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Investicija vredna
20 miliona evra

Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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



ГРАДОНАЧЕЛНИЦА СВЕТЛАНА МИЛОВАНОВИЋ ПОСЕТИЛА ПОРОДИЦУ ДОСТАНИЋ

Поклони за 10.000. вакцинисаног
Градоначелница Сремске Митро

вице Светлана Миловановић
и њен заменик Петар Самар

џићпосетили су26.фебруараЈови
цу Достанића из Салаша Ноћајског,
који једесетохиљадитивакцинисани
грађанин.Томприликомградоначел
ница је Јовици Достанићу донела
поклон, неопходне витамине, про
биотик, апарат замерење притиска,
топломериваучерзалабораторијске
анализе. Светлана Миловановић је
подсетиладајелокалнасамоуправа
донела одговарајуће ванредне мере
управомтренутку,којесусавакцина
цијомдопринеле томеда је се сада
епидемиолошкаситуацијауСремској
Митровици оцењује као контроли
сана.Међутим, она је истакла да је
ванреднаситуацијаидаљенаснази
и да се грађани морају придржава
ти противепидемиолошких мера. До
25.фебруара вакцинисано је 12700,
а ревакцинисано преко 7000 грађа
на,докјетогданаактивнихслучајева
инфекцијекоронавирусомбило121.
–Имамодовољновакцина,такода

смомоглидаизађемоусусретиони
макојимајетобилопотребно,атосу
здравственираднициРепубликеСрп
ске.Захваљујемсвимакојисепридр
жавају мера и који су се вакциниса
ли. То је показатељ да воде рачуна
о свом здрављу и здрављу својих
најближих. Такође бих се захвалила

игосподинуЈовициДостанићу,којије
десетохиљадити суграђанин који се
вакцинисао. Цела његова породица
јепримилаидругудозувакцинеина
тајначинсупоказалисвојуодговор
ностпремасвојој породициипрема
својимближњима,реклајеСветлана
Миловановић.
Јовица Достанић је рекао да није

имао недоумица да ли да се вакци
нишеилине,тедајеубрзонаконшто
јепочеламасовнаимунизација,прву
дозу вакцине примио у амбуланти у
СалашуНоћајском.
– Нажалост, неки од мојих при

јатеља су оболели од инфекције
ковида19инисупреживели.Тосам
имаонаумусвевремеичврстосам
одлучио да се се вакцинишем, чим
почне масовна имунизација. Другу
дозу вакцине кинеског произвођача
„Синофарм“ сам добио 12. фебруа
ра,нисамимаоникаквихнежељених
реакција. Захвалио бих се локал
ној самоуправи која се ангажовала
да имамо довољне дозе вакцина, а
најпре бих се захвалио председни
куАлександруВучићукоји јесвојим
залагањемитрудомомогућиовели
ки број вакцина, како за наше ста
новништво, тако и за пријатеље у
РепублициСрпској, рекао је Јовица
Достанић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Захва љу јем свима
који се при др жа ва ју

мера и који су
се вак ци ни са ли.

То је пока за тељ да воде 
рачу на о свом здра вљу

и здра вљу сво јих
нај бли жих. Тако ђе бих се 
захва ли ла и госпо ди ну 

Јови ци Доста ни ћу,
који је десе то хи ља ди ти 

сугра ђа нин који се
вак ци ни сао. Цела
њего ва поро ди ца

је при ми ла и дру гу дозу 
вак ци не и на тај начин

су пока за ли сво ју
одго вор ност пре ма

сво јој поро ди ци
и пре ма сво јим

бли жњи ма, рекла је
Све тла на Мило ва но вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Усво је на стра те ги ја раз во ја 
соци јал не зашти те
СедницаСкупштинеградаодржана

је23.фебруараипредодборни
цимасенашлоукупно12 тачака

дневногреда.Седницајепочеламину
том ћутања за одборницу Социјали
стичке партије Србије Новку Рунтић,
која је преминула крајем јануара ове
године.Такође,томприликомјенасед
нициутврђенпрестанакмандатапокој
ној Новки Рунтић, и потврђен мандат
новој одборници са листе социјалиста
ЗорициКочићБрњи.
Централни део седнице се односио

натачкупредлогаСтратегијесоцијалне
заштите за период од 2021. до 2025.
године.КакојерекаоначелникГрадске
управезасоцијалнузаштитуизаштиту
животнесрединеДраженРиђошић,овај
документ је настао као резултат зајед
ничкоградаНемачкеразвојнеагенције
(ГИЗ),локалнесамоуправеиустановау
области социјалне заштите, здравства,
образовања,запошљавањаиневлади
ногсектора.
–Нацртдокументаобјављенјенасај

туграда3.фебруара,азатимјеодржа
најавнарасправа18.фебруарагдесмо
добили сугестије и примедбе на сам
нацртдокумента.Стратегијомомогућа
вамо бољи квалитет услуга које већ
имамо, али и оних које планирамо да
реализујемоубудућности.Уплануједа
успоставимојошдвеновеуслуге.Овим
документомповећавамосоцијалнуста
билностграђана,посебноводећирачу
на о најугроженијима, односно, деци,
младима, женама, старијим особама,
особамасаинвалидитетом,маргинали
зованимгрупамакаоштосуРоми,избе
глаиинтернорасељеналица.Желимо
да ојачамо приватни сектор у пољу
цивилнесарадњеупоменутомдомену.
Такође,усарадњисаприватнимцивил
нимијавнимсекторомжелимодасма
њимо незапосленост, сиромаштво на
територији града. Као што сам рекао,

једанодциљевајестедадајемоквали
тетнијеуслугекаоињиховопланирање
и финансирање. Лично сматрам да је
Стратегијадоброурађенаинадамседа
ћемопобољшатисоцијалнустабилност
грађана,рекаојеРиђошић.
Одборници Групе грађана „Град за

све нас Владимир Петковић“ упутили
су низ критика на Стратегију развоја
социјалнезаштите2021–2025,истичући
нетранспарентност при изради овог
документа,каоитодабицивилнисек
тор требалодабуде једанод кључних
партнера локалној самоуправи у обла
стисоцијалнезаштите.НачелникРиђо
шићјенапоменуодасузбогпандемије
на изради нацрта Стратегије радили
углавном представници ГИЗа, стручни
сарадници Центра за социјални рад и
Школе за основно и средње образова
ње „Радивој Поповић“, док су остали
члановирадногтелазамољенидасвоје
предлоге и примедбе доставе у елек

тронскојформи,иускладусатим јеи
направљенновинацртовогдокумента.
Поредоветачке,наседницијеусво

јенипредлогПрограмарадаСкупштине
затекућу годину,предлогпланаипро
грама одржавања локалних путеца и
градскихсаобраћајница,програмпосло
вања„Сирмијумпута“,прваизменапро
грама пословања ПУ „Пчелица“, као
тачкудневногредакојасеодносилана
информацију о степену усклађености
планиранихиреализованихактивности
пословања јавних предузећа. Такође,
одборницисуусвојилиипредлогодлуке
о доношењу ПДРа насеља „Алеја“ и
ПДРакомплексатрафостанице„Срем
ска Митровица 2“, предлог одлуке о
ангажовању екстерног ревизора за
завршни рачун буџета, као и предлог
друге допуне и измене програма за
постављањемањихмонтажнихидругих
објеката.

З. Попо вић

Сед ни ца Скуп шти не

Дра жен Риђо шић Зори ца Кочић Брња
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Радови на реконструк
цијифискултурнесале
Основнешколе„Свети

Сава“почелису22.фебру
ара.Покрајинскисекретари
јатзаспортиомладинутој
школи је по основу конкур
са за ову намену доделио
нештовишеодтримилиона
динара.
Драгана Сретеновић,

директорка „Свети Сава”,
рекла једапројекатрекон
струкцијезасалезафизич
кообухватабројнерадове.
– Реч је о санацији пла

фона, који је у изузетно
лошемстањузбогтогашто
је прокишњавао кров, који
је 2017. године замењен.
Након постављања ригипс
плоча на плафон и завр
шетка тих радова, следи
кречењезидова,хобловање
паркета, лакирање, извла
чење линија за спортске

терене,затимћесекречити
свлачионице, поставља се
нов под од винила и раде
секомплетнеелектроинста
лације.Школаима670уче
ника заједно са подручним
одељењимауЧалми,Диво
шуиСтаројБингули,асамо

матичнашколаимаоко540
ђака,реклајеДраганаСре
теновић.
Наставник физичког у

Основној школи „Свети
Сава” Срђан Божић, казао
је да ће реконструисање
ове сале створити мно

го боље услове деци, за
извођењенаставе,алииза
ваннаставне активности и
бављењеспортом.
–Усалијепоследњипут

реновиран паркет 2008.
године и тада смо доби
ли неке основне услове за
рад, након тога је пре око
три године замењен кров,
поштојесалапрокишњава
лаиусловисубилиизузет
нолошизарад.Реализаци
јомовогпројекта,гдећесе
урадити потпуно све ново,
мислим да створиће се
одличниуслови.Ученицисе
веомарадујуовомпројекту.
Очекујемо да са завршет
ком епидемије и завршет
ком сале улазимо у једну
новодобагдећенашашко
лабитијошуспешнијанего
претходнихгодина,рекаоје
наставникБожић.

З. Попо вић

Дра га на Сре те но вић Срђан Божић

ОСНОВ НА ШКО ЛА „СВЕ ТИ САВА“

Поче ло рено ви ра ње
фискул тур не сале

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
Послед њи поздрав
„Панон ском мор на ру“ 
Последњи поздрав „Панонском

морнару“упутилисуимитровачки
поштоваоци и љубитељи музике
којујеЂорђеБалашевићоставио
изасебе.Грађанисусеокупилии
намаломтргу,кодископина,пре
копутаЦарскепалатеинеколико
часова у глас, уз звуке инстру
мената митровачких уметника,
певали хитове о Васи Ладачком,
„Провинцијалку“, „НаБогојављен

скуноћ“,„Ноћкадасампрепливао
Дунав“ и многе друге, емоцијом
проткане песме. Грађани су се
окупили спонтано, договарају
ћи се путем друштвених мрежа,
поузорунадругеградовеширом
земље, али и региона. Ђорђе
Балашевић последњи пут митро
вачкупубликузабавиојепревише
оддеценијуипо,ухали„Пинки“.

А. П.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

Уведене две нове услуге 
социјалне заштите
Објекат за пружање

дневних услуга Шко
ле за средње и

основнообразовање„Ради
вој Поповић“ свечано је
отворен 1. марта. Стари
објекатовешколеукојемје
некада била штампарија је
потпуно реконструисан.
Уведенесудвеновеуслуге–
лични пратилац и помоћ у
кућизадецу,одраслеиста
рије сасметњамауразвоју
или инвалидитетом. Свеча
номотварању јеприсуство
вала градоначелница Све
тланаМиловановић,Милан
Ковачевић, заменик покра
јинскогсекретаразаобразо
вање, начелник Градске
управезасоцијалнузашти
туизаштитуживотнесреди
неДраженРиђошић,дирек
тор Центра за социјални
рад „Сава“ Бранислав Вук
мир, некадашњи начелник
Управе за социјалну и
здравствену заштиту Воји
славМирнић,представници
општинеРумаиШид,каои
делегација НАЛЕДа и
Немачке развојне агенције
(ГИЗ).
Обраћајући се присутни

ма, СветланаМиловановић
је изразила задовољство,
јерсеотварањемовогобјек
тапобољшавауслугасоци
јалне заштите у Сремској
Митровици.
– С обзиром на то да

ШОСО „Радивој Поповић“
увек има нове идеје, та
установаимаиимаћеподр
шку Града, а поготово када
је реч о услугама које обу
хватају осетљиве друштве
не групе. Захваљујем се
свим пријатељима који су
нам помогли, притом
мислим на пријатеље из
Руме, Шида, ГИЗАа и
НАЛЕДа,реклајеСветлана
Миловановић.
ДраженРиђошићјерекао

дајеШОСО„РадивојПопо
вић“ обезбедио објекат, а
стручникадарћеобављати
двеновеуслуге.
–Услуга лични пратилац,

намењена је ученицима и
децисасметњамауразвоју
радиостваривањаосновних
животних потреба као што
сухрањење,кретање,шета

њеикомуникацијасаоколи
ном. Родитељима је омогу
ћенодаудоговорусашко
ломизаберуличногпратио
цазасвоједете,анакнадно
потписујууговорсашколом.
Другауслуга,којајеједнако
важна,јестепомоћукућиза
децу, одрасле и старије са
сметњама у развоју или
инвалидитетом.Онасереа
лизујеудомовимакорисни
ка, којима се на тај начин
олакшаваживотикомуника
ција. Корисници ове услуге
су најчешћеособе са теле
сним инвалидитетом, сен
зорним инвалидитетом, са
вишестраним сметњама са
благим или умереним

тешким менталним обоље
њима. Ову услугу ће оба
вљати домаћице и негова
тељице којесуакредитова
непоспецијалномпрограму
ињихов надзор и контролу
обављаће специјалне слу
жбе ШОСО „Радивој Попо
вић“,рекаојеДраженРиђо
шић.
ДиректорШОСО„Радивој

Поповић“ Негован Николић
јерекаодановиобјекат за
пружање дневних услуга у
области социјалне заштите
садржи канцеларијски, рад
ни простор, један део је
одвојен за радне састанке,
а други део је намењен
опсервацији и упознавању

корисника и стручних рад
никаисарадника.
– Поред Дневног борава

ка, ШОСО „Радивој Попо
вић“од18.фебруарапружа
услугу личног пратиоца, а
од1.мартаиуслугупомоћи
укући.Дневниборавакима
око 45 корисника, а у овом
моментупостоји30ученика
који користе услугу личног
пратиоца.Планједаимамо
још 30 корисника услуге
помоћукући.Укупно јереч
о 110 корисника који ће
користити услугу социјалне
заштите ШОСО „Радивој
Поповић“. Све услуге су
лиценциране.Градјепомо
гао у адаптацији, санацији,
реконструкцији објекта,
Казненопоправни завод је
извео део радова, а део
радова смо извели у својој
режији,  ГИЗ и НАЛЕД су
помоглидасепросторопре
ми компјутерском опремом
и канцеларијским намешта
јем,рекао јеНегованНико
лић.
Такође, Негован Николић

јеуручиозахвалницесвима
који су омогућили да овај
пројекатбудеостварен,као
идугогодишњимсарадници
ма ШОСО „Радивој Попо
вић“.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Дражен Риђошић Негован Николић

Отворен објекат за пружање дневних услуга социјалне заштите
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ

Повољ ни ја епи де ми о ло шка
ситу а ци ја, вак ци на ци ја се наста вља

Реги стру је се бла ги пад бро ја обо ле лих од инфек ци је ковид-19, и тај пода так је у 
свим срем ским општи на ма у опа да њу, осим у Ста рој Пазо ви и Пећин ци ма где има мо 
бла ги пораст. Сто пе пре ва лен ци је су нај не по вољ ни је у Ста рој Пазо ви и Пећин ци ма, 
а нај по вољ ни ја је у Ири гу, изја ви ла је др Зец Пет ко вић

СедницаШтабазаванреднеситу
ације јеодржана24.фебруараи
нањојсуизнесениподациопро

цесу вакцинацијеМитровчана, као и о
епидемиолошкој ситуацији у Сремској
МитровициицеломСрему.Директори
ца Завода за јавно здравље др Нада
ЗецПетковић је оценила епидемиоло
шкуситуацијууСремскојМитровиции
Сремукаованреднусастабилизацијом
тренда обољевања од коронавируса
нависокомнивоу.Какојерекаодирек
тор Опште болнице Драган Малоба
бић у тој установи се закључно са 24.
фебруаром на лечењу од ковид19
инфекције налазило 56 пацијената.
Начелник Опште медицине др Адил
Елхагјерекаодајевакцинацијаграђа
наСремскеМитровиценастављена24.
фебруара и то вакцином произвођача
„Астразенека“идотогдана јевакци
нисано 11545 особа, а ревакцинисано
окоседамхиљадаМитровчана.
– Вакцинација грађана је обављена

на пункту у хали „Пинки“, а такође су
тувакцинисанииздравственирадници
РепубликеСрпскеитокинескомвакци
ном,„Фајзеровом“и„СпутњикV“вакци
ном.Натомпунктурадипетекипасапо
једним лекаром имедицинским техни
чарем,какобиодједноммоглодсевак
цинишепетособа.УКовидамбуланти,
којарадиуоквируОпштеболнице,где
сеобављајупрвипрегледи,23.фебру
арајебило36првихпрегледа,одтога
јеантигенпозитивнихбилотроје,акон
тролних прегледа уСедмој здравстве
нојстанициистогданајебило88,рекао
једрЕлхаг.
ДрНадаЗецПетковић јетомприли

