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ПОМОЋНИЦАМИНИСТРАПРОСВЕТЕДРГАБРИЈЕЛАГРУЈИЋПОСЕТИЛА
СРЕМСКУМИТРОВИЦУ

Дуалнообразовањеодговара
захтевимапривреде

Помоћница министра просвете др
Габријела Грујић посетила је 9.
фебруара Сремску Митровицу и

томприликомјеодржанраднисастанак
са градоначелницомСветланомМило
вановић,начелникомГрадскеуправеза
образовање Зораном Ђурићем, пред
ставницима Регионалне привредне
коморе Срем и директорима средњих
стручнихшкола. Тема и циљсастанка
јесте унапређење плана уписа учени
каудуалнеобразовнепрофилеитоу
складусапотребамапривреде.
Учењекрозпрактичанрад,стицање

практичнихзнањаиискуставакакоби
сештобољеодговорилоназахтевпри
вредејесунекиодбенефитаспровође
ња дуалног модела наставе. Средња
техничка школа „Никола Тесла”, Пре
храмбеношумарска и хемијска шко
лаиЕкономскашкола„9.мај”спрово
де дуално образовање на територији
СремскеМитровице.
–СведоцисмодасеСремскаМитро

вица последњих година заиста битно
развија у привредном смислу. У гра
ду имамо око 20 домаћих и страних
инвеститора, који су заинтересовани
тударадеиостварујуприходе.Натај
начин је смањена стопа незапослено
сти на нешто ниже од четири посто,
што је заиста велики успех. Са друге
стране,појавиосепроблемунедостат
ку одређеног кадра, који је привреда
у датом тренутку захтевала. У дуал
ном образовању смо видели прилику
даускладимошколскесмеровеипри
вреду у Сремској Митровици. Учени
ци завршних година средњих школа
на тај начин брже и лакше долазе до
посла,докпривредницидобијајуструч
ни кадар. Овај систем обухвата, не
самотеоријскоучење,негоипраксуу
одређенимпредузећима.Ученицикоји

похађају дуалне смерове имају и тео
ријскоипрактичнознање.Насастанку
смо разменили мишљења, недоумице
ипотешкоће у вези садуалниммоде
ломнаставе,реклајеСветланаМило
вановић.
Др Габријела Грујић је истакла

важност спровођења дуалног модела
наставе и изразила задовољство што
јемногосредњихшколауСремуукљу
ченоутакавсистем.Онасетомприли
комзахвалиланавеликојподршци,коју
јелокалнасамоуправадалаМинистар
ствупросветеод2017.године,кадајеи
донесенЗаконодуалномобразовању.
–ЗаовечетиригодинеуСрбијиима

мочак10.000ученикакојисуседобро
вољноопределилизаовајмодел,пре
ко 900 компанија, неке су у процесу
акредитације,некесувећакредитова
не и учествује преко 120 школа. Ако
говоримооједноммоделукојидоноси
оноштојепотребноза21.век,атоје
развијеност комептенција, односно
сублимација знања, вештина, способ

ности и ставова, да би млади људи
билиодмахзапошљаванинаконжеље
ногнивоашколовања,тоговориотоме
дасумладиизСремскогокругапрепо
знали бенефите овог модела реали
зацијенаставе.СремскаМитровицаје
домаћин читавог Сремског округа, за
нас је веома битно да у великим гра
довима поразговарамо шта је то што
можемо да унапредимо. Важно је да
дуално образовање буде развијено
какоуМитровици,такоиудругимгра
довима Срема. Имаћемо прилику да
свим младим људима понудимо исте
услове да учествују у моделу дуал
ног образовања. Задовољство ми је
што је приметан снажан индустријски
напредакСремскогокруга,казалаједр
ГабријелаГрујић.
Она је додала да је Министарство

просвете усвојило стандард акредита
цијезависокообразовањепаћеод1.
октобраистудентимоћидасешколују
подуалноммоделу. З.Поповић

фото:Б.Туцаковић

дрГабријелаГрујић СветланаМиловановић

Сасастанкаодуалномобразовању
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СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА МИТРО ВАЧ КЕ УГО СТИ ТЕ ЉЕ

Два де сет мили о на дина ра
за помоћ угоститељима

У Град ској кући 9. фебру а ра, 
заме ник гра до на чел ни ка Петар 
Самар џић је пред ста вио мере 

помо ћи за уго сти те ље, чије је посло ва
ње због епи де ми је виру са коро на угро
же но. Рас пи са на су два јав на пози
ва у ту свр ху, која обу хва та ју све ча не 
сале, као и кафи ће, деч је игра о ни це 
и про дав ни це брзе хра не. Рок за под
но ше ње зах те ва за доде лу суб вен ци ја 
је почео 10. фебру а ра и тра ја ће до 2. 
мар та.

– Циљ суб вен ци ја јесте убла жа
ва ње еко ном ских после ди ца пан де
ми је виру са коро на. У пита њу су два 
јав на пози ва за које је Град Срем ска 
Митро ви ца опре де лио десет мили о на 
дина ра по пози ву. Први јав ни позив 
се одно си на уго сти те ље који се баве 
изда ва њем у закуп сала за орга ни зо
ва ње про сла ва. Кри те ри јум за доде лу 
сред ста ва тим при вред ним субјек ти
ма јесте оства рен годи шњи про мет у 
2019. годи ни, тако да они могу оче ки
ва ти помоћ од 500 хиља да до чак три 
мили о на дина ра по субјек ту. Дру ги јав
ни позив се одно си на уго сти тељ ске 
објек те попут кафи ћа, баро ва, деч јих 
игра о ни ца, про дав ни ца брзе хра не и 
слич но. Кри те ри ју ми за доде лу бес по
врат них сред ста ва за ове субјек те су 
бавље ње уго сти тељ ском делат но шћу 
на тери то ри ји град ског, при град ског и 
сео ских насе ља. Тако, они који сво
ју делат ност оба вља ју на тери то ри ји 
град ског насе ља, Лаћар ку и у Мачван

ској Митро ви ци, могу да оче ку ју помоћ 
у изно су од 50 хиља да дина ра по 
субјек ту, а сео ским уго сти те љи ма ће 
се доде љи ва ти помоћ у изно су од 30 
хиља да дина ра, изја вио је Самар џић.

Како би уго сти те љи оства ри ли 
пра во на бес по врат не суб вен ци је, 
потреб но је да су реги стро ва ни на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це и то 
нај ка сни је до 15. мар та 2020. годи не, 
као и да има ју изми ре не све при спе ле 

оба ве зе по осно ву јав них при хо да. 
– Потреб но је и да нису пре кр шај но 

кажња ва ни по осно ву непо што ва ња 
епи де миј ских мера током ван ред не 
ситу а ци је, додао је заме ник гра до на
чел ни ка. 

Текст пози ва и све инфор ма ци је се 
могу наћи на сај ту гра да и Услу жном 
цен тру у Град ској кући.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Петар Самар џић
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ДОДЕ ЉЕ НЕ НАГРА ДЕ У ОБЛА СТИ СПО Р ТА

Каја ка ши нај бо љи спор ти сти

У Град ској кући, 9. фебру а ра упри
ли че на је све ча на доде ла при
зна ња митро вач ким нај бо љим 

спор ти сти ма, клу бо ви ма и поје дин ци
ма у 2020. годи ни. Награ де су уру чи ли 
заме ник гра до на чел ни ка Петар Самар
џић и начел ник Град ске упра ве за спо
рт Васиљ Шево. За нај бо ље спор ти
сте су про гла ше ни каја ка ши КК „Вал“: 
Бојан Зде лар, Мари ја Доста нић и Сте
фан Врдо љак. Нај бо љи клуб за 2020. 
годи ну је Град ски жен ски одбој ка шки 
клуб „Срем“. Том при ли ком Небој ши 
Рели ћу, дирек то ру Стре љач ког клу ба 
„Жив ко Релић“, доде ље но је при зна ње 
за изу зе тан допри нос у спор ту. Награ де 
за спо р ти сте су се састо ја ле од пла ке
те и спорт ске опре ме.

 На све ча но сти, при сут ни ма се обра
тио начел ник ГУ за спо рт Васиљ Шево, 
исти чу ћи да локал на само у пра ва увек 
свим сна га ма сто ји уз спор ти сте, а 
посеб но уз мла де и амби ци о зне. 

– Про те клу годи ну тре ба што пре 
да забо ра ви мо. Била је тур бу лент на, 
бол на, са мно го про бле ма, годи на у 
којој смо поку ша ва ли да очу ва мо јав
но здра вље и живо те. Чове чан ство 
игра јед ну утак ми цу, рече но спорт ским 
жар го ном, и ми мора мо да побе ди мо. 
Побе ди ће мо, није нам први пут, и не 
сум њам да ћемо иза ћи из те утак ми це 
као побед ни ци. Епи де ми ја није про
шла, али смо на мно го бољем путу да 
ову годи ну, за раз ли ку од дру ге поло
ви не 2020. године, про жи ви мо боље, 
успе шни је и здра ви је. Мислим да је 
митро вач ки спо рт успео да се очу
ва и да бар делом одо ли иза зо ви ма 
пан де ми је кови да19. Успе ли смо да 
одр жи мо један број спорт ских так ми
че ња у 2020. годи ни, неке смо дога

ђа је про лон ги ра ли, али их заси гур но 
нисмо отка за ли. Ферплеј је постиг
нут, так ми че ња су дове де на до кра ја и 
резул тат тога је да ми има мо три клу
ба саве зног ран га ове годи не, сле де ће 
годи не има ће мо још један клуб и то је 

вели ки успех, рекао је Шево. 
Он је додао да се тре ни ра ло у неу

сло ви ма и да су спор ти сти пока за те љи 
како се зна лач ки и тру дом избо ри ти 
про тив епи де ми је. 

– Као Град смо спрем ни да пре по зна

Васиљ Шево Алберт Бајук

Награ ђе ни у обла сти спор та са пред став ни ци ма локал не само у пра ве

Као Град смо спрем ни да пре по зна мо сва ку актив ност, 
сва ки труд, зала га ње поје дин ца, клу ба и спорт ске орга
ни за ци је и увек ћемо им бити подр шка. И сам сам се 
про фе си о нал но бавио спо р том и добро знам коли ко је 
тре ба ло тру да да се спор ти сти нађу са нама данас овде. 
Хва ла спор ти сти ма, роди те љи ма, тре не ри ма, клу бо ви
ма, а ми ћемо као Град зна ти да их пре по зна мо и желим 
им мно го успе ха у даљем раду, казао је начел ник ГУ за 
спо рт Васиљ Шево



517. FEBRUAR 2021.   M NOVINE

мо сва ку актив ност, сва ки труд, зала га
ње поје дин ца, клу ба и спорт ске орга ни
за ци је и и увек ћемо им бити подр шка. 
И сам сам се про фе си о нал но бавио 
спо р том и добро знам коли ко је тре ба
ло тру да да се спор ти сти нађу са нама 
данас овде. Хва ла спор ти сти ма, роди
те љи ма, тре не ри ма, клу бо ви ма, а ми 
ћемо као Град зна ти да их пре по зна
мо и желим им мно го успе ха у даљем 
раду, казао је Шево. 

Пред сед ник Каја ка шког клу ба „Вал“ 
Алберт Бајук је у име сво јих спор ти ста, 
који су про гла ше ни за нај бо ље у про те
клој годи ни, рекао да му је вели ка част 
и задо вољ ство, јер је на челу таквог 
успе шног клу ба,  који се тре нут но нала
зи у врху каја ка шког спо р та. 

– Пре сре ћан сам што смо осво ји ли 
мно го награ да за нај бо љег спор ти сту 
гра да. Има мо у самом врху чак три 
наша так ми ча ра, који су про гла ше ни за 
нај бо ље сени о ре. Тре нут но су так ми
ча ри са тре не ром Нена дом Коси је ром, 
који је тако ђе про гла шен за нај бо љег 
тре не ра годи не, у Тур ској на шесто не
де љим при пре ма ма са олим пиј ским 

тимом репре зен та ци је Срби је. Пред 
нама је јако мно го так ми че ња. Међу 
њима је и избор но так ми че ње за доква
ли фи ка ци ју за Олим пи ја ду 2021. годи
не у Токи ју. Захва љу јем се Град ској 
упра ви за спо рт, начел ни ку за спорт, 
гра до на чел ни ци Све тла ни Мило ва но
вић зато што су пре по зна ли ква ли те те 
нашег клу ба, изја вио је Бајук. 

Пред сед ник Град ског жен ског одбој
ка шког клу ба „Срем” Сло бо дан Сто јил
ко вић је рекао да ће при зна ње за нај
бо љи клуб бити ветар у леђа даљем 
раз во ју одбој ке у Срем ској Митро ви ци.

– Испу ни ли смо неке сво је задат ке 
који дати ра ју од пре осам годи на, када 
смо зацр та ли један вели ки циљ, а то је 
да напра ви мо један одбој ка шки цен
тар у Срем ској Митро ви ци, који ће бити 
пре по зна тљив у целој Срби ји. Успе ли 
смо то про шле годи не, пла сма ном у 
Супер ли гу, где се ове сезо не рав но
прав но носи мо са воде ћим клу бо ви
ма. Изу зет но смо задо вољ ни радом, 
посеб но што смо при кљу чи ли добар 
део мла ђе кате го ри је из Митро ви це, 
девојке које са првим тимом тре ни ра ју 
и пола ко их уво ди мо игру. Нада мо се 
да ће за одре ђе ни пери од оне пре у зе
ти при мат и носи ти наш клуб. То нам је 
био циљ на почет ку ства ра ња овог клу
ба, корак по корак га гра ди мо, сте пе ни
цу по сте пе ни цу пре ска че мо и нада мо 
се да ћемо јед ног дана бити на неком 
пије де ста лу, иста као је Сто јил ко вић.

Када је реч о мла ђим кате го ри ја
ма нај бо љих спор ти ста, кара ти сти ту 
пред ња че. Како је рекла Ива Вин ко вић, 
тре нер Кара те клу ба „Срем“, то је на 
неки начин поста ла и тра ди ци ја.

– Ово је један низ годи на заре дом 
како су моји так ми ча ри награ ђе ни. 
Ове годи не има мо три так ми чар ке из 
Кара те клу ба „Срем” које су напра ви ле 
резул та те и у тешкој годи ни која је иза 
нас. То су Еле на Мило ше вић, Мио на 
Мурић и Ире на Гру ја нић. Ово је вели ко 
задо вољ ство и част за наш клуб, рекла 
је Ива Вин ко вић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

СЕНИ О РИ: Бојан Зде лар, Кајак 
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15 мили о на дина ра
за запошљавање

Ове годи не за мере актив не поли ти
ке запо шља ва ња, пред ви ђе не Локал
ним акци о ним пла ном запо шља ва ња, 
у рум ској општи ни је опре де ље но 15 
мили о на дина ра: по 7,5 мили о на је 
одре ђе но  за струч ну прак су и јав не 
радо ве. Јав ни радо ви ће се орга ни
зо ва ти у обла сти соци јал них и хума
ни тар них делат но сти, одр жа ва ња и 
обна вља ња јав не инфра струк ту ре и 
зашти те и очу ва ња живот не сре ди не. 
Могу се орга ни зо ва ти и за област кул
ту ре, али искљу чи во за осо бе са инва
ли ди те том. Пла ни ра но је упо шља ва
ње 35 лица, а по осно ви мере струч не 
прак се пла ни ра но је упо шља ва ње 50 
лица.

Овим пла ном, који је сачи ни ло Оде
ље ње за финан си је, при вре ду и пољо
при вре ду,  дефи ни са ни су циље ви и 
при о ри те ти поли ти ке запо шља ва ња у 
теку ћој годи ни, утвр ђе ни су про гра ми и 
мере који ће се реа ли зо ва ти како би се 
дости гли поста вље ни циље ви и омо гу
ћи ло пове ћа ње запо сле но сти у рум ској 
општи ни. 

Основ ни циље ви актив не поли ти ке 
запо шља ва ња су ула га ње у људ ске 
капа ци те те, уна пре ђе ње ква ли те та 
рад не сна ге, под сти ца ње запо шља ва
ња и соци јал на инклу зи ја теже запо
шљи вих лица.

Уку пан број неза по сле них у рум
ској општи ни на кра ју про шле годи не 
је изно сио 2.681 лице, што је за 1.175 
лица мање него на кра ју 2019. годи не.

