на 
дру штве ним мре жа ма, до наше 
акци је изла ска на терен и реша ва
ње поме ну тог про бле ма про шло је 
мање од 24 часа. Тиме смо пока за
ли да ћемо, на сва ку кон струк тив ну 
кри ти ку коју нам упу те гра ђа ни, реа
го ва ти мак си мал но брзо и укло ни ти 
про бле ме на које они ука жу, јер је то 
у инте ре су свих нас   рекао је дирек
тор Ђор ђе Вра њеш и додао да је 
руко вод ство овог Јав ног пред у зе ћа 
отво ре но за све суге сти је гра ђа на.

С. Џаку ла
Уре ђе ни део врд нич ке пија це
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Уре ђе ње
инђиј ске
Гим на зи је

Током зим ског рас пу ста извр ше ни 
су радо ви на уре ђе њу учи о ни ца и 
каби не та у окви ру згра де Гим на зи је у 
Инђи ји. Како су иста кли пред став ни
ци ове обра зов не уста но ве, учи о ни це 
су окре че не, исхо бло ва ни пар ке ти и 
заме ње не пло чи це. За поме ну те 
радо ве Општи на Инђи ја издвoјила је 
око пола мили о на дина ра. Нај ве ће 
про ме не пре тр пе ли су каби нет хеми
је и збор ни ца, а  све у циљу при јат ни
јег борав ка у шко ли за ђаке и запо
сле не. 

Под се ти мо да је у буџе ту Oпш тине 
Инђи ја за ову годи ну пред ви ђе но ско
ро  600 мили о на дина ра за пред
школ ско и школ ско обра зо ва ње деце. 
Нај ви ше је пред ви ђе но за вртић, тач
ни је 375 мили о на дина ра што пред
ста вља гото во пети ну годи шњег 
буџе та општи не. У то спа да ју пла те и 
поре зи за 250 запо сле них, намир ни
це, бес плат не ужи не, суб вен ци је за 
бора вак деце од 70 посто и слич но. 
Оста так пред ви ђе них сред ста ва 
наме ње но за основ не и сред ње шко
ле одно си се махом на инфра струк
тур не инве сти ци је. М. Ђ.

СТАРА ПАЗОВА

Зим ска слу жба „Чисто ће“
спрем но доче ка ла први снег
Јав но кому нал но пред у зе ће 

„Чисто ћа“ из Ста ре Пазо ве је са 
сво јом зим ском слу жбом одмах 

чим је у неде љу, 10. јану а ра почео да 
пада снег, пре вен тив но чисти ло, тако 
да су сви локал ни путе ви били про
ход ни. Еки пе са пет ками о на са рали
ца ма и поси па чи ма  су затим у раним 
јутар њим сати ма у поне де љак, 11. 
јану а ра поно во иза шле на терен, при 
чему је потро ше но око 35 тона соли, 
која делу је на тем пе ра ту ра ма до 6 
сте пе ни. У слу ча ју нижих тем пе ра ту ра 
поси па ће се и ризла.  Ујед но су мањим 
маши на ма и руч но чишће ни цен три 
насе ља у ста ро па зо вач кој општи ни, 
као и при ла зи инсти ту ци ја ма од витал
ног зна ча ја. 

„Чисто ћа“ је заду же на за локал не 
путе ве: Ста ра Пазо ва  Нова Пазо ва 
– Буси је,  Ста ра Пазо ва – Вој ка – 
Крње шев ци, Нова Пазо ва – Ста ри 
Банов ци, Ста ра Пазо ва – Нови Банов
ци – Ста ри Банов ци – Беле гиш – Сур
дук.   Када дува јак ветар, ова је део
ни ца про бле ма тич на,  јер се поја вљу ју 
нано си тако да увек буде више сне га, 
али овом при ли ком  то није био слу
чај. Рали це су очи сти ле снег, посу ле 

со и нема леда.  Пут пре ма Голу бин
ци ма  одр жа ва Пред у зе ће „Срем пут“, 
а „Чисто ћа“ још део пута Голу бин ци   
Љуко во, као и све оста ле ули це у 
насе љи ма, међу тим за ове прве сне
жне пада ви не нису мора ли да интер
ве ни шу.

 Како је рекао Зоран Костић, руко во

ди лац Зим ске слу жбе ЈКП „Чисто ћа“, 
дежур ства у „Чисто ћи“ тра ју 24 сата, 
еки пе су у при прав но сти и нада ју се  
да ће успе ти да одр же про ход ност 
путе ва. Ујед но под се ћа ју да је сва ко 
дужан да  очи сти снег на тро то а ри ма 
испред сво јих кућа и послов них обје
ка та.  З. К.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Поно во био скоп ске пред ста ве
Љуби те ље сед ме умет но сти сигур но 

ће обра до ва ти инфор ма ци ја да је од 
поло ви не јану а ра поно во са радом 
почео био скоп у рум ском Кул тур ном 
цен тру.

Про јек ци је се одр жа ва ју сва ким 
даном од 19 часо ва, сем неде љом, а 
до 20. јану а ра на репер то а ру је ани ми
ра ни филм „Кућ ни патуљ ци – опе ра ци
ја кола чи ћи“.

Из Кул тур ног цен тра је упу ћен и 
апел гле да о ци ма да се при ли ком дола

ска на филм ску про јек ци ју при др жа ва
ју про пи са них мера, а то је оба ве зно 
ноше ње заштит не маске, као и пошто
ва ње физич ке дис тан це од метар и по 
при ли ком ула ска и изла ска из био скоп.

Оба ве зна је и дез ин фек ци ја руку 
при ли ком ула ска у салу, а сва ко седи
ште на којем је дозво ље но седе ње je 
обе ле же но, како би се и у био скоп ској 
сали  пошто ва ла про пи са на дис тан ца. 
Цена ула зни це је 200 дина ра.

С. Џ.

Aмерички савет за међу на род но 
обра зо ва ње у Бео гра ду већ четвр ту 
годи ну заре дом с вели ким успе хом 
орга ни зу је бес плат ни, јед но се ме
страл ни про грам уче ња енгле ског 
јези ка за одра сле BELL+ (Begin ner 
English Lan gu a ge Lear ning Plus). Про
грам је пре вас ход но наме њен неза по
сле ним и осо ба ма с нестал ним запо
сле њем који ма би зна ње енгле ског 
јези ка помо гло да лак ше дођу до 

посла.  Услед пан де ми је наста ва се 
одр жа ва у онлајн режи му, што је ујед
но и при ли ка за што већи број заин те
ре со ва них из чита ве Срби је да нам се 
при кљу че.  У току је при ја вљи ва ње за 
про лећ ни семе стар, а елек трон ска 
при ја ва је доступ на на лин ку:  https://
ais.ame ri can co un cils.org /bel lplus. 
Више  инфор ма ци ја је доступ но на   
http://acsee.org/new/bellplussrp ski/. 
Рок за при ја вљи ва ње је 24. јану ар.

Бесплатан курс енгле ског 
језика за одрасле
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Кли за ли ште у цен тру Инђи је беле
жи вели ку посе ће ност у послед њих 
месец дана. Пре ко седам хиља да 
кли за ча ужи ва ло је у чаро ли ја ма на 
леду у том пери о ду, а како кажу 
пред став ни ци Уста но ве Спорт ски 
цен тар Инђи ја, број посе ти ла ца је 
нешто мањи него у истом пери о ду 
прет ход не сезо не. Међу тим, то је и 
оправ да но с обзи ром на епи де ми о

ло шку ситу а ци ју.
– Задо вољ ни смо бро јем посе ти

ла ца и како све функ ци о ни ше, с 
обзи ром на  ситу а ци ју у којој се 
нала зи мо, рекао је Или ја Трбо вић, 
дирек тор Уста но ве Спорт ски цен тар 
у Инђи ји.

Он је додао да вла да вели ко инте
ре со ва ње за шко лу кли за ња али да 
све зави си од мера које ће у наред

ном пери о ду про пи са ти Кри зни штаб.
 У скла ду са њихо вим одлу ка ма, и 

ми ћемо при ла го ђа ва ти и пла ни ра ти 
даљи рад и актив но сти на кли за ли
шту, иста као је Трбо вић и под се ћа да 
се пошту ју све мере пре вен ци је од 
коро навиру са. Цена кли за ња је 100 
дина ра за сат вре ме на, као и прет
ход не годи не. Рад но вре ме кли за ли
шта је од 10 до 22 сата. М.Ђ.

ИНЂИЈА

Вели ка посе ће ност кли за ли шта

Град Срем ска 
Митро ви ца је и за 
2021. годи ну обез
бе дио кар те за 
бес пла тан пре воз 
за пен зи о ни са на 
лица и сва лица 
ста ри ја од 65 годи
на у град ском и 
при град ском пре
во зу. 