комрекладајеуСремскојМитровици,
закључно са 24.фебруаром, било 117

активнихслучајеваинфекцијековид19,
абројновоинфициарнихлицајешест.
–Епидемиолошкаситуацијауопшти

нама Пећинци и Ириг се оцењује као
неповољна. Укупан број активних слу
чајева са присуством инфекције коро
навирусомуСремскомокругује519,а
бројноворегистрованих23.фебруараје
39.УкупанбројактивнихлицауСтарој
Пазовије173,Руми71лице,Инђији68,
Иригуосам,Шиду43лица,Пећинцима
39.Надан23.фебруарноворегистрова
нихслучајеваинфекцијековид19уСта
рој Пазови је 17, Руми четири, Инђији
седам,Иригуједнолице,ШидуиПећин

цима имамо по два новоинфицирана
лица.Региструјесеблагипадбројаобо
лелих,итајподатакјеусвимсремским
општинама у опадању, осим у Старој
Пазови и Пећинцима где имамо благи
пораст.Стопепреваленцијесунајнепо
вољнијеуСтаројПазовииПећинцима,
а најповољнија уИригу, изјавила је др
ЗецПетковић.
ДрМалобабићјерекаодасенаједи

нициинтензивненегетеустановенала
зиседампацијената.
–Одтогајепетнареспиратору,докје

двојенакисеоничкиммаскамаиуфази
су опоравка. Након дужег периода,
уочавамостабилизацијустањаинада
моседаљемсмањивањубројапације
ната.ОвебројкеуСремскомокругусу
много боље у односу на остале дело
ве државе. Надам се да ћемо успети
и даље да задржимо тај ниво. Поред
вакцинације,великузахвалностдугује
моиинспекцијскимслужбама,којесуу
Сремуоствариленајвећибројконтрола
у држави, што је вероватно доприне
ло дисциплини и придржавању проти
вепидемиолошких мера.  Вакцинаци
ја и инспекцијске контроле су сигурно
допринелитренутномстању,којеоце
њујемокаомногоповољније.Овомпри
ликомбих истакао велику донацију од
једног нашег суграђанина, који живи у
Немачкој,акоји јежелеодабудеано
ниман.Речјеодонацијиувредностиод
50хиљадаевра,тусерадиореспира
торима и специјалним душецима про
тив стварања декубитиса на леђима,
којих имапет, и које ћемо користити у
ковидделуболнице,рекаоједрМало
бабић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Седница Штаба за ванредне ситуације

ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Инфор ма ци је
о пацијентима
О здравственом стању пацијената

хоспитализованих у Коронацентру
Опште болнице грађани се могу
информисати на бројеве телефона:
022/ 2150835 и 022/ 2150836, или
позивом на број 022/ 610222 (локал
250 или локал 251). Информације се
могудобитиод13до14часовасваког
дана.Првуинформацију запацијента
примљеног у претходна 24 сата на
одељењима  Корона центра могу се
добитисвакимданомод10до11часо
ва (локал250илокал251)илипози
вомбројателефона:022/2150835и
022/2150836, док се за пацијенте
хоспитализованеујединициинтезивне
терапије Корона центра информације
добијају сваким даном  од 14 до 15
часованалокал195илокал193.
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ГРАД СКА КУЋА

Обе ле жен Међу на род ни дан 
борбе против вршњач ког наси ља

Међународниданборбе
против вршњачког
насиљаГрадСремска

МитровицаиГрадскауправа
заобразовањеусарадњиса
Асоцијацијомученичкихпар
ламената Града обележили
су24.фебруараитооргани
зовањем трибине у Градској
кућиподназивом „Мојаосо
ба од поверења– школски
полицајац“. Иначе, Међуна
родни дан борбе против
вршњачкогнасиљасеобеле
жава сваке године и то
последњесредеуфебруару,
а овај дан је познат и под
називом „Дан ружичастих
мајица“. Назив је добио по
иницијативи коју је 2007.
годинепокренулагрупаакти
вистауКанадинаконштоје
група вршњака малтретира
ла ученика локалне школе,
јерједошаоушколуобукав
широземајицу,какобисвојој

мајциоболелојодкарцинома
пружио подршку. Несебичан
чин пријатељства, саосећа
ња и подршке се десио већ
наредногдана,кадасуњего
ви другови  из  разреда
дошлиушколууроземајица
ма.
Начелник Градске управе

заобразовањеЗоранЂурић
јерекаода јеважнодасеи
локална самоуправа укључи
у борбу против вршњачког
насиља.
– Локална самоуправа је

препознала важност обеле
жавања овог дана. Борба
противвршњачкогнасиљаје
процес који траје и тај про
блем се не може решити за
једандан.Нашзадатакједа
упознамодецуда јенасиље
нешто што не сме да се
дешава и надам седа ћемо
правилном едукацијом успе
ти да на крају решимо овај

проблем,рекаојеЂурић.
Координаторка Асоцијаци

је ученичких парламената
основних и средњих школа
СоњаТуцаковић јереклада
јециљтрибине,којајеорга
низована за ученике митро
вачких основних и средњих
школа, да истакне важност
превенције вршњачког наси
ља.
–Битно једаурадимосве

какобисенасиљеспречило.
Важнојерадитинапревенци
ји,ауколикоидођедонаси
ља, битно га је пријавити.
Наравно,дабисеоноприја
вило, потребно је да постоји
особаодповерења,анатри
бини је школски полицајац
представљенкаопотенцијал
на особа од поверења. Чла
нови Асоцијације ученичких
парламената основних и
средњих школа едуковаће
своје другове на који начин

треба да реагују у случају
када се насиље деси и шта
све треба урадити да би се
обавила превенција насиља
дадонасиљанедође,рекла
јеСоњаТуцаковић.
Никола Беара, ученик

Митровачке гимназије, пот
председникученичкогпарла
мента у тој школи и члан
Асоцијације ученичких пар
ламената,казаоједасеион
сам сусрео са вршњачким
насиљем у току свогшколо
вања.
– Вршњачко насиље је

нажалост изузетно узело
маха у школама у Србији,
али и у целом свету. Нажа
лост,каоивећинаученика,и
јасамсесусреосавршњач
ким насиљем. Насиље сам
пријавио, проблем је био
решен и све је прошло како
треба.Најбољејеутојситуа
цијисмиреноодреаговати,не
одговаратинанасиљеипри
јавити проблем надлежном
органу, односно, професори
ма,наставницимаилишкол
ском полицајцу. То је први
корак,рекаојеНикола.
ДимитријеШтимац,ученик

Економске школе „9. мај“,
председникпарламентаутој
школи и члан Асоцијације
ученичких парламената,
рекаоједајевеомаважнода
ученициимајуособуодпове
рења којој би рекли да су
жртвевршњачкогнасиља.
–Тојенајважније,јервећи

на ученика који трпе неки
обликвршњачкогнасиљане
тражи помоћ. Треба да се
обрате пријатељима и поро
дици како би се проблем
даље решавао, истакао је
Димитрије.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Зоран Ђурић Соња Туца ко вић Дими три је Шти мац Нико ла Беа ра

Три би на у Град ској кући
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Хума ни тар на акци ја
за Косо во и Мето хи ју
Поводом нове хума

нитарне акције за
Косово и Метохију, у

Сремској Митровици је за
ту сврху формиран одбор.
ИницијаториакцијесуГрад
Сремска Митровица, Град
Инђијаикаомногопутадо
садаУдружењеКраљевина
Србија.
Поред Ранилуга, где

је Удружење Краљевина
Србија нашим сународни
цима већ неколико пута
достављало помоћ, акција
је проширена и на општи
ну Косовска Витина. Посе
та и подела пакетића су
планирани око васкршњих
празника, а свако ко има
жељудасеприкључиакци
јииобрадујенекодетеили
неког нашег старијег суна
родника, може то учинити
јављајућисекоординатори
маовеакције.
Координатори акције су

председникИзвршногодбо
ра Удружења Краљевина
СрбијаПредрагМеденица,
председник МЗ „Блок Б”

и председник ГО Удруже
ња Краљевина Србија за
Сремску Митровицу Дра
ганБожић,иоперативацна
Косову и Метохији Марија
Ракић.

По речима једног од
координатора, Предрага
Меденице велику подршку
иовогпутаимаћеодФон
дације принцезе Катарине.
Меденицајошистичедаће

ова акција бити другачија
од претходне  Светосав
ске, јерћеимвеликициљ,
поред уручења поклона,
бити и повезивање деце
на Косову и Метохији са

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Водо стај Саве у опа да њу
ВодостајСавејеуопа

дању, након што се
приближио граници

редовнеодбранеодпопла
ве, односно, премашио
дубину од шест метара.
Надлежно водопривред
но предузеће „Сава” прати
редовно стање на терену.
За сада је све стабилно,
иако се у ово доба године
неочекујетаковисокводо
стај, који је карактеристи
чанзапролеће.
 Занимљива и забри

њавајућа је чињеница да
је корито реке пуно. То
није карактеристично за
фебруар и март. Уколико
би дошло до веће количи
не падавина, могли бисмо
имати проблеме.Међутим,
за сада нема разлога за
бригу,речисув.д.директо
ра ВП „Сава” Александра
Наранџића.
Сунчано време иде на

руку и пролећне темпе
ратуре погодују смањењу
водостаја. Запослени у
надлежном водопривред
ном предузећу кажу да
имају итекако посла, јер је
контрола на водним објек
тима  редовна, а дежурне
службе када примете про
блем, благовремено реа
гују. Фактори су различити
који могу оштетити насип,

био он људске природе,
неправилностуследпроме
неводостајаилиделовање
дивљихживотиња.
– Рецимо да је бојазан

затошто се наша одбрам
бена линија простире 40
километаракрозшуму,тако
да увек постоји опрез. У
самомграду,већјепознато,
дасеод2014.досадамно
горадилокадајеупитању

повећање нивоа заштите
од високих вода. Санира
не су ударне, потенцијал
но опасне тачке. Грађани
могубитибезбедни,додаје
Наранџић.
Подсећамо, Сремска

Митровица браниће се
мобилним панелима у
језгру града у случају да
се у неком тренутку поно
ви сценарио из пролећа,

Алек сан дар Наран џић
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децом из Србије, те ће се
у акцију укључити велики
број основних и средњих
школа из Сремске Митро
вице, а нада се и прикљу
чењу неколико школа из
Инђије.
Како наводи, у српским

селима око Витине има
више од 400 деце, коју ће
овајпутбарнакраткооби
ћи и обрадовати неким
поклоном.
Из разговора још једног

координатора акције Дра
гана Божића са начелни
ком за образовање Града
Сремска Митровица Зора
ном Ђурићем, сазнајемо
даћедецаосновнихшкола
дати свој допринос и при
ликом паковања пакетића,
док су се ученици сред
њих школа определили за
радподназивом„Књигаза
друга”, у циљу формира
њабиблиотекеуКосовској
Витини.
ПоредпоменутогУдруже

ња, формираном тиму су
сеприкључилаидругадру
штва,удружења,предшкол
ске установе, челни људи
Града Сремска Митрови
цаивишедругихугледних
људи ове две општине, а
организатори се надају и
очекују подршку и других
општина и градова, као и
осталихвољнихграђана.

преседам година.Реч јео
брзомонтирајућимидемон
тирајућимпанелимакојиза
свегапетчасовамогудасе
подигнуинатајначинград
сачуваодвисокеводе.
Редовна одбрана од

поплавауградунаСависе
уводикадаводостајдостиг
не650центиметара,аван
реднана750центиметара.

А. Плав шић

Прошле године у мају
су започети радови
на комплетној рекон

струкцијиулица15.маји15.
августштојебилаинајвећа
инвестицијау2020. години,
вреднаукупно320милиона
динара.
Од тога, Управа за капи

талнаулагањаВојводине је
обезбедила 200 милиона,
а преосталих 120 милиона
динара локална самоупра
ва.
Рок за завршетак ком

плетне реконструкције ове
двеизузетноважнеулицеу
центруградаје14.јул.
Радови подразумевају

комплетну реконструкци

ју, како коловоза у дужини
преко два километра, тако
и надземних и подземних
инсталација.
Комплетан посао  у Ули

ци15.мајјезавршенкрајем
прошле године, а сада су
у току радови  у Улици 15.
август.
Како сазнајемо од првог

човека румске Општине
Слађана Манчића, радови
се веома добро реализују,
аизвођачиманарукуидуи
повољнивременскиуслови.
– Почело је бетонира

ње тротоара, каои колских
улаза, а постављени су и
ивичњаци у делу улице до
канала. У великој мери је

завршенаиподземнаинста
лација: водовод, канализа
цијаиелектромрежа,штосе
радиетапно,истичеСлађан
Манчић.
Бетонирање тротоара је

започело од Орловићеве
улице каИришкој, јерсу ту
прво постављени ивичња
ци.
Радови на комплетној

обнови подземних инстала
ција у другом делу улице,
од канала ка Иришкој ули
цисеприводекрају,такода,
према садашњојдинамици,
поменути рок до полови
не јула би требало и да се
испоштује.

С. Џаку ла

Напре ду ју радо ви
на рекон струк ци ји

УЛИ ЦА 15. АВГУСТ У РУМИ

Радо ви у Улици 15. август

РУМА

Ула га ња у спорт
Румскаопштиназначајна

средства улаже у развој
спорта, кроз финансирање
рада спортских клубова,
плаћање тренинга, спорт
ску инфраструктуру, као и
спортскестипендије.
Помажу се сви спортски

клубови и појединци, а
посебно они који добро
раде,имајудобруосновуи
постижу резултате који
далеко превазилазе
општинскеоквире, унеким
случајевиматусуивредни

резултати на балканским
такмичењима, европскими
светским турнирима и
превнствима.
– Сва та деца, млади

спортисти промовишу наш
градкрозспортикрозтак
мичења за која они свако
дневноиздвајајусвојевре
меитруд,знојирад.Тосу
озбиљнитренинзикојизах
тевају велика одрицања,
кажеСлађанМанчић,пред
седникОпштине.
Он је додао да је ове

године расподељено 28
милиона динара по основу
конкурсазапројектеуобла
сти спорта, као и део за
финансирањењиховихтре
нинга.
–Свакегодине,патакои

ове смо обезбедили и  15
милиона динара за улааг
ње у спортску инфраструк
туру.Мислимдаћемо тен
дерзаовенаменеобјавити
у априлу, рекао је Слађан
Манчић.

С. Џаку ла
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МИНИ СТАР СТВО ПРИ ВРЕ ДЕ И ФОНД ЗА РАЗ ВОЈ

Кре ди ти за пред у зет ни це и мла де
Министарство привреде иФонд

за развој Републике Србије
донели су програм подсти

цања развоја предузетништва кроз
финансијскуподршкузаженепреду
зетницеимладеуовојгодини.
Јавни позив је расписан 8.фебру

ара, а отворен је до краја године,
односно до утрошка опредељених
средстава која износе 100 милиона
динара.
Као и код претходних програма и

позива,Регионалнаразвојнаагенција
Срем/РРАС/,чијејеседиштеуРуми,
помагаће овај пут предузетницама и
младимљудимададођудосредстава
потребнихзаразвојњиховогбизниса.
Значи,наовај јавнипозивмогуда

аплицирају предузетнице, жене које
послујууоквируправноглица,агдеје
већинскивласникжена, каоимлади
од18до30годинастарости.
Новачниизносисекрећуод400.000

динара до шест милиона, уз веома

повољнеуслове:грејспериодјегоди
нудана,рокотплатеједопетгодина,
акредитсевраћаквартално.
Каматна стопа је два процента на

годишњем нивоу, уз један од чети
ри инструмента обезбеђење кредита
или једанпроценат,ако јегаранција
пословнабанка.
–Овосунаменскикредитизакупо

вину машина и алата, за адаптацију
пословногпростораизатрајнаобрт
насредства,амогудасејавеимла
дизакојеважеистиусловикаоиза
жене предузетнице. Могу да кажем
да је велико интересовање за овај
конкурс.РРАСдајебесплатнесавето
давнеуслуге,алииобукезаовајкон
курскојесубесплатне,такодасвииз
Сремског округа имају могућност да
дођукоднасподокументацију,саве
те,можедасеорганизујеиобуказа
оне који су заинтересовани. После
обуке се добија сертификат, који је
један од докумената у оквиру апли
цирањапоовом јавномпозиву, каже
ТањаМијајловић, пројект менаџерка
уРРАСуРуми.