Пре ма струч ној спре ми, 42 про цен
та су лица са првим сте пе ном струч не 
спре ме, ско ро 19 про це на та је са тре
ћим сте пе ном, 10 одсто са петим сте пе
ном, 121 лице има  шести сте пен струч
не спре ме и 228 или 8,5 про це на та је са 
сед мим сте пе ном.

Пре ма годи на ма ста ро сти,  509 је 
мла дих до 29 годи на, од 30 до 49 годи
на је 1.069, а нај ви ше је лица пре ко 50 
годи на – 1.103 неза по сле на.

Нај ве ћи број неза по сле них чека на 
посао дуже од годи ну дана. 

У истом пери о ду су на еви ден ци ји 
неза по сле них 72 осо бе са инва ли ди
те том, од тога су 53 лица спо соб на да 
раде.

На еви ден ци ји неза по сле них у рум
ској општи ни је и 178 Рома, који су 
посеб но осе тљи ва гру па на тржи шту 
рада, јер нај ве ћем бро ју недо ста је аде
кват но обра зо ва ње како би могли да 
раде. 

Наи ме,  у овом бро ју њих чак  156 
има само први сте пен струч не спре ме.

Упра во је циљ Локал ног пла на запо
шља ва ња да се упо сле те кате го ри
је теже запо шљи вих лица, како би 
се омо гу ћи ла њихо ва инте гра ци ја на 
тржи ште рада и побољ шао њихов ква
ли тет живо та.

Ове мере ће реа ли зо ва ти Оде ље ње 
за финан си је, при вре ду и пољо при вре
ду и Савет за запо шља ва ње у сарад њи 
са Наци о нал ном слу жбом за запо шља
ва ње. С. Џаку ла
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СВЕ ТИ ТРИ ФУН У ИРИ ГУ

Ири жа ни обе ле жи ли сво ју сла ву
Сла ва ири шке општи

не Све ти Три фун, 
обе ле же на је у скла

ду са епи де ми о ло шком 
ситу а ци јом, скром но, без 
већег бро ја гости ју, него 
што је било прет ход них 
годи на, али сва ка ко са 
истом посве ће но шћу и одр
жа ва њу тра ди ци је, као и 
рани је.

У при су ству пред став ни
ка и функ ци о не ра локал не 
само у пра ве, оба вљен је 
обред сече ња слав ског 
кола ча, а потом се оку пље
ни ма обра тио про то је реј 
Дар ко Јелић, парох ири шки, 
који је истакао да је Свети 
Трифун велики светитељ.

Тихо мир Сто ја ко вић, 
пред сед ник Општи не Ириг, 
иста као је да је сла ва свих 
гра ђа на ири шке општи не 
обе ле же на скром но, али да 
се нада да ће наред не годи
не бити дру га чи је. 

 Прет ход не годи не смо 
успе ли да ура ди мо зна чај
не ства ри, иако је то била 
нај те жа годи на за нас. Успе
ли смо да сани ра мо пут од 
Ири шког вен ца до Зма јев
ца, а вред ност радо ва је 
200 мили о на дина ра. Тако
ђе, ком плет но смо рено ви
ра ли  кров на згра ди месне 
зајед ни це Ириг, али смо 
успе ли  да ура ди мо и  један 
бунар у Ири гу. Такав бунар 
пла ни ра мо да изгра ди мо и 
у Врд ни ку, иста као је први 
човек ири шке Општи не.

Он је под се тио, када је у 
пита њу обра зо ва ње, да је 
сани ра но  заба ви ште у 

Ири гу, тач ни је радо ви који 
су веза ни за пове ћа ње 
енер гет ске ефи ка сно сти 
овог објек та. Исто важи и за 
две згра де месних зајед ни
ца у Шатрин ци ма и Кру ше
дол Прња во ру. 

– Може мо  да закљу чи мо 
да смо, упр кос таквој годи
ни и лошим окол но сти ма, 
задо вољ ни тиме што смо 
пости гли у прет ход них годи
ну дана. Нада мо  се да ће у 
наред них годи ну дана, до 
сле де ће сла ве, бити мно го 
више ура ђе них ства ри о 
који ма ћемо моћи да при ча
мо. А да је то тако, сва ка ко 
све до чи и инфор ма ци ја да 
је ири шка општи на доби ла 

292 мили о на дина ра за 
сана ци ју Гре бен ског пута 
од Зма јев ца до рас кр сни це  
Бео чин – Беше но во, као и 
сред ства за изград њу дела 
кана ли за ци је у Ири гу, иста
као је Тихо мир Сто ја ко вић 
и свим гра ђа ни ма ири шке 
општи не чести тао сла ву 
Све тог Три фу на.

По тра ди ци ји, после зва
нич ног дела сла ве у про
сто ри ја ма Општи не, кре ну
ло се и у сим бо лич но оре
зи ва ње вино ве лозе, ове 
годи не у вино гра ду Риви ча
ни на Саве Одро вач ког.

Он је иста као да их је оку
пље них данас мно го мање, 
упра во због епи де ми о ло

шке ситу а ци је, али је опет 
жеља да се људи дру же и 
обе ле же Све тог Три фу на и 
тра ди ци о нал ним оре зи ва
њем вино ве лозе. 

 Све ти Три фун је за нас 
увек био раз лог за дру же
ње, зна те ситу а ци ју у сели
ма која се сма њу ју и зато се 
оку пља мо и дру жи мо. Мало 
је вино гра да ра и оре зи ва
ње је још један раз лог за 
дру же ње, да оку пи мо то 
мало људи, да при ча мо, јер 
на кра ју кра је ва, упра во је 
то што нас чини људи ма, 
рекао је Сава Одро вач ки, 
вла сник вино гра да од три 
хек та ра.

С. Џаку ла

Сава Одро вач ки оре зу је лозуСечење слав ског колача у вино гра ду

Свечано обележен Свети Три фун, сла ва Општи не Ириг
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СЕКРЕ ТАР ЗА СПОРТ ДАНЕ БАСТА ПОСЕ ТИО ОПШТИ НУ ИНЂИ ЈА

Зајед нич ким ула га њи ма до 
боље спорт ске инфра струк ту ре
Дане Баста, покра јин ски 

секре тар за спорт и 
омла ди ну, посе тио је 

Инђи ју 11. фебру а ра. Баста је 
имао при ли ку да се саста не 
са пред сед ни ком Општи не 
Вла ди ми ром Гаком и пред
став ни ци ма Саве за спор то ва 
и раз го ва ра о даљој сарад
њи. Како је иста као, и даље 
ће се ради ти на ства ра њу 
што бољих усло ва за раз вој 
систе ма спор та, о ула ску што 
већег бро ја деце у тај систем 
даљим ула га њи ма у спорт ску 
инфра струк ту ру.

 Морам да похва лим 
Општи ну Инђи ја као јед ну од 
нај ак тив ни јих у Вој во ди ни. 
Реч је о локал ној само у пра ви, 
која је у прет ход не чети ри 
годи не реа ли зо ва ла пре ко 85 
одсто про је ка та у обла сти 
спор та за које је кон ку ри са ла. 
Ресор ни секре та ри јат је у 
поме ну том пери о ду уло жио 
бли зу 18 мили о на дина ра у 
ову општи ну, а циљ нам је да 
наста ви мо у прав цу афир ма
ци је и раз во ја спорта. Надам 
се да ће се буџет за спорт 
наред них годи на пове ћа ва ти. 
Тако ђе, иако је про шла годи
на била вео ма тешка и за 
спорт, спор ти сти су дали нај
бо љи део себе, као и увек 
када је тешко, иста као је 
Баста.

Он је навео да је ресор ни 
секре та ри јат у 2021. годи ни 
рас пи сао пет кон кур са у 

обла сти спор та и спорт ске 
инфра струк ту ре, вред них 
укуп но 72 мили о на дина ра.

У дру гој поло ви ни годи не 
реба лан сом биће издво је но 
још више сред ста ва за ове 
наме не. Ула га ће мо у школ ску 
инфра струк ту ру и у школ ски 
спорт и обез бе ди ће мо нај бо
ље усло ве, рекао је покра јин
ски секре тар за спорт и омла
ди ну. 

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак иста као 
је да је захва љу ју ћи  сарад њи 
са Покра јин ским секре та ри ја
том за спорт и омла ди ну до 
данас мно го тога ура ђе но на 

инфра струк тур ним про јек ти
ма у обла сти спор та.

До сада је пот пу но рекон
стру и са на фискул тур на сала 
Тех нич ке шко ле „Михај ло 
Пупин“ у Инђи ји, као и спорт
ски тере ни при основ ним шко
ла ма у Мара ди ку и Бешки. 
Пот пи сан је и уго вор за рекон
струк ци ју фискул тур не сале у 
Основ ној шко ли „Др Ђор ђе 
Нато ше вић“ у Новом Слан ка
ме ну, под се тио је Гак и додао 
да је на састан ку са покра јин
ским секре та ром Бастом 
дого во ре на рекон струк ци ја 
тере на код Основ не шко ле 
„Петар Кочић“ у Инђи ји. 

– У току је изра да доку мен
та ци је и оче ку је мо део сред
ста ва од ресор ног секре та ри
ја та, рекао је Гак. 

Он је навео да је дого во ре
но да би пла ни ра ни однос 
сред ста ва уло же них у овај 
про је кат, од Покра ји не и 
Општи не, био по педе сет 
одсто. Под се тио је да је буџет 
за спорт у овој срем ској 
општи ни 175 мили о на дина
ра, што довољ но гово ри о 
томе коли ко је Инђи ја опре
де ље на за раз вој спор та, 
омла ди не и здра вог начи на 
живо та гра ђа на.

М. Ђ.

ИНВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У ИНЂИ ЈИ

Уз помоћ Покра ји не
до завр шет ка нове хале

Чел ни људи Општи не Инђи
ја више пута су иста кли да има ју 
вео ма добру сарад њу са Вла дом 
Вој во ди не. Како је недав но изја вио 
пред сед ник Општи не Вла ди мир 
Гак, од Упра ве за капи тал на ула
га ња оче ку ју сред ства за два капи
тал на про јек та који се одно се на 
завр ше так радо ва на новој спорт
ској хали у Инђи ји и рекон струк ци ју 
део ни це Бан столЧор та нов ци.

Укуп на вред ност поме ну тих 
инве сти ци ја је око седам мили о на 
евра. Пре ма про јект ној доку мен
та ци ји, финан си ра ње завр шет ка 
радо ва на спорт ској хали пред ви
ђе но је у две годи не, иста као је Гак.

Он је додао да ће локал на само

у пра ва лоби ра ти код „Путе ва 
Срби је“ за рекон струк ци ју тре нут
но нај ло ши јег пута на тери то ри ји 
општи не Инђи ја а то је део држав
ног пута од Нових Кар ло ва ца до 
Новог Слан ка ме на.

– Ове годи не поче ће мо са 
изград њом нове Град ске пија це и 
рекон струк ци јом трга код Гим на
зи је у цен тру гра да. Тако ђе, при
во ди мо кра ју изра ду про је ка та за 
радо ве који ће бити изве де ни по 
сели ма. Ове годи не нај ви ше ће 
се ради ти на изград њи капе ла, 
пешач ких ста за, уре ђе њу пар ков
ских повр ши на и мно гим дру гим 
„мањим“ про јек ти ма, закљу чио је 
пред сед ник Општи не Инђи ја. М. Ђ.

ДОМ ЗДРА ВЉА
Поче ла
ревак ци на ци ја 

Пре ко две хиља де гра ђа на до сада је вакци ни са
но у инђиј ском Дому здра вља. Вак ци на ци ја се наста
вља и доступ не су три вак ци не: „Фај зе ро ва“, руска 
и кине ска. Тако ђе, у току је ревак ци на ци ја, а инђиј
ски Дом здра вља отво рио је још један пункт како би 
про цес текао без дужег задр жа ва ња. Под се ти мо, од 
почет ка пан де ми је пре ко 13 хиља да гра ђа на пре гле
да но је у Ковид амбу лан ти, а тре нут но је 61 паци јент 
зара жен коро навиру сом.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак изра
зио је задо вољ ство што је зна чај но сма њен број обо
ле лих и што већ дужи вре мен ски пери од нема вели
ких „ско ко ва“ бро ја ново за ра же них гра ђа на. У при лог 
томе пока зу је пода так да нема редо ва испред Ковид 
амбу лан те.

Гак је позвао гра ђа не да се и даље при др жа ва ју 
свих мера, које је про пи сао  Кри зни шта б, јер чува
ју ћи сво је зд р авље, чувао и здра вље дру гих људи.

М. Ђ.

Секре тар Дане Баста у посе ти Инђи ји
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ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈА ГРА ЂА НА

Преко 3.000 вак ци ни са них гра ђа на

У рум ској општи ни првом дозом вак
ци на кроз широ ку иму ни за ци ју, која 
је запо че ла 20. јану а ра, вак ци ни са

но је, закључ но са 14. фебру а ром, укуп
но 3.147 лица.  

Прво је ревак ци ни са но 119 кори сни ка 
и запо сле них у Герон то ло шком цен тру 
„Срем“, као и део запо сле них у Дому 
здра вља и то „Фај зе ро вом“ вак ци ном, 
која се и прва поче ла дава ти у јану а ру.

Масов на ревак ци на ци ја је запо че ла 
10. фебру а ра у про сто ри ја ма Цен тра за 
пре вен ци ју Дома здра вља, када је дру гу 
вак ци ну доби ло пре ко 90 гра ђа на, а већ 
11. фебру а ра отво рен је и дру ги вак ци
нал ни пункт у Кул тур ном цен тру. Ревак
ци на ци ја се спро во ди ла и током викен
да, као и у току Дана држав но сти, 15. 
фебру а ра.

По речи ма др Татја не Вино кић, коор ди
на тор ке за вак ци на ци ју, до 14. фебру а ра 
је ревак ци ни са но 842 гра ђа на рум ске 
општи не. 

Пла ни ра но је да се ревак ци на ци ја 
свих гра ђа на, који су при ми ли прву вак

ци ну у првом кру гу иму ни за ци је, завр ши 
у наред не три недељe.  

Иако је, прво бит но било пла ни ра но 
да се оба ви само ревак ци на ци ја, од 11. 
фебру а ра је запо че ло и ново вак ци ни са
ње гра ђа на. 

Тако је орга ни зо ва но да се ревак ци на
ци ја оба вља на оба вак ци нал на пунк та 
од 8 до 15 часо ва, док се гра ђа ни који 
први пут доби ја ју вак ци ну, а реч је о кине
ској, „Сино фарм“ вак ци ни, вак ци ни шу на 
истим мести ма, али од 15 до 20 часо ва. 

Прво вак ци ни са ње гра ђа на је реа ли зо
ва но 11. 12. и 13. фебру а ра и за то вре ме 
кине ску вак ци ну је доби ло још 596 гра ђа
на. Дава ње прве вак ци не је наста вље но 
17. фебру а ра, док ревак ци на ци ја није ни 
пре ста ја ла.

 – Ревак ци на ци ја је поче ла  кине ском 
вак ци ном „Сино фарм“, а првог дана су 
је доби ли они који су се и у прет ход ном  
кру гу први вак ци ни са ли. Сви ће доби ти 
инфор ма ци је из еУпра ве, дан рани је ће 
гра ђа ни бити оба ве ште ни о месту и вре
ме ну где ће при ми ти дру гу дозу. Ми доби

ја мо спи ско ве од еУпра ве на који ма су 
име на гра ђа на који се тог дана ревак ци
ни шу, каже др Татја на Вино кић.

И код ревак ци на ци је, гра ђа ни прво 
про ла зе лекар ски пре глед, а потом сле
ди вак ци ни са ње. 

У неким слу ча је ви ма, због тре нут ног 
здрав стве ног ста ња, лекар због при вре
ме не кон тра ин ди ка ци је може одло жи ти 
ревак ци ни а ци ју за пери од док та при вре
ме на кон тра ин ди ка ци ја тра је.

Јован Него ва но вић, про фе сор у пен зи
ји, био је међу првим Румља ни ма који је 
при мио кине ску вак ци ну, тако да је међу 
први ма и ревак ци ни сан.

Каже да се оба пута добро осе ћао 
и није имао баш ника квих неже ље них 
реак ци ја.