– Пен зи о не ри са 
јед ном фото гра
фи јом вели чи не 
за лич ну кар ту и 
послед њим чеком 
од пен зи је тре ба 
да оду код пре во
зни ка „Сир ми ум
бус“ на ауто бу ској 
ста ни ци и доби ће 
пока зну кар ту за 
пре воз за целу 2021. годи ну. То се одно си и на 
лица ста ри ја од 65 годи на, која тако ђе тре ба да 
са собом поне су лич ну кар ту и јед ну фото гра фи
ју фор ма та као за лич ну кар ту и доби ће бес плат
ну кар ту за град ски и при град ски пре воз, рекао је 
Дими три је Вла јић, сао бра ћај ни инспек тор Град
ске упра ве за сао бра ћај, кому нал не и инспек циј
ске посло ве. 

Дими три је Вла јић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бес плат ан превоз
за пен зи о не ре

ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Осмех на дар

Тре ћу годи ну заре дом ДУ 
„Дечи ја радост“ из Ири га је 
уче ство ва ла у хума ни тар ној 

акци ји „Осмех на дар“. Реч је о 
хума ни тар ној акци ји сту дент ске 
орга ни за ци је, која годи на ма уна
зад пру жа помоћ угро же ној деци 
Срби је.

У акци ји су уче ство ва ла деца, 
роди те љи и запо сле ни у овој 
уста но ви, а при ку пље ни су слат
ки ши, раз не гриц ка ли це, играч ке 
и школ ски при бор од којих су 
напра вље ни ново го ди шњи паке
ти ћи. 

Наста вље на је, кроз ову акци ју, 
и добра сарад ња ДУ „Дечи ја 
радост“ и  Цен тра за соци јал ни 

рад општи не Ириг. 
Поде ла ново го ди шњих паке ти

ћа, упр кос акту ел ној епи де ми о
ло шкој ситу а ци ји, одр жа на је  у 
пери о ду од 8. до 15. јану а ра, а 
Деда Мраз је путо вао по целој 
ири шкој општи ни. 

 Сти гао је до сва ке куће, изма
мио осме хе, унео радост и поде
лио укуп но 95 паке ти ћа деци из 
соци јал но угро же них поро ди ца и 
деци на хра ни тељ ском сме шта
ју. Наш вртић се руко во ди кри ла
ти цом „Дари ва ње се учи од 
мале на“, зато ћемо  наста ви ти 
са орга ни зо ва њем хума ни тар них 
акци ја – каже дирек тор ка Јеле на 
Вида но вић.  С. Џ.

Подела новогодишњих пакетића (фото: ДУ Дечија радост)
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АРХИВ СРЕМ

Онлајн „Дани руске кул ту ре“
Због епи де ми о ло шке 

ситу а ци је у вези са 
коро навиру сом тра

ди ци о нал ни „Дани руске 
кул ту ре“ ове годи не се 
одр жа ва ју онлајн. Орга
ни за то ри ове мани фе
ста ци је су Архив Срем и 
Реги о нал но удру же ње срп
скоруског при ја тељ ства 
„Срем“. Про грам се може 
пра ти ти онлајн  на јутјуб 
кана лу Архи ва Срем. Све
ча но отва ра ње без при су
ства публи ке одр жа но је 
14. јану а ра, и том при ли ком 
су при су ство ва ли начел ник 
Град ске упра ве за кул ту

ру Васиљ Шево и дирек
тор Архи ва Срем Дејан 
Уме тић. Мани фе ста ци ја је 
отво ре на изло жбом фото
гра фи ја Руског гео граф ског 
дру штва „Наша нај леп ша 
земља“. Про грам тра је од 
15. до 25. јану а ра.  

– Задо вољ ство је да вас 
све поздра вим и вели ка је 
част да у име Гра да Срем
ска Митро ви ца у овим спе
ци фич ним окол но сти ма, по 
четвр ти пут отво рим ова
ко јед ну вели ку и зна чај ну 
мани фе ста ци ју. Исто вре ме
но, орга ни за то ри ма желим 
пуно успе ха у даљем раду 
и да им про гра ми буду што 
разно вр сни ји и бога ти ји, 
рекао је Васиљ Шево.

Дејан Уме тић, дирек тор 
Исто риј ског архи ва „Срем”, 

иста као је зна чај одр жа ва
ња ове мани фе ста ци је. 

– Ове годи не смо при пре
ми ли про гра ме мало скра
ће ног оби ма. Дани исто тра
ју од 15. до 25. јану а ра али 
смо при пре ми ли само шест 
про гра ма с обзи ром на целу 
ситу а ци ју и на наше тех нич
ке могућ но сти. Ове годи не 
изло жба која пра ти Дане 
руске кул ту ре је изло жба 
„Нај леп ша земља“ Цен тра 
руског гео граф ског дру штва 
из Бео гра да, морам да спо
ме нем и подр шку Цен тра за 
нау ку и кул ту ру Руског дома 
који нам увек иза ђе у сусрет 
када орга ни зу је мо ова кве 
мани фе ста ци је, изја вио је 
Дејан Уме тић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Изложбом „Најлепша земља“ отворени „Дани руске културе“

Васиљ Шево и Дејан Уметић

ПШЕ НИ ЦА И СНЕГ

Снег шти ти од измр за ва ња
У зави сно сти од вре ме

на сетве, пше ни ца се 
нала зи у фаза ма раз

во ја од два до три листа па 
до фазе боко ре ња.

У фази боко ре ња, пше ни
ца је нај от пор ни ја на ниске 
тем пе ра ту ре. 

Снег који је падао прет
ход них дана додат но је 
зашти тио  биљ ке  од измр
за ва ња.

Рата ре у овој годи ни прво 
оче ку је вели ки посао на при
хра њи ва њу пше ни це. Њу 
тре ба оба ви ти у пери о ду од 
поло ви не фебру а ра па до 
кра ја мар та.

 – Да би се биљ ка ма дале 
опти мал не коли чи не азот
них ђубри ва и тако избе гле 
ште те од дава ња азо та у 
мањим или пре ко мер ним 

коли чи на ма, било би добро 
да се ура ди ана ли за земљи
шта на садр жај азо та – саве
ту је Горан Дроб њак, струч ни 
сарад ник у Пољо при вред ној 

струч ној слу жби Рума.
Ана ли зе би тре ба ло ура

ди ти десе так дана пре 
самог при хра њи ва ња, а на 
под руч ју Срем ског окру га 
ана ли зе се могу ура ди ти у 
агро хе миј ским лабо ра то ри
ја ма ПСС Рума и Срем ска 
Митро ви ца. 

– При ме ном  потреб них 
коли чи на азот них ђубри
ва ства ра ју се усло ви за 
оства ри ва ње добрих при
но са, уз сма ње ње тро шко ва 
про из вод ње, али и зашти та 
живот не сре ди не – кон ста
ту је Горан Дроб њак.

С. Џаку ла

Пше ни ца у рум ској општи ни
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ГАЛЕ РИ ЈА СЛИ КА „САВА ШУМА НО ВИЋ”

Обе ле жа ва ње вели ког јуби ле ја

Гале ри ја сли ка „Сава Шума но вић”, 
обе ле жи ће 22. јану а ра 125 годи на 
од рође ња вели ког срп ског сли ка ра. 

У вре ме пан де ми је виру са коро не и про
грам и начин обе ле жа ва ња биће при ла го
ђен тре нут ној ситу а ци ји.

Дирек тор ка Гале ри је Весна Буро је вић о 
зна чај ном јуби ле ју каже:

Ово је јуби леј који ћемо обе ле жа ва ти 
током целе годи не, а баш на дан када је 
рођен Сава Шума но вић (22. јану а ра), при

др жа ва ју ћи се свих мера које ово вре ме 
зах те ва. Про мо ви са ће мо Јутјуб канал и 
на тај начин Гале ри ја ће се при дру жи ти 
дру гим музеј ским уста но вам које на овај 
начин тра же могућ ност да дођу до публи
ке.Ту ће бити видео мате ри јал као што је 
веб апли ка ци ја, коју смо про мо ви са ли пре 
месец дана, а одно си се на живот Саве 
Шума но ви ћа  и при ла го ђе на је широј 
публи ци.Сви који желе да се упо зна ју са 
ства ра ла штвом нашег вели ког сли ка ра 

моћи ће то да ура де путем овог кана ла. 
Све што током годи не буде мо орга ни зо ва
ли, биће у зна ку овог јуби ле ја. Како ће се 
све одви ја ти зави си ће од тре нут не ситу а
ци је. Нада мо се да ће се све про ме ни ти и 
да ћемо се вра ти ти на оно ста ро.

На дру штве ним мре жа ма, одно сно на 
феј сбук стра ни ци Гале ри је биће обја
вљен линк за Јутјуб канал, има довољ но 
и мате ри ја ла, а пери о дич но ће се мате ри
јал и допу ња ва ти. Д. Попов

Гале ри ја сли ка „Сава Шум но вић”Весна Буро је вић

Нема ња Богу но вић, један 
од нај бо љих гита ри ста 
у Срби ји, у петак, 15. 

