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РУМА: ПОМОЋ ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА

До сада 200 пред у зет ни ка
доби ло нов ча ну помоћ
Према последњим подацима,

200 румских предузетника је
добило једнократну новча

ну помоћ и за то је исплаћено 13,5
милиона, од планираних укупно 15
милионадинара.
–Ово јенашаодлукадаподруги

пут помогнемо предузетницима, од
онихнајмањихпадонајвећихресто
рана или хотела. Они који нису се
нисупријавилизаовупомоћ,идаље
томогуучинити.Досадајеодбијено
25захтева,јершифраделатностине
припада онима за које смо одобри
лисредствапремаодлуци.Помоћсу
добили фризери, власници кафића,
ресторана, барова, хотела, фитнес

центара, као и три туристичке орга
низације. Заиста, свима смо новац
исплаћивали са даном подношења
захтева, казао је Слађан Манчић,
председникрумскеОпштине.
Подсетимо, на седници Штаба

за ванредне ситуације, која је одр
жана 11. јануара, донета јемера за
новчанупомоћрумскимпредузетни
цима,сличнокако јетобилоипро
шлегодине.Новинаједасуупомоћ
укљученеитуристичкеорганизације.
Урумскојопштиниима261преду

зетникнакојесеодносиоваодлука,
апрошлегодине јењих204добило
помоћ.Досадајезањих200испла
ћена новчана помоћ.Сви који испу

њавајууслове,анисудосадаподне
лизахтеве,јошувекмогутодаучине.
Према критеријумима, они који

имају од једног до три запослена
добијају по 50.000 динара, од чети
ридо10запослених150.000динара
исавишеод10запослених300.000
динара.
Фитнессалониитеретанедобили

су,каоипрошлипут,по30.000дина
ра.
Комисија за помоћ привредници

ма одбила је захтеве оних који или
не припадају делатностима које су
обухваћенемерамаподршкеилине
испуњавајуусловезапомоћ.

С. Џ.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Усво јен изве штај о буџе ту
и доде ље на сред ства за спорт
Седница Општинског већа у

Руми одржана је 26. јануара,
накојој је усвојен јеизвештај

о извршењу општинског буџета за
претходнугодину.
Подсетимо,укупанизносприходаи

примањаирасходаииздатакабуџе
тазапрошлугодинујебиопланиран
на 2.354.884.211 динара: приходи
су остварени у  укупном износу од
2.057.966.348 динара, што предста
вља реализацију планиране одлуке
са87,97процената.
У структури остварених прихода

највеће учешће имају приходи од
порезанадоходак,добитикапитал
не добитке 40,6 одсто, следе тран
сферисадругихнивоавластиса23,8
проценатадоксуприходиодпореза
наимовинускоро16процената.
Расходиииздациуистомпериоду

су износили  1.914.989.969 динара,
односно планирано је реализовано
саготово82процента.
По програмској структури, 406,2

милионадинарајеутрошенозапро
граморганизацијасаобраћајаисао
браћајне инфраструктуре, у оквиру
тога  највише за пројекат рекон
струкцијаулица15.маји15.август,
потомзаопштеуслугелокалнесамо
управе,запредшколсковаспитањеи
образовањејеиздвојено235,6мили
она динара, енергетску ефикасност
и обновљиве изворе енергије 148
милиона, комуналну делатност 138
милионадинара,социјалнуидечију
заштиту136,2милионадинара,кул

туру и информисање 112 милиона,
развојспортаиомладине104мили
она,основнообразовање102милио
надинара...
Донетајеиодлукаододелисред

става из буџета за програме и про
јекте из области спорта од значаја
заОпштинуРумаза2021.годину.За
овенаменејеопредељено28мили
она динара, а одлуком Комисије је
расподељено26.890.000динара.
Програмикојисудобилисредства

морају бити реализовани до краја

ове године и то на територији рум
скеопштине,семактивностикојесе
односенатакмичењапобилтенутак
мичењагранскогсавеза.
Истовремено, спортским клубови

ма је за коришћењесала заодржа
вање тренинга распоређено готово
четиримилионадинара.
–Ипоредтогаштојепрошлугоди

ну обележио коронавирус, ми не
можемо да се пожалимо, извештај
говори у прилог томе да је буџет
добро реализован и са приходне
и расходне стране, у односу на све
околностиукојимасморадили.Тако
ђе,почелисмодаделимосредства,
донелисмоодлукуододелисредста
вазаспорт.Конкурсесморасписали
преНовегодине,следећасуудруже
ња,култура...Расписујемоитендер
за уређење Дома војске и полако
улазимо у нормалне токове после
свих новогодишњих празника,  без
обзиранасвеоколностикојесувеза
незаепидемијуисвеостало,рекао
јеСлађанМанчић, председник рум
скеОпштине.
НаседнициОпштинскогвећаусво

јен је и Локални акциони план за
запошљавања у румској општини,
каоинацртСтратегијеразвојасоци
јалне заштитеурумској општини за
период2021–2025.године.
Одређенојеидасеизузетнојмла

дој спортисткињи Јовани Мушицки
помогненовчаноса50.000динараза
тренингеитакмичењауовојгодини.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић
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Вак ци на ци ја про ти че у нај бо љем реду, без озбиљ них неже ље них реак ци ја. 
При мет но је да код гра ђа на вла да вели ко инте ре со ва ње да се вак ци ни шу про
тив коро навиру са. Тре нут но је на сна зи пре по ру ка да се вак ци ни шу осо бе ста
ри је од 75 годи на, док осо бе ста ри је од 65 годи на,  које дођу на пункт, а нема ју 
зака за ни тер мин, неће бити вра ће не, то јест доби ће вак ци ну. Напо ме нуо бих да 
сви мла ђи од 65 годи на мора ју за вак ци на ци ју бити при ја вље ни путем колцен
тра или пор та ла еУпра ве како би доби ли свој тер мин за вак ци ни са ње, рекао 
је др Адил Елхаг, начел ник Опште меди ци не

ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Вели ко инте ре со ва ње
гра ђа на за иму ни за ци ју

На сед ни ци Кри зног шта ба, одр
жа ној 29. јану а ра било је речи 
о масов ном вак ци ни са њу ста

нов ни штва и епи де ми о ло шкој ситу а
ци ји у вези са коро навиру сом. Како је 
рекао др Адил Елхаг, начел ник Опште 
меди ци не, закључ но са 29. јану а ром 
на тери то ри ји Срем ске Митро ви це 
је вак ци ни са но пре ко седам хиља
да гра ђа на. Дирек тор Опште бол ни це 
др Дра ган Мало ба бић је казао да се 
у ковидделу те уста но ве нала зи 115 
паци је на та. Пре ма пода ци ма Заво да 
за јав но здра вље број актив них лица, 
која су инфи ци ра на коро навирусом у 
Сре му је 864, а од тог бро ја је 281 у 
Срем ској Митро ви ци.

Др Адил Елхаг је иста као да посто ји 
вели ка заин те ре со ва ност гра ђа на за 
иму ни за ци ју. 

– Вак ци на ци ја про ти че у нај бо љем 
реду, без озбиљ них неже ље них реак
ци ја. При мет но је да код гра ђа на вла

да вели ко инте ре со ва ње да се вак ци
ни шу про тив коро навиру са. Тре нут но 
је на сна зи пре по ру ка да се вак ци ни
шу осо бе ста ри је од 75 годи на, док 
осо бе ста ри је од 65 годи на, које дођу 
на пункт, а нема ју зака за ни тер мин, 
неће бити вра ће не, то јест доби ће 
вак ци ну. Напо ме нуо бих да сви мла
ђи од 65 годи на мора ју за вак ци на ци
ју бити при ја вље ни путем колцен тра 
или пор та ла еУпра ве како би доби ли 
свој тер мин за вак ци ни са ње. Дина ми
ка вак ци на ци је зави си од спи ско ва које 
доби ја мо пре ко еУпра ве и од смер
ни ца и пре по ру ка Инсти ту та за јав но 
здра вље „др Милан Јова но вић Батут“. 
У наред ном пери о ду већ има мо ревак
ци ну здрав стве них рад ни ка, као и иму
ни за ци ју  при пад ни ка МУПа, рекао је 
др Елхаг.

Он је додао да је првих пре гле да 
у Ковид амбу лан ти, закључ но са 28. 
јану а ром, било 40.

– Од тог бро ја, девет лица је било 
анти ген пози тив но. Кон трол них пре
гле да је било 152. Иако је број првих 
пре гле да сма њен у одно су на прет ход
ни пери од, епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
је ипак и даље ван ред на, иста као је др 
Елхаг. 

Др Мало ба бић је рекао да је у 
Општој бол ни ци збри ну то 68 паци је на
та који су пози тив ни на коро навирус.

– На респи ра то ру се нала зи 10 паци
је на та, при ми ли смо деве то ро, и отпу
сти ли осам паци је на та, рекао је др 
Мало ба бић.

Број актив них слу ча је ва инфек ци
је ковид19 у Ста рој Пазо ви је 192, у 
Руми 143, у Инђи ји 135, Ири гу 43, Шиду 
25 и 70 у Пећин ци ма. Ста ра Пазо ва 
207, Пећин ци 72, Ириг 22, Укуп но је 
за Срем ски округ пре дат пред лог за 
каран тин или изо ла ци ју за 930 лица.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Сед ни ца шта ба за ван ред не ситу а ци је
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ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ШКОЛ СКА СЛА ВА СВЕ ТИ САВА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

У сла ву првог срп ског
архи е пи ско па

У Сремској Митровици Свети Сава 
је прослављен у складу са епи
демиолошким мерама, без орга

низованих приредби у школама. 
Школска слава је обележена у град
ским и сеоским црквама и школама уз 
мањи број запослених и представника 
Града.

Дан уочи Све тог Саве, 26. јану а ра 
уче ни ци ма основ них шко ла од првог 
до четвр тог раз ре да поде ље ни су 
паке ти ћи ком па ни је „Бам би“. Укуп но је 
поде ље но 2830 паке ти ћа, а шко ла ма 
су доде ље ни по лапо топ и ске нер. 
Гра до на чел ни ца Срем ске Митро ви це 

Све тла на Мило ва но вић је са начел ни
ком Град ске упра ве за обра зо ва ње 
Зора ном Ђури ћем оби шла Основ ну 
шко лу „Све ти Сава“ и уче ни ци ма те 
шко ле уру чи ла паке ти ће. Тако ђе, она 
је са начел ни ком за соци јал ну зашти
ту и зашти ту живот не сре ди не Дра же
ном Риђо ши ћем уру чи ла паке ти ће за 
кори сни ке Днев ног борав ка Шко ле за 
основ но и сред ње обра зо ва ње „Ради
вој Попо вић“. Тако ђе, гра до на чел ни ца 
је са начел ни ком Риђо ши ћем и дирек
то ром Цен тра за соци јал ни рад „Сава“ 
Бра ни сла вом Вук ми ром у Днев ном 
борав ку при су ство ва ла сече њу слав

Наш први срп ски 
архи е пи скоп оста ће 
упам ћен не само по 

све тов ном делу, него 
ћемо га пам ти ти као 

лич ност и кроз њего
во све у куп но дело. 
Он је први отво рио 

шко ле у Срби ји и 
тако је свом наро ду 
омо гу ћио да се про

ши ри писме ност. 
Наш је зада так да и 
даље иде мо све то

сов ским путем којим 
смо кре ну ли, рекла је 
гра до на чел ни ца Све

тла на Мило ва но вић

Све тла на Мило ва но вић

Све тла на Мило ва но вић на литур ги ји
у цркви у Малој Босни

Поде ла паке ти ћа у ОШ „Све ти Сава“
Петар Самар џић и Души ца Павло вић при су ство ва ли
про сла ви Све тог Саве у шко ли у Заса ви ци II
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ског кола ча пово дом школ ске Сла ве 
Све тог Саве.

– Срем ска Митро ви ца има одлич ну 
мре жу основ них и сред њих шко ла и 
пред школ ских уста но ва, али се и тру
ди мо да ква ли тет рада ових уста но ва 
подиг не мо за сте пе ник више. Под се ти
мо, да смо ми једи на локал на само у
пра ва која је успе ла у послед ње три 
годи не да сагра ди две нове основ не 
шко ле и један вртић. Циљ нам је да и 
даље наста ви мо са радом и рекон
струк ци јом посто је ћих шко ла, али је 
важно и опре ма ње савре ме ном опре
мом како би сви уче ни ци  лак ше савла
дали гра ди во. То је посеб но важно у 
вре ме пан де ми је, када је више засту
пље на онлајн наста ва. Захва љу јем се 
и ком па ни ји „Бам би“ на вред ним 
покло ни ма које су дони ра ли свим уче
ни ци ма наших шко ла у Срем ској 
Митро ви ци од првог до четвр тог раз
ре да, рекла је Све тла на Мило ва но вић.

Начел ник Дра жен Риђо шић је при ли
ком посе те Днев ном борав ку Шко ле за 
основ но и сред ње обра зо ва ње „Ради
вој Попо вић“ иста као да кори сни ци 
ове уста но ве доби ја ју лицен ци ра ну 
услу гу, коју фина си ра Град.

– Уочи школ ске сла ве Све тог Саве 
локал на само у пра ва је зајед но са 
Бам би јем уру чи ла 45 паке ти ћа за 
кори сни ке Днев ног борав ка, и заи ста 
ми је вели ко задо вољ ство због тога. 
Сви ма који сла ве Све тог Саву чести
там сла ву, изја вио је Риђо шић.

Дирек тор Шко ле за основ но и сред
ње обра зо ва ње „Ради вој Попо вић“ 
Него ван Нико лић је рекао да ће сви 
кори сни ци доби ти паке ти ће, укљу чу ју
ћи и оне који због епи де ми о ло шке 
ситу а ци је не дола зе у Днев ни бора вак.

– Свим кори сни ци ма, који нису били 
данас овде, паке ти ћи ће бити одне се
ни на кућ ну адре су. Поред ком па ни је 
„Бам би“, уче ни ци ма наше шко ле су 
дони ра ли паке ти ће и дру штве ноодго
вор не фир ме „Итон“, „Еуро цајт“ и 
„Душе ци Фили по вић“. Овом при ли ком 
им се сви ма захва љу јем, јер смо уз 
њихо ву помоћ успе ли да обе ле жи мо 
школ ску сла ву Све тог Саву, изја вио је 
Нико лић.

Начелник Зоран Ђурић се захва лио 
ком па ни ји „Бам би“ на дона ци ји. 

– Надам се да ће и дру ге успе шне 
ком па ни је помо ћи локал ној само у пра
ви и свим шко ла ма на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це како би што боље 
биле опре мље не, а самим тим ће и 
наста ва бити ква ли тет ни ја, изја вио је 
Ђурић.

Дра га на Сре те но вић, дирек то ри ца 
Основ не шко ле „Све ти Сава“ је том 
при ли ком свим уче ни ци ма и про свет
ним рад ни ци ма чести та ла школ ску 
сла ву.

– Ове годи не дру га чи је обе ле жа ва мо 
школ ску сла ву Све тог Саву, без орга
ни зо ва ња тра ди ци о нал не Све то сав ске 
ака де ми је. У име колек ти ва ОШ „Све ти 
Сава“ захва љу јем се ком па ни ји „Бам
би“ на дона ци ји. Паке ти ћи су сти гли у 
пра во вре ме, каза ла је Дра га на Сре те
но вић.

Гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва
но вић при су ство ва ла је све ча ној литур
ги ји и сече њу слав ског кола ча у Цркви 
Све тих сир миј ских муче ни ка у насе љу 
Мала Босна. Она је том при ли ком 
чести та ла свим про свет ним рад ни ци
ма школ ску сла ву Све тог Саву. 

– У име Гра да Срем ска Митро ви ца и 
у сво је лич но име желим да чести там 
свим ђаци ма, учи те љи ма, про фе со ри

ма, као и вер ни ци ма, дана шњу сла ву 
Све тог Саву. Наш први срп ски архи е
пи скоп оста ће упам ћен не само по све
тов ном делу, него ћемо га пам ти ти као 
лич ност и кроз њего во све у куп но дело. 
Он је први отво рио шко ле у Срби ји и 
тако је свом наро ду омо гу ћио да се 
про ши ри писме ност. Наш је зада так да 
и даље иде мо све то сов ским путем 
којим смо кре ну ли. Ове годи не се Све
ти Сава по шко ла ма про сла вља у 
скла ду са епи де ми о ло шком ситу а ци
јом, како су одре ди ли дирек то ри шко
ла, изја ви ла је Све тла на Мило ва но
вић.

У под руч ном оде ље њу Основ не 
шко ле „Добро сав Радо са вље вић 
Народ“ У Заса ви ци II про сла ви Све тог 
Саве и ломље њу слав ског кола ча, који 
су орга ни зо ва ни у скла ду са епи де ми
о ло шким мера ма, при су ство ва ли су 
заме ник гра до на чел ни ка Петар 
Самар џић и дирек то ри ца Аген ци је за 
рурал ни раз вој Души ца Павло вић. Нај
бо љим уче ни ци ма је поде љен школ
ски при бор. 

Све ти Сава у Мар тин ци ма је обе ле
жен у цркви, слу же њем литур ги је и 
сече њем слав ског кола ча уз при су ство 
уче ни ка, роди те ља и настав ни ка.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Него ван Нико лић
Све тла на Мило ва но вић  и Дражен Риђошић уру чи ли паке ти ће
кори сни ци ма Днев ног борав ка ШОСО „Ради вој Попо вић“
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ДОДЕ ЉЕ НЕ СВЕ ТО САВ СКЕ ПОВЕ ЉЕ

Награ де за нај бо ље
уче ни ке и про све та ре

У част првог срп ског про све ти те ља, 
Све тог Саве, нај бо љим уче ни ци ма 
и про свет ним рад ни ци ма доде ље

не су Све то сав ске пове ље у Руми, Шиду, 
Бео чи ну и Инђи ји. Ове годи не је доде ла 
Све то сав ских пове ља про те кла скром ни
је него ина че, у скла ду са епи де ми о ло
шком ситу а ци јом у вези са коро навиру
сом. 

РУМА
Пово дом школ ске сла ве Све тог Саве, 

14 нај бо љих уче ни ка из рум ске општи не 
је доби ло Све то сав ске пове ље, нов ча ну 
награ ду од 15.000 дина ра, као и моно
гра фи ју „Рума у Сре му киће ном“.

Њима је ово при зна ње у Кул тур ном 
цен тру уру чио пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић. Доде ли награ да су осим 
награ ђе них, могли да при су ству ју само 

роди те љи или дирек то ри шко ла, због 
епи де ми је коро навиру са.

– Нисмо жели ли да пре ки не мо тра ди
ци ју, нешто је изме њен про то кол, због 
опште позна те ситу а ци је. Чести там 
награ ђе ни м уче ни ци ма, али и настав ни
ци ма и  дирек то ри ма шко ла. Уче ни ци ма 
смо поже ле ли још мно го успе ха, сре ће, 
лепо одра ста ње... На сим бо ли чан начин, 
хте ли смо да им ода мо част за сву енер
ги ју и труд који они ула жу у сво је обра зо
ва ње. Још мно го рани је смо посла ли 
јасну пору ку сви ма коли ко нам је бит но 
ула га ње у децу, коли ко нам је ста ло да 
омо гу ћи мо већи ква ли тет живо та и деци 
и њихо вим роди те љи ма. То спро во ди мо 
кроз број не олак ши це које смо као локал
на само у пра ва омо гу ћи ли гра ђа ни ма, 
иста као је пред сед ник Ман чић. 

Он је додао и да је нов ча на награ да 
пове ћа на са 10.000 дина ра, која у том 

изно су није мења на годи на ма,  на 15.000 
дина ра. 

 Надам се да ћемо сва ке годи не пове
ћа ва ти тај износ, јер су то деца заслу жи
ла. Она су нај бо ља у сво јим шко ла ма, у 
сво јим гене ра ци ја ма и логич но је да им 
се ода при зна ње и захвал ност и тре ба 
да буду поно сни на свој успех, ука зао је 
први човек рум ске Општи не.