 – Нарав но, није ми било важно коју 
вак ци ну при мам, само да се вак ци ни
шем да бих био без бе дан. Знам да се 
тре ба пази ти док се не стек не иму ни тет, 
тако да сам стал но носио маску када сам 
изла зио из куће, рекао је за наше нови не 
Јован Него ва но вић. С. Џаку ла

др Татја на Вино кић Јован Него ва но вић

ПОД СТИ ЦАЈ НА СРЕД СТВА У ПОЉО ПРИ ВРЕ ДИ

Додат ни бодо ви за ана ли зу земљи шта
Покра јин ски секре та ри јат за пољо

при вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
је ове годи не у сво јим кон кур си ма за 
доде лу бес по врат них сред ста ва доде
лио додат не бодо ве уко ли ко је на 
земљи шту, где је пла ни ра на инве сти
ци ја, ура ђе на ана ли за земљи шта.

Ана ли за земљи шта се ради, када 
су пољо при вред ни ци из рум ске, али и 
дру гих срем ских општи на у пита њу у 
лабо ра то ри ји Пољо при вред не струч не 
слу жбе Рума.  

 За све пољо при вред ни ке из рум
ске општи не, ана ли за земљи шта је 
бес плат на, јер локал на само у пра ва 
финан си ра ана ли зу на сво јој тери то ри
ји. За све оста ле ван тери то ри је рум ске 
општи не, цена ана ли зе основ не плод

но сти је 2.000 дина ра по узор ку,  док се 
за N min ана ли зу пла ћа 600 дина ра по 
дуби ни. Један узо рак може оквир но да 
покри ва пар це лу повр ши не  од нај ви
ше пет хек та ра, каже за наше нови не 
Угље ша Трку ља, пред сед ник Удру же ња 
пољо при вред ни ка Општи не Рума.

Он дода је и да је, по закон ској регу
ла ти ви, ана ли за земљи шта закон ска 
оба ве за.

Тре ба иста ћи да је лабо ра то ри ја ПСС 
Рума прва акре ди то ва на лабо ра то ри ја 
у Сре му по стан дар ду 17025/2017,  а 
осно ва на још 1993. годи не.

У овој лабо ра то ри ји се раде ана ли зе 
које се састо је од pH врeднoсти пoтeн
циoмeтриjски, сaдржaja укуп них кaр
бoнaтa Шajблeр мeтoдoм, сaдржaja ху

мусa мeтoдoм пo Tjурину, укупнoг азoтa, 
лaкo приступaчнoг фoсфoрa и кaлиjумa 
Al мeтoдoм пo Eнгeр Риeхму и влaгe у 
зeмљиш ту стaндaрднoм мeтoдoм. 

Ради сe и aнaлизa минeрaлнoг aзoтa 
(N min мeтoдa).

Уко ли ко пољо при вред ни ци, који кон
ку ри шу за под сти цај на сред ства на 
кон кур си ма у Вој во ди ни, желе да дођу 
до додат них бодо ва, све инфор ма ци
је веза не за ана ли зу земљи шта могу 
доби ти у лабо ра то риј ској слу жби ПСС 
Рума која се нала зи у Желе знич кој ули
ци број 12 или на теле фон 069/715 826. 

У зави сно сти од врсте ана ли зе, на 
резул та те се чека од два до седам 
дана.

 С. Џаку ла
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Ради о ни ца о соци јал ном 
укљу чи ва њу Рома
Кон сул та тив на ради о

ни ца изра де Локал ног 
акци о ног пла на за соци

јал но укљу чи ва ње Рома и 
Ром ки ња у рум ској општи ни 
за пери од 2021/2022. годи ну, 
одр жа на је 11. фебру а ра у 
Кул тур ном цен тру.

У раду ове ради о ни це 
је уче ство ва ла Сла ви ца 
Денић, коор ди на тор ка за 
соци јал но укљу че ње Рома 
и Ром ки ња Тима за соци јал
но укљу чи ва ње и сма ње ње 
сиро ма штва Вла де Срби је, 
Дубрав ка Велат, кон сул тант
ки ња за мен то ринг и саве
то дав ну подр шку локал ним 
само у пра ва ма у при пре ми 
ЛАПа за соци јал но укљу чи
ва ње Рома и Ром ки ња, Рад
на гру па за изра ду ЛАПа у 
рум ској општи ни, као и пред
став ни ци Рома. Основ ни 
циљ ради о ни це је био раз
ме на инфор ма ци ја о иден
ти фи ко ва ним про бле ми ма 
и мера ма које је потреб но 
обу хва ти ти овим Локал ним 
пла ном.

Реч је Пла ну, који је изу
зет но битан за побољ ша
ње ква ли те та живо та ром
ске попу ла ци је у обла сти ма 
обра зо ва ња, ста но ва ња, 
запо шља ва ња, здрав стве не 

и соци јал не зашти те.
Мир ја на Вуја си но вић, 

шефи ца Оде ље ња за општу 
упра ву и зајед нич ке посло
ве је иста кла да,  рум ска 
општи на, као одго вор на 
локал на само у пра ва, жели 
да реши про блем соци јал
ног искљу чи ва ња Рома, као 
јед не рањи ве гру пе, те да 
су доне ти број ни стра те шки 
доку мен ти, који дефи ни шу 
мере и циље ве до којих тре
ба доћи, како би се уна пре
дио поло жај Рома у дру штву. 

– Рум ска општи на је јед
на од рет ких која је обез бе
ди ла бес плат не уџбе ни ке 

за ром ске ђаке, сти пен ди је 
за све Роме сред њо школ це, 
а вртић је бес пла тан за сву 
децу. Тре ба иста ћи  и про
грам „Дру га шан са“, чији је 
циљ да обез бе ди основ но 
обра зо ва ње за при пад ни ке 
ром ске наци о нал не зајед ни
це. Општи на је уче ство ва ла 
и у про јек ти ма пре ко гра нич
не сарад ње који су тако ђе 
има ли за циљ побољ ша ње 
ква ли те та живо та ром ске 
попу ла ци је, као рав но прав
них ста нов ни ка наше општи
не. Све добре суге сти је са 
дана шњег састан ка ћемо 
увр сти ти у Локал ни акци о

ни план, ука за ла је Мир ја на 
Вуја си но вић. 

Коор ди на тор ка за ром ска 
пита ња Дани је ла Тадић сма
тра да је од кључ не важно
сти то што су се сами Роми 
укљу чи ли у изра ду Локал
ног акци о ног пла на и што 
посто ји воља да се уна пре
ди поло жај Рома у дру штву. 

– Мора мо кре ну ти од 
почет ка, раз го ва ра ти са 
роди те љи ма, ука за ти на 
важност обра зо ва ња, јер је 
оно кључ за реше ње свих 
дру гих егзи стен ци јал них 
про бле ма ром ске попу ла ци
је, рекла је Дани је ла Тадић. 

Кон крет но, о обра зо ва њу 
у рум ској општи ни је гово рио 
Дар ко Клич ко вић из Оде ље
ња за дру штве не делат но
сти, о соци јал ној зашти ти 
Мар та Мија то вић из Цен тра 
за соци јал ни рад, о ста но
ва њу Јеле на Бркљач, в. д. 
дирек тор ка Јав ног пред у зе
ћа за урба ни стич ко пла ни ра
ње, упра вља ње путе ви ма и 
изград њу Рума, о запо шља
ва њу Мир ја на Ћули брк из 
Наци о нал не  слу жбе за запо
шља ва ње и о здрав ству Зла
ти ца Јова но вић, пред став ник 
локал не орга ни за ци је цивил
ног дру штва. С. Џаку ла

Мир ја на Вуја си но вић

ПОЗИВ ЗА МЛА ДЕ ДО 30 ГОДИ НА

Про јек ат „Your Job“
Реги о нал ни про је кат „Your Job“ 

реа ли зу је Кари тас Срби је зајед
но са Кари та сом Алек си нац, 

Биску пиј ским Кари та сом Сре ма и 
Бискупиjским Кари та сом Зре ња ни на. 
Реч је о про јек ту који финан си ра 
Аустриј ска раз вој на аген ци ја и Кари
тас Аустри је.

У окви ру про јек та отво ре ни су Кари
та со ви  раз вој ни цен три за мла де у 
Руми, Алек син цу и Зре ња ни ну где се 
пру жа ју услу ге саве то ва ња, обу ке за 
актив но тра же ње посла, као и семи на
ри за јача ње вешти на мла дих.

Про је кат омо гу ћа ва и реа ли зо ва ње 
про гра ма подр шке за струч но оспо со
бља ва ње, обра зо ва ње одра слих, 
спро во ђе ње при прав нич ких про гра ма, 
осни ва ње раз вој них цен та ра послов
них иде ја и доде љи ва ње гран то ва за 
покре та ње при ват ног бизни са или 

соци јал ног пред у зе ћа.
Општи циљ реги о нал ног про јек та 

„YоurJob“ је осна жи ва ње мла дих на 
Бал ка ну пру жа њем при ли ка за пове
ћа ње њихо ве кон ку рент но сти на тржи
шту рада.

За уче шће у про гра му само за по
шља ва ња у окви ру про јек та могу да се 
при ја ве мла ди од 15 до 30 годи на из 
Руме, Алек син ца и Зре ња ни на.

Гран то ви су бес по врат на сред ства 
наме ње на за покре та ње при ват ног 
бизни са или соци јал ног пред у зе ћа у 
изно су до 5.200 евра у динар ској про
тив вред но сти. 

За при ја ву у про грам само за по шља
ва ња по овом про јек ту је потреб но 
попу ни ти зах тев који се пре у зи ма на 
сај ту Кари та са Срби је, као и моти ва
ци о но писмо, које се може доста ви ти 
нај ка сни је до кра ја мар та, зави сно од 

пре би ва ли шта, раз вој ног цен тра за 
мла де у Руми, Алек син цу или Зре ња
ни ну.

За мла де из рум ске општи не адре са 
је Глав на 46 или на мејл адре су lidia.
irga@ ca ri tassrem.rs

По закљу че њу кон кур са, при сти гле 
при ја ве ће про це њи ва ти струч не коми
си је, а они са нај ви ше пое на ће бити 
позва ни на семи нар из обла сти пред у
зет ни штва који ће бити одр жан кра јем 
апри ла на Фру шкој гори.

Потом ће моћи да кон ку ри шу за 
доби ја ње бес по врат ног гран та, нај ка
сни је до 1. јуна ове годи не, док се пот
пи си ва ње уго во ра са нај у спе шни ји ма 
наја вљу је за 1. август.

За све додат не инфор ма ци је мла ди 
од 15 до 30 годи на,  могу се обра ти ти  
над ле жном инку ба то ру (раз вој ном 
цен тру) за мла де у Руми. С. Џаку ла
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Игор Мировић у посети 
компанији „Лафарж“
Пред сед ник Покра јин

ске вла де Игор Миро
вић је 8. фебру а ра 

посе тио ком па ни ју „Лафарж“ 
пово дом почет ка реа ли за
ци је про јек та уград ње новог 
фил те ра у тој фабрици ради 
обез бе ђи ва ња што ефи ка
сни јег еко ло шког систе ма. 
Реч је о фил те ру нове гене
ра ци је, а њего вом уград њом 
ће се обез бе ди ти тро стру ко 
нижа еми си ја пра ши не, а 
самим тим здра ви ји ваздух у 
Бео чи ну. Вред ност ове инве
сти ци је је 4,3 мили о на евра, 
а поче так радо ва се оче ку је 
на про ле ће. Том при ли ком, 
пред сед ни ца Општи не Бео
чин Мир ја на Мале ше вић 
Мил кић је раз го ва ра ла са 
пред сед ни ком Покра јин ске 
вла де Иго ром Миро ви ћем 
и пред став ни ци ма ком па
ни је „Лафарж“, при чему је 
дого во ре но да та компанија 
усту пи сво је про сто ри

је Пред школ ској уста но ви 
Љуба Стан ко вић”, како би се 
решио више де це ниј ски про
блем мањ ка капа ци те та цен
трал ног објек та те уста но ве у 

Бео чи ну. Пред сед ник Покра
јин ске вла де Игор Миро вић 
иста као је да ће Покра јин ска 
вла да бити зна чај ни парт
нер у реа ли за ци ји овог про

јек та. Мир ја на Мале ше вић 
Мил кић захва ли ла се пред
сед ни ку Покра јин ске вла де 
Иго ру Миро ви ћу као и ком
па ни ји „Лафарж”, при чему 
је иста кла да се нада да 
ће се ова ква прак са сарад
ње наста ви ти и у будућ но
сти. Пре ма њеним речи ма, 
сарад ња Локал не само у пра
ве са Покра јин ском вла дом 
и при вред ним субјек ти ма је 
кључ реше ња за про бле ме 
Бео чи на. Дога ђа ју су при су
ство ва ли покра јин ски секре
тар за урба ни зам и зашти ту 
живот не сре ди не Вла ди мир 
Галић, покра јин ски секре тар 
за енер ге ти ку гра ђе ви нар
ство и сао бра ћај и Огњен 
Бје лић, као и пред став ни ци 
ком па ни је „Лафарж“.

Про ши ре ње капа ци те та ПУ „Љуба Стан ко вић“

Уградња новог филтера ваздуха (фото: Покрајн ска вла да)

ДОМ ЗДРА ВЉА

У току ревак ци на ци ја гра ђа на
У пери о ду од 20. јану а ра до 10. фебру а ра на 

тери то ри ји Бео чи на је  укуп но је вак ци ни сан 
871 гра ђа нин. Тако ђе, од  10. фебру а ра је запо
чет про цес ревак ци на ци је оних гра ђа на који су 
се опре де ли ли за „Сино фарм“ (кине ску) вак ци
ну. На ревак ци на ци ју гра ђа ни се могу при ја ви
ти путем еУпра ве на линк: https://eupra va.gov.
rs/uslu ge/6224. Ревак ци на ци ја ће се спро во ди
ти сва ког дана у пери о ду изме ђу 8.00 и 14.00 
часо ва, укљу чу ју ћи и викен де у про сто ри ја ма 
Дома здра вља „Др Душан Савић Дода”. Гра ђа
ни који су вак ци ни са ни „Фај зе ро вом“ и „Спут
њик В“ вак ци ном, биће накнад но оба ве ште ни о 
про це су ревак ци на ци је.



1117. FEBRUAR 2021.   M NOVINE

МИР ЈА НА МАЛЕ ШЕ ВИЋ МИЛ КИЋ ПОСЕ ТИ ЛА ИВИ ЦУ ДАЧИ ЋА

Зајед нич ком сарад њом
уна пре ди ти раз вој Бео чи на

Пред сед ни ца Oпш тине Бео чин Мир ја на Мале ше
вић Мил кић је 9. фебру а ра, била гост код пред сед
ни ка Народ не скуп шти не Иви це Дачи ћа. Том при
ли ком су раз ме ни ли инфор ма ци је веза не за даљи 
раз вој општи не Бео чин. Саста нак је био кон струк
ти ван, раз го вор је пре све га био везан за акту ел не 
про јек те и изна ла же ње нај бо љих реше ња за нај ве ће 
про бле ме гра ђа на Бео чи на. Тако ђе, пред сед ни ца је 
посе ти ла и Мини стар ство про све те, нау ке и тех но
ло шког раз во ја, при чему се саста ла са мини стром 
Бран ком Ружи ћем и раз го ва ра ла о про јек ти ма веза
ним за обра зов не уста но ве на тери то ри ји општи не. 
Мир ја на Мале ше вић Мил кић се захва ли ла пред сед
ни ку Народ не скуп шти не Иви ци Дачи ћу и мини стру 
Бран ку Ружи ћу на срдач ном при је му и иста кла да је 
изу зет но задо вољ на због зајед нич ке сарад ње.