јану а ра одр жао је мастер 
клас и мали кон церт пола зни
ци ма Музич ке шко ле „Љубин
ко Лазић“ у Вој ки, који сви ра ју 
кла сич ну гита ру.  Пре путо ва
ња у Аме ри ку, одлу чио је да 
баш тај мали кон церт пред
ста ви мла дим пола зни ци ма 
који су има ли при ли ку да нау
че неке нове ства ри у сви ра
њу гита ре. Мастер клас је 
састав ни део сва ког музич ког 
обра зо ва ња и овај кон церт је 
тре ба ло да буде  одр жан још 
у мају про шле годи не,  али је 
због тре нут не ситу а ци је са 
пан де ми јом поме рен.  Нема
ња Богу но вић се шко ло вао у 
Сје ди ње ним Држа ва ма и на 
Музич кој ака де ми ји. 

Са гита ром се дру жи од 
сед ме годи не,а први коцерт је 
одр жао са 10. годи на. Кра си 
га епи тет „џен тлмен са гита
ром“, а са 16 годи на је био 
нај мла ђи  сти пен ди ста Уни
вер зи те та у Лас Вега су. Држао 

је кон цер те како у Срби ји тако 
и у Кана ди, Мек си ку, Шпа ни ји 
и Ита ли ји, а насту пао је и као 
соли ста са воде ћим орке стри
ма у Срби ји и Аме ри ци. 
Насту пао је за чла но ве срп
ске и шпан ске кра љев ске 

поро ди це, за чуве не холи вуд
ске зве зде попут Бар бе ре 
Стреј сенд, Шона Пена, Кеви
на Кост не ра и Мела Гиб со на. 
Свој пети албум „Богу но вић 
сви ра за Богу но ви ћа“ пред
ста вио је у Кар не ги Холу 

почет ком мар та про шле годи
не.

У дру гој поло ви ни јану а ра, 
путу је у Аме ри ку и нада се да 
ће филм ску музи ку коју  пише 
моћи да про мо ви ше у све ту 
фил ма. Д. Г.

ВОЈКА

Мастер клас гита ри сте Нема ње Богу но ви ћа
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ШИМАНОВЦИ

Вете ра ни „Хај ду ка“ на добр ом путу

Дуги низ годи на, нај ста ри ји фуд
ба ле ри шима но вач ког „Хај ду ка“ 
у спорт ској јав но сти важе за 

врло орга ни зо ва ну и јаку еки пу. Уоста
лом, резул та ти које пости жу нај бо љи 
су пока за те љи да је овај тим на 
добром путу. Годи на 2020. била је 
врло успе шна, а сви веру ју да ће и 
2021. бити таква.

Како нам је рекао један од орга ни
за то ра актив но сти „Хај ду ка“ и по 
потре би и прво ти мац Зоран Јова но
вић, вете ра ни Хај ду ка зва нич но су се 
оку пи ли у про ле ће 2003. годи не.

– Тада смо поче ли да се так ми чи мо 
у зајед нич кој лиги вете ра на Сре ма и 
Мачве. Тако је било до 2012. годи не, 
када су клу бо ви из Мачве оду ста ли од 
так ми че ња. Пре о ста лих шест клу бо
ва из Сре ма је наста ви ло да се так ми
чи међу соб но наред не три, чети ри 
годи не. Нажа лост, вре ме ном је лига 
поста ла све нео збиљ ни ја. У међу вре
ме ну, кон так ти ра ли смо људе који 
воде так ми че ње вете ра на при Фуд
бал ском саве зу Бео гра да, који су нас 
убр зо при хва ти ли и под њихо вим 
окри љем већ пету годи ну се так ми чи
мо. Поче ли смо од Четвр те лиге. Прве 
годи не смо били дру ги, а сле де ће 
шам пи о ни и пла си ра ли смо се у Тре
ћу лигу. Исте годи не смо били прва ци 
и сте кли пра во да се так ми чи мо у 
Дру гој лиги. У тре нут ку пре ки да лиге, 
због виру са коро не, били смо четвр ти. 
Конач но, након првог дела сезо не 
2020/2021. први смо на табе ли, са три 

бода пред но сти у одно су на дру го пла
си ра ну еки пу, а десет од тре ћег. С 
обзи ром на то да прве две еки пе иду 
у нај е лит ни је так ми че ње – Прву лигу, 
веру је мо да ћемо се од сле де ће јесе
ни так ми чи ти са нај ква ли тет ни јим 
еки па ма, каже Јова но вић и додаје да 
вели ку помоћ у свим актив но сти ма 
доби ја ју од Спорт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“, пећи нач ке локал не само у
пра ве, месне зајед ни це Шима нов ци и 
упра ве „Хај ду ка“.

Момир Ради во је вић је, тако ђе, 
један од чел ни ка вете ра на „Хај ду ка“, 
који када затре ба истр чи на терен као 
прво ти мац.

– Од самог почет ка смо се тру ди ли 
да буде мо пра ва еки па. Чак и у нека
да шњој, зајед нич кој лиги Сре ма и 
Мачве били смо прва ци. С добрим 
игра ма смо наста ви ли и у дале ко јачој 
кон ку рен ци ји, са вршња ци ма Бео гра
да и око ли не. За нас важи да се 
добар глас дале ко чује, те нам се 
стал но при кљу чу ју нови игра чи, не 
само из бли же око ли не, већ и из чита
вог Сре ма. Стан дард који смо сами 
себи поста ви ли, поку ша ва мо да одр
жа ва мо, истиче је Ради во је вић.

Да би све лини је у клу бу функ ци о
ни са ле како тре ба заду жен је, као 
тре нер, Стан ко Мак си мо вић из Руме.

– Нарав но да смо задо вољ ни са 
резул та ти ма из првог дела сезо не. 
Нажа лост, због оба ве зе игра ча на 
рад ним мести ма, нисмо увек били у 
нај ја чем саста ву, нити смо има ли 

довољ но игра ча на клу пи. Нај ве ћи 
про блем нам је када игра мо на стра
ни, каже Мак си мо вић.

Капи тен Срђан Радо са вље вић је и 
као прво ти мац сени ор ске еки пе Хај
ду ка, оста вио неиз бри сив траг. И сада 
се са вели ким успе хом дока зу је као 
акти ван играч.

– Ухва ти ли смо добар ритам, те су 
нам резул та ти све бољи. Међу тим, 
како смо сви у „лепим годи на ма“, 
нужно нам је да стал но под мла ђу је мо 
играч ки кадар. Непре кид но нам се 
при кљу чу ју спорт ски при ја те љи, са 
који ма смо до ско ро били рива ли у 
срем ском фуд ба лу, у сени ор ској кон
ку рен ци ји. Веру је мо да ћемо напра
ви ти одлу чу ју ћи иско рак и пла си ра ти 
се у Прву лигу. Осно ве за опти ми зам 
има мо, каже капи тен Радо са вље вић.

Након првих 13. кола Дру ге лига 
вете ра на ФС Бео гра да, вете ра ни 
„Хај ду ка“ су на лидер ској пози ци
ји: 1. Хај дук (Шима нов ци) 61:32 
30, 2. Рекре а ти во (Бео град) 33:18 
27, 3. Дуга (Бео град) 32:24 20, 4. Ада
некс (Бео град) 37:32 20, 5. Једин ство 
(Сур чин) 31:29 19 6. Болеч (Бео град) 
31:34 18, 7. ГСП Полет (Бео град) 
32:36 18, 8. Шеће ра нац (Бео град) 
30:28 17, 9. Буба мара 2010 (Бео град) 
32:34 17, 10. Борац (Остру жни ца) 
27:34 15, 11. Кови ло во 30:39 
15, 12. Будућ ност (Доба нов ци) 32:37 
14, 13. ТЕНТ 1994 (Обре но вац) 23:33 
14 и 14. Бело поље (Обре но вац) 14:35 
10 бодо ва.

Ветерани „Хајдука“ из Шимановаца

За нас важи да се добар глас дале ко чује, те нам се стал но при кљу чу ју нови 
игра чи, не само из бли же око ли не, већ и из чита вог Сре ма. Стан дард који смо 
сами себи поста ви ли, поку ша ва мо да одр жа ва мо, каже Момир Ради во је вић, 
један од челника „Хајдука“
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ФУДБАЛ

Ожи ве ло игра ли ште
у Доњем Товар ни ку
Завр шен је „зим ски одмор“ за једи

ног зона ша из пећи нач ке општи
не. У пра вом зим ском амби јен

ту фуд ба ле ри „Сло бо де“ из Доњег 
Товар ни ка одра ди ли су 17. јану а ра 
први рад ни дан. По тра ди ци ји, сва
ку пау зу у првен ству чел ни ци клу ба 
кори сте да осве же играч ки кадар. За 
сада, нови игра чи су: Сте фан Мичић 
и Урош Дими трић („Једин ство“, Вла
ди ми р ци), Зоран Кома зец (БСК, Батај
ни ца), Сте фан Кубу ро вић („Рад нич ки“, 
Нова Пазо ва) и Милан Ман дић (ГФК 
„Сло вен“, Рума). Клуб су напу сти ли 
Аћи мо вић, Јак шић, Шобот, Јови чић и 
Јаво рац. Нов је и „шеф стру ке“ Милош 
Ђокић.

