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ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

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

Дежурна служба: 064/8894-580

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

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

OP[TA BOLNICA

Dr`avno 
odlikovawe 
za mitrova~ke 
lekare

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520
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• Zlatnu medaqu za zasluge u borbi protiv pandemije 
dobila je anesteziolog dr Nata{a Sekulovi}
• Zlatna medaqa za delo li~nog herojstva u za{titi 

stanovni{tva od zarazne bolesti posthumno je 
dodeqena neuropsihijatru dr An|elku Ba~vaninu



ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Држав но одли ко ва ње
за два митро вач ка лека ра

Председник Александар Вучић
је на Дан државности, 15.
фебруара, одликовао Злат

номмедаљомзазаслугедвалекара
митровачкеОпштеболнице:дрНата
шу Секуловић и др Анђелка Бачва
нина.Тимповодом,19.фебруара је
уОпштојболнициодржанајеконфе
ренцијазамедије.
Златном медаљом за дело лич

ног херојства у заштити становни
штваодзаразнеболестиодликован
је постхумно др Анђелко Бачванин,
специјалиста психијатарије и начел
никОдељења запсихијатрију.Злат
номмедаљомзазаслугепротивпан
демијевирусакоронеодликована је
дрНаташаСекуловић,специјалиста
анестезиологиначелницаСлужбеза
анестезију и реанимацију у Општој
болници.
ДиректорОпште болнице дрДра

ган Малобабић је том приликом
честитаодрСекуловић.
– Др Наташа Секуловић је прави

херој током борбе против пандеми
је коронавируса, која траје годину
дана. Поред тога што сам поносан,
јер сам на челу колектива у којем
ради докторица Секуловић, желим
даистакнемдауовомистомколек
тиву ради и њен муж, који је запо
сленнаИнфективномодељењуида
суонисвојживотупоследњихгодину
данаупотпуностиподредилиборби
противовепошасти.Великужртвуу
свемуовомеподнеласуињенадва
маласина,којисууприлицидасво
је родитеље виђају само када нису
на послу или када су сигурни да је
тоупотпуностибезбедно.Честосмо
моглидачујемодасулекариправи
хероји,адрСекуловићјеуправојед

наодњих,рекаоједрМалобабић.
Одликована др Наташа Секуло

вић захвалила се свим сарадници
ма, колегама лекарима и медицин
ским техничарима, истичући да је
овоодликовањестиглоумитровачку
болницу и њиховом заслугом. Како
је рекла, није очекивала признање,
јерсесвиздравственирадницибаве
самотимедаурадепосаоузадатим
условиманајбољештомогу.
 – Желим да напоменем да ова

златна медаља коју је мени уручио
председник државе, представља
одликовање за целу нашу болницу,
односно Службу анестезије, подр
жану Службом за интерне болести,
Инфективне болести и свих других
специјалиста, као и медицинских
техничара са тих одељења који су
нампомоглидауспоставиморавно
тежуурадуизмеђуцрвене,зеленеи
наранџастезонеуболници.Мисмо
секаоколективиСлужбаанестези
јејакотрудилидаиспунимосвезах
тевенашеустанове.Знатедапоред
ковида19 наши пацијенти болују и
оддругихболести,амикаослужба
учествујемоулечењунаобафронта.
Мени лично је за понос тошто смо
каоједнамаласлужбауспелисведа
издржимо и да свој посао обавимо
професионално какои треба, рекла
једрНаташаСекуловић.
Онаједодаладајеупочеткуепи

демије Општа болница имала пет
респиратора, али како се стање
погоршало,помоћјестизаласасвих
страна:државе,Покрајине,спонзора.
– Број особља који ради у интен

зивној нези је ограничен, тако да
смо обуку спроводили успут током
оватриталасаепидемије,штоћеи

касније јако пуно значити болници,
даимакадар којићебитинамного
вишемнивоунегоштојебиодосада.
Када је реч о технолошком аспекту,
садможемодаопремимотриинтен
зивне неге.Ми смо се бавили само
тиме да урадимо посао у задатим
условимакојисупобројупацијената
итежиниклиничкесликеменибили
незамисливи прошле године, каже
дрСекуловићидодаједа су супруг
и она  успели да ускладе приватни
животиобавезенапослу,дистанци
рајући се од родитеља док се нису
вакцинисалиичувајућинаизменично
децу.
Онадодаједастрахујеодчетвртог

таласа епидемије, као што се наја
вљује.
–Људскиједасеуплашитенечег

непознатог.Сдругестране,ковид19
намнијевишетоликонепознат,али
јестрашнаболест.Неможетеникад
отупетинапатњучовека,тојенемо
гуће. Проживећете на овај или онај
начингубитакпацијентаитојестра
шно,алимимеђусобнопуноотоме
причамо, што нам највише помаже,
било је јакомладих пацијената које
нисмоуспелидаспасимоинамајето
било јако трагично,истичедрСеку
ловић.
На крају, др Малобабић је додао

да је докторка Наташа Секуловић
веомаскромнаида јеслужбакојом
руководипостиглавеликуспех,пру
жившишансузаживотбројнимпаци
јентима.Он јепритомистакаода је
ковид19тешкаболест,адајевакци
нацијауовомтренутку,јединосветло
накрајутунела.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

др Наташа Секуловић и др Драган Малобабић
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По 40.000 дина ра за 63 бебе

У општи ни Пећин ци 19. фебру а ра 
поче ла је поде ла јед но крат ног 
нов ча ног додат ка у изно су од 

40.000 дина ра, који пећи нач ка локал
на само у пра ва већ тра ди ци о нал но из 
буџет ских сред ста ва издва ја за сва ко 
ново ро ђен че на сво јој тери то ри ји.

Пред сед ник Општи не Сини ша 
Ђокић уру чио је јед но крат ни нов ча ни 
дода так поро ди ци Коње вић из Прхо
ва, која је доби ла при но ву сре ди ном 
про шле годи не. Он је том при ли ком 
иста као да је бела куга про блем са 
којим се суо ча ва цела Срби ја и да 
општи на Пећин ци у томе није изу зе
так. 

– Мера ма подр шке поро ди ци тру
ди мо се да охра бри мо мла де брач не 
паро ве да засну ју или про ши ре поро
ди цу, и да им ста ви мо до зна ња да 
у одга ја њу деце могу да рачу на ју на 
подр шку Општи не. Бор ба про тив беле 
куге није бор ба поје ди на ца већ целог 
дру штва и ми као локал на само у пра
ва насто ји мо, коли ко год може мо, да 
дамо допри нос тој бор би, пору чио је 
први човек пећи нач ке Општи не.

Мали Андреј је прве нац Боја не 
и Ива на Коње вић који, како су нам 
рекли, у будућ но сти сва ка ко пла ни ра
ју про ши ре ње поро ди це.

– Помоћ коју смо доби ли сва ка ко је 

зна чај на. Иско ри сти ће мо је за купо ви
ну беби опре ме и неких сва ко днев них 
ства ри које су Андре ју потреб не. Дра
го нам је што нас је пред сед ник посе
тио и захвал ни смо пећи нач кој локал
ној само у пра ви на томе што ула же 
вели ке напо ре у бор би про тив беле 
куге, рекао нам је Иван Коње вић.

У неко ли ко дана јед но крат ни нов
ча ни дода так је, уз пошто ва ње свих 
мера зашти те од шире ња инфек ци је 
коро навиру са, испо ру чен на кућ не 
адре се 63 поро ди це са тери то ри је 
пећи нач ке општи не, које су при ја ви ле 
ново ро ђен че у пери о ду од 1. маја до 
31. авгу ста 2020. годи не. 

Ситу а ци ја ста бил на, али и даље непо вољ на
Током прет ход не неде ље у општи

ни Пећин ци је потвр ђе но 18 нових 
слу ча је ва зара зе, што је про се чан 
број ново за ра же них на недељ ном 
нивоу у послед њих неко ли ко неде
ља. На вак ци нал ном пунк ту у пећи
нач ком Дому здра вља до сада је 
вак ци ни са но укуп но 1553 гра ђа на, а 
у међу вре ме ну је 781 и ревак ци ни са
но.

Општи на Пећин ци је јед на од 13 

вој во ђан ских општи на у који ма се 
епи де ми о ло шка ситу а ци ја попра ви
ла. Углав ном су у пита њу мање вој
во ђан ске општи не у који ма је и поред 
побољ ша ња, пре ма оце ни Инсти ту та 
за јав но здра вље Вој во ди не, ситу а
ци ја и даље непо вољ на, док је у 32 
вој во ђан ске општи не епи де ми о ло
шка ситу а ци ја оце ње на као ван ред
на.

У Шта бу за ван ред не ситу а ци је 

општи не Пећин ци, који сва ко днев но 
пра ти ситу а ци ју на тере ну, оце њу ју 
да је епи де ми о ло шка ситу а ци ја на 
тери то ри ји општи не ста бил на, али 
да је и даље нео п ход но пошто ва
ње свих мера зашти те од шире ња 
инфек ци је, као и наста вак про це са 
иму ни за ци је ста нов ни штва, јер би у 
про тив ном ситу а ци ја могла поно во 
да се погор ша у врло крат ком вре
мен ском пери о ду.

Председник Општине Синиша Ђокић у посети породици Коњевић
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ПОСЛОВ НО-СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР „ПИН КИ“

Вак ци ни са но око хиља ду
меди ци на ра из Репу бли ке Срп ске

Вак ци на ци ја рад ни ка 
запо сле них у здрав
стве ном систе му 

Репу бли ке Срп ске поче ла 
је 17. фебру а ра у Срем
ској Митро ви ци, и тра ја ла 
је до четврт ка, 18. фебру
а ра. Пла ном је пред ви ђе
но да се вак ци ни ше око 
1000 здрав стве них рад ни
ка. Поред гра до на чел ни
це Све тла не Мило ва но вић 
и оста лих пред став ни ка 
локал не само у пра ве, овом 
про це су вак ци на ци је је 
при су ство вао и мини стар 
пољо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић. Вак ци на ци ја 
се оба вља ла у Послов но
спорт ском цен тру „Пин ки“, 
који је био рас по ре ђен у 
шест пунк то ва. У првих пет 

пунк то ва су се пре гле да ли 
здрав стве ни рад ни ци, а у 
шестом се могло пет осо
ба одјед ном вак ци ни са ти. 
Првог дана је укуп но вак
ци ни са но 450 људи, који 
су могли да бира ју изме ђу 
„Сино фар мо ве“, „Фај зе ро
ве“ и „Спут њик V“ вак ци не. 
Тако ђе, том при ли ком је 
поде ље но 450 ланчпаке та 
за вак ци ни са не меди ци на ре 
из Репу бли ке Срп ске.

– У Срем ској Митро ви ци 
смо до 17. фебру а ра оба
ви ли вак ци на ци ју око 10 
хиља да Митров ча на и око 
пет хиља да је ревак ци ни са
но. То је око два де сет посто 
од укуп ног ста нов ни штва 
Срем ске Митро ви це. Сада 
смо у при ли ци да помог не

мо они ма који ма је та помоћ 
потреб на. У овом тре нут ку, 
здра вље нам је нај ва жни
је. У Послов носпорт ском 
цен тру „Пин ки“ је оба вље
но при ма ње прве дозе вак
ци не здрав стве них рад ни
ка Репу бли ке Срп ске, а ту 
оче ку је мо и ревак ци на ци ју. 
Посеб но бих се захва ли ла 
волон те ри ма Кан це ла ри
је за мла де, који су и овај 
пут при ско чи ли у помоћ. 
Они попу ња ва ју све потреб
не обра сце и сер ти фи ка те, 
које ће здрав стве ни рад
ни ци из Репу бли ке Срп ске 
доби ти након прве вак ци не. 
Посеб но бих се захва ли ла и 
нашим здрав стве ним рад
ни ци ма из Дома здра вља 
на све му што су до сада 

др Адил ЕлхагСве тла на Мило ва но вић др Сто јан Сми ља нић

Вак ци на ци ја здрав стве них рад ни ка Репу бли ке Срп ске

Поде ла ланч-паке та
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ура ди ли за нас, рекла је 
гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић.

Начел ник Опште меди ци
не др Адил Елхаг је рекао 
да је вак ци на ци ја про те кла 
у нај бо љем реду. 

– Уче ству је десет меди
цин ских рад ни ка, пет лека
ра и пет меди цин ских 
сеста ра, и оба вља ју вак ци
на ци ју здрав стве них рад
ни ка Репу бли ке Срп ске. У 
упо тре би су све три вак ци не 
које су на нашем тржи шту: 
„ Сино фар мо ва“, „Спут њик 
V“ и „Фај зе ро ва“. Морам да 
нагла сим да ова вак ци на
ци ја не оме та про цес ревак
ци на ци је и даље масов не 
иму ни за ци је, изја вио је др 
Елхаг. 

Др Сто јан Сми ља нић, 
лекар у Дом здра вља у 
Тесли ћу, један је од здрав
стве них рад ни ка Репу бли ке 
Срп ске који је вак ци ни сан 
првог дана. 

– Епи де ми ја коро навиру
са у Репу бли ци Срп ској је у 
фази ста би ли за ци је у одно
су на прет ход ни пери од. 
Сада сви мора мо да има
мо један циљ, а то је да се 
вра ти мо нор мал ном живо ту. 
Вак ци на ци ја је сред ство да 
дође мо до тог циља што 
пре. У Срби ји то изгле да 
мало брже, ми смо у зао
стат ку. Овом при ли ком се 
захва љу јем на орга ни за ци
ји, добро до шли ци. Заи ста 
све добро функ ци о ни ше. 
Захвал ност упу ћу јем Вла
ди Срби је и пред сед ни ку 
Срби је Алек сан дру Вучи
ћу, јер је имао раз у ме ва ња 
првен стве но за нас здрав
стве не рад ни ке из Репу бли
ке Срп ске. Надам се да ће 
у доглед но вре ме поче ти 
и масов на иму ни за ци ја у 
Репу бли ци Срп ској, рекао је 
др Сми ља нић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Првог дана вак ци ни са но 450 здрав стве них рад ни ка

Вак ци ни са ни
и рад ни ци
медиј ских кућа
Као јед на од при о ри

тет них гру па, које су 
изло же не ризи ку од 

зара жа ва ња коро навиру
сом, ока рак те ри са ни су и 
запо сле ни у меди ји ма. Из 
тог раз ло га, Град Срем ска 
Митро ви ца је омо гу ћио 
19. фебруара вак ци ни са
ње нови на ра, сни ма те ља, 
фото гра фа, које је орга
ни зо ва но у про сто ру 
Послов но  спорт ског цен
тра „Пин ки“, а прет ход но 
и за потре бе иму ни за ци
је здрав стве них рад ни ка 
са тери то ри је Репу бли ке 
Срп ске. Они који су иско
ри сти ли могућ ност да 
при ме вак ци ну има ли су 
на рас по ла га њу руску, 
кине ску и „Фај зе ро ву“ вак
ци ну.

 Од почет ка бор бе са 
коро навиру сом, Град 
пома же у све му како запо
сле ни ма у Бол ни ци, тако и 
у Дому здра вља. Иму ни за
ци ја меди ци на ра из Репу
бли ке Срп ске је про шла 
одлич но на овом месту, а 
данас то чине и запо сле ни 
у Град ској упра ви, затим 
рад ни ци јав них пред у зе
ћа и нарав но меди ја. Овај 
капа ци тет је иско ри штен 
на нај бо љи начин, како 
би додат но убр за ли про
цес вак ци ни са ња гра ђа на, 
рекао је начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед
нич ке посло ве и имо ви ну 
Миро слав Јокић.

Нови на ри су сагла сни 
да је ово начин да зашти те 
себе и сво је бли жње, због 
при ро де посла који раде, 
а под ра зу ме ва честе кон
так те.

 При мио сам кине ску 
вак ци ну, осе ћам се добро. 
Мислим да сам учи нио 
пра ву ствар за себе и око

ли ну, каже новинар Рај ко 
Боди ро гић.

Нови нар ка Дија на Шће
кић је, тако ђе примила 
вакцину .

 У поро ди ци имам ста
ри је чла но ве и кад путу јем 
да их посе тим, увек морам 
да радим тест на коро ну. 
Сада тога неће бити, осе
ћам се добро и надам се 
да ће тако и оста ти, рекла 
је Дија на Шће кић.

Начел ник Опште меди
ци не др Адил Елхаг је 
рекао да вак ци на ци ја и 
ревак ци на ци ја у Срем ској 
Митро ви ци про ти че добро.

– Гра ђа ни има ју при
ли ку да ода бе ру јед ну од 
три врсте вак ци не, што је 
добро, јер има ју могућ ност 
избо ра. Нема мо ника квих 
про бле ма, све тече како 
тре ба. Гра ђа ни, који су 
вак ци ни са ни биће и ревак
ци ни са ни на вре ме. Задо
вољ ни смо, закљу чио је др 
Адил Елхаг.

На овој лока ци ји спро ве
шће се ревак ци на меди ци
на ра, који су вак ци ни са ни 
у хали „Пин ки“, а дола зе из 
сусед не Срп ске.

А. П.

Миро слав Јокић

Вак ци на ци ја од сада
у ПСЦ „Пин ки“

Oд 23. фебру а ра иму ни за ци ја гра ђа на Срем ске 
Митро ви це ће се оба вља ти   , на орга ни зо ва ним 
вак ци нал ним пунк то ви ма ПСЦ „Пин ки“. Пунк то ви 
ће бити  изме ште ни у фоа јеу у истој згра ди. Вак ци-
на ци ја ће се оба вља ти по дого во ре ном рас по ре ду 
и зака за ним тер ми ни ма.
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ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА

Доде ље на сред ства
срем ским општинама

Пред сед ник Покрајинскe Вла
де Игор Миро вић  уру чио је 
17. фебру а ра, уго во ре  пред

став ни ци ма 24 локал не само у пра ве 
за финан си ра ње и суфи нан си ра ње  
инфра струк тур них про је ка та у обла
сти ма сао бра ћај не инфра струк ту
ре, водо снаб де ва ња и зашти те вода, 
локал ног и  реги о нал ног еко ном ског 
раз во ја, основ ног обра зо ва ња и раз
во ја  спор та. Реч је о про јек ти ма који 
ће бити реа ли зо ва ни зајед но са локал
ним само у пра ва ма, а од укуп ног изно
са сред ста ва Покра јин ска вла да је 
пре ко Упра ве за капи тал на ула га ња 
АП Вој во ди не обез бе ди ла гото во 3,3 
мили јар де дина ра. Међу 24 гра да и 
општи не који ма су доде ље на сред ства 
нашли су се и Срем ска Митро ви ца, 
Шид, Ириг, Инђи ја и Бео чин.

Обра ћа ју ћи се пред став ни ци ма 
локал них само у пра ва, Миро вић је 
иста као да се на овај начин запо чи њу 
вели ке инве сти ци је у Вој во ди ни. 