Мирјана Малешевић Милкић и Ивица Дачић

Бранко Ружић, Мирјана Малешевић Милкић и Новица Тончев

САВЕТ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ МИГРА ЦИ ЈА МА ОПШТИНЕ ШИД

Помоћ се наста вља
У сали Скуп шти не општи не Шид 9. фебру а ра је одр жа на 

сед ни ца Саве та за упра вља ње мигра ци ја ма и трај на реше
ња општи не. Пове ре ник за избе гли це и мигра ци је Небој ша 
Илић доста вио је Саве ту изве штај о раду за 2020. годи ну. 
Пре ма њего вим речи ма, током 2020. годи не обез бе ђе на је 
помоћ избе глим и интер но расе ље ним лици ма кроз уру чи
ва ње уго во ра за ства ра ње и побољ ша ње усло ва ста но ва
ња у виду купо ви не сео ске куће са окућ ни цом, јед но крат не 
помо ћи у гра ђе вин ском мате ри ја лу, еко ном ског осна жи ва
ња. Пове ре ник је Саве ту изнео и план актив но сти за 2021. 
годи ну. Пла ни ра ним сред стви ма репу блич ког буџе та и 

буџе та Општи не у 2021. годи ни пла ни ра но је уче шће у јав
ним пози ви ма Коме се ри ја та за избе гли це и мигра ци је Репу
бли ке Срби је, који би обез бе дио 15 паке та мера за купо ви ну 
сео ске куће са окућ ни цом, 20 паке та гра ђе вин ског мате ри
ја ла и 30 паке та еко ном ског осна жи ва ња. Општин ски Савет 
за упра вља ње мигра ци ја ма је на сед ни ци донео и одлу ку о 
изра ди Локал ног акци о ног пла на за избе гла лица и мигра
ци је и то за пери од 20212025. године. Циљ је да се Локал
ни акци о ни план завр ши до кра ја апри ла теку ће годи не, 
како би био дат на усва ја ње Општин ском већу и СО Шид.

Д. Попов
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Шиђа ни у мар ту доби ја ју гас

Сед ни ца Општин ског већа, одр
жа на је 10. фебру а ра, а већ
ни ци су раз ма тра ли изве шта је 

о раду  месних зајед ни ца, изве шта је 
о сте пе ну ускла ђе но сти пла ни ра них 
и реа ли зо ва них актив но сти јав них 
пред у зе ћа, као и изве штај о извр ше
њу рас хо да за 2020. годи ну ПУ „Јели
ца Ста ни ву ко вић – Шиља“.  

– На дана шњој сед ни ци раз ма тра
ни су и усво је ни изве шта ји о раду 
месних зајед ни ца за 2020. годи ну и 
сви су усво је ни, као и финан сиј ски 
пла но ви који ће бити нешто рестрик
тив ни ји у одно су на прет ход не годи
не. Желим да нагла сим да је упра во 
иза шао резул тат кон кур са у Упра ви 
за капи тал на ула га ња за 2021. годи

ну , а ми смо нашим про јек том рекон
струк ци ја ули ца у Куку јев ци ма обез
бе ди ли 100 мили о на дина ра и овом 
при ли ком се захва љу јем Покра јин ској 
вла ди, Иго ру Миро ви ћу, пред сед ни ку 
Покра јин ске вла де, и дирек то ру Упра
ве за капи тал на ула га ња Недељ ку 
Кова че ви ћу. Радо сна вест, која ми је 
потвр ђе на, јесте да ће гаси фи ка ци ја 
Општи не Шид бити завр ше на у мар ту, 
а гас ће бити пуштен у мре жу 15. мар
та. То мно го зна чи за при вред ни ке, 
инве сти то ре и гра ђа не, који желе гас 
да кори сте као енер гент. Што се тиче 
писа ма о наме ра ма,  Општин ско веће 
их усва ја, а после тога рад на коми си
ја оба вља раз го вор са инве сти то ри
ма, уоча ва мо које су њихо ве потре бе 

и наме ре, као и потре бе пре ма рад
ној сна зи и коли ко ми као Општи на 
може мо да им иза ђе мо у сусрет. Када 
гово ри мо о инве сти то ри ма као што је 
„Тер мо вул”, и мађар ска фир ма за про
из вод њу сточ не хра не, а пот пи са ла 
је уго вор са Дирек ци јом за држав ну 
имо ви ну, ту оче ку је мо у сле де ћих две 
неде ље или месец дана да дођу са 
ком плет ном тех нич ком доку мен та ци
јом и у апри лу да поч ну са изград њом 
фабри ке. Сви инве сти то ри који дођу, 
доби ја ју пози ти ван одго вор од нас, а 
оно што ми тра жи мо од њих је да дају 
сво ју гаран ци ју да све што тра же од 
нас испу не касни је  у сво јим оба ве
за ма пре ма запо шља ва њу, изја вио је 
Семе но вић.

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

СРЂАН МАЛЕШЕВИЋ, ДИРЕКТОР КУЛ ТУР НООБРА ЗОВ НОГ ЦЕН ТРА

Кул ту ра није „на чека њу”
Уста но ве кул ту ре су зна чај не за сва

ку сре ди ну, како по оно ме што 
орга ни зу ју, које вред но сти негу ју, 

тако и по начи ну по којем се носе са 
савре ме ним тех но ло ги ја ма. На челу Кул
тур нообра зов ног цен тра у Шиду је 
Срђан Мале ше вић, дипло ми ра ни инже
њер пољо при вре де, али и дуго го ди шњи 
пре га лац у све ту кул ту ре. Како каже, 
кре нуо је оче вим сто па ма и 1997. годи не 
је завр шио сту ди је зашти те биља на 
Пољо при вред ном факул те ту и у почет ку 
се бавио стру ком. 

– Радио сам у Земљо рад нич кој задру
зи, држао пољо при вред ну апо те ку, био 
пољо при вред ни инспек тор, тако је изгле
дао поче так мог рад ног века, при ча 
Мале ше вић. 

Отац је Михај ла и Тео до ре, који има ју 
13 и 11 годи на. А како је пољо при вред ни 
инже њер “запло вио” у област кул ту ре 
Мале ше вић гово ри за наше нови не.

– Почео сам рано да пишем, са неких 
Срђан Мале ше вић
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САОПШТЕЊЕ ЗА JABHOCT ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ШИД ЗОРАНА СЕМЕНОВИЋА

Изградња монументалног 
споменика Сави Шумановићу

На иницијативу председника 
Општине Шид Зорана Семено
вића, а уз подршку Културно

образовног центра Шид, на састанку 
одржаном 11. фебруара, донет је 
заључак о изградњи монументалног 
споменика Сави Шумановићу, који ћe 
бити изграђен до краја године, а уз 
пoмoћ и подршку шире јавности. За 
координатора пројекта делегиран је 
свестрани шидски уметник, глумац и 
луткар Цветин Аничић члан Општин
ског вeћa задужен за област културе.

Председник Општине Шид Зоран 

Семеновић истиче да је изузетно 
резигниран сазнањем да се лик и дело 
покојног Саве Шумановића дерогира 
у континуитету дуже од педесет 
година, као и то да нити једног пред
седника општине у овом миленијуму 
није заболела чињеница да се град 
Шид није одужио највећем репрезенту 
наше општине, наглашавајући значај 
лика и дела Саве Шумановића у кул
турном идентитету локалне самоу
праве. Уметнички фонд Саве Шума
новића, који представља национално 
благо непроцењиве уметничке и 

материјалне вредности, превазилази 
оквире локалног значаја, његово 
стваралаштво припада у потпуности 
највишим дометима тадашње европ
ске уметности, те се председник 
Општине Зоран Семеновић лично 
заложио да се на најрепрезентатив
нијем месту, у непосредној близини 
Галерије слика „Сава Шумановић“ 
подигне споменик светски познатом 
сликару Сави Шумановићу као знак 
захвалности, јер је својим сликама 
наше место, учинио славним и позна
тим.

Зоран Семе но вићГале ри ја сли ка „Сава Шума но вић“

18 годи на. Када сам кре нуо на факул тет, 
све више и више сам писао, па сам се 
одва жио да пока жем то што радим људи
ма у Кул тур нообра зов ном цен тру, пре 
све га Све ти сла ву Нена до ви ћу. Наред них 
неко ли ко годи на, док нисам завр шио 
факул тет, кад дођем из Новог Сада, иза
ђем из ауто бу са и одмах одем у Кул тур
нообра зов ни цен тар да сазнам шта има 
ново, да ли је иза шао неки нови збо р ник, 
каква је ситу а ци ја са штам па њем књи га 
и слич но. Од Све ти сла ва Нена до ви ћа 
сам мно го сазнао што се тиче шид ске 
исто ри је, о овда шњем књи жев ном живо
ту. У то вре ме су у Шиду кре ну ле боем
ске вече ри у култ ном кафи ћу „6,25”, где 
су пева ли Бојан Мила но вић и чуве ни 
Син ђа и где су се гово ри ле песме.То је 
био мој изла зак пред свет. Иза шле су 
неке моје песме у збор ни ци ма, а ја сам 
онда одлу чио да издам књи гу. До сада 
сам издао три књи ге свог ства ра ла штва. 
Имам обја вље не и при че и позо ри шне 
пред ста ве, каже наш саго вор ник.

Мале ше вић је ура дио и доку мен тар ни 
филм „Шид под оку па ци јом”, као и позо
ри шну пред ста ву „Варо шка капи ја” 1999. 
годи не. 

Вре ме на се мења ју, па тако данас 

гото во годи ну дана живи мо у посеб ним 
усло ви ма, али актив но сти нису ста ле. 
Мале ше вић каже да је Кул тур нообра
зов ни цен тар сни мио  један мате ри јал 
„Музи ком про тив коро не”, где деца која 
вежба ју у окви ру те уста но ве, чла но ви 
Народ ног и Там бу ра шког орке стра са 
локал ним соли сти ма уче ству ју у кон цер
ту, а то се еми ту је на Јутјуб кана лу.

– У пла ну је и сни ма ње сери ја раз го во
ра са књи жев ни ци ма, који живе и ства ра
ју на тери то ри ји општи не Шид, како би то 
оста ло забе ле же но.То ће бити јед на 
врста доку мен тар не гра ђе о тим људи
ма. И Ама тер ско позо ри ште „Бра ни слав 
Нушић” спре ма нове лут кар ске пред ста
ве за нај мла ђе и које ће тако ђе бити сни
мље не и поста вље не на зва нич ни сајт 
Кул тур ног цен тра. Савре ме на тех но ло ги
ја пома же да  и у  овим усло ви ма кул ту ра 
не буде забо ра вље на. Пра ти мо раз вој 
епи де ми о ло шке ситу а ци је у општи ни и 
пошто се број обо ле лих сма њио, ми смо 
реши ли да кре не мо и са про ба ма фол
кло ра, тако су орга ни зо ва не гру пе са 
мањим бро јем деце током вежба ња и 
спро во де се све епи де ми о ло шке мере, 
исти че Мале ше вић.

Тако ђе, он је открио пла но ве за пред

сто је ће Кул тур но лето. 
 У пла ну је и Деч је кул тур но лето, као 

и Кул тур но лето, али у нешто сма ње ном 
оби му, али глав не карак те ри сти ке ће 
оста ти, казао је Мале ше вић.

Шиђа ни су нави кли да погле да ју и 
пред ста ве поје ди них еми нет них позо ри
шних кућа, али у усло ви ма огра ни че ног 
бро ја посе ти ла ца, а веза но је и за финан
си је, те је то сад у овим усло ви ма немо
гу ће.

– Спре ман је и сце на рио за филм који 
ће се зва ти „Пот пис”, а гово ри о тре нут ку 
када је Сава Шума но вић пре стао да се 
пот пи су је на сво је сли ке. Поред њега, у 
фил му ће се поја ви ти и све зна чај не лич
но сти из шид ске исто ри је. Када буде 
завр шен, и он ће бити еми то ван на 
Јутјуб кана лу, обја снио је дирек тор Кул
тур нообра зов ног цен тра.

У доглед но вре ме, кре ну ће и про да ја 
сли ка са коло ни је „Путе ви ма Саве Шума
но ви ћа”, за 25 годи на ску пље но је пре ко 
500 сли ка и оче ку је се дола зак про це ни
те ља и путем јав них аук ци ја да се доби је 
што више сред ста ва која би се упла ћи ва
ла на посеб ни под ра чун Општи не и иско
ри сти ла да се напра ви спо ме ник Сави 
Шума но ви ћу. Д. Попов
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„СРЕМ СКА КОБА СИ ЦИ ЈА ДА“ И „СРЕМ СКА ВИНИ ЈА ДА“

Спој гур ман лу ка и доброг вина

Две зна чај не при вред нотури стич
ке мани фе ста ци је које се тра ди
ци о нал но одр жа ва ју у фебру а ру 

„Срем ски сви њо кољ и коба си ци ја да” 
и „Срем ска вини ја да”, одр жа не су и 
ове годи не, али у изме ње ном фор
ма ту, а у скла ду са епи де ми о ло шким 
мера ма. У част вина и Све тог Три фу
на у Бер ка со ву је одр жа на „Срем ска 

вини ја да”.Сви заин те ре со ва ни су 14. 
фебру а ра у пери о ду од 9.00 до 14.00 
часо ва могли да пре да ју узор ке вина, 
а дипло ми ра ни инже њер Сло бо дан 
Шапо ња је ове годи не оце њи вао при
сти гле узор ке. Ина че, ова 26. по реду 
„Срем ска вини ја да”, одр жа на је без 
про прат них про гра ма и оку пља ња.

Зоран Видо вић, члан Саве та месне 
зајед ни це Бер ка со во, о одр жа ва
њу ово го ди шње „Срем ске вини ја де” 
казао је да је задо во љан одзи вом 
вина ра.

 Про шле годи не смо има ли 85 узо
ра ка вина, док је ове годи не било око 
три де се так. Вели ка је раз ли ка, мање 
је оку пља ња, мање је дру же ња, која 
су уче ство ва ла. Вина ри који су доне
ли узор ке, овај дан про во де у сво јим 
вино гра ди ма. Узор ци су углав ном из 
шид ске општи не, мада има неко ли
ко и ван наше општи не, који годи на
ма уче ству ју на мани фе ста ци ји.Све 
смо орга ни зо ва ли уз помоћ локал не 
само у пра ве, рекао је Видо вић.

У кате го ри ји белих вина прво место 
осво ји ло је Пољо при вред но газдин

ство „Сокол” из Бикић Дола, дру го 
место при па ло је Бран ку Митро ви ћу 
из Бер ка со ва, а тре ће место Мило шу 
Који ћу, тако ђе из Бер ка со ва. Бран ко 
Дошић из Шида побе дио је у кате го
ри ји црве них вина, дру го место зау
зео је Дар ко Плах ћин ски из Шида, 
а тре ће место при па ло је Џону Фај
фи ћу из Бер ка со ва. Пољо при вред
но газдин ство „Сокол” из Бикић Дола 
добит ник је прве награ де у кате го ри
ји розе вина, дру го место зау зео је 
Саша Гајић из Алек сан дров ца, а Дар
ко Плах ћин ски тре ће место.

„Срем ски сви њо кољ и коба си ци
ја да”, која се тра ди ци о нал но одр жа
ва дру гог викен да у фебру а ру, ове 
годи не је због позна тих раз ло га одр
жа на само у так ми чар ској кате го ри
ји  сувих фер мен ти са них коба си ца. 
Узор ци коба си це су при ма ни 13. и 14. 
фебру а ра. Пред сед ник  Удру же ња  
„Срем ски сви њо кољ и коба си ци ја да” 
Ста ни слав Ђиер чан о ово го ди шњој 
мани фе ста ци ји је рекао да је, и поред 
актул не ситу а ци је у вези са коро на
виру сом, број узо ра ка као и прет ход
них годи на.  

 Реч је о  укуп но 40 при сти глих узо
ра ка коба си ца. Углав ном су узор ци 
локал них про из во ђа ча, а има мо и по  
један узо рак из Новог Сада и Куцу ре. 
Оце њи ва ње узо ра ка као и до сада 
раде струч ња ци са Инсти ту та Тех
но ло шког факул те та из Новог Сада. 
Прва три места доби ја ју пла ке ту коју 
им је обез бе ди ла Тури стич ка орга ни
за ци ја Шида у сарад њи са локал ном 
само у пра вом, рекао је Ђиер чан.

Ове годи не нај бо љу  коба си цу 
је напра вио Мла ден Лема јић, дру
го место је осво јио Милан Кабић, а 
тре ће Јован Буро је вић. Сва тро ји ца 
добит ни ка су из Шида. Као и прет ход
не 23 годи не, узор ци сувих срем ских 
коба си ца биће дони ра ни Народ ној 
кухи њи при Црве ном крсту.