С. Џаку ла

Тања Мијај ло вић

Вак ци ни са но 
4.676 гра ђа на
До краја фебруара у румској

општиније4.676грађанавакцини
санопрвомвакцином,докјеревак
цинисано2.433лица.
Одпочеткамасовнеимунизаци

је, која језапочела20. јануарана
два вакцинална пункта, грађани
румске општине који су изразили
жељу да се вакцинишу преко
еУправе или телефонском прија
вом, имали су могућност да се
вакцинишу „Фајзеровом“ вакци
ном,руском„СуптникV“,кинеском
„Синофарм“, а одскора и „Астром
Зенека“вакцином.
Како сазнајемо од др Татјане

Винокић из румског Дома здра
вља,којајекоординаторказавак
цинацију,од1.мартајенаставље
навакцинацијапрвомвакцином,а
тренутно се користи „АстраЗене
ка“.
Истовремено, настављена је и

ревакцинација, а грађани који
добијају другу дозу добијају ону
истувакцинукојусудобилиипрви
пут.
Кадајеречопрегледима,према

речимадрЕмилијеОсвалд, коор
динаторке Ковид амбуланте у
Дому здравља, у последњих пет
данафабруарапрегледано јеоко
300пацијената,одтогаје108оних
који су дошли на први преглед.
Тестирано је око 120 грађана, а
телефоном је савете затражило
шездесетак Румљана. Закључно
са 1. мартом у општини Рума је
регистровано77активнихслучаје
ваинфекцијековид19.

С. Џ.

Сео ска акци ја дава ња крви

ЦРВЕ НИ КРСТ

Акци је дава ња крви
у Хрт ков ци ма и Пла ти че ву

УтокуовегодинерумскиЦрвеникрстјепланираоусарадњисаЗаводом
затрансфузијукрвиВојводинеукуп

но20акцијадобровољногдавањакрви.У
градусудосадаорганизованедвеакци
је,узизузетнодобародзивграђана,а19.
фебруарајеорганизованаиакцијауХрт
ковцимаиПлатичеву,на којусупозвани
ижитељиНикинаца, Кленка, Витојеваца
иГрабоваца.
 – Ова акција је имала мањи одзив,

сакупилисмо16јединицакрви,алиима
моциљдаидаљеорганизујемоовеакци
је по селима, како бисмо и у сеоским
срединама афирмисали добровољно
давалаштво.Саорганизовањемакција у
селимарумскеопштине, управосаовом
намером, почели смо пре две године,
кажеРадованкаПоповићЈанковић,струч
насарадницаурумскомЦрвеномкрсту.
Две нове градске акције добровољног

давања крви биће организоване 4. и 17.
марта.
Наравно, приликом организације акци

ја добровољног давања крви поштују се
процедуре и превентивне мере у циљу
спречавањапреносавируса.
Пре акције обавља се дезинфекција

просторија, дезинфекција радних повр
шинаипланирасемаксималнибројљуди
у просторијама,поставља се дезобарије
ра. Такође, одржава се дистанца од 1,5
метаризмеђусвихучесникаакције,ради
седезинфекцијарукусвихучесникаакци
је,асвизапослениуЦрвеномкрсту,као
иволонтери,користезаштитнасредства,
штосеодносинанаекипуЗаводазатран
сфузијукрвиВојводине.
Поокончањуакциједобровољногдава

њакрви,поновосекомплетнодезинфику
јупросториукојемјеакцијареализована.

С. Џаку ла
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Оби ла зак радо ва на изград њи 
aуто – пута Рума - Шабац
Томислав Момировић, министар

грађевинарства, саобраћаја и
инфрастурктуре, обишао је 26.

фебруара радове на изградњи aуто
путаРума–Шабац,заједносадирек
тором Коридора Србије Александром
Антићем,председникомрумскеОпшти
неСлађаномМанчићемиградоначел
никомШапцаАлександромПајићем.
МинистарМомировић је прво посе

тиопунктнатрасиaутопутакодХрт
коваца, где је предвиђена изградња
петље за укључење и искључење, а
затим и радове намосту прекоСаве
кодШапца.
Изградња aутопута од Руме до

Шапца, а затим и брзе саобраћајни
цеодШапцадоЛознице,одвеликесу
важностизаСрбију, запривредуовог
краја, као и за заустављање одлива
становништва из овог подручја, сма
траТомиславМомировић.Управозато
језамолиосвекојисуукључениуовај
великипројекатдамаксималноубрза
јурадовенаизградњиовесаобраћај
нице.
Председник румске Oпштине Сла

ђанМанчић јеистакаоприликомоби
ласкарадова,даћеизградњомновог
aутопутаРумадобитидодатниветар
улеђа,штосетичепутнеинфраструк
туре, јер ће бити у средишту важних
аутопутева који се укрштају на тери
торијирумскеопштине,аоваинвести
цијаћедонетиијошбољипривредни
раст.
– Држава жели да се планирани

роковииспоштујуитоједоброзасве
нас.Централнапетљаћебитиизгра
ђенанаукрштањусапостојећимaуто
путем Београд  Шид, код наплатне
рампе Рума. На излазу из Хртковаца
ка Платичеву, на месту где ће нови

aутопут РумаШабац пресећи посто
јећи државни пут првог Б редаМ21,
биће изграђена још једна петља за
укључење и искључење, а затим и
намостусашабачкестране,рекао је
СлађанМанчић.
Он једодаодаћеновипутувели

којмерирастеретитивећпостојећии
допринети значајно безбеднијем сао
браћају, али и бржем протоку људи,
робаиуслуга.
Експропријација која се ради за

првих петшест километара пута је
скорозавршена,такодасенесметано
можеућиусвепланиранерадове.
Нови пут ће спојити Сремски и

Мачвански округ, решити вишегоди
шњепроблеместановништваизахте

вепривредетогкраја.Посаоизградње
ове важне саобраћајнице је поверен
азербејџанској компанији „Азвирт“,
која очекује да нови аутопут буде
„артеријарегионалнеекономије“.
ДиректорКоридораСрбијеАлексан

дарАнтићјеуказаодаимајошдоста
посладасеуради,каоидасеумар
туочекујеувођењеизвођачаутрасуи
то део одШапца каРуми.Ради се о
трасикојаједуга21,6километараина
којојћебити11мостоваиседамнад
вожњака.
–Једаногроманиозбиљанпосаоје

преднама,алисенадамдаћеонбити
реализованускладусаочекивањима
ироковима,кажеАлександарАнтић.

С. Џаку ла

Мост на Сави

Слађан Манчић и Томислав Момировић
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НАЈ БО ЉИ СПОР ТИ СТИ У 2020. ГОДИ НИ

Јова на Мушиц ки и Дејан Алек сић 
нај бо љи сени о ри
Признања и награде

најуспешнијим рум
ским спортистима за

резултате остварене у мину
лој години, додељена су 26.
фебруара у Културном цен
тру.
КомисијаСпортског савеза

Румепрогласила је у катего
ријинајбољапиониркаДани
цуРужићизЖОК„Рума“,док
су најбољи пионири Филип
Чарнописки из АК „Рума“ и
УрошЗубовићизЏК„Рума“.
У категорији кадета нај

боља је Елена Радивојевић
из ТК  „Змај“, као и Стефан
Зубовић из ЏК „Словен“ и
ПетарИлићизАК„Рума“.
Најбоље резултате у про

шлојгодиниукатегоријијуни
орасуималиТамараМилути
новићизАК„Рума“иМилош
Вуковић из Кик бокс клуба
„РУ09“.
За најбољег тренера је

проглашен Бошко Пејкић из
АК „Рума“, док је најбоља
женска екипаЖОК „Рума“, а
најбоља мушка екипа је ФК
„1.мај“Рума.
За најбољу сениорку је

проглашенаЈованаМушицки
изТК„Змај“,анајбољисени
орјеДејанАлексићизФК„1.
мај“Рума.
Специјалне награде су

добили Марина Марчетић,
кошаркашкарепрезентативка
Србије, и Борислав Јовано

вић, фудбалски интернацио
налац
за промоцију Руме у спор

ту,каоиСрбаМакуљевићиз
АК „Рума“ за континуиране
резултатеумлађимселекци
јама.
Титуласпортскелегендеје

додељенаЈовануЖивковићу,
репрезентативцубившеЈуго
славијеуџуду,докјенаграду
задоприносуразвојуспорта
и рекреације на територији
румске општине добио Trel
leborg Wheel Systems Serbia
doo.
Јована Мушицки, чланица

Теквондо клуба „Змај“, ову
ласкавутитулунајбољесени

орке понела је и претходне
године, и то за остварене
резултатеу2019.години.
Она је државна првакиња

укатегоријидо53килограма,
у полуфиналу је савладала
српску олимпијку, освајачицу
сребрнамедаљенаОИуРиу
Тијану Богдановић, а затим
јеуфиналупобедилаисвет
скупрвакињуиз2017.године
Вању Станковић. Јована је
на Првенству Европе била
најбоље пласирана сениор
ка репрезентације Србије.
Поред двоструког признања
најбоље спортискиње, Јова
ниМушицкијезаДанопшти
не уручена и захвалница за

доприносафирмацијирумске
општине.
 Веомами једрагосвако

признање, то је велики под
стрек за даљи рад. Друга
годиназаредомкакосамнај
боља сениорка у општини и
заиста самсрећна због тога.
Такмичимсевећдесет годи
на, стога не осећам никакав
притисак,већсумиовапри
знањасамовеликаподршка.
Управотоштознамдаљуди
одменемногоочекујуидами
пружају велику подршку, то
мидајеснагуиверудаћусе
сатакмичењавратитисанај
сјајнијом медаљом, рекла је
ЈованаМушицки.

Нај бо љи рум ски спор ти сти за 2020. годи ну

Сте ван Кова че вић и Јова на Мушиц ки Сте ван Кова че вић и Дејан Алек сић
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Дејан Алексић, фудба
лер ФК „1. мај“, проглашен
је за најбољег сениора. Има
19 година и као млад играч
почео једа тренираиигра у
овомклубу.
Каоврлоталентованпрела

зи2012. годинеубеоградски
ФК„Рад“,азакадетскурепре
зентацију Србије играо је 20
пута. Поново се враћа у ФК
„1.мај“ у којем постаје стан
дарднипрвотимацинајбољи
играч овог клуба у прошлој
години.
– Задовољан сам што су

људи препознали мој рад и
труд и што су ми доделили
награду најбољег у сениор
ској конкуренцији. То ми је
великиподстрекзабудућност.
Од пете године тренирам
фудбали играмнапозицији
левог крила, рекао је Дејан
Алексић.
Најбољи у екипној мушкој

категорији је ФК „1.мај“, а
капитенАлександарРадишић
јеизразиозахвалностСпорт
скомсавезуиОпштиниРума.

 Мислим да смо резул
татима оправдали награду.
Награданасобавезује, стога
сенадамдаћемоседоказа
тииовегодине.Тренутносмо
седми уСрпској лиги „Војво
дина“,незаостајемомногоза
врхом.Циљнамјесвакакода
овегодинеостанемоулиги,а
нареднепокушамоданапра
вимојошбољирезултат,наја
вљујекапитенРадишић.
Пре доделе признања,

награђенимасеобратиоСте
ван Ковачевић, председник
Скупштине општине Рума,
који јеподсетиодасунагра
ђени спортисти деловали и
такмичили се у неуобичаје
ним условима, пуним изазо
ва и ризика, у години када
је читава планета стала. У
таквим условима је било
тешкоорганизоватиспортске
активности,такмичењаитре
нинге и зато су и постигнути
резултатитимевреднији.
 Желим да  истакнем да

је локална самоуправа и у
таквој години свесна  ситуа
ције у којој се спорт налази,
ималаразумевањезафинан
сирање спортских колектива
и  појединаца. Тако смо за
развојспортаупрошлојгоди
нииздвојилинештовишеод
110 милиона динара, што је
готовоистокаоиу2019.годи
ни.Свеснитогадаспортисти
имају потребу за спортским
активностимаиутимванред
нимоколностима,нисмоума
њивалисредстваза њихово
финансирање, узимајући у
обзирифинансирањеобјека
та спортске инфраструктре,
спортских стипендија, такми
чарске активности колектива
ипојединаца...Нашиспорти
стисуседобримрезултатима
захваљивалииодуживализа
топоверењекојесмоимука
залиијасамсигурандаћеу
години која је испред нас, у
бољим околностима, засија
типунимсјајемиобрадовати
Румљане новим спортским
подвизима, указао је Стеван
Ковачевић.
Традиционално, на овој

свечаностииОпштинскифуд
балски савезРумедодељује
своје награде: за најбољег
фудбалерапрогласиојеДеја
на Алексића из ФК „1.мај“,
док јенајбољаекипау2020.
годиниФК„Слога“изВогња.
Свечаност је организо

вао Спортски савез Рума,
уз покровитељство локалне
самоуправе,апоредплакета,
најбољиспортистисудобили
и новчане награде. Реч је о
сумиод10.000динара,доксу
сениоридобили15.000дина
ра.

С. Џаку ла

Алек сан дар Ради шић

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Ново јав но 
пред у зе ће
На седници Општин

скогвећаРума,одр
жаној 26.фебруара,

датајесагласностнагоди
шњи програм пословања
Јавногпредузећазаурба
нистичко планирање,
управљање путевима и
изградњузатекућугодину.
Подсетимо, ово преду

зећејеоснованоспајањем
ЈУП„План“иЈКП„Паркинг
иинфраструктура“ањего
веделатностисувезанеза
просторно и урбанистичко
планирање, управљање
путном инфраструктуром,
обезбеђивањејавногосве
тљењанасаобраћајними
другимповршинама,упра
вљањепословнимпросто
ром, обављање стручног
надзора, учествовање у
пословима управљања
грађевинским земљиштем
иобављањедругихпосло
ва везаних за основну
делатност.
Овопредузеће јеуписа

но у регистар Агенције за
привредне регистре  20.
јануара,узпретежнуархи
тектонскуделатност.
Поредпланскедокумен

тације, која ће се израђи
вати како за оснивача,
такоипотенцијалнихинве
ститора, ту су и  послови
стручногнадзоранадодр
жавањем путне инфра
структуре:тоје90киломе
тара у Руми, 160 киломе
тара у насељеним мести
ма и око 90 километара
локалних путева у циљу
обезбеђења несметаног и
безбедног саобраћаја,
праћење уговора на одр
жавањуосветљења, упра
вљање  пословним про
стором.
Укупанприходсеплани

раувисиниод83,8мили
она динара, толико су и
расходи, уз очекивану
добитпредузећаод50.000
динара.
Премаквалификационој

структури,уовомпредузе
ћу је 11 запослених са
високом стручном спре
мом,једнозапосленолице
је са вишом, пет је са
средњом стручном спре

мом,докјеједанзапослен
саосновномшколом.
ЈПзаурбанистичкопла

нирање,управљањепуте
вима и изградњу „Рума“
немапреузетихкредитних
обавеза.
До усвајања новог

ценовника,ценеуслугаиз
делатности овог предузе
ћанећесемењати.
Донета је и одлука о

субвенционисању ЈП за
урбанистичко планирање,
управљање путевима и
изградњу „Рума“ и за те
намене је опредељено
11,3 милиона динара из
текућебуџетскерезерве.
Овасредствасеопреде

љују у циљу обезбеђења
несметаног функциониса
ња,пословањабезгубита
каирационализацијетро
шковаовогпредузећа,ау
циљуунапређењањегове
ефикасности.
Натајначинсеизашлоу

сусрет молби овог Јавног
предузећа да се доделе
субвенције у поменутом
износу, а која ће се иско
риститизаизмирењедуго
вања јавних предузећа
која су се угасила спаја
њем, чиме се обезбеђује
несметано обављање
делатности ради којих је
ново предузеће и основа
но.
Наовојседнициједоне

таиодлукаоутврђивању
накнаде за коришћење
пољопривредног земљи
шта у државној својини
без правног основа на
територији румске општи
не.
Надокнада за агроеко

номску 2018/2019. износи
1.523,52еврапохектару,а
за за агроекономску
2019/2020. годину је
1.438,17еврапохектаруу
динарској противвредно
сти.
Ованакнада јетростру

киизноснајвишепросечне
постигнуте цене по хекта
рунатериторијиокругана
којемсеналазипољопри
вредно земљиште које се
користибезправногосно
ва. С. Џаку ла
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Вак ци ни са но око 2.000 гра ђа на
Уиришкојопштиниједосадавакцинисано око 2.000 грађана, а

другудозувакцинеједобилооко
900Ирижана.Тренутно,када јеречо
онимакојипримајупрвевакцине,нај
вишејевакцина„АстраЗенеке“,акао
идосадавакцинацијаиревакцинаци
ја грађана се обавља по списковима
које Дом здравља у Иригу добија од
еУправе.
До сада нису забележени неки

озбиљнијинежељениефектикодгра
ђанакојисупримиливакцине,адава
несуикинеска,руска,„Фајзер“исада
„АстраЗенека“.
Како сазнејемо од директора Дома

здрављадрНебојшеАцина,епидеми
олошка ситуација у иришкој општини
јемирна.
Од15.до21.фебруаракодниједног

прегледаног пацијента није забеле
жено да је оболео од коронавируса,
а претходне недеље су забележена

четирипозитивнаслучаја.
 У просеку дневно буде десетак

првихпрегледа,рекаојезанашенови
недрНебојшаАцин.