– Пока за ли смо у мину ле чети ри 
годи не добар зајед нич ки при ступ, ефи
ка сност и једин ство у при пре ми про је
ка та, рекао је пред сед ник Миро вић.

Он је том при ли ком наја вио да се 
овим уго во ри ма запо чи њу вели ке 
инве сти ци је у Вој во ди ни, те да је у 
про те кле чети ри годи не пока зан добар 
зајед нич ки при ступ, ефи ка сност и 
једин ство у при пре ми про је ка та.

Изме ђу оста лог, он је апо стро фи рао 
и наста вак радо ва на рекон струк ци ји 
локал не пут не мре же на Фру шкој гори, 
која је поста ла вео ма важна тури стич
ка дести на ци ја. 

  Жели мо да ство ри мо добре инфра
струк тур не усло ве за раз вој тури зма, 
рекао је Игор Миро вић.

ИНЂИ ЈА
Пока јин ска вла да издво ји ла је 187 

мили о на дина ра за наста вак радо ва 
на изград њи нове спорт ске хале у 

Инђи ји. Тако ђе, Општи ни Инђи ја доде
ље на су и сред ства за рекон струк ци ју 
пута Бан стол –Чор та нов ци.

Уго во ре у згра ди Покра јин ске вла де 
пот пи сао је пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак.

– Вео ма сам задо во љан чиње ни цом 
да смо доби ли сред ства за део завр
шет ка радо ва на хали. У пита њу су 
радо ви у окви ру прве фазе чија је 
вред ност 187 мили о на дина ра. Задо
во љан сам што смо доби ли и 260 
мили о на дина ра за рекон струк ци ју 
пута Бан столЧор та нов ци. У окви ру 
тих радо ва, пред ви ђе на је и изград ња 
пешач кобици кли стич ке ста зе од 
цркве на Бан сто лу до Чор та но ва ца. То 
је вео ма зна ча јан про је кат и када гово
ри мо о сао бра ћај ној кому ни ка ци ји али 
и о даљем раз во ју тури зма на тери то
ри ји општи не Инђи ја. обја снио је Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи ја још 
јед ном је под се тио да ће се у наред
ном пери о ду више ради ти на про јек ти

Пред сед ник Општине Инђија Владимир Гак пот пи сао уго во ре

Вео ма сам задо во љан чиње ни цом да смо доби ли сред ства за део завр шет ка радо ва 
на спорт ској хали. У пита њу су радо ви у окви ру прве фазе чија је вред ност 187 мили-
о на дина ра. Задо во љан сам што смо доби ли и 260 мили о на дина ра за рекон струк ци ју 
пута Бан стол-Чор та нов ци. У окви ру тих радо ва, пред ви ђе на је и изград ња пешач ко-
бици кли стич ке ста зе од цркве на Бан сто лу до Чор та но ва ца. То је вео ма зна ча јан про-
је кат и када гово ри мо о сао бра ћај ној кому ни ка ци ји али и о даљем раз во ју тури зма на 
тери то ри ји општи не Инђи ја, рекао је пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак
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ма који се тичу раз во ја тури зма.
Рани ји при о ри те ти су нам били 

изград ња врти ћа и раз вој при вре де, те 
је тури зам остао по стра ни. Сада су се 
ство ри ли усло ви да више ради мо и у 
том сег мен ту, рекао је Гак.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
Путем јав ног кон кур са за финан си ра

ње и суфи нан си ра ње про јек та у обла
сти основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња 
Покра јин ска вла да је Срем ској Митро
ви ци доде ли ла 73 мили о на дина ра за 
реа ли за ци ју про јек та рекон струк ци је и 
доград ње фискул тур не сале Основ не 
шко ле „Јован Попо вић”. Локал на само
у пра ва, као суфи нан си јер у про јек ту 
уче ству је са 33 мили о на дина ра.

–  За рекон струк ци ју фискул тур не 
сале у Основ ној шко ли „Јован Попо

вић“ је потреб но 106 мили о на дина
ра. Покра јин ска вла да је доде ли ла 
73 мили о на, а Град је обез бе дио још 
33 мили о на дина ра. Рекон струк ци
ја под ра зу ме ва тако зва ну топлу везу, 
каби нет за настав ни ке физич ког, као 
и свла чи о ни це за уче ни ке, укљу чу
ју ћи сву опре му, која је потреб на за 
изво ђе ње наста ве физич ког. Када се 
рекон стру и ше сала, обје кат Основ не 
шко ле „Јован Попо вић“ ће са посто је
ћим тени ским и фуд бал ским тере ном, 
чини ти један леп спорт скорекре а
тив ни ком плекс, који ће кори сти ти, не 
само уче ни ци шко ле, него и сви наши 
сугра ђа ни, рекла је гра до на чел ни ца 
Срем ске Митро ви це Све тла на Мило
ва но вић.

Она је дода ла да 22. фебру а ра почи
ње рекон струк ци ја сале за физич ко и у 
Основ ној шко ли „Све ти Сава“.

– Сред ства за ову наме ну обез бе
ђе на су из Покра јин ског секре та ри ја та 
за спорт, у изно су од око три мили о
на и седам сто ти на хиља да дина ра. У 
наред ном пери о ду, пла ни ра мо да кон
ку ри ше мо за сред ства која су потреб
на за изград њу фискул тур не сале у 
Основ ној шко ли „Добро сав Радо са
вље вић Народ” у изно су од 227 мили
о на дина ра пре ма про јект ној доку мен
та ци ји. Поред про је ка та, које ћемо реа
ли зо ва ти у дру гим обла сти ма, тре нут
но смо ста ви ли акце нат на школ ство и 
обра зо ва ње, одно сно, у овом слу ча ју 
на сале за физич ко вас пи та ње, дода
ла је гра до на чел ни ца.

ШИД
Пред сед ни ку Општи не Шид  Зора ну 

Семе но ви ћу уру чен је уго вор  за 
финан си ра ње про јек та у обла сти сао
бра ћај не инфра струк ту ре. За про је кат 
је из покра јин ског буџе та издво је но 
100 мили о на дина ра. Захва лив ши се 
Покра јин ској вла ди и Упра ви за капи
тал на ула га ња, Семе но вић је иста као 
да ће сред ства бити наме ње на за про
је кат који ће обу хва ти ти ком плет ну 

Све тла на Мило ва но вић

Игор Мир овић и Зоран Семе но вић Зоран Семе но вић 

За рекон струк ци ју фискул тур не сале у Основ ној шко-
ли „Јован Попо вић“ је потреб но 106 мили о на дина ра. 
Покра јин ска вла да је доде ли ла 73 мили о на, а Град је 
обез бе дио још 33 мили о на дина ра. Када се рекон стру-
и ше сала, обје кат Основ не шко ле „Јован Попо вић“ ће 
са посто је ћим тени ским и фуд бал ским тере ном, чини ти 
један леп спорт ско-рекре а тив ни ком плекс, који ће кори-
сти ти, не само уче ни ци шко ле, него и сви наши сугра-
ђа ни, рекла је гра до на чел ни ца Срем ске Митро ви це 
Све тла на Мило ва но вић

Захва лив ши се Покра јин ској вла ди и Упра ви за капи-
тал на ула га ња, председник Општине Шид Зоран Семе-
но вић је иста као да ће сред ства бити наме ње на за про-
је кат који ће обу хва ти ти ком плет ну рекон струк ци ју 
већи не ули ца у насе ље ном месту Куку јев ци и да ће се 
на тај начин пове ћа ти без бед ност уче сни ка у сао бра ћа ју
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Тихо мир Сто ја ко вић

рекон струк ци ју већи не ули ца у насе
ље ном месту Куку јев ци и да ће се на 
тај начин пове ћа ти без бед ност уче сни
ка у сао бра ћа ју.

ИРИГ
Општи ни Ириг су доде ље на сред ства 

за реа ли за ци ју два про јек та. Један је 
наста вак радо ва на реха би ла та ци ји 
дела Гре бен ског пута, а дру ги је везан 
за радо ве на даљој изград њи кана ли за
ци о не мре же у Ири гу, а њихо ва укуп на 
вред ност  је пре ко 300 мили о на дина ра.

На осно ву првог кон кур са, доби је на 
су сред ства  у изно су од  292,5  мили о
на дина ра за сана ци ју Гре бен ског пута 
на Фру шкој гори, од рас кр сни це са 
локал ним путем до рас кр сни це са 
држав ним путем дру гог Б реда 313, 
одно сно од Зма јев ца до рас кр сни це 
Бео чин – Беше но во.

Дру ги про је кат се одно си на изград

њу дела недо ста ју ће кана ли за ци о не 
мре же у Ири гу, чија је вред ност 11,6 
мили о на дина ра.

  Оче ку је мо да се  у апри лу кре не са 
радо ви ма и да до лета буде у пот пу но
сти завр шен пут. Овим  бисмо ком плет
но зао кру жи ли  дужи ну Гре бен ског 
пута, рани је позна тог као Пар ти зан ски 
пут који се нала зи на тери то ри ји ири
шке општи не. Овај пут се у нашој 
општи ни про те же од Бан сто ла до поме
ну те рас кр сни це Бео чин – Беше но во и 
има укуп ну дужи ну око 24 кило ме та ра. 
Са завр шет ком ове део ни це, за коју 
смо сада доби ли сред ства, тај пут ће 
на тери то ри ји ири шке општи не бити 
ком плет но реви та ли зо ван, исти че 
Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
Општи не Ириг.

Када је реч о кана ли за ци ји, од доби
је них сред ста ва раде се дело ви кана
ли за ци је у три ули це у дужи ни од по 
300 мета ра. 

– То су  ули це  Кара ђор ђе ва, Вука 
Кара џи ћа и део Ули це Змај Јови не, од 
шко ле до рас кр сни це са бро јем 58, 
одно сно до тако зва ног Сими ћа бре га. 
У тим дело ви ма ули ца нема кана ли за
ци је и нада мо се да ће и ови радо ви 
бити завр ше ни до лета, иста као је 
први човек ири шке Општи не Тихо мир 
Сто ја ко вић. 

Он је додао да се са овим радо ви ма 
неће ста ти, јер је циљ да се у Ири гу и 
Врд ни ку, али и оста лим насе ље ним 
мести ма ура ди што више кана ли за ци
о не мре же у наред не чети ри годи не.

БЕО ЧИН

Све ча ној доде ли уго во ра за инфра
струк тур не про јек те у холу згра де 
Покра јин ске вла де при су ство ва ла је 
пред сед ни ца Општи не Бео чин Мир ја
на Мале ше вић Мил кић, којој је уру чен 
уго вор о пре но су сред ста ва по јав ном 
кон кур су за финан си ра ње и суфи нан
си ра ње про је ка та у обла сти сао бра
ћај не инфра струк ту ре. Пред мет овог 
уго во ра је пре нос сред ста ва Општи ни 
Бео чин за финан си ра ње про јек та 
„Реха би ли та ци ја сао бра ћај ни це Бео
чин  Беше но во – II фаза“. Пред сед ни
ца Општи не Бео чин Мир ја на Мале ше
вић Мил кић захва ли ла се свим пред
став ни ци ма Покра јин ске вла де и иста
кла да је завр ше так ове сао бра ћај ни це 
важан корак који ће помо ћи при вре ду, 
локал но ста нов ни штво, као и уна пре
ђе ње тури зма на оброн ци ма Фру шке 
горе.

Е. М. Н.

Јед на од ули ца где се гра ди кана ли за ци ја

Оче ку је мо да се  у апри лу кре не са радо ви ма и да до лета буде у пот пу но сти завр-
ше на рекон струк ци ја Гре бен ског пута. Овај пут се у нашој општи ни про те же од Бан-
сто ла до рас кр сни це Бео чин – Беше но во и има укуп ну дужи ну око 24 кило ме та ра. Са 
завр шет ком ове део ни це, за коју смо сада доби ли сред ства, тај пут ће на тери то ри ји 
ири шке општи не бити ком плет но реви та ли зо ван, исти че Тихо мир Сто ја ко вић, пред-
сед ник Општи не Ириг

Општини Беочин додељена су средства за саобраћајну инфраструктуру
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РУМА: СТРА ТЕ ГИ ЈА РАЗ ВО ЈА СОЦИ ЈАЛ НЕ ЗАШТИ ТЕ

Мере соци јал не помо ћи
нај у гро же ни јим гра ђа ни ма
Стра те ги ја раз во ја соци јал не зашти

те за пери од 2021–2025. годи не у 
рум ској општи ни усво је на је на 

сед ни ци Општин ског већа, а на пред лог 
Оде ље ња за дру штве не делат но сти.

Стра те ги ју је сачи ни ла Рад на гру па, 
чији је коор ди на тор била Боба на Мале
тић, шефи ца Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти, као и чла но ви Воји слав 
Мио ко вић, Јеле на Овцин, сто ма то лог др 
Јеле на Сто ја нац Мра че вић, Жакли на 
Него ва но вић и Весна Лакај.

Ова стра те ги ја се засни ва на одред ба
ма зако на који уре ђу ју област соци јал не 
зашти те, даје пре сек ста ња у рум ској 
општи ни када је реч о бро ју ста нов ни ка, 
пол ној, ста ро сној и обра зов ној струк ту
ри, ука зу је на про бле ме и осе тљи ве гру
пе, даје при каз посто је ћих мера, али и 
пред ла же нове мере у обла сти соци јал
не поли ти ке. 

На еви ден ци ји Цен тра за соци јал ни 
рад у 2019. годи ни је било 6.954 кори
сни ка, а у том бро ју је 1.597 деце, 598 
мла дих, 3.396 одра слих и 1.363 ста ра 
лица.

Посто је ће услу ге соци јал не зашти те су 
днев не услу ге у зајед ни ци, као што су 
помоћ у кући за децу, одра сле и ста ри је, 
а било је 225  кори сни ка ових услу га у 
истом пери о ду, док је Днев ни бора вак за 
децу, мла де и одра сле имао 34 кори сни
ка. Исто вре ме но, услу ге лич ног пра ти о
ца за децу са смет ња ма у раз во ју и инва
ли ди те том кори сти ло је19 лица, а услу гу 
подр шке за само стал ни живот – пер со
нал на аси стен ци ја за децу која поха ђа ју 
вас пит ну уста но ву 28 лица.

У обла сти соци јал не зашти те се раде 
и еду ка ци је веза не за пре вен ци је боле
сти зави сно сти и наси ља у поро ди ци, а  
у 2019. годи ни Цен тар за соци јал ни рад 
је спро вео еду ка ци је за укуп но 540 лица.

Ту је и про грам Народ не кухи ње чија је 
реа ли за ци ја у над ле жно сти  Црве ног 
крста Рума, и има 650 кори сни ка.

При о ри тет не циљ не гру пе су, на осно
ву оба вље не ана ли зе ста ња и поло жа ја 
гра ђа на у обла сти соци јал не зашти те, 
ста ра лица, осо бе са инва ли ди те том, 
деца и мла ди, а кључ ни про бле ми у 
обла сти соци јал не зашти те су веза ни за 
жртве наси ља, мате ри јал но и соци јал но  

угро же не поро ди це, Роме, избе гла и 
интер но расе ље на лица.

Општи циљ је да се задо во ље све 
потре бе гра ђа на и соци јал но угро же них 
гру па кроз раз вој ино ва тив них, одр жи вих 
и ква ли тет них соци јал них услу га,  а 
посеб ни циље ви су уна пре ђе ње, успо
ста вља ње и раз вој локал них соци јал них 
услу га у циљу пове ћа ња соци јал не 
зашти те лица из осе тљи вих гру па, обез
бе ђи ва ње нео п ход них људ ских и мате
ри јал них  ресур са, као и уна пре ђе ње 
соци јал не инклу зи је лица из осе тљи вих 
кате го ри ја.

Као мере за реа ли за ци ју ових циље ва, 
пред ло же ни су раз вој  и про ши ре ње 
локал них  соци јал них услу га помоћ и 
неге у кући, Днев ног борав ка за децу, 
мла де и одра сле са смет ња ма у раз во ју, 
лич ни пра ти лац лици ма са смет ња ма у 
раз во ју, пер со нал на педа го шка аси стен
ци ја, саве то ва ли ште за брак и поро ди цу, 
поро дич ни сме штај и пове ћа ње бро ја 
хра ни тељ ских поро ди ца за ста ра лица у 
локал ној зајед ни ци, успо ста вља ње услу
ге пали ја тив ног збри ња ва ња ста рих 
лица, услу ге кућа на пола пута, стам бе не 
једи ни це и гра ђе вин ски мате ри јал потре
бан за соци јал но ста но ва ње.  

Ту је и изра да про је ка та који би обез
бе ди ли екс тер не изо ре финан си ра ња, 

еду ка ци ја пред став ни ка цивил ног сек то
ра за пру жа ње соци јал не услу ге, инфо
пулт у окви ру сео ских месних зајед ни ца, 
мобил ни систем, инфор ми са ње...

– Стра те ги ја тре ба да нас усме ри на 
актив но сти, које ће допри не ти дело твор
ном укљу че њу свих рањи вих гру па у 
дру штве ни живот општи не, ефи ка сност у 
сузби ја њу сиро ма штва, одго ва ра ју ћу 
соци јал ну зашти ту  они ма који ма је нај
по треб ни ја. Њена реа ли за ци ја је одго
вор ност свих реле вант них општин ских 
инсти ту ци ја, али је добро до шао и допри
нос оста лих орга ни за ци ја, како при вред
них, тако и орга ни за ци ја цивил ног дру
штва, као  и гра ђа на који могу да помог
ну, напи сао је на почет ку Стра те ги је 
раз во ја соци јал не зашти те Сла ђан Ман
чић, пред сед ник Општи не.

Тре ба под се ти ти, да је у овој обла сти 
од недав но фор ми ра на нова уста но ва

соци јал не зашти те „Соли дар ност“, 
која је осно ва на ради  пру жа ња и раз ви
ја ња услу га соци јал не зашти те из над ле
жно сти локал не само у пра ве, на осно ву 
пре по зна тих потре ба гра ђа на, у скла ду 
са пози тив ним дру штве ним про пи си ма 
који ма се регу ли ше област соци јал не 
зашти те,  а седи ште јој је у објек ту где се 
нала зи и Цен тар за соци јал ни рад. 

 С. Џаку ла

Згра да Цен тра за соци јал ни рад и нове уста но ве Соли дар ност

ЗДРАВ СТВЕ НА АМБУ ЛАН ТА У БЕШКИ

Нови меди цин ски кон теј нер
Поред тога што се акци ја вак ци на ци је 

и ревак ци на ци је у инђиј ском Дому здра
вља одви ја пла ни ра ном дина ми ком, над
ле жни раде и на побољ ша њу усло ва за 
несме тан рад у сео ским амбу лан та ма. 
За потре бе амбу лан те у Бешки недав но 
је сти гао још један меди цин ски кон теј нер 
у којем ће се оба вља ти интер вен ци је са 

ковидпаци јен ти ма. Они ће, како је иста
као док тор Јово Кома зец, дирек тор Дома 
здра вља „Др Мило рад Мика Павло вић“, 
на овај начин бити одво је ни од хро нич них 
боле сни ка.