– После рада у „Једин ству“ из Вла
ди ми ра ца, при хва тио сам позив спорт
ских при ја те ља из Доњег Товар ни ка. 
Поку ша ће мо да се што боље при пре
ми мо за наста вак првен ства у Вој во
ђан ској лиги – Југ. Так ми чар ски циљ 
је да сезо ну завр ши мо у гор њем делу 

табе ле и да пола ко ства ра мо еки пу 
која би у сезо ни 2021/2022. напа ла и 
сам врх. Доњи Товар ник као фуд бал
ску сре ди ну позна јем при лич но добро 
као и игра че с који ма за сада рас по
ла же мо. По мом мишље њу, еки па је 
одлич на. У овој сре ди ни сам био са 
сво јим тада шњим тимом пре неко ли ко 
годи на и могу рећи да је раз ли ка у све
му заи ста вели ка, рекао је нови тре нер 
Милош Ђокић.

У настав ку сезо не за место изме ђу 
ста ти ва бори ће се мла ди гол ман Јован 
Опар ни ца.

– Иза нас је дво ме сеч на пау за и сви 
смо се заже ле ли фуд ба ла. Нарав но, 
са радом нисмо пре ки да ли и сви смо 
инди ви ду ал но тре ни ра ли како бисмо 
што спрем ни ји ушли у при пре ме. Не 
одри че мо се амби ци ја, а оне су – бор
ба за сам врх. Сви смо убе ђе ни да смо 
изву кли поу ке од јесе нас, када смо 
већи део полу се зо не били на чел ној 
пози ци ји. Нажа лост, пред крај дошло 

је до пада фор ме, исти че Опар ни ца.
За раз го вор је увек спре ман и пред

сед ник „Сло бо де“ Милан Алек сић.
– Први рад ни дан иско ри сти ли смо 

за упо зна ва ње и лага ни тре нинг. У 
настав ку ће бити заи ста жесто ко. По 
тра ди ци ји, део при пре ма оба ви ће мо 
на Лепен ском Виру, где одла зи мо 10. 
фебру а ра и где ћемо оди гра ти две 
кон трол не утак ми це про тив врло јаких 
рива ла: 13. фебру ра ра про тив „Хај дук 
Вељ ка“ из Него ти на, а дан касни је про
тив „Бора“, каже Алек сић. 

До одла ска на Лепен ски Вир, „Сло
бо да“ ће оди гра ти више при ја тељ ских 
утак ми ца, а про тив ни ци ће јој бити: 30. 
јану а ра, „Омла ди нац“ из Нових Бано
ва ца; 31. јану а ра, „Напре дак“ из Попи
на ца; 6. фебру а ра, „Дунав“ из Ста рих 
Бано ва ца. По дола ску са мини при
пре ма, рива ли ће бити: 20. фебру а
ра, „Полет“ са Дор ћо ла; 24. фебру а ра, 
„Једин ство“ са Уба, а два дана касни је 
„Феникс“ из Ста ре Пазо ве.

Број ново за ра же них стаг ни ра
Током викен да у општи ни Пећин ци је потвр ђе но осам 

нових слу ча је ва инфек ци је коро навиру сом, а током 
прет ход не неде ље потвр ђе но је укуп но 26 нових слу ча
је ва. Како кажу у Шта бу за ван ред не ситу а ци је, иден ти
чан број нових слу ча је ва је забе ле жен и неде љу дана 
рани је.

– Након што смо има ли зна чај но сма ње ње бро ја ново
за ра же них на днев ном нивоу у одно су на пери од од 
поло ви не новем бра до поло ви не децем бра, сада већ 

две неде ље нема даљег опа да ња бро ја потвр ђе них 
инфек ци ја. Уко ли ко број зара же них жели мо додат но да 
сма њи мо, мора мо наста ви ти да се пона ша мо одго вор но 
и да дисци пли но ва но спро во ди мо све про пи са не мере 
зашти те, као и да избе га ва мо било каква оку пља ња и 
про сла ве, изја вио је пред сед ник Oпш тине Пећин ци 
Сини ша Ђокић и додао да охра бру је пода так да је број 
актив них слу ча је ва инфек ци је коро навиру сом опао на 
110 на тери то ри ји пећи нач ке општи не.

Фудбалери „Слободе“ на тренингу
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Умет ник и битан га
Ваза

Енгле ски фуд ба лер Вејн Руни одлу
чио је да ока чи копач ке о клин у сво јој 
35. годи ни. Нека ко је та вест про смр
де ла, она ко неза па же но кроз меди је, 
као да се ради о неком фуд бал ском 
про се ку који је, ето, нека да насту пао и 
за чуве ни Ман че стер јунај тед. А ради 
се о јед ном од нај у пе ча тљи ви јих лико
ва у енгле ском и свет ском фуд ба лу у 
послед њих неко ли ко деце ни ја.

Попу лар ни Ваза је ушао у исто ри ју 
као нај бо љи стре лац у исто ри ји Јунај
те да са постиг ну та 253 гола. У ери сер 
Алек са Фер гу со на био је један од нај
за слу жни јих игра ча у пости за њу исто
риј ских успе ха овог клу ба. Узео је пет 
титу ла и по јед ну Лигу шам пи о на и 
лигу Евро пе.

Али доста о рекор ди ма. Титу ле узи
ма ју и дру ги лико ви који су само кари
ке у лан цу и одра ђу ју свој посао. Руни 
је био нешто дру го. Мај стор са лоп том 
и раз би јач на тере ну. Без о бра зан, 
пргав, битан га, а у исто вре ме умет
ник. Умео је да попи је црве ни због 
неког поги бељ ног стар та, али и да 
зава ри гол чи ну од које уши отпа да ју. 
Онај гол мака зи ца ма про тив град ског 
рива ла Сити ја оста ће упам ћен као 
један од нај леп ших голо ва у исто ри ји 
Пре ми јер лиге.

Послед ње дане сво је кари је ре про
вео је као мена џериграч у Дер би 
каун ти ју. Сада ће се посве ти ти само 
тре нер ском послу као и мно ге њего ве 
коле ге из леген дар не поста ве Фер гу
со но вог Јунај те да. Имао је од кога да 
испе че занат. Годи не пред нама ће 
пока за ти да ли може бити подје на ко 
успе шан на клу пи, као што је био на 
тере ну.

Бра да
Уда р на вест у НБА лиги про шле 

неде ље била је пре ла зак Џеј мса Хар
де на из Хју сто на у Бру кли. Бра до ња је 
истра јао у наме ри да утек не из Тек са
са у потра зи за толи ко жеље ном титу
лом. Ово је можда и нај ве ћи дога ђај 
акту ел не сезо не, јер је Бру клин сада 
дефи ни тив но постао пре тен дент на 
титу лу. Оку пи ли су тим око три супер
ста ра –  Хар де на, Дурен та и лудог 
Ирвин га. Небо је гра ни ца. А можда и 
фља сну о под. Све зави си од тре нут
ног надах ну ћа и потен ци јал ног луди
ла, првен стве но Хар де на и Ирвин га, 
који су скло ни инци ден ти ма на тере ну 
и ван њега. Дурент му ту дође као 
нека кав штре бер који све ради по 
зако ну.

У сва ком слу ча ју, чека нас зани
мљив рас плет у НБА, с обзи ром на то 
да су се кар те поно во про ме ша ле. Ако 
ту дода мо и нашег Јоки ћа који тре нут
но пише исто ри ју и оба ра рекор де, 
сигур но је да ће пре ко баре, и ове 
годи не, бити добре заје бан ци је.

Лицен ца
Ђор ди Бар то меу, први човек Евро

ли ге, недав но је изја вио да су Зве зда и 
Пар ти зан леги тим ни кан ди да ти за 
доби ја ње А лицен це у наред ним годи
на ма. Не тре ба ни при ча ти шта би 
сигур но место у нај ја чем европ ском 
так ми че њу зна чи ло за наше клу бо ве 
који сва ке годи не ишче ку ју вести и 
милост европ ских гла ве ши на.

Тешко је води ти клуб у таквој атмос
фе ри када не знаш да ли ћеш сле де ће 
годи не уче ство ва ти у Евро ли ги. Вели
ке паре мора ју да се уло же, а нашим 
тимо ви ма би било мно го лак ше када 
би има ли неку сигур ност и зна ли да 
новац не ула жу уза луд. Не може се 
еки па ство ри ти пре ко ноћи. То је на 
сво јој кожи осе ти ла и Црве на зве зда. 
Потре бан је кон ти ну и тет и вре ме да се 
изгра ди тим, ако хоћеш да будеш раме 
уз раме са нај ја чи ма.