ПремаречимаТихомираСтојакови
ћа,председникаОпштине,тренутноје
активно12случајева.

С. Џаку ла 

Тихо мир Сто ја ко вић Др Небој ша Ацин

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“ РУМА

Ове годи не без инве сти ци ја
УРуми ове године није одр

жан ниједан надалеко позна
ти вашар, а прошле године је

организовано укупно четири. У Јав
номпредузећу „Комуналац“сеупра
во због тога води рачуна о сваком
динару, инвестиција у овој години
неће бити, а новим услугама, кон
кретнопаркингсервисом,покушавају
се коликотолико надокнадити сред
ства која би се зарадила одржава
њемвашара.
ДраганПанић,директоровогЈавног

предузећа, истиче да је за њих нај
већа материјална штета била упра
вонемогућностдасесвакогмесеца
организују вашари, како је то раније
биослучај,прекоронавируса,ашто
се одразило и на пословање преду
зећа.
–Продавци,алиикупци,којидола

зенарумскивашарчестопитајукада
ћебитиорганизованследећивашар.
Тојошувекнезнамоиодговорнато
питањезависиодактуелнеепидеми
олошке ситуације.Одлучили смо да
свасредствакојасуграђаниуплати
лизарезервацијуиуговарањеместа
за вашар прошле године, оправда
мо такошто ћемо им умањити цену
заовугодину,мада јошнезнамода
лићеиколиковашарабити. Утоку
суанализеиприпремаподатака,па
када се буду уговори правили, ми
ћемо им умањити за уложена сред
ства,истичедиректорДраганПанић.
Од 1. децембра прошле године,

одлукомСкупштинеопштинеРума,у

надлежности „Комуналца“ је поново
паркингслужба.
–Обављамоорганизацијуинапла

тупаркингауграду,аповећањацена
нијебилоинећеихнибити.Бројместа
јеприближноистикаоираније,асва
какодаћебитипроширењепаркинга,
имајућиувидуреконструкцијуулица
где раније није било паркинг места,
каоштосу15.маји15.август.Кадасе
стекнууслови,бићеповећанбројпар
кингместа,видећемозаколико.Тоје
инекаврстипомоћиоснивача,дасе
овајмоменатнеодржавањавашараи
недостајућих средстава надомести,
маданеупотпуности,истичеПанић.

Утаквимусловима,руководствосе
труди да трошкове сведе на мини
мум, а нема простора за неке инве
стиције.
Упланујеизатварањерумскедепо

нијеиодвожењесвоготпада који се
скупинаРегионалнојдепонији„Срем
–Мачва“уСремскојМитровици.
Наовајначинбисерешиодугого

дишњипроблемградаидепонијекоја
јеприкрају,алиисвихграђанакоји
живеублизинидепоније.
– То захтева инвестицију у купо

вину нових камиона неопходних за
одвожење смећа,  а то без помоћи
оснивача тешко да можемо да ура
димо.Нашоснивач јеподнеозахтев
Регионалнојдепонијидаприступимо
исадачекамоодговор.Надамседа
ћемоодвожењесмећанаРегионалну
депонијузапочетитокомове године,
кажеДраганПанић.
Вечитипроблемсудивљедепони

је, а прошле године је „Комуналац“
добио седам милиона динара од
локалне самоуправе за уклањање и
санирањетихдепонија.
На дивљој депонији код Кленка

су постављени и чувари и директор
Панић каже да се резултати виде,
али да нема довољно средстава да
се чувари поставе на свимместима
гдесестварајудивљедепоније.
Штосетичезимскеслужбе,онајеи

даљеуприправности,алиједосада
имала само четири интервенције 
једнуудецембруитриујануару.

С. Џаку ла

Дра ган Панић
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КРУ ШЕ ДОЛ ПРЊА ВОР

Зав рше на згра да
Месне кан це ла ри је
Радови на енергетској

санацијизградеМесне
заједнице Крушедол

Прњавор су започели 21.
јуна прошле године, а зва
ничнапримопредајаобјекта
јебила22.фебруара.
Реч је о згради у власни

штву иришке Општине, а у
њојсеналазилаМеснакан
целарија,Ловачкидомкаои
салакојаслужизаокупља
њесвихмештана.
Укупнавреднострадоваје

била16милионадинара,а
иришка општина је обезбе
дилаутојсумишестмилио
на динара. Преосталих 10
милионадинараједобијено
по конкурсу Министарства
енергетикезареконструкци
ју зграда јединица локалне
самоуправе.
Сада,укомплетноуређе

ном објекту ће битиМесна
канцеларија, амбуланта и
једна већа сала која ће се

користити за прославе и
окупљањеграђана.
–Намеранамједаусвим

сеоским месним заједница
мауредимообјектелокалне
самоуправе, како бисмо
побољшали услове за рад

наших месних заједница и
канцеларија,алииомогући
липристојнеусловезаоку
пљање мештана, каже
ТихомирСтојаковић.
Наравно, поред бољих

услова за рад, али и оку

пљањеграђана,овајрекон
струисаниобјекатћесвака
ко допринети и лепшем
изгледусела.
Извођачрадова јефирма

„ГрадњаКоп“изСловца.
С. Џаку ла

Згра да у Кру ше дол Прња во ру

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“ ИРИГ

Вели ка дуго ва ња и пла но ви 
за даљи бољи рад
На последњој седници СО Ириг,

одборници су за директора ЈП
„Комуналац“ именовали Ђорђа

Врањеша, дипломираног инжењера
саобраћаја, који је на овој функцији
биоиупретходномпериоду,алиув.д.
статусу.
Том приликом, Ђорђе Врањеш је

истакаодаћесе,заједносасарадни
цима,трудитидасепревазиђетешку
ситуацију,коју језатекаоупредузећу,
каоидагадоведенанивооптималног
функционисања.
–Затеклисмодугодоко80милиона

динара,азатриипомесецасмовра
тили 30 милиона дуга и исплатили
неисплаћене зараде запосленима.
Било је и  непрописно прокњижених
фактураувисиниод29милионадина
ра,штосмораскњижилии садсмоу
минусу.Унареднихпетдоседамгоди
на,„Комуналац“нећебитиумогућно
стидаподижекредите,такодаћемој
мандатбитипосвећенискључивовра
ћањудугова,истакаојеновидиректор
ЂорђеВрањеш.

Циљједасепостигнеиодржиста
билностпредузећа,нештоизсопстве
них средстава и уз помоћ локалне
самоуправе и да се квалитет рада
подигненавишиниво.
ВрањешјепозваоиИрижанедакон

тактирају ЈП „Комуналац“, укажу на
проблемеисугеришуштадасеради.
Стеван Казимировић, председник

СкупштинеопштинеИриг,рекао једа
се из података који су саопштени,
видида је стањеу „Комуналцу“ ката
строфално.
– За следећу скупштинску седницу

бићеприпремљенновизавршнирачун
овогпредузећа.Поштосмомињегов
оснивач,свећетоићинаседницуСО
Ириг и јавност ће сазнати свешто је
потребно.Указаћемонасвепроблеме
којипостоје,безскривања,дасегра
ђаниупознајусаправомситуацијом,а
недасепричајуразнеприче, којесу
нагађања. Утврдићемо због чега је
дошлодотаквеситуацијеикојекрив
зато,каоидалићебитипокренутои
питање нечије одговорности и криви

це.ДиректорЂорђеВрањеш јесада
изабран и пустићемо га да ради свој
посао,рекаојеСтеванКазимировић.
Онакокакојеинајављивано,уциљу

ефикаснијег решавања комуналних
проблемауиришкојопштини,локална
самоуправа и ЈП „Комуналац“ су
покренули апликацију „Пријави про
блем“. На овој апликацији грађани
могууказатинапроблемекојиихмуче,
акојиспадајуудоменрадаовогпред
узећа. С. Џаку ла

Ђор ђе Вра њеш
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МЕСНА ЗАЈЕД НИ ЦА ВИШЊИ ЋЕ ВО 

Ускоро нове
инве сти ци је
Једно од најлепших села у шид

скојопштинијеВишњићево,уда
љенодвадесетаккилометараод

Шида.Имаоко2000становникакоји
се углавном баве пољопривредом.
Село је смештено на реци Босут за
коју кажу да је најбогатије станиште
слатководне рибе у Србији. Ту су и
столетнешумебогатеразномдивља
чи, а босутско ловиште чини село
привлачним за туристе.Име је село
добило по слепом гуслару Филипу
Вишњићу који је овде једно време
живео.Мештанимогудасепохвале

ишколомкојајеоснована1756.годи
не,којуданаспохађаоко120учени
ка.Ужељидаштовишељудиоста
неидаље у селу,много се радина
његовомуређењуистварањууслова
заквалитетнији живот.Човеккоји је
најбољеобавештено свимактивно
стима у селу је председник Савета
меснезаједницеРадивојВетеха.
–Око 40 хектара пашњака је уре

ђено и ограђено и дато мештанима
накоришћењекакобисебавилисто
чарством.Једандеопашњакајепла
ниран за потенцијалне инвеститоре.

Ради вој Вете ха

МАЂАРИ УЛАЖУ У ШИД

Инвестиција вредна
20 милиона евра

Укабинету председника ОпштинеШидЗоранаСеменовића26.
фебруара,потписан јеиоверен

уговороотуђењуграђевинскогземљи
штаујавнојсвојиниРепубликеСрбије
измеђумађарскефирме„UBMFEED“
d.o.o.којајенајвећакомпанијазапро
изводњу сточне хране на Западном
Балкану, а  коју је заступаодиректор
ТамашХорват,иРепубличкедирекци
је за имовину Републике Србије коју
је поовлашћењудиректорапредста
вљао Драган Сандуловића. По завр
шеткуслужбеногделасастанкаЗоран
Семеновићсеобратиопредставници
мамедијаитомприликомјерекао:
ЗахваљујућиподршциВладеРепу

блике Србије и обећањима председ

никаАлександраВучићадаћесеШид
појавитинамапионих градова у које
ће инвеститори долазити, данас смо
захваљујућиРепубличкојдирекцијиза
имовину и нашеминвеститоруУБМу
потписали  уговор о отуђењу земљи
шта,испредУБМауговорјепотписао
ТомашХорватиовихданаисплатиће
уговоренуцену,тећесестворитиусло
видаинвеститорпочнесаизградњом
погоназапроизводњусточнехране.У
првојфазибићеоко50раднихместа,
асигурно једаћеинвестицијачија је
вредностпреко20милионаеврабити
уложена у шидску општину. Највећи
бенефит очекујемо од производње
преко150хиљадатонасточнехране.
Њиховприоритетједаоднашихпро

извођача откупе целокупну производ
њуратарских усева.Токомове године
ћесерадитинаприпремипарцеле,а
2022.године можемо рачунати да ће
фабрикапочетисарадом.
До потписивања и овере уговора

дошлосеузаистакраткомроку.Наи
ме,7.децембрапрошлегодинеобја
вљенјеогласоотуђењуземљишта,а
12. јануара2021. године комисија за
спровођење поступка констатовала
једајепристигласамоједнапонуда.
ФирмаУМБјеуплатилапреко25.000
евранаимедепозитаи тајизносће
бити урачун у цену од 300.000 евра
запарцелуод20хектарауК.О.Ада
шевци, односно индустријској зони у
Шиду.

Тамаш Хор ват, Зоран Семе но вић и Дра ган Сан ду ло вић
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Очи шће на депо ни ја
Проблемсадивљимдепонијамаје

постала наша свакодневица. Са
овим проблемом се сусрећу гра

ђаникакоуурбаним,такоиусеоским
срединама. Наш познати порив  је да
све што нам не треба, одлажемо на
местакојазатонисупредвиђена.Већ
четиригодине,мештаниМоровићаводе
борбу за чистију и уреднију животну
средину.Наизласкуизсела,анаскре
тањузаВојнуустанову„Моровић”,поје
дини мештани су одлучили да баш ту
направедивљудепонију.Онисавеснији
тогодинамачистеитакоукруг.
–УМоровићусевећдужевремесуо

чавамосанесавеснимљудимакадајеу
питањуодлагањесмећа.Четиригодине
себоримодапросторзаскретањепре
маВојнојустанови„Моровић“одржимо

уреду,аопетиматељудекојинесаве
снотуодлажуотпадитакоправедивље
депоније.УпркосчињеницидајеМесна
заједницаусарадњисалокалномсамо
управомуредилапросторзаодлагање
угинулих животиња, а ЈКП „Стандард”
уредно односи кућно и кабасто смеће,
поновосмосесуочилисадивљомдепо
нијом. Решени да истрајемо, Месна
заједницајесалокалномсамоуправом
иУдружењемграђана„МилошОбилић”,
поновоочистиладивљудепонију.Апе
лујем на мештане Моровића и сусед
них села да одлажу смеће и угинуле
животиње на прикладно место које је
већ направљено, рекао је Александар
Кузминац, председник Савета месне
заједницеуМоровићу.
Кузминацјејошрекаодаизвансела

постоји одговарајући простор на који
мештанимогудаодлажуугинулеживо
тињеиданепостојиразлог заовакво
понашање. Д. П.

Чишће ње депо ни је у Моровићу 

Алек сан дар Кузми нац

Локална самоуправа је и нашла
једног инвеститора који је отку
пио земљиште и отвориће овде
силосе за складиштење ратар
ских производа. Поред тога, ту
ћебитииједанпроизводнипогон
засмрзнутотесто.Татрихектара
земљиштасупродата,асадасе
радепројектиипланови.Миоче
кујемоовегодинедаћепочетии
градња.Захваљујемсепредсед
никуОпштинеЗорануСеменови
ћуилокалнојсамоуправи,рекао
јеВетеха.
Како је изјавио Ветеха, нови

погон би запошљавао од 20 до
30људи.УВишњићеву се ради,
а колико је занимљиво ово село
говорииподатакдасеовдетра
жиплацвише,кућесебрзопро
дају, долазе викендом гости из
Београда.

Д. Попов
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ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Без бед ни је зоне шко ла и
нај про мет ни је сао бра ћај ни це

Пећиначка локална самоупра
ва уз подршку Покрајинског
секретаријата за енергетику,

грађевинарство и саобраћај реа
лизује неколико пројеката који ће у
значајној мери утицати на повећање
безбедностисаобраћајанапутевима
општине Пећинци. Брзински дисплеј
постављен је у Пећинцима, на ула
ску у насеље из правца Суботишта
кодкружногтока,акаконамјерекао
Милан Степановић, заменик дирек
тораЈКП„ПутевиОпштинеПећинци”

и председник пећиначког Савета за
безбедностсаобраћаја,врлобрзоће
битиреализованајошдвапројектаиз
областибезбедностисаобраћаја.
–Постављањемуспоривачасаобра

ћаја,такозванихлежећихполицајаца,
у насељима Попинци, Огар, Обреж
и Купиново у значајној мери ће бити
повећанабезбедностузонамашкола
у овим насељима. Такође, овог про
лећа биће постављени и семафори
нараскрснициуцентруШимановаца,
којима ће бити регулисан саобраћај

у најпрометнијој улици у пећиначкој
општини,рекаојеСтепановић.
Он је уједно најавио да почиње

израда техничке документације за
семафоризацију раскрснице ули
ца Ново насеље и Вука Караџића у
Шимановцима. Са овим пројектом
ОпштинаПећинци ће аплицирати за
средства на конкурсима које распи
сују републичка и покрајинска влада
дабисе,какојерекао,иуовомделу
насеља повећала безбедност у сао
браћају.