Меди цин ски кон теј нер је опре мљен за 
интер вен ци је са паци јен ти ма који има ју 
симп то ме коро навиру са, што тре ба да 

олак ша рад запо сле ни ма у беш чан ској 
амбу лан ти, иста као је др Кома зец. 

Он је додао да су дона ци је за ову уста
но ву од вели ког зна ча ја.

То је један од начи на да се обно ви и 
наба ви опре ма коју Дом здра вља није у 
могућ но сти сам да обез бе ди, рекао је 
дирек тор инђиј ског Дома здра вља. М. Ђ.
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ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН НЕМА ЊА ВИЛИЋ

Реша ва ње про бле ма гра ђа на 
не сме бити поли ти зо ва но

Бео чин је јед на од рет ких општи на 
у којој на вла сти није Срп ска 
напред на стран ка. На локал ним 

избо ри ма, одр жа ним 21. јуна про шле 
годи не, гра ђа ни Бео чи на су сво је 
пове ре ње дали Соци ја ли стич кој пар
ти ји Срби је. Тако су на кон сти ту тив ној 
сед ни ци, 21. авгу ста про шле годи не 
изабрани пред сед ник Скуп шти не 
Нема ња Вилић, пред сед ни ца Општи
не Мир ја на Мале ше вић Мил кић и 
оста ли орга ни извр шне вла сти. Нема
ња Вилић је са 29 годи на постао нај
мла ђи пред сед ник Скуп шти не у исто
ри ји Бео чи на. Са њим смо раз го ва ра
ли о функ ци о ни са њу локал ног Пар ла
мен та, про јек ти ма који су реа ли зо ва
ни и о они ма који су у пла ну да се 
ура де. Пред сед ник Скуп шти не Општи
не Бео чин Нема ња Вилић иза себе 
има, може се рећи, бога то рад но иску
ство у при ват ном сек то ру, а тако ђе је 
завр шио и основ не сту ди је Агро е ко но
ми је на Пољо при вред ном факул те ту у 
Новом Саду. Како каже, од 2012. годи
не је члан и акти ви ста СПС–а, и сма
тра да локал на власт сада има један 

добар тим мла дих људи који су фоку
си ра ни на реша ва ње про бле ма гра ђа
на Бео чи на. 

– На локал ним избо ри ма Соци ја ли
стич ка пар ти ја је ура ди ла нешто што 
нико није веро вао да ће се деси ти, 
осво ји ли смо нај ви ше гла со ва и доби
ли избо ре. Било је и пона вља ња избо
ра на неколико изборних места и 
пома ло је било напе то све до кон сти
ту тив не сед ни це 21. авгу ста. Пред сед
ни ца Општи не Мир ја на Мале ше вић 
Мил кић је оку пи ла око себе један 
добар тим људи. Искре но, нисам оче
ки вао да ће ми пред сед ни ца Мир ја на 
Мале ше вић Мил кић ука за ти пове ре
ње за функ ци ју пред сед ни ка Скупшт
не општи не, али волим да при хва там 
иза зо ве. Не бојим се ни рада нити 
оба ве за, без обзи ра на моје годи не. У 
раз го во ру са њом, рекла је да је у 
мени пре по зна ла потен ци јал и ја сам 
јој захва лан на томе, каже Нема ња 
Вилић.  

Он дода је да, иако СПС има већи 
број одбро ни ка у Скуп шти ни, увек је 
исти цао да власт не жели непри ја те

ље у опо зи ци ји, овом слу ча ју СНСу, 
већ сарад ни ке са којим ће се уна пре
ди ти живот у Бео чи ну. 

– На при мер, сме на дирек то ра јав
них пред у зе ћа и људи који су на 
важним поло жа ји ма, поли тич ки гле да
но, јесте нешто што је сасвим нор мал
но и што се мора деси ти. Сме ном 
дирек то ра „Водо во да“, „Топла не“ и 
Јав ног кому нал ног пред у зе ћа нисмо 
желе ли да се све ти мо, већ смо  ода
бра ли меха ни зам којим смо то ура ди
ли регу лар но уз дого вор, или је у крај
њем слу ча ју то била сме на. Углав ном 
смо све то завр ши ли без тен зи је, без 
при ти са ка ни са репу блич ких ни 
покра јин ских нивоа вла сти. Функ ци је 
не тра ју веч но, ми смо иза бра ни на 
пери од од чети ри годи не, а то може да 
буде и кра ће. Данас, сутра ћемо иза ћи 
из згра де Општи не и тре ба да при ча
мо и да живи мо са гра ђа ни ма, и тиме 
се сви нека ко руко во ди мо. Заи ста 
има мо један тим ски рад. Сва ко мора 
да буде посве ћен свом послу и да зна 
шта и како тре ба да ради, то је наш 
став од самог почет ка, каже Вилић. 

Када се зајед нич ки 
реша ва неки про блем, 
то  није побе да СПС-а 

или СНС-а, то је побе да 
за гра ђа не. Реша ва ње 

про бле ма гра ђа на и уна-
пре ђи ва ње њихо вог 
живо та не сме бити 

поли ти зо ва но. То су 
ства ри где ника да не би 
сме ла да посто ји поли-

ти за ци ја. Место за поли-
ти за ци ју је Скуп шти на, 

где се воде диску си је о 
одре ђе ним тема ма, тамо 

се изно се аргу мен ти и 
кри ти ке. Сма трам да је 

сва ко на сед ни ци до 
сада могао то и да учи-

ни, исти че Нема ња 
Вилић

Нема ња Вилић
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Он дода је да за поли ти за ци ју, када 
је реч о бор би за бољи живот гра ђа на, 
нема места. 

– Води мо се поли ти ком да смо на 
кра ју кра је ва сви људи и да тре ба да 
сара ђу је мо, без обзи ра да ли неко 
при па да СПСу или СНСу. Пре све га 
све зави си од тога на који начин раз го
ва ра те са неким и коли ко сте спо соб
ни да успе те неко ме ствар но да пред
ста ви те свој про блем. Када се зајед
нич ки реша ва неки про блем, то  није 
побе да СПСа или СНСа, то је побе
да за гра ђа не. Реша ва ње про бле ма 
гра ђа на и уна пре ђи ва ње њихо вог 
живо та не сме бити поли ти зо ва но. То 
су ства ри где ника да не би сме ла да 
посто ји поли ти за ци ја. Место за поли
ти ку је Скуп шти на, где се воде диску
си је о одре ђе ним тема ма, тамо се 
изно се аргу мен ти и кри ти ке. Сма трам 
да је сва ко на сед ни ци до сада могао 
то и да учи ни, исти че Вилић.

О раду локал не Скуп шти не Нема ња 
Вилић каже да је задо во љан, иако је 
било и одре ђе них непри јат них ситу а
ци ја. Јед на таква је била и када су 
одбор ни ци СНСа напу сти ли сед ни цу 
и то у тре нут ку када је на днев ном 
реду била одлу ка о име но ва њу новог 
дирек то ра ЈП „Топла на“. Затим, ту су 
биле и замер ке да власт није укљу чи
ла опо зи ци ју у кре и ра њу буџе та за 
2021. годи ну. 

– Мислим да су се власт и опо зи ци ја 
до сада на сва кој сед ни ци при др жа ва
ли и Послов ни ка па и Ста ту та општи
не. Било је и напу шта ња сед ни це, ја то 
нисам схва тио лич но. То је резул тат 
револ та због сме не дирек то ра Јав ног 
пред у зе ћа „Топла на“.Сма тра ли смо да 
у вези са тим про бле мом тре ба да 
укљу чи мо наш тим људи, јер има мо 
конек ци је са „Срби ја гасом“ и ДП „Нови 
Сад гасом“. Има мо став да бисмо тако 
могли суштин ски да реши мо про блем 
пред у зе ћа, које има вели ких проблема. 
Сва ки про блем је решив ако се њему 
при ђе кон струк тив но и ако се реша ва 
од почет ка. ЈП „Топла на“ има ста ри 
дуг, који прво тре ба да се реши па тек 
онда да наста ви мо даље. Ту има мо 
разних иде ја, има мо подр шку људи из 
ДП „Нови Сад гаса“ и „Срби ја гаса“. 
Искре но, да нема тога, пита ње је шта 
би се деси ло са тим пред у зе ћем. Када 
је реч о замер ка ма на буџет за 2021. 
годи ну, морам да истак нем да је он 
закон ски кон ци пи ран. Прва замер ка је 
била мало издва ја ње сред ста ва за 
месне зајед ни це. Буџет је кон ци пи ран 
тако да се сред ства месним зајед ни
ца ма не дају поје ди нач но. На при мер, 
да не даје мо по два мили о на дина ра 
сва кој месној зајед ни ци, већ да жели
мо да напра ви мо јед ну вели ку јав ну 
набав ку и самим тим ћемо обо ри ти 
цене радо ва. Не жели мо да има мо 
само крче ње атар ских путе ва и чишће
ње атмос фер ских кана ла, и да се само 
то реа ли зу је у месним зајед ни ца ма. 
Прет ход на власт је има ла замер ку на 
такав кон цепт буџе та. Сма трам да смо 
доне ли прав ну и испа рав ну одлу ку. 

Сви пред сед ни ци месних зајед ни ца су 
људи који су чла но ви СНСа и сви су 
били позва ни на саста нак и доста ви ли 
су пред ло ге за про јек те. Што се тиче 
замер ке да нисмо позва ли пред став
ни ке опо зи ци је да зајед но кре и ра мо 
буџет, да будем искрен, не знам нијед
ну власт која је позва ла опо зи ци ју и 
рекла– хај де да сада пра ви мо буџет. 
Али, пона вљам, нико га нисмо искљу
чи ли из буџе та. Оног кога смо тре ба ли 
да пита мо, пита ли смо, каже Вилић.

Про шле годи не је тре ба ло да се 
одр же и избо ри за чла но ве саве та 
месних зајед ни ца, али су они одло же
ни због епи де ми је коро навиру са.

– Морам да кажем да смо ту има ли 
још један про блем, а то је да до 2018. 
годи не, до када је био рок пре ма зако
ну, није доне се на нова одлу ка о избо
ру за чла но ве месних зајед ни ца. То 
нас је мало „кочи ло“. Сада смо ура ди
ли нацрт одлу ке која би тре ба ло да се 
нађе на сле де ћој сед ни ци Скуп шти не. 
Тако ђе, с обзи ром на ситу а ци ју са 

епи де ми јом, нисмо хте ли ништа да 
сили мо и да по сва ку цену одр жи мо 
избо ре. Месне зајед ни це су наста ви
ле да раде свој посао, иако је ман дат 
исте као. Пред сед ни ци и чла но ви 
саве та су оста ли, ми са њима има мо 
кон стант ну кому ни ка ци ју, каже Вилић.

Он дода је да је за шест месе ци, 
коли ко је СПС на вла сти у Бео чи ну,  
ура ђе но мно го.

– Сло бод но могу тако да кажем, 
није то ника кав хва ло спев. Успе ли 
смо да са мртве тач ке покре не мо 
ства ри. Недав но смо успе ли да обез
бе ди мо про сто ри је за про ши ре ње 
сме штај ног капа ци те та Пред школ ске 
уста но ве „Љуба Стан ко вић“. Ком па ни
ја „Лафарж“ ће усту пи ти сво је про сто
ри је у те наме не, реч је о про сто ру од 
700 ква драт них мета ра и у пла ну је да 
ту буду сме ште ни пред школ ци. Већ 
смо кон так ти ра ли неке про јек тант ске 
куће и тра жи мо нај бо ље реше ње. 
Доби ли смо чвр сто обе ћа ње пред сед
ни ка Покра јин ске вла де Иго ра Миро

ви ћа да ће нас подр жа ти мак си мал но 
у том про јек ту. Тако ђе, у пла ну је и да 
„Лафарж“ усту пи одре ђе ни про стор 
Јав ном кому нал ном пред у зе ћу „Бео
чин“ за возни парк. Упра во нам је и 
циљ да сарад њу са ова ко вели ким и 
дру штве но одго вор ним при вред ним 
субјек том уна пре ди мо. Мислим да се 
до сада то није мно го кори сти ло. 
Ради ће мо и рекон струк ци ју тере на у 
шко ли у Бео чи ну, то смо се дого во ри
ли исто са ком па ни јом „Лафарж“. Пот
пи сан је уго вор за дру гу фазу изград
ње пута Бео чин –Бе ше но во. Доби ли 
смо сред ства за изград њу кру жног 
тока на рас кр сни ци при ула ску у Бео
чин код Дунав насе ља, јер сма тра мо 
да је то јед но од можда од нај кри тич
ни јих тача ка на тери тор ји општи не 
Бео чин. Успе ли смо да асфал ти ра мо 
ули це у Лугу, Бео чи ну, ура ди ли смо 
пот пор ни зид у Бео чин селу код деч јег 
игра ли шта, као и сте пе ни ште. Ура ди
ли смо две окрет ни це за ауто бус у 
Сви ло шу и Раков цу. Ту је и ком плет на 
рекон струк ци ја деч јих тоа ле та у 
Основ ној шко ли „Јован Грчић Милен
ко“. Ура ди ли смо поправ ке при ла зних 
путе ва дру ге, тре ће кате го ри је. Има мо 
про је кат за рекон струк ци ју кро ва 
Основ не шко ле „Јован Грчић Милен
ко“ у Бео чи ну. Тре ба ло би да кре не 
изра да про јек та за изград њу кана ли
за ци о не мре же у Бано што ру, каже 
Нема ња Вилић. 

Он дода је да је посеб но поно сан на 
то што је сада шња локал на власт 
успе ла да пове ћа виси ну сти пен ди је 
за сред њо школ це и сту ден те, али и да 
сма ње њем кри те ри ју ма пове ћа број 
сти пен ди ста.

– Сма трам да су мла ди будућ ност 
Бео чи на, и зато мора мо ство ри ти 
усло ве што бољег живо та. Одлу ком о 
сред њо школ ским сти пен ди ја ма, сада 
могу кон ку ри са ти уче ни ци који има ју 
про сек оце на од 4,70 до 5,00. До тада 
смо има ли само пет или шест сред њо
шко ла ца који су оства ри ли пра во на 
сти пен ди је и то је заи ста мали број. 
Сада има мо око 13 сти пен ди ста сред
њо шко ла ца и седам сти пен ди ста сту
де на та. Пове ћа ли смо сред њо школ
ску сти пен ди ју са шест на 10 хиља да 
дина ра и пове ћа ли смо сти пен ди је за 
сту ден те на 15 хиља да дина ра, каже 
пред сед ник Скуп шти не Бео чин.

Са Фру шком гором и Дуна вом, Бео
чин има вели ког тури стич ког потен ци
ја ла, који локал на власт наме ра ва 
што више да иско ри сти.

– На при мер, Општи на Ириг жели да 
сара ђу је са нама, јер смо ми једи на 
општи на с којом могу да иза ђу на 
Дунав. У прет ход ном пери о ду, ми то 
нисмо зна ли, или нисмо хте ли да 
кори сти мо. Има мо Дунав, Фру шку 
гору, мана сти ре, вин ски тури зам, 
плов ни тури зам, могућ но сти да ство
ри мо јед ну лепу тури стич ку при чу. 
Томе тре ба при ћи систе мат ски и тај 
посао дати људи ма који то зна ју да 
раде, исти че Нема ња Вилић.

З. Попо вић

Искре но, нисам оче ки-
вао да ће ми пред сед ни-
ца Мир ја на Мале ше вић 
Мил кић ука за ти пове ре-
ње за функ ци ју пред сед-
ни ка Скупшт не општи не, 
али волим да при хва там 
иза зо ве. Не бојим се ни 
рада нити оба ве за, без 

обзи ра на моје годи не. У 
раз го во ру са њом, рекла 
је да је у мени пре по зна-

ла потен ци јал и ја сам 
јој захва лан на томе, 
каже Нема ња Вилић
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АУДИ ЦИ ЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ „СРБИ ЈА У РИТ МУ ЕВРО ПЕ“

Дуња Шушак и Арсе на Сапи 
пред ста вља ју Бео чин

„Срби ја у рит му Евро пе“ је нај ве ће 
деч је музич ко так ми че ње у земљи, 
наме ње но так ми ча ри ма узра ста од 14 
до 21 годи не, деци и омла ди ни Репу
бли ке Срби је, која су врхун ског тален
та за пева ње и плес. У про сто ри ја ма 
Кул тур ног цен тра 17. фебру а ра, одр
жа на је ауди ци ја за ово так ми че ње. 
Две так ми чар ке су пока за ле врхун ски 
тале нат за пева ње и плес и тако обез
бе ди ле про ла зак у даљи круг так ми че
ња, у којем ће има ти при ли ку да свој 
врхун ски тале нат уса вр ша ва ју током 
сед мо ме сеч них при пре ма са тре не ри
ма гла са као и са умет нич ким дирек то
ри ма сцен ског пер фор ман са про гра
ма „Ритам Евро пе“. Изу зе тан тале нат 
у пле су пока за ла је Дуња Шушак, а 
у пева њу Арсе на Сапи, које ће пред
ста вља ти нашу Бео чин у даљем так
ми че њу. Ауди ци ји је при су ство вао 
и пред сед ник Скуп шти не општи не 
Нема ња Вилић, који је иста као да је 
поно сан што Бео чин има тако тален то
ва ну децу и да наше так ми чер ке могу 
да рачу на ју на сву подр шку локал не 
само у пра ве.

фото: Исмет Аде мов ски

СПОРТ СКИ ЦЕН ТАР БЕО ЧИН

Ново рад но вре ме тере та не

Tеретана у Спорт ском цен тру поче
ла је са радом 17. фебру а ра. Као и 
до сада, актив ни чла но ви бео чин
ских спорт ских клу бо ва, могу кори сти
ти тере та ну од 9.00 до 17.00 часо ва. 
Од 17.00 до 20.00 часо ва, тер ми ни су 
наме ње ни искљу чи во комер ци јал ним 
кори сни ци ма. Мере које је про гла сио 
бео чин ски Штаб за ван ред не ситу а
ци је у циљу сузби ја ња могу ће зара зе 
виру сомкоро не,  још увек су на сна зи, 

тако да је у тере та ни огра ни чен број 
кори сни ка на укуп но седам вежба ча, 
као и рад но вре ме (од 9.00 до 20.30). У 
циљу лак шег функ ци о ни са ња, еви ден
ци је и избе га ва ња чека ња и ства ра ња 
непо треб не гужве, обез бе ђен је број 
теле фо на путем којег се могу зака за ти 
тер ми ни  за вежба ње: 065/ 8054201. 
Тер ми ни су огра ни че ни на сат вре ме
на (9.00 10.00;  10. 00 – 11.00;  11.00 
– 12.00)

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Вак ци ни са но пре ко 
1200 гра ђа на

У општи ни Бео чин масов на вак
ци на ци ја гра ђа на поче ла је 20. јану
а ра, a до 19. фебру а ра је вак ци ни
са но нешто пре ко 1200 гра ђа на. 
Упо ре до са вак ци на ци јом, 10. 
фебру а ра је поче ла и ревак ци на ци
ја. Како је рекао за М нови не Нема
ња Вилић, пред сед ник Скуп шти не 
општи не Бео чин, уоча ва се вели ко 
инте ре со ва ње гра ђа на за масов ну 
иму ни за ци ју, која про ти че у нај бо
љем реду.