Нажа лост, ово изла га ње Бар то ме уа 
нео до љи во под се ћа на баље зга ње 
коме са ра за про ши ре ње ЕУ. Вазда 
неких обе ћа ња и роко ва, шта по ва и 
шар га ре па, а на кра ју доби јеш јед но 
вели ко ништа.

Титу ле узи ма ју
и дру ги лико ви који су 
само кари ке у лан цу

и одра ђу ју свој посао. 
Руни је био нешто дру го. 

Мај стор са лоп том
и раз би јач на тере ну.
Без о бра зан, пргав,

битан га, а у исто вре ме 
умет ник. Умео је да попи је 

црве ни због неког
поги бељ ног стар та,

али и да зава ри гол чи ну 
од које уши отпа да ју.
Онај гол мака зи ца ма

про тив град ског рива ла 
Сити ја оста ће упам ћен
као један од нај леп ших 

голо ва у исто ри ји
Пре ми јер лиге
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Милан Узе лац и Нина 
Зарин гер, Бобан Цви јић и Мари ја Бре сто вач ки.

ДОБИ ЛИ СИНА: Михај ло и Биља на Жив ко
вић  Срем ска Митро ви ца, Сла ви ша и Дани је ла 
Пан тић  Лаћа рак, Дар ко и Миро сла ва Вуче тић 
 Рума, Горан и Дра га на Грко вић  Путин ци, 
Вла ди мир и Сан дра Бож ја ко вић  Мачван ска 
Митро ви ца, Дани јел и Анђел ка Гали от  Беше
но во, Дани јел и Мари на Било брк  Ста ра Пазо
ва, Дра го рад и Анђе ли на Лаза ре вић  Глу шци, 
Алек сан дар и Андреа Тодо ро вић  Срем ска 
Митор ви ца, Дејан и Јеле на Фили по вић  Хрт
ков ци, Милан и Андри ја на Боснић  Ириг, Мило
рад и Јова на Маму ла  Ста ра Пазо ва, Јово и 
Сне жа на Сто јић  Гргу рев ци, Алек сан дар и 
Јеле на Жива нић  Срем ска Митро ви ца, Милан 
и Јова на Раду ло вић  Срем ска Митро ви ца, 

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Бори слав и Јеле на Грбић 
 Рума, Милан и Дани ца Мар ти но вић  Шашин
ци, Вла ди мир и Вин ка Зељ ко вић  Срем ска 
Митро ви ца, Дра ган Микић и Души ца Ђор ђе вић 
 Вито јев ци, Радош и Сања Ћук – Кра љев ци. 

УМР ЛИ: Срем ска Митро ви ца  Мла ден Југо
вић рођ. 1953  Срем ска Митро ви ца, Милош 
Нена дић рођ. 1950  Срем ска Митро ви ца, 
Нико ла Писме стро вић рођ. 1934  Срем ска 
Митро ви ца, Госпа Вук мир рођ. 1935  Срем ска 
Митро ви ца, Пре драг Нешић рођ. 1968  Срем
ска Митро ви ца, Ружи ца Југо вић рођ. 1947  
Срем ска Митро ви ца, Невен ка Булић рођ. 1952 
 Срем ска Митро ви ца, Осто ја Митро вић рођ. 
1939  Срем ска Митро ви ца, Мио драг Ристић 
рођ. 1953  Срем ска Митро ви ца, Петар Ник шић 
рођ. 1938 – Беше но во, Радо сав Павло вић рођ. 
1943 – Кузмин, Мачван ска Митро ви ца  Рај
ко Мила ди но вић рођ. 1930  Мачван ска Митро
ви ца, Миле ни ја Жутић рођ. 1928  Мачван
ска Митро ви ца, Дра ги ца Петро вић рођ. 1949 
– Ноћај, Мили вој Стан ко вић рођ. 1945  Рав
ње, Инђи ја  Ђуро Репац рођ. 1958 – Инђи
ја, Души ца Адам рођ. 1947 – Инђи ја, Иви ца 
Лаврек рођ. 1955 – Инђи ја, Милен ко Јак шић 
рођ. 1937 – Инђи ја, Сла ви ца Кра ји но вић рођ. 
1958 – Бешка, Рума  Сте ван Одро вач ки рођ. 
1953 – Рума, Ружи ца Мило ва но вић Црно мар ко
вић рођ. 1945 – Рума, Ружи ца Ћирић рођ. 1938 
– Рума, Нада Нико лић рођ. 1942 – Рума, Слав
ко Видо вић рођ. 1937 – Рума, Бран ко Арсе нов 
рођ. 1947 – Обреж, Тијо сав Вер кић рођ. 1943 
– Обреж, Миша Колер рођ. 1936 – Добро дол, 
Томи слав Дошић рођ. 1940 – Добрин ци, Хра
ни слав Бељин рођ. 1940 – Добрин ци, Љуби
ца Јешић рођ. 1940  Доњи Петров ци, Бла го ја 
Јекић рођ. 1941  Доњи Петров ци, Јосип Вер
нер рођ. 1953 – Врд ник, Сла вин ка Фор ка па 
рођ. 1939 – Врд ник, Ковиљ ка Жива но вић рођ. 
1943 – Пла ти че во, Шид  Љуби ца Жар ков рођ. 
1948 – Шид, Јан ко Терек рођ. 1953 – Вишњи ће
во, Ста ра Пазо ва  Рада Ђор ђе вић рођ. 1936 
 Ста ра Пазо ва.

MATI^AR RUMA

УМР ЛИ: Ката ри на Хуња ди, рођ. 1928, Ста на 
Мар че тић, рођ. 1928, Милан Попо вић, рођ. 
1958, Радо слав Мар ко вић, рођ. 1952, Миљ ка 
Ђурић, рођ. 1928, Софи ја Заклан, рођ. 1928, 
Милан Лешић, рођ. 1951, Мил ка Вој ча нин, рођ. 
1928, Мили ца Холен да, рођ. 1937, Зво ни мир 
Кола рић, рођ. 1942, Бла го је Крстић, рођ. 1934.

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 Општин ске упра ве 
општи не Пећин ци, на осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја 
на живот ну сре ди ну (“Сл. Гла сник РС”, број 135/04 и 36/09) обја
вљу је 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву о потре би про це не

ути ца ја на живот ну сре ди ну

Носи лац про јек та је „SDI INVEST“ д.о.о. Бео градНови Бео
град, Јури ја Гага ри на 164 В.

Пред мет ни про је кат је Ком плекс обје ка та скла ди шнопослов
не наме не.

Про је кат се реа ли зу је у Шима нов ци ма, на кат. парц. 3041/6 К.О. 
Шима нов ци, на тери то ри ји општи не Пећин ци. 

Пода ци и доку мен та ци ја из зах те ва носи о ца про јек та могу се 
доби ти на увид у про сто ри ја ма 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 Општин ске упра ве општи не Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 
5, кан це ла ри ја број П/14 у пери о ду од 1015 часо ва.

Сви заин те ре со ва ниправ на и физич ка лица могу доста ви ти 
сво је мишље ње у писа ној фор ми на адре су 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 Општин ске упра ве општи не Пећин ци, у Пећин ци
ма Сло бо да на Баји ћа 5. 

На осно ву под не тог зах те ва, као и мишље ња заин те ре со ва не 
јав но сти која су при спе ла закључ но са 29.01.2021. годи не Оде ље
ње ће одлу чи ти о потре би про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну за 
про је кат Ком плекс обје ка та скла ди шнопослов не наме не.

„ИРИГ МОЈ ГРАД“

Дони ра не кре де
шко ли у Ири гу

Удру же ње „Ириг мој град“ у сарад њи са пор та лом „Disco ver Srem“ 
покло нио је 1.500 кома да школ ске кре де ОШ „Доси теј Обра до вић“ у 
Ири гу.

На овај начин се наста вља добра сарад ња са ири шким шко ла ма, а 
све дона ци је које се обез бе де про сле ђу ју се коме су нај по треб ни је.

Тако је недав но дони ра но и воће, као и пре ко „Кари та са“ заштит не 
маске и сред ства за дез ин фек ци ју шко ла ма у Врд ни ку и Ири гу. 

– Тако ђе, поде ли ли смо и пре се врд нич кој и ири шкој шко ли, као и 
врти ћу у Врд ни ку за пре со ва ње ПЕТ амба ла же – каже Срђан Будим
чић из овог Удру же ња. С. Џ.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Зашти та водо ме ра током зиме
И ове зиме струч на лица под се ћа ју 

гра ђа не да током зим ског пери о
да може да дође до смр за ва ња 

и оште ће ња водо ме ра, али и уну тра
шњих водо вод них инста ла ци ја уко ли ко 
није обез бе ђе на аде кват на зашти та. У 
ЈКП „Водо вод” из Срем ске Митро ви це 
кажу да су гра ђа ни сами дужни да исте 
одр жа ва ју. 