Милан Степановић

МУЗИЧ КА ШКО ЛА „ТЕО ДОР ТОША АНДРЕ ЈЕ ВИЋ“

Нај ви ше оце не за пећи нач ке уче ни ке
Ванредниученициистуреногоде

љења Музичке школе „Теодор
ТошаАндрејевић“ уПећинцима,

којипохађајунаставупосистемуубр
заногнапредовања,успешносуполо
жилиразреднеиспитеуматичнојшко
лиуРуми.КаконамјереклаДанијела
Хорњак, наставница солфеђа, годи
шњииспити из клавира, хармонике и
солфеђаодржали су сепред трочла
ним комисијама 24. фебруара, након
чегасуученицимапредочененајвише
оценезазавршенугодину.
–Посебносампоноснанаванредне

ученике са простора општинеПећин
ци. Успели су да од септембра до
данасусвојеопсежнознањеиовлада
јупраксомизвођењатоликодазадово
љеивишеоднашихзахтева.Верујем
да су после овог успеха инспириса
нидараде јошвишеидаучествујуу
музичком животу заједнице, рекла је
Хорњак, која је заједно са колегама
изрумскемузичкешколеприпремала
пећиначкеученикезагодишњеиспите.
Годишње испите полагали су Иван

Милићевић (хармоника) и Јована
Катанић, Александра Костић, Ленка

Илић, Данило Живић и Павле Мари
чић(клавир).
Одељење румске музичке школе у

Пећинцима почело је са радом првог
септембра прошле године у просто

ријама пећиначког Културног центра,
а школа до сада већ броји преко 35
ученика, који стичу класичномузичко
образовањеизпредметаклавир,там
бурица,хармоникаисолфеђо.
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Алко хол и даље нај че шћи 
узрок сао бра ћај них незго да
На седници Општинског већа

општине Пећинци, одржаној 19.
фебруара,већницисудалипози

тивномишљењенаизвештај о стању
безбедности саобраћаја на терито
рији општине Пећинци за период до
1.7.2020.до31.12.2020.године.Какоје
изјавиопредседникопштинскогСавета
забезбедностсаобраћајаМиланСте
пановић,свипараметрипоказујудаје
у наведеном периоду знатно побољ
шанабезбедностусаобраћајууодносу
наистипериод2019.године.
–Оночимесмопосебнозадовољни

је чињеница да у периоду од јула до
децембра прошле године нисмо има
ли ниједно погинуло лице у саобра
ћају, а већ годинама немамо ниједно
дете настрадало у саобраћају.Поред
тога,укупанбројсаобраћајнихнезгода
на нашим путевима је смањен са 32

удругојполовини2019.године,на28
удругојполовини2020. године,каои
број саобраћајних несрећа са повре
ђенимлицимакојијесмањенса22на
13. Значајно је смањен број незгода
сатежеилакшеповређенимлицима,
рекао нам је Степановић и констато
ваодасу,нажалост,идаљенајчешћи
узроци саобраћајних незгода вожња
поддејствомалкохолаинепоштовање
саобраћајнихпрописа,пресвеганепо
штовањеправапрвенствапролаза.
Ипак, како је рекао, и на томпољу

има позитивних помака. Број саобра
ћајнихнесрећаизазванихвожњомпод
дејствомалкохолајезначајносмањен,
аибројвозачаискљученихизсаобра
ћајазбогвожњеуалкохолисаномста
њујесмањенса80на44.
– Све то показује да су едукације

које смо организовали у сарадњи са

републичкомАгенцијомзабезбедност
саобраћаја, као и превентивне акци
је које смо реализовали у сарадњи
са Полицијском станицом Пећинци,
уродиле плодоми подигле свест гра
ђана о значају безбедног понашања
у саобраћају на виши ниво. Најбољи
примертогајеподатакданисмоима
линиједнусаобраћајнунезгодуукојој
суучествовалибициклистииливозачи
пољопривреднемеханизације,атосу
управо категорије учесника у саобра
ћајуначијоједукацијисмоупретход
номпериодудостарадили,закључује
Степановић.
Већницисудалипозитивномишље

ње и на извештај о реализованим
активностима Савета за безбедност
саобраћајанаопштинскимпутевимаи
улицамаунасељенимместимаопшти
неПећинциза2020.годину.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Усво је на изме на одлу ке о буџе ту
Четврта седница Скупштине

општине Пећинци у овом сази
ву, одржана је 23. фебруара, а
пред одборницима је било 17
тачака дневног реда.Одборници
су изгласали oдлуку о измени и
допуни одлуке о буџету Општи
неПећинциза2021.годину.Како
је изјавио заменик председника
Општине Пећинци Зоран Војкић,
упитању јетехничкаизменакоја
је последица усклађивања одлу
кеобуџетусановомопштинском
одлукомосоцијалнојзаштити,на
основу које ће убудућеОпштина
директно уплаћивати основним
школама средства намењена за

ученичкеужине,докукупанизнос
средстава за ову намену од 4,1
милиондинаранијемењан.
Одборници су донели Одлуку

о ангажовању екстерног ревизо
ра за ревизију завршног рачуна
буџетаопштинеПећинциза2020.
годину, а усвојили су извештај
о реализованим активностима
Саветазабезбедностсаобраћаја
на општинским путевима и ули
цама насељених места општи
не Пећинци за 2020. годину, као
и извештај о стању безбедности
саобраћајауопштиниПећинциза
периодод1.7.2020.до31.12.2020.
године.

Зоран Војкић
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ДЕО НИ ЦА ПУТА ШИМА НОВ ЦИ-СРЕМ СКИ 
МИХА ЉЕВ ЦИ

Уре ђе ње бан ки на

Радови на чишћењу банкина
на деоници пута Шимановци –
Сремски Михаљевци у дужини
од три километра завршени су
током прошле недеље, а како
нам је рекао директор Јавног
комуналног предузећа „Путеви
Општине Пећинци” Мирослав
Петровић,одржавањембанкина
продужавасетрајностпута.
–Земљанакупљенанабанки

намаспречаваотицањеводеса
коловоза. Задржавање атмос
ферскеводенаколовозуувре
меобилнијихпадавинаугрожава

безбедност одвијања саобраћа
јанапуту,ау зимскомпериоду
када су температуре у минусу,
доводи до оштећења асфал
та. Зато је потребно редовно
чистити банкине, што подразу
мева скидање слоја земље до
нивоа који ћеомогућитинесме
таноодливањеводесаасфалта,
рекао је Петровић, и подсетио
дасукрајемпрошлегодинеочи
шћенебанкиненадеониципута
одСибачадоПећинацагдесусе
такођетокомобилнијихпадави
настваралеводолежиненапуту.

УОгару је крајем прошленедељереализо
вана акција уређења

зелених површина у парку
уцентрунасељаиокоспо
меникаборцимаижртвама
фашизмауДругомсветском
рату. Акцију је организова
ла Месна заједница Огар,
а одазвало се петнаестак
мештана, који су насули
земљом и изравнали зеле
не површине у парку, како
би их припремили за сетву
травеизапролећносађење
цвећа.
Како нам је рекао пред

седник Савета МЗ Огар
Милан Алексић, у плану је
и сађење ниског украсног
растиња, и постављање
жардињера и клупа које ће
употпунити изглед парка
након недавног партерног
уређењаовогпростора.
– Захваљујући пећинач

кој локалној самоуправи у
октобру смо реализовали
радове на партерном уре
ђењу парка, у оквиру којих
су изливене бетонске ста

зе које су уклоњене током
изградње нове водоводне
мреже,крозпарксуурађене
нове бехатон стазе, поста
вљенајеноваЛЕДрасвета,
деостареоградеокопарка
је уклоњен, а пијачни про

стор је премештен бочно
од парка у Улицу Душана
Јерковића.Наконсвихових
радова,потребнојебилода
сеизравнајуинаспузелене
површине,пасмосеоргани
зовалиисамитоурадили,а

уједносмоорезалидрвећеу
парку,којиће,кадасвебуде
завршенобитиукрасцентра
Огара, изјавио је Алексић
и захвалио се свиммешта
нимакојисусеукључилиу
акцију.

ОГАР

Парк ће бити украс цен тра места

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ
Девет зара же них
у јед ном дану
У општини Пећинци 27. фебруара је потврђено

девет нових случајева инфекције коронавирусом.
Оволико нових случајева заразе у једном дану у
пећиначкојопштининијезабележенодужеодмесец
дана.Неславанрекордјезабележенинанедељном
нивоу. Током протекле недеље потврђено је укупно
34 нова случаја, док је током прве три седмице
фебруара на недељном нивоу евидентирано мање
од20новихслучајеваинфекције.
УШтабузаванреднеситуацијеопштинеПећинци

истичудасвипоказатељиизпретходненедељеука
зујунатодасеширењезаразеубрзава.
–ТосетренутнодогађауцелојСрбијииопштина

Пећинциочигледнонијеизузетак.Токомвећегдела
фебруараималисморелативностабилнуепидемио
лошкуситуацију,алисмоитадаупозоравалиграђане
дасенеопуштајуиинсистиралинастриктномспро
вођењу свих прописаних мера заштите од ширења
инфекције. У наредним данима видећемо какве
резултатесудалемеререпубличкогКризногштаба,
којесуспровођенетокомпретходногвикендаидали
ћемо бити приморани да пооштравамо мере како
бисмозауставилиекспанзијувирусаунашојлокалној
заједници, изјавио је председникОпштине и коман
дантпећиначкогШтабазаванреднеситуацијеСини
ша Ђокић и нагласио да је одговорно понашање
свакогпојединцаједининачиндасеширењеинфек
цијеуспорибезпооштравањамера.
Упећиначкојопштинидосадајеукупновакциниса

но1.737грађана,а940грађанајеиревакцинисано.
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МУЗИЧ КА ШКО ЛА ЉУБИН КА ЛАЗИ ЋА

Уче ни ци одр жа ли јав ни час

Једном месечно већ десет година,
колико Музичка школа  Љубинка
Лазића из Војке званично функцио

нише,децапредстављајузнањеивешти
нестеченеутокусвогмузичкогшколова
ња.  Јавни наступ је можда најважнија
стварзамладогмузичара,јермуразвија
самопоуздање, тренираконцентрацијуи
узаплауздоносинаградузауложенрад
ивремепроведеносвирајућиинструмент.
Око50ученикаклавира,гитаре,тамбуре,
виолине, флауте и контрабаса на јав
номчасуизвелоједелакласичнемузике
популарнихсветскихидомаћихкомпози
тора,алиинароднепесме,амеђу32тач
ке,виделисусебудућипрофесионалци,
којисуусвомосновноммузичкомобра
зовањууспешносавладали композиције
предвиђенезасредњошколце.
– Имамо редован план и програм

наставе ког се морамо придржавати,
али то је програмпредвиђен запросеч
ну децу.План и програм је организован
тако да свако ко посвети дневно 15 до
20минута,поласатапоинструментуто
можеидасавлада.Али,проблемнаста
јекадаимамохиперактивнудецу,вредну
децу,ондањимаморамоизаћиусусрет,
такода смонаовом концертумоглида
чујемокомпозицијепредвиђенезаучени
кесредњемузичкешколеанекесамчак
слушаоинапријемномиспитунаАкаде
мијимузичкихуметности,кажеЛазић.
Онједодаодајејавнинаступкаоједна

великалупа,којаувеличасвеситнегре
шке.
–Јавнинаступ јебитанзадетедаму

даподстицај,илидагаосвестиипокаже
гдеје,закључујеЛазић.
Поред учења свирања инструмента,

неизоставнидеомузичкогобразовањасу
солфеђоитеорија,анаставницасолфе
ђаНевенаТодоровић,кажедасенастав
ници трудедадецибудешто забавније
идаимначасовимасолфеђоштовише
приближе, како би га на крају сви заво
лели.
ОснивачМузичкешколеуВојкибиоје

задовољанвеликимодзивомпубликена
јавномчасу,којијеодржанупозоришној
салиуСтаројПазови.Какојерекао,сви
су се већ ужелели наступа и културних
програма. ЉубинкоЛазићнајављуједа
ћетокомцеле године  концерти класич
не музике бити у знаку обележавња 10
годинаМузичкешколеуВојки.Настави
ћетрадицијујавногчасаиконцератакла
сичнемузике,усарадњисаЦентромза
културуСтараПазова.

Зден ка Кожик

мр Љубин ко Лазић Јав ни час

СТРЕ ЉАЧ КА ДРУ ЖИ НА „ЈЕДИН СТВО” ИЗ СТА РЕ ПАЗО ВЕ 

Алек сан дра Хавран је држав на прва ки ња
Стрељачка дружина

„Јединство” из Старе
Пазове већ 15 годи

на остварује изузетно добру
сарадњу са пазовачким шко
лама тако што наставници
физичког васпитања доводе
ученике како би се упозна
ли  са стрељаштвом. У јед
ној таквој посети, стрељачки
спорт је заволела и Алек
сандра Хавран. Свој тале
натпоказала јечим јепочела
да тренира, а са непуних 17
година постала је државна
првакиња за сениорке, и то у
категоријиваздушнапушкана
државном такмичењу одржа
номуНишу.
 У квалификацијама сам

имала  627,8 упуцаних кру
гова, уфинале сам ушла као
друга, где сам имала лошији
старт,алисамуспеладапого
дим доста  јаких центара. На

крајусмоуфиналуосталетак
мичарка Теодора Вујокевић и
ја. Имале смо исти резултат,
па смо морале да одиграмо
шутоф.Јасамопалилапрва,
такосамосвојилапрвоместо,
кажеАлександра.
Иначе,Александрајепажњу

јавности на себе скренула

када је сасвојих14годинау
словачком градуЊитраосво
јила прво место у сениорској
конкуренцији. Ипак, резултат
садржавногпрвенствасматра
тренутнонајвећимуспехом.
Са фантастичним резулта

том из квалификација 627,8
упуцаних кругова Алексан

дра је поред златне медаље
остварила још један велики
успех.
 Александра је освојила

међународни разред зва
ње спортисте, тако да ће од
1. јануара наредне године
она бити врхунски спортиста,
међународни ранга са само
17 година, истиче Алексан
дрин тренер и тренер јуниор
скихселекцијарепрезентације
СрбијеСашаИкер.
Континуирани резултати

Стрељачке дружине „Једин
ство” нису прошли незапаже
ноникадајеподршкаупита
њу,пајетакоОпштинаСтара
Пазова недавно донирала
опремуовомклубу.
Александрајесигурнадаће

једногданаостваритиквотуза
одлазакнаОлимпијскеигреи
донети медаљу са тог такми
чења Д. Г.

Алек сан дра Хавран 
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КУЛТ НЕ СЦЕ НЕ ФИЛ МА „ВАР ЉИ ВО ЛЕТО 1968“ СНИ МА НЕ У ЧОР ТА НОВ ЦИ МА

40 годи на касни је филм ће бити 
при ка зан на чор та но вач кој пла жи
Чортановци, најпозна

тије излетиште у
општини Инђија, сме

штено је на падинамаФру
шкегореидеојеНационал
ногпаркаФрушкагора.Сео
сконасељесмештено јена
самојобалиДунава,ипоред
природних вредности и
лепота,тојепросторбогати
културноисторијским спо
меницима: остаци насеља
из неолита, остаци римског
утврђења, Свети извор
Савинацнакомејеборавио
СветиСаванасвомпутова
њудоКовиљскогманастира
и Вила Станковић  вила
краљевског намесника
РаденкаСтанковића.
Чортановцисуспецифич

нипомногочему.Реткогде
можетевидетивишевикен
дашаивикендицанегоста
новника у самом насељу.
Башовоселојетакво.Пре
ма последњим подацима у
Чортановцима живи 2500
становника у око 800 кућа,
докјеувикенднасељупре
ко 3000 викендица. У
последње време за Чорта
новцесечулои збогнајве
ћег капиталног пројекта у
Србији, изградњи модерне
железничке пруге Београд–
Суботица,аублизинисела
сеградепруга,тунеливија
дукт,којиважезанајзахтев
нијипоодухватуоквирутог
пројекта.
Међутим, ако говоримо

јошотомезбогчегасуЧор
тановци познати широј јав
ности, никако не смемо
заборавитиједнучињеницу,
атоједајенаплажипоред
Дунава снимано неколико
сцена култног филма „Вар
љиво лето 1968“ и то пре
тачно 40 година. У септем

бру 1981. године филмска
екипа предвођена Батом
Стојковићем, Мијом Алек
сићитадамладимСлавком
Штимцемборавилајенеко
ликоданауовомсремском
селуснимајућидеопомену
тогфилма.
– У сарадњи са Нацио

налним парком „Фрушка
гора“адекватниммобилија
ром обележили смо место
на ком су снимане сцене
филма „Варљиво лето“.
обележили смо и „Врбу
љубави“,дрвопоредкојегје
снимана чувена сцена са
Чехињамакојесуборавиле
у кампу који се налазио на
нашој плажи. Такође, зани
мљиво је и да је овде сни
мљена сцена са Мијом
Алексић када је у Дунаву
ухватиошаранче и показао
га унуку, којег је тумачио
Штимац, објашњаваЖиван
Пашић,локалнихроничари
шумар.
Он додаје занимљив

податакдајеАлексићморао

да држи раније упецаног
шарана у руции сањим је
вишепутаулазиоиизлазио
изДунава.
–Исамсамкаостатиста

учествовао у једној од сце
на, када пекарка Јагодинка
Симоновић одлази возом.
Тада смо ми остали имали
задатакдамашемо.Такође,
током снимања једне од
сцена,белалађапловилаје
Дунавом и редитељ Горан
Паскављевићјеуврстиоту
сцену у филм, објашњава
Пашић.
Живан Пашић истиче да

нема случајности када је у
питањуизборчортановачке
плажезаснимањесценајер
јеПаскављевићсасупругом
изприватнихразлогарани
једолазиоусело.
На истом месту где су

сниманесценеза„Варљиво
лето“ пре четири године
насталесуисценезасерију
„Вере и завере“ а такође,
пре неколико година сни
мљенјеидеофилма„Чекај

ме,јасигурнонећудоћи“са
Мирјаном Карановић у јед
нојодглавнихулога.
Собзиромнатодајеове

године тачно 40 година од
снимања сцена за филм
„Варљиво лето 1968“ на
плажи у Чортановцима,
Туристичка организација
општине Инђија у склопу
свог плана и програма за
2021. годину планира про
јекцијуфилманапоменутој
локацији.
–Идејанамједаналето

организујемо пројекцију на
плажи и уколико будемо
моглидадоведемонекеод
глумаца.Сматрамодашира
јавност али и становници
општине Инђија треба да
знају да су на овом месту
сниманесценекултногфил
маукојемсуглумиливели
кани Мија Алексић, Бата
Стојковић и други, истакао
је Милан Богојевић, дирек
тор Туристичке организаци
јеопштинеИнђија.