– Има мо један вак ци нал ни пункт у 
Дому здра вља „Душан Савић Дода“ 
и до сада није било про бле ма нити 
гужви. Гра ђа ни се пози ва ју да дођу 
на иму ни за ци ју и пошту ју сво је тер
ми не. Има ли смо у пла ну да отво ри
мо још један вак ци нал ни пункт у 
Сусе ку због ста ри јих гра ђа на, али 
није било потре бе. Вак ци на има 
довољ но и све иде по пла ну. Има мо 
око 30 актив них слу ча је ва инфек ци
је ковид19. Ситу а ци ја јесте ста бил
на у одно су на прет ход ни пери од, 
али је и даље потреб но да се при
др жа ва мо свих мера пор тив шире
ња инфек ци је ковид19, рекао је 
Вилић. З. П.
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АКТУ ЕЛ НО ИЗ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Мере под сти ца ја рурал ног 
раз во ја све попу лар ни је
Општи на Инђи ја пре ко 

Аген ци је за рурал ни 
раз вој (АРРИ) ове 

годи не пред ви де ла је 34 
мили о на дина ра за реа ли за
ци ју про гра ма под сти ца ја 
рурал ног раз во ја. Пољо при
вред ни ци са тери то ри је те 
срем ске општи не има ће при
ли ку да, изме ђу оста лог, 
наба ве нову меха ни за ци ју 
као и да обез бе де „кров над 
гла вом“ кроз меру која је први 
пут спро ве де на про шле годи
не.

Како исти че Ива на Пејо вић 
Шеврт, дирек то ри ца АРРИ, у 
току је изра да Про гра ма 
спро во ђе ња рурал не поли ти
ке рурал ног раз во ја општи не 
Инђи ја, након чега ће бити 
рас пи са ни и први кон кур си у 
2021. годи ни.

– Са сигур но шћу могу да 
кажем да ћемо задр жа ти 
меру која се одно си на купо
ви ну кућа са окућ ни цом у 
насе ље ним мести ма општи
не Инђи ја, јер се пока за ла 
као добра. Има мо мно го мла
дих брач них паро ва који желе 
да оста ну на селу, каже Пејо
вић Шеврт.

Она дода је да је кра јем 
про шле годи не седам мла дих 
брач них паро ва пот пи са ло 
уго во ре за купо ви ну сео ских 
кућа. 

– Општи на Инђи ја је у оба
ве зи да до кра ја јуна ове 
годи не испла ти мла де брач не 

паро ве. Они сада ску пља ју 
новац за уче шће, а у јулу ће 
бити усе ље ни у сво је нове 
домо ве, каже дирек то ри ца 
АРРИ.

Пејо вић Шеврт је под се ти
ла да је буџет за рурал ни 
раз вој у послед ње чети ри 
годи не уве ћан за 20 мили о на 
дина ра те да се вели ки број 
пољо при вред ни ка „осла ња“ 
на њихов про грам, о чему 
све до чи и вели ки број зах те
ва на годи шњем нивоу.

– Пољо при вред ни ци и 
сами потвр ђу ју да су им сред
ства од локал не само у пра ве 
сигур ни ја, те да им се брже 
испла ти поврат нов ца. Тако
ђе, ми им пома же мо при 
апли ци ра њу за сред ства на 
нивоу Репу бли ке и Покра ји не 
али исто тако гле да мо да увр
сти мо мере које им нису 

доступ не на та два нивоа 
каже Ива на Пејо вић Шеврт.

Она дода је да су пољо при
вред ни ци нави кли на помоћ 
коју им пру жа Аген ци ја за 
рурал ни раз вој.

– Морам рећи да је сарад
ња и више него добра. Тако
ђе, орга ни зу је мо и раз ли чи та 
пре да ва ња и еду ка ци је па 
смо тако за 24. фебру ар, у 
вели кој сали Кул тур ног цен
тра зака за ли  обу ку пољо при
вред ни ка за кори шће ње диги
тал не апли ка ци је „Agro Life“ 
за упра вља ње пољо при вред
ним земљи штем и пода та ка 
са метео ста ни ца, наја вљу је 
Пејо вић Шеврт.

Апли ка ци ја је бес плат на и 
помо ћу ње пољо при вред ни
ци лак ше могу упра вља ти 
заку пље ним земљи штем. 
Основ не пред но сти су лак ша 

кон тро ла и пла ни ра ње пољо
при вред ном про из вод њом, 
раци о на ли за ци ја тро шко ва, 
пре ци зна вре мен ска прог но
за и пред ви ђа ње актив но сти 
у скла ду са њом и дру го. 

 Упо тре ба „Agro Li fe“ апли
ка ци је наме ње на је првен
стве но закуп ци ма држав ног 
земљи шта којим упра вља ју 
локал не само у пра ве, како би 
се уз при ку пља ње више 
инфор ма ци ја о упо тре би 
спре чи ла дегра да ци ја њива и 
пове ћа ло задо вољ ство кори
сни ка. Апли ка ци ја је доступ
на и бес плат на и за све вла
сни ке при ват них газдин ста ва 
као и веб стра ни ца са пре гле
дом пода та ка које ове метео
ста ни це обра ђу ју каже Пејо
вић Шеврт.

Поме ну та инве сти ци ја 
изно си 49.560 евра са ПДВ
ом и део је про јек та „Диги та
ли за ци ја општин ског упра
вља ња земљи штем“ подр жа
ног од Отво ре ног реги о нал
ног фон да за југо и сточ ну 
Евро пу „Модер ни за ци ја 
кому нал них услу га“, а кроз 
про грам Немач ког саве зног 
Мини стар ства за еко ном ску 
сарад њу и раз вој. Уго вор о 
реа ли за ци ји је пот пи сан у 
јуну про шле годи не изме ђу 
НАЛЕДа и Општи не Инђи ја. 
Цео износ финан си ран је без 
уче шћа општин ских нов ча них 
сред ста ва.

М.Ђ.
Метео ста ни це у Инђи ји

Уго во ри мла ди ма за купо ви ну кућа
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Доде ље на сред ства за про гра ме 
из кул ту ре и рад удру же ња
На 21. сед ни ци Општин ског већа, 

која је одр жа на 19. фебру а ра, 
доне те су одлу ке о доде ли сред

ста ва из буџе та за про гра ме и про јек те 
из обла сти кул ту ре, као и за редов не 
актив но сти и про гра ме удру же ња која 
посто је на тери то ри ји рум ске општи не.

За про јек те из обла сти кул ту ре од 
зна ча ја за рум ску општи ну доде ље но је 
укуп но 7.290.000 дина ра. 

Ова сред ства су обез бе ђе на у општин
ском буџе ту, а про јек ти за које су издво
је на сред ства мора ју се реа ли зо ва ти до 
кра ја теку ће годи не у скла ду са неме ном 
која је и наве де на при ли ком апли ци ра ња 
за сред ства.

Да ли се сред ства намен ски кори сте 
кон тро ли шу Оде ље ње за друштве не 
делат но сти и Оде ље ње за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре ду. 

Локал на само у пра ва може обу ста ви ти 
даље финан си ра ње про је ка та, одно сно, 
јед но стра но уки ну ти уго вор ако под но си
лац одо бре ног про јек та не доста ви изве
штај у року који је пред ви ђен поме ну тим 
уго во ром, а нена мен ски утро ше на или 
неу тро ше на сред ства се мора ју вра ти ти 
до кра ја годи не.

Када је реч о сред стви ма за финан си
ра ње редов них актив но сти и про гра ма 
удру же ња, за ове наме не је издво је но 
укуп но 7.880.000 дина ра, а доде ље на су 
под истим усло ви ма као и за област кул
ту ре.

На овој сед ни ци је доне та и одлу ка 
да се усту па без накна де „Водо во ду“ на 
кори шће ње, упра вља ње и одр жа ва ње 
резер во ар за за скла ди ште ње пит ке воде 
B=570м³ на лока ци ји изво ри шта „Бор ко
вац“, чија је вред ност 12,9 мили о на дина
ра, а који је у јав ној сво ји ни Општи не.

ЈП „Водо вод“ је у оба ве зи да се ста ра о 
одр жа ва њу и уна пре ђе њу овог резер во а

ра, као и да извр ша ва закон ске и дру ге 
оба ве зе око овог објек та у окви ру оба
вља ња сво је делат но сти.

Под се ти мо, локал на само у пра ва је у 
апри лу 2020. годи не са Покра јин ским 
секре та ри ја том за пољо при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство закљу чи ла уго
вор о доде ли бес по врат них сред ста ва 
за суфи нан си ра ње изград ње, сана ци је 
и рекон стрк ци је вод них обје ка та у јав ној 
сво ји ни. 

Сред ства су одо бре на за изград њу 
резер во а ра за скла ди ште ње пит ке воде 
на лока ци ји изво ри шта „Бор ко вац“. При
том, Покра ји на је обез бе ди ла 9,3 мили о
на дина ра, а локал на само у пра ва око 3,6 
мили о на дина ра.

С обзи ром на то да су радо ви на овом 

резер во а ру завр ше ни, он је усту пљен 
„Водо во ду“ на кори шће ње, упра вља ње и 
одр жа ва ње.

Чла но ви Општин ског већа су усво ји ли 
и про грам кори шће ња сред ста ва буџет
ског Фон да за зашти ту живот не сре ди
не на тери то ри ји рум ске општи не за 
ову годи ну, као и изве штај о утро ше ним 
сред стви ма Фон да за прет ход ну годи ну.

Доне та је и одлу ка да се Јова ни Гња
то вић одо бри јед но крат на финан сиј ска 
помоћ од 50.000 дина ра за набав ку аде
кват не спорт ске опре ме ради уче шћа на 
так ми че њу у Есто ни ји, као и на Свет ском 
првен ству у Кени ји. Под се ти мо, Јова на 
Гња то вић, чла ни ца АК „Рума“, недав но 
је поста ла јуни ор ска шам пи он ка Бал ка на 
у тро ско ку.

Одр жа на сед ни ца Општин ског већа у Руми

ОПШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Нови пред сед ник Све ти слав Дамјан чук
На недав но одр жа ној 

избор ној скуп шти ни 
Општин ског удру же ња 

пен зи о не ра у Руми, за новог 
пред сед ни ка је иза бран Све
ти слав Дамјан чук.

Ново и за бра ни пред сед ник 
је наја вио актив но сти Удру
же ња, чији је циљ да се пове
ћа број чла но ва и про ши ри 
мре жа месних одбо ра како 
би што више пен зи о не ра 
могло да кори сти погод но сти 
које обез бе ђу је Општин ско 
удру же ње.

По сели ма, у који ма месна 
удру же ња нема ју свој про
стор за оку пља ње и рад, уз 
дого вор са локал ном само у

пра вом, могу ће је кори сти ти 
про сто ри је месних зајед ни
ца. 

– У току је реа ли за ци ја 
наших редов них актив но сти 
веза них за набав ку огре ва 
по повољ ни јим цена ма но 
на тржи шту, уз про ду же ну 
испла ту до окто бра. Испо
ру ку огре ва оче ку је мо током 
лета.Ту је и набав ка основ
них живот них намир ни ца, а 
пру жа мо и могућ ност повољ
ни јег живот ног оси гу ра ња, 
исти че Све ти слав Дамјан
чук.

Општин ско удру же ња пен
зи о не ра пла ни ра и скла па ње 
уго во ра са при ват ним орди

на ци ја ма и поли кли ни ка
ма како би пен зи о не ри под 
повољ ни јим усло ви ма могли 
да доби ју при ват не лекар ске 
пре гле де, али и јеф ти ни је 
лабо ра то риј ске услу ге. 

Тако ђе, посто ји могућ ност 
набав ке и беле тех ни ке уз 
одго ва ра ју ће попу сте у мало
про дај ним објек ти ма у Руми.

Нарав но, ту је и сва ке 
годи не могућ ност да један 
број рум ских пен зи о не ра иде 
бес плат но у бање на лече ње 
и реха би ли та ци ју.

Тре нут но, Општин ско удру
же ње пен зи о не ра има око 
500 чла но ва, а чла на ри на је 
све га 250 дина ра годи шње.

Све ти слав Дамјан чук
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РУМА И ИРИГ

Пред ста вља ње про јек та инклузије Рома
Јасми на Сто ја нац Зорић, у име 

рум ске општи не, као и Ива на Стан ко
вић и Дани е ла Васић као пред став ни
це Удру же ња „Стил мла дих“ из Руме, 
били су 18. фебру а ра у посе ти Ири гу. 

Оне су, као сарад ни ци на про јек ту, 
пред став ни ке Слу жбе за при вре ду, 
локал ни и еко ном ски раз вој ове 
општи не  упо зна ле са  актив но сти ма 

P.R.I.D.E. „Poli ci es for Roma inclu si ve 
Dimen sion in Euro pe“ из про гра ма 
Ера смус+ и при бли жи ле овај про грам 
коле га ма из ири шке Општи не.

На окру глом сто лу се раз го ва ра ло 
о доса да шњим актив но сти ма, упо ре
ђе ни су пла но ви рада на инклу зи ји 
Рома у систем  две Општи не и напра
вље но је поре ђе ње са актив но сти ма 

дру гих парт не ра на про јек ту. 
Ова актив ност је јед на у низу које 

пред сто је у наред ном пери о ду  сло
жи ле су се пред став ни це парт нер
ских инсти ту ци ја и наве ле да је вео
ма бит но обу хва ти ти што већи круг 
сарад ни ка и кори сни ка у деље њу 
резул та та про јек та који се тре нут но 
реа ли зу је. 

ДОМ ЗДРА ВЉА

Без пове ћа ња бро ја пре гле да
У рум ском Дому здра

вља је пре две неде
ље скра ће но рад но 

вре ме ковид амбу лан ти, јер 
је сма њен и број пре гле да. 

Тај тренд је наста вљен, 
тако да ковид амбу лан те 
раде рад ним дани ма од 7 
до 15 часо ва уз анга жо ва
ње три еки пе меди цин ских 
рад ни ка, а викен дом је рад 
орга ни зо ван од 7 до 13 
часо ва.

Како сазна је мо од др 
Еми ли је Освалд, коо р ди
на тор ке Ковид амбу лан те, 
деша ва се, а тако је било 
око пра зни ка, да је пре гле
да но педе се так паци је на та, 
а онда после дватри дана, 
буде и пре ко 100 паци је на
та, како оних који су дошли 
на први пре глед, тако и оних 
паци је на та који су дошли на 
кон тро лу.

 Морам да истак нем да 
смо има ли нај ви ше до три
де се так првих пре гле да 

днев но, а да се, у про се ку, 
у послед ње две неде ље 
тај број кре ће од 20 до 23 
паци јен та. Деша ва ло се да, 
што је и сада слу чај, тренд 

на репу блич ком нивоу буде 
у зна чај ном пора сту, а да 
Рума јед но вре ме стаг ни ра, 
а да после има пораст. Зато 
са вели ком зеб њом ишче ку

је мо после ди це пра знич ног 
оку пља ња, каже др Освалд. 

Она дода је да је јасно да 
су људи изгу би ли стр пље
ње, али да се мере мора
ју стрикт но пошто ва ти, па 
упу ћу је апел гра ђа ни ма да 
буду дисци пли но ва ни ји, јер 
гужве на ули ци, у про дав
ни ци ма, кафи ћи ма нису 
добре.

  Вак ци на ци ја даје резул
та те,  јер би ситу а ци ја у 
супрот ном била мно го гора. 
Али исти чем да вак ци на не 
шти ти од обо ље ва ња, она 
ства ра анти те ла која омо гу
ћа ва ју да симп то ма то ло ги ја 
и кли нич ка сли ка буде лак
ша у одно су на теже фор ме 
боле сти, до којих би дошло 
без вак ци не. То је циљ вак
ци на ци је и апе лу јем на гра
ђа не да се вак ци ни шу, али 
и при др жа ва ју свих мера 
како бисмо ово ме у некој 
бли жој будућ но сти ста ли на 
пут, пору чи ла је др Еми ли ја 
Освалд.

Број тести ра ња инфек ци
ју коро навиру сом је у рум
ском Дому здра вља  пове
ћан, али је то због чиње ни це 
да  секун дар ни и тер ци јар ни 
ниво здрав стве не зашти
те поно во при ма паци јен
те, пре вас ход но онко ло шке 
паци јен те. Да би могли оти
ћи у бол ни цу или на хеми
о те ра пи ју, они мора ју прво 
ура ди ти тест. Зато је пове
ћан број тести ра ња, док је 
број тести ра них паци је на та 
који први пут дола зе због 
сум ње на при су ство корон
виру са, остао исти и реч је 
о 15 до 20 тесто ва днев но.

Према последњим по
дацима у румској општини 
има 67 активних случајева 
инфекције ковид19.

С. Џаку ла

др Еми ли ја Освалд

У рум ској општи ни је 
закључ но са 21. фебру а
ром укуп но вак ци ни са но 
4.158 гра ђа на, а од када је 
запо че ла ревак ци на ци ја 10. 
фебру а ра, дру гу дозу је 
при ми ло 2.130 лица.

Упо ре до се ради и даља 
вак ци на ци ја гра ђа на који су 
се при ја ви ли пре ко е Упра
ве, али и ревак ци на ци ја. 

Како сазна је мо од др 
Татја не Вино кић вак ци на
ци ја се оба вља на два вак
ци нал на пунк та, у Дому 
здра вља у про сто ри ја ма 
Цен тра за пре вен ци ју и у 

Кул тур ном цен тру. 
У пре по днев ним сати ма 

се оба вља ревак ци на ци ја, 
а у попо днев ним гра ђа ни ма 
се дају прве дозе вак ци на. 

– У субо ту, 20. фебру а ра 
и неде љу, 21. фебру а ра 
смо вак ци ни са ли гра ђа не 
који при ма ју прву дозу вак
ци не, јер није било гра ђа на 
за ревак ци на ци ју. У поне де
љак, 22. фебру а ра наста ви
ли смо са ревак ци на ци јом. 
Иако је нај ви ше кине ских 
„Сино фарм“ вак ци на, доби
ли смо сада и „Фај зе ро ву“ 
вак ци ну, а сти гли су нам 

спи ско ви и за гра ђа не који 
су се при ја ви ли за ову вак
ци ну. Наста вља се и вак ци
на ци ја у Герон то ло шком 
цен тру „Срем“, рекла је др 
Татја на Вино кић.