Д. Попов

Ста ни слав Ђиер чанУзор ци коба си ца

Зоран Видо вић

Узор ци вина
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АКТУ ЕЛ НО ИЗ ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ ИНЂИ ЈА

Ове годи не почи ње даљин ско 
очи та ва ње потро шње
Пред став ни ци Јав ног кому нал ног 

пред у зе ћа „Водо вод и кана ли за
ци ја“ у Инђи ји оце ни ли су про шлу 

годи ну као вео ма успе шну, иста кав ши да 
су задо вољ ни ура ђе ним као и пози тив
ним финан сиј ским резул та ти ма. Ипак, и 
поред пан де ми је, успе ли су да отпоч ну 
вео ма зна ча јан про је кат који се одно си 
на изград њу буна ра Б22 на инђиј ском 
изво ри шту. Изград ња се наста вља и 
у 2021. годи ни и оче ки ва ња су да буде 
пуштен у функ ци ју до почет ка маја.

 Вред ност про јек та је око 28,6 мили
о на дина ра и до сада је ура ђен пове
зни цево вод дужи не 400 мета ра као и 
поста вља ње енер гет сконапој ног кабла 
у истој дужи ни. Тако ђе су ура ђе ни при
кључ ни шах то ви као и плит ки бунар на 
дуби ни од 110 мета ра, иста као је Дра го
љуб Три фу но вић, дирек тор ЈКП „Водо
вод и кана ли за ци ја“.

Он је додао да је у току и буше ње 
дубо ког буна ра.

 Када буду завр ше ни ти радо ви, сле
де и раз ра да буна ра, хидромашин ски и 
елек тро радо ви. Са овим буна ром доби
ће мо додат них 1820 лита ра у секун ди, 
што је вео ма бит но за даље одр жа ва ње 
ста бил ног и ква ли тет ног водо снаб де
ва ња. Послед њих годи на, захва љу ју ћи 
новим буна ри ма, има мо апсо лут но ста
бил ну ситу а ци ју по пита њу ква ли те та, 
кван ти те та и исправ но сти воде, рекао је 
Три фу но вић.

Пре ма речи ма дирек то ра „Водо во да 
и кана ли за ци је“, ове годи не поче ће и  
реа ли за ци ја про јек та који се одно си на 
даљин ско очи та ва ње мера ча.

– Са тим послом бисмо нај пре поче
ли у викенд зона ма, јер је ту нај сла би
ја напла та, а ујед но и нај те же се одви ја 
про цес очи та ва ња воде. Том мето дом 
доби ли бисмо прво редов но очи та ва ње, 
без обзи ра да ли је вла сник ту или не, а 
доби ли бисмо и момен тал ну дефек та жу 
цуре ња или ква ра, каже Три фу но вић.

Пред став ни ци „Водо во да“ наво де да 

је обез бе ђен део сред ста ва, те се уско
ро оче ку је рас пи си ва ње јав не набав ке.

 Има ли смо доста пре зен та ци ја да 
бисмо виде ли која нам је опре ма нео
п ход на. Већ смо кре ну ли са реа ли за
ци јом тог про јек та који је и будућ ност 
јед ног сег мен та функ ци о ни са ња пред у
зе ћа „Водо вод и кана ли за ци ја“, исти че 
Три фу но вић.

Дирек тор инђиј ског „Водо во да“ освр
нуо се и на напла ту, која се кре ће изме
ђу 88 и 92 посто на месеч ном нивоу.

– Задо во љан сам напла том, јер је она 
на при стој ном нивоу, али би тре ба ла да 
буде за нијан су боља. Шаље мо опо ме
не, гра ђа ни ма изла зи мо у сусрет путем 
репро гра ма и омо гу ћа ва мо пла ћа ње у 
више месеч них рата. Тек када исцр пи
мо све могућ но сти, онда сле де уту же
ња. Мора мо да има мо на уму да, ако се 
вода не пла ћа редов но, неће мо има ти 
одр жив систем, каже дирек тор Три фу
но вић.

Он за крај каже да у току 2021. годи не 
неће дола зи ти до пове ћа ња цене воде.

– Кра јем 2020. годи не има ли смо 
мању корек ци ју због пове ћа ња цена 
инпу та. Након тога, цена воде изно си 
55 дина ра плус ПДВ за кубик. Морам 
да напо ме нем још јед ном да је то мини
мал но пове ћа ње цене воде које сва ка
ко неће ути ца ти на кућ ни буџет наших 
сугра ђа на, исти че Три фу но вић.

 М. Ђ.

Дра го љуб Три фу но вић

ЈКП „ЧИСТО ЋА“ СТА РА ПАЗО ВА

Цене заку па тезги
оста ју као и лане
Крајeм годинe јe у ЈКП „Чисто ћа“ у 

Ста рој Пазо ви одр жа на јав на лици
та ци ја пијач них мeста. Мeђутим, 

нeки су закуп ци били спрeчeни да 
лицитирају због изолацијe услeд коро
навиру са, тако да им јe ово прeдузeћe 
иза шло у сусрeт, про ду жив ши тeрмин за 
годи шњи закуп тeзги и мeста на бeтону 
за ову годи ну. 

Од 725 тeзги и мeста на бeтону 
у окви ру седам зeлeних пија ца на 
тeриторији општ инe Ста ра Пазо ва, којe 
су у надлeжности ЈКП „Чисто ћа“, на 
годишњeм нивоу након завршeнe јавнe 
лицитацијe закупљeно јe око 25 одсто 
про сто ра. Мно ги сe про дав ци одлу
чу ју за квар тал ни или закуп тeзгe на 
днeвноу нивоу. Прeма рeчима Јeздимира 
Ашћeрића, руко во ди о ца Раднe јeдиницe 
Пијацe у овом кому нал ном прeдузeћу, 
цeнe нису мeњанe вeћ нeколико годи на.

– На годишњeм нивоу закуп тeзгe од 
два мeтра изно си 30.540 дина ра, а закуп 
мeста од два мeтра на бeтону јe 26.520 

дина ра.  Морам да напомeнeм да нисмо 
мeњали цeнe вeћ нeколико годи на, и 
сигур но смо најјeфтинији у окружeњу и 
што сe тичe днeвног заку па.  Било који 
про да вац који дођe можe да  заку пи тeзгу 
на днeвном нивоу по цeни од  220 дина
ра, каже Ашће рић.

У  надлeжности Чистоћe јe и сточ
на пија ца у Ста рој Пазо ви. Порeд стан
дард ног одр жа ва ња,  фар ба ња тeзги, 
обeлeжавања мeста на бeтону, у „Чисто
ћи“ исти чу да спрeмно дочeкују сва ку 
сeзону и у пла ну су нова ула га ња.

– Морам напомeнути да смо прошлe 
годинe ради ли вeлику рeкон струкцију 
пијацe у Новој Пазо ви, при чeму смо 
наи шли на вeлико разумeвањe и помоћ 
прeдсeдника Опш тинe Ста ра Пазо ва 
Ђор ђа Ради но ви ћа. Ста ра Пазо ва као 
цeнтрално мeсто општ инe бро ји прeко 
20.000 ста нов ни ка, цeла општи на прeко 
70 0000 став ни ка, тако да сe  у будућ но
сти раз ми шља и о изград њи саврeмeнe, 
затворeнe пијацe која би задо во љи ла 

потрeбe  свих житeља општ инe, наја
вљу је Ашће рић. 

Пија ца у Ста рој Пазо ви јe отворeног 
типа, тако да свакоднeвно сво ју робу 
излажe по нeколико про да ва ца, али  
глав ни пијач ни дан јe чeтвртак.  Сва ки 
про да вац  има сво је мeсто вeћ годи на ма, 
гдe га муш тeријe увeк могу наћи и зато 
мно ги кажу да сe врeмe у Пазо ви рачу на 
од пијацe до пијацe, одно сно, од чeтврт
ка до чeтврт ка.  Здeнка Кожик

Јeздимир Ашће рић
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СЛА ВА СРП СКЕ  ЧИТА О НИ ЦЕ

„Луча“ за ДУ „Дечи ја радост“
Сво ју сла ву, Све тог Три фу на и Дан 

чита о ни це, 14. фебру ар,  обе ле ж и ла 
је Срп ска чита о ни ца у Ири гу. 

По тра ди ци ји, после обре да сече ња 
слав ског кола ча и поздрав не речи дирек
тор ке Вере Нов ко вић, уру че на је 39. по 
реду награ да Срп ске чита о ни це у Ири гу 
„Луча“. Ова награ де се доде љу је  за 
допри нос раз во ју кул ту ре и кул тур ног 
ства ра ла штва у ири шкој општи ни, а добит
ник за про те клу годи ну је Деч ја уста но ва 
„Дечи ја радост“ из Ири га.

Вера Нов ко вић је под се ти ла да се Све ти 
Три фун сла ви као крсна сла ва чита о ни це 
још од њеног осни ва ња, дале ке 1842. 
годи не, тако да је та уста но ва нај ста ри је 
чита ли ште у Срба.

Зада так Срп ске чита о ни це није само 
библи о теч ка делат ност, него и раз вој кул
ту ре, обра зо ва ња и умет но сти на тери то
ри ји ири шке општи не, Срем ског окру га и 
шире. 

 За про шлу годи ну смо пред нас поста
ви ли зах тев не циље ве. Међу тим, због епи
де ми је смо  реду ко ва ли сво је актив но сти и 
при ла го ди ли се новим усло ви ма рада. 
Свој рад ипак нисмо пре ки да ли и успе ли 
смо да одр жи мо више кул тур них про гра ма 
и актив но сти – изда вач ку делат ност, изло
жбе сли ка, струч ни скуп на тему мана стир
ске библи о те ке, Сабор библи о те ка ра Сре
ма, као и доде лу 16. Михи зо ве награ де, 
коју је добио мла ди драм ски писац Филип 
Гру јић. Нај мла ђи су доби ли члан ске кар те 
библи о те ке, има ли смо госто ва ња позо ри
шних пред ста ва, реа ли зо ва ли избор за 
нај леп шу песму о вину, под се ти ла је 
дирек тор ка Нов ко вић.

Јед но гла сно, струч ни жири је награ ду 
„Луча“ доде лио ДУ „Дечи ја радост“, а о 
раз ло зи ма за ова кву одлу ку гово рио је 
Тодор Бјел кић, пред сед ник жири ја. 

Он је иста као да је ова дечи ја уста но ва 
орга ни зо ва ла пре ко 30 хума ни тар них 
акци ја у мину ле две годи не, има ла је број
не еко ло шке актив но сти и једи на је пред
школ ска уста но ва у Вој во ди ни која је сте

кла међу на род ни ста тус екошко ле. Деца 
се еду ку ју о зна ча ју зашти те живот не сре
ди не, али  и важно сти толе ран ци је, соли
дар но сти и емпа ти је... 

  Кре а тив не актив но сти су посеб но зна
чај не, Лут кар ски фести вал су наши Ири
жа ни осно ва ли 2017. годи не, а Вртић је 
заслу гом кре а тив них вас пи та ча и машто
ви те деце добио број не награ де у так ми
че њу лут кар ских пред ста ва, на ликов ним и 
лите рар ним кон кур си ма и то како поје ди ни 
мали ша ни, тако и цела уста но ва.  На Сај
му обра зо ва ња „Дечи ја радост“ је награ ђе
на и вели ком Злат ном меда љом за ква ли
тет свог рада, иста као је Тодор Бјел кић.

Награ ду је из руку Вере Нов ко вић при
ми ла Јеле на Вида но вић, дирек тор ка ДУ 
„Дечи ја радост“, која се захва ли ла у име 
колек ти ва на доде ли ове пре сти жне награ
де.

Она се посеб но захва ли ла пред ла га чи
ма који су пре по зна ли ква ли тет рада уста
но ве, зала га ње роди те ља, деце и свих 
запо сле них на пољу кул ту ре и кул тур ног 

ства ра ла штва за чега су и награ ђе ни. 
  Про шла годи на је била иза зов на за 

све нас, нарав но и за Дечи ју уста но ву, али 
смо тим ским радом те иза зо ве пре тва ра ли 
у низ успе ха. Захва љу ју ћи том  тим ском 
раду ми смо и пре ва зи ла зи ли про бле ме 
који су били пред нама, а  ова нага да је за 
нас мотив више и сигур на сам да ћемо и у 
наред ном пери о ду наста ви ти да уна пре ђу
је мо педа го шку прак су и уоп ште рад пред
школ ских уста но ва. Захва ли ла бих се и 
локал ној зајед ни ци, јер сма трам да је ова 
награ да и за зајед нич ко дело ва ње свих 
нас, иста кла је дирек тор ка Јеле на Вида но
вић. 

На све ча но сти су уру че на и при зна ња 
нај ве ћим дона то ри ма књи га, а то су Ђор ђе 
Вла ди са вље вић, Мир ја на Илић и Бори
слав Жив ко вић, као и нај вред ни јим чита о
ци ма: Вик то ру и Сте фа ну Гуши ћу, Анђе ли 
Пет ко вић, Јасни Ива но вић, Љиља ни и 
Ана ста си ји Тата ло вић и Ибо ји Бујак.

У про гра му је уче ство вао квар тет Кар ло
вач ке бого сло ви је. С. Џаку ла

Вера Нов ко вић, Јеле на Вида но вић и Тодор Бјел кић

ДОМ ЗДРА ВЉА

У току масов на иму ни за ци ја
И у ири шкој општи ни ревак ци на ци ја гра

ђа на који су при ми ли прве дозе вак ци на про
тив коро навиру са, запо че ла је 10. фебру а
ра.

Како сазна је мо од дирек то ра Дома здра
вља Ириг др Небој ше Аци на, у првом кру гу 
масов не иму ни за ци је, вак ци не је при ми ло 
720 Ири жа на, а нај ви ше је оних који су при
ми ли кине ску „Сино фарм“ вак ци ну, а мањи 
број „Фај зе ро ву“, али и руску вак ци ну „Спут
њик В“.

Свих 720 гра ђа на који су при ми ли прву 
вак ци ну, сук це сив но ће бити ревак ци ни са ни, 
по реду како су и вак ци ни са ни, дакле после 
три неде ље од при је ма прве дозе.

У Дому здра вља, 11.фебру а ра је наста
вље на и иму ни за ци ја гра ђа на који су се 
при ја ви ли пре ко еУпра ве, а до сада нису 

били вак ци ни са ни. Првог и дру гог дана је 
вак ци ни са но по 60 гра ђа на, што зна чи да се 
наста вља и ревак ци на ци ја сва ког дана од 8 
до 15 часо ва, а од 15 до 20 часо ва је вак
ци на ци ја, за сада само кине ском вак ци ном. 

Посту пак је исти, дакле на вак ци нал но 
место у Дом здра вља по сво ју прву или дру
гу дозу,  тре ба ло би да дођу само они гра
ђа ни који су доби ли сво је тер ми не и да то 
вре ме пошту ју. 

И у ири шкој општи ни вак ци на ци ја и ревак
ци на ци ја се спро во ди ла и током викен да и 
држав ног пра зни ка.

– Од локал не само у пра ве смо доби ли 
један ком пју тер који нам доста пома же упра
во око вође ња еви ден ци је веза но за вак ци
на ци ју гра ђа на, рекао је за наше нови не др 
Небој ша Ацин. С. Џаку ла

др Небој ша Ацин
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Радо ви на изград њи буна ра 
У Ири гу су у току радо ви на изград

њи, опре ма њу и пове зи ва њу 
буна ра  на изво ри шту  воде 

„Ириг“. Укуп на вред ност ових радо ва је 
10.378.583 дина ра. У струк ту ри сред
ста ва, нешто пре ко седам мили о на је 
обез бе дио Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар
ство, док је уче шће ири шке општи не 3,5 
мили о на дина ра. Радо ве на овом буна
ру изво ди ново сад ска фир ма „Хидро за
вод ДТД“, која је у посао уве де на кра јем 
децем бра про шле годи не, док се завр
ше так радо ва оче ку је поло ви ном мар та 
ове годи не.

Изград њом и пушта њем у рад овог 
буна ра побољ ша ће се и обез бе ди ти кон

ти ну и тет водо снаб де ва ња Ири га и окол
ног викенд насе ља, али и бољи ква ли тет 
воде. Ово посеб но важи за лет њи пери
од када је већа потро шња воде, како због 
вре ме на, тако и број них викен да ша који 
цело лето про во де у сво јим викен ди ца
ма у ири шкој општи ни. Када се завр ши, 
нови бунар ће има ти капа ци тет од осам 
лита ра воде у секун ду, а толи ки је капа
ци тет и јед ног лане изгра ђе ног буна ра.