Ове годи не Све то сав ске пове ље су 
доби ли: Кру на Мили во је вић из ОШ 
„Душан Јер ко вић“, Мари ја Мар ти но вић 
из ОШ „Змај Јова Јова но вић“, Миља на 
Честић из ОШ „Иво Лола Рибар“ и  Маја 
Симић из ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ – то су 
град ске основ не шко ле, потом Оља 
Анто но вић из ОШ „23. окто бар“ из Клен
ка, Нико ла Шко рић из ОШ „Небој ша Јер
ко вић“ из Буђа но ва ца, Тама ра Јеро тић 
из ОШ „Мили вој Пет ко вић Фећ ко“ из Пла
ти че ва, Мили ца Радић из ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ из Пути на ца, Јеле на Бур саћ 
из ОШ „Милош Црњан ски“ из Хрт ко ва ца, 
Филип Јовић из ОШ „6. Удар на вој во ђан
ска бри га да“ из Гра бо ва ца, као и сред
њо школ ци Алек сан дар Трку ља из Гим на
зи је „Сте ван Пузић“, Душан Кер кез из 
Тех нич ке шко ле „Милен ко Брзак Уча“, 
Ива на Шимо њи из  Пољо при вред не шко
ле „Сте ван Петро вић Бри ле“ и Ана Вуко
вић из ССШ „Бран ко Ради че вић“.

Јед на од награ ђе них осно ва ца је 
Тама ра Јеро тић из ОШ „Мили вој Пет ко
вић Фећ ко“ из Пла ти че ва која каже да се 
до ова квог при зна ња сти же само тру дом, 
радом и уче њем. 

– Тре ба учи ти редов но. Што се тиче 
шко ле и епи де ми је, иде мо редов но на 
наста ву, али су нам часо ви скра ће ни па 
некад не сти же мо све да савла да мо. 
Тру дим се да све надок на дим, јер пла ни
рам да упи шем Меди цин ску шко лу у 
Шап цу, рекла нам је Тама ра.

Добит ни ци Све то сав ске пове ље у Руми

Филип Јовић, Тама ра Јеро тић и Алек сан дар Трку ља
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Филип Јовић, уче ник завр шног раз ре
да ОШ „6. Удар на вој во ђан ска бри га да“ 
из Гра бо ва ца, потвр ђу је Тама ри не речи 
и исти че да је за добар успех потреб но 
мно го тру да и рада.

 – Овим при зна њем је награ ђен мој 
труд и успех у шко ли и дра го ми је што 
сам носи лац Све то сав ске пове ље. Што 
се тиче даљег шко ло ва ња, имам инте ре
со ва ње за био ло ги ју и хеми ју, ишао сам 
и на так ми че ња из био ло ги је, а и мени је 
план да упи шем упра во зато Меди цин ску 
шко лу, откри ва за наше нови не Филип 
Јовић.

Алек сан дар Трку ља је уче ник четвр тог 
раз ре да Општег сме ра Гим на зи је „Сте
ван Пузић“, а он је у ства ри, дво стру ки 
носи лац овог општин ског при зна ња.

  Све то сав ска пове ља за мене пред
ста вља вели ки успех и ово ми је дру ги 
пут да је доби јем. Пре тога, био сам 
носи лац Све то сав ске пове ље и као уче
ник осмог раз ре да. То је за мене до сада 
нај ве ћи успех и захва љу јем Општи ни и 
мојој шко ли што су баш мене ода бра ли 
за добит ни ка. Ишао сам и на број на так
ми че ња и осва јао награ де, а нај ве ћи 
успех ми је што сам про шао на репу
блич ко так ми че ње из гео гра фи је, које 
није одр жа но због коро не. Надам се да 

ћу доби ти и „Вуко ву“ награ ду јер сам до 
сада имао све пети це, рекао нам је Алек
сан дар који наме ра ва да упи ше При род
номате ма тич ки факул тет у Новом Саду, 
за про фе со ра мате ма ти ке, како каже 
нај ве ро ват ни је инте гри са не сту ди је које 
тра ју пет годи на.

Сва ке годи не пред Све то сав ску ака де
ми ју се поста вља и изло жба радо ва уче
ни ка посве ће них Све том Сави у рум ском 
Кул тур ном цен тру.

Ту изло жбу орга ни зу је Кул тур ни цен
тар на тему „Све то са вље и наше доба“ у 
сарад њи са вас пи та чи ма и учи те љи ма, а 
уче ству ју деце из УПВО „Поле та рац“, 
пред школ ци и основ ци из свих рум ских 
шко ла.

ШИД
У сали Кул тур нообра зов ног цен тра, 

27. јану а ра на Савин дан, одр жа на је 
Све то сав ска ака де ми ја. Општи на Шид 
уста но ви ла је Све то сав ску пове љу у 
циљу афир ма ци је ствара ла штва у пред
школ ској уста но ви, основ ним и сред њим 
шко ла ма. Коми си ја за доде лу општин
ских  при зна ња, а  на пред лог настав нич
ког већа, доне ла је Одлу ку да се Све то
сав ска пове ља доде ли за 12 нај бо љих 

уче ни ка и чети ри про свет на рад ни ка.
Срђан Мале ше вић, дирек тор Кул тур

нообра зов ног цен тра отво рио је Све
то сав ску ака де ми ју бесе дом о Све том 
Сави и њего вом зна ча ју за исто ри ју 
срп ског наро да, да би се потом при
сут ни ма обра тио пред сед ник Општи не 
Шид Зоран Семе но вић и захва лио свим 
дирек то ри ма, настав ни ци ма, а посеб
но уче ни ци ма који су у прет ход ној, за 
све нас тешкој годи ни били спре че ни да 
редов но поха ђа ју наста ву, а поред и тих 
окол но сти постиг ну ти су одлич ни резул
та ти. Све то сав ске пове ље нај бо љим 
уче ни ци ма и про свет ним рад ни ци ма за 
посеб на достиг ну ћа у обла сти ма књи
жев но сти, при род них нау ка, дру штве них 
нау ка, музи ке, ликов ног ства ра ла штва и 
физич ке кул ту ре, уру чио је први човек 
шид ске Општи не Зоран Семе но вић. 
Награ ђе ни су: Јеле на Тор ма,  уче ни ца 
8. раз ре да и Мили ца Јере мић, уче ни ца 
7. раз ре да ОШ „Бран ко Ради че вић“ Шид, 
Еми ли ја Сми ља нић, уче ни ца 7. раз ре да 
и Лука Радо са вље вић уче ник 7. раз ре да 
ОШ „Вук Кара џић“, Ада шев ци,

Мир ко  Кезан, уче ник 8. раз ре да и 
Алек са Влчек, уче ник 8. раз ре да ОШ 
„Срем ски фронт“, Шид, Вука шин Бојић, 

Срђан Мале ше вић Нико ли ја Обра до вић Све тла на Бол ма нац

Зоран Семе но вић уру чу је Све то сав ске пове ље
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уче ник 7. раз ре да ОШ „Филип Вишњић“, 
Моро вић, Нико ли ја Обра до вић, уче ни
ца завр шног раз ре да у ОМШ „Филип 
Вишњић“, Жив ко Бје лић, уче ник 3. раз
ре да и Јеле на Божин, уче ни ца 4. раз ре
да Гим на зи је „Сава Шума но вић”, Милош 
Стан ко вић уче ник, 4. раз ре да и Јован 
Рада ко вић, уче ник 3. раз ре да Тех нич ке 
шко ле „Нико ла Тесла“.

 Про свет ни рад ни ци, који су награ
ђе ни Све то сав ском пове љом су Мир
ја на Лалић, про фе сор гео гра фи је у ОШ 
„Бран ко Ради че вић“, Све тла на Бол
ма нац, про фе сор раз ред не наста ве и 
Зден ка Ломјан ски, учи те љи ца у ОШ 
„Срем ски фронт“ и Вла ди сла ва Сола ко
вић, настав ни ца био ло ги је у ОШ „Филип 
Вишњић“, Моро вић. 

Зоран Семе но вић је пово дом доде ле 
Све то сав ских пове ља чести тао добит ни
ци ма.

– Све то сав ска награ да као нај ве
ће при зна ње у про све ти је сигур но оно 
што нас чини срећ ним, јер наши уче ни
ци шире лепе вести, леп глас о шид ској 
општи ни. Упра во се захва љу јем њима на 
оства ре ном успе ху. Потру ди ћу се са сво
јим сарад ни ци ма да им омо гу ћи мо што 
ква ли тет ни је шко ло ва ње, рекао је Семе
но вић.

Нико ли ја Обра до вић, уче ни ца Основ
не музич ке шко ле „Филип Вишњић”, није 
кри ла задо вољ ство након уру че не Све
то сав ске пове ље.

– Дра го ми је што сам доби ла награ ду 

и мно го ми зна чи. Мислим да сам то и 
заслу жи ла, рекла је Нико ли ја. 

Међу про свет ним рад ни ци ма који су 
ове годи не добит ни ци све то сав ске пове
ље  је и Све тла на Бол ма нац, која је 
рекла да Све то сав ска пове ља пред ста
вља кру ну њеног рада.

– Ово је потвр да за доса да шњи рад, 
а то ве ро ват но мисле и сви вече ра шњи 
добит ни ци. То је и вели ки под стек и моти
ва ци ја за будућ ност, рекла је Бол манц.

БЕО ЧИН
Пред сед ник Скуп шти не општи не Бео

чин Нема ња Вилић је доде лио Све то сав
ске пове ље за сед мо ро нај бо љих уче ни
ка, 27. јануара. Све ча ност је у скла ду са 
епи де ми о ло шком ситу а ци јом одр жа на у 
Све то сав ском дому у Бео чин гра ду. 
Начел ник Општин ске упра ве Секу ла 
Петро вић је том при ли ком иста као да су 
ово го ди шњи добит ни ци Све то сав ске 
пове ље осво ји ли мно го број на при зна ња 
на међу на род ним, репу блич ким, окру
жним и општин ским так ми че њи ма и тако 
су на нај леп ши начин успе ли да про мо
ви шу Бео чин.  Алек сан дар Лазић, дирек
тор Основ не шко ле „Јован Грчић Милен
ко“, чести тао је уче ни ци ма и про све та ри

ма школ ску сла ву, иста кав ши да су ово
го ди шњи носи о ци Све то сав ске награ де 
понос Бео чи на.

Добит ни ци Све то сав ске пове ље: у 
кон ку рен ци ји сред њих шко ла је Анђе ла 
Рал бов ски, уче ни ца дру гог раз ре да 
Сред ње музич ке шко ле „Јосиф Марин ко
вић“ у Зре ња ни ну. Добит ни ци Све то сав
ске пове ље у кон ку рен ци ји основ них 
шко ла су: Алек сан дра Каме на ро вић, 
уче ник сед мог раз ре да ОШ „Јован Попо
вић“ у Сусе ку; Сер геј Мили во је вић, уче
ник сед мог раз ре да ОШ „ Јован Грчић 
Милен ко“, Бео чин; Ана Шка мла, уче ни ца 
осмог раз ре да раз ре да ОШ „ Јован Грчић 
Милен ко“, Бео чин; Михај ло Бикар, уче
ник сед мог раз ре да раз ре да ОШ „ Јован 
Грчић Милен ко“, Бео чин; Олег Бран ков, 
уче ник шестог раз ре да раз ре да ОШ „ 
Јован Грчић Милен ко“, Бео чин и Мили ца 
Вељ ко вић, уче ни ца шестог раз ре да раз
ре да ОШ „ Јован Грчић Милен ко“, Бео
чин.

ИНЂИ ЈА
Про фе со ри Тања Бубуљ Кари, Мире

ла Јако вље вић, Алек сан дра Маглов 
Маљ ко вић, вас пи та чи ца Бран ки ца Пет
ко вић и Стра хи ња Бојић уче ник Тех нич

Са доделе Све то сав ских пове ља у Беочину 

Нема ња Вилић уручује признања 

Секу ла Петро вић

Фото: Исмет Адемовски
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ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Све ти Сава обе ле жен у свим шко ла ма
Пово дом школ ске сла ве Све тог 

Саве, пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић при су

ство вао је обре ду осве ће ња слав ског 
кола ча у сред њој Тех нич кој шко ли 
„Милен ко Вер кић Неша” у Пећин ци ма.

– Ове годи не због пан де ми је су изо
ста ле све то сав ске све ча но сти у нашим 
шко ла ма, али су зато све обра зов не 
уста но ве на досто јан и скро ман начин 
обе ле жи ле свој дан  дан посве ћен уте
ме љи ва чу срп ске писме но сти. Сле де ћи 
пут који је он утро, ми се данас као 
локал на само у пра ва тру ди мо да обна
вља мо школ ске објек те са циљем да 
свој деци у нашој општи ни обез бе ди мо 
усло ве за уче ње какве има ју њихо ви 
вршња ци у мно го већим сре ди на ма. 
Про шле годи не смо завр ши ли вели ку 
обно ву шко ле у Кар лов чи ћу, гра ди мо 
нови вртић у Шима нов ци ма, при во ди мо 
кра ју вели ку обно ву и доград њу шко ле у 
Купи но ву, а сле ди ком плет на обно ва 
основ не шко ле и ста рог дела сред ње 
шко ле овде у Пећин ци ма, пору чио је 
први човек пећи нач ке општи не.

Уз пошто ва ње свих мера зашти те и у 
при су ству мало број них запо сле них, по 
речи ма дирек то ра сред ње Тех нич ке 
шко ле Дани ла Теп ше, ове годи не је 

школ ска сла ва про те кла без гости ју.
– Нај ва жни је је да обе ле жи мо дана

шњи дан. У пита њу је тра ди ци ја нашег 
наро да и уоп ште про све ти тељ ства у 
Срби ји, јер докле год обле жа ва мо овај 
дан и ми посто ји мо као народ, рекао је 
Теп ша.

Обред осве ће ња слав ског кола ча 
оба вио је архи је реј ски наме сник пећи
нач ки јереј Бојан Мија но вић, који је том 
при ли ком рекао да смо, упр кос свим 
неда ћа ма и поша сти ма које су нас сна
шле прет ход не и на почет ку ове годи не, 

пока за ли да и даље пра ти мо све то сав
ски пут, као и да га раду је што ће међу 
обно вље ним шко ла ма бити и пећи нач
ка.

Школ ска сла ва обе ле же на је у свим 
шко ла ма на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не, а Сред ња тех нич ка шко ла је 
доби ла још јед но при зна ње за свој рад, 
јер је међу добит ни ци ма Све то сав ске 
награ де коју доде љу је Мини стар тсво 
про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја и 
веро у чи тељ из ове шко ле Милош Јеф
тић.

ке шко ле „Михај ло Пупин“ у Инђи ји ово
го ди шњи су добит ни ци Све то сав ске 
пове ље и награ де. Њима је 27. јану а ра у 
згра ди Општи не Инђи ја награ де уру чио 
први човек поме ну те срем ске локал не 
само у пра ве Вла ди мир Гак. Он је чести
тао награ ђе ни ма на успе ху и наро чи то 
иска за ном тру ду током пан де ми је виру
са коро на, који се одно си на све про све
та ре и уче ни ке.

Раде ћи на себи, про фе со ри и уче ни ци 

раде и за све нас. Мислим да ће им 
награ да бити додат ни под стрек да буду 
још бољи а самим тим уна пре де обра зо
ва ње у нашој општи ни. Инве сти ци је су 
пот пу но небит не ако децу од малих ногу 
не усме ра ва мо у пра вом сме ру. Пре све
га, да буду добри људи, да уче, осва ја ју 
награ де и у сва ком сми слу раде на себи, 
иста као је Гак.

Гово ре ћи о инве сти ци ја ма у обра зо ва
њу, Гак је под се тио да су до сада све 

шко ле на тери то ри ји општи не Инђи ја 
рекон стру и са не и рено ви ра не и да се 
сва ке годи не реа ли зу ју број ни инфра
струк тур ни про јек ти. Тако ђе је иста као 
да Општи на Инђи ја обез бе ђу је јед ну од 
нај ве ћих сту дент ских сти пен ди ја у Срби
ји која изно си 17 хиља да дина ра, доде
љу је лап топ рачу на ре за вуков це и 
истак ну те ђаке и спор ти сте и омо гу ћа ва 
и дру ге број не олак ши це.

Е. М. Н.

Владимир Гак са добитницима Све то сав ске пове ље у Инђи ји
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ЗАМЕ НИК ПОКРА ЈИН СКОГ СЕКРЕ ТА РА ДР ЗОРАН ТАСИЋ ПОСЕ ТИО ЛОКАЛ НЕ 
САМО У ПРА ВЕ У СРЕ МУ

Зим ске слу жбе одлич не, 
фокус на без бeдност
деце у сао бра ћа ју
Заме ник покра јин ског 

секре та ра за енер ге ти ку, 
сао бра ћај и гра ђе ви нар

ство др Зоран Тасић је про те
кле неде ље посе тио Срем ску 
Митро ви цу, Руму, Ириг, 
Пећин це и Инђи ју. У окви ру 
посе та, др Тасић је, поред 
рад них саста на ка са чел ни
ци ма локал них само у пра ва, 
оби шао пунк то ве зим ских 
слу жби, исти чу ћи да је вео ма 
важно поди ћи кому ни ка ци ју 
изме ђу локал них и држав них 
пунк то ва, а наро чи то у мањим 
сре ди на ма где се евен ту ал но 
касни са реак ци јом на пут ним 
прав ци ма тре ће кате го ри је. 
Како је наја вио, у наред ној 
2021/2022. годи ни ће се 
насто ја ти да се у пла ни ра њу 
рада зим ских слу жби такви 
недо ста ци откло не. Тако ђе, 
он је под се тио на све про јек
те које је Покра јин ски секре
та ри јат за енер ге ти ку, сао
бра ћај и инфра струк ту ру реа
ли зо вао са локал ним само у
пра ва ма, а који се тичу без
бед но сти уче сни ка у сао бра
ћа ју, и у том сми слу наја вио 
да ће акце нат у наред ном 
пери о ду бити да се без бед
ност деце у сао бра ћа ју подиг
не на виши ниво, пого то во у 
зона ма шко ла. 

Прва „ста ни ца“ заме ни ка 
покра јин ског секре та ра др 
Зора на Таси ћа је 28. јану а ра 
била ири шка општи на. Он је, 
после раз го во ра са чел ни ци
ма ири шке општи не, иста као 
да је у Ири гу, као и у дру гим 

вој во ђан ским локал ним само
у пра ва ма при ме тио мак си
мал ну озбиљ ност у орга ни за
ци ји свих локал них пунк то ва 
зим ске слу жбе. На састан ку 
са пред сед ни ком Општи не 
Тихо ми ром Сто ја ко ви ћем,  
било је речи о раду зим ске 
слу жбе, али су отво ре не и 
дру ге теме. Секре та ри јат за 
енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и 
сао бра ћај је  у децем бру 
одво јио нешто више од пет 
мили о на дина ра за пет про је
ка та када је реч о ири шкој 
општи ни. Ради се о суфи нан
си ра њу про јек та тех нич ке 
доку мен та ци је за кру жне рас

кр сни це, сема фор ску сиг на
ли за ци ју као и суфи нан си ра
ње про је ка та опре ма ња зона 
шко ла, брзин ских дис пле је ва 
и све тло сне сиг на ли за ци је. 
Иде ја Секре та ри ја та  је да се 
у наред не чети ри годи не 
опре ме сао бра ћај ном сиг на
ли за ци јом све  шко ле у Вој во
ди ни. 

Када је реч о пут ним прав
ци ма, пред сед ник Сто ја ко вић 
и заме ник секре та ра др Тасић 
су се сло жи ли да је  један од 
нај ве ћих про бле ма пут изме
ђу Ири га и Мара ди ка, који је 
сада неу сло ван за сао бра ћај 
и да ће се тру ди ти да се 

зајед нич ким сна га ма тај про
блем реши.