Вак ци ни са но пре ко
чети ри хиља де гра ђа на

др Татја на Вино кић
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ИЗБОР ЗА СПОР ТИ СТУ ГОДИ НЕ 

Мари ја Тан цик и Дра ган Апер лић 
нај бо љи спор ти сти општине Шид
Про гла ше ње и доде ла 

награ да нај у спе шни
јим спор ти сти ма  за 

про те клу годи ну, одр жа но 
је 19. фебру а ра у сали Кул
тур нообра зов ног цен тра.
Тра ди ци ја је наста вље на 
36. пут по реду у орга ни
за ци ји Спорт ског саве за 
општи не Шид, а под покро
ви тељ ством Копер ни кус 
РТВа у Шиду, уз све срд ну 
подр шку Општи не. Мари
ја Тан цик, бици клист ки ња 
Бици кли стич ког клу ба „Јед
но та“ и Дра ган Апер лић 
играч Фуд бал ског клу ба 
„Рад нич ки“ про гла ше ни су 
за нај у спе шни је спор ти сте у 
2020. годи ни.

– Пре све га, желе ла бих 
да се захва лим локал ној 
само у пра ви на овом при
зна њу, то је мотив за даљи 
рад и труд. Про шле годи не 
сам оства ри ла доста побе
да на купо ви ма Срби је, није 
се могло одр жа ти мно го 
трка, а на оним на који ма 
сам уче ство ва ла сам била 
нај бо ља, изја ви ла је Мари ја 
Тан цик.

Дра ган Апер лић је рекао 
да доде ље на награ да не 
при па да само њему, већ 
целом ФК „Рад нич ком“.

– Захва љу јем се и сво јим 
саи гра чи ма и тре не ру. Фуд
бал је колек тив ни спорт, где 
колек тив  “изба цу је” поје
дин ца. Ово ми мно го зна
чи у живо ту, пошто сам на 

зала ску кари је ре, рекао је 
Апер лић.

При зна ње за нај у спе шни
ју жен ску и мушку еки пу 
доде ље но је бици клист ки
ња ма БК „Јед но та” и руко
ме та ши ма РК  „Рад нич ки 
1958”.

Нај у спе шни ји пио нир ка 
и пио нир су Ива на Савић, 
каја ка ши ца КК „Филип 
Вишњић“ из Вишњи ће ва 
и Мате ја Вла и са вље вић, 
тени сер ТК „Спин.”

У кате го ри ји кадет ки ња 
и каде та за нај у спе шни је у 
2020. су про гла ше ни Соња 
Божи но вић, бици клист ки ња 
БК „Шид“, и Нема ња Биреш, 
бок сер Бок сер ског клу ба 
„Пика со”.

Нај у спе шни ји омла дин ци 
су Лана Тодо ро вић, бици
клист ки ња БК „Шид“, и 

Лазар Дан гу зов, сто но те ни
сер СТК „Пар ти зан”.

За нај у спе шни јег тре не ра 
у 2020. годи ни про гла шен је 
Дра ган Дан гу зов ТК „Спин”, 
а награ да за живот но дело 
при па ла је Мио дра гу Перо
ви ћу, тре не ру РК „Рад нич ки 
1958”.

Про грам про гла ше ња нај
у спе шни јих спор ти ста водио 
је један од осни ва ча доде ле 
при зна ња за нај у спе шни је 
спор ти сте нови нар Петар 
Веј но вић.

Награ де су спор ти сти
ма уру чи ли пред сед ник и 
секре тар Спорт ског саве за 
општи не Шид Горан Вук мир 
и Бран ко Нова ко вић и чла
но ви Општин ског већа заду
же ни за спорт Милош Мило
ше вић, Горан Кова че вић и 
Бра ни слав Сарић.

Члан Општин ског већа 
Милош Мило ше вић, по 
завр шет ку све ча но сти је 
изја вио да Општи на Шид 
издва ја нај ве ћа сред ства за 
омла ди ну и спорт.

 – Сва ке годи не се буџет 
за спорт пове ћа ва, тако да 
су усло ви за наше спор ти сте 
све бољи и већи.Тру ди ће мо 
се да  у наред ном пери о ду 
уло жи мо сред ства за рекон
струк ци ју неких обје ка та, 
рекао је Мило ше вић.

На постиг ну тим успе си
ма спор ти сти ма је чести
тао заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Ђор ђе Томић 
и поже лео им мно го успе
ха у даљим так ми че њи ма 
и рекао да ће општи на Шид 
увек подр жа ва ти спор ти сте 
и ула га ти у раз вој спор та.

Д. Попов

Награ ђе ни спор ти сти 

Марија Танцик Драган Аперлић Милош Милошевић
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Нико ла Васић на челу
ЈКП „Јав на расве та”
У сали Кул тур нообра зов ног цен

тра, 18. фебру а ра одр жа на је 
сед ни ца Скуп шти не општи не. На 

самом почет ку одбор ни ци су усво ји ли 
остав ку дирек то ра ЈКП „Јав на расве та, 
услу ге и одр жа ва ње“ Душа на Ласти ћа 
и на ту пози ци ју као врши о ца дужно
сти у пери о ду од годи ну дана име но ва
ли  Нико лу Васи ћа. У настав ку сед ни
це, усво је ни су изве шта ји о раду свих 
19  месних зајед ни ца, као и изве шта ји 
о сте пе ну ускла ђе но сти пла ни ра них 
и реа ли зо ва них актив но сти јав них и 
кому нал них пред у зе ћа.

Раз ма тран је и усво јен финан сиј ски 
план Музе ја наив не умет но сти „Или
ја нум“ за 2021. годи ну и изве штај о 
извр ше њу рас хо да за 2020. годи ну 
ПУ „Јели ца Ста ни ву ко вић – Шиља“. 
Алек сан дар Јова но вић, дирек тор ЈКП 
„Водо вод”, иста као је да је то пред у
зе ће, упр кос пан де ми ји, у сарад њи са 
Општи ном Шид, успе ло да реа ли зу је 
зна чај не про јек те. 

– Вели ку захвал ност дугу је мо пред
сед ни ку Општи не Зора ну Семе но ви
ћу, који нас је подр жао у све му. Успе
ли смо да завр ши мо пре чи стач воде у 
Љуби, завр ши ли смо водо вод у Моло
ви ну, као и један кило ме тар пара лел
ног водо во да од изво ри шта до ауто
пута. Тре нут но завр ша ва мо резер во
ар у Ваши ци, доби ли смо при кљу чак 
за елек трич ну енер ги ју и надам се да 
ћемо у наред них неко ли ко дана успе
ти све пара ме тре да поде си мо како би 
Ваши ца има ла свој неза ви сни систем 
водо снаб де ва ња зајед но са Илин ци
ма, а сва пре о ста ла коли чи на ће са 
изво ри шта ићи директ но у Шид. Тако 
ће Шид доби ти пове ћа ну коли чи ну 

воде и на тај начин биће побољ ша но 
водо снаб де ва ње, изја вио је Јова но
вић.

Пред сед ник Општи не Шид Зоран 
Семе но вић изја вио је да је Општи
на кон ку ри са ла код Упра ве за капи
тал на ула га ња са добрим про јек том 
рекон струк ци је и реха би ли та ци је ули
ца у Куку јев ци ма. Покра јин ска Вла
да и пред сед ник Игор Миро вић су 
пре по зна ли зна чај Куку је ва ца и саме 
општи не у свим про јек ти ма, тако је 
Општи на Шид доби ла 100 мили о на 
дина ра. Пот пи сан је уго вор и сле де
ћих 45 дана биће спро ве де не про це
ду ре за јав не набав ке, ода бир изво
ђа ча и како би почет ком маја почео 
про је кат тотал не реха би ли та ци је 
ули ца у овом селу. На пита ње како 
комен та ри ше про ме не на челу јав них 
пред у зе ћа Семе но вић је одго во рио: 

Руко вод ство Општи не Шид ће у сва
ком тре нут ку у инте ре су наших гра ђа
на, поку ша ти да опти ми зу је рад сва
ког пред у зе ћа. Дошло је до про ме не 
у пред у зе ћу „Јав на расве та, услу ге 
и одр жа ва ње”, прет ход ни дирек тор 
одла зи на ново рад но место, а на њего
во дола зи иску сан човек који има бога
то иску ство у јав ном живо ту и руко во
ђе њу, а био је и репу блич ки посла ник 
и помоћ ник мни стра трго ви не. Тако да 
мислим да ће то бити бољи так за наше 
гра ђа не и да ће   ЈКП  „Јав на расве
та, услу ге и одр жа ва ње” уна пре ди
ти свој рад и да ћемо до кра ја годи не 
успе ти уз подр шку Репу бли ке Срби је 
да напра ви мо један систем где ћемо 
у наред ним годи на ма рекон стру и са ти 
ком плет ну јав ну расве ту на тери то ри ји 
целе општи не.

Д. Попов

Зоран Семе но вић Алек сан дар Јова но вићАлек сан дар Јова но вић

АКЦИ ЈА САД ЊЕ ДРВЕ ЋА ЈКП „ЧИСТО ЋА“ СТАРА ПАЗОВА

Посађени хра сто ви лужња ци и тополе
Након леде них дана, који су пре ки ну ли озе ле ња ва ње 

јав них повр ши на на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва, 
рад ни ци ЈКП „Чисто ћа“ наста вља ју са радо ви ма.

Анке ри са ли су сад ни це поред пута Ста ра Пазо ва – 
Ста ри Банов ци где су поса ђе не топо ле и хра сто ви. Сад
ни це су део вели ке дона ци је „Срби ја шума“. Како каже 
Сања Киш ге ци, руко во ди лац Рад не једи ни це „Уре ђе ње и 
одр жа ва ње насе ља“, до сада је сти гло око 6000 сад ни ца 
хра ста лужња ка, беле топо ле и црног ора ха, а у пла ну је 
садња укуп но око 20 хиља да ста ба ла, која су наме ње на 
тип ском вра ћа њу при род них шума, пре све га хра ста 
лужња ка на ове про сто ре.

Ово дрве ће се сади као заштит но зеле ни ло на пут ним 
поја се ви ма, у пла ну је пошу мља ва ње ловач ких реми за и 
свих јав них повр ши на које могу да се под ве ду под ту 
наме ну. До сада је поса ђе но око 2,5 хиља де сад ни ца на 
пут ном прав цу од Ста ре Пазо ве пре ма Ста рим Банов ци
ма, у Вој ки, Ста рој и Новој Пазо ви.

З. К.
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Бив ша згра да Суда пре ла зи 
у општин ску сво ји ну
Десе та сед ни ца Скуп

шти не општи не Ириг 
одр жа на је 19. фебру а

ра, а на њој су одбор ни ци 
усво ји ли Локал ни акци о ни 
план за мла де. План је 
обра зло жио Нико ла Бој чић, 
коор ди на тор Кан це ла ри је за 
мла де, која од почет ка ове 
годи не ради при Општин ској 
упра ви.

Он је ука зао да су овим 
Акци о ним пла ном иден ти
фи ко ва не потре бе мла дих у 
ири шкој општи ни, као и 
начин за пости за ње циље ва 
одр жи вог раз во ја. 

 Реа ли за ци јом Локал ног 
акци о ног пла на за мла де 
допри не ће мо ква ли те ту 
живо та мла дих и кон стант
ном пра ће њу задо во ље ња 
њихо вих потре ба. ЛАП је 
раз ра ђен кроз осам при о ри
тет них обла сти: инфор ми са
ње, кул ту ра и сло бод но вре
ме, здра вље,  без бед ност, 
обра зо ва ње, рад са осе
тљи вим гру па ма, запо шља
ва ње и међу сек тор ска 
сарад ња. Утвр ђе ни су и 
роко ви  реа ли за ци је актив
но сти и оче ки ва ни резул та
ти. Осно ва за кре и ра ње 
Акци о ног пла на  је била 
онлајн анке та на осно ву које 
смо дефи ни са ли про грам
ске актив но сти на који су 
мла ди  Ири жа ни дали сво је 
мишље ње, пред ло ге  и суге
сти је, рекао је Нико ла Бој
чић.

Ири шки одбор ни ци су 

доне ли и Стра те ги ју уна пре
ђи ва ња пред школ ског вас
пи та ња и обра зо ва ња у 
Општи ни за пери од 2021–
2025. годи не.

Ову Стра те ги ју је пред ста
ви ла Бог дан ка Фили по вић 
Лекић, коор ди на тор ка Рад
не гру пе за изра ду Стра те
ги је.

Она је ука за ла да су прав
ни основ за доно ше ње 
Стра те ги је сви стра те шки 
доку мен ти који се одно се на 
пред школ ско обра зо ва ње и 
вас пи та ње.

Свр ха доку мен та је да се 
дефи ни шу зада ци и при о ри
те ти актив но сти како би се 
допри не ло инте гри са ној 
помо ћи поро ди ци и деци у 
Ири гу, а поред Рад не гру пе 
у изра ди су уче ство ва ли и 
роди те љи, запо сле ни у 
Дечи јој уста но ви, удру же ња 
гра ђа на...

Наи ме, ова Стра те ги ја је 
при пре ма на у скло пу про јек
та који је финан си ра ла 
Европ ска уни ја. 

Ири шка општи на је била 
јед на од  пот пи сни ца овог 
про јек та, а поред усва ја ња 
овог доку мен та, била је 
пред ви ђе на и обу ка запо
сле них у ДУ „Дечи ја радост“ 
и набав ка опре ме за ову 
уста но ву.   

Ура ђе на је  ана ли за  ста
ња у ири шкој општи ни и 
пре ма пода ци ма закључ но 
са кра јем про шле годи не у 
ири шкој општи ни је  до 6,5 
годи на  било 505 деце. Од 
тога је 145 деце узра ста до 
три годи не, од три до 5,5 
годи на их је 270,  а 90 деце 
је узра ста од 5,5 до 6,5 годи
на.

  У систем пред школ ског 
обра зо ва ња је укљу че но 
око 320 деце, што је 60 

одсто од укуп ног бро ја, а 
нај ма ње је укљу че но деце 
узра ста од јед не до три  
годи не,  то јест, деца  јасле
не гру пе. Поста ви ли смо три 
спе ци фич на циља која смо 
раз ра ди ли кроз мере, актив
но сти и ресур се да се они 
реа ли зу ју, рекла је Бог дан ка 
Фили по вић Лекић.

Током наред них  пет годи
на тре ба пове ћа ти обу хват 
деце јасле ног узра ста, да се 
отво ри нова јасле на гру па, 
да се у посто је ћој гру пи од 
три  до  5,5 годи на пове ћа 
број деце и да се укљу че 
мали ша ни из осе тљи вих и 
мар ги на ли зо ва них  гру па 
узра ста од три  до 5,5 годи
на. Пре одбор ни ка, ову 
Стра те ги ју је подр жао и 
Савет роди те ља ири шке 
општи не, као и чла но ви 
Општин ског већа.

Сми ља Јоцић, само стал
ни савет ник у Слу жби за 
урба ни зам и имо вин ско 
прав не посло ве, обра зло
жи ла је одлу ку о при ба вља
њу непо крет но сти у јав ну 
сво ји ну Општи не Ириг. 

Наи ме, у  пита њу је згра
да бив шег суда која је сада 
пра зна и кори сти је само 
суди ја за пре кр ша је. Ова 
згра да се води као држав на 
сво ји на Репу бли ке Срби је и 
сада се  покре ће посту пак 
да се она пре не се у јав ну 
сво ји ну Општи не Ириг.

  Један од доку ме на та 
који тре ба да при ло жи мо 

Сте ван Кази ми ро вић Бог дан ка Фили по вић Лекић

ДОМ ЗДРА ВЉА

Упо ре до се оба вља вак ци на ци ја
и ревак ци ни са ње гра ђа на

У ири шкој општи ни је у току ревак
ци на ци ја гра ђа на, који су рани је при
ми ли прве дозе вак ци на, али исто
вре ме но и вак ци на ци ја гра ђа на који 
су се при ја ви ли пре ко еУпра ве, а 
нису били рани је пози ва ни.

Како сазна је мо од др Небој ше 
Аци на, дирек то ра Дома здра вља у 
Ири гу, у првом кру гу иму ни за ци је 
вак ци не је доби ло 720 Ири жа на, а 
до сада је ревак ци ни са но око 500 
лица.

Укуп но је, закључ но са 20. фебру
а ром, вак ци ну при ми ло 1.300 гра ђа

на, а у том бро ју је 500 ревак ци ни са
но. Днев но се вак ци ни ше по педе се
так гра ђа на.

Упо ре до се сада ради и вак ци на
ци ја и ревак ци на ци ја, а реч је о 
кине ској „Сино фарм“ вак ци ни. 

Ура ђе на је и ревак ци на ци ја за 
„Фај зе ро вом“ вак ци ном, али је реч о 
два де се так лица и то оних који су је 
при ми ли почет ком јану а ра, када је 
запо че ла вак ци на ци ја здрав стве них 
рад ни ка. 

До сада у ири шком Дому здра вља 
није забе ле жен није дан озбиљ ни ји 

слу чај неже ље не реак ци је на вак ци
не. 

– Вак ци на ци ја се реа ли зу је по 
пози ви ма које гра ђа ни доби ју, тако да 
гужви нема. Што се тиче паци је на та, 
днев но има мо 10 до 15 пре гле да, 
првих пре гле да буде по пет или шест, 
а већ неко ли ко дана уна зад није 
забе ле жен није дан слу чај да је неко 
био пози ти ван на коро навирус, каже 
др Небој ша Ацин.

Када је реч о епи де ми о ло шкој 
ситу а ци ји, у ири шкој општи ни има 
пет на е стак актив них слу ча је ва. С. Џ.
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ОШ  „МИЛИ ЦА СТО ЈА ДИ НО ВИЋ СРП КИ ЊА“ВРД НИК

Дони ран кла вир и опре ма
за осве тље ње дво ри шта

Врд нич ка ОШ „Мили ца Сто ја
ди но вић Срп ки ња“ доби ла је на 
поклон елек трич ни кла вир и тако 
обо га ти ла свој фонд настав них 
сред ста ва, овај пут за наста ву 
музич ког вас пи та ња. 

Кла вир је дона ци ја поро ди це 
Ста ни са вље вић и фир ме „ОМВ 
Тера нова“ из Врд ни ка. 

– Тако ђе, од ново сад ске фир
ме „Esco Eli os д.о.о.“ смо доби ли 
опре му за осве тље ње школ ског 
дво ри шта, што ће сва ка ко ути
ца ти на без бед ност наших уче
ни ка током груп них актив но сти у 
шко ли и фискул тур ној сали, каже 
дирек тор шко ле Саша Мате шић.