Тре ба иста ћи да се из рум ског „Водо
во да“ ири шкој општи ни допре ма 25 
лита ра воде у секун ди, а ова два буна ра 
ће обез бе ди ти додат них укуп но 16 лита
ра у секун ди, што ће сва ка ко зна чај но 
побољ ша ти снаб де ва ње водом потро
ша ча у ири шкој општи ни. С. Џ.

Радо ви на буна ру у Ири гу

МАНА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ

120 годи на од смр ти
кра ља Мила на

У мана сти ру Кру ше дол је 11. фебру
а ра обе ле же на 120. годи шњи ца 
смр ти кра ља Мила на, који је сахра

њен у овом фру шко гор ском мана сти ру.
После одр жа ног поме на, који је одр

жао вла ди ка срем ски Васи ли је, вен це на 
гроб је поло жио Мио драг Капор, држав
ни секре тар Мини стар ства за рад, запо
шља ва ње, борач ка и соци јал на пита
ња, као и пред став ни ци Вој ске Срби је и 
над ле жног Мини стар ства, Покра јиснког 
секре та ри ја та за кул ту ру и инфор ми са
ње, и деле га ци ја Ири га коју су чини ли 
Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник Општи
не, Мио драг Бебић, заме ник пред сед
ни ка, и Оли вер Огње но вић, начел ник 
Општин ске упра ве.

Орга ни за тор ове држав не цере мо ни
је је Вла да Срби је и Одбор за него ва ње 
тра ди ци ја осло бо ди лач ких рато ва Срби
је.

По пола га њу вена ца, о кра љу Мила
ну је гово рио држав ни секре тар Мио драг 
Капор. 

Он је под се тио да је краљ Милан 
Обре но вић вла дао Срби јом од 1868. до 
1889. годи не, да се у том пери о ду води ло 
више осло бо ди лач ких рато ва, али и да је 
Срби ја одлу ка ма Бер лин ског кон гре са из 
1878. годи не сте кла неза ви сност. Краљ 
Милан је умро 11. фебру а ра 1901. годи не 
у Бечу, а сахра њен је у гроб ни ци у мана
сти ру Кру ше дол. 

– Током њего ве вла да ви не је било 
успо на и падо ва, али је Срби ја поста ла 
и неза ви сна држа ва и поста ла кра ље ви
на. Упра во су одлу ке Бер лин ског кон гре
са јед не од нај ва жни јих у нашој исто ри
ји, када смо, сем неза ви сно сти, зна чај но 
про ши ри ли и сво ју тери то ри ју, под се тио 
је Мио драг Капор.

У њего во насле ђе спа да и тo што је у 
живот Срби је увео нај ли бе рал ни је зако
не тада шње Евро пе, запо че та је обно ва 
вој ске, а коли ко је краљ Милан био у пра
ву када је инси сти рао на њеном новом 
устрој ству, пока за ло се током рато ва од 
1912. до 1918. годи не.

Краљ Милан се шко ло вао у Бечу и 
Пари зу, био је вео ма обра зо ван, позна
ва лац умет но сти... 

 Издва јао је огром на сред ства за про
све ту, изгра дио је мно го нових шко ла и 
инсти ту ци ја од зна ча ја за срп ску кул ту ру, 
као што је Срп ска кра љев ска ака де ми
ја, ука зао је држав ни секре тар Мио драг 
Капор и додао да је на нама да пам ти мо 
њего ва дела, али и да не дозво ли мо да 
се овај важан део срп ске исто ри је забо
ра ви.

Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник ири
шке Oпш тине, под се тио je да се годи
шњи ца смр ти кра ља Мила на обе ле жа ва 
годи на ма уна зад. 

– На жалост, ове годи не због епи де ми
о ло шке ситу а ци је нисмо били у могућ но
сти да 120. годи шњи цу обе ле жи мо она ко 
како би то тре ба ло. У мана сти ру Кру ше
дол се оку пља мо сва ке годи не, на овај 
дан, да ода мо почаст и под се ти мо се 
шта је све краљ Милан учи нио за Срби ју, 
рекао је Тихо мир Сто ја ко вић. С. Џаку ла

Мио драг Капор пола же венац Деле га ци ја ири шке општи не
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СТА РО ПА ЗО ВАЧ КА ГИМ НА ЗИ ЈА 

Нај бо љи у школ ском спор ту 
Полицe Гимназијe „Бран

ко Радичeвић“ у Ста
рој Пазо ви богатијe су 

за два нова пeхара. Јeдан јe 
за жeнски, а дру ги за мушки 
спорт. На осно ву рeз ултата 
постиг ну тих на број ним 
такмичeњима у окви ру школ
ског спор та за срeдњошко лцe 
у прeтходној школ ској годи ни, 
ова шко ла је поно во нај бо ља 
у Срeму, кажe Миро слав Мар
ко вић, дирeк тор Гимназијe.

– Спeцифично јe то што је 
овe годинe коми си ја ишла од 
школe до школe, због познатe 
eпидeмиолошкe  ситуацијe, а 
њу су чини ли Јован Вукчeвић, 
савeтник Школ скe управe у 
Новом Саду и савeтник за 
физич ко васпитањe и спорт, 
Миро слав Дра гој ло вић, коор
ди на тор за школ ски спорт 
Србијe, и Лазар Пили по вић, 
прeдсeдник Спорт ског савeза 
Срeма, каже Мар ко вић.

Мeђу успeшним спор ти
сти ма нала зи сe Алeксандра 
Хавран, учeница дру
гог разрeда, која сe вeћ 
шест годи на успeшно бави 
стрeљашт вом и на држав ном 
такмичeњу јe за сво ју шко лу 
осво ји ла прво мeсто.

– Так ми чи ла сам сe на 
рeпубличком такмичeњу у 

Нишу и тамо сам узeла прво 
мeсто са 289 упу ца них кру го ва 
од укуп но 300. Ово јe пeти пут 
за рeдом да сам прва, тако да 
ми јe и сада супeр што сам то 
оства ри ла за сво ју Гим на зи ју, 
иста кла је Алек сан дра.

Еки па сто ног тeниса прошлe 
годинe се такођe пла си ра ла 
на нај ви ши ниво такмичeња, 
којe нажа лост нијe одр жа но 
због eпидeмијскe ситуацијe, 
али успeси су сe низа ли и у 
каратeу, одбој ци и кошар ци. 
До успeха се стижe радом, 
али и одри ца њи ма, при чeму 
трeба ускла ди ти трeнингe и 
школ скe обавeзe. Упра во у 

том сми слу, у овој обра зов ној 
уста но ви, учeницима који сe 
бавe нeким спор том излазe у 
сусрeт у сарад њи са клу бо
ви ма гдe трeнирају, исти че за 
наше нови не педа гог Снeжана 
Инђић.

– Пру жа мо им подр шку 
тако што кад због трeнинга 
и такмичeња одсу ству ју са 
часо ва, доста вља мо им 
матeријалe са тих часо ва за 
допун ски рад. Раз ви ја мо и 
вршњач ку соли дар ност да од 
дру га ра, а не само од настав
ни ка, доби ја ју информацијe о 
гра ди ву којe трeба да савла да
је. Такођe, има мо разумeвањe 

за тeрминe када могу да одго
вра ју и радe тeстове, обја
шња ва Сне жа на Инђић.

Тим за каријeрно вођeњe 
помажe при избо ру зани ма
ња на кра ју шко ло ва ња, а 
такођe прак ти ку ју и да мла ђим 
учeницима прeдставe бившe 
ђакe, успeшнe спортистe, 
који су успeли да спојe својe 
профeсионалнe и спортск e 
обавeзe. У Гим на зи ји исти чу 
да су освојeнe мeдаљe при
зна ња за свe ђакe спортистe, 
њиховe родитeљe, профeсорe 
физич ког вас пи та ња и цeлe 
зајeдницe.

Здeнка Кожик

Миро слав Мар ко вић Ана Хавран Снeжана Инђић

Суђе ње отми ча ри ма
деча ка из Ста ре Пазо ве

Локал на, а и цела јав ност у 
Срби ји се још увек добро 
сећа када је 26. окто бра 2019. 
годи не око 23 сата отет три на
е сто го ди шњи Петар Митро
вић из Ста ре Пазо ве. Ефи ка
сним радом поли ци је, он је 
про на ђен после 2526 сати и 
вра ћен поро ди ци, а отми ча ри 
су ухп ше ни. Непу них 15 месе
ци након отми це деча ка, 
наста вља се суђе ње отми ча
ри ма у Вишем суду у Срем
ској Митро ви ци. И док опту
же ни од суђе ња до суђе ња 
мења ју иска зе, поро ди ца се 
нада да ће се про цес уско ро 
окон ча ти и прав да бити задо
во ље на. Горан Митро вић, 
отац оте тог деча ка, изја вио је 
да и само суђе ње пред ста
вља стрес за поро ди цу.

– Бра ни ли су се непу них 15 
месе ци ћута њем, неги ра ли су 
све опту жбе да би после свих 
наших изја ва које смо ми као 
оште ће на поро ди ца дали, 
њихо ви бра ни о ци у спре зи и 
дого во ру са њима, кори сти ли 

упра во те наше речи и пра ви
ли сце на рио и али би како би 
поку ша ли да се „изву ку“. 
Дока зи су на нашој стра ни и 
сва ки одла зак у Тужи ла штво 
пре жи вља ва мо јако тешко, 
пого то во Петар, јер ово вео ма 
дуго тра је и јако је стре сно. 
Пре жи вља ва ње и вра ћа ње на 
тај неми ли дога ђај и ту ноћ 
мислим да никад у живо ту не 

може да се избри ше и ствар
но је јако тешко, изја вио је 
Митро вић.

Поро ди ца Митро вић има 
веру у Тужи ла штво и пра во
суд не орга не Репу бли ке 
Срби је и нада ју се да ће се 
цео про цес завр ши ти до кра ја 
лета. Сле де ћи глав ни пре трес 
зака зан је за 14. април.

З. К.

Пове ћан 
оброк током 
пра зни ка

Због нерад них дана за 
празник Сре те ње око 600 
кори сни ка Народ не кухи ње у 
Општи ни Ста ра Пазо ва били 
су снад бе ве ни,  поред кува ног 
обро ка и сувим обро ком, 
тесте ни ном, пирин чем и 
дуплим хле бом, пошто  за 
вре ме пра зни ка Народ на 
кухи ња Црве ног крста није 
при пре ма ла топле обро ке за  
нај у гро же ни је сугра ђа не. 
Народ на кухи ња се пока за ла 
као један од нај зна чај ни јих 
соци јал них сер ви са током 
пери о да епи де ми је кора на
виру са, који је омо гу ћио 
доста ву  хра не нај у гро же ни ји
ма уз пошто ва ње свих мера 
зашти те и дез ин фек ци је. Нај
ви дљи ви ји про грам за убла
жа ва ње сиро ма штва је упра
во про грам Народ не кухи ње, 
који у Ста рој Пазо ви парт нер
ски реа ли зу ју Општи на Ста ра 
Пазо ва, Цен тар за соци јал ни 
рад и Црве ни крст у кон ти ну и
те ту. З. К
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ПЕЋИ НАЧ КИ ДОМ ЗДРА ВЉА 

Ревак ци на ци ја гра ђа на
У Дому здра вља „Др Дра

ган Фун дук“ у Пећин ци
ма, 10. фебру а ра поче ла 
је ревак ци на ци ја гра ђа на 
пећи нач ке општи не, а пара
лел но са ревак ци на ци јом 
наста вља се и вак ци на ци ја 
ста нов ни штва. 

Како нам је рекла дирек
тор ка ове уста но ве Дубрав
ка Цвет ко вић Мићић, и за 
вак ци на ци ју и за ревак ци
на ци ју гра ђа ни ће пози ве 
доби ја ти пре ко еУпра ве на 
мејл или путем СМС пору ке.

– Пред ност при ли ком вак
ци на ци је има ће гра ђа ни 
који ма је вак ци на ци ја већ 
јед ном била зака за на, али 
који због одре ђе них кон тра
ин ди ка ци ја нису могли да 
при ме прву дозу вак ци не у 

зака за ном тер ми ну. Када је 
реч о ревак ци на ци ји, она се 
оба вља три неде ље након 
при ма ња прве дозе вак ци
не и да бисмо испо што ва ли 
тер ми не, меди цин ске еки
пе на вак ци нал ном пунк ту 
у нашем Дому здра вља су 
ради ла оба дана викен да, 
као и за вре ме држав ног 
пра зни ка 15. и 16. фебру а
ра. И вак ци на ци ја и ревак
ци на ци ја се оба вља ју на 
истом вак ци нал ном пунк ту, 
али у раз ли чи тим тер ми ни
ма – ревак ци на ци ја се оба
вља у тер ми ну од 8.00 до 
15.00 часо ва, а вак ци на ци ја 
првом дозом вак ци не у тер
ми ну од 15.00 до 20.00 часо
ва, рекла нам је Цвет ко вић 
Мићић.

Дубрав ка Цвет ко вић Мићић

ЕПИДЕМИЈА КОРОНАВИРУСА
Мањи број 
заражених, али 
опрез неопходан 

У општи ни Пећин ци је у про те клих неко
ли ко неде ља при ме тан тренд опа да ња бро
ја потвр ђе них слу ча је ва инфек ци је виру сом 
коро не. Током про те кле неде ље, потвр ђе
но је 17 нових слу ча је ва инфек ци је. Док је 
у пери о ду од поло ви не новем бра до кра ја 
прет ход не годи не беле же но изме ђу 20 и 
30 ново за ра же них днев но, током јану а
ра је толи ко нових слу ча је ва беле же но на 
недељ ном нивоу, а у првој неде љи фебру
а ра потвр ђе но је само 14 нових слу ча је ва. 

Како је саоп штио Штаб за ван ред не ситу
а ци је општи не Пећин ци, и број актив них 
слу ча је ва инфек ци је је опао са бли зу 500 
кра јем про шле годи не, на само 41 сре ди
ном фебру а ра ове годи не. Кра јем јану а
ра је поче ла и иму ни за ци ја ста нов ни штва. 
Закључ но са про шлом неде љом је вак ци
ни са но 1.189 гра ђа на пећи нач ке општи не, а 
њих 238 је и ревак ци ни са но. 

Из пећи нач ког Шта ба за ван ред не ситу а
ци је апе лу ју на гра ђа не да се при др жа ва ју 
свих мера зашти те од шире ња инфек ци је 
јер, иако је епи де ми о ло шка ситу а ци ја под 
кон тро лом, опа сност од шире ња инфек ци је 
и даље посто ји. Ујед но пози ва ју гра ђа не да 
се при ја ве за вак ци на ци ју која је нај си гур ни
ји начин да се зау ста ви зара за.

Гра ђа ни се за вак ци на ци ју могу при ја ви
ти путем пор та ла еУпра ва или пози ва њем 
бро ја теле фо на 0800/ 222334.

Од поло ви не новем бра про шле годи не до 
данас, на тери то ри ји пећи нач ке општи не 
реги стро ва но је пре ко 800 слу ча је ва инфек
ци је коро навиру сом.

Моје зашти ће но
под руч је

У окви ру про јек та „Ака де ми ја за 
при ро ду“ чла но ви тима „Дио ге но ви 
истра жи ва чи“ купин ске основ не 
шко ле има ли су зада так да напра ве 
маке ту „Моје зашти ће но под руч је“. 
Мла ди истра жи ва чи су напра ви ли 
маке ту свог зашти ће ног под руч ја – 
Обед ске баре, коју су путем Моо
дле плат фор ме пред ста ви ли пред
став ни ци ма WWF (World Wide li fe 
Fund) и Ива ни Лозја нин, пред став
ни ку Спе ци јал ног резер ва та при ро
де „Обед ска бара“. Уче ни ци су 
током раз го во ра испри ча ли нај ва
жни је и нај за ни мљи ви је подат ке 
веза не за Обед ску бару.