  Реч је о држав ном путу, 
дру гог реда изме ђу Мара ди ка 
и Ири га у дужи ни нешто пре
ко 12 кило ме та ра. Потру ди
ће мо се да зајед нич ком 
актив но шћу, суфи нан си ра
њем про јект нотех нич ке доку
ме нат ци је, поку ша мо да од 
над ле жног Мини стар ства, 
као и ЈП „Путе ви Срби је“ овај 
дуго го ди шњи про блем у 
наред не чети ри годи не реши
мо, иста као је др Зоран 
Тасић.

Задо вољ ство посе том и 
раз го во ри ма је изра зио и 

Саста нак у Ири гу

Алек сан дра Ћирић, др Зоран Тасић и Душан Љуби шић Пункт зим ске слу жбе Срем пу та
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први човек ири шке Општи не 
Тихо мир Сто ја ко вић. 

– Посе та заме ни ка секре та
ра др Зора на Таси ћа нам је 
изу зет но зна чај на и због 
наред них про је ка та о који ма 
смо раз го ва ра ли. Када је реч 
о одр жа ва њу путе ва на тери
то ри ји наше општи не, ове 
годи не до сада, није било 
јаких сне жних пада ви на, па 
није било ни већих про бле ма. 
Уко ли ко буде већих пада ви
на, про блем је ста ра меха ни
за ци ја и ми ћемо се тру ди ти 
да је обно ви мо како би нам 
сви пут ни прав ци били про
ход ни, рекао је Тихо мир Сто
ја ко вић, додав ши и да посто
ји успе шна сарад ња са ЈП 
„Путе ви Срби је“. 

Др Зоран Тасић је 28. јану
а ра посе тио и Руму. Он је у 
Град ској кући раз го ва рао са 
заме ни цом пред сед ни ка 
Општи не Алек сан дром 
Ћирић и Душа ном Љуби ши
ћем, начел ни ком Општин ске 
упра ве. Др Зоран Тасић је 
иста као после састан ка да је 
вео ма задо во љан радом 
Општин ског шта ба, који је 
заду жен и за зим ско одр жа
ва ње путе ва, те да је рад на 
висо ком нивоу. 

– Раз го ва ра ли смо и о над
ле жно сти ма Секре та ри ја та, 
али и о про јек ту пове ћа ња 
без бед но сти нај у гро же ни јих 
кате го ри ја уче сни ка у сао бра
ћа ју, посеб но деце. Зада так је 
да у наред не чети ри годи не 
опре ми мо све шко ле на у Вој
во ди ни, што под ра зу ме ва 
све тло сну, одно сно вер ти кал
ну и хори зон тал ну сиг на ли за
ци ју у бли зи ни шко ла. Позвао 
сам локал ну само у пра ву да 
апли ци ра на сле де ћем кон
кур су и да зајед нич ким сна га
ма подиг не мо без бед ност у 
сао бра ћа ју у свим насе ље

ним мести ма рум ске општи
не, а посеб но у бли зи ни шко
ла, иста као је Зоран Тасић.

Он је додао да су отво ре не 
и теме које се тичу инспек циј
ског над зо ра, доби ја ња лока
циј ских усло ва, јер Секре та
ри јат посту па и у дру гом сте
пе ну када се ради о доби ја њу 
гра ђе вин ских дозво ла, које су 
важне за један инду стриј ски 
град као што је Рума. 

 Прак са, која је данас запо
че та тре ба да се наста ви, јер 
кроз директ ну кому ни ка ци ју 
дола зи мо до реша ва ња про
бле ма у неком разум ном року. 
Коор ди на ци ја изме ђу репу
блич ких и локал них орга ни за
ци ја које су заду же не за 
чишће ње сне га је јако важна 
и због тога смо посе ти ли и 
један и дру ги пункт на тери то
ри ји наше општи не, ука зао је 
начел ник Општин ске упра ве 
Душан Љуби шић. 

Он је иста као да рум ска 
општи на за чишће ње сне га на 
сво јој тери то ри ји за путе ве из 
сво је над ле жно сти издва ја 
годи шње 15 мили о на дина ра 
што су зна чај на сред ства.  

 У гра ду снег чисти ЈП 
„Кому на лац“, општин ске путе
ве чисти „Ката го“ и за сада 
смо има ли добру сарад њу, 
којом су и гра ђа ни задо вољ

ни.  Ове годи не нисмо има ли 
обил ни јих пада ви на, али слу
жбе мора ју бити при прав не, 
казао је Љуби шић. 

Битан је и део раз го во ра 
који је био везан за гра ђе вин
ске и лока циј ске дозво ле које 
су у над ле жно сти овог Секре
та ри ја та, потом коор ди на ци ја 
изме ђу њихо ве сао бра ћај не 
инспек ци је и оста лих инспек
циј ских слу жби и општин ских 
инспек циј ских слу жби. 

  Без бед ност сао бра ћа ја је 
јако важан сег мент, наро чи то 
на тери то ри ји наше општи не 
где има мо пут М 21, као и 
аутопут Бео град  Шид. Сва 
пре вен ти ва, која тре ба да се 
спро во ди, може да се реа ли
зу је и у коор ди на ци ји са 
Покра јин ским секре та ри ја том, 
а упра во ова кому ни ка ци ја 
коју смо данас запо че ли ће 
допри не ти да се уз помоћ 
покра јин ских орга на побољ
ша  и без бед но ст сао бра ћа ја, 
рекао је Душан Љуби шић.

Заме ник покра јин ског 
секре та ри ја та за енер ге ти ку, 
гра ђе ви нар ство и сао бра ћај 
др Зоран Тасић посе тио је и 
Срем ску Митро ви цу 28. јану а
ра. Одр жан је рад ни саста нак 
са гра до на чел ни цом Све тла
ном Мило ва но вић, након којег 
су са сарад ни ци ма оби шли 

пред у зе ће „Хидро гра ђе ви нар“ 
да би уви де ли спрем ност и 
орга ни за ци ју зим ске слу жбе.

– На зајед нич ком рад ном 
састан ку смо отво ри ли и мно
го дру гих тема које пред ста
вља ју делат ност Секре та ри ја
та. Зајед нич ки смо уче ство ва
ли у децем бру на реа ли за ци ји 
и апли ка ци ји на про јек ти ма 
које је рас пи сао Секре та ри јат, 
а тичу се без бед но сти у сао
бра ћа ју. Рас пи са ли смо кон
кур се веза не за сао бра ћај но 
опре ма ње зона шко ла, дис
пле ја за насе ље на места и 
све тло сну сиг на ли за ци ју у 
зона ма рас кр сни ца, а касни је 
кон курс за про јект нотех нич ку 
доку мен та ци ју кру жних токо
ва, одно сно све тло сну сиг на
ли за ци ју у зона ма рас кр сни
це, изја вио је др Тасић.

Он је додао да Срем ска 
Митро ви ца може бити при мер 
већи ни локал них само у пра ва 
када је реч о орга ни за ци ји 
зим ске слу жбе. 

– У том сми слу сам изу зет
но задо во љан. Над зор Секре
та ри ја та је искљу чи во на 
држав ним путе ви ма првог и 
дру гог реда. Више од 70 посто 
пунк то ва до сада сам оби шао 
у Вој во ди ни, као и пунк то ве у 
Митро ви ци код аутопута и у 
Руми. Сви су апсо лут но 
спрем ни од локал них, до 
држав них путе ва. Једи но је 
про блем лоша кому ни ка ци ја 
изме ђу локал них и држав них 
пунк то ва пого то ву у мањим 
сре ди на ма где се евен ту ал но 
касни са реак ци јом на пут ним 
прав ци ма тре ће кате го ри је, 
тако да ћемо се тру ди ти да у 
пла ни ра њу рада зим ских слу
жби за наред ну 2021/2022. 
годи ну поку ша мо да испра ви
мо све недо стат ке, иста као је 
др Зоран Тасић.

Све тла на Мило ва но вићдр Зоран Тасић

Оби ла зак зим ске слу жбе
у „Хидро гра ђе ви на ру“
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Гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић је рекла да зим
ску слу жбу орга ни зу је фир ма 
„Хидро гра ђе ви нар“, исти чу ћи 
зна чај сарад ње са Покра јин
ским секре та ри ја том за енер
ге ти ку, сао бра ћај и гра ђе ви
нар ство.

–  У јану а ру, када смо има
ли већу коли чи ну пада ви на, 
„Хидро гра ђе ви нар“ се пока
зао врло одго вор ним као и 
свих прет ход них годи на. 
Наста ви ће мо са да сара ђу је
мо у том прав цу, све у циљу 
како би сао бра ћај ни це, и сео
ске, и град ске биле чисте 
током зиме. За Град ску упра
ву, посе та заме ни ка секре та
ра др Зора на Таси ћа је зна
чај на, јер тај Секре та ри јат 
обу хва та три обла сти које су 
изу зет но важне за функ ци о
ни са ње гра да. Са Покра јин
ским секре та ри ја том има мо 
сјај ну сарад њу, већ има мо 
реа ли зо ва не про јек те о без
бед но сти уче сни ка у сао бра
ћа ју. Доби ли смо око три 
мили о на и осам хиља да 
дина ра и послед њи пут смо 
доби ли око 400.000 дина ра за 
про јект ну доку мен та ци ју за 
рас кр сни цу у Лаћар ку и уче
ство ва ће мо са тим про јек том 
даље на кон кур су. Може мо да 
се похва ли мо одлич ном 
сарад њом и  надам се да 
ћемо тако наста ви ти даље, 
изја ви ла је Све тла на 
Милованoвић.

Пунк то ве зим ске слу жбе 
општи не Пећин ци заме ник 
покра јин ског секре та ра за 
енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и 
сао бра ћај др Зоран Тасић 
оби шао је 29. јану а ра, након 
чега се састао са пред сед ни
ком пећи нач ке Општи не 
Сини шом Ђоки ћем.

Он је том при ли ком изра зио 
задо вољ ство орга ни за ци јом 
зим ске слу жбе у пећи нач кој 
општи ни.

– Имао сам при ли ку да се 

уве рим да то у Пећин ци ма 
функ ци о ни ше одлич но. Дого
во ри ли смо се да у наред ном 
пери о ду сара ђу је мо у реа ли
за ци ји одре ђе них про је ка та и 
апли ци ра њу Општи не Пећин
ци пре ма нашем Секре та ри ја
ту. Циљ Секре та ри ја та је, 
првен стве но, пове ћа ње без
бед но сти сао бра ћа ја у свим 
насе ље ним мести ма на тери
то ри ји АП Вој во ди не, са 
посеб ним акцен том на без
бед ност у зона ма шко ла и 
опре ма ње ових зона сао бра
ћај ном сиг на ли за ци јом, изја
вио је Тасић.

На састан ку се раз го ва ра ло 
и о про јект нотех нич кој доку
мен та ци ји за изград њу кру
жних токо ва и сема фор ске 
сиг на ли за ци је у зона ма рас
кр сни ца, а пред сед ник Ђокић 
се захва лио заме ни ку покра
јин ског секре та ра на посе ти и 
при ли ци да се у директ ном 
раз го во ру покре не реа ли за
ци ја про је ка та од зна ча ја за 
пећи нач ку општи ну.

– У прет ход ном пери о ду у 
општи ни су број не инве сти ци
је реа ли зо ва не захва љу ју ћи 
подр шци Покра јин ске вла де. 
Надам се да ће у вре ме ну 

пред нама сарад ња са Покра
јин ском вла дом и сва ким 
секре та ри ја том поје ди нач но 
бити још непо сред ни ја и да 
ћемо захва љу ју ћи томе моћи 
да реа ли зу је мо још више про
је ка та који ма ћемо уна пре ди
ти ква ли тет живо та гра ђа на 
општи не Пећин ци, а без бед
ност гра ђа на и деце у сао бра
ћа ју оста је наш зајед нич ки 
циљ, изја вио је Ђокић.

Он је наја вио да ће захва
љу ју ћи сарад њи Покра јин ске 
вла де и пећи нач ке локал не 
само у пра ве у наред ном пери
о ду бити реа ли зо ва но неко
ли ко инве сти ци ја које ће 
пове ћа ти без бед ност сао бра
ћа ја на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не, посеб но у зона ма 
шко ла, као што је поста вља
ње леже ћих поли ца ја ца у 
Попин ци ма, Ога ру, Обре жу и 
Купи но ву, брзин ског дис пле ја 
у Пећин ци ма и сема фор ске 
сиг на ли за ци је у Шима нов ци
ма.

Заме ник покра јин ског 
секре та ра за енер ге ти ку, гра
ђе ви нар ство и сао бра ћај др 
Зоран Тасић, посе тио је 
општи ну Инђи ја 29. јану а ра. 
Тада се састао са пред сед ни

ком Општи не Вла ди ми ром 
Гаком, а затим je са сарад ни
ци ма оби шао пункт зим ске 
слу жбе ЈКП „Кому на лац“. 

Тасић је оце нио да је орга
ни за ци ја рада зим ских слу
жби у инђиј ској општи ни на 
вео ма висо ком нивоу.

 Општи на Инђи ја може да 
послу жи као при мер дру гим 
општи на ма како тре ба да 
функ ци о ни шу локал ни пунк
то ви и пунк то ви који су у над
ле жно сти држав ног пред у зе
ћа заду же ног за одр жа ва ње 
путе ва. Пред сед ник Гак и ја 
смо на састан ку раз го ва ра ли 
о инве сти ци ја ма, али и о 
изда ва њу дозво ла које су у 
нашој инге рен ци ји како би 
сарад њу поди гли на још виши 
ниво, рекао је др Тасић.

У име Општи не Инђи ја док
то ру Зора ну Таси ћу захва лио 
се Нема ња Мило је вић, шеф 
Каби не та пред сед ни ка Oпш
тине, иста кав ши да се оче ку је 
још боља сарад ња у наред
ном пери о ду.

Још јед ном бих захва лио 
заме ни ку секре та ра др Таси
ћу на посе ти и додао да је 
наша зим ска слу жба у пот пу
но сти опре мље на. То се може 
виде ти за вре ме пада ви на 
када су све ули це про ход не. 
Ми смо ту када је потреб на 
помоћ и „Путе ви ма Срби је“ 
али и дру гим општи на ма, 
рекао је Мило је вић. 

Он је под се тио да је пре 
само чети ри годи не било про
бле ма у раду зим ске слу жбе 
због насле ђе не лоше меха ни
за ци је.

Кон стант ним ула га њем у 
прет ход ном пери о ду реши ли 
смо про бле ме. Рад ни ци ма 
зим ске слу жбе на рас по ла га
њу је нова меха ни за ци ја. 
Има мо седам ками о на и 
маши на које су по потре би на 
тере ну и захва љу ју ћи који ма 
су за вре ме пада ви на све 
ули це биле про ход не у сва
ком тре нут ку, изја вио је Мило
је вић. Е. М. Н.

Синиша Ђокић и др Зоран Тасић

др Зоран Тасић у посе ти Инђи ји
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Скра ћен рад ковид амбу лан ти
Има ју ћи у виду да је мањи број 

паци је на та, како оних који дола
зе на прве пре гле де, тако и оних 

на кон трол не, рум ски Дом здра вља је 
донео одлу ку да ковид амбу лан те има ју 
кра ће рад но вре ме.

 – Ми смо међу послед њим амбу лан
та ма које су скра ти ле сво је рад но вре
ме и сада ради мо од 7 до 15 часо ва 
рад ним дани ма, викен дом и пра зни ци
ма од 7 до 13 часо ва, а анга жо ва не су 
три еки пе лека ра. Пра ти мо ситу а ци ју и 
ако се број паци је на та буде пове ћа вао 
или буде гужви, реа го ва ће мо и вра ти
ће мо и пове ћан број еки па и про ду жи ти 
поно во рад но вре ме. Један број лека ра 
смо мора ли пре гру пи са ти на вак ци нал
не пунк то ве. Тако ђе, и више инстан це 
здрав стве ног систе ма почи њу да пози
ва ју паци јен те, који болу ју од дру гих 
боле сти, и то на опе ра ци је или  кон тро
ле. То зна чи да се у редов ном режи му 
рада пове ћа ва број паци је на та, који 
нису обо ле ли од кови да19,  каже др 
Еми ли ја Освалд, коор ди на тор ка ковид 
амбу лан ти у Дому здра вља Рума.

Она исти че да, са вели ким опти ми
змом, али и опре зом може да се каже 
да је ситу а ци ја мно го ста бил ни ја, да 
је број укуп них пре гле да зна чај но сма

њен, као и број првих пре гле да. Лоше 
прог но зе о пора сту бро ја обо ле лих 
после свих пра зни ка у јану а ру се нису 
оства ри ле.

 – Има мо днев но око 130 пре гле да 
или мање, зави сно од дана, а гово рим 
о укуп ном бро ју. У том бро ју је од 20 до 
30 првих пре гле да. Код ових првих пре
гле да нису сви ковид пози тив ни, што 
откри је мо тести ра њи ма и то нас раду је. 
Има ту и обич них пре хла да и назе ба, 

карак те ри стич них за ово доба годи не. 
Са доста опти ми зма гле да мо у буду ће 
дане, али уз зеб њу, јер је важно да се 
гра ђа ни не опу сте и одр жа ва ју мере, 
које и даље важе. Сва ко непо што ва ње 
мера, физич ке дис тан це и нено ше ње 
маски јесте нешто што пре ти да пове ћа 
број обо ле лих од коро навиру са, упо зо
ра ва др Освалд.

Када је реч о вак ци на ци ји, у почет
ку није било толи ко заин те ре со ва них 
за вак ци ну и др Еми ли ја Освалд каже 
да наши гра ђа ни увек реа гу ју „нека ко 
ретро ак тив но“. 

– Када су гра ђа ни уви де ли да је вак
ци на једи ни спас у ово вре ме, онда се 
пове ћао број заин те ре со ва них и око 
два дана смо има ли вели ке гужве, које 
су одлу ка ма виших инстан ци сма ње
не,  јер се од 26. јану а ра вак ци ни шу 
само они који су има ју зака за ни тер
мин. Они који нису, тре ба да се при ја ве 
било пре ко еУпра ве или теле фо ном. 
Здрав стве ни рад ни ци ће сво је оба ве
зе испо што ва ти, ми дола зи мо и рани
је на посао и оста је мо дуже на послу, 
како бисмо збри ну ли све гра ђе не, који 
дођу код нас – иста кла је др Еми ли ја 
Освалд.

 С. Џ.

др Еми ли ја Освалд

ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА

До кра ја јану а ра
вак ци ни са но 2.239 лица
У рум ској општи ни је еви дент но сми

ри ва ње ситу а ци је, када је епи де ми
ја коро навиру са у пита њу, тако да 

је послед ња неде ља јану а ра завр ше на са 
мање од 140 гра ђа на који су пози тив ни на 
инфек ци ју ковид19. 

– То је вели ки пад који се беле жи у одно су 
на број  пре десе так или више дана. Пара

лел но са тим, оба вља се и вак ци на ци ја, која 
је орга ни зо ва на на два места, у Дому здра
вља и Кул тур ном цен тру. Вак ци на ци ја иде 
вео ма добро и могао бих рећи да дола зи до 
сми ри ва ња ситу а ци је, чему ће допри не ти и 
иму ни за ци ја гра ђа на, сма тра Сла ђан Ман
чић, коман дант Шта ба за ван ред не ситу а
ци је.

Када је реч о масов ној иму ни за ци ји, у рум
ској општи ни је закључ но са 31. јану а ром 
вак ци ни са но 2.239 гра ђа на, од тог бро ја 123 
су прво вак ци ни са ни у Герон то ло шком цен
тру „Срем“ и Дому здра вља „Фај зе ро вом“ 
вак ци ном, док су оста ли при ми ли кине ску 
вак ци ну ком па ни је „Сино фарм“. 

– За викенд је завр ше на  ревак ци на ци
ја у ГЦ „Срем“, а током викен да нам нису 
ради ли вак ци нал ни пунк то ви. У поне де љак 
/1.фебру ар/ наста вље на је вак ци на ци ја гра
ђа на. Ради се о кине ској вак ци ни, а доби ли 
смо и додат не коли чи не „Фај зе ро ве“ за прве 
вак ци не у Герон то ло шком цен тру и Дому 
здра вља. Уско ро оче ку је мо да доби је мо и 
прве коли чи не руске „Спут њак Ве“ вак ци не, 
каза ла је за наше нови не др Татја на Вино
кић, коор ди на тор ка за вак ци на ци ју из Дома 
здра вља Рума.