М.Ђ.

Пла жа у Чор та нов ци ма где су сни ма не сце не фил ма Вар љи во лето

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЛИКОВ НИХ УМЕТ НИ КА ИНЂИ ЈЕ
Отва ра ње про лећ не изло жбе у апри лу
ТрадиционалнапролећнаизложбаУдружењаликовних

уметникаИнђије(УЛУИ),бићеотворена9.априлауГале
рији„КућеВојновића“.
–Наконтематскихизложбитоком2020.године,одлу

чилисмодасенаовојсвакиуметникизразиусопстве
ном маниру и рукопису, пратећи теме које га занимају
истаклајеЈеленаБодрожићиспредУЛУИ.
Онједодаладаћекрозпоменутупоставкупосетиоци

моћи да виде фазе у развоју ликовног израза сваког
уметника, као и начин на који истражују реалистичне
темеалииапстрактнеидеје.
Такође, публици ће своје радове представити и два

новачланаУдружења,кажеБодрожић.
Изложбаћебитиотворенадо23.априласвакоградног

данаод10до19часова.
М.Ђ.
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Председник Општине
Инђија Владимир Гак
иградоначелникПри

једора Далибор Павловић
26.фебруарапотписалису
Меморандум о братимље
њу те две локалне само
управе у згради Општине
Инђија.Какојеистакаопрви
човек инђијске Општине,
реч је оформализацији до
сада успешне и пријатељ
скесарадњеусвимсфера
ма друштвеног и привред
ногживота.Братимљењује
претходиоисастанакпред
ставника Општине Инђија
и делегације Приједора на
којемсеразговаралоопри
оритетима.
– Меморандум је вели

ки почетак сарадње изме
ђу Приједора и Инђија, и
надамседаћетоостатии
загенерацијекојетекдола
зе. Наши привредници,
спортисти и деца ће моћи

даразмењујуискуства,због
чега смо посебно срећни,
истакао је градоначелник
Приједора Далибор Павло
вић.
Даћесарадњадваграда

бити јошбољаиинтензив
нија,потврдиојеипредсед
никОпштинеИнђијаВлади
мирГак.
–Приједор иИнђију спа

јајупресвегаљудиспорти
сти,привредници, културни
радници и деца. Сви они
имаће само добробит од
братимљењарекаојеГак.
Током посете општини

Инђија,делегацијаПриједо
ра имала је прилику да се
упознасарадомОпштинске
управе и функционисањем
шалтерсале, а након пот
писивањауговора,градона
челнику Павловићу уручен
јеиспецијалнипоклонзла
товез са грбом Општине
Инђија. М.Ђ.

ИНЂИ ЈА СЕ ПОБРА ТИ МИ ЛА СА ПРИ ЈЕ ДО РОМ

Пут ка бољој сарад њи

Инђи ја се побра ти ми ла са При је до ром

МОБИЛ НА АПЛИ КА ЦИ ЈА „Agro Life“ ЗА БОЉЕ И ВЕЋЕ ПРИ НО СЕ

Обука за пољопривреднике
Увеликој сали Културног центра Инђија 24.

фебруара, одржана
је  обука пољопривредни
ка за коришћење дигитал
не апликације „Agro Life“ за
управљање пољопривред
ним земљиштеми података
са метеостаница. Уз помоћ
савременихинформационих
технологија, пољопривред
ници са територије општи
не Инђија имаће прилику
да унапреде пољопривред
ну производњу која ће им
донети веће и квалитетније
приносе. Апликација је бес
платна и помоћуње, лакше
ће управљати закупљеним
земљиштем.Какосуистакли
представници Националне
алијансезалокалниеконом
ски развој, основне пред
ности апликације су лак
ша контрола и планирање
пољопривредном производ
њом, рационализација тро
шкова, прецизна времен
ска прогноза и предвиђање
активностиускладусањом
идруго.
– Апликацијом ће се пра

тити прецизна временска
прогнозазадесетдана,моћи
ће се предвидети примена

агротехничкихмера, у реал
номвременусепратистање
биљне културе, а све то уз
помоћметеостаницакојесу
постављене на седам лока
ција на територији општине
Инђија,истакаојеСтефанос
ЈовићизНАЛЕДаидодаода
поменута инвестиција изно
си49.560еврасаПДВом.
У питању је део пројекта

„Дигитализација општинског
управљања земљиштем“
подржаног од Отвореног
регионалног фонда за југо
источну Европу „Модерни
зација комуналних услуга“,

а кроз програм Немачког
савезног Министарства за
економскусарадњуиразвој.
Уговорореализацији јепот
писан у јуну прошле године
измеђуНАЛЕДаиОпштине
Инђија.Цео износфинанси
ран је без учешћа општин
скихновчанихсредстава.
КакојеистакаошефКаби

нета председника Општине
Инђија Немања Милојевић,
поменутипројекатјеодвели
ког значаја за даљи развој
пољопривредне производње
утојопштини.
Податак да је општина

Инђијаједнаодпетлокалних
самоуправауСрбијикојаима
најсавременије метеоста
нице и опрему за праћење
временске прогнозе, усева
и других параметара, пока
зујеколиководиморачунао
пољопривредницимаиколи
конамјесталодапољопри
вреда као грана привреде
буде на највишем могућем
нивоу, рекао јеМилојевић и
додао да је локална само
управа ове године у буџе
ту предвидела 34 милиона
динаразаруралниразвој.

М.Ђ.

Детаљ са обу ке
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МИЛОШ ТУФЕГ ЏИЋ ИЗ САЛА ША НОЋАЈ СКОГ

Узгој лешни ка је инве сти ци ја 
на дуже ста зе

Милош Туфегџић из
Салаша Ноћајског
је пре осам година

решио да своје знање, које
је стекао у пољопривредној
школииискуствонаплантажи
воћауБорковцу,искористии
подигне свој засад лешника.
Најпре је то био воћњак на
површини од једног хектара
идвадесетари,дабигавре
меномпроширио,исадаима
засадодтрихектараса1700
садница.Како каже,одлучио
се за узгој лешника, јер има
добар пласман на тржишту,
цена је стабилна, а пресу
дило је и то што се лешник
хемијски третира око седам
путагодишње,доксеостало
воће третиранеколикодесе
тина пута. У послу учествује

целапородицаТуфегџић.
–Коднассемалибројљуди

одлучујезаузгојлешника, јер
од тренутка када се подиг
не засад, мора се чекати три
године да би лешник родио.
Пета година се сматра првом
продајном, а тек у деветој
годинилешникимасвојупуну
плодност. Такође, постоје и
предрасудедауузгојулешни
ка има мало посла, у односу
на узгој крушке, јабуке, шљи
ве. Међутим, то није истина.
Потребно јенајпремногостр
пљења, труда и рада. Узгој
лешникаје,помоммишљењу,
инвестиција на дуже стазе,
кажеМилош.
Он додаје да на самом

почеткунијебилолако,посеб
нобез системанаводњавања
каппокап.
– На почетку нисмо имали

систем наводњавања, па чак

ни ограду за воћњак. Нисмо
могли одмах да урадимо
систем наводњавања кап по
кап,негосмоподиглинеколи
кобидона,напунимоихводом
иручнозаливамо.Например,
воћњаксмокосилитримером,
што јебилонапорно.Сдруге
стране, нисмо ни хтели све
одједном да имамо и створи
мо. Ишли смо полако. После
неколико година, успели смо
даурадимосвојбунар,систем
заливањакаппокапидакупи
мо тракторску косачицу, што
намјепосаоувеомаолакша
ло,истичеМилош.
Наш саговорник истиче да

се одлучио за жбунасти узгој
лешника, због вишеструких
бенефита.
– Да би се жбун лешника

правилно оформио, потребно
је више од годину дана, али
по књигама и према искуству

људи, родност таквог лешни
ка траје и до 70 година.Про
цес је једноставан, посади се
једностабло,којесеуземљи
држигодину,дведана,докне
крену изданци. Када се јаве
тричетири правилно распо
ређена изданка, прво, главно
стаблосесечеиодизданака
се прави жбун. Такав лешник
има јак корен и може да има
многоплода.Помоммишље
њу, то је много исплативије,
сматраМилош.
ПородицаТуфегџићјеодлу

чиладасасвогвоћњакапро
изводиисадницелешника.
–Излешникакојинијекале

мљен успели смо да добије
мо саднице и сада их имамо
и за продају. Почели смо са
700садницалешникакојесмо
купили,ајошхиљадусмопро
извели,објашњаваМилош.
Туфегџићиузгајајушестсор

У току је резид ба лешни ка

Милош Туфег џић

Код нас се мали број људи одлу чу је за узгој лешни ка, јер од 
тре нут ка када се подиг не засад, мора се чека ти три годи не да 
би лешник родио. Пета годи на се сма тра првом про дај ном, а 
тек у деве тој годи ни лешник има сво ју пуну плод ност. Тако ђе, 
посто је и пред ра су де да у узго ју лешни ка има мало посла, у 
одно су на узгој кру шке, јабу ке, шљи ве. Међу тим, то није исти-
на. Потреб но је нај пре мно го стр пље ња, тру да и рада. Узгој 
лешни ка је, по мом мишље њу, инве сти ци ја на дуже ста зе, каже 
Милош
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тилешника:делаланге,рома
ну, римски лешник, истарски
лешник,халскиџинирудлф.
– Нису све сорте по ква

литету исте, али лешник не
може сам себе да опраши,
пајепотребноукрштањесор
ти.Многиљудимисле, ако је
лешниккрупан,дајеиукусан.
Међутим, то није случај. На
пример,сортароманаидела
ланге су најквалитетније и
имајунајлепшуарому,аплод
је ситан.На пример, „Фереро
Роше“ за своје куглице тра
жисамо тедвесорте, истиче
Милош.
Лешник је сада у завршној

фазицветања,аувоћњакусе
одвијаирезидба.
–Каоизасвовоће,период

рездибе лешника је од јесени
до почетка пролећа. По мом
мишљењу, резидба је и нај
тежи део посла. Треба строго
водитирачунакојугрануоста
вити, којуорезати, јеродсве
гатогазависибујностиплод
ност лешника. Када је реч о
сакупљању лешника, стабло
несмедасетреседабиплод
пао,јерсетакоуништавакоре
ни систем. Сакупљање траје
сигурноивишеодмесецдана,
све зависи која сорта када
сазри. Направили смо усиси
вач,којипокупилешник.Затим
гадонесемокући,малосепро
суши,иондагастављамокроз
калибраторинакрајуукрцка
лицу,кажеМилош.
Ондодаједапрошлегодине

приноснијебиоодличан.Раз
логтоменележитоликоуепи
демијикоронавируса,већјеу
питањунештодруго.
– Имали смо великих про

блема са бубама, такозваним
смрдљивиммартинима.Многи
произвођачи нису знали, као
ними,дајесмрдљивимартин
упериодукадајелешникства
раосвојуљуску,могаодауба
ци свој сок. Лешник до самог
зрења,доопадањајеизгледао
перфектно.Али када се отво
ри, био је потпуно труо. Тону
инештовишелешниканамје
пропалозбогтога.Последњих
година, имамо најезду смр
дљивих мартина, али до про
шлегодиненисмосњимаима
липроблема.Постојихемијско
третирање за смрдљиве мар
тине, тако да ћемо, поучени
искуством,тоовегодинемора
тидапримењујемо.Очекујемо
даћемоовегодинеиматиоко
петкилачистогплодапожбу
ну. Иначе, по хектару принос
лешника буде око тону и по,
објашњаваМилош.
Онзакрајдодаједаму јеу

плану да воћњак полако про
ширује на 10 хекатара земље
какобиодтогпосламогаода
живи.

З. Попо вић

Иришки виноградари су
један од најважнијих
послова у засаду вино

ве лозе, орезивање, почели
одмах послеСветог Трифуна.
Поједини виногради су већ
орезани, а стручњаци подсе
ћају да резидбу треба завр
шити до краја марта. Треба
водити рачуна да ли се ради
о винским или стоним сорта
ма вина и томе прилагодити
и време, али и начин резид
бе. Стручњаци кажу да због
топлог времена може доћи
и до сузења винове лозе па
накнадно захлађење и јутар
њимразевинебидобродошли
виноградима.
Вредни иришки винограда

рипоштујућитрадицију,алии
календар,започелисурадове
у својим виноградима. Како
каже, Федор Пушић,  члан
КабинетапредседникаОпшти
неИриг задужен за пољопри
вреду, лоза је уфази зимског
мировања, што је идеално за
резидбу.
– Тренутно се виногради

налазе у фази зимског миро
вања. Међутим, високе днев
не температуре у претходном
периодусувећусловилипро
цес покретања сокова, који
крећуизкоренабиљкекагор
њимделовима,паакосевисо
кетемпературенаставе,може
доћиидосузењавиновелозе,

кажеФедорПушић.
Ондодаједасуделовиоко

Фрушке горе идеални за гаје
њевиновелозеидајетајкрај
познат по квалитетном гро
жђу и вину. Последњих десет
до петнаест година, клима се
мења, зиме су све блаже па
је то и прилика да се гајење
виновелозе јошвишепроши
ри,јервиноградневолихлад
ну зиму и ниске температуре.
Виноградаризнајукадаишта
требарадити,алиодвремен
ских услова зависи комплет
на производна година. Сада
су температуре високе, али
њихов пад и јутарњимразеви
могунаштетитивиновојлози.
–Виноградневолијакузиму

и дужи период ниских темпе

ратура од 15 до 20 степе
ни  може да буде погубан за
виновулозу,алиирани јутар
њи мразеви знају да направе
велику штету. То може да се
деси и сада, ако након овако
топлог времена дође до пада
температуреи  јутарњихмра
зева. Поједини виноградари
приликомрезидбесадаодсеку
деолозекојистављајуутоплу
просторију како би проверили
која су окца родна, а која не.
На тај начинмогудапроцене
принос и родност винограда,
кажеПушић.
Приликом орезивања лозе,

требаводитирачунакојесор
тесуупитању,јерпостојираз
ликаизмеђу стонихивинских
сорти.
– Код винских сорти се у

последње време лоза орезује
такодаприносбудеједнабуте
лапочокоту,односнооставља
се тако да родност буде  од
једног и по до два килограма
грожђа по чокоту, од чега би
седобилоодседамдецилита
радолитреквалитетногвина,
кажеПушић.
Што се стоних сорти тиче,

онесуосетљивијенахладно
ћуијутарњемразевепањихо
во орезивањеможеда започ
неумарту,узнапоменудатај
посао треба да буде завршен
докрајатогмесеца.

З. Мар ко ви но вић

Резид ба вино ве лозе

ИРИ ШКИ ВИНО ГРА ДИ

Федор Пушић

Дупло је мање венчања у
2020. години у поређењу са
претходном. То показују стати
стичкиподациизматичнихкњи
га венчаних у старопазовачкој
општини. У 2019. години на
територији општине Стара
Пазова било је 423 венчања,
док је на крају 2020. године
браксклопило229парова.Нај
више је било у две највеће
меснезаједницеуСтарој,Новој
Пазови,алииНовимБановци
ма,анајмањепоселимаКрње
шевцима, Сурдуку и Белегишу

штојетрендсвакегодинерекао
је начелник општих послова
АлександарМијић.
Токпандемијејеусловиорад

матичара, тако да је већина
венчања, у 99 одсто случајева
обављенаусализавенчавања
по препоруци Кризног штаба.
Матичари нису излазили на
терен,каоштојеупретходном
периоду постало веома  попу
ланорно.
– Склопљени су бракови и

међустранимдржављанимапа
такоимамопаризБеча,алии

из егзотичних предела где је
младожењаизГане,амладаиз
Кеније.Такођебиласувенчања
и на енглеском, словачком и
немачкомјезику,рекаојеМијић.
На почетку ове године, при

метанјетрендповећаногброја
заказивања венчања, тако да
сематичаринадајудаћебити
више склопљених, него разве
дених бракова, и да се неће
поновити2020.годинаукојојје
било83развода,што је дупло
вишенегоу2019.када јеих је
билосамо43. З. К. 