Вред ност ове дона ци је је гото
во 100.000 дина ра.

С. Џаку ла
Дони ран елек трич ни кла вир

РИВИ ЦА

„Дани вина“ у сен ци
коро на-виру са

Ове годи не тре ба ло би 
да се одр же јуби лар
ни, 20. „Дани вина“ у 

Риви ци. 
С обзи ром на то да је епи

де ми ја коро навиру са још 
увек акту ел на, пита ње је на 
који начин ће се ова јуби лар
на мани фе ста ци ја одр жа ти.

Зави чај но дру штво „Фру
шко гор је“ ће послед њег 
викен да фебру а ра, 27. и 
28. фебру а ра, орга ни зо ва ти 
при јем узо ра ка вина у про
сто ри ја ма Месне зајед ни це 
Риви ца, у вре ме ну од 12 до 
18 часо ва.

Орга ни за то ри пози ва ју 

вина ре да доне су узо р ке на 
оце њи ва ње, а потреб но је 
доста ви ти два литра вина и 
пла ти ти  500 дина ра по узор
ку. Струч на коми си ја је сачи
ње на од врхун ских ено ло га, 
а она ће при сти гле узор ке 
оце њи ва ти у првој поло ви ни 
мар та.

Про шле годи не је за „Дане 
вина“ при сти гло чак 400 
узо ра ка, те тако по бро ју 
и ква ли те ту уче сни ка, ова 
мани фе ста ци ја дола зи у 
ред нај о збиљ ни јих мани фе
ста ци ја посве ће них вину у 
земљи.

Како реко смо, због епи

де ми о ло шке ситу а ци је, 
сва ка ко да ће ово го ди шња 
мани фе ста ци ја бити зна чај
но сма ње на, али Орга ни за
ци о ни одбор још није донео 
одлу ку када ће се јуби лар ни  
„Дани вина“ одр жа ти. 

– Прво ћемо раз го ва ра ти 
са пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве, како би пости
гли зајед нич ки дого вор о 
фор ма ту, оби му и начи ну 
одр жа ва ња ове нај ва жни
је вин ске мани фе ста ци је 
у Сре му, рекао је за наше 
нови не Горан Ерор,  пред
сед ник Зави чај ног дру штва 
„Фру шко гор је“. С. Џаку ла

Прошлго ди шњи Дани вина у Риви ци

при ли ком под но ше ња зах
те ва Вла ди Срби је је и ова 
одлу ка, поред све оста ле  
потреб не доку мен та ци је.  
Ми пред ла же мо да се ради 
пре нос јав не сво ји не из 
репу блич ке у сво ји ну општи
не, без накна де, али да ће 
локал на само у пра ва финан
си ра ти сана ци ју згра де која 
је у изу зет но лошем ста њу, 
рекла је Сми ља Јоцић.

Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник Скуп шти не 
општи не Ириг, под се тио је 
да се у овој згра ди рани је 
нала зио и Цен тар за соци
јал ни рад, који је пре се љен 
у нове про сто ри је да би био 
лак ше досту пан сво јим 
кори сни ци ма.

Згра да се про шле годи не 
поче ла и уру ша ва ти и о њој 
нико не води бри гу.

– Тра жи ће мо да поме ну та 
згра да пре ђе у вла сни штво 
Општи не и план је да је 
рено ви ра мо. Прво тре ба 
ура ди ти  кров јер про ки
шња ва, а гор њи спрат је у 
таквом ста њу да не  може 
да се кори сти.  Када згра да 
пре ђе у наше вла сни штво, 
ми ћемо је рено ви ра ти. 
Има мо разних иде ја ко би ту 
могао бити  усе љен, јер има 
доста про сто ра. Можда  ће 
се и неке општин ске слу жбе 
ту пре се ли ти или ће се 
одре ди ти део за невла ди не 
орга ни за ци је, или инспек
циј ске слу жбе, јер се и наша 
Општин ска упра ва шири, 
ука зао је Сте ван Кази ми ро
вић.

На овој сед ни ци је има но
ван и дирек тор Јав ног пред
у зе ћа „Кому на лац“ Ђор ђе 
Вра њеш, дипло ми ра ни 
инже њер сао бра ћа ја, који је 
до сада био на овој функ ци
ји, али у ста ту су врши о ца 
дужно сти. С. Џаку ла
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НАГРА ЂЕ НИ УЧЕ НИ ЦИ ОШ „БОШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“

Љубав пре ма отаџ би ни
кроз сли ку и песму

Уче ни ци Основ не шко ле 
„Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“ пока за ли су изу

зе тан тале нат при ли ком уче
шћа на међу на род ном кон кур
су са песмом „Моја отаџ би на 
Срби ја“, за коју су осво ји ли 
прву награ ду, а тако ђе и путо
ва ње на Крф у тра ја њу од  15 
дана. Тре ћу награ ду и похва
лу доби ли су и за ликов не 
радо ве. Сва ова деч ја дела су 
наста ла при ли ком изу ча ва ња 
веро на у ке.

 Ми годи на ма кори сти мо 
часо пис „Све то сав ско звон
це“ при уче њу, који је нај ста
ри ји цркве ни деч ји часо пис у 
држа ви. Сва ке годи не орга ни
зу ју кон курс „Ста за ма наших 
пре да ка“ и ми смо реши ли да 
уче ству је мо. На сву радост, 
осво ји ли смо две награ де и 
јед ну похва лу. Михај ло Нова
ко вић осво јио је тре ћу награ
ду за ликов ни рад, Ива Лукић 
је похва ље на, а девој чи це су 
осво ји ле награ ду и то прву, 

за песму. Реч је о међу на
род ном кон кур су. Вели ка је 
част оства ри ти такав успех, 
каже веро у чи тељ Алек сан дра 
Гару но вић.

О важним исто риј ским дога
ђа ји ма и лич но сти ма, изу
зет но је тешко данас заин те
ре со ва ти мла де гене ра ци је. 
Модер не тех но ло ги је узе ле су 
замах и дале ко су зани мљи
ви је деци. Међу тим, ово је 
при мер, да може и дру га чи је. 

 Вер ска наста ва игра вели
ку уло гу у све му томе. Дете ту 
се мора од малих ногу ства ра
ти свест о срп ском иден ти те
ту, без обзи ра на то што смо 
космо по лит ски настро је ни и 
воли мо читав свет, поен та је 
у томе, да ако децу не учи мо 
на вре ме о нашој наци ји, ко 
смо, онда смо изгу би ли све 
бит ке. Важан је како лич ни, 
тако и колек тив ни иден ти тет. 
Врло лако се пре пу шта мо 
диги тал ном вас пи та чу, а ја се 
тру дим да на часо ви ма деци 

обја сним да уко ли ко упо зна ју 
људе дру гих наци ја, они ће 
увек зна ти ко су, сво ју исто ри
ју и рели ги ју ,шта је иза њих, 
па би тако тре ба ло и они, да 
зна ју шта су пра ве вред но сти, 
дода је Алек сан дра.

Пита ли смо уче ни ке како су 
наста ла ова дела.

 Са дру га ри ца ма сам 
напра ви ла песму, тре ба
ло нам је око два месе ца. У 
почет ку смо мисли ле да ћемо 
се добро заба ви ти и дру жи
ти. Нико није оче ки вао ова кво 
при зна ње. Мно го смо срећ не, 
каже Маша Илић, уче ни ца.

Девој чи це су вред но ради
ле и пока за ле да су тален то
ва не, али и вео ма скром не.

 Искре но, нисмо има ле 
неки циљ. Увек се радо ода зо
ве мо на неки кон курс или так
ми че ње, а ово је пока за тељ 
да се труд испла ти, речи су 
мла де Тама ре Пет ко вић.

Михај ло и Ива, који су црта
ли, сла жу се са тиме да ће 
и убу ду ће наста ви ти да сли
ка ју и црта ју и сво ју шко лу, 
а самим тим и град, пред
ста вља ју на нај бо љи могу ћи 
начин. На њих поно сан је и 
сам дирек тор шко ле.

 Ово је добра ствар за 
нашу шко лу. Деца су пока за ла 
висо ку свест у овим тешким 
вре ме ни ма о него ва њу тра ди
ци је и љуба ви пре ма домо ви
ни. Врло су истрај ни у бор би 
да пока жу да нису мате ри
јал не ства ри основ но мери
ло вред но сти чове ка, већ оно 
што носи у себи, закљу чио је 
Игор Дошен.

Алек сан дра Плав шић
Алек сан дра Гару но вић Игор Дошен

Награђени ученици

Бит ка за живот 
Дуње Хри бљан

Када има те 11 годи на и иде те 
у 5. раз ред основ не шко ле, 
ваша једи на бри га је да ура ди
те дома ћи, евен ту ал но поспре
ми те собу, међу тим Дуња Хри
бљан има мно го већу бри гу, 
она са сво јих 11 годи на води 
бор бу са малиг ним тумо ром 
мозга.

За вре ме поли циј ског часа 
про шле годи не, чети ри дана 
после Ускр са, Дуњи на мај ка 
Ива на позва ла је Хит ну помоћ, 
јер је при ме ти ла да Дуњи на 
лева стра на тела не функ ци о
ни ше добро и да је сла ба. Из 
хит не слу жбе упу ти ли су их на 
Инсти тут за мај ку и дете, јер је 
ситу а ци ја озбиљ на. На Инсти
ту ту је пре гле дао орто пед где је 
тра жио да се насме је. При ме ти
ли су да се левим обра зом сме
је сла би је. Резул тат ске не ра је 
ука зао да Дуња има тумор на 
мозгу.

Ива на Хри бљан, нада све 
хра бра само хра на мај ка, поред 
Дуње има још јед ну ћер ку и 
сина и исти че да без подр шке 
поро ди це и бли жњих не би 
успе ла сама у овој бор би. 
Вели ку подр шку и осло нац 
Дуњи пред ста вља ју упра во 
брат и сестра. До сада је Дуња 
има ла 31 зра че ње и при ми ла је 
ниже дозе хеми о те ра пи је, да 
би након тога усле ди ла и опе
ра ци ја.

Опе ра ци ја је добро про шла, 
али је летос тумор кре нуо да 
реа гу је, да расте и ства ра про
бле ме. Завр ши ла је на Ургент
ном при је му због сил них боло
ва и повра ћа ња, где су лека ри 
леко ви ма зау ста ви ли ове 
здрав стве не про бле ме. Зра че
њем је тумор кре нуо да се сма
њу је што је пока зао и кон трол
на маг нет на резо нан ца после 
месец дана. У сеп тем бру је кре
ну ла на хеми о те ра пи ју, први 
циклус је добро под не ла, док је 
дру ги циклус под не ла вео ма 
лоше. Дуња поред тумо ра, има 
и хемо ли зну ане ми ју са којом се 
бори годи на ма, где је од сил ног 
зра че ња хемо гло бин почео јако 
да опа да. Њена крв на сли ка 
није могла то да под не се као 
код осо бе са здра вим иму ни те
том.

Дуња је не само хра бра, него 
и све сна али и одлуч на, носи
лац је црве ног поја са у кара теу, 
а неће оду ста ти од свог циља 
да буде носи лац црног поја са, 
свим дру га ри ма упу ћу је  пору ку: 
Дру га ри чувај те се и пази те.
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА „СРЕ МИ ЦЕ“ ИЗ ПЕЋИ НА ЦА

Тра ди ци ја дуга 21 годи ну
Него ва ње кул ту ре и тра

ди ци је при мар ни је циљ 
пећи нач ког Удру же ња 

жена „Сре ми ца”. Током две 
деце ни је посто ја ња, чла ни це 
овог удру же ња пред ста ви ле 
су се на број ним мани фе ста
ци ја ма широм Срби је, више 
пута су изла га ле на Косо ву и 
Мето хи ји, а пред ста ви ле су се 
и ван гра ни ца наше земље у 
Сло ве ни ји и Репу бли ци Срп
ској. 

По речи ма пред сед ни це 
удру же ња Маре Мило ва но
вић, ове годи не обе ле жа ва ју 
21 годи ну посто ја ња, али је 
због тре нут не епи де ми о ло
шке ситу а ци је изо ста ло тра
ди ци о нал но оку пља ње чла
ни ца са гости ма.

– Свих ових годи на тру ди мо 
се да очу ва мо нашу народ ну 
тра ди ци ју и да је на што бољи 
начин пре зен ту је мо где год да 
оде мо. Ста ри сре мач ки кола
чи и руч ни радо ви су поста ли 
део нас самих и жели мо да их 
пре не се мо мла ђим гене ра ци
ја ма, а захва љу ју ћи упра во 
тој тра ди ци ји коју негу је мо ми 
тра је мо све ове годи не. Наш 
рад је забе ле жен у мно гим ТВ 

еми си ја ма, посто је мно го број
ни сним ци где смо биле уче
сни це и где је при ка зан наш 
дуго го ди шњи рад. Нажа лост, 
током про шле годи не изо ста
ле су број не мани фе ста ци је 
које посе ћу је мо и неке које 
ми орга ни зу је мо, изо ста ла 
су наша дру же ња са чла ни
ца ма дру гих удру же ња, али 
ни то нас није зау ста ви ло. 
Наста ви ле смо да ради мо 
сва ка од сво је куће, као и да 

се саста је мо у мањим гру па
ма повре ме но у нашој про сто
ри ји, што нам сва ка ко пуно 
зна чи. Поред руч них радо ва 
и наших пре по зна тљи вих сре
мач ких кола ча, тру ди мо се да 
се укљу чи мо и у хума ни тар
не акци је, па смо само тако 
током про шле годи не, када 
је то епи де ми о ло шка ситу а
ци ја дозво ли ла, уче ство ва ле 
на три хума ни тар не изло жбе. 
Интен зи ви ра ле смо сарад

њу са Тури стич ком орга ни
за ци јом општи не Пећин ци, а 
захва љу ју ћи тру ду и раду, као 
и подр шци пећи нач ке локал
не само у пра ве посто ји мо све 
ове годи не, изја ви ла је Мило
ва но вић, и дода ла да су чла
ни це овог удру же ња оства
ри ле успе шну сарад њу и са 
кул тур нопро свет ним, здрав
стве ним и дру гим инсти ту ци
ја ма у општи ни Пећин ци, као 
и са поје дин ци ма.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

При пре ма вас кр шњих
паке та за децу Косо ва
Месна зајед ни ца „Блок Б“ из Срем

ске Митро ви це орга ни зу је још јед
ну хума ни тар ну акци ју. Реч је о 

при ку пља њу вас кр шњих паке та наме ње
них деци из срп ске зајед ни це Општи не 
Косов ска Вити на. Поред поме ну те месне 
зајед ни це, пла ни ра но је да се овој хума
ној акци ји при кљу че основ не шко ле, 

пред школ ске уста но ве, удру же ња гра ђа
на и сами гра ђа ни. Иде ја је да се пра ве 
паке ти ћи, спа ко ва ни у кути је, чији би 
садр жај тре ба ло да буде при ла го ђен 
одре ђе ном узра сту, који ће бити назна
чен. У обзир дола зе школ ски при бор, 
мање играч ке, оде ћа, слат ки ши, сли ков
ни це, сла га ли це, дру штве не игре, вија че, 

књи ге или роков ни ци. Поред тога, план 
је да се на сва ком паке ти ћу напи шу кон
такт пода ци осо бе која га шаље, како би 
се поро ди це могле спа ја ти и на тај начин 
оства ри ва ти кон такт међу децом, зарад 
дуго го ди шњег при ја тељ ства. Са овом 
акци јом, која ће тра ја ти од 1. мар та па 
све до 15. ари ла упо зна ти су пред став
ни ци Срба из Општи не Косов ска Вити на, 
а подр шку пру жа и Град Срем ска Митро
ви ца, као и пред став ни ци Црве ног крста 
са тери то ри је Косо ва и Удру же ње Кра
ље ви на Срби ја. Пози ва ју се заин те ре со
ва ни гра ђа ни да се јаве у про сто ри ја ма 
Месне зајед ни це „Блок Б“ како би уче
ство ва ли у акци ји. 

– Ово је јед на лепа при ли ка да про ши
ри мо сво је при ја тељ ство са нашим наро
дом на Косо ву. Деца ће се боље упо зна
ти, при бли жи ти јед ни дру ги ма и ство ри ти 
осе ћај пове за но сти јед ног наро да, рекао 
је Дра ган Божић, пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це „Блок Б“.

Под се ћа мо, ово је још јед на у низу 
хума ни тар них акци ја, које је покре ну ла 
Месна зајед ни ца „Блок Б“, сара ђу ју ћи са 
срп ском зајед ни цом на Косо ву.

А. Плав шић
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РАВ ЊЕ 

Слом Првог срп ског устан ка

Срби ја је обе ле жи
ла Дан држав но сти 
15. фебру а ра. То је 

била при ли ка да се гово ри 
о Првом срп ском устан ку и 
све му оно ме што тај пери
од чини важним за нашу 
земљу. Под руч је Мачве 
изне дри ло је мно ге јуна ке 
тога доба, а сам крај устан
ка обе ле жио је Бој на Рав њу. 
И данас мешта ни тога села, 
па и окол них, диче се несва
ки да шњем отпо ру Тур ци ма, 
које је пру жио Зека Буљу
ба ша са сво јим бећа ри ма, 
или гола ћи ма, како су их још 
нази ва ли. Кажу, Буљу ба ша 
је њих око себе оку пио, а 
све су то били „голи сино
ви“, вешти са оруж јем, који 
су касни је поста ли нада ле ко 
чуве ни. 

Кра јем лета 1813, тур ска 
вој ска је при ти сла Срби ју и 

осва ја ла уста нич ке шан че
ве, редом. Пре суд ни дога ђај 
био је у Рав њу. По Кара ђор
ђе вом наре ђе њу, ту је диг нут 
шанац, снаб де вен хра ном и 
муни ци јом. Оче ки ва ли су, 
задр жа ће напа де од Тура
ка док не при тек не помоћ. 
Тур ци су били неу мо љи ви, 
нису сло ми ли уста ни ке дуго, 

док није поче ла да пада 
киша. Бори ли су се и про та 
Мате ја Нена до вић, Милош 
Обре но вић и Зека Буљу ба
ша про тив дале ко број ни јих 
Тура ка. Уста нич ком вој ском 
коман до вао је Сто јан Чупић. 
Нај ве ћа тра ге ди ја их је заде
си ла, јер је свих тих 17 дана 
пада ла киша. 

– Поки сао је барут, Тур
ци су на неки начин дозна
ли и онда су кре ну ли свим 
сила ма. Међу тим, већ се 
виде ло шта ће да буде, и 
њих четво ри ца су већа ли да 
се пову ку, а Зека је сам на 
себе узео да бра ни одступ
ни цу, испри чао је мачван ски 
песник Мили сав Бан че вић.