С. Џаку ла
др Татја на Вино кић

ГЦ  „СРЕМ“

Без нових 
случајева
21 дан

Како сазна је мо од 
дирек то ра Герон то ло
шког цен тра „Срем“ у 
Руми, др Зора на Сла ву
је ви ћа, у овој уста но ви 
за сме штај ста рих је 1. 
фебру а ра епи де ми ја 
коро навиру са више 
није при сут на међу 
кори сни ци ма и запо
сле ни ма. Наи ме, већ 21 
дан није забе ле жен 
није дан слу чај пози
тив них на коро на
вирус. 

Извр ше на је и ревак
ци на ци ја оних који су 
рани је вак ци ни са ни 
при ми ли „Фај зе ро ву“ 
вак ци ну, а наста вље на 
је и даља вак ци на ци ја 
како запо сле них, тако и 
кори сни ка услу га ГЦ 
„Срем“.

Посе те кори сни ци ма 
још нису дозво ље не.

С. Џ.
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА РУМА

Нај бо љи радо ви о Све том Сави
Тури стич ка орга ни за ци ја рум ске 

општи не у сарад њи са јед ном блог 
плат фор мом као дона то ром, орга
ни зо ва ла је наград ни кон курс на 
ком су уче ство ва ли уче ни ци рум
ских основ них шко ла. Сва ка шко
ла је има ла пра во да поша ље по 
један нај бо љи ликов ни рад о Све
том Сави.

Гла са ње се одви ја ло  путем лај
ко ва на поста вље не фото гра фи
је на Фејсбук стра ни ци Тури стич ке 
орга ни за ци је. 

Због вели ког бро ја гла со ва, било 
је пре ко 1.000 гла со ва по фото гра
фи ји, одлу че но је да се награ де два 
уче ни ка. 

То су Андре а на Перић, уче ни ца 
ОШ „Иво Лола Рибар“ из Кра ље ва
ца и Небој ша Спа со је вић, уче ник 
хрт ко вач ке ОШ „Милош Црњан ски“.

Награ де су Андре а ни и Небој ши  
уру че не 27. јану а ра у про сто ри ја ма 
Тури стич ке орга ни за ци је Рума.

С. Џ.
Андре а на Перић Небој ша Спа со је вић

АГЕН ЦИ ЈА ЗА БЕЗ БЕД НОСТ САО БРА ЋА ЈА

Дони ран еду ка тив ни мате ри јал

Аген ци ја за без бед ност сао бра ћа ја 
дони ра ла је за једа на ест основ них шко
ла у рум ској општи ни и пред школ ску 
уста но ву „Поле та рац“ вре дан еду ка тив
ни мате ри јал.

Наи ме, пред став ни ци ове Аген ци је су 
29. јану а ра у Град ској кући дирек то ри
ма основ них шко ла и „Поле тар ца“ уру
чи ли 500 бојан ки „Пажљив ко“ које су 
наме ње не за пред школ це, 480 књи га 
„Пажљив ко ва пра ви ла у сао бра ћа ју“ за 
прва ке и 500 рас по ре да часо ва.

Едук ци ја сва ка ко пред ста вља нај е
фи ка сни ји начин пре вен ци је и пове ћа
ња сао бра ћај не кул ту ре и без бед но сти 

у сао бра ћа ју, а пошто ва њу про пи са и 
без бед ном кре та њу у сао бра ћа ју децу 
тре ба учи ти од малих ногу.

Упра во зато Аген ци ја за без бед ност 
сао бра ћа ја редов но спро во ди пре вен
тив не актив но сти наме ње не пове ћа њу 
без бед но сти свих уче сни ка у сао бра ћа
ју, са посеб ним акцен том на децу, која 
су јед на од нај ра њи ви јих кате го ри ја.

Аген ци ја за без бед ност сао бра ћа ја је 
осно ва на 2009. годи не и њен циљ је 
уна пре ђе ње сигур но сти сао бра ћа ја уз 
тим ски рад са свим инсти ту ци ја ма, уз 
стал ну еду ка ци ју ста нов ни штва.

С. Џаку ла

Уру че ње дона ци је у Град ској кући
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ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ, СПОРТ И ТУРИ ЗАМ

Иза бра ни суве ни ри општи не 
и лого уста но ве
У циљу про мо ви са ња општи

не Бео чин, њених аутен тич них 
при род них, кул тур них, исто риј

ских и тури стич ких карак те ри сти ка 
Цен тар за кул ту ру, спорт и тури зам 
је рас пи сао кон курс за ода бир лога 
те уста но ве и суве ни ра Бео чи на. 
Кон курс је тра јао до 15. јану а ра, а 
26. јану а ра су иза бра ни три нај бо ља 
суве ни ра, као и лого Цен тра за кул ту

ру. Како је рекла дирек тор ка те уста
но ве Ива на Бран ков, укуп но је при
сти гло 16 пред ло га за суве нир и пет 
лого реше ња. 

– Прво место и нов ча ну награ ду у 
изно су од 20 хиља да дина ра добио је 
Игор Ћорић из Бео гра да, који је осво
јио прво место у кон ку рен ци ји лога. 
Прво место у окви ру избо ра за нај
бо љи суве нир доби ло је Удру же ње 
„Мај ки на ради о ни ца“ за при ве зак за 
кљу че ве, који је напра вљен у обли
ку тра ди ци о нал не сре мач ке куће. 
Суве нир пред ста вља сти ли зо ва ни и 
аутен тич ни при каз Срем ца и Сре ми
це. „Мај ки ној ради о ни ци“ при па да и 

награ да од 15 хиља да дина ра. Дру го 
место и награ ду од 10 хиља да дина ра 
је при па ло Ива ни Цигу лов из Зре ња
ни на за ори ги нал но реше ње обе ле жи
ва ча за књи гу. Суве нир је изра ђен од 
пер фо ри ра не шпер пло че, руч но изве
зен памуч ним кон цем бодом крсти
ћа. Награ ду од шест хиља да дина ра  
и тре ће место је осво ји ла Све тла на 
Павло вић из Ста рих Леди на ца за руч
но рађе ни колач на бази меда, рекла 
је Ива на Бран ков.

Тако ђе, у пла ну је да се у холу Цен
тра напра ви и изло жба свих при сти
глих радо ва, као и зва нич на доде ла 
награ да.

Ива на Бран ков

Прво место при па ло
удру же њу „Мај ки на ради о ни ца“

ОПШТИ НА БЕО ЧИН

Уру че но још седам сти пен ди ја
На све ча но сти, одр жа ној 28. јану а ра 

у Вели кој сали Скуп шти не општи
не Бео чин у скла ду са про пи са ним 

мера ма Кри зног шта ба за сузби ја ње зара
зне боле сти ковид19, још седам сред
њо шко ла ца је пот пи са ло уго во ре о сти
пен ди ра њу. Изме ном одлу ке, за раз ли ку 
од прет ход них годи на, одлу че но је да се 
износ сти пен ди је уве ћа са 7.000 на 10.000 
дина ра, као и да се сма њи кри те ри јум како 
би што више деце доби ло сти пен ди ју

Наи ме, након што је седам сред њо шко
ла ца већ доби ло сти пен ди ју, орга ни зо ван 
је и дру ги круг кон кур са, на који су се могли 
при ја ви ти уче ни ци који има ју про сек 4,70 
и већи у прет ход ним годи на ма шко ло ва
ња. Пот пи си ва њу уго во ра при су ство вао је 
заме ник пред сед ни ка Општи не Боро Пре
дра го вић, пред сед ник СО Нема ња Вилић, 
као и руко во ди лац Оде ље ња за при вре
ду и локал ни еко ном ски раз вој Јеле на 
Пашћан. Заме ник пред сед ни ка Општи не 
Боро Пре дра го вић иста као је да је поно
сан на све сред њо школ це који су пока за ли 
завид не успе хе у свом шко ло ва њу и да је 
лока ла на само у пра ва спрем на да подр жи 
и помог не њихов обра зов ни пут. Фото: Исмет Адемовски
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ЗАМЕ НИК ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ОБИ ШАО МИР ЈА НУ ЕРЦЕ ГОВ ЧЕВИЋ

Покло ни за 5000. вак ци ни са ну 
Митров чан ку
Заме ник гра до на чел ни ка Петар Самар џић 

посе тио је 29. јану а ра Мир ја ну Ерце гов че
вић, 5000. вак ци ни са ну осо бу про тив коро

навиру са на тери то ри ји Срем ске Митро ви це. 
– Циљ ове посе те јесте да оби ђе мо људе на 

тере ну да бисмо уви де ли да ли има неких неже
ље них деј ста ва вак ци не, и коли ко смо се до сада 
уве ри ли, таквих реак ци ја није било. Желео бих 
да се захва лим госпо ђи Мир ја ни и сви ма који су 
уче ство ва ли у про це су иму ни за ци је, и то пре све
га на лич ној одго вор но сти, али и на одго вор но сти 
и пре ма локал ној и широј дру штве ној зајед ни ци.
Сви који су доби ли прву дозу вак ци не уско ро ће 
доби ти и дру гу дозу, изја вио је Самар џић. 

Мир ја ни Ерце гов че вић су том при ли ком уру
че ни при год ни покло ни: нео п ход ни вита ми ни и 
леко ви за побољ ша ње иму ног систе ма.

– Вак ци ни са ла сам се у Лаћар ку. Ника квих про
бле ма нисам има ла, све је про шло у нај бо љем 
реду. Имам и зака за ни тер мин за ревак ци на ци ју 
16. фебру а ра. Одлу чи ла сам се да се вак ци ни
шем јер мислим да је то добар начин  да сачу ва
мо здра вље у вре ме епи де ми је и пре по ру чу јем 
сви ма да то ураде, изја ви ла је Мир ја на. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Петар Самар џић у посе ти Мир ја ни Ерце гов чевић

Пру жни пре лаз Ста ра Пазо ва – Голу
бин ци затво рен је од 25. јану а ра за 
друм ски сао бра ћај због изград ње 

над во жња ка у Ули ци Ћири ла и Мето ди ја у 
Ста рој Пазо ви. 

– Над во жњак ће бити дужи не 323 метра 
и након њего ве изград ње неће бити укр
шта ња пута и пру ге, тако да ће без бед ност 
желе знич ког али и пут ног сао бра ћа ја бити 
подиг ну та на нај ви ши ниво, рекао је Ненад 
Ста ни са вље вић, порт па рол „Инфра струк
ту ре желе зни це Срби је“.

Пре ма инфор ма ци ја ма  тог пред у зе ћа, 
изво ђач радо ва је кине ска ком па ни ја, која 
је обез бе ди ла све потреб не усло ве за 
поче так изме не режи ма сао бра ћа ја укљу
чу ју ћи и поста вља ње при вре ме не сао бра
ћај не сиг на ли за ци је, а друм ски сао бра ћај 
се пре у сме ра ва пре ко Инђи је.

„Инфра струк ту ре желе зни це Срби је“ су 
за рекон струк ци ју сва ког пру жног пре ла за 
на чита вој део ни ци рекон струк ци је пру ге 
напра ви ли про јек те оби ла ска радо ва на 
осно ву посто је ћих сао бра ћај ни ца и за 
исте доби ли сагла сност од ЈП „Путе ви 
Срби је“. Пре ма наве де ном про јек ту, у 
наред них нешто више од пет месе ци раз
да љи на изме ђу Ста ре Пазо ве и Голу би на
ца ће уме сто седам и по кило ме та ра изно
си ти 19 кило ме та ра и вре ме пре ла ска ове 
дис тан це се са доса да шњих осам пове ћа
ва на 20 мину та, ако се иде коли ма или 
ауто бу сом.

Како би ста нов ни шту и при вре ди додат
но помо гла током изград ње над во жња ка, 
локал на само у пра ва ће лет њи пут у дужи
ни од ско ро пет кило ме та ра, који про ла зи 
кроз атар бли зу радо ва насу ти каме ном и 

гре ба ним асфал том.Та алтер на
тив на сао бра ћај ни ца почи ње 
скре та њем у десно када се иде из 
Голу би на ца на неких пола кило
ме тра од радо ва, про ла зи кроз 
атар и изла зи код над во жња ка на 
путу Ста ра Пазо ва – Вој ка.

Од 1. јула, како кажу из 
„Инфраск трук ту ре желе зни це 
Срби је“, ста нов ни ци ма ста ро па
зо вач ке општи не ће на рас по ла га
њу бити нов савре мен над во
жњак, који ће омо гу ћи ти ква ли тет
ни ју сао бра ћај ну кому ни ка ци ју.

Д. Г.

ЗАТВО РЕН ПРУ ЖНИ ПРЕ ЛАЗ СТА РА ПАЗО ВА  ГОЛУ БИН ЦИ

Нови надвожњак од 1. јула
САРАД ЊА USAIDa
И ОПШТИ НЕ ШИД

Подр шка
локал ним
само у пра ва ма

Пред сед ник Општи не Шид Зоран 
Семе но вић пот пи сао је Мемо
ран дум о сарад њи са Аме рич ком 
аген ци јом за међу на род ни раз вој 
(USAID) како би зајед но ради ли на 
раз во ју тран спа рент не, инклу зив не 
и одго вор не локал не вла сти и јача
њу напо ра у сузби ја њу коруп ци је.

Пот пи си ва њем Мемо ран ду
ма општи на Шид поста ла је део 
USAIDовог про јек та за одго вор ну 
власт, који већ три годи не пру жа 
подр шку локал ним само у пра ва
ма у пове ћа њу тран спа рент но сти, 
већем уче шћу јав но сти у доно ше њу 
одлу ка, бор би про тив коруп ци је, и 
уна пре ђе њу финан сиј ских кон тро
ла и јав них услу га. Поред општи
не Шид, Мемо ран дум о сарад њи 
са USAID су пот пи са ле и сле де ће 
општи не: Вар ва рин, Чаје ти на, Кру
пањ, При бој, Инђи ја, Љубо ви ја, 
Бела Палан ка, Вели ко Гра ди ште, 
Поже га, Срем ски Кар лов ци и Мио
ни ца. Уз нових два на ест општи на, 
уку пан број парт не ра са који ма 
USAID у окви ру овог про јек та сара
ђу је зао кру жен је на 25.

Д. Попов
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Оба ве ште ње
о напла ти 
поре за

Град Срем ска Митро ви ца пози ва 
гра ђа не да бла го вре ме но изми ре 
сво је оба ве зе по осно ву прве рате 
поре за за имо ви ну, а у виси ни 
послед ње рате  из прет ход не  годи
не, која доспе ва  на  напла ту 14. 
фебру а ра

Из Град ске упра ве за буџет, 
финан си је и локал ног еко ном ског 
раз во ја напо ми њу да бла го вре ме
ним изми ре њем  поре ских оба ве за 
гра ђа ни пома жу свом гра ду, док 
себи обез бе ђу ју уред но извр ше ну 
оба ве зу без после ди це обра чу на
ва ња кама те и дру гих тро шко ва. 

Све додат не инфор ма ци је могу 
се доби ти у Упра ви за буџет, 
финан си је и локал ноеко ном ски 
раз вој.

ИРИГ: КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ

Јав на рас пра ва о Локал ном 
акци о ном про гра му
Кан це ла ри ја за мла де у окви ру 

Општин ске упра ве у ири шкој 
општи ни поче ла је са радом почет

ком ове годи не. Пред сед ник Општи не 
Тихо мир Сто ја ко вић каже да се ири шка 
општи на опре де ли ла за стра те шко пла
ни ра ње у омла дин ском сек то ру. 

 Изу зет но је важна иден ти фи ка ци ја 
потре ба мла дих у нашој општи ни. 
Живи мо у вре ме ну тур бу лен ци ја које 
ути чу на све ста ро сне гру пе, пого то во 
мла де. Уко ли ко узме мо у обзир  да се  
мла ди нај бо ље при ла го ђа ва ју про ме на
ма, оче ку је мо да у будућ но сти игра ју 
вели ку уло гу у иза зо ви ма и про бле ми ма 
на локал ном нивоу, јер са мла ди ма 
дола зи енер ги ја, ино ва ци је и опти ми
зам, каже Сто ја ко вић. 

Зато се ири шка општи на опре де ли ла 
за актив ни ју бри гу о мла ди ма, акти ви 
ра њем рада  Кан це ла ри је за мла де и 
изра дом Локал ног акци о ног пла на за 
мла де. 

  То је осно ва да се моти ви шу мла ди 
како би доне ли позитвне допри но се у 
реа ли за ци ји омла дин ске поли ти ке. Реа
ли за ци јом актвно сти у окви ру Акци о ног 
пла на допри не ће мо уна пре ђе њу ква ли
те та живо та мла дих и кон стант но ћемо 
пра ти ти задо во ље ња њихо вих потре ба, 
сма тра Тихо мир Сто ја ко вић.

Да би се чули  пред ло зи и ста во ви 
гра ђа на о нацр ту ЛАПа за мла де за 
пери од од 2021. до 2024. годи не, 
Општин ско веће је орга ни зо ва ло јав ну 
рас пра ву од 26. јану а ра до 9. фебру у а

ра. Пред ло зи се доста вља ју у писа ној 
фор ми или на адре су Општин ске упра
ве или елек трон ски.

Исто вре ме но, на зва нич ном сај ту 
Општи не већ дуже вре ме је акту ел на  и 
анке та која се може попу ни ти, а тиче се 
живо та и могућ но сти мла дих у ири шкој 
општи ни.

  Кан це ла ри ја за мла де осно ва на је 
са циљем ства ра ња ква ли тет них усло
ва за напре дак и раз вој омла ди не и 
деце у локал ној зајед ни ци. Да би се 
ство ри ли такви усло ви, нео п ход но је 
пра ти ти и дефи ни са ти потре бе мла дих 
и у том циљу спро во ди ти нео п ход не 
акци је и про гра ме. Локал ним акци о ним 

пла ном дефи ни са на је поли ти ка мера и 
актив но сти за оства ре ње про кла мо ва
них циље ва, каже коор ди на тор Кан це
ла ри је за мла де Нико ла Бој чић.

Основ ни циље ви пред ло же ног Акци о
ног пла на су под сти ца ње мла дих да се 
актив но укљу чу ју у све токо ве дру штва, 
про мо ви шу сво је иде је, про јек те и ини
ци ја ти ве. Мла ди ма се даје подр шка за 
даље фор мал но и нефор мал но обра зо
ва ње, еко ном ско осна жи ва ње, запо
шља ва ње, раз вој пред у зет нич ког духа 
и афир ма ци ју здра вих сти ло ва живо та. 

 Да би на аде ква тан начин кре и ра ли 
овај Акци о ни план, одлу чи ли смо се за 
кому ни ка ци ју са нашом циљ ном гру
пом. Основ за њего во кре и ра ње је била 
спро ве де на онлајн анке та на осно ву 
које смо дефи ни са ли про грам ске актив
но сти у окви ру пла на. Овим видом 
кому ни ка ци је омо гу ћи ли смо да мла ди 
у ири шкој општи ни дају мишље ња, 
пред ло ге и суге сти је при ли ком дефи ни
са ња поје ди них дело ва ЛАПа, каже 
Нико ла Бој чић. 

Он дода је да је пору ка мла ди ма да од 
њих зави си у каквом ће све ту живе ти и 
какав ће свет оста ви ти гене ра ци ја ма 
које дола зе. 

 Можда је баш ваша иде ја покре тач
ка сила која ће доне ти про ме ну на 
боље у све сти људи и дру штве ним 
одно си ма уоп ште. Зато смо спрем ни да 
подр жи мо сва ку иде ју која има неки 
хуман или дру штве нокори стан циљ, 
пору чио је Нико ла Бој чић. С. Џаку ла

Нико ла Бој чић

ИРИГ

Вак ци на ци ја у току,
нема неже ље них ефе ка та

Ири шка општи на из јану а ра изла
зи са два де се так лица пози тив них на 
коро навирус. 