 Потреб но је топлот но изо ло ва ти 
мер не уре ђа је поста вља њем тер мо и
зо ла ци о ног мате ри ја ла пре ко водо ме
ра. То може бити сти ро пор, ста кле на 
вуна, сла ма или дрве не даске. Тако ђе, 
и поклоп ци на водо вод ним шах то ви ма 
тре ба да буду добро затво ре ни и да се 
не отва ра ју на ниским тем пе ра ту ра ма 
како не би дошло до смр за ва ња водо
ме ра и воде у цеви ма. Тре ба пове сти 
рачу на и о водо вод ној инста ла ци ји и 
пре вен тив но извр ши ти топлот ну изо ла
ци ју цеви у про сто ри ја ма, које се мање 
или уоп ште не гре ју, каже водо ин ста ла
тер Зоран Ерић.

Дво ри шне чесме би тре ба ло искљу
чи ти, а дво ри шне водо вод не инста
ла ци је испра зни ти или пре вен тив но и 
бла го вре ме но зашти ти ти. У објек ти ма 
у који ма нема потро шње воде током 
зиме, пре по ру чу је се затва ра ње дото ка 
воде и испу шта ње воде из инста ла ци ја, 

како не би дошло до смр за ва ња и пуца
ња мер ног инстру мен та и цеви.

Уко ли ко се пре ду зму све нео п ход
не мере кори сни ци ће избе ћи пре ки де 
водо снаб де ва ња у објек ти ма, који су 
после ди ца хава ри ја услед смр за ва
ња цеви и водо ме ра, као и тро шко ве 
њихо ве сана ци је. Пре ма град ској одлу
ци о водо во ду, кори сни ци су дужни да 
воде рачу на о уну тра шњим водо вод ним 
инста ла ци ја ма (од водо ме ра ка објек ту 

и у самом објек ту) и да спре че њихо во 
оште ће ње. Уко ли ко дође до хава ри је на 
њима, тро шко ве сана ци је сно се кори
сни ци, рече но нам је у митро вач ком 
Водо во ду. 

Редов ним чишће њем, када пад не 
снег, око мер ног места, потро ша чи су 
у оба ве зи да омо гу ће рад ни ци ма над
ле жног пред у зе ћа при ступ очи та ва њу 
потро шње, тако ђе.  

Алек сан дра Плав шић

Зоран Ерић

ВЕТЕ РИ НАР СКА СТА НИ ЦА „РУМА“

Пре глед свињ ског меса
на три хи не ло зу
У рум ској Вете ри нар ској 

ста ни ци три хи не ло скоп
ски пре глед меса се 

оба вља током чита ве годи
не. Вете ри на ри се при се ћа ју 
поче та ка када је три хи не ле 
било на мно гим узор ци ма како 
дивљих тако и дома ћих сви
ња. Сада је ситу а ци ја дале ко 
боља, па се про це нат зара зе 
посеб но код дома ћих сви ња 
може мери ти у про ми ли ма.

– Послед њих неко ли ко 
годи на зара же них узо ра ка на 
три хи не лу код дома ћих сви ња 
није било, док је код дивљих 
вео ма рет ко, што зна чи да 
су три хи не ло скоп ски пре гле
ди меса дали разул та те, јер 
су наши дома ћи ни схва ти ли 
зна чај пре гле да и били вео
ма одго вор ни про те клих годи
на, каже Жив ко  Мати је вић, 
дирек тор Вете ри нар ске ста
ни це „Рума“.

Срем ски дома ћи ни су и ове 
годи не оба ви ли сви њо кољ, 
како то тра ди ци ја и нала
же. Спра вље не су све месне 
ђако ни је по који ма су Срем ци 
и позна ти. Како би били сигур

ни да све оно што кори сте у 
исхра ни, дома ћи ни оба ве зно 
узор ке меса носе на три хи не
ло скоп ске пре гле де. Један од 
њих је и Јова Матић из Вог ња, 
који каже да без три хи не ло
скоп ског пре гле да нема ни 
кон зу ми ра ња меса.

– Оба ве зно носим месо на 
пре глед у вете ри нар ску ста ни
цу. Ако не тамо, онда пре глед 
завр ши мој син који је по стру
ци вете ри нар. Углав ном, без 
прет ход ног пре гле да нико од 

уку ћа на не кон зу ми ра месо, 
дода је Матић.

И оста ли срем ски дома ћи
ни више не раз ми шља ју да 
ли или не носи ти месо на пре
глед. То је, како кажу, поста ла 
оба ве за, јер је без бед ност на 
првом месту. Добро зна ју да 
се могу зара зи ти кон зу ми ра
њем меса које има три хи не лу, 
а иску ства из рани јих годи на 
гово ре да се са таквом зара
зом не тре ба игра ти.

У Вете ри нар ској ста ни ци у 

Руми кажу да су све доса да
шње мере у сузби ја њу три
хи не ло зе дале вео ма добре 
резул та те. Жив ко Мати је вић 
исти че да је редов на дера ти
за ци ја има ла вели ког уде ла 
у сузби ја њу три хи не ло зе на 
под руч ју које покри ва та ста
ни ца.

– Вете ри нар ска стру ка се 
зала же за дера ти за ци ју, јер 
је то један од нај бо љих начи
на за сузби ја ње три хи не ло зе.
Мора се родов но спро во ди ти 
како би дала резул та те, па 
оче ку јем да ће се наста ви ти 
и ове годи не, нарав но, у зави
сно сти и од вре мен ских при
ли ка, али и тре нут не здрав
стве не ситу а ци је, каже Жив ко 
Мати је вић. Под се ти мо, три
хи не лоск по ски пре глед тра је 
крат ко, али је вео ма важан, 
јер пока зу је да ли је месо 
исправ но или не. Уко ли ко се 
утвр ди да је месо пози тив но 
на три хи не ло зу, месо се мора 
нешко дљи во укло ни ти јер није 
за људ ску упо тре бу. Вре ме 
тра ја ња цело куп не про це ду ре 
је око 30 мину та. З. М.

Живко Матијевић
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ПОРО ДИ ЦА САВИЋ ИЗ ИЛИ НА ЦА

Побе да над коро ном и нови живот
Живот пише рома

не, а мно ги Срем
ци након пан де ми је 

коро навиру са, има ће по два 
рођен да на. Потре сне при че 
о бор би са коро ном дола зе 
из свих кра је ва Срби је већ 
годи ну дана. Јед на од мно
гих таквих епи зо да, дола зи 
из вели ке поро ди це Савић 
из Или на ца. Након месец 
дана тешке бор бе, пре ко 
респи ра то ра, интен зив не 
неге, реа ни ма ци је и љутог 
отпо ра, Митар Савић нам је 
испри чао сво је иску ство.

– Пре жи вео сам ту болест 
са тешким после ди цама. Не 
могу још да се вра тим да 
радим. Био сам 24 дана на 
инте зив ној нези, 12 дана на 
респи ра то ру. Било је вео
ма тешко. Нека ко ме је Бог 
сачу вао. Хва ла лека ри ма, 
они су ме одр жа ли и мно
го су ми помо гли. Потру дио 
сам се сва ки савет да послу
шам, каже Савић.

На пита ње када му је било 
нај те же, каже да се не сећа 
тог тре нут ка, али су му лека
ри испри ча ли.

– Мно го тога се не сећам, 
али сед ми дан је био нај те
жи како кажу лека ри. Сви 
су мисли ли да ћу умре ти за 
два сата, нај ви ше три. Међу
тим, сти гла је нова тера пи ја 
из Новог Сада. Сам Бог ми 
је помо гао, сама сре ћа ме 
је спа си ла... Један док тор 
Зоран је одмах про ме нио 
тера пи ју и после неко ли ко 
дана почео је да ме ски да са 

респи ра то ра на по два сата. 
Све вре ме мислио сам само 
на сво ју децу. Нас је сада 
десе то ро уку ћа на овде, а 
мисли су ми биле са њима 
иако сам тамо лежао, гово
ри нам Митар.

 Да у сва кој несре ћи која 
заде си чове ка, има и сре ће, 
Сави ћи све до че са радо
шћу. 

– Нијед ног тре нут ка 
нисам мислио да ћу умре
ти, али било је баш тешко. 
Сна ја ми је била баш тад 
у осмом месе цу труд но ће. 
Она се и поро ди ла за то 
вре ме исто са дијаг но зом 

коро не, . Нај леп ша вест у 
току моје боле сти јесте када 
су ми рекли Постали сте
деда. Када сам то чуо, нико 
од мене није био срећ ни ји. 
Роди ла ми се још јед на уну
ка, моја Мили ца, радо сно се 
при се ћа наш саго вор ник.

У исто вре ме када се 
дома ћин борио за живот 
и њего ва супру га Бран ка 
Савић била је хоспи та ли зо
ва на.

– Митар није знао да сам 
у бол ни ци, нису му хте ли 
рећи. Мени лека ри нису 
дозво ли ли да га видим, 
ваљ да је таква про це ду ра 
на тим оде ље њи ма. Лежао 
је на спра ту испод мене. 
Моја бор ба није била тако 
озбиљ на као код супру га, 
али била сам малак са ла и 
осе ћа ла сам теско бу у гру
ди ма, каже Бран ка.