Упра во на месту где се 
данас нала зи спо ме ник 
Зеки Буљу ба ши, оди гра ла 
се и послед ња бит ка Првог 
срп ског устан ка у суко бу 
3000 срп ских уста ни ка, про
тив чак 15 000 тур ских вој
ни ка.

Свих осам сто ти на Зеки
них јуна ка изги ну ло је тада, 
држе ћи фронт, док се уста
ни ци под коман дом Мило
ша Обре но ви ћа нису успе ли 
изву ћи са боји шта. Дали су 
живо те у поку ша ју да задр
же налет Тура ка.

 Зека и „гола ћи“ оста ли су 
без муни ци је, само са ноже
ви ма од нао ру жа ња, да би 
се на кра ју бори ли чак и са 
кошни ца ма, при ча даље 
мешта нин Рав ња, Мили сав.

Оче ки ва на помоћ са 
Цера, није сти за ла. 

Биста на месту шан ца, 
висо ка је чети ри метра, а 
реч је о делу ваја ра Бран
ка Кова че ви ћа. Неда ле ко 
од тог места и дан данас 
посто ји дрво, под зашти
том држа ве, тако зва ни грм 
Зеке Буљу ба ше, испод кога 
је навод но тра жио хлад са 
сво јим сабор ци ма и евен ту
ал ни заклон у ста ром хра
сту.  А. Плав шић

Мили сав Бан че вић

Споменик Зеки Буљубаши

Грм Зеке Буљубаше



2324. FEBRUAR 2021.   M NOVINEПОЉОПРИВРЕДА

ЗАСАД ЈАГО ДА ПОРО ДИ ЦЕ КУЗМА НО ВИЋ ИЗ ВОГ ЊА

Поче ле при пре ме
за про из вод њу јаго да
Про из во ђа чи који има

ју заса ђе не јаго де, 
ових дана се при пре

ма ју за про из вод њу. У току 
је  побу ђи ва ње, како би се 
одстра ни ли тру ли листо
ви и раз ре ди ла јаго да. То 
је први посао, а након тога 
сле ди зашти та пре па ра ти
ма на бази бакра, па покри
ва ње агри лом и пра вље ње 
пла сте ни ка.

У заса ду јаго да Бра ни
сла ва Кузма но ви ћа из Вог
ња поче ло је побу ђи ва ње, 
ове годи не нешто рани је 
него прет ход них. Укла ња
ње тру лих листо ва и раз ре
ђи ва ње је поче ло десе так 
дана него ина че како би 
се ком пле тан про из вод
ни циклус рани је завр шио 
и јаго да што пре сти гла за 
бра ње.

– За раз ли ку од прет ход
них годи на, ове годи не смо 
посао у јаго да ма поче ли 10 
дана рани је. То зна чи да 
ће и род сти ћи дестак дана 
пре него про шле годи не. 
Сада се ради побу ђи ва ње, 
одно сно укла ња ње тру
лих и сувих листо ва, као и 
раз ре ђи ва ње бокви це. Без 
тога нема доброг ни ква ли
тет ног рода. Раз ре ђи ва ње 
бокви це се ради само код 
ста ри јег заса да, док се код 
мла дих заса да само укла

ња ју суви и тру ли листо ви, 
каже Кузма но вић. 

Наш саго вор ник каже да 
након овог посла сле ди 
зашти та бакар ним пре па
ра ти ма, а након тога покри
ва ње агри лом и на кра ју 
пра вље ње пла сте ни ка. 
Нарав но, мора ју се пра ти
ти прог но зе вре ме на па ако 
тем пер ту ра не буде испод 
седам сте пе ни сле ди зали
ва ње, одно сно при хра на. 
Пре ма сада шњим пла но ви
ма, Кузма но вић каже да ће 
и први при но си сти ћи рани
је него ина че.

– Све се мора ура ди ти на 
вре ме после под бу ђи ва ња, 

и зашти та и при хра на. Ако 
не буде јутар њих мра зе ва 
и ако све буде како тре ба, 
први род јаго де се оче ку је 
поло ви ном апри ла, а нај
ка сни је до 20. апри ла. То 
је рани је него про шле годи
не када су прве јаго де на 
тржи ште сти гле после 1. 
маја, око Ђур ђев да на, обја
шња ва Кузма но вић.

Дуго го ди шње иску ство 
у про из вод њи јаго да, али 
и ква ли тет обез бе ди ли 
су поро ди ци Кузма но вић 
тржи ште, тако да за пла
сман не бри ну. Про шле 
годи не је све успео да про
да на пија ца ма у Руми, 

Новом Саду и Бео гра ду, а 
куп ци су дола зи ли и на кућ
ну адре су. Упра во због тога, 
ове годи не Кузма но ви ћи су 
заса ди ли јаго де и на отво
ре ном како би успе ли да 
сво јим дуго го ди шњим куп
ци ма обез бе де довољ не 
коли чи не овог воћа.

– Про шле годи не, иако је 
ситу а ци ја била тешка због 
коро навиру са, задо вољ ни 
смо про да јом. Има ли смо 
купа ца довољ но, а коли
ка је тра жња била, гово ри 
и пода так да смо, поу че ни 
ику ством из про шле годи
не, ове годи не заса ди ли 
јаго де и на отво ре ном. Ту 
има мо две сор те, јед на сти
же рани је, а дру га касни је. 
Тако ће јаго де бити дуже па 
се надам да ћемо успе ти да 
иза ђе мо у сусрет свим куп
ци ма. Каква ће цена бити 
виде ће мо већ са првим 
родом, али нај ва жни је је 
да јаго да добро роди и да 
род буде ква ли те тан, јер 
се само ква ли тет не јаго де 
добро про да ју, закљу чу
је Бра ни слав Кузма но вић, 
који ће поред јаго де, ове 
годи не заса ди ти и кукурз 
шеће рац, који је прет ход
них годи на добро про да
вао. Има обез бе ђе но тржи
ште и за пла сман не мора 
да бри не. З. М.

Бранислав Кузмановић
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Има ли ко бољи?

Краљ Мел бур на
Новак Ђоко вић је узео сво ју 18. по 

реду Грен слем титу лу. Поно во је пала 
Аустра ли ја. По деве ти пут. Импре сив
но.

Мно го се пра ши не дигло око овог 
Аустра ли ан опе на и орга ни за ци је тур
ни ра. Аустра ли јан ци, она ко кон зер ва
тив ни по пита њу ула ска и изла ска из 
земље, намет ну ли су при лич но риго
ро зна пра ви ла за тени се ре који су уче
ство ва ли на тур ни ру. Разу мљи во, с 
обзи ром на то да је вре ме коро не, а да 
на њихо во остр во не можеш ни тру лу 
јабу ку уне ти у земљу, а камо ли ући 
зара жен.

Елем, Ђоко вић је редом шама рао 
сво је про тив ни ке. Било је муч но у 
неким момен ти ма гле да ти те мом ке са 
супрот не стра не како са јези ком отег
ну тим до земље вија ју лоп ти це које им 
шаље Србин. У фина лу је Новак излу
пао Руса Дани ла Медве де ва са 3:0 у 
сето ви ма за неких два сата игре.

Може се сада поле ми са ти ко је нај
бо љи тени сер свих вре ме на, али јед но 
је сигур но – Новак Ђоко вић је нај до ми
нант ни ји у исто ри ји. Лако ћа са којом 
изла зи на крај са сво јим про тив ни ци
ма, без обзи ра на којој се под ло зи 
игра, је нешто што није дан тени сер 
пре њега није имао.

Исто тако, може се рећи да је срп ски 
тени сер један од нај ин те ли гент ни јих 
про фе си о нал них спор ти ста дана шњи
це. Ако неко мисли да он само иза ђе 
на терен и бесо муч но уда ра ону лоп

ти цу, без прет ход не при пре ме и изу ча
ва ња про тив ни ка, грд но се вара.

Оно што је нај бо ље од све га, јесте 
чиње ни ца до човек не пла ни ра да ста
не. Ако наста ви овим тем пом, оста ви
ће све сво је кон ку рен те у обла ку пра
ши не, а рекор де које поста ви, тешко 
ће неко у будућ но сти обо ри ти.

Бле да сен ка
Про шле неде ље смо испра ти ли 

прве мече ве нока ут фазе Лиге шам пи
о на. Може се рећи да је било изне на
ђу ју ћих резул та та, али ћемо јасну сли
ку виде ти после оди гра них реванш 
утак ми ца.

Ливер пул је, барем по резул та ту, 
при лич но лако савла дао Лај пциг „у 
гости ма“. Олак ша ва ју ћа окол ност за 
Енгле зе је била чиње ни ца да се утак
ми ца, уме сто у Немач кој, игра ла у 
Будим пе шти, због коро на – пизда ри је. 
Пред мла дим Нагелс ма ном је тежак 
зада так да над му дри свог коле гу у 
реван шу.

Бар са је попи ла чети ри кома да од 
Пари за на свом тере ну. Да ли ће и ово
га пута успе ти да надок на де минус из 
првог меча после пора за од 4:1? 
Тешко. Ово је нека дру га Бар се ло на, 
која је само сен ка оне маши не ри је од 
пре пар годи на. А ту је и непри ко сно
ве ни „лидер“ Меси, који ће, нарав но, 
први напу сти ти брод који тоне.

Дорт мун је звек нуо Севи љу у гости
ма са 3:2. Поно во се потвр ди ло да се 
шпан ски клуб увек мучи у Лиги шами о

на, а бли ста у Лиги Евро пе.
И на кра ју, ту је Јувен тус који је 

добио лек ци ју у Пор ту га лу. Изгу би ли 
су од Пор та 2:1, али тешко је зами сли
ти да ће ита ли јан ски клуб завр ши ти 
так ми че ње већ у првом колу нока ут 
фазе. Ипак, на тере ну су Ита ли ја ни 
дело ва ли при лич но дез о ри јен ти са но. 
Посеб но Мора та, који је, када је ушао 
у игру, лупе тао по лоп ти без ика квог 
резо на, као да је дро ги ран.

Ковид-ели та
Црве на зве зда је у Лиги Евро пе 

реми зи ра ла са вели ким Мила ном у 
утак ми ци на којој смо виде ли сва шта. 
На кра ју, резул тат 2:2 и при зна ње срп
ском тиму на игри и бор би коју су при
ка за ли. Нека ко ми је дра го када видим 
да неки наш тим про тив мно го јачег 
про тив ни ка иза ђе висо ко, отво ри се и 
игра пре синг. Јесте да су Бео гра ђа ни 
могли да попи ју још два кома да, али, 
ако ништа дру го, при ре ди ли су сво јим 
нави ја чи ма одлич ну и забав ну утак ми
цу.

Нарав но, и овог пута није могло да 
про ђе без про бле ма на три би на ма. И 
поред забра не оку пља ња, поје дин ци 
из ковидели те која је напу ни ла све ча
ну ложу су вре ђа ли Зла та на Ибра хи
мо ви ћа на наци о нал ној осно ви. Пара
док сал но зву чи да би Зве зда могла 
бити кажње на иако зва нич но није било 
публи ке на три би на ма. Што би рекли, 
сами смо себи нај ве ћи непри ја те љи. 
Пуно сре ће у реван шу. Тре ба ће.
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АК „РУМА“

Јова на Гња то вић
бал кан ска шам пи он ка
У рум ској општи ни, 

поред одлич них спор
ти ста у бори лач ким 

спор то ви ма, изу зет ни спорт
ски тален ти тре ни ра ју и у 
Атлет ском клу бу „Рума“. То 
потвр ђу ју и сјај ни резул та ти, 
које је пости гла мла да атле
ти чар ка Јова на Гња то вић. 
Она је на Првен ству Бал ка
на, које је одр жа но 13. 
фебру а ра у Софи ји, осво ји
ла злат ну меда љу и поста ла 
шам пи он ка Бал ка на у тро
ско ку, ско ком дужи не 12 
мета ра и 89 цен ти ме та ра.

На овом дво ран ском 
првен ству, јуни ор ска репре
зен та ци ја Срби је осво ји ла је 
осам меда ља – једи но злат
но одлич је је упра во осво ји
ла мла да Румљан ка Јова на, 
док су оста ли чла но ви 
репре зен та ци је осво ји ли 
још чети ри сре бра и три 
брон за не меда ље.

Под се ти мо, Јова на Гња
то вић је изу зет но успе шно, 
са три злат не меда ље запо
че ла ову годи ну: прво зла то 
је осво ји ла на јуни ор ском 

држав ном првен ству, потом 
на сени ор ском држав ном 
првен ству где је обо ри ла и 
свој лич ни рекорд од 12,90 

мета ра и зла то на Првен
ству Бал ка на са само цен ти
ме тар кра ћим ско ком.

Овим сво јим лич ним 

рекор дом Јова на је испу ни
ла нор му и за Свет ско и за 
Европ ско првен ство у кон ку
рен ци ји јуни ор ки. С. Џ.

Јова на у побед нич ком ско ку

ЏУДО КЛУБ „СЛО ВЕН“ РУМА

Три зла та на
Првен ству Вој во ди не

У орга ни за ци ји Џудо саве за Вој во ди не 
одр жа но је Првен ство Вој во ди не за каде те 
13. фебру а ра у Сте па но ви ће ву.

На Првен ству је уче ство вао 31 клуб са 
144 так ми ча ра, а међу њима је било и седам 
мла дих так ми ча ра из рум ског ЏК „Сло вен“.

Злат не меда ље и титу ле прва ка Вој во ди
не су осво ји ли Нема ња Бје лић, у кате го ри ји 
до 50 кило гра ма, Сте фан Зубо вић у кате
го ри ји до 81 кило гра ма и Сте фан Симић у 

кате го ри ји до 90 кило гра ма.
Брон зу је осво јио Сте фан Ћор ко вић, у 

кате го ри ји до 90 кило гра ма, а Урош Зубо
вић, у кате го ри ји до 66 кило гра ма је зау зео 
пето место.

Дакле, од седам џуди ста на овом так ми
че њу, поме ну тих пет се ква ли фи ко ва ло за 
Првен ство Срби је које ће се 27. фебру а ра 
одр жа ти у Бео гра ду.

С. Џ.

Првен ство Вој во ди не у џудоу

АК „СРЕМ“

Брон за за
Јок си мо ви ћа

Про те клог викен да у Бео
гра ду је одр жа но Првен ство 
Срби је у дво ра ни за мла ђе 
јуни о ре. Андреј Јок си мо вић, 
мла ди атле ти чар срем ско
ми тро вач ког  Ак „Срем“, 
осво јио је брон за ну меда љу 
у трци на 800 мета ра резул
та том 2:03,24. Он је так тич ке 
гре шке са почет ка успео да 
испра ви у дру гом делу трке 
и да у послед њем кру гу одр
жи тре ћу пози ци ју до циља. 
Од оста лих  так ми ча ра АК 
„Срем“ Мила на Симић је 
оства ри ла врло добро пето 
место у ско ку у даљ (5,43 
мета ра), шесто место у ско
ку у вис (1,50 мета ра) и осмо 
место у трци на 60 мета ра 
са пре по на ма (9,55), Мила 
Миљ ко вић је у баца њу кугле 
од три кило гра ма била сед
ма (10,97 мета ра), док је 
Алек сан дар Анђел ко вић на 
1500 мета ра био два на е сти 
са резул та том 4:53,09.
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ГРАД СКА КУЋА РУМА

При јем за бал кан ску
шам пи он ку у тро ско ку
Од почет ка ове годи не, мла да 

Румљан ка, чла ни ца Атлетског 
клу ба „Рума“ Јова на Гња то вић 

успе ла је да поста не јуни ор ска и сени
ор ска држав на прва ки ња у тро ско ку, 
а потом и осво ји зла то на дво ран ском 
Првен ству Бал ка на у Софи ји.

Јова ну Гња то вић и њеног тре не
ра Бошка Пеј ки ћа при ми ли су у Град
ској кући пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић и Алек сан дар Бун да ло, члан 
Општин ског већа заду жен за спорт.

Сла ђан Ман чић је том при ли ком иста
као да је ово сва ка ко један од нај ва жни
јих резул та та за Јова ну, њен клуб, али и 
град, који ова квим изу зет ним резул та ти
ма успе шно про мо ви ше. 

– Одлу чи ли смо и да Јова ну нов ча
но награ ди мо, као даљи под сти цај за 
њен рад, да је моти ви ше мо да буде још 
успе шни ја. Она је већ оства ри ла нор му  
за Европ ско и Свет ско првен ство и од 
Јова не оче ку је мо само још боље резул
та те, иста као је Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да локал на само у пра ва 
пома же свим спорт ским клу бо ви ма, а 
посеб но они ма чији чла но ви постиг ну 
изу зет не резул та те. 

– Где год је здра ва осно ва и где се 
ради како тре ба, резул та ти дола зе. 
Резул та ти оства ре ни ван наше држа
ве сва ка ко би тре ба ло да буду понос 
свих нас. Мла ди спор ти сти ула жу вели
ки труд и рад да би пости гли изу зет не 
резул та те, а исто вре ме но су и одлич
ни ђаци. Онда може мо да зами сли мо 
каква су то одри ца ња. Зато ми је част и 
задо вољ ство да при мим ова кве спор ти
сте, рекао је Сла ђан Ман чић. 

Он је ука зао да је, у раз го во ру са тре
не ром Пеј ки ћем, кон ста то ва но да АК 
„Рума“ недо ста је кру жна ста за од 200 
мета ра. Тиме би се зао кру жи ла јед на 

цели на потреб на за ква ли тет но тре ни
ра ње ових успе шних рум ских атле ти ча
ра.

Јова на Гња то вић, бал кан ска шам пи
он ка, рекла је да није оче ки ва ла ова кав 
резул тат, с обзи ром на то да је има ла 
мно го про бле ма током тре ни ра ња и 
при пре ма. 

– На „Бал ка ни ја ди“ сам ско чи ла цен
ти ме тар мање од мог лич ног рекор да 
који је 12,90 мета ра. Сле де ми прво 
држав на првен ства, а после и Европ ско 
првен ство у Есто ни ји и Свет ско првен
ство у Кени ји. Наста ви ћу да тре ни рам 
као и досад, само још интен зив ни је, 
каже Јова на. 

Када је реч о усло ви ма за тре ни ра
ње, Јова на каже да АК „Рума“ има ста зе 
за трча ње од 60 и 100 мета ра, као и да 
има добро ска ка ли ште за тре нинг, тако 
да недо ста је кру жна ста за да се могу 
ради ти део ни це, а тре нинг се изво ди у 

дво ри шту Тех нич ке шко ле.
Јова на Гња то вић је уче ни ца четвр тог 

раз ре да Меди цин ске шко ле, и има про
сек оце на 5,00. 

– Сада би тре ба ло да поч нем и два 
пута днев но да тре ни рам. Тешко је али 
се сти же, само је потреб но добро се 
орга ни зо ва ти, каже Јова на.