– Иако је при ме тан 
тренд пада обо ле
лих, све мере како 
Репу блич ког кри зног 
шта ба, тако и Oпш
тинског šта ба за ван
ред не ситу а ци је су 
на сна зи. Зато апе лу
јем на гра ђа не да се 
при др жа ва ју стро го 
свих мера, веза них 
како за оку пља ње, 
тако и за ноше ње 
маски и пошто ва
ње дис тан це, каже 
Тихо мир Сто ја ко вић, 
коман дант Шта ба за 

ван ред не ситу а ци је у Ири гу.
Осим пошто ва ња свих мера, бор ба 

про тив коро навиру са се води и на дру
гом „фрон ту“, масов
ном иму ни за ци јом 
гра ђа на. 

Како сазна је мо 
од др Небој ше Аци
на, дирек то ра Дома 
здра вља у Ири
гу, закључ но са 31. 
јану а ром је вак ци
ни са но 600 гра ђа на 
ири шке општи не. 
Ревак ци на ци ја још 
није поче ла, а неже
ље них ефе ка та на 
вак ци ну, до тада, 
није било.

С. Џаку ла
др Небој ша Ацин
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Деца су наш приоритет
Пред сед ник Општи не 

Шид Зоран Семе но
вић са сарад ни ци

ма је 31. јану а ра посе тио 
поро ди цу Наде Трбо је вић и 
Пре дра га Сте ви ћа, који су 
4. јану а ра поста ли роди те
љи мале Сте фа ни је, a која 
је прва беба рође на у овој 
годи ни на тери то ри ји шид
ске општи не.  У поро ди
ци Трбо је вићСте вић мала 
Сте фа ни ја је тре ће дете, а 
мла ди брач ни пар има још 
две ста ри је кћер ке. Како то 
већ бива у  нашој  тра ди ци
ји,  пред сед ник Семе но вић 
је дошао са “пуним рука ма 
покло на”. Пре драг Сте вић  
је пово дом ове посе те пред
сед ни ка Општи не и њего вих 
сарад ни ка рекао:

 Желео бих да се у име 
сво је поро ди це захва лим 
пред сед ни ку Општи не Шид 
и сарад ни ци ма што сте 
дошли да посе те моју поро
ди цу.

Зоран Семе но вић је 
рекао да је поро ди ца стуб 
дру штва, а да би се поро
ди ца раз ви ја ла мора мо да 
има мо и што више деце.

Да то буду деца која ће 
се раз ви ја ти, а на нама 
ста ри ји ма је да обез бе ди
мо детињ ство, врти ће и 
да обез бе ди мо шко ло ва
ње нашој деци. Овде смо 
у поро ди ци која има тро је 
деце, тре ба да ради мо да 

поро ди це у Шиду буду што 
веће и веће. Ми који води мо 
локал ну само у пра ву  тре ба 
да обез бе ди мо могућ ност 
њихо вим роди те љи ма за 
рад и запо шља ва ње, рекао 
је Семе но вић.

 Поред при год них покло
на, пред сед ник Општи не 
Зоран Семе но вић  је уру чио 
и реше ње о нов ча ној помо
ћи коју општи на испла ћу је 
из буџе та свим поро ди ља
ма. Одлу ком о финан сиј

ској подр шци поро ди ци са 
децом општи на Шид је регу
ли са ла нов ча ну помоћ поро
ди ци ма са децом како би 
под ста кла рађа ње и помо
гла поро ди ља ма и поро
ди ца ма са малом децом. 
Пра ва на финан сиј ску подр
шку поро ди ци са децом, у 
сми слу ове одлу ке су пра
во на јед но крат ну нов ча ну 
помоћ мај ка ма за прво ро ђе
но дете (30.000 дин), пра во 
на поклон честит ку мај ка ма 

које роде двој ке одно сно 
трој ке (40.000 дин), пра
во на јед но крат ну нов ча ну 
помоћ неза по сле ној поро
ди љи (18.000 дин.), пра во 
на поклон честит ку за ново
ро ђен че (12.000 дин),  ново
го ди шња поклон честит ка 
(50.000), пра во на бес пла
тан бора вак деце у пред
школ ској уста но ви и пра во 
на бес плат ну исхра ну деце 
у основ ним шко ла ма.

Д. Попов

Зоран Семе но вић са поро ди цом Трбо је вићСте вић и малом Сте фа ни јом

Нај ве ћа  музич ка мани фе ста ци ја 
„Срби ја у рит му Евро пе”, за мла
де од 14 до 21 годи не  се наста

вља и 2021. годи не. Уз подр шку локал
не само у пра ве, Шиђа ни ће има ти сво је 
пред став ни ке у овом све масов ни јем 
так ми че њу. Ауди ци ја за мла де пева че 
и игра че одр жа ће се у сали Кул тур но
обра зов ног цен тра 17. фебру а ра са 
почет ком у 16 часо ва. Кан ди да ти који 
про ђу селек ци ју, наста ви ће са уса вр
ша ва њем кроз сед мо ме сеч ну обу ку са 
струч ним лици ма из тима „Ритам Евро
па”. 

– Нај та лен то ва ни ја деца са тери то
ри је општи не Шид ће има ти при ли ку да 
кроз ауди ци ју буду иза бра на и пред ста
вља ју нашу општи ну, а потом у наред
них седам месе ци ће про ћи кроз један 
систем обу ке где ће учи ти сцен ске 

покре те и све оно што је важно како би 
нас што боље пред ста ви ли. Ауди ци ја 
ће због епи де ми о ло шке ситу а ци је бити 
у скла ду са свим мера ма, а то зна чи да 
ће у сали бити мак си мал но десет људи. 
Про шле годи не смо уче ство ва ли у овој 
мани фе ста ци ји, па зна мо како то све 
изгле да. Струч ни жири ће иза бра ти нај
бо љу децу која могу да иду на ово так
ми че ње, рекао је Срђан Мале ше вић, 
дирек тор Кул тур нообра зов ног цен тра.

Сви зани те ре со ва ни могу се при ја
ви ти до 5. фебру а ра сла њем пору ке на 
инста грам налог @ri ta me vro pe, као и на 
број теле фо на 066/9444033. Пору ка 
тре ба да садр жи име и пре зи ме, годи ну 
рође ња, место из којег так ми ча ри дола
зе, као и напо ме ну за чега се при ја вљу
ју (пева ње или плес).

Д. Попов
Срђан Мале ше вић

КУЛ ТУР НООБРА ЗОВ НИ ЦЕН ТАР ШИД

Срби ја у рит му Евро пе
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Вак ци на ци ја у току, пад бро ја 
обо ле лих од коро навиру са
Иму ни за ци ја про тив 

коро навиру са у ста ро
па зо вач кој општи ни 

про ти че по пла ну и при о ри
тет ним гру па ма које је уста но
вио Инсти тут за јав но здра
вље „Батут“.  До кра ја јану а ра 
је укуп но вак ци ни са но око 
1800 гра ђа на ове општи не. 

– Ми смо кре ну ли од нај ста
ри јих наших сугра ђа на, она ко 
како је било и пред ви ђе но. 
Нама је Инсти тут за јав но 
здра вље „Батут“  уна пред 
напра вио план спро во ђе ња 
иму ни за ци је по при о ри тет ним 
гру па ма, и наши нај ста ри ји 
сугра ђа ни су у сва ком слу ча ју 
у тој првој при о ри тет ној гру пи, 
а међу њима су опет при о ри
тет има ли људи који  су има
ли и неке при до да те боле сти 
дија бе тес или неку малиг ну 
болест, хро нич ну болест, кар
ди о ва ску лар ну и слич но. 
Нисмо пра ви ли про блем ако 
се поја ви и паци јент који није 
био позван тог дана да при ми 
вак ци ну. То су ста ри ји сугра
ђа ни који углав ном не могу да 
дођу сами, нису сви жите љи 
Ста ра Пазо ве, али смо води
ли рачу на да се не напра ви 
вели ка гужва. Сва ка ко су 
прво мора ли при ми ти вак ци
не они људи који су при ја

вље ни и који су позва ни. Уко
ли ко је тог дана било про сто
ра и рас по ло жи вих вак ци на, 
ми смо при ма ли и оста ле 
сугра ђа не који су желе ли да 
се вак ци ни шу, обја сни ла је др 
Сне жа на Таба ко вић, дирек
тор ка Дома здра вља.

Систем еУпра ве упу ћу је 
све гра ђа не ста ро па зо вач ке 
општи не на вак ци на ци ју у 
Дом здра вља у Ста рој Пазо
ви, а уко ли ко се ука же потре
ба за отва ра њем ковидпунк
то ва у Новој Пазо ви и Ста рим 
Банов ци ма, Дом здра вља је 
спре ман да оба вља иму ни за
ци ју и у тим насе љи ма.

– Тру ди ли да инфор ми ше
мо гра ђа не и како би били 
оба ве ште ни да вак ци ну могу 
да при ме само здра ве осо бе 
или хро нич ни боле сни ци, који 
су у мир ној фази боле сти. 
Пре ма мојим сазна њи ма и 
изве шта ји ма од осо бља које 
ради иму ни за ци ју, није било 
слу ча је ва да је неки паци јент 
вра ћем зато што је имао било 
какву кон тра ин ди ка ци ју уна
пред позна ту, одно сно, тем пе
ра ту ру или акут ну респи ра
тор ну болест. Такви паци јен ти 
нису засад дола зи ли, јер смо 
мно го ради ли на инфор ми са
њу сугра ђа на да уко ли ко има

ју било какву кон тра и ди ка ци ју 
не дола зе. Такви паци јен ти ће 
бити позва ни у неком дру гом 
тер ми ну, нагла ша ва др Таба
ко вић.

Пре ма речи ма дирек тор ке 
ста ро па зо вач ког Дома здра
вља, у Ковид амбу лан ти  је 
28. јану а ра пре гле да но око 90 
паци је на та од којих је 60 
одсто било кон трол них пре
гле да.  Код 37 паци јен та су 
ура ђе ни брзи анти ген ски 
тесто ви, а само шест је било 
пози тив но. Иако је при ме тан 
пад бро ја обо ле лих, још увек 
се не тре ба опу шта ти, већ 
дослед но при др жа ва ти свих 
пре вен тив них мера, док се не 
ство ри колек тив ни иму ни тет

– Дотад је нео п ход но да још 
мало има мо стр пље ња и да 
се зајед нич ким сна га ма за 
неко ли ко месе ци избо ри мо са 
овом боле шћу, нагла си ла је 
др Таба ко вић.

При ја вљи ва ње за вак ци на
ци ју могу ће је теле фо ном 
пре ко позив ног цен тра на број 
0800 222 334 или путем пор
та ла еУпра ва. Вак ци ну кине
ског про из во ђа ча, 29. јану а ра 
је при мио и пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва Ђор
ђе Ради но вић.

Зден ка Кожик

др Снежана Таба ко вић

Обе ле же на школ ска сла ва
Срп ском  прин цу и мона ху, игу ма ну мана

сти ра Сту де ни ца, књи жев ни ку, дипло ма ти, 
про све ти те љу и првом срп ском архи е пи ско пу 
Све том Сави, 27. јану а ра била је  посве ће на  
све та литур ги ја у Хра му Све те Пет ке у Новој 
Пазо ви.  Архи је реј ски наме сник ста ро па зовч ки  
Зоран Јовић  извр шио  је обред сече ња слав
ког кола ча, коме су при су ство ва ла број на деца 
и вер ни ци.

Нај ве ћа основ на шко ла у Сре му „Раст ко 
Нема њић Све ти Сава” из Нове Пазо ве ове 
годи не, уме сто тра ди ци о нал ном Све то сав
ском ака де ми јом, Савин дан је  обе ле жи ла 
два де сет оми нут ним фил мом који су уче ни ци 
при пре ми ли и поста ви ли на сајт шко ле.

– Мора ли смо на при ла го ђен начин да про
сла ви мо наш вели ки  дан, школ ску сла ву. 
Деца су била актив на целе прет ход не неде

ље. Има ла су сни ма ње 
песа ма, при по вет ки, сли ка
ли су, писа ли  лите рар не 
радо ве, који су били на кон
кур су где су деца и награ ђе
на, рекла је Алек сан дра 
Ада мо вић, дирек тор ка ОШ 
„Раст ко Нема њић Све ти 
Сава“.

На сли чан начин, школ ска 
сла ва је обе ле же на и у оста
лим шко ла ма ста ро па зо вач
ке општи не. Про сла ви Све
тог Саве при кљу чи ла се и 
локал на само у пра ва, која је 
нај мла ђим сугра ђа ни ма 
покло ни ла све то сав ске 
паке ти ће. 

Д. Г.

Добро вољ но 
дава ње крви

На добро вољ ној акци ји дава
ња крви, одр жа ној 30. јану а ра  у 
Ста рој Пазо ви у ОШ „Херој Јан ко 
Чме лик“ при ја ви ло се 40 потен
ци јал них дава ла ца од којих је 
само тро је одби је но. Била је то 
тре ћа ово го ди шња акци ја у ста
ро па зо вач кој сре ди ни, а пре ма 
речи ма Јасне Петро вић Жив ко
вић, струч ног сарад ни ка Црве ног 
крста задо вољ ни су акци јом, јер 
су зали хе крви тре нут но на 
ниском нивоу због тре нут не ситу
а ци је у вези са коро навиру сом, 
али се опет апе лу је на све добро
вољ не дава о це, коју су у могућ
но сти и има ју жељу да помог ну, а 
да су ста ро сти од 18 до 65 годи
на, да се јаве и ода зо ву наред
ним акци ја ма добро вољ ном 
дава њу крви.  Пошто ва не су све 
пре вен тив не мере и про це ду ре 
ради спре ча ва ња и шире ња 
виру са у скла ду са про пи си ма и 
важе ћим мера ма.  Орга ни за тор 
акци је је Завод  за тран сфу зи ју 
крви Вој во ди не у сарад њи са 
Црве ним крстом Ста ра Пазо ва.
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Поста ни те еГра ђа нин
Општи на Пећин ци пру жа 

помоћ сво јим гра ђа ни ма у 
кре и ра њу нало га на пор
та лу еУпра ва, који ће им 
омо гу ћи ти при ступ услу га ма 
елек трон ске упра ве. Гра ђа
ни могу бес плат но да пре
у зму пара ме тре за дво фак
тор ску аутен ти ка ци ју (eID) у 
Општин ском услу жном цен
тру у Пећин ци ма на шал те
ру Матич не слу жбе.

Кре и ра њем нало га, кори
сни ци доби ја ју при ступ 

услу га ма пор та ла еУпра ва, 
а поред тога могу да кори
сте и Пор тал lpa.gov.rs – да 
про ве ре порез на имо ви ну, 
као и да елек трон ски пла
те порез. Уско ро ће бити 
омо гу ће но свим кори сни
ци ма који се при ја вљу ју на 
овај начин да про ве ре сво је 
подат ке у Цен трал ном реги
стру ста нов ни штва на Пор
та лу еУпра ва и да при ја ве 
све евен ту ал не непра вил
но сти са сво јим пода ци ма.

ПЕЋИ НАЧ КИ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

„Нека ваше срце чува моје речи“

Кул тур ни цен тар Пећин ци је 27. 
јану ар посве тио уте ме љи ва чу 
срп ске писме но сти Све том Сави, 

али ове годи не изо ста ла је тра ди ци о
нал на Све то сав ска све ча ност. Како 
нам је рекао дирек тор ове уста но ве 
Јован Девр ња, епи де ми о ло шка ситу
а ци ја током про те кле и почет ком ове 
годи не, дик ти ра ла је сасвим друк чи је 
усло ве, те је про грам Све то сав ске 
све ча но сти – „Нека ваше срце чува 
моје речи” сни мљен и поста вљен на 
зва нич ном Јутјуб кана лу Кул тур ног 
цен тра.

На почет ку про гра ма, бесе ду је одр
жао дирек тор Девр ња, који је том при
ли ком рекао да је вели ка част гово ри
ти о делу и живо ту Све тог Саве, пого
то во у при ли ка ма као што је Све то
сав ска све ча ност.

– Живот јед ног чове ка не зави си 
само од тога коли ко дуго је живео, већ 
шта је иза себе оста вио свом наро ду. 
Све ти Сава био је наш први про све ти
тељ, држав ник, дипло ма та, први срп

ски погла вар, архи е пи скоп који је 
успео пре осам веко ва да се избо ри 
за ауто ке фал ност срп ске пра во слав
не цркве. Нека сти хо ви из Све то сав
ске хим не – да се сва срп ска срца 
ује ди не – буде завет нашем све ти те
љу и свим буду ћим гене ра ци ја ма који 
ће наста ви ти путем којим је ишао 
Све ти Сава, рекао је Девр ња.

Разно вр стан кул тур ноумет нич ки 
про грам Све то сав ске све ча но сти 
отво рио је деч ји певач ки трио „Зве
зди це“ изво ђе њем хим не Све том 
Сави. Трио чине пола зни це пећи нач
ког оде ље ња рум ске Музич ке шко ле 
„Тео дор Тоша Андре је вић“ у кла си 
Бра ни сла ве Три фу но вић: Сашка 
Костић (Пећин ци), Јова на Ката нић 
(Шима нов ци) и Мили ца Михај ло вић 
(Купи но во).

Након хим не и поздрав не бесе де 
дирек то ра Кул тур ног цен тра, бесе ду 
је одр жао и јереј Сте фан Сре мац, 
након кога су насту пи ли чла но ви 
лите рар не ради о ни це „Дру жи на дуги

них боја“ Кул тур ног цен тра, под руко
вод ством књи жев ни ка Радо ва на 
Дрља че  Ива на Рада ко вић (Обреж), 
Тија на Рада ко вић (Обреж), Ана Рада
ко вић (Обреж), Ана Мили ће вић (Доњи 
Товар ник) и Мила на Вели кић (Пећин
ци), које су упо зна ле публи ку са 
аутор ским песма ма на теме живо та и 
дела Све тог Саве, као и зави ча ја.

У про гра му су уче ство ва ли и чла но
ви Сту ди ја за музич ку еду ка ци ју и 
обра зо ва ње, коју води музич ки педа
гог Бран ка Савић. Пажљи во ода бра
ним кла вир ским про гра мом пред ста
ви ли су се Дуња Срдић и Бран ко 
Плав шић. Њима се при дру жио и Иван 
Мили ће вић, уче ник исту ре ног оде ље
ња Музич ке шко ле на Одсе ку хар мо
ни ке у кла си Нико ле Јова но ви ћа.

Изло жбе ни про стор Кул тур ног цен
тра испу њен је број ним деч јим ликов
ним радо ви ма на тему живо та Све тог 
Саве, који су при сти гли из све три 
матич не основ не шко ле са тери то ри је 
пећи нач ке општи не.
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Рекон струк ци ја
желе знич ке ста ни це

Поче ли су радо ви на рекон струк ци
ји згра де желе знич ке ста ни це у Инђи
ји. Радо ви се изво де у окви ру про јек та 
изград ње пру ге Бео град – Буди мпе шта, 
који обу хва та и желе знич ку мре жу на 
тери то ри ји општи не Инђи ја. Како су иста
кли пред став ни ци Инфра струк ту ре желе
зни це Срби ја радо ви на рекон струк ци ји 
желе знич ке ста ни це у том срем ском 
гра ду биће завр ше ни до авгу ста теку ће 
годи не. Рекон струк ци ја је поче ла поло
ви ном јану а ра и под ра зу ме ва ком плет не 
спо ља шње и уну тра шње уре ђе ње. Ина
че, згра да желе знич ке ста ни це у Инђи ји 
ста ра је ско ро 140 годи на и послед ња 
рекон струк ци ја рађе на је пре десе так 
годи на.