СТАРА ПАЗОВА

Више раз во да - мање вен ча ња
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ШИША ТО ВАЦ

Одмор за душу и тело

Подножје Фрушке горе
красе бројни манасти
ри,међуњимајесвака

коШишатовац,уистоименом
селу, стар пет стотина годи
на. Поред лепоте и духовног
мира који пружа ово подруч
је,спасодздравственихпро
блемасупотражилимноги,а
међуњимаиславнинаучник,
Никола Тесла. Легенда каже
да га је управо манастирска
водасаизвораСветеАнаста
сије,излечилаодколере.
МонасиманастираЖичасу

доласком у Срем, на месту
мале, старе цркве, подигли
нову, већу, где се и данас
налази манастир. Ту су пре
нете мошти Светог Стефа
на Штиљановића. Од самог
настанкаманастирсупратила
многаосвајањаиразарања.
 Према легенди Мошти

Светог Стефана Штиљно

вића из манастира Шиша
товац нису хтеле да „оду“ из
њега. Међутим, силом при
лика, мошти овог свеца су
морале да „беже“ за време
Другог светског рата, јер су
усташе хтеле да их униште,
и то заједно са моштима
цара Лазара и цара Уроша.
По окончању Другог светског
рата мошти Светог Стефана
Штиљановића,цараЛазараи
цараУрошасубилеуСабор
ној цркви у Београду.Мошти
цараУрошаицараЛазарасу
враћенеманастиреуВрднику
и Јаску, алиСветогСтефана
нису, јерсмомисведо1995.
године били у рушевинама,
кажешишатовачки јеромонах
Димитрије.
Манастир је за времеДру

гогсветскогратабиоминиран,
аопштејепознатодасебаш
уњему,наизворуСветеАна

стасије, Никола Тесла изле
чиоодколере.Пијућиводуи
узмолитву,Тесла јеустаоиз
болничке постеље, а према
предањима,баштадајеугле
дао белу голубицу која га је
пратила за живота.Мештани
чаккажудасеуправонаовом
месту Тесла заинтересовао
заелектрицитет.
 Према предањима, у

Шишатовцу је било невре
ме, гдесумуњеударалеоко
манастира и по селу. Гледа
јући то, гледајућиБожју силу
и јачинукојомсеГосподпро
јављујекрозприроду,Никола
Тесла је пожелео да помази
мачку, која је у његовој бли
зинибила.Међутим,електри
цитетјеурадиосвојеипрема
предањум Тесла је повезао
удармуњасаелектрицитетом
 прича Александар Петро
вић,мештанинсела.
Шишатовац је сада место

окупљања верника, одише
посебним смирењем духа,
место повезивања са тради
цијомивером.
 На овом терену бора

вио је тим руских научника,
који су урадили низ мерења.
Шишатовацимјебиопосебно
занимљив, јер су открили да
село има неку своју необич
ну, такозвану “ружу ветрова“,
штопотврђујечињеницадасу
елементарне непогоде овде
изузетноретке,поделиојеса
намаДушанОстојићизсела.
Интересантно једа јеовде

боравиоиВукКараџићбеле
жећинароднепесме,гуслара
Филипа Вишњића. У близи
ни манастира сахрањен је и
сестрић Николе Тесле, ујед
но некадашњи игуман мана
стира, Петроније Трбојевић.
Поредњега,једанодигумана
јебиоикњижевникивладика
ЛукијанМушицки.

А. Плав шић

Јеро мо нах Дими три је Алек сан дар Петро вић Душан Осто јић

АК „СРЕМ“

Два сре бра
са Првен ства 
у пето бо ју

Две сребрне медаље доне
ле су у Сремску Митровицу
атлетичарке АК „Срем“ са
првенстваСрбијеупетобојуу
двораниодржаномуБеограду.
Ања Лајић је у конкуренцији
старијихјуниоркиодпетдисци
плина победила у бацању
кугле(4килограма–9,50мета
ра),докјеуосталимдисципли
нама била друга (60метара
препоне/9,71секунду; скок у
вис/ 1,59 метара; скок у
даљ/5,09метара; 800метара/
2:42,68)ито јебилодовољно
за другу позицију и укупно
3115бодова.МиланаСимић је
уконкуренцијимлађих јуниор
кинаконкиксанапрепонамаи
лоших 10,41 секунди била
шеста и онда се трудила да
заостатаксмањинаследећим
дисциплинама–трећанаско
куувис(1,53метара),победе
у бацању кугле (3 килограма/
9,67 метара) и у скоку у даљ
(5,31метара)ина крајудруго
местона800метара (2:37,05)
што је укупно 3050 бодова и
сребрнамедаљаупетобоју.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК

Брон за за
Ива ну Ата рац 
УБеограду је27.фебруара

одржано Првенство државе
за кадете у џуду. Након избо
реног пласмана са Војводи
не (освојено треће место),
џудисткиња Џудо клуба „ЛСК
Лаћарак” Атарац Ивана, међу
181 пласираних такмичара и
61клубоваосвајатрећеместо.
УвитринамаЏудоклуба„ЛСК”
сијавеомазаслуженадржавна
медаља.
Атарац Ивана је с поносом

представљала клуб у катего
ријикадеткињадо48килогра
ма.
Тренери клубаМилан Јове

тићиНиколаАнтонићпоносни
наосвојенудржавнумедаљуа
посебно на такмичарку Ивану
Атарац.
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Да је сакупљање
тартуфа исплати
во, јавна је тајна.

Многисусеопробалиу
томуносномпослу,који
се одвијао нелегално.
Сакупљање тартуфа је
веомачестобилоузрок
свађа,туча,анедавнои
двоструког убиства у
Јарку. Управо овај
несрећни случај у том
сремском селу отвара
питање да ли је саку
пљање тартуфа могуће
увести у легалне токо
ве.Одговорнатопита
ње стиже из Удружења
тартуфара Србије „Тра
гач“,којејеоснованоуПлатичеву.Ово
удружењепостојидвегодинеитренут
ноброји69члановасаинтенцијомда
их ускоро будешто више, како би се
сакупљање тартуфа увело у легалне
послове и постало профитабилна
делатностбезпревишеризика.
Из удружења подсећају да у нашој

земљи постоји између шест и седам
хиљада трагача, који углавном раде
самостално и није им познат процес
удруживања.
– Овај посао се једног дана мора

легализовати.Заистаједошлојевре
ме да се тартуфи сакупљају сасвим
норамлноибезпроблема.Јер,сведо
цисмоданелегалнипословидоводе
до најтежих последица, што смо
недавно видели у Јарку. То је све
последицанелегалнограда.Људине
разумејудатеренивишенисускриве
ни,свизнају гдесеналазетитерени

са тартуфима. Али,
надамоседаћесесве
регулисати законски и
да ће моћи легално да
се ради у целој земљи
како би људи били
сигурни, а притом да
могуидобродазараде.
Познатоједасеодтар
туфарства може веома
добро зарадити, посеб
нокадасеоткупоргани
зује, рекао је Јоспи
Ракош, председник
Удружења тартуфара
„Трагач“.
Ракошпотврђуједаје

утокурегулисањеобла
сти тартуфарства са

Министарством пољопривреде, водо
привреде и шумарства. Како каже,
неопходно је полагање за одређене
сертификате, уређење самог начина
трагања,дасезнаколикопасаможе
дасеводинатеренислично.Закону
овој области би требалода буде јед
нак за све, попут оних који регулишу
лов.
–Нанашепоручједолазестранци,

праве нам проблем, доводе наше
људе у несугласице. Нико не долази
даоставиовденовац,већдагаодне
се.Нанашемтржиштутартуфјемало
цењен. Требало би заштити српски
тартуфкаобренд,којибимогаобити
једанодцењенијих.Годинамасесрп
ски тартуф износи и приказује као
истарски, аустралкијски и слично.
Само удружени можемо направити
добар посао, а ако будемо расути,
ништа нећемо урадити. Зато је наш

циљдасезаједничкипојавимона
тржишту, да радимо легално,
брендирамо тартуф, постигнемо
бољеценеитакоудружениимамо
веће користи него досад. Већа
количина робе на једном месту
регулисаћеиценуунашукорист,
додајеЈоспиРакош.
Сремјеизузетнобогаттартуфи

ма.Црнитартуф,чијајетренутна
цена између 50 и 100 евра за
килограм може се наћи на Фру
шкој Гори, док белог има на обе
обалеСавеодШидадоБеограда
иценамујеизмеђу2.500и3.000
евра за килограм. На европском
тржиштуценадостижеидо6.000
евразаекстракласу.Управозбог
тога,Ракошсматрадајепотребно
брендиратисрпскитартуфидати
шансу нашим трагачима да
постигну добру цену, а не да је
диктирају странци који долазе на
српскитерен.

З. Мар ко ви но вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ТАР ТУ ФА РА „ТРА ГАЧ“

Саку пља ње тар ту фа
мора ући у „легал не воде“

Јосип Ракош

Срем богат тар ту фи ма

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: СлађанНикићиМил

каПавловић,МиркоДрљачаиВеснаЖера
вић.

ДОБИ ЛИ СИНА:ОскариДаниелаВузем
Вогањ,ДавидиАлександраМујдићАда
шевци, Јован и Драгана Илић  Адашев
ци, Никола и Бојана Петровић  Гргурев
ци, МаркоиБојана Јовановић Белегиш,
БраниславиДраганаДробњакКукујевци,
Александар и Славица Вучковић  Инђи
ја,Душко иСлађана Јовановић Сремска
Митровица, Срђан и Ивана Јаношевић 
СремскаМиторвица,МилеиДајанаДобрић
 Јарковци, Бранислав Томић и Радица
ПузићТомићМачванскаМитровица,Иван
иГорданаПетровићМачванскаМитрови
ца,АлександариТатјанаГрујичић Срем
скаМитровица.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Бошко и Николина
Честић  Рума, Ненад и Драгица Илић 
Ноћај,ДејаниБојанаАлинчићРума,Нико
лаиЈасминаКрстићШишатовац,Ивани
Наташа Вејновић  Шид, Никола и Тијана
ДраганићБогатић,АлександериСнежана
ЛазићСремскаМитровица,ИваниИвана
Церовић  Нови Сад, Слободан и Јелена
ГојићШид,ДражениАсамиСимићРума,
ДушкоиДаријаРокићСремскаМитрови
ца,ГораниАнитаСавићШашинци.

УМР ЛИ: Срем ска Митро ви ца - Димитри
ја божић рођ. 1946  Сремска Митровица,
КлараГорошкорођ.1944СремскаМитро
вица, Милка Ћаћић рођ. 1935  Лаћарак,
Персида Живановић рођ. 1937  Сремска
Митровица,ВојаГрчанацрођ.1952Срем
скаМитровица,МиркоПространрођ.1941
СремскаМитровица,МилошМаљикрођ.
1942СремскаМитровица,ЛазарНинковић
рођ.1952Бешеново,ДушанКоларскирођ.
1941  Сремска Митровица, Александар
Александрић рођ. 1954  Сремска Митро
вица, Миленко Јеловац рођ. 1941  Срем
скаМитровица,РаткаЛазаревићрођ.1938
СремскаМитровица,ЉубицаРосићрођ.
1933 СремскаМитровица,ЗорицаФириц
рођ. 1957  Сремска Митровица, Ненад
Стрибер рођ. 1975  Сремска Митровица,
РадосавБанчевићрођ.1949Равње,Божи
цаДараданрођ.1936Манђелос,Милица
Арсићрођ.1937СремскаМитровица,Ђор
ђеРадовићрођ.1946Лаћарак,Рума - Ђор
ђеЧанчаррођ.1958–Рума,МиланкаРадо
нићрођ.1959–Рума,ВојиславТеодоровић
рођ.1975–Огар,ВидаЈанковићрођ.1952
–Рума,ЂорђеПоповићрођ.1934–Вогањ,
Светлана Миловановић рођ. 1966  Купи
ново,МилојкоКукићрођ. 1942 Хртковци,
Шид - Верица Трумић рођ. 1956 – Шид,
БранкоВрцељрођ.1938–Шид,Радослав
Васићрођ.1939–Шид,ПаваоСкленаррођ.
1945–Шид,Ста ра Пазо ва - МаријаРегина
Штрапајевићрођ.1938 Голубинци,Петар
Митровић рођ. 1936  Голубинци, Радми
ла Марковић рођ. 1933  Нова Пазова,
ЖиванПекић рођ. 1957  Голубинци,Мир
јана Дудић рођ. 1935  Голубинци,Инђи ја 
- МиливојЋалићрођ.1956НовиКарловци

MATI^AR RUMA

УМР ЛИ: Никола Кордолуп, рођ. 1940,
ДушанАтковић,рођ.1945,МиланкаШкр
бић,рођ.1948,СтевицаМедош,рођ.1966,
ГрозданаСављић, рођ. 1933,ИвкаБион
да, рођ. 1940, Марица Златовић, рођ.
1953, Петар Димитријевић, рођ. 1956,
ЂорђеЋурчић,рођ.1939,ДушанЛоврић,
рођ. 1934, Драган Николић, рођ. 1949,
Милан Антић, рођ. 1942, Мирјана Шко
флек, рођ. 1972, Миладин Топић, рођ.
1928.

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

MRTAV
UGAO

Наосновууредногзахтевакојијеподнеоносилацпројек
та Општи на Пећин ци – Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5 
спроведенјепоступакпроценеутицајанаживотнусредину
запројекатКана ли за ци ја отпад них вода насе ља Попин-
ци налокацијиуПопинцимана кат.парц.1456/1,1429/1,
1429/72, 4140, 1442/3, 1479, 1455, 1514/1, 4072/1, 4072/2,
1561, 4106,1562/126, 2543,4100,1541,1614,4076,1523,
1534/1, 1534/20, 1668, 1686, 1692, 1754, 1747, 1718 K.O.
Попинци, у Пећинцима кат. парц. 2028, 2136, 2027/3,
2027/2, 73/4, 74/9, 74/6, 75/4, 76/11, 77/4, 1270/4, 1271/3,
1271/4, 1272/4, 1273/4, 1273/11, 1273/16, 1273/17, 2077/2,
2154,1266/151266/17,2070/5К.О.ПећинцииПрховунакат.
парц.2583/4,1540/5,2583/9,2569/2,2583/1К.О.Прхово.У
спроведеномпоступкупроценеутицајадонето јерешење
бр.5014/2021III02од26.02.2021.годинекојимјеутврђе
ноданијепотребнапроценаутицајапредметногпројекта

наживотнусрединуиданосилацпројектаможеприступити
реализацијипројектаподусловомдасеприменемерекоје
су дефинисане поменутим решењем надлежног органа и
испоштују сви услове и сагласности других надлежних
органаиинституција,ускладусапосебнимзаконом.
Донеторешењесезасниванаанализизахтеваносиоца

пројектаиподатакаолокацији,карактеристикамапројекта,
као и на основу уредбе о утврђивањуЛисте пројеката за
којејеобавезнапроценаутицајаиЛистепројекатазакоје
се може захтевати процена утицаја на животну средину
(“Сл.гласникРС“,број114/08).
Противовогрешењазаинтересованајавностможеизја

вити жалбу Покрајинском Секретаријату за урбанизам и
заштитуживотне средине уНовомСаду, непосредно или
путемовогорганаурокуод15данаодданаобјављивања
овогобавештења.

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

Пећинци,СлободанаБајића5
Наосновучлана10.Законаопроцениутицајанаживотнусредину

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

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПОСТУП КУ ОДЛУ ЧИ ВА ЊА О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

Кор нер
НезнамниједногЗвездиногнавијача

којинијепопиздеопослепрошлоне
дељногреваншмечапротивМила

науЛигиЕвропе.Резултатом1:1уМила
ну,Црвена звезда је избачена из нокаут
фазедругогпојачиниевропскогфудбал
ског такмичења. Укупан резултат у оба
мечабиоје3:3.
Мајка шпанског судије Хесуса Хила

поштенојештуцалапозавршеткумечау
четвртак увече. Звезди је поништен гол,
попила је црвени и поново јој је свиран
пенал. И на крају, као шлаг на торту, у
последњимтренуцимамеча,кадајесрп
скитимнападао,иакојеиграосаиграчем
мање,Шпанацниједозволиодасеизве
депоследњикорнернаутакмици,већ је
свирао крај.Што би рекаоДекиСтанко
вић:„Пустинасбаремдатајкорнеризве
демо“.ТоликосузаслужилииграчиЦрве
незвездепослесвемукеисилнеборбе
сазнатнојачимпротивником.
Од свега овога горе наведеног, једина

грешка судије је начињена код тог спор
ног корнера.Свеосталеодлуке субиле
оправдане и иду на душу неискуству и
мањкуквалитетауредовимабеоградског
тима.
Општи утисак је да је Звезда против

Милана одиграла два можда и најбоља
меча у Европи у новијој историји. Нади
гравалисусесаМиланезима,безреспек
та, као да играју са Новим Пазаром.
Нападали су и играли отворено. Треба
напоменути и чињеницу да јеМилан од
триголакојајепостигаоуовомдвомечу,
двадаоизпеналааједанјебиоаутогол.
Зато јеовајЗвездиннеуспехпаонавија
чимајоштеже.