У раз го во ру са сна хом, 
која је труд на пре бо ле ла 

коро навирус, сазна ли смо 
да је вла дао страх у њихо
вом дому, али су при бра но 
реа го ва ли.

 Прво сам доби ла тем
пе ра ту ру, а одмах смо због 
ста ња у кући зна ли шта 
може бити. Тада сам оти шла 
у Нови Сад и тамо је уско
ро оба вљен поро ђај, тач ни
је после три дана. Беба је у 
првом тре нут ку била у реду, 
али се ста ње погор ша ва ло 
зато је ура ђен хитан цар ски 
рез. То је све тра ја ло око две 
неде ље, ја сам прва дошла 
кући, после тога и дете, јер 
је рође на пре вре ме на, каже 
сна ха Дани је ла.

„Ново пе че ни“ бака и дека 
побе ди ли су, како кажу, 
вели ког непри ја те ља, те 
сада могу да ужи ва ју у нај
леп шој уло зи са сво јом 
Мили цом и ста ри јим уну чи
ћи ма. 

Алек сан дра Плав шић

Митар и Бран ка Савић

Митар је провео 24 дана на интезивној нези

Дани је ла Савић
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ОВАН: Делу је те као 
осо ба која нема вре
ме на за неке повр
шне сусре те или за 

дога ђа је који се не укла па ју у 
вашу сфе ру инте ре со ва ња. 
Боље је да се пона ша те што 
уме ре ни је, јер сво јим енер гич
ним пона ша њем код неких 
сарад ни ка под сти че те раз ли чи те 
реак ци је и него до ва ње. Ста ло 
вам је да сво јој поро ди ци и 
воље ној осо би при у шти те више 
радо сти у зајед нич ком живо ту.

БИК: Потреб но је да 
осми сли те добар 
план и да оста не те 
дослед ни у сва кој 

фази спро во ђе ња, посеб но када 
се нала зи те пред сарад ни ци ма 
који вас оспо ра ва ју. Након дужег 
послов ног убе ђи ва ња, ситу а ци ја 
ће се про ме ни ти у вашу корист, 
али мора ће те да оста не те упор
ни и дослед ни. Парт нер вас 
искре но подр жа ва и под сти че на 
актив ну уло гу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је
те енер гич но у сусре
ту са сарад ни ци ма и 
поста вља те нове зах

те ве у оче ки ва њу да све тече по 
вашим про це на ма. Ипак, пре те
ра ним исти ца њем лич них зах те
ва побу ђу је те раз ли чи те комен
та ре међу сарад ни ци ма. Потреб
но је да има те „широ ке види ке“ у 
сва ком погле ду. Љубав не раз ми
ри це при хва ти те као про ла зну 
фазу.

РАК: Неко вам даје 
кори сне инфор ма ци је 
и на тај начин вам 
пома же да пра вил ни

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

ЛАВ: Има те добар 
пред о се ћај и успех 
вам се нала зи на 
дохват руке. Посеб

но ће вас обра до ва ти финан сиј
ско побољ ша ње и бољи мате
ри јал ни стан дард. У већи ни 
ситу а ци ја про ла зи те лак ше или 
боље од дру гих. Осе ћа те да се 
нала зи те на емо тив ној пре крет
ни ци.

ДЕВИ ЦА: Делу је те 
врло амби ци о зно 
пред сво јом око ли
ном и сви ма јасно 

даје те до зна ња да не жели те да 
вам се неко супрот ста вља по 
било којој осно ви. Пажљи во про
це ни те ситу а ци је које зах те ва ју 
неки вид ризи ка или веће ула га
ње нов ца. Нео п ход на вам је 
поро дич на хар мо ни ја и нечи је 
при су ство како бисте оства ри ли 
бољу пси хо ло шку рав но те жу и 
при ли ве кре а тив не енер ги је. 

ВАГА: Посто је одре
ђе не ком пли ка ци је 
послов не при ро де 
које реша ва те у ходу 

и уз додат ну упор ност, оче ку је 
вас добар епи лог у сва ком 
погле ду. Немој те дозво ли ти да 
вас неко наго ва ра на усло ве који 
вам се не допа да ју или да доно
си одлу ке у ваше име. Пар тер 
уме лако да вас под стак не на 
пози тив ну реак ци ју и изли ве 
емо ци ја.

ШКОР ПИ ЈА: Ста ло 
вам је да осми сли те 
добру послов ну стра
те ги ју на осно ву које 

ћете успе шно реа ли зо ва ти ско ро 
све што сте и зами сли ли. Наста
ви те да се пона ша те довољ но 
про ми шље но у про це ни пра вих 
вред но сти. Оче ку је вас пози ти
ван обрт у љубав ном живо ту, 
парт нер ће вас изне на ди ти на 
неки посе бан и леп начин. 

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

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

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

зајед нич ки послов ни дого вор, 
што неми нов но усло вља ва 
одре ђе ни губи так. Упо р но поку
ша ва те да у нај кра ћем року 
реши те неке вели ке про бле ме. 
Скло ни сте честим про ме на ма 
рас по ло же ња. Нема раз ло га да 
се јогу ни те и да при го ва ра те 
свом парт не ру због неких сит ни
ца.

ВОДО ЛИ ЈА: Поне
кад тре ба при хва ти ти 
оне нај те же окол но
сти, како бисте себи и 

дру ги ма дока за ли да сте довољ
но дора сли пред нај ра зли чи ти
јим иза зо ви ма. Пажљи ви је ослу
шкуј те пору ке које доби ја те од 
бли ских осо ба. Боље је да пока
же те више скром но сти у пона
ша њу. Пове ди те рачу на када је 
реч о исхра ни.

РИБЕ: Делу је те пози
тив но и анга жо ва ни 
сте на раз ли чи тим 
стра на ма. Уме те да 

пре не се те ства ра лач ки импулс 
на сво ју око ли ну, што вам олак
ша ва оства ре ње мно гих пла но ва 
које има те. Обра ти те пажњу на 
тро ше ње нов ца, немој те да се 
заду жу је те или упу шта те у неке 
нов ча не ризи ке. Осло ни те се на 
сво ју инту и ци ју.

VREMEPLOV
20. ја ну ар

1945. Френ клин Де ла но 
Ру звелт ина у гу ри сан је че твр ти 
пут за пред сед ни ка САД, је ди
ни у исто ри ји САД ко ји је че ти
ри пу та би ран за пред сед ни ка. 
1984. Умро је аме рич ки спор ти
ста и филм ски глу мац Џо ни 
Вајс ми лер, пр ви чо век ко ји је 
пре пли вао 100 ме та ра за ма ње 
од јед не ми ну те, ту мач на слов
не уло ге у ни зу фил мо ва о Тар
за ну. Осво јио је три злат не 
ме да ље на Олим пиј ским игра
ма 1924. и две 1928.

21. ја ну ар
1793. На ги љо ти ни по гу бљен 
фран цу ски краљ Луј XVI. Ре во
лу ци о нар ни Кон вент сврг нуо га 
је с пре сто ла у сеп тем бру 
1792, а по том је осу ђен на смрт 
због ве ле и зда је. 
1911. У Мон те Кар лу одр жан 
пр ви ауторе ли. 

22. ја ну ар
1901. Умр ла бри тан ска кра љи
ца Вик то ри ја. То ком ње не ду го
го ди шње вла да ви не од 1837, 
ко ја је обе ле жи ла епо ху (вик то
ри јан ско до ба), Бри тан ска 
им пе ри ја би ла је на вр хун цу 
при вред не и по ли тич ке мо ћи.

23. ја ну ар
1898. Ро ђен је Сер геј Ми хај ло
вич Еј зен штејн, нај зна чај ни ји 
ру ски филм ски ре жи сер. Ње гов 
филм “Оклоп ња ча По тем кин” 
(1925), јед но је од ре мекде ла 
филм ске умет но сти.
1928. Ро ђе на је фран цу ска 
филм ска глу ми ца Жа на Мо ро.

24. ја ну ар
41. У за ве ри Се на та, вој ске и 
пре то ри ја на ца, при пад ни ци 
пре то ри јан ске гар де уби ли су 
рим ског ца ра Ка ли гу лу. Омра
жен због ра сип но сти, ме га ло
ма ни је и де спо ти зма у сво је 
вре ме, у исто ри ју је ушао као 
јед на од нај гро теск ни јих цар
ских лич но сти.
1965. Умро је ен гле ски др жав
ник и пи сац Вин стон Чер чил, 
пре ми јер Ве ли ке Бри та ни је 
194045. и 195155, јед на од 
нај мар кант ни јих по ли тич ких 
лич но сти 20. ве ка, до бит ник 
Но бе ло ве на гра де за књи жев
ност 1953. го ди не за ме мо а ре 
из Дру гог свет ског ра та.

25. ја ну ар
1904. У Бе о гра ду по чео да 
из ла зи днев ни лист “По ли ти
ка”, чи ји је осни вач и пр ви 
уред ник био Вла ди слав Риб ни
кар. 
1919. Осно ва на Ли га на ро да, 
пре те ча Ује ди ње них на ци ја.