Тре нер АК „Рума“ Бошко Пеј кић је 
ука зао да је ово важан резул тат и за 
клуб и рум ску општи ну, али да до њега 
не би дошло без помо ћи локал не само
у пра ве, пред сед ни ка Сла ђа на Ман чи ћа 
и Саве за спор то ва. Без тога се не би 
пости гли тако добри резул та ти. 

– Морам да кажем да у послед њих 
осам годи на има мо сја јан однос локал
не само у пра ве пре ма Атлет ском клу бу. 
На томе им захва љу ју и так ми ча ри и 
роди те љи и у ових осам годи на је више 
учи ње но него у про те клих 40 годи на, 
рекао је тре нер Бошко Пеј кић. С. Џ.

При јем у Град ској кући

Јова на Гња то вић и Сла ђан Ман чић
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РУКО МЕТ НИ КЛУБ „НОВА ПАЗО ВА“ 

Са новим тре не ром у нове побе де
Руко мет ни клуб „Нова 

Пазо ва“, осно ван дав
не 1957. годи не, нај

ста ри ји је мушки руко мет
ни клуб у стра о па зо вач кој 
општи ни. Од пре неко ли ко 
неде ља руко ме та ши „Нове 
Пазо ве“ тре ни ра ју уз новог 
тре не ра Миле та Мале ше
ви ћа, са жељом за бољим 
пла сма ном  и  да што више 
деце буде у руко ме ту. 

Мале ше вић је више деце
ни ја радио са спор ти сти ма 
у  руко мет ној Бун де сли ги. 
Као подр шка, у  Нову Пазо
ву вра тио се после 27 годи
на и тре нут но тре ни ра све 
селек ци је овог клу ба.

– Дошао сам да помог нем 
да „Нова Пазо ва“ и Вој во ди
на доби ју још јед ног доброг 
прво ли га ша. Поку ша вам да 
на све могу ће  начи не уве
дем ред, рад и дисци пли
ну и да игра чи ма кори гу јем 
сло бод не тре нут ке како 
би се што више посве ти ли 
спор ту. Мислим да ће уз 
моју помоћ неки мом ци из 
овог клу ба оти ћи у Немач ку, 
нагла сио је Миле Мале ше
вић.

Ина че, Мале ше вић је 21 
годи ну про вео у Немач кој, 
у Првој Бун де сли ги, радио 
је као тре нер гол ма на са 
јуни ор ском репре зен та ци
јом, број ним прво ли га шким 
еки па ма, а сада је у актив
ној пен зи ји. 

Руко мет можда тре нут но 
није један  од нај по пу лар ни
јих спор то ва на све ту, али 
сва ка ко има дугу тра ди ци ју. 
Од 1957. годи не руко мет ну 

игру негу ју и у Новој Пазо
ви, а данас  је РК „Нова 
Пазо ва“ нај ста ри ји мушки 
руко мет ни клуб на тери то
ри ји општи не Ста ра Пазо
ва. Вели ку подр шку у очу
ва њу руко мет не тра ди ци је 
у Новој Пазо ви спор ти сти
ма пру жа и Општи на Ста ра 
Пазо ва.

Већ тре ћу сезо ну РК 
„Нова Пазо ва“ так ми чи се у 
нај ви шем ран гу Вој во ди не, 
у Првој лиги север.

Урош Сти кић из Нове 
Пазо ве има 15 годи на и 
жели да буде руко мет ни 
гол ман.

– Брат ми је тре ни рао 
руко мет, дошао сам на јед
ну утак ми цу и заљу био се 
у руко мет на први поглед, 
каже Сти кић.

Капи тен РК „Нова Пазо ва“ 
Душан Грбић пре ко десет 
годи на тре ни ра руко мет. 

– Мењао сам клу бо ве, 
али сам се вра ћао увек 
у Нову Пазо ву, где сам и 
пони као. Жели мо да напра
ви мо успех, да за поче так 
оста не мо у Лиги, а дого ди
не да уђе мо у Супер Б лигу, 
каже Грбић.

Сва ка шко ла има руко
мет ни терен, али се данас 
на том тере ну углав ном 
игра ју неки дру ги попу лар
ни ји спор то ви. Жеља руко
вод ства РК „Нова Пазо ва“ 
је да у овој сре ди ни буде 
више руко ме та ша.

– Нада мо се да ћемо 
оку пи ти нову децу, мало 
ани ми ра ти наше место и 
оста ла места, где смо већ 

кре ну ли да ради мо на томе 
да што више деце при ву
че мо да тре ни ра ју руко мет. 
Ићи ћемо и у Банов це, Ста
ру Пазо ву. Вој ка већ има 
свој клуб, али ћемо тра жи
ти и са њима сарад њу, каже  
Милан Ива нић, пред сед ник 
РК „Нова Пазо ва“. Д. Г.

Тре нер Миле Мале ше вић

Детаљ са тренинга

КАРА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“

25 меда ља са Првен ства
за поле тар це, пио ни ре и наде

У Спорт ској хали „Парк“ у Ста рој 
Пазо ви, 20. и 21. фебру а ра, одр жа
но је Првен ство Сре ма за поле тар
це, пио ни ре и наде у орга ни за ци ји 
Кара те саве за Вој во ди не. Кара те 
клуб „Срем“ из пред ста ви ло је 16 
так ми ча ра из нај мла ђих узра сних 
кате го ри ја. Пред во ђе ни тре не ром 
Ивом Вин ко вић, осво ји ли су укуп но 
25 меда ља и то 16 зла та, осам сре
бра и јед ну брон зу. Клуб је у гене
рал ном пла сма ну зау зео убе дљи во 

прво место. Злат не меда ље су осво
ји ли у ката ма: Ире на Гру ја нић (три 
зла та), Анђе ла Перо вић (два зла та 
у ката ма и зла то у бор ба ма), Хеле на 
Мал ба шић (два зла та), Сара Стар че
вић, Дуња Павло вић, Тама ра Тимић, 
Дуња Ликић, Дуња Бере жни (два зла
та), Бра ни слав Лаза ре вић и ката тим 
у саста ву Мили ца Мата ру га,  Дуња 
Бере жњи и Дуња Павло вић, и тим 
пио нир ки: Ире на Гру ја нић, Анђе ла 
Перо вић и Мио на Мурић, затим тим 

наде: Сара Глу мац, Тама ра Тимић и 
Жана Ђур ђе вић.

Сре бро су осво ји ли Ена Лаћа рац, 
Мио на Мурић, Сара Глу мац, Дуња 
Павло вић, Жана Ђур ђе вић (два сре
бра), Јован Мата ру га, Мила Ликић. 
Брон зу је осво ји ла Мили ца Мата ру га 
у ката ма.

Так ми ча ри „Сре ма“ су пока за ли 
одлич ну спрем ност за поче так сезо
не у којој им пред сто је сва зна чај ни ја 
так ми че ња.
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ОВАН: По треб на вам 
је огром на енер ги ја и 
не чи ја по др шка ка ко 
би сте на вре ме за вр

ши ли све пла ни ра не оба ве зе. 
На ла зи те се у до број при ли ци да 
по вла чи те не ке па ра лел не по те
зе, сто га бу ди те про ми шље ни 
при из бо ру но вих по слов них 
те ма или ци ље ва. По ста вља те 
су ви шна пи та ња во ље ној осо би 
и на тај на чин ин ди рект но под
сти че те но ву сум њу.  

БИК: Не ко по твр ђу је 
ва ша оче ки ва ња у 
по слов ној са рад њи. 
Ипак не бу ди те су ви

ше ла ко ми сле ни пред раз ли чи
тим са рад ни ци ма јер не чи је ре чи 
не пред ста вља ју до вољ ну га ран
ци ју за ду жи пе ри од. Ва жно је да 
са чу ва те при себ ност ду ха у 
од лу чу ју ћем мо мен ту. Де лу је те 
за во дљи во и при влач но за сво ју 
око ли ну. Сре ћа је на ва шој стра
ни. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ста ло 
вам је да раз ре ши те 
но ве не спо ра зу ме, 
али не ма те до вољ но 

по ве ре ња у од ре ђе не са рад ни ке. 
По не кад исти на и прав да сти жу 
са из ве сним за ка шње њем, не ма 
раз ло га да гу би те ве ру у лич ни 
успех. Упо тре би те сво је за вод
нич ке ма ни ре и не мој те до зво ли
ти да вас не ко ин ди рект но др жи 
у сво јој сен ци. По ка жи те да има
те ја ку во љу. 

РАК: По ку ша ва те да 
на мет не те свој ути цај 
у дру штву са рад ни ка. 
Ме ђу тим по сто је не ке 

си ту а ци је ко је као да пре ва зи ла
зе ва ше про фе си о нал но ис ку
ство. Уко ли ко до би је те лош сиг
нал ва жно је да се по ву че те у 
стра ну и да са че ка те на бо љу 
при ли ку. Ра ду је вас не чи је по на
ша ње и ис кре ни гест па жње ко ји 
вам се упу ћу је. 

ЛАВ: До па да ју вам 
се не чи је по слов не 
иде је, али још увек 
ни сте си гур ни у ко на

чан ис ход. Сми шље но од ла же те 
тре ну так за зва нич но из ја шња ва
ње пред са рад ни ци ма и оста
вља те отво ре ну мо гућ ност за 
до дат ну про ве ру. Не ма раз ло га 
да сум ња те у не чи је емо тив не 
на ме ре за то што вам не до ста ју 
све ин фор ма ци је.  Не мој те по ти
ски ва ти сво ја осе ћа.

ДЕ ВИ ЦА: Има те 
до бре иде је и ре ал ну 
про це ну, али не до би
ја те до вољ но оче ки

ва ну по др шку у кру гу са рад ни ка. 
Не ко по ста вља по гре шна пи та
ња или има дру га чи је по слов не 
ин те ре се. Не мој те до зво ли ти да 
у ва ма пре вла да же ља за до ми
на ци јом. Ста ло вам је да схва ти
те не чи је емо тив не на ме ре, али 
по сто је раз ли чи ти сиг на ли ко ји 
вас збу њу ју и оста вља ју нео би
чан ути сак. 

ВА ГА: Око ли на по зи
тив но ре а гу је на ва ше 
иде је и не ко вас под
сти че на ак тив ну уло

гу или на до дат но ства ра ла штво. 
Ва жно је да не ис ти че те сво је 
по слов не иде је, без до брог по во
да. Са чу вај те по слов не ин те ре се 
и до бар са рад нич ки од нос. По не
кад у љу бав ном од но су при жељ
ку је те ви ше не го што је мо гу ће 
до би ти, али не ма раз ло га жа ли
те на во ље ну осо бу. 

ШКОР ПИ ЈА: За пе
тља ли сте се у раз ли
чи те си ту а ци је ко је 
пре ва зи ла зе ва ше 

зна ње или прак тич но ис ку ство. 
Нај бо ље је да се дис тан ци ра те 
од све га што мо же да вам про у
зро ку је но ву не при јат ност. 
По треб но је да при хва ти те исти
ну или дру гу стра ну ме да ље ко ја 
вам се ма ње до па да. Не ма раз
ло га да од ла же те су срет са јед
ном осо бом или оно што је не из
бе жно. 

СТРЕ ЛАЦ: Раз о ча ра
ни сте не чи јим по на
ша њем и то вам да је 
за пра во да пре и спи

та те за јед нич ки до го вор или сво
ју уло гу у по слов ној са рад њи. 
Не ма раз ло га да до но си те ис хи
тре не од лу ке, са чу вај те при себ
ност ду ха и сво ју по слов ну по зи
ци ју. По сто ји до бар по вод да при
хва ти те не чи ји по зив за су срет 
или из ла зак ко ји ће вам при ја ти. 

ЈА РАЦ: Не ко вас 
ин ди рект но опо ми ње 
да про ме ни те сво је 
по на ша ње али ви не 

при да је те по се бан зна чај осо би 
за ко ју вас не ве зу ју за јед нич ки 
по слов ни ин те ре си. Има те по гре
шан став о не ким са рад ни ци ма и 
де ли кат ним те ма ма. Па жљи во 
раз ми сли те о не чи јим ре чи ма 
ко је де лу ју вр ло до бро на мер но. 
Не ма по тре бе да би ра те по гре
шну уло гу или да про во ци ра те 
свог парт не ра. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Ве ли ка 
упор ност у овом тре
нут ку не до но си у пот
пу но сти по зи ти ван 

ефе кат у су сре ту са са рад ни ци
ма, сто га про ме ни те сво ју пр во
бит ну так ти ку. По треб но је да 
до ка же те сво је на ме ре али и да 
са чу ва те до бар по слов ни од нос. 
По гре шно про це њу је те не чи је 
по на ша ње и уло гу. Не мо же те 
ла ко да убе ди те во ље ну осо бу 
да про ме ни сво је ми шље ње.

РИ БЕ: Са рад ни ци 
де лу ју по зи тив но на 
ва ше рас по ло же ње, 
има те до вољ но енер

ги је да се ан га жу је те на раз ли чи
тим стра на ма. Осе ћај по слов не 
афир ма ци је и успе ха тре ба до дат
но да вас мо ти ви ше на ак ци ју и 
по зи тив не про ме не у при ват ном 
жи во ту. Уко ли ко сте сло бод ни 
пла ни рај те љу бав ни су срет или 
не ки из ла зак у дру штво. 

VREMEPLOV
24. фе бру ар

1786. Ро ђен је Вил хелм Грим, 
не мач ки књи жев ник, гер ма
нист. С бра том Ја ко бом из дао 
је збир ку “Деч је и до ма ће бај ке 
бра ће Грим “
1810. Ен гле ски на уч ник, хе ми
чар и фи зи чар, Хен ри Ке вен
диш, пре ми нуо је у 79. го ди ни. 
Ке вен диш је от крио хе миј ски 
еле мент во до ник. 

25. фе бру ар
1815. Уби јен је срп ски вој во да 
Ста но је Ста ма то вић, по знат 
као Ста но је Гла ваш, је дан од 
чел ни ка Пр вог срп ског устан ка, 
хај дук и бо рац про тив Ту ра ка. 
Уби ство је по сле про па сти 
Ха џиПро да но ве бу не на ре дио 
Су леј манпа ша. 
1932. Ими грант Адолф Хи тлер 
до био је не мач ко др жа вљан
ство. 

26. фе бру ар
1917. У оку пи ра ној Ср би ји у 
Пр вом свет ском ра ту по чео је 
То плич ки уста нак про тив бу гар
ских и аустро у гар ских тру па, 
иза зван ма сов ним те ро ром, 
пљач ком и па ље ви ном се ла и 
при сил ном ре гру та ци јом. Оку
па то ри су уз вра ти ли су ро вим 
ре пре са ли ја ма  по би је но је 
око 20.000 љу ди, а у То пли ци 
је уни ште но 55 се ла. 
1930. По ста вље ни су пр ви 
цр ве нозе ле ни се ма фо ри, на 
Мен хет ну.

27. фе бру ар
1557. Отво ре на је пр ва ру ска 
ам ба са да, у Лон до ну. 
1883. Оскар Ха мер стајн па тен
ти рао је пр ву ма ши ну за уви ја
ње ду ва на. 
1932. У Лон до ну је ро ђе на глу
ми ца Ели за бет Теј лор. Глав ни 
фил мо ви: “Ме сто под сун цем”, 
Ста за сло но ва”, “Др во жи во та”, 
“Џин”, “Кле о па тра”, “Хо тел 
Ин тер на ци о нал” и др. 

28. фе бру ар
1842. Ро ђен је срп ски фи ло зоф 
и пи сац Ми лан Ку јун џић Абер
дар, је дан од пр вих про фе со ра 
фи ло зо фи је на бе о град ској 
Ве ли кој шко ли, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, пред
сед ник Скуп шти не и ми ни стар 
про све те. 
1916. У Пр вом свет ском ра ту 
за вр ше но је пре ба ци ва ње на 
Крф глав ни не од око 140.000 
срп ских вој ни ка.

1. март
1872. Је ло у сто ун је по стао 
пр ви свет ски на ци о нал ни парк. 
Је ло у сто ун је при род ни бо та
нич ки и зо о ло шки врт у САД, 
нај ве ћим де лом у др жа ви Ва јо
минг, по вр ши не 8.963 ки ло ме
та ра ква драт них, у ко јем је 
за бра њен сва ки лов и оште ће
ње при ро де. 

2. март
1824. Ро ђен је Бе др жих Сме та
на, че шки ком по зи тор, ди ри
гент и пи ја ни ста, нај зна чај ни ји 
пред став ник и за чет ник че шког 
му зич ког на ци о на ли зма. 

HOROSKOP

Сре да, 24. (11) фе бру ар 
Св. све ште но муч. Вла си је; Св. 
му че ник Ђор ђе Кра то вац

Четвр так, 25. (12) фе бру ар 
Све ти Ме ле ти је Ан ти о хиј ски

Петак, 26. (13) фе бру ар 
Пре по доб ни Си ме он Ми ро то чи
ви  (Бе ле по кла де)

Субо та, 27. (14) фе бру ар 
Преп. Ав ксен ти је; Св. Ки ри ло 
Сло вен ски (По че так по ста)

Неде ља, 28. (15) фе бру ар 
Све ти апо стол Они сим; Пре по
доб ни Јев се ви је Пу сти њак 

Поне де љак, 1. (16) март
Све ти муче ни ци Пам фил, Пор
фи ри је и дру ги

Уто рак, 2. (17) март
Све ти вели ко му че ник Тео дор 
Тирон

Crkveni
kalendar

• Да ме ни је на пра ви ла 
бу да лом, ни кад не би 
на шла чо ве ка слич ног 
се би.
• Да би се на род на ци о-
нал но осве стио, мо ра ли 
су да га ша ма ра ју до 
бе све сти.
• Сти ћи ће их ру ка прав-
де. Мо ра ће да јој уде ле. 

Слат ки купус 
из рер не

Састој ци: гла ви ца купу са, два 
гла ви це црног лука, три чена 
белог лука, јед на шар га ре па, 500 
мили ли та ра пара дајз соса, кило
грам свињ ског меса, сенф, уље, 
суви зачин

При пре ма: Лук, шар га ре пу и 
бели лук крат ко про дин стај те у 
шер пи. Додај те пара дајз сос па 
пусти те да се мало крч ка. Месо 
исе че но на шниц ле ува љај те у 
суви зачин, па у сенф, ста ви те у 
шер пу. Затим купус исе ци те на 
круп но, обил но посу ти уљем, 
сувим зачи ном и сен фом па 
посло жи те по месу. Додај те шољу 
воде па пре криј те алу ми ни јум
ском фоли јом и ста ви те у рер ну, 
загре ја ну на 200 сте пе ни. Оста ви
те купус да се крч ка три сата. 
Након тога, скло ни те фоли ју, про
ме шај те и оста ви те да се крч ка у 
рер ни још сат вре ме на. 