Морампризнатиданисамбиоодуше
вљенСтанковићемкаопрвимизборомза
тренера Звезде. У почеткуњеговог ман
дата, све је то деловало траљаво и
неспретно. Истини за вољу,његов прет
ходник,ВладанМилојевић,оставиојеза
собомпрагкоји је,унашимфудбалским
условима, тешко прескочити. И даље
мислимдамутребаискустваизнања,с
обзиром на то да је почетник у тренер
скомпослу.
Садругестране,морашбитимађиони

чардабибиоуспешансанекимсрпским
клубомнавеликојсцени.Недопустивоје
дауоваковажнојутакмициидешнамоћ
ногМилана без пола одбране. Епилог –
несретни Гобељић на позицији левог
бека,којијепреузеоштафетуРашеПан
коваизпрвогмечаиугробариосвојуеки
пу направљеним пеналом, промашеним
зицероминакрају–искључењем.

Треба ипак одати признање тренеру
Дејану Станковићу на начину на који је
спремио екипу за ова два дуела. Захва
љујућисвојојхаризмииумећудамотиви
шеиграче,Станковићјеуградиокарактер
уекипу.Борилисусепрсаупрсасајачим
противникоминисусеобрукали.
СвекојимајеЗвездаусрцу,сигурноје

много заболело ово несрећно испадање
из Европе. Данима се причало о неким
претходнимдуелимасаМиланом,магли,
неправдииотомекакоЗвездакрозисто
рију није имала среће. Иако већина то
нијехтеладапризна,најрадијебиразби
лителевизороногмоментакадајесудија
свираокрај.Тајнеизведенкорнер,којије
можда био шанса да га Павков поново
умува као у првој утакмици, остаје као
метафора дугогодишњег недосањаног
сна – да се коначно сруши тај проклети
Милан.
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СПО МЕН ГРО БЉЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Кора ци ма про шло сти...
Протеклих дана јавност је била

уздрмана емитовањем филма
„Дара из Јасеновца“ на наци

оналној телевизији, који приказује
страдање српског народа током Дру
гог светског рата у логору. Локаци
ја страдања дуго година након рата
била је без обележја, међутим, 1966.
године подигнут је споменикжртвама
Јасеновца, према пројекту архитекте
БогданаБогдановића.СремскуМитро
вицу и тај споменик из Јасеновца
повезујеуправоБогдановић.Неколико
годинапретога,односно1959.године,
откривено јеспоменобележје,такође
премањеговомпројекту,налокалите
туспоменгробља.
Оноштојенеобичноиспецифично

у архитектонском смислу, јесте чиње
ница да споменик представља један
раскид са дотадашњом традицијом
социјалистичкогреализма,којајебила
присутна у монументалној и мемори
јалнојпластици.Овојепејзажнаархи
тектура, повезана са „ленд артом“,
у којој се користе материјали који су
из природе и већ се налазе ту, то су
земља и опека. Уфокусу је обележје
којеседужноразвијасаурномуфоку
су, како је Митровчани зову „ваза“, а
завршавасесветилиштем,гдесусме
штене табле са посветама страдали
ма.Окруженојехумкама,којепредста
вљају са симболима вечног пламена,
симболновограђања.Двадесетгодина
одреализацијејевршенаипрварекон
струкција. Нису додавани нови садр
жаји, већ је прилагођено новом духу
и идеји времена. Ово архитектонско
решењесматрасе једнимоднајуспе
лијих у монументалној, меморијалној
пластици.ШестгодинанаконтогаБог

дановићправииобележјеуЈасеновцу,
рекла је историчар уметности Завода
зазаштитуспоменикакултуреуСрем
скојМитровициТатјанаЈесретић.
Та локација представља заједнич

ку гробницу више хиљада погинулих
истрељанихзавремеДругогсветског
рата. Површина споменгробља се
протеже на око 12 хектара. Свака од
хумки посвећена је једној групи стре
љаних.ОвоместоуСремскојМитрови
ципредстављаједнооднајвећихгуби
лиштаизрата.Тусумученииубијани,
сурово, у јамама, непосредно уз пра
вославно гробље од стране немачке
војскеиусташаизмучениљудиижене.
Некисуиживизакопани.Међуњимаје
биоиславнисликарСаваШумановић,
као и бројни народни хероји Срема,
Јанко Чмелик, Бошко Палковљевић
Пинки,СлободанБајићПајаиСтанко
Пауновић.

 Године 1942. од 27. августа до 8.
септембра у Митровици је столовао
злогласни преки суд Виктора Томића,
кадасуобављанамасовнастрељања
грађана Митровице и околних места
у Срему. Страдали су за кратко вре
ме стотинеи стотинеСрба, Јевреја и
Рома.Премасамомспоменичкомпро
сторуисаосвртомнаисторијскизна
чај требалобисеодноситиса једним
посебним поштовањем према жртва
ма.Стрељања су почела још у јануа
руте године,алиупоменутомперио
ду, наступили су дани који су личили
на апокалипсу, каже директор Завода
ЉубишаШулаја.
Митровчанисудужнидасепонашају

прематомместу, каосветом,аданас
овалокација,нарочитоутрајањуепи
демије, нарочито младој популацији,
служикаоместоокупљања.

Алек сан дра Плав шић

Татја на Јесре тић Љуби ша Шула ја

ПЕЋИНЦИ

Пажљив ко ва пра ви ла
Саветзабезбедностсаобраћајаопштине

Пећинци и ове године је, у складу са
актуелном епидемиолошком ситуаци

јом,деосвојихактивностиусмериокабезбед
ностидецеусаобраћајушколскогузраста.У
сарадњисаАгенцијомзабезбедностсаобра
ћаја из Београда, ученицима првог разреда
светриосновнешколесатериторијеопштине
Пећинци уручен је приручник „Пажљивкова
правилаусаобраћају“,укомесеналазеупут
стваифотографијеопоступањудецеусао
браћају.
КаконамјереклаСлађанаБујилазаменица

директорапећиначкеОсновнешколе“Слобо
данБајићПаја”,циљовеактивностиједасе
код најмлађих развије култура понашања у
саобраћају,каконебидолазилодасаобраћај
нихнезгода.
–Ове године јеизосталапозоришнапред

става „Пажљивко„ у Културном центру, због

свима познатих разлога, али је свакако
похвалноштосеСаветзабезбедностсаобра
ћајаопштинеПећинцибринедазаштитидецу
као пешаке у саобраћају и што се труди да
наставитајтрендиуотежанимоколностима,
реклајеБујила.
Токомпротеклегодинезбогепидемиолошке

ситуацијеизазванекоронавирусом,Саветза
безбедностсаобраћајаопштинеПећинциније
биоумогућностидаорганизујередовнеактив
ностикојеподразумевајуедукацијуипревен
тивне акције за све категорије учесника у
саобраћајупосебнодеце,апоречимапред
седникаопштинскогСаветаМиланаСтепано
вића,пећиначкиСаветћеусарадњисарепу
бличкомАгенцијомзабезбедностсаобраћаја
и ове године у складу са епидемиолошком
ситуацијом наставити да ради на едукацији
најмлађих,какобиштобезбеднијеучествова
лиусаобраћајунапутудошколе.

СРЕМ СКА
МИТРО ВИ ЦА

Изло жба на 
Житном тргу 
Поводом Међународ

ног дана жена, 8. Мар
та, Удружење „Рукотво
рине“ у својим просто
ријама на Житном тргу
број13организујеод4.
до 9. марта изложбу
радова чланица. Деко
ративне и употребне
предмете, израђене
техникама старих зана
та,већ15година„Руко
творине“ нуде грађани
ма,аупланујеоргани
зовање едукативних
тематскихрадионицаза
децуиодрасле.
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ОВАН: Пословни
планови које упорно
покушаватедаоства
рите, не доносе оче

киване резултате и жељени
ефекат. Тренутно пролазите
крозразличитефазестваралач
ких успона и падова, али то не
треба да вас додатно осујети.
Уколикожелитедаубедитеоко
лину да поседујете практично
знање и интелектуалне способ
ности,будитедовољноистрајни
усвојимциљевима.

БИК:Изненадне про
мене на пословној
сцени, делују као
додатни психолошки

притисакизахтевајудадонесете
нове или мудре одлуке. Нема
потребедасепонашатесувише
захтевно или наметљиво према
вољенојособи.Упорнимнамета
њемсвојих ставоваили строгих
правила понашања, најчешће
подстичете супротан ефекат.
Немојте„гасити“љубавнеискре.

БЛИ ЗАН ЦИ: Када је
реч о проблематич
ној ситуацији у којој
се налазите, препу

ститедругимадапокренуглавну
иницијативу. Осећате емотивну
несигурност. Потрудите се да
привучетепажњувољенеособе
наначинкојиодговаразаједнич
комукусуиафинитетима.Снага
пријатељства ће вам и у овој
недељидатуснагуикрила.

РАК: Делујете резер
висано пред одређе
ним сарадницима и
одбијате нове изазо

ве. У вашем је интересу је да
сачувате важне пословне кон
такте. Одложите потписивање
неких спорних докумената или
финансијске трансакције под
сумњивим околностима. Емо
тивна блискост делује вас
инспиративноилековитоусва
компогледу.

ЛАВ:У односу са
вољеном особом
провејава доза уза
јамненесигурностии

неразумевања. Ситуације које
по вашем мишљењу изгледају
компликовано, ваш партнер
посматра другачијим очима и
има оптимистичке прогнозе.
Потребноједапревазиђетесве
разлике које вас удаљавају од
драгеособе.

ДЕВИ ЦА:Стало вам
је да околина пра
вилновреднујеваше
знањеилипрофеси

оналне способности.Међутим,
постојеразличитифакторикоји
утичунаизненаднепроменена
пословној сцени или на завр
шнерезултате.Потрудитеседа
правилно испуните све своје
обавезе, без психолошког при
тиска и такмичарских аспира
ција.

ВАГА: Нови догађаји
на пословној сцени
уноседодатнутензију
увашеокружење.Ви

мудроспроводитесвојепослов
неплановеивештобалансира
те између сарадника који имају
другачије пословне критеријуме
илиставове.Сачувајтепозитив
но расположење, нема разлога
да неко са стране квари вашу
љубавну срећу и породични
мир.

ШКОР ПИ ЈА: Нови
догађајинапословној
сцени могу да поре
мете ваше планове,

стогаразмислитеонекомалтер
нативном решењу. Потребно је
да се суочите са сарадницима
који користе другачије методе,
увек постоји могућност за нови
компромиснидоговор.Немараз
лога да се унапред предајете
или да одустајете од својих
љубавнихнамера.

СТРЕ ЛАЦ: Бирајте
послове у којима
можетеупотпуности
да потврдите своје

практичне способности и креа
тивнеидеје.Немаразлогадасе
устручавате приликом јавног
наступаилипредсарадницима
који тестирају ваше способно
сти. Веома лепи догађаји вас
очекујууљубавномживоту.

ЈАРАЦ: Сталовамје
да побољшате свој
однос са сарадници
ма,аличестопостоје

одређени неспоразуми и прати
васнескладупроценизаједнич
ких интереса. Потребна вам је
дипломатска нота и умереност,
како бисте измирили различите
супротности које постоје у
пословнимпреговорима.Посве
тите више пажње решавању
актуелнихпроблемаифинансиј
скихрачуна.

ВОДО ЛИ ЈА: Нала
зите се пред новим
пословним дилема
маизаговаратетим

ски рад. Околина очекује ефи
касна решења и добро осми
шљену акцију. Потребно је да
успоставите бољу селекцију
при избору пословних циљева
или да промените уобичајене
критеријуме. Пренесите своју
страстиинспирацијунавољену
особу, будите довољно машто
вити.

РИБЕ:Налазитесеу
креативној фази и
преокупирани сте
различитим инфор

мацијамаилипословнимидеја
ма. Својим енергичним пона
шањем код блиских сарадника
подстичетепозитивнереакције.
У љубавном животу, важно је
да очувате праве вредности и
да искрено угодите свом парт
неру.

VREMEPLOV
3. март

1853.РођенјеВинсентВанГог,
холандски и француски сли
кар, једаноднајоригиналнијих
и најтемпераментнијихмодер
нихевропскихсликара.
1955. Елвис Присли се први
путпојавионаТВу.
1956. Мароко је издејствовао
независностодФранцуске.

4. март
1941.Југословенскикнезнаме
сник Павле Карађорђевић
састаосетајноуДругомсвет
ском рату у Берхтесгадену с
вођом Трећег рајха Адолфом
Хитлером, који је затражиода
БеоградприступиТројномпак
ту,причемубиНемачкаиИта
лијагарантовале“интегритети
независност”Југославије.
1945. Чланови Уједињеног
савезаантифашистичкеомла
дине Србије основали су
Омладинскофискултурнодру
штво Црвену звезду. Међу
оснивачима су се налазили
Небојша Поповић, Мира
Петровић,СветозарГлигорићи
МилованЋирић.

5. март
1832. У Београду почела да
радипрваштампаријауСрби
ји, у којој је као прва књига
штампан“Сабористинеинау
ке”ЈованаСтејића.Штампари
ја купљена у Русији и допре
мљенауБеоградумају1831.

6. март
1945.Умрлајесрпскасликарка
Милена ПавловићБарили,
уметник рафиниране културе,
која је сликала у надреали
стичком маниру, с посебним
осећањемзапросторипоетич
нуатмосферу.
1949. Радио Београд је први
пут емитовао хумористичку
емисију “Весело вече”, која је
поконтинуитетусветскирекор
дер  и сада се емитује сваке
недељеувече.

7. март
1875. Рођен је Морис Равел,
француски композитор, један
однајистакнутијихпредставни
кафранцускогимпресионизма.
1876. Први разговор телефо
ном обавили су проналазач
телефона Александер Грејем
БелињеговсарадникВотсон.

8. март
1921.Францускетрупеушлеу
Диселдорф и друге градове у
Руру пошто Немачка није
исплатиларатнуштету,што је
била обавезна према Версај
скоммировномуговору,потпи
саном после Првог светског
рата.

9. март
1814.Рођенукрајинскиписаци
сликарТарасШевченко,најве
ћиукрајинскипесникXIXвека,
романтичариреволуционар.
1831.КраљЛујФилипосновао
француску Легију странаца са
седиштемуАлжиру.

HOROSKOP

Сре да, 3. март (18. фебру ар)  
Свети ЛавРимски;СветиФла
вијанЦариградски

Четвр так, 4. март
(19. фебру ар)  

Свети апостоли Архип, Фили
мониАпфија

Петак, 5. март (20. фебру ар)  
СветиЛавКатански

Субо та, 6. март (21. фебру ар)  
Преподобни Тимотеј; Свети
Евстатије–Задушнице

Неде ља, 7. март (22. фебру ар)  
Свети мученици у Евгенији
(Меснепокладе)

Поне де љак, 8. март
(23. фебру ар)  

Свети свештеномученикПоли
карпСмирнски

Уто рак, 9. март (24. фебру ар)  
Прво и дуго обретање главе
СветогЈованаКрститеља

Crkveni
kalendar

• Неко ти раз уме поглед, 
а неко не раз у ме ни 
речи.
• Недо ста је? Не доста је!
• Уго ди себи јер све ту 
сигур но нећеш ника да.

Муса ка
са јогур том

Састој ци: 500 грамамлевеног
меса (мешавина свињетине и
говедине), килограм кромпира
(очишћеногиисеченогнакоцке),
двапарадајза(исецкананакоцки
це), кашика исецканог першуна,

главицасецканогцрноглука,три
јаја (умућена), шоља јогурта, 60
грамабрашна,со,бибер,уље,60
грамамешавинебиљнихзачина
Припрема: Лук и месо пропр

житеутигањусамалоуља.Акоје
месомасније,сипајтемањеуља.
Након 10 минута пржења, месо
склонитесаватреидодајтекром
пир,парадајзипершун.Посолите
ипобиберитепожељи.Пецитеу
рерни45минутана190степени,
односно док кромпир не постане
мекан. Помешајте јаја, јогурт и
брашно, папрелијтепрекомеса.
Пеците још 10 минута. Јело
послужитесајогуртом.