Уско ро почи ње 
ревак ци на ци ја

Више од 1300 ста нов ни ка општи не 
Инђи је вак ци ни са но је у прет ход не две 
неде ље. Како су иста кли пред став ни ци 
Дома здра вља, вак ци на ци ја је поче ла 
19. јану а ра, када су „Фај зе ро ву“ вак ци ну 
доби ли нај пре здрав стве ни рад ни ци. 
Уско ро, како кажу, кре ће и ревак ци на ци
ја. Када је у пита њу гра ђан ство, вак ци на
ци ја се оба вља и даље кине ском вак ци
ном, а дру ги круг вак ци на ци је почи ње 
ове неде ље. Вак ци на ци ја се оба вља 
сва ким даном на Меди ци ни рада инђиј
ског Дома здра вља, по утвр ђе ном рас по
ре ду. Струч ња ци су иста кли да ако је 
вак ци на поу зда на на при мер 90 одсто, 
они који доби ју само јед ну дозу, сма њи ће 
могућ ност да се зара зе на 50 одсто, кажу 
струч ња ци. Тако ђе, ако зашти та од вак
ци не тра је годи ну дана, биће дале ко 
мања ако се људи само јед ном дозом 
вак ци ни шу.

Како је недав но изја вио пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, епи де
ми о ло шка ситу а ци ја на тери то ри ји те 
општи не нала зи се под кон тро лом и зна
чај но је сма њен број актив но зара же них 
слу ча је ва.  

– Задо во љан сам тем пом и дина ми ком 
којом се оба вља вак ци на ци ја гра ђа на 
општи не Инђи ја. До сада је вак ци ну при
ми ло пре ко 1300 гра ђа на. Про це ду ре су 
јед но став не и брзе тако да нема засто ја 

и про бле ма у извр ше њу овог вео ма 
важног посла за здра вље гра ђа на. 
Мислим и да су наши сугра ђа ни задо
вољ ни јер сам имао пре ко три де се так 
пору ка у који ма сам добио инфор ма ци је 
да су заи ста задо вољ ни како тече вак ци
на ци ја. Још више сам задо во љан јер се 
епи де ми о ло шка ситу а ци ја у нашој 
општи ни ста би ли зо ва ла и што се сма њу
је број актив них слу ча је ва и у вели кој 
мери ново о бо ле лих као и самих пре гле
да у Ковидамбу лан ти Дома здра вља, 
рекао је Гак.

Ско ро 10 хиља да 
кли за ча у сезо ни

У неде љу, 31. јану а ра зва нич но је 
завр ше на сезо на на кли за ли шту у цен
тру Инђи је. Пре ма речи ма Или је Трбо ви
ћа, дирек то ра Уста но ве Спорт ски цен тар 
у прет ход них месец и по дана око 10 
хиља да деце и оних нешто ста ри јих 
кори сти ло је услу ге кли за ли шта у цен тру 
гра да.

Током кли за ли шне сезо не испо што ва
не су све епи де ми о ло шке мере и на кра
ју може мо бити задо вољ ни бро јем кли за
ча. Због опре за од шире ња коро на виру
са, ове годи не нисмо орга ни зо ва ли шко
лу кли за ња али се нада мо да ћемо већ 
сле де ће сезо не моћи нај мла ђи ма да 
при у шти мо и ту врсту садр жа ја, рекао је 
Трбо је вић.

 М. Ђ.

Црве ни крст Пећин ци је у 
29. јану а ра, у сарад њи са 
Заво дом за тран сфу зи ју крви 
Вој во ди не, орга ни зо вао две 
акци је добро вољ ног дава ња 
крви на тери то ри ји пећи нач
ке општи не у Пећин ци ма и 
Шима нов ци ма, прву у овој 
годи ни.

– Да акци ја буде успе шна 
потру ди ли су се волон те ри 
Црве ног крста Пећин ци, уче

ни ци Тех нич ке шко ле 
„Милен ко Вер кић Неша“ и 
волон тер из Шима но ва ца 
Михај ло Масни ко са, који су 
издво ји ли део свог вре ме на 
и уче ство ва ли на акци ји, на 
чему смо им захвал ни, као и 
њихо вој шко ли која им је то 
омо гу ћи ла, рекла је Гор да на 
Коње вић, секре тар пећи нач
ког Црве ног крста, која се 
ујед но захва ли ла и на подр

шци Кул тур ном цен тру и 
Месној зајед ни ци Шима нов
ци.

Како су нам рекли у пећи
нач ком Црве ном крсту, акци
ја у Пећин ци ма је била у 
гра ни ца ма оче ки ва ног. У про
сто ри ја ма Кул тур ног цен тра, 
у пери о ду од 12.00 до 15.00 
часо ва, крв је пону ди ло 40 
дава ла ца, али како је дво је 

одби је но из меди цин ских 
раз ло га, крв је укуп но дало 
38 добро вољ них дава ла ца.

На акци ји у Шима нов ци ма, 
која је одр жа на је у про сто ри
ја ма Месне зајед ни це, од 
8.00 до 11.00 часо ва, крв је 
пону ди ло 12 дава ла ца, а 
дало 11, јер је један дава лац 
одби јен из меди цин ских раз
ло га.

Про те кле неде ље
33 слу ча ја инфек ци је

На тери то ри ји општи не Пећин ци 30. и 31. јану а ра 
потвр ђе но је укуп но девет нових слу ча је ва инфек ци је 
коро навиру сом, док је током целе прет ход не неде ље 
уку пан број инфи ци ра них лица 33, што је незнат но 
више у одно су на прет про шлу неде љу. За 48 сати 
викен да у Ковидамбу лан ти пећи нач ког Дома здра вља 
„Др Дра ган Фун дук“ оба вљен је 71 пре глед, а на коро
навирус је тести ра но 26 лица. Тре нут но је на тери то
ри ји општи не укуп но актив них 70 слу ча је ва инфек ци је 
ковид19.

На вак ци нал ном пунк ту Дома здра вља у Пећин ци ма 
до сада је вак ци ни са но 796 гра ђа на ове општи не.

ПЕЋИН ЦИ 

При ку пље но 49 једи ни ца крви

ИНЂИЈА
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УДРУ ЖЕ ЊЕ БУБРЕ ЖНИХ БОЛЕ СНИ КА

Епи де ми ја сма њи ла
број актив но сти

Годи на иза нас била је тешка 
за сва удру же ња, па тако и за 
срем ско ми тро вач ко Удру же ње 

бубре жних боле сни ка. Изо ста ла су 
дру же ња, уоби ча је не актив но сти, а 
заме ни ли су их састан ци у мањем 
бро ју, на при год ној и про пи са ној раз
да љи ни. Ипак, иако физич ки уда ље
ни, пове за ни су истим про бле ми ма, 
истим радо сти ма и вео ма слич ним 
начи ном живо та. Како кажу коор ди
на то ри, оно што је било у њихо вој 
моћи оства ри ли су и у 2020. години, 
али захва љу ју ћи број ним при ја те
љи ма и дона то ри ма. Нада ју се да ће 
ове годи не бити дру га чи је. Жао им је 
што спорт ске мани фе ста ци је и над
ме та ња са дру гим удру же њи ма нису 

оства ри ли, али то их није спре чи ло 
да спро ве ду у дело еду ка тив не ради
о ни це. Све то са темом ново на ста ле 
ситу а ци је у целом све ту, а то је како 
да се пона ша мо док тра је пан де ми ја, 
одно сно како зашти ти себе и дру ге. 
Поред тога, успе ли су да орга ни зу
ју и кре а тив ну ради о ни цу. Ради ло се 
пома ло, али разно вр сно. 

 Годи на била је и за нас тешка, али 
ми не оду ста је мо. Чим нам при ли ке то 
дозво ле, наста ви ће мо у истом тем пу. 
Поно сим се удру же њем и сви ме што 
ради мо. Наши чла но ви су вео ма кре
а тив ни, доми шља ти и само желе да 
пока жу дру штву, да иако има ју здрав
стве ни про блем, могу ите ка ко да 
допри не су, каже Вио ле та Србља нин, 

сестра са Оде ље ња хемо ди ја ли зе. 
Про шла годи на ипак доне ла им је 

доказ ко су за њих и у кри зним вре
ме ни ма пра ви при ја те љи. Кажу да 
им је вели ка подр шка при сти гла од 
митро вач ког Кари та са, са Кри сти ном 
Дра ги шић на челу.  Убр зо су обез бе
ђе не и маске које је допре ми ла кро
јач ка рад ња „Лела”, док тор ке Мари не 
Рељић. Опре ма у виду апа ра та који 
ће помо ћи при лече њу на оде ље њу, 
захва љу ју ћи ЕЛМЕРу, олак ша ће рад 
са паци јен ти ма, чија је вред ност око 
8500 евра, помо ћи ће и орга ни за ци ји 
„LDS Cha ri ti es”. Десет нових апа ра
та за мере ње при ти ска од локал не 
само у пра ве тако ђе су усме ри ли ка 
Оде ље њу дија ли зе. Ипак, они не тра
же, не зах те ва ју, како кажу, и не оче
ку ју помоћ, али, ите ка ко су спрем ни 
под сло га ном „И ми боле сни може
мо помо ћи здра ви ма”, да допри не су 
хума ним дели ма. Поред добро позна
те акци је „Чеп за хен ди кеп”, којој су 
се ода зва ли, два пута годи шње при
ку пља ју и гар де ро бу која у сарад њи 
са Црве ним крстом сти же редов но до 
нај у гро же ни јих кори сни ка. 

 Нама је циљ да пока же мо ко смо, 
коли ко може мо, шта зна мо и да смо 
истрај ни у томе. Ми смо пре по зна љи
ви где год да кре не мо. Чла но ви удру
же ња су више стру ко награ ђи ва ни 
спорт ски так ми ча ри, при ли ком сусре
та са дру гим удру же њи ма. Жели мо да 
раз би је мо пред ра су де, да су то људи 
на изма ку сна ге или у поод ма клим 
годи на ма. Има мо вели ки број мла дих 
који је воља и једва чека да уче ству је 
у разним актив но сти ма, исти че Вио
ле та Србља нин. А. Плав шић

Виолета Србљанин Награђени чланови Удружења
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БИБЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“ 

155. годи на
од осни ва ња
Срп ска гра ђан ска Чита о ни ца у 

Срем ској Митро ви ци осно ва на је 
4. фебру а ра 1866. годи не. Те 

годи не на осни вач ком листу се нала зи
ло 116 име на, сме ште на је била у гости
о ни ци код „Зеле ног вен ца“, а прва пра
ви ла  су била напи са на на немач ком, 
слу жбе ном јези ку Вој не кра ји не. Годи не 
1868. пра ви ла су у Новом Саду одштам
па на  на срп ски језик. На сва ких 14 дана 
одр жа ва ни су јав ни збо ро ви са поуч ним 
и забав ним  пре да ва њи ма или су се јав
но чита ли одлом ци из нових књи га и 
часо пи са, а при ступ на збо ро ви ма је био 
дозво љен сви ма  и оном ко није био 
члан али је желео да се „душев ном хра
ном зало жи“. Из изве шта ја из 1866. 
годи не, Чита о ни ца је посе до ва ла књи
жни цу са 191 књи гом, да би 1888. годи не 
тај број порас тао на 1205 књи га. Из про
сто ри ја код „Зеле ног вен ца“ 1895. Чита
о ни ца се сели у Срп ски дом.

Чита о ни цу је 6. сеп тем бра 1914. годи
не захва тио пожар. Из пла ме на, књи ге 
су спа си ли Гим на зи јал ци, а сачу вао их 
је, у сан ду ци ма до кра ја Првог свет ског 
рата трго вац Андра Лазић. Годи не 1919. 
Чита о ни ца се пре се ли ла у про сто ри је 
Имов не општи не и ода тле наста ви ла да 
оба вља сво ју кул тур ну делат ност. 

Током Дру гог свет ског рата, Срем 
пада под упра ву Неза ви сне држа ве 
Хрват ске, те се забра њу је упо тре ба 
ћири ли це и књи га штам па них ћири ли
цом. Део књи га је спа шен тако што је 
раз де љен међу ста нов ни штвом, које их 
је сачу ва ло до кра ја рата. После завр
шет ка рата, Град ска књи жни ца и чита о
ни ца у Срем ској Митро ви ци поче ла је са 
радом 1948. годи не при Дому кул ту ре и 
има ла је 2165 књи га. Годи ну дана касни
је, пре се ље на је у про сто ри је у цен тру 
гра да и фонд јој се пове ћа ва на 4.445 
књи га. Уз њу су посто ја ле и Син ди кал на 
књи жни ца и Књи жни ца дру штва „Мати ја 
Губец“. Годи не 1950. по пре по ру ци 
Мини стар ства ста па ју се у јед ну Народ
ну библи о те ку „Про све та“.У про сто ри је 

Срп ског дома Библи о те ка се сели 1969. 
годи не и доби ја назив по књи го ве сцу и 
изда ва чу Гли го ри ју Воза ро ви ћу.

Зајед ни ца матич них библи о те ка Срби
је је 1971. годи не Библи о те ци „Гли го ри је 
Воза ро вић“  доде ли ла награ ду  Мило
рад Панић Суреп за постиг ну те резул та
те у раз во ју библи о теч ке делат но сти и 
уна пре ђе њу библи о те кар ства у Репу
бли ци.

Данас је библи о те ка сме ште на у три 
физич ки одво је не про сто ри је у цен тру 
Срем ске Митро ви це и шест огра на ка у 
окол ним сели ма (Босут, Кузмин, Мар
тин ци, Јарак, Чал ма, Шашин ци). У јед
ном делу библи о те ке се нала зи Деч је 
оде ље ње са Зави чај ном и Матич ном 
слу жбом, посеб но је издво је но Науч но и 
Оде ље ње за одра сле са оде ље њем за 
набав ку и обра ду књи га и Оде ље њем за 
мла де. Уку пан фонд Библи о те ке бро ји 
пре ко 130.000 књи га.

Библи о те ка „Гли го ри је Воза ро вић“ је 
место оку пља ња љуби те ља писа не 
речи, књи жев но сти и умет но сти уоп ште, 
она је ризни ца мудро сти и извор зна ња 
из нај ра зли чи ти јих обла сти нау ке, ства
ра ла штва и живо та. Осим рада са кори
сни ци ма, у библо те ци се током годи не 
орга ни зу ју број ни атрак тив ни дога ђа ји, 
про мо ци је, пре да ва ња, изло жбе и ради
о ни це са децом и мла ди ма. Попу ла ри
шу се књи ге и чита ње, чува ју и диги та
ли зу ју ста ре и рет ке књи ге, негу је зави
чај ни иден ти тет наше зајед ни це, те кроз 
сарад њу са пред школ ским и школ ским 
уста но ва ма, ства ра и негу је чита лач ка 
публи ка. 

У вре ме ну иза нас, годи не без сусре
та ња и јав них дога ђа ња, када смо сви 
били окре ну ти сво јим домо ви ма и поро
ди ци, мно ги ма се отво рио и начи нио 
при влач ни јим свет књи га, а самим тим и 
библи о те ка. У нашем библи о теч ком 
фон ду, сва ко је могао про на ћи лите ра ту
ру у скла ду са лич ним инте ре со ва њи ма, 
од кла си ка до акту ел них насло ва, нај ра
зли чи ти је жан ро ве и обли ке књи жев но

сти. Библи о теч ке актив но сти, про мо ци је 
и уса вр ша ва ње пре у сме ри ли смо на 
једи не могу ће, интер нет кана ле, онлајн 
апли ка ци је и дру штве не мре же, како 
бисмо оста ли у кон так ту са вер ним 
чита о ци ма, савре ме ним деша ва њи ма и 
коле га ма из све та библи о те кар ства. 

Ове годи не, 4. фебру а ра 2021. када 
Библи о те ка сла ви 155. годи на посто ја
ња, поде ли ли смо радост посто ја ња са 
сада шњим и буду ћим кори сни ци ма, 
чине ћи књи ге још доступ ни јим. Сви 
заин те ре со ва ни сугра ђа ни су могли да 
се учла не на годи шњем нивоу уз зна ча
јан попуст.  

У току неде ље, на мони то ру, поста
вље ном у фон ду Оде ље ња за одра сле, 
који је видљив са шета ли шта, еми то ва
на је пре зен та ци ја, као све до чан ство 
више де це ниј ског посто ја ња и рада 
Библи о те ке „Гли го ри је Воза ро вић“. 
Аутор тек ста је Морав ка Тодић, виши 
дипло ми ра ни библи о те кар, а аутор 
фил ма је Игор Чолак.

„Библи о те ке се не пра ве,
оне расту“ А. Бирел

Баш као и наша библи о те ка,
која расте са вама. 

(текст исто ри ја та при ре ди ла
Морав ка Тодић, про прат ни

текст Све тла на Сабо)

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Нови обра зов ни про фи л
Пре ма речи ма Саше Ђеки ћа, дирек

то ра Тех нич ке шко ле у Ста рој Пазо ви, 
у току је пред лог упи са новог тро го ди
шњег обра зов ног про фи ла бра вар – 
зава ри вач и опе ра тер машин ске обра
де по дуал ном моде лу,  и то на ини ци
ја ти ву ком па ни је МТУ и Мини ста р ства 
обра зо ва ња. Раз го во ри на ову тему се 
воде на нивоу Школ ске упра ве, над ле
жног мини стар ства, али и локал не 
само у пра ве, која наста вља са подр

шком школ ству, тако да у овој шко ли 
оче ку ју упра во ула га ње у опре ма ње за 
потре бе ових сме ро ва.  Пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради
но вић наво ди да је дого вор  са вели
ком немач ком ком па ни јом  МТУ за 
про из вод њу ави он ских мото ра  у поод
ма клој фази, што се тиче дола ска и 
инве сти ра ња у Општи ни Ста ра Пазо
ва, при чему је у  наја ви и изград ња  
нове тех нич ке шко ле, што би тако ђе 

помо гла ова ком па ни ја уз локал ну 
само у пра ву. 

Тех нич ка шко ла у Ста рој Пазо ви је 
струч на шко ла која обра зу је уче ни ке у 
машин ству, гра фи чар ству и сао бра ћа
ју и оспо со бља ва их за само стал ни 
рад и даље шко ло ва ње, кроз тре нут но 
шест обра зов них про фи ла од којих је 
меха ни чар мотор них вози ла по дуал
ном систе му обра зо ва ња.

З. К.
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СВЕ ВЕЋИ БРОЈ ВОЋ ЊА КА У СРЕ МУ

Нај за сту пље ни ји заса ди јабу ка

До кра ја маја могу да се поди жу 
нови заса ди воћа, кажу пољо при
вред ни струч ња ци. Мно ги су, од 

када је сад ња поче ла, а то је крај 
новем бра, тај посао већ ура ди ли, али 
уз добру при пре му како ква ли тет ног 
сад ног мате ри ја ла и пра ви лан ода бир 
пар це ле на коме је засад и подиг нут. 
Оно о чему сада тре ба води ти рачу на 
је да земљи ште не буде смр зну то и да 
нема пре ви ше вла ге.

Први корак у поди за њу нових заса да 
воћа је пра ви лан ода бир пар це ле за 
сад њу. Да би били сигур ни, воћа ри 
мора ју прво ура ди ти агро хе миј ску ана
ли зу земљи шта и након саве та струч
ња ка поче ти поди за ње више го ди шњих 
заса да. Поред тога, потреб но је на 
вре ме наба ви ти и ква ли те тан сад ни 
мате ри јал, одно сно сер ти фи ко ва не 
сад ни це како би се избе гле биле какве 
гре шке, које се у овој врсти про из вод

ње вео ма тешко испра вља ју. Сад ња, 
која је поче ла у новем бру, може да тра
је и до кра ја маја, пока зу ју иску ства са 
тере на.