Вео ма актив ни, чла но ви тима 
„Дио ге но ви истра жи ва чи“ су, уз 
пошто ва ње свих епи де ми о ло шких 
мера,  уче ство ва ли и у сни ма њу 
еми си је „Питам се питам“ Радио 
теле ви зи је Вој во ди не током које су 
сазна ли мно го о самој Обед ској 
бари, њеном настан ку, биљ ном и 
живо тињ ском све ту и народ ном гра
ди тељ ству – земља ној архи тек ту ри. 
Током сни ма ња, уче ни ци су има ли 
при ли ку да ужи ва ју у при ро ди 
резер ва та Обед ска бара, да се возе 
ката ма ра ном и бора ве у коли ба ма 
које су сагра ђе не од тра ди ци о нал
них при род них мате ри ја ла.
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КОЊИЧ КИ КЛУ Б „МАМ БО“ НАДОМАК БЕОЧИНА

Рај за љубитеље коња

Неда ле ко од Бео чи на, бли зу села 
Бра зи ли ја, у Шако тин цу II нала
зи се има ње поро ди це Дани ло вић 

где је у пре ле пој при ро ди Фру шке горе 
ушу шкан Коњич ки клуб „Мам бо“. Сестре 
бли зна ки ње Жеља на и Анђе ла са сво јим 
оцем сва ко днев но воде рачу на о 11 грла, 
коли ко за сада има ју у сво јој ерге ли. 
Жеља на је заду же на за вође ње шко ле 
јаха ња, док су њена сестра и отац посве
ће ни раду са коњи ма. Како кажу, орга ни
за ци ја је важна у сва ком послу. Коњич ки 
клуб је сим бо лич но назван „Мам бо“ и то 
по првом коњу који се нашао у вла сни
штву поро ди це Дани ло вић. Како нам је 
рекла два де сет тро го ди шња Жеља на, 
она и њена сестра се баве јаха њем од 
2014. годи не, а од малих ногу су раз ви ле 
љубав пре ма коњи ма и коњич ком спор ту, 
иако детињ ство нису про ве ле у типич ном 
сео ском дома ћин ству. 

– Након завр ше не Сред ње музич ке 
шко ле сестру и мене није инте ре со ва
ло да ради мо у стру ци, већ смо хте ле да 
сво ју љубав пре ма коњи ма и зна ње иско
ри сти мо. Тако смо доби ли иде ју да 2019. 
годи не на има њу у Шак отинцуII напра ви
мо шта лу за коње и поч не мо да ради мо 
са децом. Наба ви ли смо школ ског коња 
Мазу на којем смо и сестра и ја учи ле 
да јаше мо. Про шло је тек годи ну дана и 
могу рећи да су деца, па и одра сли вео
ма заин те ре со ва ни. За сада има мо шест 

редов них одра слих јаха ча и десе так 
деце, запо чи ње раз го вор Жеља на. 

Она дода је да жели да пове ћа број 
грла, а за сада у свом посе ду има ју школ
ске и вла снич ке коње, и ждре бад.

– Школ ски коњи су на рас по ла га њу 
деци. Има мо и коње полу крв не енгле ске 
расе, гало пе ре, зоб на тич ке полу крв ња ке 
и два пони ја. При ме ћу јем да је све више 
деце заин те ре со ва но за коње и коњич
ки спорт, да ли су попу лар ни спор то ви 
„изде гу сти ра ни“ или је то због тога што 
је све више црта них фил мо ва и књи га 
о коњи ма, ствар но не знам. Има ли смо 
уче ни ке из Новог Сада, Футо га, Ветер
ни ка, Бео чи на, Чере ви ћа, Бра зи ли је. 
Сва ка ко, бавље ње коњич ким спор том 
је добро, али тек када дете напу ни шест 
годи на, јер се у супрот ном од јаха ња 
могу јави ти дефор ми те ти ногу. Дру же ње 
с коњи ма је бла го дет но, они делу ју тера
пиј ски на чове ка, каже Жеља на. 

Наша саго вор ни ца исти че да је у раду 
са коњи ма нај ва жни је раз ви ја ти међу
соб ни однос, ради ти на ети ци пона ша ња.

– Оно што прво децу нау чим јесте да 
се коњ мора пошто ва ти, и њего ве потре
бе мора ју у датом тре нут ку бити на 
првом месту. Децу учи мо и да ослу шку
ју, раз ви ја ју емпа ти ју. Зна чи, ако је коњ 
боле стан или му нешто сме та, не сме мо 
га јаха ти. Он је у том слу ча ју бит ни ји од 
нас, тада је нај ва жни је да му помог не

мо. Коњи су живо ти ње које су нави кле на 
сло бо ду, а дозво ља ва ју нам да им буде
мо на леђи ма, да их јаше мо и то вео ма 
мора мо пошто ва ти. Такву ети ку пона ша
ња је вео ма важно раз ви ја ти, не само 
код деце, већ и код одра слих, јер тре ба 
да схва ти мо да јаха ње дола зи као кру
на одно са коња са чове ком. Морам и да 
нагла сим да је код нас то све мало „нао

Дани ло ви ћи за сада има ју 11 грла

Коњич ки клуб „Мам бо“
за сада има око 16 чла но ва 

Од наше ерге ле је на око сто ти ну мета ра улаз у Наци о нал ни парк, а када је лето и 
про ле ће, са коњи ма оти ћи у шуму је посе бан осе ћај. То могу да ура де наши чла но ви. 
Беочин има мно го тури стич ког потен ци ја ла. Циљ на гру па су нам деца. Људи могу 
да дођу и мимо тога да ли желе да се баве јаха њем. Могу да виде ерге лу, јашу коња, 
опро ба ју се у том све ту, каже Жељана Даниловић из КК „Мамбо“
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Оно што прво децу нау чим јесте да се коњ мора пошто
ва ти, и њего ве потре бе мора ју у датом тре нут ку бити на 
првом месту. Децу учи мо и да ослу шку ју, раз ви ја ју 
емпа ти ју. Зна чи, ако је коњ боле стан или му нешто сме
та, не сме мо га јаха ти. Он је у том слу ча ју бит ни ји од 
нас, тада је нај ва жни је да му помог не мо, каже Жеља на 
Даниловић

пач ке“. Лич но сам мно го пута виде ла да 
је здра вље коња на послед њем месту, а 
потре бе чове ка на првом, каже Жеља на.

Она исти че да се изме ђу чове ка и 
коња увек раз ви је један посе бан однос.

– Коњи су такви да вам се јед но став но 
под ву ку под кожу. С њима је као с људи
ма. Има оних нам ћо ра, па и зло пам ти ла, 
док са дру ге стра не, има те и коње који ће 
вам све опро сти ти и пру жи ће вам мно го 
љуба ви, па и цео свет, ако вам то тре
ба. Коњи нај ви ше људе пам те по гла су и 
гово ру тела, обја шња ва Жеља на.

Она дода је да Бео чин има мно го тури
стич ког потен ци ја ла који се може иско ри
сти ти. Лепо та и бли зи на Фру шке горе су 
на првом месту.

– Од наше ерге ле је на око сто ти ну 
мета ра улаз у Наци о нал ни парк, а када је 

лето и про ле ће, са коњи ма оти ћи у шуму 
је посе бан осе ћај. То могу да ура де наши 
чла но ви. Беочин има мно го тури стич ког 
потен ци ја ла. Циљ на гру па су нам деца. 
Људи могу да дођу и мимо тога да ли 
желе да се баве јаха њем. Могу да виде 
ерге лу, јашу коња, опро ба ју се у том 
све ту. Ми смо овде сва ког дана. Има мо 
Инста грам стра ни цу Коњич ки клуб „Мам
бо“ и ту људи углав ном могу да нађу 
све инфор ма ци је. Наша иде ја и јесте да 
овде напра ви мо посеб но место где одра
сли и мла ђи могу да дођу да се опу сте 
и ужи ва ју. У пла ну нам је да напра ви мо 
и рођен да о ни цу, игра ли ште и биће још 
бок со ва за још коња, завр ша ва наша 
саго вор ни ца.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Све више деце је заин те ре со ва но за коњич ки спорт 

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Нико ла Кне же вић 
и Нина Лукач.

ДОБИ ЛИ СИНА: Дар ко и Алек сан
дра Сто ја но вић  Кле нак, Алек сан дар 
и Саве та Пле мић  Беше но во, Ђура и 
Алек сан дра Неџи пов ски  Рума, Небој
ша и Мир ја на Шувак  Ваши ца, Мило
рад и Ире на Ста но је вић  Бачин ци, 
Срђан и Сања Тошић  Шид, Игор и Боја
на Милош  Моро вић, Ален и Ната ша 
Димић  Срем ска Митро ви ца, Алек сан
дар и Еви ца Мир ко вић  Рума, Миро
слав Зеља јић и Мина Павло вић  Нова 
Пазо ва,  Бори слав Сто ја но вић и Јеле на 
Секу лић Сто ја но вић  Срем ска Митро ви
ца, Радо мир и Алек сан дра Милен ко вић 
 Инђи ја, Алек сан дар и Мир ја на Шти
ли  Срем ска Митро ви ца, Алек сан дар 
Вуче тић и Мари ја Туран Вуче тић  Ста ра 
Пазо ва.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Алек сан дар и Таја
на Кока нов  Рума, Мило рад и Мари ја 
Бри њак  Рума, Нема ња и Алек сан
дра Медвеђ  Ста ра Пазо ва, Томи слав 
и Алек сан дра Арна у то вић  Мачван
ска Митро ви ца, Нема ња и Оли ве ра 
Добро је вић  Ваши ца, Мар ко и Мили ца 
Ивко вић  Вишњи ће во, Дејан и Бран ки
ца Ракић  Рума, Сло бо дан и Дра га на 
Сипља но вић  Срем ска Рача, Зоран и 
Боја на Бје ло гр лић  Буђа нов ци.

УМР ЛИ: Срем ска Митро ви ца  Јеле
на Јова но вић рођ. 1931  Срем ска 
Митро ви ца, Дани ца Ата рац рођ. 1934 
 Срем ска Митро ви ца, Гина Савић рођ. 
1941  Срем ска Митро ви ца, Мило ван 
Вет мић рођ. 1953  Срем ска Митро ви
ца, Крстан Мата ру га рођ. 1933  Срем
ска Митро ви ца, Анђа Крчић рођ. 1947 
 Срем ска Митро ви ца, Дми тар Вука ди
но вић рођ. 1945 – Јарак, Душан Жупун
ски рођ. 1976  Срем ска Митро ви ца, 
Радо мир Дањур џић рођ. 1953  Срем
ска Мми тро ви ца, Ђор ђе Савић рођ. 
1952  Лаћа рак, Сте ван Вуке лић рођ. 
1961  Срем ска Митро ви ца, Сава  У ро
ше вић рођ. 1943  Заса ви ца I, Вла да 
Кри жан рођ. 1951  Срем ска Митро ви
ца, Мари ца Врдо љак рођ. 1939  Срем
ска Митро ви ца, Љиља на Вито ми ро вић 
рођ. 1943  Срем ска Митро ви ца, Сло бо
дан ка Уро ше вић рођ. 1979  Мачван ска 
Митро ви ца, Љуби ца Него ван рођ. 1929 
 Срем ска Митро ви ца, Мио драг Дам ња
но вић рођ. 1950  Срем ска Митро ви ца, 
Љубо мир Бацић рођ. 1954  Срем ска 
Митро ви ца, Бран ко Апић рођ. 1948 – 
Шуљам, Мило ван ка Јан ко вић рођ. 1954 
 Мачван ска Митро ив ца, Мари ја Лукић 
рођ. 1941  Срем ска Митро ви ца, Рума 
 Или ја Шка ро рођ. 1935 – Рума, Миле 
Ман дић рођ. 1940  Жар ко вац, Гро зда на 
Томић рођ. 1939  Кра љев ци, Вла ди мир 
Костић рођ. 1977 – Рума, Милан Цур
ко вић рођ. 1963  Мали Радин ци, Шид 
 Влат ко Милин ко вић рођ. 1968  Бикић 
До, Слав на Нађ рођ. 1945 – Шид, Гавра 
Сма јић рођ. 1935  Моло вин, Адам Јухаз 
рођ. 1941 – Шид, Инђи ја  Петар Зубо
вић рођ. 1933  Инђи ја, Ста ра Пазо ва  
Јано Јашо рођ. 1945  Ста ра Пазо ва, Ана 
Жига рођ. 1944  Ста ра Пазо ва.

MATI^AR RUMA

УМР ЛИ: Миле та Добро са вље вић, рођ. 
1924, Нико ла Хинић, рођ. 1928, Мил ка 
Рауш, рођ. 1935.

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Весни ци про ле ћа

У уто рак, 16. фебру а ра наста
вље на су фуд бал ска так ми че
ња у европ ским купо ви ма. Рас

плет који се са нестр пље њем ишче
ку је целе зиме, конач но је дошао на 
ред. Нека ко те прве европ ске утак ми
це које се игра ју кра јем фебру а ра 
дођу као весни ци про ле ћа.

У вре ме док се штам пао овај број М 
нови на, већ су оди гра на два дуе ла у 
елит ном так ми че њу. Немач ки Лај пциг 
је доче као Ливер пул. Биће ово дво
меч на којем ће пршта ти, с обзи ром 
на то да на клу па ма два тима седе 
крај ње живо пи сни лико ви. Нем це 
пред во ди мла ди струч њак Јули јан 
Нагелс ман, који је до сада већ потвр
дио свој ква ли тет и тале нат. Зани
мљи во је да га је сво је вре ме но звао 
Реал, али их је овај глат одбио. Раз
лог је био, како каже, непо зна ва ње 
шпан ског јези ка и вели чи на клу ба 
какав је Реал Мадрид. Имао је у том 
момен ту 31 годи ну.

О Јир ге ну Кло пу, тре не ру Ливер пу
ла, не тре ба пуно тро ши ти речи. 
Хари зма тич ни Немац је од Ливер пу
ла напра вио један од нај моћ ни јих 
тимо ва у Евро пи. Ове сезо не се муче 
у дома ћем првен ству, али сва ка ко да 
неће оду ста ти од шан се да се оки те 
још јед ном титу лом прва ка Евро пе.

Париз госту је Бар се ло ни и ово је 
сва ка ко блок ба стер ове фазе Лиге 
шам пи о на. Без обзи ра шта се деси ло 

у првом мечу, сигур но ће бити неиз
ве сно у реван шу. Ова два тима има ју 
бога ту исто ри ју и неке ско ра шње 
неза бо рав не дуе ле. Оста ће упам ћен 
спек такл из 2017. годи не када је 
Париз набио Бар су у првом мечу са 
4:0, а ови им узвра ти ли у реван шу, 
звек ну ли их 6:1 и про шли даље.

Потен ци јал но зани мљив дво меч 
гле да ће мо изме ђу Севи ље и Дорт
мун да. Два при лич но ујед на че на 
тима има ју шта да пока жу на тере ну. 
Севи ља игра сја јан фуд бал, про шле 
неде ље су доби ли Бар се ло ну у купу. 
Ипак, тра ди ци ја каже да шпан ски тим 
има више сре ће у јед ном дру гом так
ми че њу – Лиги Евро пе.

Пор то иде на Јувен тус и ту нема 
неке пре ве ли ке мудро сти. Све сем 
про ла ска Ита ли ја на било би рав но 
чуду, а Ронал до ће има ти при ли ку да 
уму ва још који гол и испи ше исто ри ју 
европ ског и свет ског фуд ба ла.

Атле ти ко Мадрид и Чел зи ће укр
сти ти копља сле де ће неде ље. Морам 
при зна ти да ме овај дуел баш пре те
ра но и не инте ре су је, првен стве но 
због досад ног фуд ба ла који гаји тре
нер Атле ти ка Дије го Симе о не. Чове ку 
ипак тре ба ски ну ти капу за све оно 
што ради послед њих годи на. Први су 
у Шпа ни ји и сва ка ко да су фаво ри ти у 
овом дво ме чу.

Један од досад ни јих окр ша ја ће 
бити и ЛациоБајерн. Овде ће сигур

но бити мно го голо ва, али само у јед
ној мре жи. Бојим се да Лацио није 
дора стао пре моћ ним шва бур да ма.

Ата лан та иде на Реал Мадрид. Ово 
би могла бити потен ци јал на мина за 
кра љев ски клуб, с обзи ром на то да 
игра ју сезо ну за забо рав. Ништа 
Зида ну и њего вим пуле ни ма не иде 
од руке. Сва ка ко да су фаво ри ти, али 
насу прот себе има ју сјај ну ита ли јан
ску еки пу која зна како да игра са 
нај ја чи ма.

И за крај, гле да ће мо успа ван ку у 
режи ји Гвар ди о ле и њего вог 
Сити ја. На мег дан им дола зи 

еки па немач ког Мен хен глад ба ха. 
Гле да ће мо бесо муч на дода ва ња и 
кла ње тупим ножем од енгле ске еки
пе, док у јед ном момен ту про тив ник 
не заспи и при ми гол.