26. ја ну ар
1788. Бри тан ски бро до ви с 
пр вим на се ље ни ци ма из 
Ен гле ске, укљу чу ју ћи гру пу 
ро би ја ша, упло ви ли у за лив 
Бо та ни Беј, Сид неј, у Аустра
ли ји, где су осно ва ли ко ло ни ју.
1990. Умр ла аме рич ка филм
ска глу ми ца Ава Гард нер. Сни
ми ла око 60 фил мо ва.

HOROSKOP

Сре да, 20. (7) јану ар
Сабор Све тог Јова на Крсти те
ља – Јовањ дан

Четвр так, 21. (8) јану ар
Све ти муч. Јули јан и Васи ли са; 
Преп. Геор ги је Хозе вит; Св. Гри
го ри је Охрид ски

Петак, 22. (9) јану ар
Све ти муче ник Поли евкт; Све ти 
Филип Москов ски

Субо та, 23. (10) јану ар
Све ти Гри го ри је Ниски; Пре по
доб ни Доме ти јан Ми ти лин ски

Неде ља,24. (11) јану ар
Пре по доб ни Тео до си је Вели ки; 
Пре по доб ни Миха и ло

Поне де љак, 25. (12) јану ар
Све та муче ни ца Та ти ја на; Ико на 
Мле ко пи та те љи ца

Уто рак, 26. (13) јану ар
Све ти муче ни ци Ермил и Стра
то ник (Ода ни је Бого ја вље ња)

Crkveni 
kalendar

• За раз ли ку од гла ве, 
сто мак јавља кад је пра
зан.
• Не сти дим се свог 
сиро ма штва, до њега 
сам дошао поште ним 
радом.

Крем чор ба
од целе ра

Састој ци: један целер вели чи
не песни це, један кром пир при
бли жно исте вели чи не или мањи, 
јед на каши ка путе ра или уља, око 
пола литре воде, со и бибер по 
уку су

При пре ма: Целер и кром пир 
очи сти те и исец кај те на сит ни је 
коц ки це. Коц ки це повр ћа крат ко 
про пр жи те на путе ру у шер пи. 
Налиј те водом да пре кри је отпри
ли ке два прста пре ко повр ћа, 
посо ли те и поби бе ри те. Чор
бу кувај те на тихој ватри, у покло
пље ној шер пи, док се повр ће не 
ску ва, око 30 мину та, али зави си 
и од вели чи не коц ки ца. Шер пу са 
ску ва ном чор бом ски ни те са шпо
ре та и штап ним мик се ром усит ни
те кром пир и целер.
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M NOVINE

ПРИ ПРЕ МЕ ФК „ИНЂИ ЈА“ ЗА НАСТА ВАК ПРВЕН СТВА

Сти гла прва два поја ча ња
Фуд ба ле ри „Инђи

је“ при пре ма ју се за 
поче так про лећ ног 

дела првен ства у окви ру 
Супер ли ге Срби је, који је 
пред ви ђен за 6. фебру ар. 
Њихов први про тив ник биће 
Фуд бал ски клуб „Чука рич ки“. 
У току првих неко ли ко дана 
при пре ма, сти гла су и прва 
поја ча ња. Жељ ко Дими тров 
и Милен ко Шко рић носи
ће „зеле нобели“ дрес, а о 
поја ча њи ма и самом стар ту 
при пре ма гово рио је Иван 
Иво вић, спорт ски дирек тор 
ФК „Инђи ја“.

– Про зив ка је извр ше
на 4. јану а ра, а након тога, 
прво су усле ди ла нео п ход
на тести ра ња игра ча, каже 
Иво вић.

Он дода је да су са тре нин
зи ма кре ну ли одмах након 
Божи ћа.

– За сада се при пре ме 
одви ја ју по прет ход но утвр
ђе ном пла ну и успе ли смо 
да дове де мо и два поја ча
ња, Дими тро ва и Шко ри ћа, 
који игра ју на пози ци ја ма 
на који ма је, по мишље њу 
струч ног шта ба, било нео п
ход но дове сти нове игра че, 

рекао је спорт ски дирек тор 
„зеле нобелих“.

Жељ ко Дими тров је 
спорт ској јав но сти познат 
као играч „Дина ма“ из Вра
ња и у послед њих неко ли ко 
месе ци као фуд ба лер који је 
пости гао вели ки број голо ва 
за тада шњи клуб.

После одла ска Луки ћа из 
нашег табо ра, може мо рећи 
да смо има ли две годи не 
про бле ма са тим местом на 
којем игра Дими тров, одно
сно, са игра чем који би реа
ли зо вао на кра ју све оно 

што оста так еки пе ура ди 
током јед ног сусре та, иста
као је Иво вић. 

Он је додао да је дру го 
поја ча ње, Шко рић, тако ђе 
био пре ко потре бан клу бу из 
Инђи је на пози ци ји дефан
зив ног везног игра ча. Пре
ла зни рок је у току и, како 
је рекао, први пут од када 
је он на пози ци ји спорт ског 
дирек то ра могу план ски да 
дово де игра че. 

Рани је смо били у таквој 
ситу а ци ји да смо дово ди ли 
вели ки број игра ча и исто 

толи ко њих је и одла зи ло. 
Сада је мно го лак ше и зна
мо какви нам про фи ли игра
ча тре ба ју, са још дватри 
нова име на бисмо завр ши
ли овај пре ла зни пери од пре 
пола ска на при пре ме, иста
као је спорт ски дирек тор ФК 
„Инђи ја“.

Иван Иво вић је казао да 
се при пре ма ма у Инђи ји 
при кљу чи ло и пет омла ди
на ца.

– Иде ја је да у наред
них 15 дана раде са првим 
тимом, а тре нер ће про це
ни ти да ли ће их пове сти 
на при пре ме и ко ће се при
дру жи сени ор ској селек ци ји. 
Први део при пре ма одви ја 
се у Инђи ји, а дру ги ће бити 
реа ли зо ван у Тур ској. Анта
ли ју се „сели мо“ 21. јану а
ра, где ћемо одра ди ти дру
ги део при пре ма и оди гра ти 
три при прем не утак ми це, 
23. 26. и 31. јану а ра када 
игра мо гене рал ну про бу 
пред поче так првен ства про
тив пољ ског „Лођа“. Ина че . 
6. фебру а ра почи ње првен
ство и први сусрет игра мо 
са „Чука рич ким“, иста као је 
на кра ју Иво вић. М. Ђ.

Жељ ко Дими тров, поја ча ње у редо ви ма ФК Инђи ја

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ  ОПШТИН СКА УПРА ВА, ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УРБА НИ ЗАМ,
СТАМ БЕ НОКОМУ НАЛ НЕ ПОСЛО ВЕ И ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

У скла ду са чла ном 50. Зако на о пла ни ра њу и изград њи («Сл. гла сник РС», бр. 72/09,81/09, 64/10 УС, 24/11, 
121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), чл. 5467  Пра вил ни ка о садр жи ни, 
начи ну и поступ ку изра де доку ме на та про стор ног и урба ни стич ког пла ни ра ња («Сл.гла сник РС», бр. 32/2019) и чл. 
19 и 20 Зако на о стра те шкој про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну («Сл.гла сник РС», бр. 135/04 и 88/10)

ОГЛАШАВА

ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛА НА ДЕТАЉ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ ЗА КОРИ ДОР ПЛА НИ РА НЕ САО БРА ЋАЈ НИ ЦЕ

С22 У КО ШИМА НОВ ЦИ И
ката стар ских пар це ла број 2175, 2304 и 2305 КО Шима нов ци

1. Понов ни јав ни увид у Нацрт Пла на детаљ не регу ла ци
је за кори дор пла ни ра не сао бра ћај ни це С22 у КО 
Шима нов ци и ката стар ских пар це ла број 2175, 2304 и 
2305 КО Шима нов ци, одр жа ће се од 21.01. 2021. годи
не до 04.02. 2021 годи не.

2. Нацрт Пла на детаљ не регу ла ци је биће изло жен на 
понов ни јав ни увид сва ког рад ног дана од 9 до 14 часо
ва у згра ди Општи не  сала Општин ског већа, у Пећин
ци ма ули ца Сло бо да на Баји ћа број 5. Заин те ре со ва на 

прав на и физич ка лица могу врши ти понов ни јав ни 
увид у изло жен Нацрт и доста вља ти при мед бе у писа
ном обли ку са назна ком «за Коми си ју за пла но ве 
општи не Пећин ци», закључ но са 05.02. 2021. годи не.

Коми си ја за пла но ве засе да ће  08.02. 2021. годи не у 13 
часо ва у сали Општин ског већа, згра да Општи не у 
Пећин ци ма, ули ца Сло бо да на Баји ћа број 5. Раду Коми
си је могу при су ство ва ти лица која су под не ла писме не 
при мед бе у току понов ног јав ног уви да.