– Из иску ства зна мо да сад ња може 
да тра је до кра ја маја. Воћа ри, који су 
на вре ме при пре ми ли сад ни мате ри
јал, али и обез бе ди ли добру пар це лу, 
сад њу воћа су већ завр ши ли. При пре
ме тра ју доста дуго, јер поди за ње заса
да није лак посао и не сме се погре ши
ти ни у јед ном кора ку. Оно што оба ве
зно тре ба ура ди ти је ана ли за земљи
шта, јер  без тога добре про из вод ње 
нема. Ана ли за је зна чај на и због тога 
што само воћа ри који има ју ура ђе ну 
агро хе миј ску ана ли зу земљи шта, могу 
оства ри ти и пра во на суб вен ци је, каже 
Лазар Кље шта но вић, струч ни сарад
ник за воћар ство и вино гра дар ство 
Пољо при вред не струч не слу жбе Рума

Из годи не у годи ну све више је 

модер них заса да и у реги о ну Сре ма, а 
нај ви ше је засту пље на јабу ка. Тач но је 
позна то који  су дело ви тог реги о на и 
нај бо љи за поди за ње више го ди шњих 
заса да.

– Нај ви ше заса да има на под руч ју 
Слан ка ме на у општи ни Инђи ја, али и 
на пади на ма Фру шке горе. Одно сно 
тамо где су већ нај зна чај ни је повр ши не 
под воћем. Поди жу се модер ни заса ди 
са систе мом кап по кап и про тив град
ним мре жа ма. Ула га ња нису мала, па 
се мора ју пошто ва ти све пре по ру ке 
струч ња ка пого то во у тим првим кора
ци ма засни ва ња про из вод ње, дода је 
Кље шта но вић.

Нас саго вор ник исти че да и за ову 
врсту про из вод ње држа ва обез бе ђу је 
суб вен ци је, јер су почет на ула га ња 
изу зет но вели ка, па је сва ка помоћ 
буду ћим воћа ри ма добро дошла.

Злат ко Мар ко ви но вић

Лазар Кљештановић

Нај ви ше заса да има на под
руч ју Слан ка ме на у општи ни 
Инђи ја, али и на пади на ма 
Фру шке горе. Одно сно тамо 
где су већ нај зна чај ни је повр
ши не под воћем. Поди жу се 
модер ни заса ди са систе мом 
кап по кап и про тив град ним 
мре жа ма, каже Лазар 
Кљештановић
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ГОЛУ БИН ЦИ

Пре по зна тљи ви
по про из вод њи дува на
Про из во ђа чи дува на послед њих 

дана рачу на ју коли ко су зара ди
ли у овој про из вод ној годи ни. 

Кажу да је дуван добро родио и зара де 
ће бити, уз под се ћа ње, да је то про из
вод ња на дуге ста зе, од које се не 
може оду ста ти за годи ну или две. 
Дуван џи ја ма пома же и држа ва, али и 
локал не само у пра ве у сре ди на ма у 
који ма је та про из вод ња и раз ви је на. 
Нај ве ћи про из во ђа чи дува на се нала
зе у Голу бин ци ма, где се повр ши не 
земљи шта под том биљ ном врстом из 
годи не у годи ну пове ћа ва ју, а Општи на 
Ста ра Пазо ва пома же ову врсту про из
вод њу.

Поро ди ца Матић из Голу би на ца се 
про из вод њом дува на бави од 2003. 
годи не. Про из вод њу су запо че ли са 
јед ном суша ром и пет јута ра дува на, 
да би се тај псо ао годи на ма раз ви јао и 
сада има ју пет суша ра, а дуван про из
во де на 35 јута ра земље. Поче ли су 
као над ни ча ри на пољи ма дува на па 
су то иску ство иско ри сти ли за покре та
ње соп тве не про из вод ње која је изу
зет но тешка и у којој одмо ра нема.

– За нас нема сло бод ног викен да. 
Када је сезо на, ни пра зни ци нам нису 
сло бод ни, а о лето ва њу и не раз ми
шља мо, јер тада има мо нај ви ше 
посла. Брат и ја ради мо зајед но и 
тешко да један од нас може негде да 
оде док је сезо на. Тежак је ово посао. 
Ми смо га нау чи ли код нашег ком ши је 
Сини ше Кова че ви ћа код кога смо ишли 
у над ни цу и  он нам је мно го помо гао. 
Позајм љи вао нам је и меха ни за ци ју на 
почет ку, и ми смо му јако захвал ни. Да 
није било њега овај поа со ника да не 
бисмо почи ња ли и ових резул та та не 
би било, каже   Дејан Матић про из во
ђач дува на из Голу би на ца.

Про из вод ња дува на почи ње у 
фебру а ру при пре мом раса да и завр
ша ва се поло ви ном окто бра. За то 
вере ме анга жо ва на је цела поро ди ца, 
а Мати ћи пла те 1800 днев ни ца у том 
пери о ду. Кажу за рад ну сна гу је све 
теже, а про из вод ња дува на без рад ни
ка не може.  

– Ми смо актив ни 24 сата днев но. 
Увек мораш бити будан, посеб но када 
се суши дуван. Про блем је и рад на 

сна га. Сада се отва ра све више 
фабри ка па се људи запо шља ва ју, а 
рет ко ко хоће у над ни цу на њиву. Годи
шње пла тим 1800 днев ни ца и нека ко 
се сна ла зим за рад ну сна гу, дода је  
Дејан Матић про из во ђач дува на из 
Голу би на ца.

И дуван џи је,као и оста ли пољо при
вред ни ци, има ју помоћ локал не сма о
у пра ве. Општи на Ста ра Паза о ва је 
про шле годи не издво ји ла 10 мили о на 
дина ра за помоћ пољо при вред ни ци
ма. Про из вод ња дува на, по којој су 
мешта ни Голу би на ца позна ти и по 
чему пред ња че у Срби ји, изу зет но је 
ску па и зах тев на.

– Нај ве ћи про из во ђа чи дува на јесу у 
Голу бин ци ма и пости жу изу зет но 
добре резул та те и има ју сре ћу што 
сара ђу ју са ком па ни јом Јапан тоба ко“, 
каже Ђор ђе Рад но вић, пред сед ник 
општи не Ста ра Пазо ва

Ина че, Општи на Ста ра Пазо ва је 
про шле годи не из буџе та издво ји ла 10 
мили о на дина ра на име помо ћи пољо
при вре ди, тако да је бли зу 200 реги
стро ва них газдин ста ва доби ло по 50 
хиља да дина ра на име бес по вр та них 
сред ста ва. Ула га ња у аграр у тој срем
ској општи ни  наја вљу се и за ову 
2021. годи ну.

Злат ко Мар ко ви но вић

Поро ди ца Матић из Голу би на ца се про из вод њом 
дува на бави од 2003. годи не. Про из вод њу су запо
че ли са јед ном суша ром и пет јута ра дува на, да би 
се тај псо ао годи на ма раз ви јао и сада има ју пет 
суша ра, а дуван про из во де на 35 јута ра земље

Дејан Матић
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ЗИМА И СТА ЊЕ ПШЕ НИ ЦЕ

Снег зашти тио пше ни цу
од ниских тем пе ра ту ра
Жељ ко Лаћа рац је мла

ди пољо при вред ник 
из Вели ких Ради на

ца, који се тиме бави од сво
је два де се те годи не. Сада 
у три де се тим, обра ђу је око 
20 хек та ра земље. Од тога 
пет хек та ра му је под пше ни
цом, пет под сојом и оста так 
земље засе јан је куку ру зом. 
Када гово ри о ста њу пше ни
це, каже да је задо во љан.

 Јесен је била баш повољ
на, са доста вла ге. Земљи ште 
се при пре ми ло одлич но. Лепо 
је никло, а у међу вре ме ну су 
се јави ли про бле ми са гло
да ри ма. Кад се реа гу је на 
вре ме, онда се не пре тво ри 
у вели ки про блем, тако да је 
све у реду. Сада би тре ба ло 
при сту пи ти про лећ ном при
хра њи ва њу. Семе које сеје мо, 
нешто је из наших амба ра, 
а нешто декла ри са но, каже 
Жељ ко.

Саве то дав ци из обла сти 

ратар ства кажу да се на вре
ме при бег не ана ли зи земљи
шта. Наш саго вор ник из Вели
ких Ради на ца каже да је то 
вео ма важно.

 Наша иску ства су пози
тив на. Човек на тај начин зна 
шта њего во земљи ште посе
ду је од ква ли те та и самим 

тим има визи ју о томе коли ко 
би реци мо ђубри ва тре ба ло 
кори сти ти, јер ако се пре те ра 
није добро. То може да ште ти 
биљ ци, закљу чу је Лаћа рац. 

У Пољо при вред ној струч
ној слу жби раз го ва ра ли смо 
са др Вла ди ми ром Мари
ћем, само стал ним струч ним 

сарад ни ком за ратар ство, 
саве то дав цем. 

 Пше ни ца која је на вре
ме у јесен засе ја на, сада је у 
фази боко ре ња, отпор на на 
на ниске тем пе ра ту ре. Мраз 
није нанео неку већу ште ту. 
Сне жни покри вач је додат но 
зашти тио од ниских тем пе ра
ту ра, те је она тако у добром 
ста њу, потвр ђу је Марић.

И они су под се ти ли на зна
чај узор ко ва ња земљи шта.

 То се ради у нашој Пољо
при вред ној случ ној слу жби,  
у лабо ра то ри ји. Ана ли за се 
ради на садр жај мине рал ног 
азо та. То је једи ни начин да се 
пре ци зно утвр ди коли ко има 
мине рал ног азо та у земљи
шту и онда на осно ву тога 
пољо при вред ни ци доби ја ју 
пре по ру ке коли ко би тре ба ло 
да при ме не ђубри ва, већ сада 
у фебру а ру месе цу, саве ту је 
Вла ди мир Марић.

 А. П.

НЕГА КОЖЕ РУКУ

Опрез са упо тре бом
дез ин фек ци о них сред ста ва
Често пра ње руку, због 

епи де ми је, заме ни ла је 
дез ин фек ци ја. Ипак, 

струч ња ци у бор би са коро на
виру сом кажу да буде мо опре
зни, јер пре ко мер на упо тре ба 
истих може нару ши ти изглед и 
ста ње наше коже руку.  Уме
сто пре ко мер не дез ин фек ци
је, саве ту ју да је боље пра ти 
руке када год смо у при ли ци 
за то. На тај начин се нечи сто
ћа и штет не бак те ри је испи ра
ју, а оне добре се задр жа ва ју. 
Тако ћемо спре чи ти ису ши ва
ње и очу ва ти руке здра вим. 

 Када већ дође до ису ши
ва ња, оно што је потреб но да 
ради мо, није само маза ње 
неко ли ко пута у току дана, већ 
је нај ва жни ја нега пре спа ва
ња. Кожа као пери фер ни 
орган се хра ни искљу чи во 
током ноћи, када се дру ги 
орга ни одма ра ју, а тело није 
исцр пље но, као што је, реци
мо слу чај услед варе ња и дру
гих актив но сти. Тада се уства
ри хра ни и кожа и коса, па и 
нок ти, исти че Сне жа на Здје

ла рац интер на ци о нал ни nail
ma ster еду ка тор.

 После 20 годи на иску ства и 
рада, наша саго вор ни ца каже 
да при ме ћу је про бле ме са 
кожом руку сво јих кли је на та, 
који се јавља ју све чешће. 
Када им дез ин фек ци о на сред
ства већ ису ше руке, ста ње се 
погор ша ва додат но упо тре
бом кућ не хеми је. А поред 

тога, у току епи де ми је угро же
ни су и меди цин ски рад ни ци, 
који на све то мора ју носи ти 
зашти тне рука ви це.

 Наше меди цин ске сестре 
су при ну ђе не да носе рука ви
це од латек са и да све те про
из во де услед испа ре ња уно се 
додат но у кожу. Оба ве зно је 
да након тога дође до темељ
ног испи ра ња. Нај бо ља дез

ин фек ци ја у ово вре ме је, 
дефи ни тив но често пра ње 
руку. То је ква ли тет ни је од 
било ког сред ства, а при том 
ћемо сачу ва ти при род ну фло
ру, која нам је нео п ход на за 
здра вље коже, дода је наша 
саго вор ни ца. 

Када ипак дође до црве ни
ла и пуца ња или зим ског екце
ма, гре шке се пра ве и у ода
би ру кре ме, недо вољ но 
доброг хемиј ског саста ва. 

 Ту се кри је још један про
блем, а то су детер џен ти за 
пра ње посу ђа, са који ма су 
жене сва ко днев но у кон так ту. 
Сигур но је вели ки број њих 
при ме тио нега ти ван ути цај. 
Међу тим, за све има лека, а 
то је заи ста, само пра вил на и 
пре вен тив на нега. Нај пре је 
потреб но ура ди ти ква ли те тан 
пилинг, а нега би мора ло да се 
засни ва на бази кера ти на, 
пан те но ла и урее. Ипак је нај
бо ље обра ти ти се еми нент
ном струч ња ку, уко ли ко сами 
нисте сигур ни, саве ту је Сне
жа на. А.Плав шић

Сне жа на Здје ла рац

Жељ ко Лаћа рац Вла ди мир Марић
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РУМА: ХАЛА СПОР ТО ВА

Уру че не награ де за школ ски спорт

Основ на шко ла „Змај Јова Јова но
вић“ и Гим на зи ја „Сте ван Пузић“ 
су добит ни ци при зна ња  за постиг

ну те резул та те у школ ском спор ту за 
школ ску 2019/2020. годи ну. Ово при зна
ње доде љу је Савез за школ ски спорт 
Сре ма, а добит ни ци ма је уру че но 28. 
јану а ра у рум ској Спорт ској хали.

Има ју ћи у виду пан де ми ју коро на
виру са и нео др жа ва ње пред ви ђе них так
ми че ња, Савез за школ ски спорт Сре ма 
је одлу чио да награ ди нај бо ље шко ле по 
општи на ма, тако да је у кате го ри ји пио
ни ра нај бо ља ОШ „Змај Јова Јова но вић“, 
а међу омла дин ци ма Гим на зи ја. 

Миро слав Дра гој ло вић, гене рал ни 
секре тар Саве за за школ ски спорт Сре
ма, иста као је да је на зајед нич ком 
састан ку коор ди на то ра одлу че но да се 
сва ка општи на награ ди, одно сно боду ју 
резул та ти које су шко ле из сва ке општи
не пости гле на општин ском и окру жном 
нивоу. Тако су у Руми награ ђе ни нај бо љи 
пио ни ри и пио нир ке, као и омла дин ци и 
омла дин ке. Он је наја вио да је у пла ну 
да се ове годи не кра јем јуна у Бео гра ду 
одр жи „Шко ли ја да“, одно сно  свет ско 

првен ство основ них шко ла.
 – Школ ска так ми че ња која пред сто је у 

фебру а ру, мар ту и апри лу јесу ква ли фи
ка ци о на за „Шко ли ја ду“. Они који буду 
прва ци држа ве, биће пла си ра на еки па из 
наше земље за ово свет ско првен ство у 
школ ском спор ту. Зна мо да су рум ске 
шко ле изу зет но добре и ква ли тет не, 
наро чи то у атле ти ци. Није се деси ло у 
послед њих 25 годи на да основ не или 
сред ње шко ле из рум ске општи не на 
Олим пи ја ди или Репу блич ком првен ству 
не осво је јед но од прва три места када је 
атле ти ка у пита њу, рекао је Миро слав 
Дра гој ло вић.

Гене рал ни секре тар Спорт ског саве за  
Општи не Рума Милош Мар ко вић чести
тао је нај бо љим шко ла ма и кон ста то вао 
да би рум ске шко ле сигур но оства ри ле 
добре резул та те и на покра јин ским и 
репу блич ким смо тра ма, да су одр жа на 
сва пла ни ра на так ми че ња. 

 Веру јем да ће ова годи на бити боља 
за све и да ће наши уче ни ци има ти при
ли ке да пока жу свој тале нат, рекао је 
Милош Мар ко вић.

 Гим на зи ја „Сте ван Пузић“ већ тра ди

ци о нал но доби ја награ де што се тиче 
школ ског спор та. 

– Са поно сом може мо рећи да је то за 
нас изу зет но зна чај но. Наши уче ни ци су 
одлич ни ђаци који се баве спо р том и 
оста лим актив но сти ма, укљу че ни су 
прак тич но у све актив но сти нашег гра да. 
Из тих раз ло га смо поно сни њих, а сва
ка ко, ово  је и  јед на од нај ве ћих про мо
ци ја наше шко ле, сма тра дирек тор ка 
Гим на зи је Софи ја Бла го је вић.

Дра ган Ника, про фе сор физич ког вас
пи та ња у ОШ „Змај Јова Јова но вић“, ука
зао је да ова шко ла редов но уче ству је на 
свим так ми че њи ма.

  При пре ма мо децу из свих спор то ва и 
самим тим се и резул та ти могу виде ти. 
Није нам први пут да доби је мо награ ду, а 
ове годи не, с обзи ром на окол но сти које 
су нас заде си ле, има ли смо мно го успе
ха у том првом делу так ми че ња и мислим 
да смо са пра вом оства ри ли добре 
резул та те. Има ли смо прво место и код 
девој чи ца и код деча ка, нај ви ше бодо ва 
ску пље них у одно су на дру ге шко ле, 
рекао је Дра ган Ника.

С. Џаку ла

Добит ни ци награ да за школ ски спорт

АК „СРЕМ“

Сте вић одли чан
у Луи зи ја ни

Атле ти чар Атлет ског клу ба „Срем“ на сту ди ја ма у Луи зи
ја ни (САД) Слав ко Сте вић осво јио је дру го место на так ми
че њу по пози ву и то у дисци пли ни скок у вис резул та том 
2,11 мета ра. Недав но је побе дио на првом дво ран ском 
так ми че њу у сезо ни, али резул та том 2,05 мета ра. Слав ка 
оче ку је за две неде ље так ми че ње „Љуби ча сти тигар“ док 
му је наци о нал но сту дент ско првен ство почет ком апри ла. 
Оче ку је се посте пе но поди за ње фор ме а самим тим и 
бољи резул тат од доса да шњег.
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Мили он раз ло га

Сме ју ри ја од наше нај ја че фуд
бал ске лиге се наста вља овог 
викен да. Супер ли га шки клу бо ви 

завр ша ва ју при пре ме, а нај ве ћа гужва 
је била у тур ским одма ра ли шти ма. 
Сли ка наших фуд ба ле ра који одра ђу ју 
као неке тре нин ге и при прем не утак
ми це на мор ским дести на ци ја ма ми 
нека ко делу је бизар но. Имам осе ћај 
да им тамо није место, да је све то 
нека глу ма. Ето, да се каже да има мо 
озбиљ не клу бо ве који се спре ма ју за 
озбиљ но так ми че ње.

Да се раз у ме мо, нису ту игра чи 
ништа кри ви. Они се јад ни боре за 
шан су да се данас – сутра лепо про да
ју и поку ша ју да унов че свој труд. Да 
нађу сво је место под сун цем. Нарав но 
да не виде сво ју будућ ност у срп ском 
фуд ба лу и да ће првом при ли ком 
побе ћи гла вом без обзи ра.

Вечи ти рива ли, а и Фуд бал ски савез, 
су се потру ди ли да нам ове тмур не 
зиме ипак не буде досад но. Недав но 
су црве но – бели обја ви ли дола зак 
новог поја ча ња из Ита ли је. Очи глед но 
да Деки Стан ко вић има добре везе на 
Чизми и да види при ли ку у дово ђе њу 
неких поср ну лих игра ча који су нека да 
можда и важи ли за тален те.

После Фал ћи не ли ја који се, може се 
рећи, при лич но добро сна шао у Зве
зди, дове ден је Фили по Фал ко из 
Лећеа. Бео гра ђа ни ће за њега иске ши
ра ти нешто више од мили он евра, што 
је за наше усло ве огром на сума.

Поста вља се пита ње шта ће ти који 
мој поја ча ње у напа ду усред сезо не, 
када имаш сасвим довољ но бодо ва и 
муни ци је да лага но осво јиш дома ћи 
шам пи о нат. Било би илу зор но нада ти 
се да ће Зве зда нешто ура ди ти про тив 

Мила на у нока ут фази Лиге Евро пе, с 
обзи ром на то да ови има ју одлич ну 
еки пу која се бори за титу лу у Ита ли ји. 
Ако на то дода мо и чиње ни цу да 
Мила не зи у сво јим редо ви ма има ју 
лудог Зла та на, јасно је да се Зве зди не 
шан се у том дуе лу дра стич но ума њу ју.