Сва ка ко да је Лига шам пи о на у 
првом пла ну, али љуби те ље фуд ба
ла у Срби ји, барем оне који ма је 
црве нобела боја у срцу, нај ви ше 
зани ма дуел Зве зде и моћ ног Мила на 
у Лиги Евро пе. Мила не зи су први пут 
после годи ну дана пора же ни у гости
ма про те клог викен да. Игра ју добар 
фуд бал ове сезо не и апсо лут ни су 
фаво ри ти про тив нашег тима. Дели
ја ма једи но пре о ста је нада да ће 
Деки Стан ко вић иско ри сти ти иску
ство сте че но у Ита ли ји и да ће неким 
чудом спре ми ти изне на ђе не за Мила
не зе.
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ФК „РАД НИЧ КИ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Спрем ни за наста вак сезо не

Наред ног викен да почи ње про лећ ни 
део сезо не у Првој лиги Срби је. 
Фуд бал ски клуб Рад нич ки из Срем

ске Митро ви це при во ди кра ју зим ске при
пре ме за наста вак првен ства. После 
одла ска на Дој ран ско језе ро, Митров ча ни 
су се обре ли у Соко ба њи. 

Тре нер Рад нич ког Душан Кља јић наво
ди да је задо во љан одра ђе ним при пре
ма ма. Ипак, све стан је да Рад нич ким чека 
вели ки посао на про ле ће.

– Тежак део сезо не је за нама. Нисмо 
били у добром рит му и бори ли смо се за 
сва ки бод. Били смо јед ни од кан ди да та 
за испа да ње. Мислим да се све то про ме
ни ло са последњих пет – шест утак ми ца, 
када смо успе ли да стиг не мо сво је рива
ле и ство ри мо добру осно ву за наста вак 
сезо не. Сада је све у нашим рука ма. 
Узев ши у обзир како су мом ци одра ди ли 
при пре ме и како су оди гра ли при прем не 
утак ми це, мислим да може мо бити кон ку
рен ти у бор би за опста нак, рекао је Кља
јић.

Капи тен Митро вач ке еки пе Вла ди мир 
Илић исти че да је атмос фе ра међу игра
чи ма одлич на и нада се да ће напор не 
при пре ме доне ти резул тат у настав ку так
ми че ња.

– У при прем ном пери о ду смо се доста 
посве ти ли физич кој спре ми и так ти ци. 
Било је напор но, али надам се да ће се 
све испла ти ти. Све сни смо да неће бити 
лако у настав ку сезо не. Атмос фе ра у еки
пи је одлич на, што је јако бит но у овом 
момен ту. Надам се да ћемо доћи до 
жеље ног циља, а то је опста нак у лиги. 
Овај клуб то заслу жу је, наво ди Илић.

Први меч клуб из Хесне игра са ИМТ
ом у неде љу, 21. фебру а ра, на дома ћем 

тере ну. Лидер првен ства  је тре нут но Рад
нич ки из Кра гу јев ца, док су Митров ча ни 
на 14. пози ци ји. Нема сум ње да их чека 
тежак посао у настав ку. Осам еки па испа
да из лиге ове годи не, а на табе ли је 
вели ка гужва у бор би за опста нак. Ипак, 
ско ра шњи резул та ти и добро одра ђе не 
при пре ме дају наду да ћемо и сле де ће 
сезо не гле да ти прво ли га шки фуд бал на 
ста ди о ну у Хесни.

 С. К.  

Душан Кља јић Вла ди мир Илић

АК „РУМА“ НА ДВО РАН СКОМ ПРВЕН СТВУ СРБИ ЈЕ

Зла то за Јова ну у тро ско ку
Чла ни це Атлет ског клу ба „Рума“ 

Јова на Гња то вић и Тама ра Милу
ти но вић потвр ди ле су свој вели ки 
тале нат на Првен ству Срби је у 
дво ра ни, које је 6. и 7. фебру а ра 
одр жа но у Бео гра ду. У кон ку рен
ци ји нај бо љих атле ти чар ки и 
атле ти ча ра Срби је, оне су осво ји
ле злат ну и сре бр ну меда љу у 
нај ја чој, сени ор ској кон ку рен ци ји.

Јова на Гња то вић је у дисци
пли ни тро скок  осво ји ла прво 
место резул та том 12 мета ра и 90 
цен ти ме та ра, што је њен нови 
лич ни рекорд али и рекорд клу ба. 

Овим ско ком Јова на  је титу ли 
нај бо ље јуни ор ке у тро ско ку, 
осво је ном кра јем јану а ра,  дода
ла и титу лу  нај бо ље сени ор ке 
Срби је.

Исто вре ме но, Тама ра Милу ти
но вић је у трци на 200 мета ра 
зау зе ла дру го место са резул та
том 24,82 секун де.

У Бео гра ду су се так ми чи ли и 
атле ти ча ри Милан Стар че вић и 
Петар Илић, обо ји ца у дисци пли
ни баца ње кугле. Милан је осво
јио шесто, а Петар осмо место.

С. Џаку ла
Јова на (у сре ди ни) на побед нич ком посто љу



30 17. FEBRUAR 2021.  M NOVINE

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

јен та ци ју.Сада има те добру вољу 
да се анга жу је те на неким задат
ци ма које може те да реша ва те у 
дого во ру са сарад ни ци ма. Не 
тре ба да се опте ре ћу је те са 
неким нов ча ним пита њи ма,јер 
уско ро ћете реши ти и те диле ме. 

БИК: Осла ња те се на 
сво је пре го ва рач ке 
мани ре, јер да без 
добре при пре ме,пла

на или про це не нема ни зајед
нич ког послов ног успе ха. Потреб
но је да се уса гла ша ва те са сво
јим сарад ни ци ма око ува жа ва ња 
раз ли чи тих инте ре са, како би сви 
око вас осе ти ли морал ну и мате
ри јал ну сатис фак ци ју. Пажња и 
раз у ме ва ње које доби ја те у кру гу 
сво је поро ди це делу ју врло под
сти цај но. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Изне
над ни послов ни обр
ти делу ју збун ју ју ће 
на вас,али кра јем 

наред не неде ље ће се све ста би
ли зо ва ти. Сло бод но може те да 
инси сти ра те на сво јим иде ја
ма,јер  има те врло поу зда не пока
за те ље о успе ху.у емо тив ном 
зано су спрем ни сте да учи ни те 
нешто посеб но како бисте импре
си о ни ра ли свог парт не ра.

РАК: Потреб но је да 
се рас те ре ти те од 
додат них оба ве за,али  
нема те довољ но 

енер ги је да се анга жу је те на 
више стра на исто вре ме но. У 
досто јан стве ном сти лу и без 
суви шних пита ња при хва та те све 
кори сне суге сти је или речи кри ти
ке које вам упу ћу ју бли ски сарад
ни ци. Желе ли бисте да успо ста
ви те бољу кон тро лу над новим 
дога ђа ји ма у љубав ном живо ту.

ЛАВ: Нала зи те се за 
вели ки корак испред 
дру гих,јер  уме те да 
пред ви ди те нечи ју 

реак ци ју или одго вор у послов
ним пре го во ри ма. Јасно вам је да 
савре ме ни ји при ступ зајед ни чим 
тема ма или инте ре си ма доно си 
дуго роч ни ји успех. Поста вља те 
суви ше стро ге кри те ри ју ме пред 
воље ну осо бу,али  вас под сти цај 
уме и да делу је бла го твор но на 
више начи на.

ДЕВИ ЦА: Ситу а ци ја 
око вас делу је врло 
про мен љи во и тешко 
је пре ци зно пред ви

де ти нечи ју реак ци ју или одго вор. 
Боље је да се држи те про ве ре
них пра ви ла и да избе га ва те 
било коју врсту ризи ка. Одло жи
те неке напор не оба ве зе док не 
доби је те боље усло ве. Обра до
ва ће вас посту пак неких бли ских 
при ја те ља. Нала зи те се у фази 
емо тив ног узле та, тако да однос 
са парт не ром дожи вља ва те као 
оства ре ње сво јих сно ва.

ВАГА: Ула же те вели
ки напор да оства ри те 
пози тив не резул та те у 
свом послов ном изра

жа ва њу,али посто ји след дога ђа
ја који реме ти ваше пла но ве. 
Важно је да се пра вил но орга ни
зу је те и да испо шту је те све зада
те роко ве. Скло ни сте честим 
про ме на ма свог емо тив ног рас
по ло же ња,нема раз ло га да губи
те наду или да се уда ља ва те од 
парт не ра.

ШКОР ПИ ОН: Саве
сно испу ња ва те свој 
део оба ве за и делу је
те врло ажур но при

ли ком испу ња ва ња разних дого
во ра које има те са сарад ни ци ма. 
Реал но засни ва те све сво је одлу
ке и нема раз ло га да неко ути че 
на вашу про фе си о нал ну неси гур
ност. У одно су са парт не ром,нема 
потре бе да упор но пона вља те 
ситу а ци је које не доно се жеље ни 
ефе кат.

СТРЕ ЛАЦ: У скла ду 
са при о ри те ти ма које 
сте поста ви ли има те 
сво ју визи ју и не 

жели те да при хва ти те ком про ми
сна реше ња која вам пред ла жу 
одре ђе ни сарад ни ци. Немој те 
дозво ли ти да неко оте жа ва ваш 
послов ни или дру штве ни поло
жај. Иску ство вас опо ми ње да 
напра ви те емо тив ну дис тан цу у 
одно су на јед ну осо бу и на неке 
сум њи ве ситу а ци је. 

ЈАРАЦ: Изне над не 
про ме не на послов ној 
сце ни, делу ју као 
додат ни пси хо ло шки 

при ти сак и зах те ва ју да има те 
добру кон цен тра ци ју како бисте 
се на вре ме при ла го ђа ва ли у 
одно су на оче ки ва ња. Ваша лич
на сре ћа про ис ти че из уну тра шње 
потре бе, да се све лепе мисли и 
топла осе ћа ња увек деле или раз
ме њу ју са бли ском осо бом.

ВОДО ЛИ ЈА: Потру ди
те се да успе шно 
спро ве де те све сво је 
иде је и пла но ве у 

дело. Важно је да поред себе 
има те осо бу од пове ре ња и тим 
про ве ре них сарад ни ка за које 
вас везу ју зајед нич ки инте ре си. У 
љубав ном одно су,немој те уза
луд но поку ша ва ти да про ме ни те 
парт не ро во пона ша ње или да 
мења те ток ства ри које не зави се 
од ваше воље.

РИБЕ: Исто вре ме но 
сте анга жо ва ни на 
више поља и саве сно 
испу ња ва те свој део 

оба ве за или неке зва нич не дого
во ре које има те са сарад ни ци ма. 
Наста ви те са озбиљ ним про це на
ма и про ми шља њем у вези нов ча
них пону да, немој те дозво ли ти да 
неко одлу чу је у ваше име о зајед
нич ким инте ре си ма. Парт нер у 
вама под сти че сум њи ча вост и 
број на пита ња на која не доби ја те 
задо во ља ва ји ће одго во ре. 

VREMEPLOV
17. фе бру ар

1871. Ро ђен је срп ски пи сац и 
ди пло ма та Јо ван Ду чић, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
чи је је ства ра ла штво из у зет не 
вер си фи ка ци је уда ри ло пе чат 
срп ској по е зи ји у пр вој по ло ви
ни 20. ве ка. 

18. фе бру ар
1967. “Отац атом ске бом бе”, 
Ро берт Опен хај мер, пре ми нуо 
је у 63. го ди ни. Због сум ње да 
одр жа ва ве зе са ко му ни сти ма, 
од 1953. му је оне мо гу ћен 
да љи рад на атом ским про на
ла сци ма јер је био про тив ник 
про из во ђе ња во до нич них бом
би и за ла гао се за ко ри шће ње 
ну кле ар не енер ги је у мир но
доп ске свр хе. Ре ха би ли то ван 
је 1963. го ди не. 

19. фе бру ар
1878. Сан сте фан ским уго во
ром окон чан је срп скотур ски 
рат. Уго вор ко јим је Ру си ја 
по ку ша ла да ство ри Ве ли ку 
Бу гар ску на ра чун Ср би је по ни
штен је на зах тев оста лих 
европ ских си ла на Бер лин ском 
кон гре су у ју лу 1878.

20. фе бру ар
1908. Умро је срп ски пи сац 
Си мо Ма та вуљ, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, је дан од 
нај и стак ну ти јих пред став ни ка 
срп ског ре а ли зма. Пи сао је 
бо га тим и соч ним је зи ком при
по вет ке из цр но гор ског, дал ма
тин ског и бе о град ског жи во та, 
ро ма не и дра ме. 

21. фе бру ар
1997. Пред сед ник Де мо крат ске 
стран ке Зо ран Ђин ђић иза
бран је за гра до на чел ни ка Бе о
гра да, на осно ву по бе де опо зи
ци о не ко а ли ци је “За јед но” на 
ло кал ним из бо ри ма у но вем
бру 1996, чи ме је по стао пр ви 
не ко му ни стич ки гра до на чел
ник глав ног гра да Ју го сла ви је 
по сле Дру гог свет ског ра та.
 

22. фе бру ар
1935. Ро ђен је срп ски пи сац 
Да ни ло Киш. Пи сао је не го ва
ним сти лом, са мо дер но схва
ће ном фа бу лом. Био је дра ма
тург по зо ри шта “Ате ље 212” у 
Бе о гра ду и лек тор у Стра збу ру, 
Бор доу и Ли лу. Де ла: ро ма ни 
“Пса лам 44”, “Ман сар да”, “Ба
шта, пе пео”, “Пе шча ник”, 
“Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до
ви ча”, при по вет ке “Ра ни ја ди”, 
“Ен ци кло пе ди ја мр твих”, дра
ма “Елек тра 70”, по ле мич ки 
спис “Час ана то ми је”.
 

23. фе бру ар
1999. У Рам бу јеу су по сле 17 
да на за вр ше ни пре го во ри 
из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца, на ја
вом ал бан ских пред став ни ка 
да у на че лу при хва та ју по ну ђе
ни спо ра зум, док су срп ски 
пред став ни ци из ри чи то од ба
ци ли стра но вој но при су ство 
на Ко со ву и Ме то хи ји, а стра ни 
по сред ни ци од ре ди ли две сед
ми це као рок за пот пи си ва ње 
спо ра зу ма.

HOROSKOP

Сре да, 17. (4) фебру ар  
Пре по доб ни Иси дор Пелу си от; 
Пре по доб ни Нико лај

Четвр так, 18. (5) фебру ар  
Све та муче ни ца А га ти ја; Све ти 
Поли евкт

Петак, 19. (6) фебру ар  
Све ти Фоти је Цари град ски; 
Све ти Вукол С мирн ски

Субо та, 20. (7) фебру ар  
Све ти Пар те ни је  Ламп са киј ски

Неде ља, 21. (8) фебру ар  
Све ти Тео дор Стра ти лат; Све ти 
Сава Дру ги, Архи е пи скоп срп
ски

Поне де љак, 22. (9) фебру ар  
Све ти муче ник Ники фор (Ода
ни је  Сре те ња)

Уто рак, 23. (10) фебру ар  
Све ти све ште но му че ник  Ха ра
лам пи је

Crkveni 
kalendar

• Иду две пушке ули цом 
и пуца ју од сме ха.
• Ако мислиш да се све 
врти око тебе, … лези и 
спа вај, сигур но ти је 
низак при ти сак!
• Данас ћу купи ти шти
кле. Вре ме је да и ја 
живим на висо кој нози.

Пита са сиром 
и блитвом

Састојци: четири јаја, 100 
милилитара уља, 50 милилитара 
млека, 100 милилитара јогурта, 
100 милилитара киселе воде, три 
шоље пшеничног брашна, једна и 
по шоља кукурузног брашна, пра
шак за пециво, пола супене каши
ке соли, 250 грама сира, 300 
грама блитве

Припрема: Јаја измутити, па 
додати уље, млеко, јогурт и кисе
лу воду. Промешати па додати 
брашно и прашак за пециво. 
Посолити и додати сир и блитву. 
Све сјединити и пресути у посуду 
за печење. Посути семенкама 
лана, сусама, сунцокрета. Пећи 
на 189 степени 3035мин. Пријат
но!