Наде да ће срп ски клуб оди гра ти 
меч про тив Мила на пред публи ком 
раз ве јао је Кри зни штаб који је одлу
чио да се меч игра без публи ке. Било 
је неких наја ва да би УЕФА дозво ли ла 

до 15.000 људи на ста ди о ну. Да ли 
може те да зами сли те гоми лу дели кве
на та на севе ру како држе дис тан цу? 
Ни ја. Зато се одлу чи ло да се зака тан
чи ста ди он да оста так Евро пе не би 
остао у шоку као оно мад када се играо 
дер би усред пан де ми је.

Елем, пажњу је у међу вре ме ну при
ву кла изја ва Вла ди ми ра Мати ја ше ви
ћа, спорт ског дирек то ра Фуд бал ског 
саве за. Госпо дин је наја вио да убу ду

ће игра чи из ЕУ неће бити тре ти ра ни 
као стран ци у нашој лиги. Крај ње сум
њи во делу је такав иступ дотич ног 
функ ци о не ра, који је дошао одмах 
након дово ђе ња још јед ног Ита ли ја на 
у Зве зду.

Нарав но да су црно – беле ком ши је 
момен тал но попи зде ле. Тре нер Пар
ти за на је на кон фе рен ци ји за штам пу 
осуо дрвље и каме ње по нај љу ћем 
рива лу, рекло би се са пуним пра вом. 
Каква је то лига у којој мењаш пра ви ла 
усред сезо не? Па наша, нарав но.

Ипак, овај проб ни балон бра ти је из 
Саве за, по све му суде ћи неће про ћи, а 
ситу а ци ју су убр зо испе гла ли Тер за и 
Коке за обја снив ши да се ништа неће 
мења ти до кра ја сезо не.

У међу вре ме ну нам сти жу све јаче 
пору ке од чел них људи нашег 
фуд ба ла да ће Пик си бити нови 

селек тор. Наш струч њак има окру гло 
мили он раз ло га да се вра ти у срп ски 
фуд бал. Као што се дало и прет по ста
ви ти, лова ће можда бити одлу чу ју ћи 
фак тор, с обзи ром на то да би Стој ко
вић могао уму ва ти мили он годи шње. У 
вре ме док се писао овај текст, одлу ка 
још није доне та, а вре ме на је све 
мање.

Нема сум ње да би наш ас имао 
ауто ри тет и хари зму, нешто што није 
кра си ло већи ну њего вих прет ход ни ка. 
Пик си је лепо испе као занат на исто ку 
и његов анга жман би био пра ва егзо ти
ка за наш напа ће ни фуд бал. Нарав но, 
још увек није јасно да ли ће при хва ти
ти изда шну пону ду. Мно го тога је у 
игри, а пре све га углед. Сва ки струч
њак који иоле држи до себе, зао би ћи 
ће наш фуд бал. Ипак, мили он тако 
лепо зву чи...  

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}
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Мно го тога је у игри,

а пре све га углед.
Сва ки струч њак који 
иоле држи до себе, 

зао би ћи ће наш
фуд бал. Ипак, мили он 

тако лепо зву чи...
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Нико ла Радо ва
но вић и Татја на Анто нић, Жељ ко Јова
но вић и Мари ја на Ста кић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Бра ни слав и Сан
дра Јере мић  Шашин ци, Дими три је и 
Мила на Ристић  Срем ска Митро ви ца, 
Вла ди мир и Ана Осто јић  Срем ска 
Митро ви ца, Дими три је и Ана Јанић  
Бре стач, Миле Ђокић и Срби сла ва 
Јевре мо вић  ЂокићШуљам, Алек са и 
Мари ја на Јовић  Срем ска Митро ви ца, 
Ђор ђе и Мир ја на Добро са вље вић  
Рума, Ђур ђе и Душан ка Чулић  Гргу
рев ци, Бојан и Еми на Крстић  Моло
вин.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Дра ган и Биља на 
Јанић  Пла ти че во, Сте во и Татја на 
Дабић  Срем ска Митро ви ца, Ненад и 
Деја на Тодић  Срем ска Митро ви ца, 
Васа и Вери ца Томић  Шид, Алек сан
дар и Јова на Павло вић  Ерде вик, Иван 
Прска ло и Мари ја на Жива но вић Прска
ло  Ста ра Пазо ва, Јован и Еми ли ја 
Думи тро вић  Шид, Милан и Јасми на 
Дугај лић  Заса ви ца I.

УМР ЛИ: Срем ска Митро ви ца  Дани
ца Буде че вић рођ. 1933  Рав ње, Жив
ко Божић рођ. 1934  Лаћа рак, Михај ло 
Ерцег рођ. 1930  Срем ска Митро ви
ца, Милан Томић рођ. 1945 – Шуљам, 
Госпо јин ка Аној чић рођ. 1933  Срем
ска Митро ви ца, Мари ја Фили по вић рођ. 
1936  Срем ска Митро ви ца Јеле на Деја
но вић рођ. 1930  Срем ска Митро ви ца,  
Јован ка Трку ља рођ. 1936 – Шуљам, 
Горан Окра ја чен ко рођ. 1964  Срем
ска Митро ви ца, Адолф Јозић рођ. 1941 
 Мачван ска Митро ви ца, Дра ган Сре те
но вић рођ. 1960 – Ноћај, Миле на Полић 
рођ. 1953 – Кузмин, Ново Божо вић рођ. 
1938  Срем ска Митро ви ца, Дани ца 
Чодо вец рођ. 1926  Срем ска Митро ви
ца, Мили ца Јан ко вић рођ. 1925  Раден
ко вић, Видо са ва Тешан кић рођ. 1933  
Гргу рев ци, Живо рад Попо вић рођ. 1945 
 Срем ска Митро ви ца, Ани ца Бркљач 
рођ. 1970  Срем ска Митро ви ца, Зор ка 
Субо тић рођ. 1928  Срем ска Митро
ви ца, Воји слав Мат ко вић рођ. 1932  
Срем ска Митро ви ца, Сава Крња јић рођ. 
1941  Срем ска Митро ви ца, Бра ни слав 
Јова но вић рођ. 1940  Срем ска Митро
ви ца, Недељ ко Чавић рођ. 1971  Срем
ска Митро ви ца

Рума  Дра ги ца Утје ши но вић рођ. 
1947Врд ник,  Душко Јова но вић рођ. 
1943  Купи но во, Милан Јаг њић рођ. 
1951 – Рума, Гој ко Радо нић рођ. 1946 
– Рума, Зоран Дакић рођ. 1963 – Рума, 
Шид  Вла ди слав Хован рођ. 1971 
– Шид, Јова Марин ко вић рођ. 1942 
– Шид,  Инђи ја  Пел ка Језер кић рођ. 
1949 – Бешка, Јован Пешић рођ. 1937 
 Инђи ја, Ста ра Пазо ва  Живан Јова
но вић рођ. 1935  Сур дук, Звон ко Пери
шић рођ. 1947  Голу бин ци.

MATI^AR RUMA

УМР ЛИ: Томи слав ка Милић, рођ. 
1937, Бран ко Шво ња, рођ. 1933, Радо
ван Нико лић, рођ. 1975, Рад ми ла Радо
вић, рођ. 1941, Невен ка Кова че вић, рођ. 
1933, Дани ца Арна ут, рођ. 1932, Мил ка 
Попо вић, рођ. 1936, Деси мир Бар јак та
ро вић, рођ. 1961, Мила дин Ада мо вић, 
рођ. 1935, Сми ља Фили по вић, рођ. 
1940, Невен ка Тео дор че вић, рођ. 1943.

При пад ни ци Упра ве сао бра ћај не 
поли ци је Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва, у наред ном пери о ду, поја ча ће 
актив но сти у циљу откри ва ња пре кр ша
ја упра вља ња вози лом након исте ка 
рока важе ња реги стра ци о не налеп ни це, 
а за откри ва ње и доку мен то ва ње пре кр
ша ја кори сти ће и каме ре за видео над
зор сао бра ћа ја у гра до ви ма, на ауто пу
те ви ма и гра нич ним пре ла зи ма, као и 
нове каме ре на патрол ним вози ли ма.

Под се ћа мо гра ђа не да након 60 дана 
од дана исте ка важе ња реги стра ци о не 
налеп ни це, није могу ће извр ши ти њено 
про ду же ње са истом реги стар ском озна
ком, већ је нео п ход но вра ти ти реги стар
ске табли це и под не ти зах тев за изда ва
ње нове сао бра ћај не дозво ле и реги
стар ских табли ца, што зна чај но уве ћа ва 
тро шко ве про ду жет ка реги стра ци је.

Поли циј ски слу жбе ник који у сао бра
ћа ју затек не воза ча који упра вља вози
лом коме је исте као рок важе ња реги
стра ци о не налеп ни це, изда ће воза чу 
пре кр шај ни налог, а вози ло ће искљу чи
ти из сао бра ћа ја и од воза ча ће оду зе ти 
реги стар ске табли це.

Зако ном о без бед но сти сао бра ћа ја на 
путе ви ма про пи са но је да мотор но и 
при кључ но вози ло не сме да уче ству је у 
сао бра ћа ју на путу након исте ка рока 
важе ња реги стра ци о не налеп ни це.

Посеб но нагла ша ва мо да је вла сник 

одно сно кори сник реги стро ва ног вози ла, 
који у року од 60 дана од дана исте ка 
важе ња реги стра ци о не налеп ни це не 
под не се зах тев за изда ва ње нове реги
стра ци о не налеп ни це, дужан да вра ти 
реги стар ске табли це орга ну који је исте 
издао, чак и када такво вози ло не кори
сти у сао бра ћа ју.

За вла сни ке, одно сно кори сни ке вози
ла који не вра те реги стар ске табли це у 
року од 60 дана од дана исте ка важе ња 
реги стра ци о не налеп ни це, Зако ном о 
без бед но сти сао бра ћа ја на путе ви ма је 
про пи са на нов ча на казна у изно су од 
10.000 до 20.000 дина ра, уко ли ко је вла
сник, одно сно кори сник физич ко лице, 
нов ча на казна у фик сном изно су од 
20.000 дина ра уко ли ко је вла сник, одно
сно кори сник пред у зет ник и нов ча на 
казна од 50.000 до 600.000 дина ра уко
ли ко је вла сник, одно сно кори сник прав
но лице.

Нагла ша ва мо да у слу ча ју сао бра ћај
не незго де коју иза зо ве возач вози ла 
коме је исте као рок важе ња реги стра ци
о не налеп ни це, одно сно рок поли се оси
гу ра ња, ште ту надок на ђу је Удру же ње 
оси гу ра ва ча Срби је, али се након тога, 
регре сни зах тев у виси ни испла ће ног 
изно са накна де ште те, кама те, суд ских и 
дру гих тро шко ва, оства ру је од вла сни ка 
вози ла, без обзи ра на то ко је упра вљао 
вози лом у незго ди.

Појачана активност
саобраћајне полиције

СТАРА ПАЗОВА

Нови пред сед ник
ФК „Једин ство“

Нео по зи ву остав ку на место пред сед
ни ка ФК „Једин ство“ из Ста ре Пазо ве 
недав но је под нео Дра ган Ђурић. На 
њего во место, одлу ком Скуп шти не клу ба 
поста вљен је Дра го слав Бон ђи, који је 
ина че на пози ци ји пред сед ни ка Извр шног 
одбо ра Месне зајед ни це Ста ра Пазо ва. 
Иза бра ни су и нови чла но ви Управ ног 
одбо ра: Све то мир Симић, Јан Киш, Дра
ган Лазић, Сло бо дан Јова но вић, Михал 

Хриц, Лазар Гра бо ви ца, Мило рад Симе у
но вић и Бра ни слав Костић.

Пред сед ник Скуп шти не Јаро слав 
Балаж захва лио се Дра га ну Ђури ћу на 
вели ком зала га њу као и на оства ре ним 
резул та ти ма. Упра ва ФК „Једин ство“ 
пору чу је да су пред њима нови иза зо ви, 
али и да ће акце нат бити на раду са мла
ђим кате го ри ја ма као и ула га ње у побољ
ша ње инфра струк ту ре. Д. Г.

Дра го слав Бон ђи
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ОВАН: Ула же те вели
ки напор да оства ри те 
пози тив не резул та те у 
свом послов ном изра

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

БИК: Саве сно испу ња
ва те свој део оба ве за 
и делу је те врло ажур
но при ли ком испу ња

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

БЛИ ЗАН ЦИ: У скла ду 
са при о ри те ти ма које 
сте поста ви ли има те 
сво ју визи ју и не жели

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

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

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

ЛАВ: Потру ди те се да 
успе шно спро ве де те 
све сво је иде је и пла
но ве у дело. Важно је 

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

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

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

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

јен та ци ју.Сада има те добру вољу 
да се анга жу је те на неким задат
ци ма које може те да реша ва те у 
дого во ру са сарад ни ци ма. Љубав
ни дога ђа ји које наслу ћу је те има ју 
неку нео бич ну драж.Допа да ју вам 
се поступ ци које чини парт нер и то 
вас наво ди да про ме ни те сво је 
одлу ке. Пра ти вас љубав на инспи
ра ци ја.

ШКОР ПИ ОН: Осла ња
те се на сво је пре го ва
рач ке мани ре, јер да 
без добре при пре

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

СТРЕ ЛАЦ: Изне над ни 
послов ни обр ти делу ју 
збун ју ју ће на вас,али 
кра јем наред не неде

ље ће се све ста би ли зо ва ти. Ваша 
кре а тив ност ће доћи до изра жа ја и 
вра ти ти вас на сам врх у вашем 
посло ва њу. Сло бод но може те да 
инси сти ра те на сво јим иде ја ма,јер  
има те врло поу зда не пока за те ље 
о успе ху.у емо тив ном зано су 
спрем ни сте да учи ни те нешто 
посеб но како бисте импре си о ни
ра ли свог парт не ра.

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

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

ВОДО ЛИ ЈА: Нала зи те 
се за вели ки корак 
испред дру гих,јер  уме
те да пред ви ди те 

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

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

нечи ју реак ци ју или одго вор. 
Одло жи те неке напор не оба ве зе 
док не доби је те боље усло ве. 
Обра до ва ће вас посту пак неких 
бли ских при ја те ља. Нала зи те се у 
фази емо тив ног узле та, тако да 
однос са парт не ром дожи вља ва те 
као оства ре ње сво јих сно ва.

VREMEPLOV
3. фе бру ар

1881. Пот пи сан је уго вор о 
из град њи пру ге Бе о градНиш, 
пр ве же ле зни чке пру ге у Ср би
ји. Кнез Ми лан Обре но вић је у 
ју ну 1881. сре бр ним бу да ком 
обе ле жио по че так ра до ва, а 
пр ви пут нич ки воз ка Ни шу кре
нуо је с бе о град ске же ле знич ке 
ста ни це у сеп тем бру 1884.

4. фе бру ар
1945. У ме сту Јал та на Кри му 
са ста ли се бри тан ски пре ми јер 
Чер чил, пред сед ник САД 
Ру звелт и со вјет ски ли дер Ста
љин да би се до го во ри ли о 
ак ци ја ма за за вр ше так Дру гог 
свет ског ра та и пла но ви ма за 
по сле рат ни пе ри од. 1946. Бив
ши пред сед ник Вла де Ср би је, 
ге не рал Ми лан Не дић, из вр
шио са мо у би ство то ком ис тра
жног по ступ ка у ком је био 
оп ту жен за из да ју и рат не зло
чи не у оку пи ра ној Ср би ји у 
Дру гом свет ском ра ту.

5. фе бру ар
1814. У Бе чу об ја вље на “Ма ла 
про сто на род на сла ве но серб
ска пе сма ри ца” Ву ка Ка ра џи
ћа, што је озна чи ло по че так 
упо зна ва ња Евро пе са срп
ском на род ном по е зи јом.

6. фебру ар
1958. У ави он ској не сре ћи 
по ги ну ла 23 пут ни ка, ме ђу 
ко ји ма 8 игра ча ен гле ског фуд
бал ског клу ба “Ман че стер 
ју нај тед”. Не сре ћа се до го ди ла 
при по врат ку из Бе о гра да, где 
је ен гле ски тим играо утак ми цу 
европ ског Ку па шам пи о на с 
“Цр ве ном зве здом”.

7. фебру ар
1478. Ро ђен је ен гле ски ху ма
ни ста и др жав ник То мас Мор, 
ди пло ма та и лордкан це лар 
Хен ри ја VIII (152932).
1812. Ро ђен је Чарлс Ди кенс, 
ро до на чел ник со ци јал ног 
ро ма на, је дан од нај зна чај ни
јих ен гле ских пи са ца (“Деј вид 
Ко пер филд”, “Оли вер Твист”, 
“Пи кви ков клуб”, “Ста ра про
дав ни ца рет ко сти”).

8. фебру ар
1971. Же не су у Швај цар ској 
ре фе рен ду мом до би ле пра во 
гла са.
1984. На ста ди о ну “Ко ше во” у 
Са ра је ву у при су ству 50.000 
гле да ла ца отво ре не су 14. зим
ске Олим пиј ске игре. На пр вим 
олим пиј ским игра ма одр жа ним 
у Ју го сла ви ји уче ство ва ли су 
спор ти сти из 49 др жа ва, нај ве
ћи број у исто ри ји ЗОИ.

9. фебру ар
1540. У Ру дај Филд су код 
Че сте ра у Ен гле ској одр жа на 
пр ва коњ ска тр ка.
1881. Умро Фјо дор Ми хај ло вич 
До сто јев ски, је дан од нај ве ћих 
ру ских и свет ских књи жев ни ка. 
Ути цао на укуп ну европ ску и 
аме рич ку књи жев ност, а по себ
но се на ње га по зи ва ли екс пре
си о ни сти у књи жев но сти и 
ег зи стен ци ја ли сти у фи ло зо
фи ји.

HOROSKOP

Сре да, 3. фебру ар
(21. јану ар) 

Пре по доб ни Мак сим Испо вед
ник; Све ти муче ник Нео фит

Четвр так, 4. фебру ар
(22. јану ар) 

Све ти апо стол Тимо теј; Пре по
доб ни муче ник Ана ста си је

Петак, 5. фебру ар
(23. јану ар) 

Све ти све ште но му че ник Кли
мент Анкир ски

Субо та, 6. фебру ар
(24. јану ар) 

Пре по доб на Ксе ни ја Петро град
ска; Пре по доб на Ксе ни ја 
Римљан ка; Све ти муче ник 
Вави ла

Неде ља, 7. фебру ар
(25. јану ар) 

Све ти Гри го ри је Бого слов; Пре
по доб ни Публи је

Поне де љак, 8. фебру ар
(26. јану ар) 

Пре по доб ни Ксе но фонт и Мари
ја

Уто рак, 9. фебру ар
(27. јану ар) 

Пре нос мошти ју све тог Јова на 
Зла то у ста

Crkveni 
kalendar

• Ја сам осо ба која је 
стал но пози тив на. Али 
волео бих када би поли
ци ја пре ста ла да ме 
тести ра.
• Толи ко је хлад но да 
спон зо ру ше и у Југо 
ула зе.

Бекриј ска 
сала та

Састој ци: 500 гра ма сира, 200
250 мили та ра кисе ле павла ке, 
пола пра зи лу ка, један лук, две 
каши чи це сен фа, чети ри чена 
белог луа, две  каши чи це сен фа, 
бели лук у пра ху, каши чи ца 
димље не папри ке, со и бибер, 
љута папри ка, две каши ке ајва ра

При пре ма: Поме шај те сир и 
кисе лу павла ку. Додај те три врсте 
лука. Црни лук, пра зи лук и бели 
лук. Ста ви те сенф, димље ну 
папри ку, бели лук у пра ху. Про ме
шај те добро. Додај те ајвар, со и 
бибер. Ста ви те и мало љуте 
папри ке Про ме шај те, охла ди те. 
Нај бо ље је сер ви ра ти уз роштиљ.


